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óà‡Õ¾aóà‡Õ¾aóà‡Õ¾aóà‡Õ¾a@ @@ @@ @@ @
إذا كان الفكر اإلنساين قد وصل وبشق األنفس وعرب مراحل طويلة من النضال 
والبحث، إىل ضرورة إعالء حقوق اإلنسان، فإن شريعتنا اإلسالمية قد كرمت 

 وإن اهللا سبحانه وتعاىل كرم بين آدم، وميزه عن باقي. اإلنسان منذ بداية اإلنسانية

$ …ô‰s)s9 :لقه يف أحسن صورة لقوله تعاىلوخ خملوقاته بأن أنعم عليه بالعقل uΖø)n=y{ 

z≈|¡Σ M}$# þ’Îû Ç |¡ ôm r& 5ΟƒÈθ ø)s? ≈∩⊆∪]2S[،  وتكرميا لإلنسان أيضا يقول� 

ô‰s)s9: هيف حمكم تنـزيل uρ… $ oΨøΒ §� x. û Í_t/ tΠ yŠ# u öΝßγ≈ oΨù=uΗxq uρ ’Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7ø9 $#uρ Νßγ≈ oΨø%y— u‘uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù=āÒ sùuρ 4’n? tã 9�� ÏVŸ2 ô £ϑÏiΒ $ oΨø)n=yz WξŠÅÒ ø�s? ∩∠⊃∪﴾]WS[ .  
هذه احلقيقة اليت نغفل عنها أو نتعمد إغفاهلا ونصر على استرياد حىت 
األفكار، ونتغىن بشعارات غرينا وهي موجودة يف شريعتنا السمحاء منذ عصور 

يه اليوم حبقوق خلت، حيث أن هذه األخرية تعد املرجعية الوحيدة ملا يطلق عل
  .    باحترامها وضماا تتجسد فكرة العدالة احلقيقيةوإنهاإلنسان، 

الرقي اإلنساين، وهي املعيار دالة تعترب مرآة التحضر البشري وإذا قلنا أن الع
يتأتى  ، فإن حتقق العدالة ال)1(الدال على االحترام املكفول آلدمية اإلنسان وإنسانيته

وين زيه وعادل، وهذا األخري مرهون بسيادة املناخ القان، نءإال بوجود قضاء كف
باألحرى ضمانات لكل من يوجه إليه االام  قوق أواحلالذي تضمن حتت رايته 

ال يتوفر كل هذا ، و)2( من قبل السلطة املختصة، بدعوى قيامه بفعل جيرمه القانون
  . إال يف جو يسود فيه االحترام الكامل للحقوق واحلريات

                                            

	ر / د  –) 1(� ������� ا��	�� ��: �	 ������0#1	د�� �1	ر�0 !  /.ء ا�#,$�+	ت ا�()	'�� ـ ا��%$��  ا��#"� !  ��	آ�� �	د��، درا�� 

  .1، ص �21997
)>ر��، �)� ، �),�ة ا��+	رف �	(����9 ـ ا8�$�
�� وا�,$�+� ا6�2���ـ ا�����5 ـ  ا�4$��30 ـ ا02
�C <1	ءت ا��	دة ا�+	B$ة �A ا2 و–) 2( D�E��آ�>ا  F0أ H�� I(���1.ق ا302	ن وا/�� !  ا  ��	+�
O إ30	ن ��M H>م ": �6ن ا� 

�	#�
�� �3#��1 و��	�>ة، P0$ا �)%4	 وا��3	واة ا�� F#�QM $P(��FM.1�  ! O%4 و� �T اA�$RS، ا��� !  أن  	�(��!  أ�� ا�#9ا�	F و
F��"�� 9Cا'�� .FC إ."   
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وضوع احلقوق واحلريات قد شغل ومازال يشغل حيزا كبريا من اهتمام وم
املختصني والدارسني للقانون والقانون اجلنائي خاصة، باعتبار أن قانون العقوبات 
وقانون اإلجراءات اجلزائية يهتمان بدراسة املبادئ األساسية اليت حتمي احلقوق 

ن حبثي ليس بعيدا عن هذا هلذه األسباب أردت أن يكو. )1(واحلريات الفردية
اال، وفضلت التركيز على ضمانات املتهم أثناء مرحلة احملاكمة يف ظل قانون 

ومبا أن البحث يف هذا املوضوع  ليس حبثا عابرا، فهو غوص . اإلجراءات اجلزائية
يف العمق إمساكا باملشروعية وسط أشواك من غري السهل اختراقها، ألنه حبث يف 

  . )2(يا احلياة القانونية عموما أعقد وأدق قضا
وعلى اعتبار أن احملاكمة هي املرحلة الثالثة من مراحل الدعوى اجلنائية منذ 

وكذلك . )3(حلظة إحالة هذه األخرية على احملكمة وخروجها من سلطة التحقيق
هي مرحلة مصريية وحامسة بالنسبة للمتهم وخطرية أيضا، ألنه على إثرها سوف 

وإن قلنا  احملاكمة يف واقع األمر حتقيق جيريه . ان املتهم بريء أو مدانحيدد ما إذا ك
 متيزا له عن – )4(قضاء احلكم ويطلق على هذا التحقيق مصطلح التحقيق النهائي

 الذي يتم فيه متحيص األدلة و – قاضي التحقيق �Fالتحقيق االبتدائي الذي يقوم 
عد ذلك إما بإدانة املتهم أو برباءته، حيقق فيه أيضا دفاع اخلصوم مث يصدر احلكم ب

                                            
)1 (– V0$ا�ن 	C   : ،��	+�  . 11، ص 1989$��C وF�C ا�5+�) ، �),.رات �.�>ات ��$وت ـ �	ر�W، �)� ا��$�	ت ا

	ر –) 2(� �	�   :��	3�  .   �#%$ف 01، ص ��	�� �� ا��#"� !  ��	آ�� �	د��، ا��$TC ا
)3 (–���.ى �#� ��آ\$ �A ]$��1 إن إ%	ل ا<�	� ��
�4	ت و، إ�	 �^�	�	_���#"	 �5	B$ة !  �.اد ا/	M `0	C A� a()�#���1 إ�C H"�   ا�ا


� ا��_#%�، و��
.ن  "  : �M A	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� !  !$1"	  ا8و�164Hذ�D �	 أآ>F ا��	دة ا T'	M.�إذا رأى M	/  ا�#���1 أن ا
 ��
�����.ى <���4 أو C)�� أ�$ �^�	�� ا	_� " �!$f ن^! ��	(C ن.
 ���$)�"	م، أ�	 إذا رأى أن اgا �Cدر 	ره	5#���#���1 ه   �^ ��0	i

 H�.#  #�
�� ا��_#%�، وا���إذا رأى M	/  ا�#���1 أن ا�.M	T'  "  :��  ج ا�Eي C	ء آ�	. إj�166/1آ> ذ�I0 D ا��	دة إ�	�#"	 إ�H ا
(��"O إ�H ا $�m� ،ر��."�)��.ى وM	'�� ��د�� ا5i2	ت ��+$!� وآ�O ا<�
.ن C$��� و�4"	 ا�1	C  0.0)	�� ���$ �^ر�	ل ��n ا	'` ا�+	م 

	_2  '	Q1�"	م اC2$اءات و!1	 ��	 ه. �1$ر !  ا�5	ب ا�_	ص �m$!� ذ�>ى ا��(�W اgك ]$��  ". ا	ه) A�1�$q�و�	2/	!� إ�H هA�E ا
 I( r��  	�.���4	ت 	_��
.ن !  ا� ��$q���Q.ر أ�	�"	 و هEا ا	� n��
#��A ]$�� ا ��
����.ى �5	B$ة أ�	م ا<�Rs$ وه. ر!T ا

�4	ت إ�	 �	�2"  ج  إ 394ا��	دة 	_��
�� !  �.اد ا����.ى إ�H ا<��.ى �^R#�	ره� 	�� �C A"� ا�#���1 وإ�	 ��Q.ر أ$!T ا<�]$اف ا
  0<����Q.ر ��3� إ�H ا��#"� وا��j3ول ا	� n��
�D !  ا�()a ا�#  C.� g` ا�1	0.ن ا�#���1 " وإ�	 �#Eوآ 	"���!  ا��	دة  آ	��)%.ص 


$ر 337� )���()a ا��W5�# �"	 ا��)%.ص ���"	 !  ا��	دة ) 	ء ا��5	B$ ا#�2> �53(�	� D�Eق338وآ A�  .ج. إ .  
)4( –        « La procédure de jugement encore dénommée procédure d’audience ou procédure d’instruction  

définitive, a pour objet de permettre la production des preuves et leur discussion devant les juridictions de 
jugement, afin qu’elles se prononcent sur la culpabilité du délinquant en vue d’une éventuelle sanction.» 
Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon : Procédure pénale, 2ème édition, ARMANT COLIN/1999, 
page 285. 
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أو مبا يف ما معىن الرباءة كاحلكم بعدم االختصاص يف نظر الدعوى، أو احلكم 
فإا مرحلة مستقلة عن مرحليت االستدالل والتحقيق، متتد إجراءاا . )1(بانقضائها

  . من بداية اجللسة إىل غاية اللحظة اليت تسبق صدور احلكم
قرينة الرباءة ستظل تالزم املتهم ويبقى بريئا حىت إثبات إدانته وإذا سلمنا بأن 

حبكم قضائي بات من جهة قضائية نظامية حمايدة وعادلة، حيث أن هذا املبدأ 
القانوين الثابت يف التعامل مع املتهم بارتكاب فعل غري مشروع، يقرر ضمانات 

 ايتهاهامة جدا للمتهم أثناء جمريات احملاكمة من بدايتها إىل .  
وباعتبار أن قانون اإلجراءات اجلزائية على قدر من األمهية، ألنه من ناحية 
أوىل دراسة للقيود الواردة على حق الدولة يف العقاب، ومن ناحية ثانية تعريف 

فبالنسبة للناحية األوىل ال . بالضمانات اليت تكفل حريات األفراد وحتمي حقوقهم
 أن متارس سلطتها يف احلبس والقبض –ختلفة  بأجهزا امل–تستطيع الدولة 

والتفتيش والضبط وتنفيذ العقاب دون ما قيد أو شرط، وإمنا هناك ضوابط وقيود 
وبالنسبة . ترد على حقها هذا وتضعه يف إطار املشروعية واإلنسانية والتحضر

م للناحية الثانية ال جيوز املساس حبريات األفراد وحقوقهم األصيلة اليت كفلها هل
 إال يف أضيق احلدود وبالقدر الالزم للوصول إىل احلقيقة وإفراد ارم )2(الدستور

  . )3(عن األبرياء
 الفقه يت م من أهم املوضوعات الاملتهماحلريات الفردية وضمانات ومبا أن 

 حوله يف األنظمة القانونية بني التوسيع هلذا اجلدل القائم اونظر اإلجرائي،

                                            
�.ض ���> �.ض /   أP0$ د–) 1( :+��	ت ا�(	�+��، �)� ، دار 	�� !  M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��ا��5	دئ ا.5q��   .492، ص 1999ا
)2( – <1�  $�	�<��1976Dد�#.ر �)� ( � ا��#+	�5M ا�(9ا'$�آ$�w  اE1989 �)�  د�#.ر وآ( �\�<������ ا	+��$ ا	�<���f H$ار ���1 ا، 

  د�#.ر �)� ����آ�>ه	، �1))	 إ��1996	�� ا��1.ق وا��$�	ت ا�4$د��،  H��  �	����.اد �A  ا	� ،F(� T�ا$�  59 – �29	ه	 !  ا�O%4 ا
�).ان  w�   . " ا��1.ق وا��$�	ت"

�>ة اC2$ا'�� -ت ا�(9ا'�� أ�.ل ا���	آ�	:  i$وت 6Cل/ ����	ن �5> ا��)+� ود /  د –) 3(	1��.ى ا�()	'�� و– ا<��.ى ا�#	�+�  ا<� –ا
 ��'	()��.ى ا<���>را�	ت وا�),$ وا�#.ز�T، ��$وت، ا�] ا���	آ��– ا�#���1 –ا�2#1%	ء [��$ورة ا ��+�	)� ،5q+� ا8و�H، ا���3�j ا

   .  06، ص �1996)� 
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 صعوبة إجياد معيار يوفق بني مصلحة اجلماعة يف عقاب وكذلك. والتضييق
بريء حريام باعتبار أن الفرد لحة األفراد يف أن حتفظ حقوقهم وارمني، ومص

  .حىت تثبت إدانته حبكم قضائي بات
 ما مدى حرص املشرع اجلزائري يف  :جاءت إشكالية البحث كالتايل
نة بني مصلحة الدولة يف  حتقيقا للمواز،االعتماد على قرينة الرباءة

  وتكريسا حلق املتهم يف أن حيظى بكل ضمانات احملاكمة العادلة،العقاب
  ؟ على ضوء نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية

 املطروحة اتبعت يف دراسيت لضمانات املتهم يف مرحلة ةوعلى ضوء اإلشكالي
قارنته مع بعض احملاكمة املنهج التحليلي لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية، وم

  .القوانني واملواثيق الدولية كلما دعت الضرورة لذلك، متبعة اخلطة التالية
  / خطة البحث 

سوف أتناول ضمانات املتهم يف مرحلة احملاكمة ضمن فصل متهيدي وبابني 
  . وخامتة

سأحاول أن أبرز فيه عالقة األنظمة اإلجرائية مبوضوع ضمانات / فصل متهيدي*
اكمة، وسأحتدث فيه على قرينة الرباءة كأساس هلذه الضمانات، املتهم خالل احمل

  .وكذلك سأبني من هو املتهم باعتباره احملور الرئيسي يف هذه الدارسة
 ضمانات املتهم املتعلقة بالقضاء، مع وقفة إسالمية فيه أوضحس/ الباب األول*

ليقسم ) يف اإلسالمنظام القضاء (أذكر فيها أهم مميزات أرقى نظام قضائي يف العامل 
     :   بذلك إىل ثالثة فصول

  استقاللية القضاء  / الفصل األول 
  حياد القاضي / الفصل الثاين 
  القضاء يف اإلسالم نزاهة / الفصل الثالث
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سنخصصه لضمانات املتهم املتعلقة خبصائص إجراءات احملاكمة / الباب الثاين*
  العادلة، مقسم إىل أربعة فصول 

  مبدأ احلضورية / الفصل األول
  مبدأ العلنية / الفصل الثاين 
  مبدأ الشفوية / الفصل الثالث
  كفالة حق املتهم يف الدفاع  / الفصل الرابع
هذه اخلامتة أن أقف على بعض النتائج اليت خرجت ا سأحاول يف / اخلـــامتة 
  .   من هذه الدراسة
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  فصل متهيدي

  )قرينة الرباءة(تهم س ضمانات املأسااألنظمة اإلجرائية و

   
  األنظمة اإلجرائية / املبحث األول  

، والثاين يعرف "اميالنظام اال"يتنازع قوانني اإلجراءات اجلزائية نظامان، األول 
   فما هي اخلصائص املميزة لكل نظام ؟"التنقييبم النظا"بنظام التنقيب والتحري أو

 )système accusatoire (النظام االامي/ املطلب األول 

 فهو يقوم على أساس أن ،)1(يعد النظام االامي أقدم األنظمة اإلجرائية
اخلصومة اجلنائية، هي خصومة قضائية عادية أي نزاع بني خصمني متساويان يف 
احلقوق والواجبات، كما يتنازع املدعي واملدعى عليه يف اخلصومة يف دعوى 

ه ومن حق األفراد أن يرفعوا مدنية، حيث أن املدعي فرد عادي كاملدعى علي
، يتم فصل )2()وهذا هو مبدأ االام الفردي أو الشعيب(بأنفسهم الدعوى اجلنائية 

أو حل النـزاع أمام قاضي حكم، يفتقر إىل القدرة على القيام بدور فعال حلياده، 
فال يقوم بدور إجيايب للبحث عن أدلة اجلرمية، فال يتعدى دوره يف الدعوى اجلنائية 

وذلك بنفس  .دور احلكم بني اخلصمني يقفا أمامه متساويني والقضاء ألحدمها
 يف التحقيق -اإلجراءات اليت تتبع يف الدعاوى العادية، ونفس الضمانات املقررة 

 من حيث العلنية والشفوية وحضور املتهم، وال جيرى التحقيق فيها إال -النهائي
  . لة واحدة وهي احملاكمةأمام احملكمة أي أن اخلصومة اجلنائية مرح

                                            
�A ا�)	��� ا�#	ر�_��، �+> ا�)P	م   –) 1(gا'��ا$C2ا ��P08م ا<Mأ  �	1>��� "�ورو�	 ا8و�H، و�A ا�)	���  ، وM> آ	ن �15q	 !  ا��.0	ن ا

  �	"gم ا	P(�ا��3	��� �#�4 هEا ا�)P	م  �T ا��P08 ا�>��1$ا]�� F08 �_.ل أآM $5>ر �A ا��Q	0	ت ���#"�، أ�	 �A ا�)	��� ا�1	��0.0 !^ن ا

	ل وا�%�{، و�"Eا !��$ز %R	F%' ه  ا�+�.���، وا�,4.��، و1	�O ا�_%.م   �#�	 HB�T ا�+	]�4 ا�,+��5 ا��5	B$ةB8	� آ\�$ا O4�� gو

FC.� 	"Cو. 
  .66و 65ص 6Cل i$وت، ا��$TC ا�3	�� ، / ����	ن �5> ا��)+� ود/   أP0$ د–) 2(
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ويسود النظام االامي يف األنظمة األجنلوسكسونية ويف الشريعة اإلسالمية، 
 حبيث – يف البالد اليت أخذت به –وإن أدخلت عليه مؤخرا بعض التعديالت 

  . )1(استدركت العيوب اليت تؤخذ عليه
  :  ومن خالل ما سبق  نستخلص أن خصائص النظام االامي هي كاآليت 

مبدأ االام الفردي أو الشعيب، إذا  مبا أن املبدأ السائد يف هذا النظام هو* 
الدعوى العمومية هي ملك خاص للمجين عليه أو ذويه، يقتصر حتريكها من قبل 
هؤالء فقط، أي ال ميكن للقاضي أن ينظر الدعوى أو يفصل فيها إذا مل تقدم من 

رمية ظهر نظام االام الشعيب حيث حيق ونظرا لتغري مفهوم اجل .)2(خالل مالكها
ألي فرد يف اجلماعة أن يتهم اجلاين، مث تطور إىل أن أصبح االام من اختصاص 

  .)3(موظف عام يأمتر بأمر الدولة مع بقاء حق الفرد يف االام
القاضي سليب، يقتصر على إدارة املناقشة بني اخلصمني دون أن  دور* 

ل وحجج املتخاصمني أمامه ومتحيص األدلة املقدمة يتدخل فيها، يستمع ألقوا
منهما، وحيكم للطرف الذي كانت أدلته وحججه أقوى، وال يسعى حىت يف 
البحث عن دليل خارج عن ما هو مطروح يعين يقف موقفا حياديا، وهذا ال يكفل 
الوصول للحقيقة مبعناها املطلق ألن األدلة املطروحة من قبل اخلصوم قد تكون غري 

  .   )4(افية وقد حتتاج ألدلة أخرى تعززهاك
إن الدعوى العمومية متر مبرحلة واحدة وهي مرحلة احملاكمة، فال جيرى *

التحقيق فيها إال أمام احملكمة، حيث ال حيقق فيها مبعرفة جهة حتقيق خمتصة، وتسود 
  .)5 (احملاكمة مبادئ العلنية واحلضورية والشفوية

                                            
  .66 و65ص 6Cل i$وت، ا��$TC ا�3	��، / ����	ن �5> ا��)+� ود/   أP0$ د–) 1(
–$P0د وأ 	Q9ا'$ي، / أ�)��5> ا� أوه	�B ،��5$ح M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا)��1�#� . 30، 29، 28، ص 2003، دار ه.�� )ا�#�$ي وا

#	ب، �)� /  أP0$ د–) 2(�� 	��+��1$ا'A، درا�� �1	ر�0، ا�"��� ا��%$�� ا	�  '	()��5> ا�"	دي �	�>، ا5i2	ت ا �!	�� .43 ،ص 2003�5> ا
�5> ا� أوه	�B ،��5$ح M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا�(9ا'$ي، / أP0$ د–) 3( )��1�#� .28، ا��$TC ا�3	��، ص )ا�#�$ي وا
�5> ا�"	دي �	�>، ا��$TC ا�3	��، ص/  أP0$ د–) 4( �!	��46�5> ا . 
 .66 و6C65ل i$وت، ا��$TC ا�3	��، ص / ����	ن �5> ا��)+� ود/  أP0$ د–) 5(
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 احلكم بصفة متساوية، ال خيول ألحدمها يقف اخلصمان أمام القاضي* 
امتيازا على اآلخر، جتعله يف وضع متميز عن خصمه ويقرر حق الدفاع لكل خصم 
على حد سواء، وذه الطريقة يكون هذا النظام قد كفل ضمانات احلرية 

، على الرغم من احملاسن اليت يتميز ا النظام االامي، حيث أنه أسهم يف )1(الفردية
د املساواة يف احلقوق بني من ميثل االام واملتهم، واشترط العلنية يف اإلجراءات، إجيا

وحضور اخلصوم لعملية احملاكمة مبا يكفل احترام شخصية وحقوق املتهم يف 
. الدفاع عن نفسه واثبات براءته، باإلضافة إىل تقريره حلرية اإلثبات وحياد القاضي

عندما ساوى اخلصومة اجلنائية باخلصومة املدنية، إال أن هذا النظام تعرض لالنتقاد 
ألنه قد أغفل اخلالف اجلوهري بني اخلصومتني، واختالف أدلة اإلثبات يف كل 
منهما، وهناك من يقول أيضا أن هذا النظام يفتقد لقواعد حتمي احلق العام يف 

 أمام االقتصاص من مرتكب اجلرمية، باإلضافة للضعف الذي كثريا ما ينتاب املدعي
املدعى عليه خاصة يف ظل سيادة نظام الطبقية مما قد يدفعه للتخلي عن حتريك 
الدعوى العمومية ابتداءا، باإلضافة إىل املوقف السليب الذي يقفه القاضي يف هذا 
النظام، حيث يقتصر دوره على املوازنة بني أدلة اخلصمني واحلكم ألكثرمها حجة 

  .)2(وإقناعا
  )système inquisitoire (ظام التنقييب أو التحقيقيالن/املطلب الثاين 

امليزة يف هذا النظام هو متييز الدعوى اجلنائية بإجراءات مغايرة لسائر 
 الدعاوى، فاالام اجلنائي ال ميارسه أي فرد وال ترفع به الدعوى اجلنائية مباشرة،

ملك للدولة، ألن الدعوى العمومية مل تعد ملكا للمجين عليه أو ذويه وإمنا هي 
صار االام  يف هذا النظام وظيفة من وظائف الدولة تعهد ا لسلطاا القضائية يف 

                                            
 .30 و 29، ا��$TC ا�3	�� ص )ا�#�$ي وا�#���1( أوه	�B ، ��5$ح M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا�(9ا'$ي، �5> ا�/  أP0$  د–) 1(
�5> ا�"	دي �	�>،  ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 2( �!	��  .46 و45�5> ا
�5> ا� أوه	�B ،��5$ح M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا�(9ا'$ي، /  واP0$ أ�Q	  د–)��1�#���$TC ا�3	�� ص )ا�#�$ي وا ،30. 
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توقيع العقاب، وهلذا ختتص ذه الوظيفة هيئة خاصة تتمتع مبيزات وحقوق ال 
  :وبناءا على ذلك فإن من خصائص النظام التنقييب ما يلي يتمتع ا سائر اخلصوم،

 ترفع أمام القضاء مباشرة بل تسبقها عادة مرحلة الدعاوى اجلنائية ال* 
إجراءات حتضريية هي مرحلة التحري وبعدها مرحلة التحقيق، وتأيت فيما بعد 
احملاكمة، واألصل يف هذا النظام أن اإلجراءات األولية ال تتمتع خبصائص قضائية 

رية، وهلذا كاملة بل تغلب عليها صفات جتعلها أقرب إىل األعمال البوليسية واإلدا
 غلب عليها طابع املرحلية والسرية وعدم – على عكس النظام االامي–فهي 

  .)1(احلضورية والتدوين
عدم وجود مساواة بني اخلصمني، النيابة العامة كجهة اام متثل احلق العام  *

أو حق الدولة يف العقاب، فهي بذلك لديها امتيازات خاصة  جتعلها يف مركز أكرب 
 مركز املتهم، فاملواجهة يف هذه احلالة تكون غري متكافئة فمن الصعب وأقوى من

على املتهم تقدمي أدلة يدحض ا أدلة االام بالنظر إىل اختالف اإلمكانيات 
  .)2(والوسائل
وأصبح للقاضي اجلنائي سلطة إجيابية ودور فعال يف حتقيق الدعوى * 

املوازنة بني حجج اخلصوم، حيث اجلنائية، وعدم الوقوف أمام الدفوع املقدمة و
يكون للقاضي يف سبيل استقرار يقينه أن حيقق أي دليل يطرح يف اجللسة، أي حر 

  .)3(يف اقتناعه دون أن يكون يف ذلك عليه من سلطان سوى ضمريه
وهناك من يقول أن األنظمة اإلجرائية تتباين يف مدى التحرر من هذه 

نه كلما كان النظام السياسي دميقراطيا كلما فمن الواضح أ. الصفات أو التقيد ا
غلبت الضمانات القضائية لألفراد، وتأكدت ضمانات العلنية والشفوية واحلضور 

                                            
  .6C66ل i$وت، ا��$TC ا�3	��، ص  / ����	ن �5> ا��)+� و د/  أP0$ د–) 1(
�5> ا�"	دي �	�>،  ا��$TC ا�3	�� ص / P0$ أ�Q	  داو – �!	��52�5> ا. 
�5> ا� أوه	�B ،��5$ح M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا�(9ا'$ي، /  أP0$  د–) 2()��1�#� . �#%$ف 31 ا�3	��، ص ، ا��$TC)ا�#�$ي وا
�5> ا�"	دي �	�>،  ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 3( �!	�� .52 و49�5> ا
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وكلما بعد النظام السياسي عن الدميقراطية . يف مرحلة اإلجراءات األولية ضد املتهم
اد  حبريات األفرىكلما ازداد غلواً يف احلفاظ على مصلحة الدولة، ولو ضح

  . )1(وحقوقهم يف الدفاع
  )النظام املختلط  ( النظام اإلجرائي اجلزائري/ املطلب الثالث 

عموما بني النظام التنقييب املشرع اجلزائري كباقي األنظمة التشريعية مجع 
واالامي، حماوال التخلي عن عيوب النظامني حمافظا على حماسنهما، وبالتايل اعتمد 

  . على النظام املختلط
  / االام يف

، 1النيابة العامة جهة أصلية يف حتريك الدعوى العمومية حسب نصوص املواد 

وهذه القاعدة مستمدة من النظام التنقييب الذي يقوم . ج.إ. من ق39، 36، 33، 29
لكن املشرع أورد استثناءاً على هذا األصل متأثرا بالنظام . اإلدعاء فيه جهة عامة

ريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة يف حاالت االامي، فقيد صالحية حت
حمددة، ويف بعض األحيان يتم التحريك من قبل جهات أخرى باالشتراك معها، 

 مثل -فبالنسبة لألوىل ال تستطيع النيابة العامة التحريك إال بعد حصوهلا على إذن
ون من الس اجلرائم اليت يرتكبها النواب يف جملس الشعب واألمة، واإلذن يك

كما يف حالة اجلرائم اليت يرتكبها متعهدو - أوطلب – )2(الشعيب أو جملس األمة
 أو بناءاً على شكوى - )3(التوريد للجيش الوطين والطلب يكون من وزير العدل
  :يقدمها املضرور من إحدى اجلرائم التالية نذكر منها 

 .)4(خطف القاصرة والزواج منها -
   

                                            
  .6C67ل i$وت، ا��$TC ا�3	��، ص/ ����	ن �5> ا��)+� ود/  أP0$ د–) 1(
، �(�� "� ا2"	��� ا�./+�� ا�)P	م ا2"	�  ا6�2�  �1	ر0	 �	�P08"  و أP0$ أ�Q	 �1	ل ��>آ#.ر �5> ا�.ه	ب ��$ ا�q5$اوي �+).ان –

 �(3� .154، ص 67ا���	�	ة ا��%$��، ا�+>دان ا�3	�T وا�\	�A، �5#�5$ وأآ#.�$ ا
 . �A ا�>�#.ر111 و 110أP0$ ا��	دة  –) 2(
�1.�	تM	0.ن  164أP0$ ا��	دة   –) 3(. 
�1.�	ت M	0.ن 326 أP0$ ا��	دة   –) 4(. 
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 )1(ألسرةهجر أحد الزوجني ل -

  .)2(السرقة بني األقارب واألصهار حىت الدرجة الرابعة -
  /يف التحقيق 
سواء أمام قاضي التحقيق أو غرفة االام، يف سرية  التحقيق بدرجتيه يتم

وهذا مستمد من النظام التنقييب، حيث ال يسمح  للجمهور ) من دون علنية(
وا من بسط دفوعهم، وهي ليتمكن) مبدأ احلضورية(باحلضور إال أطراف اخلصومة 

 من 11 املادةخاصية مستمدة من النظام االامي حسب ما جاء يف نص 
   . )3(.ج.إ.ق

  / يف احملاكمة 
ا تقوم على ، امي قد طغى على إجراءات احملاكمةإن النظام االحيث أ

 بالنسبة واحلضوريةمبادئ العلنية يسمح للجمهور فيها من متابعة اجللسات، 
 اليت تشمل كل ما يدور داخل اجللسة وهذا ما أكدت الشفويةخلصومة وألطراف ا
  .)4(.ج. إ.   من ق212 و املادة 285عليه  املادة 

مل تتأثر ببعض مالمح النظام التنقييب، كاستثناء يعين أن احملاكمة  لكن هذا ال
على ما سبق ذكره، فمثال ميكن إبعاد املتهم أو أي شخص من احلاضرين عن 

، إذا أخلوا بالنظام العام، أو إذا قاموا بالتشويش أو بالشغب داخل اجللسة
 ةـ على قرار من احملكمجترى اجللسة يف سرية إما بناءاًن وميكن أيضا أ، )5(اجللسة

                                            
�1.�	ت M	0.ن 330أP0$ ا��	دة   –) 1(. 
 .+1.�	تM	0.ن ا� 369أP0$ ا��	دة  –) 2(
1.ل.ج. إ. ق 11ا��	دة  –) 3(  " :	� ��$� ��1�#��� �)I ا�1	0.ن ��6R Hف ذ�D، ودون إ/$ار ��1.ق ا�>!	ع إC$اءات ا" $P0وأ ،

 	Q1.ل2ة  !1$184أ�  #�"� ا�,4....":   ا	P�6� F�C. "�� !  ا�(��3  �(.ز 8]$اف ��]$اف و���	��"� ا��Q.ر !  ا�(��3 و
1.ل .ج. إ. ق �A 285ا��	دة  –) 4(  " :	� ��(����  ا��$ا!+	ت 	����H ا�)P	م ا�+	م أو اSداب ا�+	�� و!  ه�E ا $qR 	"#�(��  ! A
� ��

+�  /	1�
�"	 ا� ��
���%>ر ا��(�� �3�C  ! ��$� �3�)�  ."1> ا
1.ل 212أ�Q	 ا��	دة  ��0	\�/ " !  !$1"	 ا	1����H ا8د�� ا��1>�� !  �+$ض ا��$ا!+	ت وا�#  �%�g w �(.ز  gار� إ$M  (5� أن 

F�	�أ 	ر�.Q� 	"�! �,M	(�� ."ا
)5 (–  $P0اد أ.�� .ج. إ. ق �A 296 و295�	�O�%4#  ا
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 أو بناءاً على وجود -)1(إذا كانت العلنية فيها خطر على النظام العام أو اآلداب -
  . )2(لنسبة حملاكمة األحداثنص قانوين يقرر السرية كما هو احلال با

  مفهوم قرينة الرباءة والنتائج املترتبة عليها/ املبحث الثاين

تعد قرينة الرباءة من الضمانات اهلامة يف كافة مراحل الدعوى اجلنائية، فاألصل يف 
اإلنسان الرباءة، وكمبدأ قانوين فاملتهم بريء حىت تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية 

من  45فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، طبقا للمادة تتوفر له 
  . 1996دستور 

   ومسو الشريعة اإلسالمية قي تطبيقها مفهوم قرينة الرباءة /لاملطلب األو

، مبدأ متأصل يف الشريعة اإلسالمية قبل أن تعرفه إن مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة
  )) إال ااهرينكل أميت معاىف(( :j  الرسولالقوانني والتشريعات احلديثة، لقول

  )La présomption d’innocence (مفهوم قرينة الرباءة/ الفرع األول

 يعترب من املبادئ القانونية الثابتة يف التعامل مع ،» األصل يف املتهم الرباءة «إن مبدأ 
قوبات أو املتهم بارتكاب أي فعل غري مشروع، فعل يعترب جرمية يف نظر قانون الع

فعل املتهم متنع عنه اإلدانة، ألن براءة املتهم من  فأي شبهة يف. لقوانني املكملة لها
األصول الثابتة قانونا وشرعا، وأن القضاء وحده هو الذي يقرر إدانته بناء على أدلة 

فسر ملصلحة املتهم عمال باملبادئ العامة يف يثبوتية مطلقة، ألن الشبهة أو الشك 
   .القانون

  

                                            
)1 (– TCدة   را	�� .ج. إ. ق 285 ا
 .+1.�	تM	0.ن ا� 369أP0$ ا��	دة  –) 2(
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    مسو الشريعة اإلسالمية يف تطبيق مبدأ افتراض الرباءة/  الثاين الفرع

  احلدود بالشبهاتادرءوا(( :jعمال بقول الرسول الكرمي 
فإن كان  

للمسلم خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن  خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف 
، وعلى ذلك ))ديثإياكم والظن فإن الظن أكذب احل(( :j وقوله .)1())العقوبة

 احلكم على شخص بعقوبة إال بعد - طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية -ال يصح 
التأكد من أنه قد ارتكب اجلرمية، فإذا كان هناك شك يف ذلك وجب احلكم 
برباءته، ألن براءة املتهم عند الشك خري للجماعة وأدعى إىل حتقيق العدالة من 

 قواعد العدالة كاملة بتطبيق j رسول اهللا لقد أرسى. )2(عقاب بريء مع الشك
&Èβr﴿: ما جاء يف الشريعة من أحكام إذعانا منه لقول احلق تبارك وتعاىل  uρ Νä3ôm $# 

ΝæηuΖ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿ∩⊆∪ ﴾]8S[ .اجب التطبيق والنص يشري للقانون الو

$!﴿ :يف آية أخرى �ويقول اهللا  ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

!$ oÿÏ3 y71 u‘r& ª! $# 4 Ÿωuρ ä3s? t ÏΖÍ←!$ y‚ù=Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪﴾]6S[ . كما أوجب اهللا على

 وأويل األمر jعباده عرض ما بينهم من خالفات ومنازعات على رسول اهللا 
Ÿξ﴿:  وتعاىل منهم يف قوله سبحانه sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© 

óΟßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρr& % [` t� ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ 

∩∉∈∪﴾]6S[.كان له  كماj  يف اختيار القائمني على القضاء شروطا فلم

                                            
��	د ا��/د  –) 1( ��	�  �� <���  5�،.�، �)� ت��� !  B$ح M	0.ن أ�.ل ا���	آ�	ت ا�(9ا'��، ا�(9ء ا8ول، �
#�5 ا�#$��� ��$و ا

   .22 ، ص1996
– 	Qأ� $P0آ$ / د وأ	3+� ا�(9ا'$�� ��+�.م  ا��(��،"  /�	0	ت �1.ق ا8!$اد !  ا�#,$�T ا�()	'  ا6�2� "�1	ل �+).ان : ���> 

   .552، ص M3$5�#5�  �(�  1982#%	د��، �>د gا�1	��0.0 وا
   .27 و26، ص 2001���W��R <، ا6R2ل ��� ا��#"� !  ا�>!	ع، �),�ة ا��+	رف ا�2
)>ر��، �)� /   د–) 2(
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 األحكام يول حاكما ضعيفا أو غري عادل، كما مل يول غري العاملني بأصول
   .الشرعية

إن الشريعة اإلسالمية الغراء كانت إذاً سباقة يف إعمال قاعدة األصل يف املتهم 
الرباءة يف جمال العقاب، لتأيت بعدها بقرون القوانني الوضعية لتطبيق تلك القاعدة 

شرعية حيث يقتضي تطبيق قانون العقوبات توقيع العقوبة املقررة قانونا إعماال ملبدأ 
إال أن الوصول إىل هذا احلكم يقتضي أن تسبقه جمموعة من   .)1(ئم والعقوباتاجلرا

 . مرحلة التحقيق االبتدائي مث مرحلة احملاكمة،املراحل، كمرحلة البحث التمهيدي
ذلك أن اجلزاء اجلنائي من األمهية واخلطورة ما يدعو إىل اعتماد املرحلية والتدرج 

 ، أن تصحح أخطاء بعضها- أي املرحلية -أا يف الوصول إىل احلقيقة واليت من ش
 )2(هذا باإلضافة إىل أن القاضي اجلنائي ال يكتفي يف الوصول إىل اقتناعه الشخصي

 حيث يتخذ كل عالف على ما يقدمه اخلصوم من أدلة وبراهني، بل يقوم بـدور
يره فحص الدليل وتقدك يت يراها الزمة إلظهار احلقيقة،اإلجراءات القانونية ال

 بدليل فيها يلزمه املشرع متاشيا مع ما له من سلطة تقديرية يف األحوال اليت ال
اليت يفرض عليه القانون نظاما خاصا لإلثبات فتتقيد به حرية الة معني، أما يف احل

  .)3(القاضي يف االقتناع

  

  

                                            
�1.�� أو >��$ أ� A�M $�m	0.ن «" )I ا��	دة اgو� H�M A	0.ن ا�+1.�	ت  –) 1( gو ���$C g « .  
.TM .��ا�+.1��  . » %_B�A ا�>�#.ر ا��%$يQ�66	 ا��	دة أP0$ أ – g0.ن، و	M H���1.�� اg �)	ء  gو ���$C gو  �
�� gا ��1.�

'	QM  ب	1� gذإ، و	ر�� 40	#� �1�6���H ا8!+	ل ا g 0.ن	1�  .» ا

#	ب، ص gا: >ة �3+.د �ز/ أP0$ د –) 2(�� ��([.���1	/  ا�(9ا'$ي، ا���3�j ا  %_,�  .���"	  و�	M20#)	ع ا
)3( – $P05> ا� أو/ د أ��>د : ه	���5  ،���	�3��	م، ا��(�� ا�(9ا'$�� ��+�.م ا�1	��0.0 اM2#%	د�� وا FC.� F QM04	ء ا�#���1 و/�	0	

   .892 ، ص �1993)� 
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  النتائج املترتبة على قرينة الرباءة / املطلب الثاين 

 رتبه من آثار يملا عترب الركيزة األساسية للشرعية اإلجرائية إن مبدأ قرينة الرباءة ي
هامة يف جمال اإلثبات اجلنائي،كتفسري الشك ملصلحة املتهم، وقيام سلطة االام 

  .   بإثبات وقوع اجلرمية وعدم تكليف املتهم بإثبات براءته

   االامعبء إثبات اجلرمية يقع على سلطة / الفرع األول

 ، تقدمي الدليل)1( األوىل يف أنه على سلطة االام وهي النيابة العامةتتمثل النتيجة
 املسندة إىل املتهم، ويقتضي ذلك عدم مطالبة هذا األخري بتقدمي أدلة على اجلرمية

على براءته، فإن مل يتمكن من القاضي من إسناد اجلرمية للمتهم أو ساد الشك 
، وقولنا بأن جهة )2(لصاحل املتهموالغموض يف األدلة، كان تأويلها وتفسريها 

 هي املطالبة واملكلفة بإثبات اجلرمية ونسبتها إىل املتهم، هذا ال يعين أن تكون االام
طرفا يف مواجهة املتهم باصطياد األدلة ضده، بل هي طرف حمايد تبحث عن 
احلقيقة وتتحرى وسائل إثباا سواء كانت لصاحل املتهم أو ضده، وعلى هذا فإنه 

 حتديد اإلدانة أو تأكيد الرباءة، بقدر ما جيب عليها االامليس من واجب سلطة 
جتميع األدلة املثبتة للحقيقة، واليت ا يتحقق بعد ذلك ما إذا كانت هذه احلقيقة 
كافية لدحض قرينة الرباءة، فيقدم الشخص للمحاكمة وتكمل باقي اإلجراءات، أم 

فية ملتابعة الشخص فيكون نتيجة لذلك إصدار أن هذه الرباهني واألدلة ليست كا

                                            
:  

)1 (–        La présomption d’innocence signifie qu’il n’appartient à la personne mise en cause d’établir son 
innocence, mais qu’il revient au ministère public de prouver la culpabilité ; il doit démontrer plus 
précisément, l’existence des différents éléments constitutifs de l’infraction (Philippe Conte, Patrick  
Maistre du Chambon : Procédure 2ème édition, ARMANT COLIN / 1999  page 23)                                   

     
)2( –  «…C’est pourquoi, la présomption, ne révèle toute son importance qu’en cas de doute, comme          

l’illustre l’adage in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé) … » (Philippe Conte, Patrick Maistre du     
Chambon : Procédure pénale, 2ème édition, ARMANT COLIN 1999  page 23. 
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هذا على مستوى التحقيق، واحلكم بالرباءة على  ،)1(أمر بأن ال وجه للمتابعة
  . مستوى احملاكمة

  براءة املتهم حىت تثبت إدانته / الفرع الثاين

 يف أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته فعال وخطورته وتتمثل هذه النتيجة 
 ويف حدود ما يقرره بواسطة حكم قضائي صادر عن ،لقانونمبقتضى ا وإجرامه

كل شخص « 1996من دستور  45  فتنص املادة،جهة قضائية نظامية خمتصـة
 حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات اليت يتطلبها يعترب بريئاً
 .منه 67/1، نفس الشيء الذي قضى به الدستور املصري من خالل املادة »القانون

  رفض املبدأ الفتراض اإلدانة يف النصوص اجلنائية/ الفرع الثالث

 يف جمال التجرمي والعقاب يفترض معىن ذلك أنه على املشرع أن يتفادى سن قوانني
، ألن هذا يتناقض متاما مع مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة، )2(فيها مسبقا اإلدانة

طة القضائية أن يدين شخصا بدون وليس على أي كان مهما كان مركزه يف السل
دليل، وعلى جهة االام أن تقدم جلهة احلكم دليل اإلدانة الذي من شأنه أن يعزز 
القناعة الشخصية للمحكمة، وإن هذه القناعة ال تعين على اإلطالق احلكم بدون 

  .)3(دليل

                                            
)1 (–  $P0ى ط / أ<"��r، دار ا	\�  .242 و240، ص 1992، �)� 1د ���> ��>ة، /�	0	ت ا��#"� أi)	ء ا�#���1 ،ا�(9ء ا
)2( – H���  ) A�M A	0.ن ا�(�	رك ا�4$30  وا�#  0%"	 392ذ�D ا��	دة  ا��\	ل  gوj3� $5#+� �B.,m� ��	Q5� $C	#��($د ��	زة ا

�m���4 و�q#3� g.) هEا ا	_���#�D ا �"#��
	ب ا4#$ض ار �B.,m� ��	Q5� �"#�� ا��#"� إ�1	ط �T Dه�E ا��	دة 1$ر أن �($د ��	زة ا
 ��+#5$ �($د �9او  "!  �(�$1��#�	�	ت اg5.ل اM �()�
` ا�($���، �f$ أن ��H أن ا��#"� M> ار �1#( g ���	آ �(�$M رة	)#��")� ا

�� 6�I( ا��	دة  $C	#�"	م /> اgا ��	Mإ A
�� H#� F0�� رت$M392م	"gا D���H ذ O��<� />   �M A	0.ن ا�(�	رك، �(` أن �1	م ا
�m�
` !+O ا�M O+4> ار	� �"#����%��� ا��#"�. ا�#	C$ وأن ا $34� DB ك	ه) ��i ن	وإذا آ .  

 –	Qأ� $P0أ  :   
Jacques Rolet et Jean Duffar : droit de l’Homme et libertés fondamentales, 1994, page 242.                      - 

)3( – O%4���H أن ا��	آ� �Q1  �3` وC>ا « �(�� اC2$اءات ا�()	�� ا�#.I(� 150  ��30 ا �
�� F0^! ،�)��1� ا ���I، وإذا 	_�F0 ا
 O�53���H أ170F0 آ�	 �)I !  ا�O%4 »�#$ك ا ،��)���n �)"	 ا�($���، أو أ"0	 i $�f	�  » ،�#�W40 A ا�#g ��+4�
�� أن ا��� إذا رأت ا

g F0أو أ  O�53�
� �#$ك ا� 	"0^! ،�"#��#"� أ�	م ا��q�3 ا�Q1	'��، وواTM ا�Q1	�	 /�	0	ت ا��: " أP0$ �1	ل �+).ان  »��
A 530#"	 إ�H ا
W0.  ! ���	�3�2000����	�  ���> ��$زي �5.، �(�� أ6Mم ، ا�+>د ا�$ا�T، ا�3)� ا8و�H، �	رس " ا.  
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ه فيه  ومحاية للمجتمع أيضا يف مواجهة اجلرمية، تقتضي أنه يكفي ملتابعة املشتب
وجود دالئل قوية ومتماسكة ضده، وقرينة الرباءة ليس من شأا أن تعيق الصاحل 

باختصار جيب عدم اخللط بني املفترض براءته ... «العام يف احلق يف اآلمان، 
... والربيء، فاألول تقوم ضده قرائن ودالئل، واآلخر بريء ليس عليه شيء

مشبوهة، يؤدي إىل ديد الرباءة وأكثر من رمبا  وتشبيه هذا باآلخر حبسن نية أحيانا
  .)1(»هذا ديدا للحريات

  تفسري الشك ملصلحة املتهم/ الفرع الرابع

      قضت حمكمة النقض املصرية بشأن قرينة الرباءة يف عدة أحكام هلا رسخت 
من خالهلا القيمة القانونية العظيمة هلذه القرينة، أمهها وجوب صدور األحكام 

األحكام الصادرة «اإلدانة بناء على حجج ثابتة، وقضت يف حكم هلا بأن القاضية ب
، يف )2(»باإلدانة جيب أن ال تبىن إال على حجج قطعية الثبوت تفيد اجلزم واليقني

: نفس الصدد قضت احملكمة بضرورة أن يفسر الشك ملصلحة املتهم وذلك بقوهلا 
 بالرباءة مىت تشككت يف صحة من املقرر أنه وإن كان حملكمة املوضوع أن تقضي«

إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غري أن ذلك مشروط بأن يشتمل 
حكمها على ما يفيد أا فحصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت اليت 
قام االام عليها عن بصر وبصرية، ووازنت بينها وبني أدلة النفي فرجحت دفاع 

  .)3(»...لتها الريبة يف صحة عناصر اإلثباتاملتهم أو داخ
                                            

)1( – ��30$4�  : أP0$ ا�14$ة �
	��"	 آ�	 C	ءت �	���m ا
« …Bref, il ne faut pas confondre le présumé innocent : le premier, à l’inverse du second, doit répondre 
d’accusation qui reposent sur des indices ou sur des charges. Celui qui n’est accusé de rien est innocent, 
et non pas seulement présumé de l’être. Vouloir assimiler l’un à l’autre, avec une bonne foi parfois 
suspecte, et une menace pour l’innocence, et plus largement  pour les libertés.» (Philippe Conte, Patrick 
Maistre du Chambon : Procédure pénale, 2ème édition, ARMANT COLIN /1999 page 24)                           

                                                                 
�� أ�
	م ��
�� ا�)�1 ا��%$�� ، س 1958 �	رس  17  �10 – )2(.�)� ،9 �M294 ص 81 ر.   
�� أ�
	م ��
�� ا�)�1- 1985 �	رس  13  �10 – )3(.�)�  ��$%��  .395 ص 81 رM� 32 س  ا
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 من األمور الواجبة، – كنتيجة الفتراض الرباءة –وتفسري الشك ملصلحة املتهم 
يتعني على القاضي االلتزام ا، والشك يتعني أن يستفيد منه املتهم يف تفسري 

عدة النصوص كما يستفيد منه يف تقدير الوقائع واألدلة، وجيب اإلشارة إىل أن قا
 باعتباره هذا -الشك يفسر ملصلحة املتهم كثمرة ملبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة 

 قد سبقت إليها الشريعة اإلسالمية - كأساس لضمانات املتهم أثناء احملاكمة أاملبد
  . )1(الغراء

   مظاهر قرينة الرباءة يف املواثيق الدولية والقوانني/ املطلب الثالث 

اريخ ناضلت البشرية من أجله  متأصل يف التسان الرباءةنل يف اإلإن مبدأ األص
  .تزال تناضل حىت اليومو

  قرينة الرباءة يف املواثيق الدولية/ الفرع األول

من اإلعالنات  1789ة سن  إعالن حقوق اإلنسان الصادر إبان الثورة الفرنسيةيعترب
ية، فلقد نص على السباقة يف هذا اال على غريه من اإلعالنات واملواثيق الدول

، ورد النص على املبدإ أيضا يف اإلعالن العاملي )2(منه 9مبدأ قرينة الرباءة يف املادة 
كل «:  يف فقرا األوىل منه 11/1يف املادة 1948حلقوق اإلنسان الصادر سنة 

شخص متهم جبرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية توفر له فيها 
وهو ما أكدته بدورها االتفاقية الدولية  ،» الضمانات الضرورية للدفاع عنهكافة

                                            
)1( –A�  	"(��	',� ر/  ا�  r�<� A� 	ه�$�f�5"1  و� ر�.ل ا� ��H ا� ���F و���   و!  هEا ا�%>د �	 أFC$R ا�#$�Eي وا
��� ��3�C$_	 !_�.ا �F��5، !^ن ا2�	م gن �_�q !  ا�+ $�R .4�A أن �_�q !  درءواإ« �<Cن و^! �#+q#ا� 	� A���3�� ا��>ود �A ا

��.1+��+$���، ا�1	ه$ة �)� ، دار ا�)"�Q ا"درا�� �1	ر�0"�+> ��	د �	�a ا�51	'�  /�	0	ت �� ا��#"� أ�	م ا�Q1	ء ا�()	'  /  راTC د»ا
  .75 ، ص 1998

 Samy Abdel Karim : « La protection des droits et libertés individuels au cours de la phase policière  )2( –     
des investigations en droit comparé français et égyptien ». Thèse de doctorat, université de Rennes 1 
soutenue le 4 avril 2001, page 43.     
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 يف املادة الرابعة عشرة 1966 ديسمرب 16الصادرة يف  )1(للحقوق املدنية والسياسية
لكل متهم بتهم جنائية احلق يف أن يعترب بريئاً ما مل تثبت «: فقرة ثانية واليت تنص 
 أيضا يف االتفاقية األوربية حلماية إاملبد د النص على، ولقد ور»إدانته طبقا للقانون

 يف املادة السادسة الفقرة الثانية، اليت 1950نوفمرب  4حقوق اإلنسان األساسية يف 
كل شخص يتهم بارتكاب جرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته «: تنص 
»قانونا

)2(.   

  قرينة الرباءة يف الدساتري/ الفرع الثاين

: بقوله  45 على هذا املبدإ يف املادة 1996 نص الدستور اجلزائري لسنة دلق      
كل شخص يعترب بريئاً حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات «

 يف املادة 1971ولقد نص الدستور املصري الصادر يف سنة  ،»اليت يتطلبها القانون

ىت تثبت إدانته، يف حماكمة قانونية تكفل املتهم بريء ح« : على هذا املبدأ بقوله 67
املبدإ يف والدستور الكوييت أيضا نص على هذا . »فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

وجاء النص  1973 وكذا الدستور السوداين لسنة، 34 يف مادته 1962 دستور سنة
 ال يطلب من املتهم تقدمي الدليل على«  69 املادة  نوعا ما حيث تنصاأكثر تطور

  .)3(»براءة نفسه، وأنه بريء إىل أن تثبت إدانته دومنا شك معقول

  

  

                                            
)1 (–                    Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon : Procédure pénale, 2ème édition, ARMANT 

COLIN /1999  page 21.                                                                                                                                       
  .�76+> ��	د �	�a ا�51	'� ، /�	0	ت �� ا��#"� أ�	م ا�Q1	ء ا�()	' ، ا��$TC ا�3	��، ص /  راTC د– )2(
�r، دار ا�">ى، / أP0$ أ�Q	 د  –	\�  .232 و231 ، ص 1992���> ��>ة، /�	0	ت ا��#"� أi)	ء ا�#���1، ا�(9ء ا
  .234 و233>ة، /�	0	ت ا��#"� أi)	ء ا�#���1، ا��$TC ا�3	��، ص ���> ��/  أP0$ د–)3(
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  القواننيقرينة الرباءة يف / الفرع الثالث

 هي أساس الضمانات املمنوحة للمتهم يف مجيع مراحل الدعوى إن قرينة الرباءة
اجلنائية وإذا كانت املواثيق الدولية واالتفاقيات والدساتري قد أفردت هلا نصوص 

 فإن هذه القرينة وإن كانت على درجة بالغة من األمهية إال أن القوانني خاصة،
العقابية أو اإلجرائية ملعظم الدول مل تنص عليها صراحة، بل جاء التدليل عليها يف 
بعض االجتهادات القضائية فقط، مبا يف ذلك املشرع اجلزائري الذي مل ينص 

  .صراحة على هذا املبدأ
ني األخرى، أوىل املشرع الفرنسي هذا املبدأ اهتماما خاصا       على عكس القوان

حيث أدخل منذ فترة ليست بعيدة، تعديالت على جانب كبري من األمهية على 
قانون اإلجراءات اجلنائية، مما أدى ببعض الفقهاء الفرنسيني إىل التساؤل عما إذا 

ائية، ولقد اقترح كان التعديل هو يف حقيقة األمر تقنينا جديدا لإلجراءات اجلن
تقرير جلنة احلقوق واحلريات حتت رئاسة دملاس ماريت على ضرورة النص على 
قرينة الرباءة يف قانون اإلجراءات، لكن املشرع الفرنسي وإن اقتنع بالفكرة، إال أنه 

 يف 1993 جانفي 4املؤرخ يف  2- 93 فضل إدخال املبدأ مبوجب القانون رقم
 ولقد أصبح املبدأ مؤكدا بنص ،)1(انون اإلجراءات اجلنائيةالقانون املدين وليس يف ق

 من القانون املدين، وأعترب النص قاعدة أساسية لقانون اإلجراءات 1-9املادة 
 جوان 15اجلنائية، وعلى كل حال كان البد من االنتظار إىل غاية صدور قانون 

 ةيف املادة التمهيدي  لينص على هذا املبدأ صراحة يف قانون اإلجراءات اجلنائية2000

                                            
 Samy Abdel Karim : «La protection des droits et libertés individuels au cours de la phase policière des   )1(  -     
 investigations en droit comparé français  et égyptien ». Thèse de doctorat, université  de Rennes 1, page 45 

     soutenue le 4 avril 2001.            
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اليت هي حبق وببنودها الثالث، أساس ضمانات املتهم وضمانات التقاضي بصفة 
                  .)1(عامة 

  مفهوم املتهم/ املبحث  الثالث 

نتعرض يف هذا املبحث ملفهوم املتهم يف بعض التشريعات، حىت نتمكن من حتديده 
 الواجب توافرها يف من يوصف يف ظل القانون اجلزائري، مث حندد الشروط

  .)2(باملتهم

  

  

                                            
)2 (–    �� 	� H�� ��<�"�#�)I ا��	دة ا :  
  

Art . préliminaire (L.n°2000-516 du 15 juin 2000)  I  - La procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.                                                                                                                   
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et  des autorités de jugement les 
personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions           
doivent être jugés selon les mêmes règles. 
II.- L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute                                                                                                                                 
procédure pénale.                                                           . 

  
 <(5� و��g هEا ا

  
III. -  Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas 
été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans 
les conditions prévues par la loi. (voir C. civ. art. 9-1) .                                                                       
Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur                     
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le 
contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elle doivent être strictement limitées aux nécessités de la 
procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la 
personne.                                       
Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.      
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.             
      

)2 (–   �"#��� !�F، ووَهَ� !  ا�, ء �A �	ب و�>، إذا ذه` وه�F وه. : وِهَ�"ورد !  �_#	ر ا�%�	ح !  �	دة : ��m ا�f ب	3��وه� !  ا
�$�f <�$� .ء	"�
Eا، وا�g� ا�#"�� �a#4 ا� F�".ه�ً�	 وا 	Qأ� F، وه��	�	إ�" �$�f �وأه A� ه�� أي.�5> ا� أ��>، : ، أP0$و  �ه6

�  0.0	1�4
$ ا�()	'  ا6�2� ، ]5+� اg�#>ا' ��#"� !  �$��� ا�#���1 ا��$آ9 ا�، 1989، دار ا�)"�Q ا�+$���، �)� 1 درا�� �1	ر�0 �	
   .41ص

–   OC$�
Eا :  وا�ِ"َ�  ا� F�"���F ا�#"�� و�)"	 �F، !". �#"� و"��، وا�#"�� : �	رت �F ا�$��5، وا OR�5: أد�$��5> /  د: ،  اP0$ ا�,D وا
����4
$ ا�+$� ، ا�5q+� ا8و�  ا08%	ري، �1.ق و/�	0	ت ا��#"� ! إ��	��O> ا� . 8، ص H 2000،ا�,$�+� ا6�2��� وا�1	0.ن، دار ا
ا�� �4+.ل �A ا�O+4 ا�ـ"�، �#"�	، ا"	�	، !".  I_B� A�ُ A�+� (  ،F�a#4 ا�"	ء(!  ا�#+$�n ا��m.ي ���#"� ��ن ا��#"�   وأ�Q	   ورد–

 TC، ص�+/ د: را ��	3� .21> ��	د �	�a ا�51	'�  /�	0	ت ،  ا��$TC ا
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  ما مىت يعترب الشخص مته /األولاملطلب 

 بل يتعني حتريك ،ال يكفي أن يرتكب شخص ما جرمية حىت يعترب متهماً
بة العامة وقد يتعدد اجلناة إالّ أن النيا. الدعوى العمومية قبله حىت تلحقه هذه الصفة

رك الدعوى العمومية قبل أحدهم دون  قد حت- يف حدود سلطتها التقديرية -
، والنيابة  ويف هذه احلالة يعترب هذا الشخص وحده هو املتهم دون اآلخرين.غريه

العامة ال تقدم للقضاء مرتكب اجلرمية، بل تقدم من توافرت ضده أدلة وقرائن 
 حتقيقاً –كافية لتوجيه االام إليه، وحترك الدعوى العمومية ضده والقضاء 

 هو الذي حيدد عقب ذلك إذا كان املتهم هو مرتكب اجلرمية، أم أن -وحكماً
اجلرمية ارتكبها غريه، ويف احلالة األوىل يصدر القضاء أمره باإلحالة أو حكمه عليه 

  .)1( للمتابعة أو احلكم بالرباءةهباإلدانة، ويف احلالة الثانية، يصدر أمرا  بأال وج
، من الناحية القانونية بني املشتبه فيه واملتهم عدم جواز اخللط الحظامل       ومن

 كل من قدم ضده بالغ أو شكوى، أو أجرى بشأنه ضابط الشرطة يعترب متهماً فال
ومن األمهية  .، وإمنا يعد مشتبها فيهاالستدالالتالقضائية بعض التحريات أو 

  دعوى، ألن ذلك يعين حتريك ال)املتهم( لفظ استعمالالبالغة مراعاة الدقة يف 
وما يستتبع ذلك من ختويل بعض  وبالتايل نشأة اخلصومة اجلنائيةالعمومية قبله، 

  . االلتزاماتاحلقوق وحتميل بعض 

  

  

                                            

#` ا�(ـ	�+ ، ص " ا��#"�" أ��> �0.�3ـ  أ�. ا�ـ$وس/  د – )2(��  .15ا
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  الشروط الواجب توافرها يف املتهم

 املقرر أن الدعوى العمومية شخصية، وهذا نتيجة حتمية لشخصية من -
 العقوبات اجلزائية إىل ختضع« 1996  من الدستور142العقوبة املرسخة باملادة 

 فال حترك أو ترفع الدعوى إالّ على من ينسب إليه .»مبدأي الشرعية والشخصية
 وينبين على ذلك . باعتباره فاعال أو املشاركة فيها باعتباره شريكا،ارتكاب اجلرمية

  :ضرورة توافر الشروط التالية 

إلنسان الطبيعي، ومن مث فإنه  ترتبط املسؤولية اجلنائية با: اً حياً أن يكون إنسان-
يكون املتهم البد أن خيرج من نطاق املسؤولية اجلماد والكائنات احلية األخرى، و

 الدعوى ضد إجراءات فال توجه . موجوداً طبيعياً شخصاًيف الدعوى العمومية
إن حدثت الوفاة قبل حتريك الدعوى ف.)1(تشخص مين إصدار األمر حبفظ  تعي

 وإن كانت الوفاة أثناء سريها أمام احملكمة ،وجه للمتابعة ر بأن الاألوراق، أو قرا
تباشر إجراءات الدعوى ضد شخص معنوي، ألن  وال .فإنه يتعني احلكم بانقضائها

حيته إلسناد اجلرمية  مامل يقرر القانون صال،يصلح أن يكون متهما هذا الشخص ال
 65 وفقا للمادة  املعنوي ويف هذه احلالة حترك الدعوى على ممثل الشخص.إليه

يتم متثيل « : )2004 نوفمرب 10املؤرخ يف  14- 04القانون رقم   (2مكرر 
الشخص املعنوي يف إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوين الذي كانت له هذه 

املمثل القانوين للشخص املعنوي هو الشخص الطبيعي الذي . الصفة وقت املتابعة
إذا مت تغيري . ن األساسي للشخص املعنوي تفويضا لتمثيلهخيوله القانون أو القانو

                                            

#` ا�(	�+ ، ا��$TC ا�3	��،ص /  د– )1(��  .19أ��> �0.�3  أ�. ا�$وس، ا��#"�، ا
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املمثل القانوين أثناء سري اإلجراءات يقوم خلفه بإبالغ اجلهة القضائية املرفوعة إليها 
  .»الدعوى ذا التغيري

- أن يكون املتهم معروفا بامسه كامال، فقد يلقى يشترطال  : ناًأن يكون معي 
جبرمية فريفض اإلفصاح عن امسه، أو يعطي امسا القبض على شخص وهو متلبس 

  .)1(غري امسه احلقيقي، أو يكون فاقد القدرة على النطق
وليس مهما أن يكون حاضرا، وهناك اختالف بني التحقيق واحملاكمة بشأن تعيني 
املتهم، ففي مرحلة التحقيق قد حترك الدعوى ضد جمهول ليبدأ التحقيق بالكشف 

 كذلك أصدر قاضي التحقيق أمراً بأال وجه للمحاكمة، أما عن اهول، وإن بقي
  .احملكمة فال حيال أمامها إال املتهم احملدد بشخصيته وذاته

أي أن يرتكب اجلرمية بصفته فاعالً : أن يكون منسوباً إليه ارتكاب اجلرمية  -
أو أصلياً أو شريكاً، ومن مث فالدعوى اجلزائية ال ترفع يف جرمية ارتكبها صغريا 

جمنونا ، ألن الصغري دون الثالثة عشر وانون يتمتعان مبانع من موانع املسؤولية، 
  .ويف هذه احلالة ترفع على الوصي أو القيم دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض

 األشخاص يتمتعون ألن هناك بعض :أن يكون خاضعاً للقضاء الوطين  -
 مصدرها القانون الداخلي باحلصانة، الخيضعون للقضاء الوطين سواء أكانت

كحصانة رئيس اجلمهورية ونواب الربملان، أو مصدرها القانون الدويل، مثل 
  .احلصانة اليت يتمتع ا رؤساء الدول األجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي

يعرف البعض املتهم بأنه كل شخص حترك الدعوى اجلنائية ضده لشبهة ارتكابه 
لقد اختلفت التشريعات اإلجرائية يف إطالق املصطلح  و.)2(اشتراكه فيها جرمية، أو

                                            
  .20أ��> �0.�3 ، أ�. ا�$وس، ا��$TC ا�3	��، ص /  د– )1(
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 سواء كانت ، مراحل الدعوىباختالف وذلك ،املناسب على الشخص حمل املتابعة
 وإن كان مصطلح متهم هو ،مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق أو احملاكمة

صطلح  وملعرفة ذلك نتطرق إىل هذا امل، يف معظم التشريعات العربيةاألكثر شيوعاً
  . يف بعض التشريعات املقارنة

  املتهم يف التشريع املصري/ املطلب الثاين 

إىل   للمتابعة بالنظريف تسمية من كان حمالً ال يقيم املشرع املصري تفرقة
 وال يستعمل مصطلح . هو املتهم واحداًمراحل الدعوى فيطلق عليه مصطلحاً

وري الضبط القضائي أثناء مجع ملأم«. م.ج.إ.ق 29  تنص املادة، حيثاملشتبه فيه
 أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنائية االستدالالت

ويطلق هذا املصطلح على الشخص ، )1(»...ومرتكبيها وأن يسألوا املتهم عن ذلك
 مييز القـانون مل.)2( أو التحقيق أو احملاكمةاالستداللحمل املتابعة سواء يف مرحلة 

 املرحلة اليت متر تأيا كان فهو حيمل هذه الصفة تهم يف كافة مراحل الدعوىني املب
 اليت تسمي الشخص املتابع باملشتبه فيه، وهذا يفاتالتعر وهناك بعض ،ا الدعوى
  .  )3(االستدالليف مرحلة 

  يف التشريع الفرنسي املتهم / الثالثاملطلب   

ذي يطلق على الشخص الذي رأينا أن املشرع املصري يوحد املصطلح الإذا 
 فإن القانون الفرنسي عكس ذلك، يقيم . مرحلة الدعوىتأيا كانحمل املتابعة  هو

تفرقة واضحة يف تسمية الشخص املتابع جزائيا بالنظر إىل املراحل املختلفة 

                                            
�F ]15	 �8>ث ا�#+>�M  ،6	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� وا�1.ا�0�5> ا�4#	ح �$اد /  أP0$ د– )1( ���
��
#` A ا��>ار ا ���.1�ت، ا�"��� ا
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 ةاجلندرماخلاص بتنظيم  1903 من املرسوم الصادر سنة 111 ادةفامل )1(للدعوى
تستعمل عدة مصطلحات  1958 أوت 22 باملرسوم الصادر يفالفرنسية واملعدل 

كل شخص جيرى معه :  )2(قانونية ترتبط بنوع املرحلة اإلجرائية على النحو التايل
 :وكل شخص حيال أمام حمكمة اجلنح أو املخالفات يسمى  Inculpé: حتقيق يسمى

Prévenu  ىوكل شخص حيال أمام حمكمة اجلنايات يسم  :. Accusé 

 أما عن املرحلة السابقة ، مصطلحات تستعمل بعد حتريك الدعوى العموميةوهي
فإن املشرع الفرنسي مل خيصها مبصطلح واحد، وإمنا  على حتريك الدعوى العمومية

 عدة تسميات تطلق على كل من تباشر ضده إجراءات بواسطة الشرطة أعطى
Le soupçonné مصطلحالقضائية ومنها 

)3(.  
لفرنسي، شرع يف نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية اوحاليا يستعمل امل

  La personne mise en examenباراالختو مصطلح الشخص رهن البحث أ

   .بالنسبة للشخص الذي حركت ضده الدعوى العمومية

  املتهم يف التشريع اجلزائري/ املطلب الرابع 

لق مصطلح  جند أن املشرع يط اجلزائيةلو نظرنا إىل نصوص قانون اإلجراءات
 فيطلقه على كل شخص فتح حتقيق ،املتهم بالنسبة جلميع مراحل الدعوى العمومية

                                            
�5> /  د  –) 1(  ����#"� !  �$��� ا�#���1:  أ��> ا�ه6  0.0	1�  . و�	 ���"	40ص ، ا��$TC ا�3	�� ، ا��$آ9 ا
)2( – A�  ���	#��3)�   اP0$ ا��	دة ا ، 30$4�   .55 ص M1996	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا
  ART. 111. (Décr. n°58-761 du 22 août 1958) L’inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une 

information judiciaire.                                                                                                                                         
Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal. 
L’accusé est celui qui fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant la cour d’assises.                                       
Les autre personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au  cours des 
enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l’exclusion des 
qualifications ci- dessus. 
Elle sont mentionnées dans les procès - verbaux de gendarmeries comme personnes «soupçonnées» ou  
«paraissant avoir participé à l’infraction» ou «contres lesquelles existent des indices graves et concordants 
de nature à motiver leur inculpation». 

  
   .51/�	0	ت ا��$�� ا�,_%��، ا��$TC ا�3	��،  ص . أ]$و�� ا�>آ#.رة. ���5ه	�5> ا� أو/د –) 3(
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قضائي ضده، أو رفعت ضده دعوى أمام حمكمة اجلنح أو املخالفات، أو أحيل أمام 
 يف حني أن مرحلة البحث التمهيدي يطلق على املتابع أثناءها عدة .حمكمة اجلنايات
إذا وقع التفتيش يف « قانون اإلجراءات اجلزائية  من 45   فتنص املادة،مصطلحات

قامت ضده دالئل « 51/2 ملادةاويف  ،».. ساهم همسكن شخص يشتبه فيه أن
 .» الذين يظهر أم سامهوا يف اجلنايةاألشخاص« 44  ويف املادة،»قوية ومتماسكة

إن املالحظ للنصوص العربية جيد أن املشرع يطلق مصطلح متهم، على الشخص 
قبل  ومصطلح املشتبه فيه يف مرحلة ما. ذي حركت ضده الدعوى العموميةال

 للنصوص باللغة القارئلكن .  مرحلة البحث التمهيدي نفسهاوهي، التحريك
أعطى نفس  جيد املشرع اجلزائري شأنه شأن املشرع الفرنسي الفرنسية،

على سبيل ف وى،املستعملة يف هذا  األمر وفق اجلهة احملركة أمامها الدعاملصطلحات 
   ،124 - 109 -100 -)1(71- 82 - 67 املواد  Inculpéاملثال يف التحقيق يطلق مصطلح 

 -343 - 338 -334 - )2(331-329  املوادPrévenu واملخالفات مصطلح ويف اجلنح

-293 -271- )3 (270 - 268 املواد  Accusé اجلناياتويف  ، 431- 417-  394-404

297-311
 (4).  

  
                                            

��O�5� H ا��\	ل ا��	دة –) 1( $P0ق71 أ A�  .4$��30 . ج. إ�  آ�	 C	ءت �	���m ا
Art. 71, alinéa 1: «Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut 
être demandé au procureur de la République, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit 
par l’inculpé , soit par la partie civile ». 

��O�5� H ا��\	ل ا��	دة –) 2( $P0ق343 أ A�  .4$��30. ج. إ�    آ�	 C	ءت �	���m ا
Art. 343, alinéa 1 : «Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a 
saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement 
responsable, de la partie civile et des témoins ».  

��O�5� H ا��\	ل ا��	دة –) 3( $P0ق270 أ A�  .4$��30 . ج. إ�  آ�	 C	ءت �	���m ا
Art. 270 : « Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge  
l’accusé dans le plus bref délai ».    
  

�5> ا� أوه	���5/  د –) 4("��%_,�  . 52 ص 1992 ا��$TC ا�3	�� ا�3	��، �)� " /�	0	ت ا��$�� ا
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  الباب األول 

  ضمانات املتهم املتعلقة بالسلطة القضائية 
  

 قانونا، وأن يكون هم يف أي جمتمع أن تصان حقوقاألفرادإن أكثر ما يهم 
فالفرد يلتمس دائما القوة يف جمتمعه . محاية هذه احلقوق قادرا على ،القضاء عادال

 الذي يعيش فيه من خالل قدرة القضاء على إجياد الطمأنينة يف نفسه، وإشعاره
باحلماية الكافية حلقوقه، خاصة إذا كان هذا الفرد حمل اام، فلكي حتفظ حقوقه 
وضماناته فإنه يكون يف أمس احلاجة إىل قاضي كفؤ مستقل، نزيه وحمايد عند 

لذلك سنحاول أن نقف يف دراستنا هلذا لباب . الفصل يف النـزاع املعروض عليه
 القضائية، وحىت ال يفوتنا الكالم لتوضيح العالقة بني ضمانات املتهم والسلطة

سنخصص جزءا من هذا الباب للحديث عن أرقى وأعظم نظام قضائي يف الوجود، 
  .وهو نظام القضاء يف اإلسالم

  الفصل األول
  استقاللية السلطة القضائية 

  
املبادئ العامة يف قانون (يقول األستاذ الدكتور عوض حممد عوض يف كتابه 

، فهم )1(إن تشكيل احملكمة يقتصر على القضاة وحدهم«: ) اإلجراءات اجلنائية
الذين تتكون منهم هيئة احملكمة وهم الذين حيققون يف الدعوى ويسمعون دفاع 
اخلصوم ويقدرون األدلة و يتداولون على احلكم، مث يصدرونه وليس لغريهم أن 
عل يتدخل يف عملهم، وال أن يباشر شيئا من اختصاصهم، وإن كان القانون جي
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حضور ممثل النيابة العامة وكاتب اجللسة واجبا فليس من شأن ذلك اعتبار كل 
منهما عنصرا يف تشكيل احملكمة، إمنا شأن اعتبار حضورمها شرطا لصحة انعقاد 

وبالتايل ركز على أمهية دور القاضي،  ،)1(»اجللسة أي لصحة إجراءات احملاكمة
 ا يف هيئة احملكمةوكذلك أبرز القيمة احلقيقية اليت يتمتع.  

وحىت يكون القضاء قريناً للعدالة بات من الضروري إحاطته بسياج من 
الضمانات اليت تبعد عنه كل ما يؤدي به إىل االحنراف عن غايته، أال وهي حتقيق 

 باعتبار أنه -العدالة، وبالتايل احلفاظ على حقوق اخلصوم، واملتهم بالدرجة األوىل 
النظر إىل مركزه القانوين مقارنة مع باقي األطراف أضعف طرف يف اخلصومة ب

 وهذا ال يكون إال إذا كان هناك قضاء مستقل استقاللية تامة وهذه -األخرى 
 وعلى اعتبار أن .)2(األخرية اليت أصبحت من الثوابت القانونية اليت ال تقبل اجلدل

وخاصة أثناء استقاللية القضاء هي من الضمانات املهمة جداً بالنسبة للمتهم، 
مرحلة احملاكمة ألا املرحلة احلامسة و املصريية اليت من خالهلا سوف حيدد ما إذا 

                . أو مداناًكان املتهم بريئاً
وهلذا ينبغي علينا أوال حتديد مفهوم هذه االستقاللية، و إبراز يف نفس الوقت 

دالة، وحتديد أيضا لطبيعتها القيمة احلقيقية هلا باعتبارها دعامة هامة لتحقيق الع
تعتمد عليها  القانونية، وأيضا سنحاول أن نركز على أهم الدعائم أو العناصر اليت
  : هذه االستقاللية، هذا ما يؤدي بنا إىل تقسيم هذا الفصل إىل ما يلي 

  طبيعتها القانونية القضاء مفهومها واستقاللية/ املبحث األول 
جيب أن ال يكون القاضي مستقالً أي «: ل القاضي اإلجنليزي باركريقو

متحرراً من كل تأثري وسلطة فحسب، بل جيب إىل جانب ذلك أن يكون متحرراً 
 سياسية أو مالية أو التزامات أخرى ليتمكن الشعب من تمن أي عمل أو عالقا
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إذا كان «:  ويقول أيضا األستاذ عصمت اهلواري. )1(»االعتراف باستقالليته
وإذا كان القضاء أساس العدل، ... لك، فإن القضاء أساس العدل العدل أساس امل

فإن استقالل السلطة القضائية هو أساس القضاء، ولذلك صار حقاً علينا القول بأن 
استقالل القضاء هو أساس امللك، فال كرامة ألمة يفقد فيها القضاء استقالله 

وتصبح احملاكمة مصدراً ... ةفبغري استقالل القضاء يفتقد املواطنون العدال...وحياده
وقبل أن نتطرق إىل املقصود  .)2(»...للمظامل وسند لكل طاغية وجالد

  باالستقاللية جيب أن نعرف أوال ما املقصود بكلمة قضاء ؟ 
 أو حكم، ، قضاءاً، يقضيقضىإن كلمة قضاء يف اللغة العربية جاءت من 

على معىن العدالة، أي من ويلتزم الكتمال مدلوهلا هو احتوائها  حيكم، حكماً
 وهو كما جاء يف اآلية ،)3(القضاء العادلإضافة الصفة إىل صيغة املصدر فيقال 

sŒÎ)uρ ΟçF#﴿الكرمية  ôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ ∩∈∇∪ ﴾] 6S.[      
  مفهوم استقاللية القضــاء /  األولاملطلب

يطلق عليه يف بعض الكتب باستقالل يقصد باستقاللية القضاء أو كما 
 هو حترره من كل سلطان إال سلطان -باعتباره أهم الضمانات-احملكمة 
  .)4(القانون

 ويعين أيضاً حترره من كل قيد أو مؤثرات أو ميول ذاتية، وتنصل احملكمة من كل 
 كان التأثريات وامليوالت الذاتية يعد جوهر فكرة االستقاللية، وهذا ال يكون إال إذا

القضاء سلطة تتساوى مع كل من السلطتني التشريعية و التنفيذية حىت يتمكن 
  . )5(القضاة من أداء مهمتهم النبيلة محاية حلقوق األفراد و حريام
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وبالتايل ذا التحرر وذه االستقاللية تتاح الفرصة لكل شخص اللجوء إىل القضاء 
وهنا تربز القيمة احلقيقية هلذه الستفاء حقوقه وهو مطمئنا لعدالة احملكمة 

االستقاللية، والواضح أن خضوع احملكمة لغري القانون والضمري يؤدي إىل عدم  
وبالتايل إن مل يكن القضاة استقالهلا، وال ينتظر منها أن حتمي حقاً أو تدفع عدواناً، 

لية ويعبر أيضا عن االستقال. )1(ًه حقاأن يقول أحد أن لديع يستطي فلن أحراراً
سواء كان يف جمال فهم الواقعة أم يف جمال فهم القانون بأنه خضوع لسلطة العقل 

  .)2(وليس لعقل السلطة
وال يتعارض مع هذه االستقاللية إمكانية الطعن يف حكم القاضي، فإنه كان 
حراً عندما أصدر هذا احلكم قبل أن يطعن فيه، وما تباشره  احملكمة العليا من رقابة 

تطبيق القانون من جانب احملاكم الدنيا ال يعد خرقا هلذه االستقاللية، على سالمة 
ألن هذه الرقابة الحقة لصدور احلكم املطعون فيه أمامها والذي كان قد نطق به  

     .     القاضي يف حرية واستقالل تام دون أي تدخل منها
  املترتبة عليها النتائج  القضاء والطبيعة القانونية الستقاللية/ املطلب الثاين 
 طويل اهتدى الفكر القانوين إىل أن استقالل القضاء يعترب الضمانة بعد جهاد

  .األساسية لتحقيق العدالة ومحاية احلقوق، والذود عن احلريات
وتبلورت الفكرة واضحة جلية يف إعالنات احلقوق اليت نصت صراحة على وضع 

حيلولة دون االعتداء على هذا ضمانات الستقالل القضاء محاية حلق التقاضي، لل
 إىل فرعني خنصص األول لدراسة هذا املطلبوهلذا سوف نقسم . احلق أو إهداره

الطبيعة القانونية الستقالل القضاء، والثاين نتكلم فيه عن اآلثار املترتبة على هذه 
  .الطبيعة
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  اء القضالطبيعة القانونية الستقاللية / الفرع األول
قد نص عليه يف خمتلف  –)1( نظرا ألمهيته العاملية–قضاء الإن مبدأ استقاللية 

 والعربية ، واملواثيق الدولية وكذا االتفاقيات اإلقليمية)2(الدساتري العاملية
وحىت ، )3(

املؤمترات الدولية طبعا اليت تدور كلها حول حقوق اإلنسان، و تأكيداً  ملا قلناه جند 
 قد نصت صراحة 1948ي حلقوق اإلنسان لسنة من اإلعالن العامل املادة العاشرةأن 

لكل إنسان على قدم املساواة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته «: على أنه 
باإلضافة إىل هذه املادة هناك املادة السادسة الفقرة األوىل من  .»حمكمة مستقلة

، وقد أكدت أيضا على مبدإ 1950االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لسنة 
تقاللية القضاء املادة الثامنة من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان و جاء نصها اس

 الكافية و جتريها تتوافر فيها الضماناتلكل شخص احلق يف حماكمة « :كما يلي 
  .)4(»وفقا للقانونيف وقت معقول حمكمة خمتصة و مستقلة غري متحيزة أسست 

جاءت املادة  استقاللية القضاء فقد إ ملبدزيادة على تأكيد األمهية العامليةو
 حقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية الوطنية الفرنسية غداة السادسة عشر مبادئ

يتوفر فيه الفصل بني السلطات يكون  كل جمتمع ال« يام الثورة واضحة يف النصق
ورة الفصل هلذا حرصت كل دساتري العامل يف النص على ضرو ،»خلواً من الدستور
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يف  القضاء، و استقاللية التأكيد مرة أخرى على أمهية مبدإبالتايللطات، وبني الس
ختضع الدولة «منه بأن  65 هذا السياق صرح الدستور املصري احلايل يف املادة

، »أساسيتان حلماية احلقوق واحلرياتان تاستقالل القضاء وحصانته ضمان للقانون
 نص على أن 166تقلة، ويف املادة  السلطة القضائية مسعلى أن 165نص يف املادة و

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية سلطة 
 1958التدخل يف القضايا أو يف شؤون العدالة، وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 

السلطة القضائية حتافظ على احلرية الفردية «:  على أن 66/2من خالل املادة 
    .)1(»م هذا املبدأ بالشروط املنصوص عليها يف   القانونوتضمن احترا

 على – أسوة بدساتري دول العامل –ولقد نصت الدساتري اجلزائرية املتعاقبة 
  يف املادة–1996 دستور –، ولقد جاء يف الدستور احلايل )2(أمهية استقالل القضاء

، »س يف إطار القانونالسلطة القضائية مستقلة و متار« : اليت نصها كما يلي  138
 إال ال خيضع القاضي«تنص ف  القاضي اليت تؤكد على استقاللية147كذلك املادة و

 اليت تضمن للقاضي محاية دستورية من كل 148، وأيضا املادة »للقانون
  . الضغوطات و التدخالت اليت قد تضر بأداء مهمته

ة القضائية يف من خالل هذه املواد نستطيع أن نقول بأن استقاللية السلط
اجلزائر حممية دستوريا، حيث ال خيضع القاضي فيها إال لسلطان القانون وال 
. تستطيع أية جهة مهما كانت صفتها التدخل يف عمله أو أن متلي عليه رأيا معينا
وبناءاً على ذلك فإن أي تشريع أو قرار ينكر هذا االستقالل أو يقيده أو ينتقص 

  . مع القواعد الدستوريةمنه يعد باطالً الختالفه 

                                            
 .  اP0$ ا��	دة آ	���–) 1(

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, 
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 

)3 (–  $P0دة  أ	����4 ا�Eآ$، وا��	دة 66ا	3�  .ا�>�#.ر ا��%$ي  � 165 A�A ا�>�#.را�4$30  ا
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 استقاللية دإبمل الدستوريةاملترتبة على الطبيعة العاملية والنتائج  /الفرع الثاين
  القضاء

بعدما تأكدنا أن مبدأ استقاللية القضاء ذو اجتاه عاملي، حيث نصت عليه خمتلف 
نا ، باإلضافة إىل ذلك وجد)1(املواثيق واإلعالنات العاملية اخلاصة حبقوق اإلنسان

هذا املبدأ منصوصاً عليه يف خمتلف دساتري دول العامل اليت أكدت على ضرورة 
، وذلك الرتباطها مببادئ العدالة احلقيقية، ومما )2(وأمهية استقاللية السلطة القضائية

 اليت تعد من الضمانات املهمة –الشك فيه أنه بالنص على هذه الضمانة 
عالنات العاملية حلقوق اإلنسان يزيد يف  يف الدساتري واإل–واألساسية للمتهم 

تأكيدها وقيمتها وبالتايل محايتها من كل التعديات والتجاوزات، وهذا األمر يؤدي 
إىل محاية أكثر للمتهم أثناء مرحلة احملاكمة، وتأكيدا للضمانات كلما كان القضاء 

الذين مستقال حراً وغري مقيد، كانت هناك محاية أكثر حلقوق وحريات األفراد 
قدر هلم أن يكونوا حمل اام، ومهما كان احلكم الذي سيصدر أكيد سيكون 
حكماً عادالً بعيداً كل البعد عن أي حتيز ألي جهة كانت ألنه صادر من قاض 

لطبيعة العاملية من النتائج اليت تترتب على او. يتمتع باالستقاللية واحلرية والنـزاهة
  :يلي اء ما القض استقالليةوالدستورية ملبدإ

ما دام استقالل القضاء ذو طبيعة دستورية فال ميكن ألي تشريع يف البالد أن ال  -أ
يعترف ذا االستقالل أو يقلل منه أو يقيده أو يتجاهله، ألن هذا يعد أمراً باطالً 

  . لتعارضه مع نصوص وقواعد الدستور
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ضمن للجميع ولكل ومبا أن السلطة القضائية حتمي اتمع واحلريات وهي اليت ت
من الدستور  139فرد احملافظة على حقوقه األساسية، وهذا ما أكدت عليه املادة 

، وعلى اعتبار أن القضاء هو الضمان األساسي حلريات املواطنني )1(اجلزائري
. )2(وحقوقهم، وهو السياج الواقي يف مواجهة كل ظلم أو تعدي على هذه احلقوق

ضاء مهمته النبيلة للوصول إىل غايته املنشودة وهي فمن غري املمكن أن يؤدي الق
حتقيق العدالة إال إذا كان يف ظل نظام قانوين يحترم من خالله مبدأ استقالل 

  . القضاء  ويعمل على جتسيده 
وهلذا مل يكن حرص الدساتري على كفالة استقالل السلطة القضائية نابعاً من 

هي الرقيبة على السلطتني األخريني،  -قهاء  كما يقررها الف-فراغ فهذه السلطة 
مبا هلا من حق التعقيب على أعمال السلطة التنفيذية اليت ختالف القانون، فتقضي 
بإلغائها والتعويض عنها، ومبا هلا أيضا من حق النظر يف القوانني اليت تصدرها 

أكثر من ، بل )3(السلطة التشريعية، إذ هي خالفت الدستور فتقضي بعدم دستوريتها
على  2  فقرة86ذلك حيث جاء  يف الدستور املصري احلايل من خالل نص املادة 

 »حيظر النص يف القوانني حتصني أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء«أنه 
  .وهذا مما يعزز قيمة السلطة القضائية، بصفتها سلطة مستقلة، حرة غري مقيدة 

لى دستورية مبدأ استقاللية القضاء، هي أنه ال وأيضا من أهم النتائج املترتبة ع - ب
جيوز لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية التدخل يف مهام السلطة القضائية، أو 
اإلنقاص من استقالهلا، وإال عجزت عن القيام بوظيفتها، وذا يعطل السري احلسن 

 فيها لكل ألحكام الدستور، إال أن هذا األخري نص على استثناءات حمدودة أجاز
من السلطة التشريعية والتنفيذية أن تباشر أعماال فيها معىن التدخل يف شؤون 

 إنشاء اهليئات القضائية، ووضع القواعد - للربملان بغرفتيه –العدالة، بتخويله 
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، وكذلك منح لرئيس )1( الفقرة السادسة 122املتعلقة بالتنظيم القضائي يف املادة 
 .)2(الفقرة السابعة 77لعقوبة أوختفيفها أو استبداهلا املادة اجلمهورية حق العفو عن ا

لكن هذا االستثناء ال يلغي وال ينفي القاعدة فتبقى استقاللية القضاء من املبادئ 
الدستورية اليت ال ميكن ألي قانون خمالفتها، مما يضمن بذلك محاية أكثر حلقوق 

ضائية مستقلة كلما كانت وحريات األفراد، وبالتايل كلما كانت هناك سلطة ق
  .هناك مصداقية كبرية لضمانات املتهم أثناء احملاكمة

    مقومات استقاللية القضاء و انعكاسها على الضمانات /املبحث الثاين 
تستمد احملاكم استقالهلا من مبدأ الفصل بني السلطات املطبق يف اتمعات 

ة الدولة مسؤوليات حمددة ومعىن هذا أن يكون لكل جهاز من أجهز. الدميقراطية
خيتص ا وحده دون غريه، ومن مث جيب أن يكون للقضاء كمؤسسة والقضاة 
كأفراد، السلطة الوحيدة للفصل يف الدعوى املطروحة يف ساحات احملاكم، وال 
جيب أن خيضع القضاة كهيئة وكأفراد ألي تدخل سواء من جانب الدولة أو من 

ن هذا االستقالل املكفول بأن تنص عليه وجيب أن تضم.  العادينياألشخاص
قوانينها، وبأن حتترمه مجيع املؤسسات احلكومية، وينبغي أن تضمن الدول وجود 
ضمانات هيكلية ووظيفية ضد أي تدخل سياسي أو غري سياسي يف تطبيق العدالة، 
والضمانات العملية الستقالل القضاء هي أن يكون املعيار األول يف اختيار 

الذين يتولون مناصب القضاء هو خربم القانونية وكفاءم املهنية، األشخاص 
وزيادة على ذلك أن تضمن الدولة هلؤالء التكفل التام م، وقبل كل هذا هو 

            .)3(اعتبار القضاء سلطة مستقلة بذاا
  

                                            
�  :"  ! D�A ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي C	ء 0%"	 آ�	 ��  6 / 122 ا��	دة –) 1(Eر، وآ.#�<��F ا 	"%%_�  #�$5��	ن !  ا���	د�A ا� �,$ع ا

�� ا��(	gت اS ... ��'	Q1��#)�P� ا�Q1	' ، وإ0,	ء ا�"��	ت ا	� �1�+#��     "...ا�1.ا�> ا
��H �	 ��  7 / 77 ا��	دة –) 2( I(�"	 إ�	� ":  �A ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي ._  #� �T�qQ ر'�W ا�(�".ر�� ، �	2/	!� إ�H ا�q�3	ت ا

 ��Sت ا	��6%��...�$ا�� أ�
	م أR$ى !   ا�>�#.ر ا�q�3	ت وا 	"�          .    "...F �� إ�>ار ا�+4. و�� _��4 ا�+1.�	ت أو ا�#5>ا
)3 (– TM.��     … www.amnesty-arabic.org:  أP0$ د��O ا���	آ�	ت ا�+	د�� ،ا�%	در � A���P( ا�+4. ا�>و���، ا
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   إضفـــاء صفة السلطة على القضاء/املطلب األول 
اء من األمور الشائكة اليت أثارت جدال إن إضفاء صفة السلطة على القض

واسعا بني املنكرين هلذه الصفة واملؤيدين هلا، فأما عن الفريق األول فقد متسك يف 
التفرقة بني فكريت االستقالل الدستوري للسلطة القضائية واستقالهلا الوظيفي، 

 وذلك وقالوا بأنه ليس من الضروري أن ينظر إىل القضاء دستورياً على أنه سلطة،
لعدم التالزم بينها وبني استقالله والضروري بنظرهم أن يكون القضاء مستقال يف 

 من االعتقاد بأن احملاكم ما هي إال مرفقاً من مرافق الدولة، انطالقاً. )1(وظيفتهأداء 
وأن القضاة هم جمرد موظفني قضائيني خيضعون لرقابة احلكومة مثلهم مثل بقية 

   .)2(املوظفني العموميني
وحسب وجهة نظر هذا الفريق أن التسليم بصفة السلطة للقضاء يعين حتول 
القضاة إىل فئة منفصلة عن سيادة الدولة، وهذا ما يؤدي إىل سلخ جزء من هذه 
السيادة ملصلحة السلطة اليت ينتمون إليها لتقيم عليها استقالهلا، وهو ما ال ميكن 

لسلطة على القضاء كشرط تصوره، وزيادة على أن التمسك بإضفاء صفة ا
ضروري الستقالل أعضاء السلطة القضائية من شأنه خلق مشكالت تفوق يف 
حجمها املزايا اليت ميكن أن تترتب على هذه الصفة، وذلك ألن فكرة السلطة تقوم 
على مضمون يتسم بالطبيعة السياسية، وأنه من غري املمكن حترر القضاء يف 

  .)3(إطارها
ل، يتجه الفقه الراجح إىل القول بأنه جيب من الناحية  وبعد كل هذا اجلد

الدستورية اعتبار القضاء سلطة مستقلة بذاا تقف على قدم املساواة مع باقي 

                                            
)1 (– D��> !  و/.ح هEا ا�#�.ل �A �4".م ا��q�3 إ�H �4".م ا�"��� ا�Q1	'��، و ذ	� <1��3)ـــــ�   و   30$4�    O�  !1958 ا�>�#.ر ا
)2 (– �(3�(	� ا�Eي ��
F ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي gا اE1976 وه F(�  0	\�ا�r�� ، " �q�3 آ	ن �+#5$ ا�Q1	ء و���4 و�).ن ا�5	ب ا

	"��P(�r ا�.���4 ا�#,$ "و	\��+�� وا�$ا�T ا�.���4 ا�Q1	F�3M ،��' إ�H أر�+� !%.ل، ا8ول ا�.���4 ا��3	��� وا�\	0  ا�.���4 ا�#)��E�4 وا

#53	ت ا�\.رة اBg#$اآ�� و��	�� �%	��"	 "  �)I(#!166 F ا��	دة � A��3	ه� ا�1	/   " 173و)I ا��	دة " �3	ه� ا�Q1	ء !  ا�>!	ع 


#53	ت ا�\.رة اBg#$اآ�� و��	�#"	 � A�  ". !  ا�>!	ع 
��)5/   راTC د –) 3(  0.0	1���>، ا��$آ9 ا <��� <��� �(� ،��	+�  .، �#%ــ$ف243، ص 1979	�� ا

	ر، ا��$TC ا�3	��، ص /    و أP0$ أ�Q	 د–� �	�82  .    
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سلطات الدولة األخرى، وهذا لضمان وتأكيد استقالهلا من الناحية الوظيفية، مما 
ى متاشي يسمح هلا ببسط رقابتها على أعمال السلطات األخرى، ومن خالل مد

وتطابق هذه األعمال مع الدستور والقانون، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل ضمان 
محاية احلقوق املرتبطة ا وعلى رأسها حق املتهم يف حماكمة عادلة، وهذه األخرية 

  .)1(تتجسد فعال عند وجود ضمانات حقيقية للمتهم أثناء مرحلة احملاكمة
يد على اعتبار القضاء سلطة ال ينفصل وخيلص أنصار هذا االجتاه إىل التأك

وكنتيجة حتمية تترتب على ذلك هي عدم إمكانية إخراج أية . متاماً عن اهلدف منه
و لذا كان . منازعة مما يدخل يف اختصاص القضاء وإسناد الفصل فيها إىل سواه

لن يستطع أن يقول أن لديه  يكن القضاء مستقال فإن أحداً إذا مل«القول صحيحا 
هو  القضاء والعدالة، باعتبار أن القضاء فالصلة جد وثيقة بني استقالل ،)2( »قاًحقو

النـزيه على ضمان سيادة  الساهر على محاية احلقوق واحلريات، والرقيب
 وحىت ال تتزعزع هذه السلطة القضائية املستقلة، فقد ظهرت الدعوة إىل ،)3(القانون

، )4(أو مؤقتة خارج إطار السلطة القضائيةحترمي إنشاء حماكم ذات طبيعة استثنائية 
 املاس باستقاللية القضاء، ويتضح ذلك حيث أن وجودها يعد نوعا من التدخل

للنظر يف قضايا  حينما يترك جلهة غري قضائية إمكانية اختيار حمكمة دون سواها
، ويربز ذلك جليا حينما تكون حالة من حاالت الطوارئ، وبالتايل ال )5(معينة
أن ينص الدستور على جمرد شعارات عن استقالل القضاء، وإمنا أن يتضمن يكفي 

                                            

�06 ، ا�#61ل ا�Q1	ء، ا�5q+� ا8و�H، دار ا�)"�Q ا�+$���، ص /   أP0$ د–) 1(�  . �#%ــ$ف19، 18، 17، 16!	روق ا
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وحدة القضاء ووالية اجلهات : املبادئ األساسية اليت تقوم عليها السلطة القضائية 
أنه الجيوز أن حيرم شخص من القاضي الطبيعي الذي  على نصكأن ي، القضائية

نصقضاة عاديون خيتارون وفقاً للوائح  على أن يباشر القضاءيعينه القانون، وأن ي 
  .ال جيوز أن يعني قضاة استثنائينياليت تعني نشاطهم، و

  حالة الطوارئ ظل  استقاللية القضاء وضمانات املتهم يف /املطلب الثاين 

 تتحقق إذا ما ،الظروف االستثنائيةاألحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو ما يسمى 
  جتعل السلطة التنفيذية فيها عاجزة وغري قادرة ظروف وعواملدولة مايف حصل 
وتبعاً ) السلطة التنفيذية( وبالتايل فأا أي ،عادة فرض األمن واالستقرارعلى إ

 وتلجأ إىل ،لذلك خترج عن حكم القانون األساسي والقوانني العادية األخرى
سية قوق األساباحل تكون يف الغالب ماسة ،فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة

احلكومة إىل إعالن قانون الطوارئ واألحكام  من جلوء السلطة أو للفرد، والغاية
 أصبحت عاجزة ، يتمثل يف أن القوانني املعمول ا يف ظل الظروف الطبيعية،العرفية

عن جعل السلطة واحلكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية يف 
ظروف االستثنائية املستجدة نشوب حالة حرب  ومن بني هذه ال،ظل تلك القوانني
 أو حالة حرب أهلية يف داخل الدولة نفسها ألسباب عرقية أو ،مع دولة أخرى
، أو حصول  أو اضطراب األمن واالستقرار، أو من أجل االنفصال،دينية أو طائفية

ولقد نصت .)1(مرضية وغريها من الظروفحالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو 
اهدات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، على إمكانية تقريرها يف مثل املع

    .)2(الظروف السابقة ولكن يف أضيق احلدود
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لدولة بتشريع أو مرسوم ويف كل األحوال إعالن قانون الطوارئ يصدر من قبل ا
 هملكي وليس بالضرورة أن يأخذ هذا املرسوم التشريعي يف إصدارمجهوري أو 

 املتمثلة يف عرضها على ،س آلية صدور التشريعات العادية ومراحل إصدارهانف
يل نرى أن إعالن حالة  وبالتا،اء شعيبتالربملان أو جملس الوزراء أو عرضها يف استف

إعالن احلرب تكون مبثابة قرار حصري بيد رئيس الدولة وهذا شأن الطوارئ أو 
 ونالحظ أن اجلزائر من هذه الدول حيث ،أغلبية الدول العربية ودول العامل النامي

يقرر رئيس اجلمهورية، إذا دعت الضرورة امللحة، « : من الدستور 91تنص املادة 
حالة الطوارئ أو حالة احلصار ملدة معينة بعد اجتماع الس األعلى لألمن، 
واستشارة رئيس الس الشعيب الوطين، ورئيس جملس األمة، ورئيس احلكومة، 

وال ميكن . لس الدستوري، ويتخذ كل التدابري الالزمة لالستتباب الوضعورئيس ا
متديد حالة الطوارئ أو احلصار، إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه 

حيدد تنظيم حالة الطوارئ « من الدستور بأنه 92وتقضي املادة  .)1(»اتمعتني
   .»وحالة احلصار مبوجب قانون عضوي

                                                                                                                                
=�Eة ه	!	)�م <�9 �
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فإا تعرف جيداً أا ختاطر باحلريات العامة   الطوارئحالة عندما تعلن إن أية دولة 
اخليار حبجج كثرية على   إال أا تربر جلوئها إىل هذا،وحقوق اإلنسان يف بلدها

  . رأسها املصلحة الوطنية العليا وسالمة واستقرار البلد
نت لقانون الطوارئ أثر كبري على مدى احترام حقوق األفراد اليت كا

مصونة شيء ما يف ظل الظروف االعتيادية، حيث كانت القوانني حتميها ويتجلى 
، فيما خيص )1(هذا األثر ملا ينقص من ضمانات األفراد يف تشريعات الطوارئ

 استقاللية القضاء إكبري على مبد القضاء مثال يكون إلعالن قانون الطوارئ أثر
ية اليت تشكل يف هذه املرحلة، هي فاحملاكم االستثنائ. )2(والفصل بني السلطات

املختصة يف نظر الدعاوى، وهذا ما يدعو إىل القول بأن الضمانة الوحيدة الحترام 
احلريات واحلقوق العامة تكمن يف تشبث الشعب ذه احلريات وتلك احلقوق 

 كما يدعونا يف نفس الوقت إىل القول بأن العربة يف انتصار احلريات ،ومتسكه ا
 بل مبا ، العامة ليست مبا يقنن أو يعلن أو يقرر يف الدستور أو يف القانونواحلقوق

يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار اإلنسان إىل التمرد على النظام 
واندفاعه إىل أعمال انتقامية تؤذي الضمري اإلنساين وتعرقل مسرية البشر للتمتع مبا 

  . )3(مبستوى هذه احلريات واحلقوق يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعاً
  أثر قانون الطوارئ على سري عمل القضاء -

يتأثر عمل القضاء بشكل كبري يف ظل حالة الطوارئ، وذلك للخلل الذي 
بني السلطات الثالث التشريعية الفصل يصيب قاعدة استقاللية القضاء ومبدأ 

صدرها الدول يف ظل قانون  األوامر والقرارات اليت ت أن حيث،والتنفيذية والقضائية
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 ففي للتدخل من قبل السلطات األخرى، السلطة القضائية عرضة جتعل ،الطوارئ
ل يتشكمصدرا لجمال احملاكمة مثال ظلت حالة الطوارئ وإعالن األحكام العرفية 

حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة املتهمني إىل  ،)1(حماكم استثنائية
، وتكون عادة )3(واليت تسمى يف بعض الدول مبحاكم أمن الدولة )2(هذه احملاكم

ط عسكريني من باتشكيلة هذه احملاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وض
اجليش أو احلرس الوطين أو حىت ضباط خمابرات، ومما ال شك فيه أن أعضاء هذه 

، حيث ال يشترط احملاكم ال يتوفر فيهم املؤهل القانوين الالزم لتويل منصب القاضي
يف عضوية هذه احملاكم غري شرط الوالء السياسي للنظام احلاكم، وهذا شأن أغلب 

 حيث )4( العربية ومنها مجهورية مصر،طوارئالالدول العربية اليت تعمل بقوانني 
من قانون الطوارئ املصري لرئيس اجلمهورية تشكيل حماكم أمن  7أجازت املادة 

 ويف ظل األحكام العرفية تكون ،نصر عسكريالدولة من عنصر قضائي وع
إال إذا وجد نص  وحرمان املتهمني من حق الطعن بأية صورةاألحكام عادة قطعية 

 ويف بعض الدول يتوىل قانون الطوارئ يف مصرن م 9خيالف ذلك، وأيضا املادة 
 ة األمر بالقبض على املتهمني صالحيرئيس الدولةوزير الدفاع أو الداخلية أو حىت 

 مثل قانون الوئام طالق سراحهم قبل أو بعد احملاكمة كإصدار قرار بالعفوأو إ
  . املدين، وبعده قانون املصاحلة الوطنية يف اجلزائر
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  لضمان االستقالليةطرق التكفل بأعضاء السلطة القضائية /املطلب الثالث
هو يقصد بالتكفل التام بأعضاء السلطة القضائية كركيزة هامة الستقالهلم، 

اهتمام ومحاية الدولة لكل ما يتعلق بشؤون القضاء والقضاة خصوصا من خالل 
كيفية تعيينهم وضمان العيش الكرمي هلم محاية هليبتهم يف أوساط اتمع، وتوضيحا 

  . هلذا سنقف على شرح كل هذه العناصر مع حتديد عالقتها بضمانات املتهم
   كيفية االلتحاق بسلك القضاء/ الفرع األول 

إن األنظمة القانونية يف خمتلف دول العامل مل تسلك طريقاً واحداً يف كيفية 
االلتحاق بالوظيفة القضائية، ويقال أن محاية حقوق اإلنسان اليت جيب كفالتها 

 لذلك بياناًو ،)1(بتنظيم قضائي، له عالقة أيضا بطريقة تعيني القضاة باحملاكم اجلنائية
طرق اليت عرفتها األنظمة القانونية لكيفية االلتحاق علينا التعرف على اليستوجب 

بسلك القضاء، ومدى إمكانية تأثري كل طريق على استقاللية القضاء سواء بالسلب 
  .    أو اإلجياب

  طــريقة االنتخاب /أوال
والواليات  هذه الطريقة الختيار القضاة تبنتها بعض الدول الغربية كسويسرا

ىت فرنسا اليت كانت من األوائل يف االعتماد على هذه وح ،)2(املتحدة األمريكية
واعتربت آنذاك طريقة  )3(1790الطريقة الختيار القضاة، وكان ذلك يف قانون 

االنتخاب الطريقة األنسب، و ذلك لتحقيق سلطة الشعب يف اختيار القضاة ولربط 
القضاة طريقة االنتخاب هي إمكانية تبعية مساوئ لكن  .الصلة و الثقة بينهما

للناخبني مما يؤدي إىل خطر تسييسهم، وتسخريهم خلدمة السياسة ومن مث يصبح 
القضاة آلة أو وسيلة يف يد هؤالء الناخبني لتحقيق أغراض ومصاحل سياسية وأحيانا 
شخصية، مما يسيء لسمعة القضاة باعتبارهم وجدوا لتحقيق العدل وحلماية حقوق 
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ة حبقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية وقد أعربت اللجنة املعني. األفراد
عن قلقها الشديد بشأن اآلثار اليت قد تنشأ عن نظام انتخاب القضاة املطبق يف 
بعض واليات هذه الدولة، والذي قد ال يتماشى واحلقوق املنصوص عليها يف املادة 

 تعيني من العهد الدويل حلقوق اإلنسان، ولقد أوصت هذه اللجنة بأن تتوىل 14
القضاة هيئة مستقلة بناًءا على كفاءم، ومما زاد يف قلق اللجنة هو أن العدالة يف 

، وهلذا )1(مدربنيكثري من املناطق الريفية يتوىل شأا أشخاص غري مؤهلني أو 
ختلت فرنسا على طريقة االنتخاب وتبنت من جديد طريق التعيني لاللتحاق بسلك 

   .القضاء كبديل
  يار القضـــاة بواسطة التعيني اخت/ثانيا

 لقد تبنت هذه الطريقة يف اختيار القضاة العديد من دول العامل مبا فيها 
عاصرة حاليا تسند مهمة تعيني القضاة معظم التشريعات املفرنسا ومصر واجلزائر، و

  .إىل السلطة التنفيذية
تضمن  امل2004 سبتمرب 06 املؤرخ يف 04/11مبوجب القانون العضوي رقم    

أخذ املشرع اجلزائري بنظام التعيني لاللتحاق بسلك ، )2(القانون األساسي للقضاء
 يتم التعيني األول بصفة قاضي مبوجب على أنهنه م  03القضاء، حيث تنص املادة 

بعد مداولة الس األعلى  بناء على اقتراح من وزير العدل و،مرسوم رئاسي
ن يكون القاضي يف اجلزائر من محلة دبلوم جيب أقبل أن يعينوا كقضاة و .للقضاء

املدرسة العليا للقضاء الذي يتم الدخول إليها عن طريق مسابقة تنظمها املدرسة، 
 من احلاصلني على شهادة حومن بني شروط الدخول للمسابقة أن يكون املترش
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ة الليسانس يف احلقوق أو ما يعادهلا، والناجحني يف املسابقة يتم تكوينهم باملدرس
.  سنوات3خيضع الناجح يف املسابقة لفترة تكوين تدوم ، )1(العليا للقضاء

على نظام التعيني لاللتحاق بسلك القضاء وذلك عن طريق  مصر أيضا اعتمدتو
 44قرار مجهوري بعد أخذ رأي الس األعلى للقضاء، وهذا ما أكدت عليه املادة 

نفس فرنسا انتهجت و. )2(يف مصراملتعلق بنظام القضاء  86/1972من القانون رقم 
الطريقة وهي التعيني بقرار مجهوري، لكن يسبقه ترشيح من قبل وزير العدل وهي 

  .)3(الطريقة اليت استقرت عليها فرنسا بعد فشل طريقة انتخاب القضاة
وكما أعبنا على طريقة انتخاب القضاة وقلنا بأا جتعل القاضي وسيلة يف يد 

ذلك استقالليته ويبعده عن الغاية اليت وجد من أجلها وهي الناخبني، مما يفقده 
 أيضا على طريقة التعيني أا تخضع القاضي لتحكُم السلطة يعابحتقيق العدالة، 

التنفيذية، وهذا يؤدي إىل انعدام الثقة بني اخلصوم والقاضي، كذلك التشكيك يف 
عله ال خيضع سوى لضمريه نزاهة حكمه ما دام ال يتمتع باستقالليته التامة، اليت جت

   .   وسلطان القانون
  كيفية االهتمام يبة القاضي / الفرع الثاين 

نشر  ملهمته النبيلة والسامية وهي العمل على حتقيق العدل وإن القاضي نظراً
 وذلك بإعطائه املكانة اليت ،ه أن يسمو مببادئه مثل مسو مهمته، جيب عليالعدالة

يت تليق به ومبنصبه حتقيقا ملستلزمات هيبته، اليت ال جيب أن يستحقها يف اتمع وال
، ومن أهم العوامل اليت تستطيع الدولة احملافظة ا على تمتس من أي جهة كان

  : هيبة القاضي باعتباره شخصية مهمة ومن الواجب احترامها ما يلي 
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  للقاضي ضمان احلياة الكرمية / أوال
هي من أبرز العوامل اليت  لكرمي للقاضياالرغيد وإن تأمني وسائل العيش 

حتمي استقالليته، ليستطيع تأدية مهمته يف أحسن األحوال، ففي احلاجة تكمن 
احلرية، وإذا وقع القاضي ضحية احلاجة انعدمت إرادته وتالشت استقالليته، 

  . )1(وضاعت معه حقوق اخلصوم ومنها حق املتهم يف حماكمة عادلة
ا استغلت احلالة االجتماعية املزرية للقاضي كوسيلة  ما إذحيث أنه يف حالة

 حينها ال ميكن احلديث أبداً عن هللضغط عليه، وبالتايل التأثري على قرارات
استقالليته، ويف ظروف كهذه ال يستطيع القاضي أن يؤدي رسالته على أكمل 

 احلياة وجه، ولكي ال يبقى  عرضة ملثل هذه األمور جيب أن توفَر له كل متطلبات
الكرمية، حىت ال تفتح الثغرات أمام املستغلني للتأثري على القاضي، وبالتايل الضغط 

  .ى حساب القانون والضمري والعدالةعليه من أجل حتقيق مصاحلهم الشخصية عل
هلذا جيب أن يكون القاضي حممياً من كل أشكال الضغوطات والتدخالت اليت 

عكس القانون األساسي للقضاء احلايل تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه، على 
 املادة قد نص القانون األساسي للقضاء امللغى يف اجلزائر على هذا يف 04/11
منه، وإن مل ينص عليه يف القانون األساسي للقضاء احلايل، فإنه مكرس يف )2(18

 من القانون األساسي 29 منه، لكن جاءت املادة 148الدستور حسب نص املادة 
يتعني على الدولة أن تقوم حبماية القاضي من ...« ايل تنص على أنهللقضاء احل

 »...التهديدات أو اإلهانات أو السب أو القذف أو االعتداءات أيا كانت طبيعتها 
  : ضمان احلياة الكرمية للقاضي هي  دعائم ومن
  

                                            

	، ا��$TC ا�3	��، ص /   أP0$ د– )1(� �	�89 .  
$1"	 ا�\	 ��0�A ا�1	0.ن ا�8	�  ��Q1	ء 20 )I ا��	دة –!  !  :" ...
� $�!.#� ���9م ا�>و F�	"��/ ، �
.ن �6'�	 	1��  "...A  و��4  

	ل ا�mQ.ط ":C	ءت آ�	 ��   ) 21 – 89ا�1	0.ن ر ) �M�A ا�1	0.ن ا�8	�  ��Q1	ء 18 ا��	دة – )2(Bأ Oآ A�  ���  /	1�ا

�8
	م ا��	دة  	15[ F#�"� داء�� $Q <M  #��"	 وC.د !  M	0.ن ه�E ا��	دة � " �A ا�>�#.ر148وا�#>6Rت ا <+� �04/11.  
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  قضاة لل ضمان رواتب حمترمة / ثانيا
يتقاضى القضاة «ضاء على أنه  من القانون األساسي للق27 لقد نصت املادة

جيب أن تسمح نوعية هذه األجرة بضمان  .أجرة تتضمن املرتب والتعويضات
الثانية من هذه من خالل الفقرة و ،» ...استقاللية القاضي وأن تتالءم مع مهنته

املادة اليت تبني أنه كلما كان راتب القاضي حمترماً يليق مبنصبه ضمن بذلك 
 أن هذه األخرية مرهونة بتحرر القاضي من شبح احلاجة والعوز استقالليته، باعتبار

وضرورة محاية رواتب القضاة صار أمراً حمتوماً الرتباطه الوثيق مبهمة حتقيق . والفقر
هلذا جند أنه يف إجنلترا تعترب الوظائف القضائية من أرقى وظائف الدولة . العدالة

لواجب على اجلزائر أن تسري على لذا كان من ا ومينح أعضاؤها أعلى املرتبات،
خطى هذه الدولة اليت تم بالقاضي من خالل محايته من كل التأثريات 
والضغوطات، حيث توفر له كل ما يلزمه وهذا لسد كل ثغرة أمامه تؤدي به إىل 
االحنراف عن أداء رسالته النبيلة، ألنه كلما كان القاضي مرتاحاَ معنوياً ومادياً 

ضمونة وحممية، كلما كان استقالله أمراً مؤكداً، وبالتايل سوف وكانت هيبته م
يؤدي رسالته يف نشر احلق والعدالة على أكمل وجه، وكنتيجة حتمية لكل هذا أن 
القاضي احملاط بكل هذه الظروف اجليدة أكيد أنه سينصف املتهم وسيكون أكثر 

  . حرصا على حقوقه وضماناته
  ) رأي شخصي(اضي وجهة نظر مستقبلية الختيار الق

مهما قلنا عن القاضي وعن استقالله فال يكفي، وحىت نضمن استقالل 
وجهة نظري جيب أن يكون القاضي هو األحسن يف كل شيء ، فمن القاضي حقا

أخالقاً، وعلماً ومواظبة، وجيب أن خيتار القاضي من قبل هيئة يكون أعضاؤها 
 كل االستقالل، ويكونوا من  ومستقلونبعيدون كل البعد عن مطامع السياسيني

أكثر الناس علماً بالدين والقانون وحىت يستطيعوا اختيار القضاة بكل حرية ونزاهة، 
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 –  طبعا بعد جناحهم يف املسابقة–وعلى هذه اهليئة أن ختتار القضاة املرشحني 
أمامها على أسس ومعايري دقيقة وكما ذكرنا آنفا جيب أن يشهد للقاضي املختار 

 الذاتية احلسنة وباألمانة والنـزاهة يف حياته، وكذا مبعرفته لكل العلوم على بالسرية
ومبا أن العامل يف تطور مستمر . رأسها الدين والقانون وعلم النفس وعلم االجتماع

من الواجب أن يكون القاضي على علم بكل تطورات التكنولوجية احلديثة، وذا 
ن السلطة التنفيذية أو مجهور الناخبني بل يكون القاضي بعيداً عن أي ضغط سواء م

واملالحظ أن القانون اجلزائري . يكون خضوعه فقط لسلطان القانون والضمري
يسعى جاهداً من أجل الرقي ذه الوظيفة، وجعلها يف منأى عن كل التدخالت 

   .منذ الوهلة األوىل لتعيني القاضي حسب القانون األساسي للقضاء
إن «:  يف رأيه عندما قال يطر األستاذ عصمت اهلوارهلذا نستطيع أن نشا

وهو الضمانة ...استقالل القضاء هو خط الدفاع األول عن حريات الشعوب
فبغري استقالل القضاء تصبح ... الكربى بل الوحيدة لتحقيق احلرية وصيانة احلقوق

كتوبة ولقد علمنا التاريخ أن النصوص امل...وتصري احلقوق مهددة... احلريات هباء
غري كافية حلماية احلقوق واحلريات، فال خري يف دستور ينص على كفالة احلرية 

ولقد أثبت لنا التاريخ أيضا أن أعظم نظم احلكم ...حتت مظلة قضاء غري مستقل 
وأفضلها هي تلك اليت تستمسك باستقالل القضاء وتتخذ منه سبيالً إىل دعم 

  .)1(»احلريات
 اإلنسان احلر، وقضاء مستقل، وبغري حماماة وبغري«: ومقولة أخرى تقول 

  .)2( »تنتصر للمظلوم أمام ذلك القاضي املستقل لن يسلم حالنا أبداً
  
  

                                            
  . 69 ا�3)� 1989آ��� ���#	ذ �%�w ا�".اري ا���	� ، �(�� ا���	�	ة ا��%$�� ا�+>دان ا�3	�T وا�\	�A �5#�5$ وأآ#.�$    –) 1(
)2 (–    O�$!40 ، أ	C د<� ��$%��   . 3 ، ص 74 ا�3)� 1995آ��� ���#	ذ ا�)�1` أ��> ا�_.ا�C ، �(�� ا���	�	ة ا
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  الفصل الثاين
  يـاد القاضحيـ

)L’impartialité du juge(  

 اجلزائري والفرنسي  اجلزائية اإلجراءاتإن العديد من األحكام يف قانوين
 وذلك يف سياق تنظيم ،مباشرة حياد القاضي فة غريتعاجل بص، وغريمها من القوانني

اكمة، أو عند حتديد يسمى بالفصل بني الوظائف، وهي املتابعة والتحقيق واحمل ما
 وطنية ودولية  احليادوضوابط معايرياألوضاع اليت تربر رد وتنحية القاضي، إن 

إلنسان، واليت من االتفاقية األوربية حلقوق ا 1-6بشكل واضح يف املادة يربز ذلك و
. »لكل شخص احلق يف أن تنظر  قضيته أمام حمكمة حرة وحمايدة« تنص على أن
من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية املوقع يف  1- 14وكذا املادة 
من قانون التنظيم القضائي  1- 731ة واملاد ،1966 ديسمرب 19نيويورك يف 

: ن القانون األساسي للقضاء اجلزائري اليت تنص  م7، وتقابلها املادة )1(الفرنسي
على القاضي أن يلتزم يف كل الظروف، بواجب التحفظ واتقاء الشبهات «

  . »والسلوكات املاسة حبياده واستقالليته
الفصل األول أن استقاللية القضاء تعد من أهم ضمانات يف الحظنا بعدما 

ستقاللية املعترف به دستوريا و عامليا املتهم أثناء مرحلة احملاكمة، حيث أن مبدأ اال
يضمن للمتهم إجراء حماكمة عادلة يف إطار عادل ونزيه، نأيت اآلن إىل الضمانة 

، أو كما يطلق عليها )2(تقل أمهية عن األوىل، أال وهي حياد القاضي الثانية اليت ال
قاضي حياد احملكمة، وهذا احلياد مل يأت هكذا صدفة وإمنا هو صفة جيب على ال

                                            
)1 (–$P0أ    : 

                Général à la cour de cassation ) Revue de science  (Avocat    COMMARET Dominique  Noëlle  
criminelle ; n°4, octobre-décembre 2000, page 852 .   
  

)2 (– �(� ،$,(���5> ا�1	در ا�C."1 ، ��	آ� أ�A ا�>و��، دار ا�(	�+� ا�(>�>ة  $P0383، ص 1996 أ	"��� 	�و .  
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أن يتحلى ا بل أكثر من ذلك فهو يعترب التزام حقيقي يلتزم به كل أعضاء السلطة 
وال القضائية أثناء مباشرة مهنة القضاء، وذلك لبث الطمأنينة يف نفوس املتقاضني، 

 ملتطلبات  حتقيقاً،شك يف أن املتهم بالدرجة األوىل حيتاج إىل ضمان حياد قاضيه
 حيث جيب أن تتحلى احملكمة باحليدة هذا ،خاصة دلة بصفةزيهة والعاـاحملاكمة الن

املبدأ الذي ينطبق على كل قضية، ويتطلب أن تتوفر النـزاهة يف كل املسؤولني 
عن اختاذ األحكام، سواء كانوا من القضاة الرمسيني أو املوظفني القائمني بأعمال 

  .القضاء أو احمللفني
لينا الوقوف على مفهوم حياد وتوضيحاً هلذه الضمانة اهلامة يتحتم ع

 احليدة، مع التطرق إىل االحتياطات اإلجرائية هالقاضي، وعوامل احملافظة على هذ
املتخذة ضد عوارض حياد القاضي، دون أن ننسى احلديث عن نظام احمللفني يف 

  العامل بني مؤيد ورافض، وما هو موقف املشرع اجلزائري من هذا النظام ؟ 
  ضي مفهــوم حياد القا

أي  ،)1(يقصد حبياد القضاة جتردهم وحتررهم من اهلوى عند نظر الدعوى
جتردهم حيال النـزاع املعروض عليهم من أية مصلحة ذاتية كي يتسىن هلم البث 
فيه بكل موضوعية، وهذا التجرد معناه أال يكون القاضي خصماً يف الدعوى وال 

نة للخصوم وللمتهم خاصة، ، حيث أن مبدأ حياد القاضي كضما)2(مصلحة له فيها
يعين أن موقف القاضي أثناء نظر اخلصومة جيب أن ال يكون متحيزاً ألحد اخلصوم 
أو ضده، ومن هنا قيل حبق أن مظاهر حياد القاضي أثناء التقاضي هو عدم جواز 

فصل سلطة االام عن قضاء احلكم لعل ، و)3(اجلمع بني صفيت اخلصم واحلكم
ون هذه اخلاصية، واحلياد أيضا هو عدم إمكانية اجلمع بني يترجم لنا بوضوح مضم

                                            
508�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�+	�� !  M	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د– )1(.  
  . O��C A�3�167، ا��$TC ا�3	�� ص /  أP0$ د– )2(
  .�"	  و�	 ��38، ص 1990أ�	ل ا�94ا�$ي، /�	0	ت ا�#1	/ ، �),�ة ا��+	رف �	�8
)>ر��، �)� /  أP0$ د– )3(
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وال خالف يف أن حياد القاضي يفترض استقالله، إذ يتعذر . )1(الشهادة والقضاء
على من فقد استقالليته أن يتمسك حبياده، وحياد القاضي جيعله ال يتحيز ألي من 

 أما إذا طغى فرقاء الدعوى املعروضة عليه حيث يفصل فيها بكل نزاهة وعدل،
عليه اهلوى أو امليل إىل طرف على حساب آخر، تزعزع حياده واتضح احنرافه عن 

  .أداء مهمته النبيلة وهي حتقيق العدالة 
ال يشترط للقول باختالف حياد القاضي أن يباشر يف الدعوى أي إجراء 

، بل يكفي أن يظن به ذلك، وأن يكون هذا الظن )2(يفصح بالفعل عن احنيازه
 ال يتحقق مبجرد - وهو من مقومات القضاء -ئما على واقع، ذلك أن احلياد قا

ثقة القاضي يف نفسه، واطمئنانه إىل قدرته على الصمود ملا قد حيوطه من ضغوط، 
والتسامي على قدر ما جتيش به نفسه من عواطف وأهواء، وإمنا يتحقق احلياد 

د القاضي أيضا اطمئنان الغري ويعين حيا. أساسا حني يعتقد الناس يف قضام ذلك
إليه واعتقادهم يف حياده، والقضاء إمنا يكون حمايداً بقدر ما يظن الناس فيه ال بقدر 

، وال يكفي أن يكون لقبول حكم القاضي أن يكون )3(ما يظنه القضاة يف أنفسهم
قانونياً فحسب بل جيب أن يكون عادالً أيضا، وال ينبغي للقاضي أن ينسى وهو 

يف الدعوى املعروضة عليه بأن صرامة حيدته هي الضمان األهم للمتهم، يفصل 
وذلك بتوفري احلماية القانونية له يف جماة االام املوجه له، ولقد حرص املشرع 
اجلزائري  على أن يبعد القاضي عن مواطن الشبهة، حيث جند القانون األساسي 

 بالتحفظ الذي يضمن له للقضاء يفرض على القاضي أن يلتزم يف كل الظروف

                                            
  .O��C A�3�167 ، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د– )1(
�� I0 ا��	دة – 	�� �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي  247�M A	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'��، ا��	دة ��g 554/5 �_%.ص ه�E ا

  . �M A	0.ن ا��$ا!+	ت ا��%$ي146وا��	دة 
 .� ا�  30$4�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�328 اP0$ ا��	دة – )2(

Art .328 : Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.  Il a le devoir de ne pas manifester son 
opinion sur la culpabilité.                                                                                                                                  

  .509و. 508�.ض ���> �.ض، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د – )3(
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أيضا  09 وتؤكده املادة ،منه)1( 07استقالليته وحياده، وهو ما نصت عليه املادة 
من نفس القانون اليت تفرض على القاضي بأن يلتزم ويتحلى باإلخالص والعدل، 

، ومنع على القاضي أن ينتمي إىل أي  تيار )2( وأن يسلك سلوك القاضي النـزيه
:  من القانون األساسي للقضاء اليت تقول 14 عليه  املادة سياسي وهذا ما نصت

حيظر على القاضي االنتماء إىل أي حزب سياسي، ومينع عليه كل نشاط «
تؤكد على أن مهنة القاضي تتعارض مع ممارسة أية  15، وكذلك املادة »سياسي

   .نيابة انتخابية سياسية
فسه أو بواسطة الغري ومينع على القاضي أيضا أن ميلك يف أية مؤسسة بن

مصاحل ميكن أن تشكل عائقاً ملمارسته الطبيعية ملهامه اليت من املمكن أن متس 
، ويبدو جليا حرص املشرع اجلزائري من خالل القانون )3(باستقالليته وحيدته أيضا

األساسي للقضاء على ضرورة حياد القاضي، حيث ركز على التزام القاضي حبياده 
ء أثناء الوظيفة أو خارجها، ومنعه من ممارسة أي نشاط وبواجب التحفظ سوا

  . واالستقالليةيتناىف مع متطلبات احلياد 
  عوامل احملافظة على حياد القاضي / املبحث األول 

من أجل أن حيافظ القاضي على حياده يتوجب عليه أن يتنصل من كل 
ماءات حزبية أو  الذاتية وأهوائه، وأن يكون بعيداً كل البعد عن أي انتهميوالت

سياسية، أو التأثريات االجتماعية مهما كان نوعها، أي االبتعاد عن ممارسة أي 
عمل أو سلوك  يتعارض مع مهنة القضاء ومتطلباا، واألهداف اليت ترجى منها، 
ومن قوام حياد القاضي أيضا هو خلو ذهنه من أية معلومات مسبقة بشأن موضوع 

                                            
��Q1	ء 7 1.ل ا��	دة – )1(  �	�g0.ن ا	1���H ا�1	/  أن ��#9م !  آO ا�P$وف، �.اC` ا�#��4 وا1	ء ا�,5"	ت وا��3.آ	ت "  : �A ا

 F#��  ."ا��	�� ���	د� وا�61#
��Q1	ء  �A ا9 1.ل ا��	دة – )2(  �	�g0.ن ا	1���H  ا�1	/  أن �+q  ا�+)	�� ا�6ز�� �+��F، وأن �#�� H�	6R2ص وا�+>ل،  ": `)�

����5	دئ ا�+>ا  !.�  ."وأن  �D�3 ��.ك ا�1	/  ا�)F�9 ا
)3( – �M0.ن ر	1�5C	ت وا��1.ق،   ا��#A�Q ا�1	0.ن ا�8	�  ��Q1	ء ، ا�5	ب ا�\	0  !  ا�.ا06/09/2004 ا��jرخ !  11 - 04 أP0$ ا

6�  ا�m5>ادي، ا�#���1 ا�()	' ، درا�� �1	ر�0، ا�>�.ان :   اP0$ أ�Q	 –  .25 إ�f H	�� 7ا�O%4 ا8ول ا�.ا5C	ت �A ا��.اد �C ذ	ا�8#
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صل فيها إىل حكم عادل ونزيه ولتوضيح هذه كي ي الدعوى املعروضة عليه،
  :األفكار يتوجب علينا التطرق إىل ما سيأيت 

  )امليول الذايت(االبتعاد عن إتباع الذات/ املطلب األول
إن امليول الذايت يقصد به إتباع اهلوى، وهذه من أخطر األمور اليت جيب 

جب من القاضي أن على القاضي خاصة التجرد منها واالبتعاد عنها، فالعدل يستو
 اليت تؤثر يف تكييف تصرفات اإلنسان ةينصف الناس من ذاته، ألن العوامل الباطني

وسلوكياته وتوجهها وجهة معينة مقصودة لذاا، تبدو يف جمال العدالة شديدة 
 النوازع الذاتية اليت تسيطر على القاضي، هذه، )1(اخلطر إن مل تكن صافية نقية
ع لتأثرياا ولو على حنو ال شعوري، تعترب عيوباً نفسية حيث يساق وراءها وخيض

يتعرض إليها القضاة ومن نتائجها السيئة إصدار أحكام خاطئة بفعل هذا العيب 
 قد – مهما كان نوعه –، فعمل السلطة )2(النفسي الذي خضع القاضي لتأثريه

مه يصيب وقد خيطئ وقد جيوز الرجوع فيه، يف حني أن عمل القاضي كما يفه
الكافة له معىن قدسي فوق متناول عواصف األهواء واألخطاء اليت ال حمل هلا فيه، 
وإال زعزعت ثقة الناس يف جالل القضاء ويف صدق أحكامه، وهذه الثقة هي أمثن 

  . ما يعترف به أي جمتمع حريص على حتقيق العدل
ندفع ال شك أنه حينما يتجه القاضي بوجدانه استجابة ملصلحة ذاتية فإنه ي

بتلقائية، فإذا كان مييل إىل إدانة املتهم طبعاً يف غياب حيدته، نراه يقظاً إىل أدلة 
اإلثبات، وبنفس الدرجة يقظاً إىل هفوات شهود النفي بدفعهم إىل التردد 
واالرتباك، بل أكثر من ذلك ففي بعض األحيان حيجمون عن الشهادة، وهذا كله 

غاية منافية متاماً لكل معاين العدالة، وهذا ليس لشيء انتصاراً ألدلة اإلدانة وبلوغاً ل
إمنا إلشباع رغبة ذاتية حيكمها اهلوى وهذا يعد حتيزاً مغرضاً ال مربر له، وبعيداً كل 
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ويؤدي هذا بالقضاة إىل ارتكاب العديد من األخطاء . البعد عن مفهوم احلياد
لذي يرتكبه فلنتصور حجم اخلطأ ا. كإصدار أحكام خاطئة وكم هي عديدة

القاضي حينما يلقي بربيء واحد يف السجن ظلماً، أو إىل املوت أحياناً، فهذا كله 
، لذلك فمن )1(يتضمن مجلة من معاين الظلم اليت تسيء يف الواقع إىل قدسية العدالة

الضروري أن يتخلص من كل أنواع ميوالته الذاتية كي حيافظ على حياده ولضمان 
  .عدالة حكمه

    توافق القاضي مع طبيعة دوره يف الدعوى اجلنائية / ثاين  الاملطلب
من مستلزمات حياد القاضي عدم وجود أفكار ومعلومات مسبقة لديه 
بشأن الدعوى املعروضة عليه، فقد يتخذ القاضي موقفاً معيناً دون وعي منه نتيجة 
تأثره مبوقف ما، ويرفض دون وعي منه أيضاً أن ينصت إىل جمريات الدعوى 
املطروحة أمامه، هذا املوقف قد يأيت نتيجة اإلطالع املسبق وتكوين فكرة من واقع 
أوراق الدعوى، ومن مث حياول أن يوجه سري احملاكمة ويفسر الوقائع مع الفكرة 

، ورمبا يصدر حكمه بناءاً على معلومات خاطئة وإذا أصدر )2(اليت تكونت يف ذهنه
. سيكون هذا احلكم خاطئاً أي غري عادلحكمه على أساس هذه املعلومات حتماً 

ومبا أن حياد القاصي ونزاهته وعدم تأثره برأي معني أو فكرة سابقة على نظره 
للدعوى، من األسس اليت يستند إليها املتهم يف االطمئنان إىل عدالة حكم هذا 
القاضي، لذا استلزم أن يكون القاضي الذي يطرح أمامه موضوع الدعوى، بعيداً 

 علم سابق ا وال يكون له رأي سابق فيها، وإن كان عكس ذلك فالعدالة عن أي
تستلزم منعه من نظرها والفصل فيها لئال يتأثر حكمه بالرأي الذي تكّون لديه، 
وباملعلومات اليت توصل إليها، وهناك من أطلق على هذه احلالة حبالة التعارض 

 مبفهومه العام واليت تتسع الوظيفي، وتتحقق بالنسبة لسلطات القضاء اجلنائي
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لتشمل التحقيق واالام واحلكم، كما أا تظهر واضحة بالنسبة لدرجات 
التقاضي، فيقوم التعارض الذي ال يستقيم معه احلياد القضائي، إذا كان قاضي 
الدعوى قد سبق له القيام بعمل يتصل بالتحقيق أو االام فيها، وكذلك إذا كان 

ا يف إحدى مراحلها، وهو ما عرب عنه املشرع املصري بوضوح قد سبق له النظر فيه
ميتنع على « : اليت جاء نصها كما يلي من قانون اإلجراءات اجلنائية 247يف املادة 

القاضي أن يشترك يف نظر الدعوى إذا كانت اجلرمية وقعت عليه شخصياً أو إذا 
ة النيابة العامة أو كان قد قام يف الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيف

املدافع عن أحد اخلصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عمالً من أعمال اخلربة، وميتنع 
 قد قام يف الدعوى بعمل من أعمال نعليه كذلك أن يشترك يف احلكم إذا كا

التحقيق أو اإلحالة أو أن يشترك يف احلكم يف الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه 
، واملادة )1( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي49بلها املادة وتقا. »صادرا منه

 من نفس القانون اليت متنع أيضاً على القاضي الذي أصدر قرار االام أن 253
، يكون من بني تشكيلة حمكمة اجلنايات، أو القاضي الذي أصدر إنابتني قضائيتني

  .)2(كمة اجلناياتأو الذي حقق يف جرائم مرتبطة منها احملالة أمام حم
على عكس املشرع اجلزائري الذي مل خيصص مادة مستقلة يتحدث فيها 
بوضوح عن حاالت التعارض الوظيفي، ولكن قد مجعها مع باقي احلاالت األخرى 
اليت عندما يكون عليها القاضي جاز رده، وهذا من خالل ما جاء يف نص املادة 

تطرق هلا فيما بعد، جند املشرع املصري  من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت سن554

                                            
   �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	�� ا�4$30 49 اP0$ ا��	دة   – )1(

 ART. 49. Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu’il est dit au chapitre 1er 
du titre III . «Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaire pénales dont il a connu en sa 
qualité de juge  d’instruction»   

)2( –$P0د  ا<%�  M$ار ��
�� ا�)�1 ا�4$��30 !  هEا ا
 «Ne peuvent faire partie de la cour d’assises en qualité de président ou ascesseur les magistrats qui ont 
participé à l’arrêt de la chambre d’accusation ayant renvoyé l’accusé devant la cour d’assises». Crim, 29 
janv. 1986, bull. n°38* en tant que juge d’instruction a délivré deux commissions rogatoires Crim. 03 juin 
1992, bull. n°220* ni celui qui a instruit des infraction indivisibles de celles soumises à la cour d’assises 
Crim. 06 oct. 1999, bull. n°211.                                                                                                                       
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قد مجع كل حاالت التعارض ما تعلق منها بالوظيفة وما كان منها متصال 
  .بالدعوى

ولكن عدم ختصيص املشرع اجلزائري مادة مستقلة تتحدث عن حاالت 
التعارض الوظيفي بالنسبة للقاضي، ال يعين أنه أغفل هذا املبدأ، حيث أكد قانون 

تناط بقاضي التحقيق إجراءات «: ما يلي  1 فقرة 38زائية يف املادة اإلجراءات اجل
البحث والتحري وال جيوز له أن يشترك يف احلكم يف قضايا نظرها بصفته قاضياً 

 منه تقول 260، ويف نفس السياق جند املادة »للتحقيق وإال كان ذلك احلكم باطالً
عضو بغرفة االام   للتحقيق أوجيوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضياً ال« :

، نالحظ من خالل هاتني املادتني ِحرص »أن جيلس للفصل فيها مبحكمة اجلنايات
املشرع اجلزائري على ضرورة حياد قاضي احلكم لكي يصل إىل احلقيقة بكل نزاهة 

، وأنه قضى صراحة ببطالن احلكم يف الدعوى الصادر من قاضي )1(وموضوعية
يف هذا الصدد قضت احملكمة العليا ببطالن قرار جملس ، و)2(هاسبق له أن حقق في
أن قام بإجراء التحقيق يف ئة تتضمن تشكيلتها قاضي سبق له وقضائي صادر عن هي

  . )3(نفس الدعوى
 من قانون اإلجراءات اجلنائية 49املادة . ج.إ. من ق38 املادةوتقابل 

نون اليت متنع أيضا على القاضي  من نفس القا253، واملادة  الفرنسي السابق ذكرها
، أو القاضي )4(الذي أصدر قرار االام أن يكون من بني تشكيلة حمكمة اجلنايات

                                            
�C D	ء I0 ا��	دة – )1(E�
�  �(.ز ]�` رد M	  /�QM A	ة "��    �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'��  آ�	5  !1$ة 554 و�آ�>ا ��ا

 ��Sب ا	5���... /	1��.ى P0 <M$ ا���Q1 ا��q$و�� آ1	ض أو آ	ن ��
�	 أو ��	إذا آ	ن ا<�   ."��	 أو أد� H��M.ا�F آ,	ه> ��H وM	T' ا
)2( – �(� ،Tز�.#���),$ وا ��
��  .28، ص 1999 أP0$ أ�A3 �.��1+�، ا�#���1 ا�Q1	' ، دارا
�P �(� ،r$ ا��(�� ا�1أ 48744 ،0��n رM� 12/07/1988در �A ا�m$!� ا�()	'�� ا�\	��0 �#	ر�� M$ار �	 –) 3(	\�، Q1999	'��، ا�+>د ا

  .292ص 
)4( –Art. 253 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou  d’ascesseur les magistrats qui, 

dans l’affaire soumise à la cour d’assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé 
à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.                 
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، أو الذي حقق يف جرائم مرتبطة منها احملالة أمام الذي أصدر إنابتني قضائيتني
  .حمكمة اجلنايات

له فيها أما بالنسبة ملنع القاضي من اجللوس للحكم يف القضايا اليت سبق   
وأن باشر إجراءاً من إجراءات املتابعة، فهو منع قرره االجتهاد القضائي يف غيبة 

، قد يكون ذلك من باب التفسري املعتمد على أن عند املشرع اجلزائري النص
 من االشتراك يف احلكم يف قضايا نظرها بصفته - املشرع قد منع قاضي التحقيق

حلياد يف حتقيقه، فمن باب أوىل مينع على من  والذي يفترض فيه ا-قاضيا للتحقيق 
كان مدعياً أو قام بإجراء من إجراءات املتابعة يف قضية معينة أن جيلس فيها 

  .      ، وهذا ما ستبينه لنا قرارات احملكمة العليا فيما سيأيت)1(كقاضي حكم
   بشأن البطالن املطلق املتعلق بتشكيل احملكمة احملكمة العلياتقرارا

ت قرارات احملكمة العليا إىل القواعد املتعلقة بتشكيل اجلهات القضائية تطرق
واعتربا من النظام العام، وأن عدم مراعاا يترتب عليه البطالن، وذلك ضماناً 
للحيدة ودرءاً للشبهات فينبغي على القاضي الذي سبق له القيام بعمل يعرب عن 

، وإال )2(ها أو مينع من املشاركة فيهارأيه يف قضية معينة أال يشارك يف الفصل في
كان القرار باطالً لصدوره من هيئة معيبة التشكل، كالقرار الصادر من غرفة 

 القضية على مستوىاالستئناف اجلزائية إذا ثبت أن رئيسها قد سبق له أن عرف 
املراحل االبتدائية بصفته وكيال للجمهورية أو أنه هو الذي طلب فتح حتقيق فيها 

                                            
)1( – �M1$ار ر���H ا�_%.ص ا 	"(� 	��+�
�� ا���� H(+�� وا�1$ار رM� 8/7/1982 �#	ر�� 25- 212  �>رت �>ة  M$ارات !  هEا ا

�5> ا�+�P� وز�$ / ���.د n�$B �0.�3  ود/  ا�m$!� ا�()	'�� ا�\	��0، أP0$ د1986/ 4/2 �#	ر�� 36 - 898" �P(�اC2$اءات ا�()	'�� !  ا
11$�$ ا�(9ا'$ أ��> �(�.دة، دار ا��A��6، ط" ا�1	��0.0 ا�+$��� و��	�� �1.ق ا302	ن O�$!ي /، أ	�445، ص 1991H�  .  459 إ

�O%! A و�	'n ا�Q1	ء ا�()	' ، وذ�D 8ن ا�#)�P� ا�Q1	'  !  ا�(9ا'$ �+#�> ��H هEا ا�O%4، �$�	  وه�E ه  – )2( ��C	(�ا��.اT0 ا
  (5� D�E��	ت ا�,_%�� ا��ij$ة !  اMg#)	ع ، 	5q0gر ا	is A� I�_#����1 أآ$5 �> ��
 A�A �$وف ا���	د و ا H���A ا��,$ع 

 n'	6ث و�i د.Cو H�� ��P(#� �5	B$ه	 وآ6ء ا�(�".ر��  ��H �3#.ى ا���	آ� اg�#>ا'�� �w إB$اف ا�).اب ا�+	��A �� ا������و	�: ا
 ، F�	%#Rف !  دا'$ة ا	(�#�gآ� ا	��3#.ى � H�� ا�#  �1.م �"	 QM	ة ا�#���1 وه� �.C.دون ��H �3#.ى ا���	آ� �� ا������	�وو
�.M	T' ا2�#>ا'�� و�_q$ون �5�q	ت !#a ا� ��1�#�A �0	�� ا �(�Q#��
.ن C)	��  وC.�	، و!  �D ا T'	M.� �(�Q#���	وى ا<�
�� !  ا���

"	م !  ��	آ� gا �!$f �"(� ن.
# A�E�
.ن C)�� أو �_	��4 �%�4 اR#�	ر��، و�+> �QM A	ة ا�#���1 أ�Q	 ا�$ؤ�	ء وا��3#,	ر�A ا
�W ا�Q1	'�� (ا�2#�)	ف 	)����QM H	ة )ا �!$,��ا�#���1 !  ا���	آ� ا2�#>اء�� �3` دوا'$ اRg#%	ص، و�"�E ا�m$ف ،  وه  ا�m$ف ا

�A ذ�D ا�"��	ت  6Q!  ��1، وه�#��.ى ��1"� !  ا�#�)	ف أوا�$ QM	ة ا<��A ]$�� ��	ر�� أ]$اف ا ،��1�#�����6 �$ا�5M ا
 ��	�g	� 	0.0	M �4�
��  .  أ�	م ��
�� ا�()	�	ت– �+> �M ��1	/  ا�#���1 –ا

�4	ت،  ���ة ا����و	���أ�	 	_��
.ن �)"� ��	آ� ا�()	�	ت وا�()a وا#�>ون ا�Eي 	3�� !  ا��.اد ا�()	'�� ، !"� ا�$ؤ�	ء وا�Q1	ة  ا
�4	ت !  ��	آ� ا�g#�)	ف	_��
.ن �)"� f$ف إ�#�)	ف ا�()a وا# A�E��D ا�$ؤ�	ء وا��3#,	رون اEوآ.  
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، كذلك ال جيوز للقاضي الذي ساهم يف )1(ل النيابة يف جلسة احلكم املستأنفومث
صدور قرار على مستوى غرفة االستئناف اجلزائية أن جيلس للحكم يف ذات الواقعة 

  .)2 (وذلك حتت طائلة البطالن مرة أخرى بعد النقض
ي حتت ، ال جيوز للقاض)3(من قانون اإلجراءات اجلزائية 38كذلك مبوجب املادة 

طائلة البطالن أن يساهم يف تشكيل هيئة للنظر يف قضية سبق وأن عرفها كقاضي 
التحقيق، وبناء على هذه القاعدة يكون باطالً بطالناً مطلقاً قرار الس الصادر عن 

  . )4(هيئة تتضمن يف تشكيلها قاضياً سبق له وأن قام بإجراء التحقيق يف نفس القضية
من قانون  260لفقرة السابقة ولكن هذه املرة مبوجب املادة وتأكيداً ملا جاء يف ا
، أن القاضي الذي نظر الدعوى بوصفه قاضياً للتحقيق أو )5(اإلجراءات اجلزائية

عضواً يف غرفة االام، ال جيوز له الفصل فيها مبحكمة اجلنايات، وما دام احلكم 
لذي كان مقرراً يف املطعون فيه قد تضمن اسم قاض ضمن تشكيلة احملكمة وهو ا

القضية عند نظرها من طرف غرفة االام، فإن ذلك يشكل خرقاً إلجراء جوهري 
  .  )6( يترتب عنه النقض

من بني اآلثار اليت تترتب على األحكام العامة املتعلقة بالبطالن املطلق هي 
، وكذلك ميكن إثارته بدون جواز التمسك به يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى

  .)7( من طرف احملكمة العلياتلقائياً من اخلصوم وطلب

                                            
)1 (–  $P0أ) در	ار �$M8 ����.C 1982 �M(9ا'��   0 )25212 ر��� ا�Q1	'�� ا�(9ا'�� (O�5 �1$، ا�6q5ن !  ا��.اد ا.�.��، دار )ا

 ،���6� . 117 ص B 2003	رع M.�>ر �4#	ح B	n0.[ وه$ان، �)� 13ا�"6ل ��_>�	ت ا2
)2 (–$P0أ  ) در �.م	ار �$M25 $5�31984 د� �M(9ا'�� )29562 ر��� ا�Q1	O�50 ) ��' �1$، ا�6q5ن !  ا��.اد ا.�.��، )ا�(9ا'�� ا

 ،���6� .118و 117 ص B 2003	رع M.�>ر �4#	ح B	n0.[ وه$ان، �)� 13دار ا�"6ل ��_>�	ت ا2
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لكن من الناحية العملية نشاهد يف بعض األحيان قاضي التحقيق لدى 
احملكمة حيقق مع األحداث وجيلس كقاضي حكم يف نفس القضية، وهذا ما 
يتعارض مع مبدأ احلياد، إال أنه رمبا مربر ذلك بعدم إخضاع احلدث إلجراءات 

 6 ت االتفاقية األوربية حلماية حقوق وحريات اإلنسان يف ماداوإن كان. معقدة

يف فرنسا ال يتعارض نص املادة مع جلوس قاضي  هإال أن ،تفرض مبدأ احلياد 1فقرة
ودائماً  .)1( للحكم يف نفس القضية اليت حقق فيها)juge des mineurs( األحداث

 أساس وجوب امتناع يف جمال احلياد جند أن حمكمة النقض املصرية قضت بأن
القاضي عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل جيعل له رأياً يف الدعوى، أو معلومات 
شخصية متعارضة مع ما يشترط يف القاضي من خلو الذهن، عن موضوع الدعوى 

وبناءاً على ذلك فيجب على . )2(ليستطيع أن يزن حجج اخلصوم وزناً جمرداً
نبطاً مما طرح أمامه يف معرض املرافعات، وليس القاضي أن يكون تقديره لألدلة مست

من أفكار مسبقة رمبا قد كوا يف دور سابق له يف إحدى مراحل الدعوى، وهذا 
  من 2 فقرة 212حىت ال يتعارض مع متطلبات احلياد القضائي وقد جاء نص املادة 

لة ال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األد... «ليؤكد ما قلناه . ج.إ.ق
وتقابلها  ،»املقدمة يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه

من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي، لذلك يتوجب  427الفقرة الثانية من املادة 
أية فكرة مسبقة عن الدعوى، وال جيوز له أن يبين حكمه نَِوكَعلى القاضي أن ال ي 

                                            
)1 (–  ��30$4�  أM $P0$ار ��
�� ا�)�1 ا

 «La garantie du droit à un juge impartial au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de  
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que le juge des 
enfants exerce successivement dans une même affaire les fonctions d’instruction et de jugement» (cf. 
ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : cass. Crim. 7 avril 1993, Dalloz. 1993, 
553 note Jean Pradel». Les droits fondamentaux dans le procès pénal, Dominique Allix , Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence ; EJA, Paris,  2ème  édition, 2002, page 84.  
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 وأن يكون حكمه مؤسساً على ،)1(رض املرافعاتعلى دالئل مل تناقش يف مع
االقتناع الذي كونه من جمريات احملاكمة أي من األدلة اليت نوقشت فيها فقط، ألن 
تكوين رأياً مسبقاً يف موضوع الدعوى أو رأياً اجتاه املتهم الذي حياكمه، قد خيل 

 اليت سيتحدد من ذلك بضمانات هذا األخري باعتبار أن احملاكمة هي املرحلة احلامسة
  .خالهلا مصريه

  تعليــق شخصي
 به املشرع اجلزائري، بشأن االبتعاد ءيلتزمون مبا جا إن قضاتنا يف الواقع ال

بل على العكس ففي كثري  عن تكوين األفكار املسبقة يف القضايا املطروحة أمامهم،
ع من األحيان إن مل نقل أغلبها يعتمدون يف أحكامهم على نتائج حماضر مج

االستدالالت، وكذا على نتائج التحقيق االبتدائي، دون تكوين قناعة شخصية من 
، ونرجع لنقول أنه من األسباب اليت ختل حبياد )2(خالل ما حيدث داخل املرافعات

القاضي أيضاً، هو عدم صالحيته لنظر الدعوى بسبب ما تربطه من مصاحل 
ربطه من صلة قرابة بأحد شخصية مبوضوع اخلصومة املطروحة عليه، أو مبا ت

اخلصوم، إال أن أغلب التشريعات ومنها املشرع اجلزائري تفطن إىل هذه العيوب 
 هلا بإجياد أساليب اوالعوارض اليت تعترض طريق حياد القاضي وختل به، وتصدو

قانونية وتدابري إجرائية مضادة هلذه العوارض، لضمان عدالة احلكم وبالتايل احملافظة 
  .)3(خلصوم بشكل عام ومحاية ضمانات املتهم على وجه اخلصوصعلى حقوق ا

  
                                            

                                                                     ج !$30  .إ. ق427أP0$ ا�14$ة ا�\	 ��0�A ا��	دة   –) 1(
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  االبتعاد عن االنتماءات السياسية واحلزبية  / املطلب الثالث
تعترب امليوالت الذاتية النفسية وحدها تؤثر على حياد القاضي، بل من  ال

الواضح أن هناك عوامل أخرى، لكن هذه املرة خارجة عن نطاق الذات، ينبغي 
قاضي أن يقي نفسه من خطرها، كي ال يقع حتت ضغطها وتأثريها، وذلك على ال

استجابة ملقتضيات مهنته النبيلة، فعلى القاضي أن يتحرر من كل قيود االنتماءات 
السياسية احلزبية حىت ال يتحول يف يد زعمائها وأنصارها  إىل وسيلة لنشر مبادئها 

معارضيها، حىت على منرب القضاء، ومفاهيمها، والعمل من أجل انتصارها ومواجهة 
وبذلك تتحول ساحات القضاء إىل منابر سياسية تطَِوع نصوص القانون لتأخذ مبا 
يناسبها وال مبا جيب أن تقضي به، وهذا منطق من شأنه مسخ القضاة حبيث 

  .يصبحون دعاة سياسيني ال حكاماً حمايدين
ء القضاة للتيارات وهلذا اتفقت مجيع األنظمة القانونية على أن انتما

واألحزاب السياسية، والعمل السياسي عموماً من األمور احملظورة قانوناً على 
أعضاء السلطة القضائية، ملا يف ذلك من خطورة على زعزعة حيادهم، حيث 
ينـزلون من منصة القضاء إىل معترك يضيع فيه احلياد والنـزاهة، ويف هذا احلظر 

 ومتاشياً مع ما قلناه، )1(اء رسالته بنـزاهة واقتدارالقانوين متكني للقاضي من أد
 منه اليت 14 القانون األساسي للقضاء يف اجلزائر على ذلك من خالل املادة أكد

حيظر على القاضي االنتماء إىل أي حزب سياسي، ومينع عليه « :تنص على أنه 
 ممارسة تتناىف مهنة القاضي مع« تقول 15، وأيضا جند املادة »كل نشاط سياسي

  .)2( »أية نيابة انتخابية سياسية
 أنه – دفعاً ملظنة االحنياز –ويف هذا السياق حرص املشرع املصري أيضاً 

ينبغي على القضاة االبتعاد عن مواطن الشبهة وحرمام ومنعهم من ممارسة التجارة 

                                            
)1 (– $P0د  أ / A�  ،، ص��	3�
�06 ، ا�#61ل ا�Q1	ء، ا��$TC ا�  .24 إ�f H	�� ص 21!	روق ا
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 وكذلك االشتغال بالسياسة، خمافة أن يكون ألي من األمرين تأثري عليهم أو خيل
حبيادهم، زيادة عما قد يثريه ذلك لدى اآلخرين من شبهات فيهم، وهذا ما أكد 

  . )1( منه 73 املادةو 72 عليه قانون السلطة القضائية املصري من خالل نص املادة
  ضد العيوب اليت ختل حبياد القاضي  الوسائل القانونية املتخذة/ املبحث الثاين

فهي . إليها يف القضاة سوء قضائهمعديدة هي العيوب النفسية اليت يعزى 
وال . موضوع باب هام من أبواب علم النفس القضائي، ليس اال لذكرها هنا

سبيل لعالج هذه العيوب غري ترشيد القضاة أنفسهم، وتوعيتهم ا حىت ال ينساقوا 
وراءها وخيضعوا لتأثريها ولو على حنو ال شعوري، وفوق ذلك فإنه حني يصدر 

 خاطئاً بسبب عيب نفسي خضع القاضي لتأثريه، يكون باب الطعن بالفعل حكماً
يف هذا احلكم مفتوحاً كقاعدة، ألن إصالح اخلطأ القضائي هو احلكمة من تقرير 
طرق الطعن يف األحكام، ومن كون التقاضي يكون أصالً على أكثر من درجة أمالً 

رجة األوىل، لكن يف أن تصلح الدرجة الثانية ما عسى أن تكون قد أفسدته الد
 تعترض طريق حياد القاضي قد تصدت هلا أغلب اًهناك عيوباً وموانع

، بتقدمي كل الوسائل واألساليب الوقائية منعاً لتأثريها، ميكن إمجال )2(التشريعات
هذه العيوب يف حماباة القاضي لرأيه ولنفسه حني يكون قد سبق له إبداء رأي يف 

 عليها يف بعض الكتب حباالت التعارض أو حالة اخلصومة املطروحة عليه، ويطلق
عدم الصالحية، أيضا هناك أسباب فيها حرج على القاضي لنظر الدعوى، مثال 
. حني تكون له مصلحة شخصية أو لزوجه أو لقريبه إىل غاية درجة معينة

 النظر يف القضية خشية أن مييل عن تلقائياً لتنحيه واألسباب اليت حددها القانون 

                                            
�1	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د –) 1( ��	+�  .   و�	 ���"	509�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا
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ها مع هواه هي بعينها اليت تسوغ طلب رده لو أنه مل يطلب التنحي من تلقاء بفعل
  .)1(نفسه

وكما ذكرنا سالفاً أن أغلب التشريعات قد تصدت للموانع اليت حتول دون 
حياد القاضي، حيث ذكرت العديد من القواعد القانونية اليت اعتنت بتنظيم هذه 

لدعوى عند توافر تلك املوانع، إال   وقررت سلب سلطة القاضي يف نظر ا. املوانع
أا ميزت بني هذه املوانع، فجعلت أثر استبعاد القاضي عن نظر الدعوى متحققاً، 
فيما لو توافر قسم منها، دون التوقف على إبداء أي إجراء من قبل اخلصوم، ومثل 
هذه احلاالت أطلق عليها حاالت أو أسباب منع القضاة من الفصل يف الدعوى، أو 
أسباب عدم صالحية القضاة لنظر الدعوى، أما النوع اآلخر من املوانع وهي اليت 
تسمى أسباب الرد، فقد أوجب القانون على اخلصوم تقدمي طلب لرد القاضي عن 
نظر الدعوى اجلزائية، يف حالة توافر سبب منها حىت يتحقق أثر سلب سلطة 

ا الطلب فإن احلكم الصادر القاضي عن نظر تلك الدعوى، ويف حالة عدم تقدمي هذ
  .من القاضي الذي يتوىل مهمة الفصل يف الدعوى يكون صحيحاً ال شائبة عليه

عالوة على ذلك فإن بعض التشريعات قد أجازت خماصمة القاضي من قبل 
اخلصوم وذلك تفادياً حلكمه غري العادل قبل أن يصدر، أو إلبطاله بعد صدوره 

. )2(ال الشكوى من القضاة أو خماصمة القضاةوقد أطلق على هذه احلاالت بأحو
 عارض من اضي إذا قام بشأنه التشريعات تلزم القةيف هذا الصدد جند غالبي
 تلقائياً، وإن مل يفعل جاز ألحد اخلصوم طلب أن يتنحىالعوارض اليت ذكرناها 

رده، وأما إذا ارتكب خطأً مهنياً جسيماً مبتعداً بذلك عن حيدته، متعدياً على 
 ن، بالتايل ميكننا أ)3(بادئ العدالة وعن إعالء احلق، جازت يف هذه احلالة خماصمتهم
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نقول بأن التدابري واالحتياطات اإلجرائية املضادة لعوارض حيدة القاضي، واليت 
تكمن يف عدم الصالحية اليت توجب التنحي واالمتناع عن نظر الدعوى وكذا 

ت إجرائية هامة، أوجدها القانون الرد، وأيضا املخاصمة، كلها تشكل دعاما
وعلى  كوسيلة يستعملها أحد اخلصوم اة العيوب اليت ختل حبياد القاضي،

 ممكن من ررأسهم املتهم الذي سوف مينح حماكمة جديدة تتوفر على أكرب قد
هلذا يتوجب علينا أن خنصص لكل من هذه اإلجراءات مطلباً  .احلياد والنـزاهة
  .فصيلخاصاً لشرحها بالت
      du juge La récusationرد القـــاضي / املطلب األول 

الرد لغة يعين الصرف وعدم القبول ويقال رده رداً ومرداً ومردوداً أي 
ويعرف الرد على أنه الرخصة . صرفه ومل يقبله، ورد عليه الشيء إذا مل يقبله

اً على أسباب املخولة للخصم يف أن يطلب امتناع القاضي عن نظر دعواه بناء
  .)1(حددها القانون

وهناك من قال أن الرد هو جزاء يتمثل يف صورة طلب يتقدم به أحد 
اخلصوم إذا توافرت األسباب القانونية لذلك، وال يكون هلذا الطلب حمال حينما 

ويعين أنه قد يأخذ الرد شكل التنحي إذا طلبه . )2(يتنحى القاضي من تلقاء نفسه
  . السبب، ويأخذ شكل الرد إذا طلبه اخلصومالقاضي لعلمه بقيام

   حاالت الرد بالنسبة للمشرع اجلزائري/الفرع األول
أجاز املشرع اجلزائري طلب رد القاضي ألسباب حمددة حتديداً دقيقاً، 

 ولقد نصت )3(ويطلق عليها يف بعض الكتب عوامل املنع النامجة عن شبهة التحيز
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جيوز طلب رد أي قاضي من قضاة :  يليوهي كما. ج.إ. ق554عليها  املادة 
   :ألسباب التاليةاحلكم 

إذا كان مثة قرابة أو نسب بني القاضي وزوجه وبني أحد اخلصوم يف الدعوى أو  - 
 الشقيق وابن اخلال الشقيق ضمنا، وميكن مباشرة الرد ابن العمأقاربه حىت درجة 

مصاهرة بأحد اخلصوم حىت يف حالة الطالق أو وفاة الزوج، إذا كان على عالقة 
  حىت الدرجة الثانية ضمناً، 

ت للقاضي مصلحة يف النـزاع أو لزوجه أو لألشخاص الذين يكون هو ن إذا كا-
وصياً أو ناظراً أو قيماً عليهم أو مساعداً قضائياً هلم أو كانت للشركات أو 

  اجلمعيات اليت يساهم يف إدارا واإلشراف عليها مصلحة فيه،  
 القاضي أو زوجه قريباً أو صهراً إىل الدرجة املعينة آنفا للوصي أو الناظر  إذا كان-

أو املساعد القضائي أو القيم على أحد اخلصوم أو ملن يتوىل تنظيم أو إدارة أو 
  مباشرة أعمال شركة تكون طرفا يف الدعوى، 

 ما  إذا وجد القاضي أو زوجه يف حالة تبعية بالنسبة ألحد اخلصوم وباألخص إذا-
كان دائناً أو مديناً ألحد اخلصوم أو وارثاً منتظراً له أو مستخدماً أو معتاداً مؤاكلة 
أو معاشرة املتهم أو املسؤول عن احلقوق املدنية أو املدعي املدين أو كان أحد منهم 

  وارثه املنتظر،
له  إذا كان القاضي قد نظر القضية املطروحة كقاض أو حمامياً فيها أو أدىل بأقوا-

  كشاهد على وقائع الدعوى، 
 إذا وجدت دعوى بني القاضي أو زوجه أو أقارما أو أصهارمها على عمود -

  النسب وبني أحد اخلصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه، 
 إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام احملكمة اليت يكون فيها أحد اخلصوم -

  قاضياً، 
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اضي أو زوجه وبني أحد اخلصوم من املظاهر الكافية اخلطورة ما  إذا كان للق-
 من قانون اإلجراءات 201تقابلها املادة و. يشتبه معه يف عدم حتيزه يف احلكم

ويتفق املشرع اجلزائري واملشرع الفرنسي، حيث أن هذا األخري تقريباً كان  املدنية،
جيوز طلب الرد من جانب و .)1(قد أقر نفس األسباب اليت تؤدي إىل رد القاضي

   .   )2(املتهم أو كل خصم يف الدعوى
 السالفة الذكر بدأت بكلمة جيوز وليس بكلمة جيب 554مبا أن املادة و

ت الرد ليست من النظام العام، وبذلك فإا ال حتول بني نستشف منها أن حاال
ن ينوي ، وعلى كل مطلبوا ردهنظر الدعوى إال إذا متسك ا اخلصوم والقاضي و

، ال ميكن للقاضي الذي )3(طلب الرد جيب القيام به قبل كل مرافعة يف املوضوع

                                            
 .!$30 . ج. �M A	0ــــــــ.ن إ668أP0$ ا��ــــــ	دة   – )1(

  
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :                                                         
   1º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont 
parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. 
   La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de 
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties 
jusqu'au deuxième degré inclusivement ;                                      
   2º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les 
personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à 
l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 
   3º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est 
parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire 
d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 
   4º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se 
trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;                        
   5º Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur 
les faits du procès ;                                              
   6º S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 
concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés 
dans la même ligne ;                                                               
   7º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont =  
= un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;                                                        
   8º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs 
parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 
    9º S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 
concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. 
 

 . اC2$اءات ا�(9ا'�� �M A	0.ن557  أP0ـــ$ ا��	دة –) 2(
 . �M A	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'��558  أP0ـــ$ ا��	دة –) 3(
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 أن يتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء 554تتوفر فيه أسباب الرد حسب املادة 
  .)1(نفسه، بل جيب أن يتنحى بإذن من رئيس الس القضائي

كل قاض يتعني على «: اليت تنص . ج.إ.ق 556نستنتج من خالل املادة 
لديه أن يصرح بذلك  554يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بياا يف املادة 

لرئيس الس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس الس القضائي 
 نالحظ أن ،»هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى

 تتوافر فيه حاالت الرد أن يتنحى عن نظر املشرع اجلزائري مل جيز للقاضي الذي
ال جيوز «:  .ج.إ.ق 566الدعوى من تلقاء نفسه، وتأكيداً لذلك جاء نص املادة 

عن نظر أن يرد نفسه بنفسه  554ألي من رجال القضاء املشار إليهم يف املادة 
 الدعوى تلقائياً بدون إذن من رئيس الس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد

  .»استطالع رأي النائب العام غري قابل ألي وسيلة للطعن
 على املشرع اجلزائري أن القرار الذي يفصل يف الرد غري قابل ما يؤخذ و

 الذي رفض طلب رده يف حق فيه إجحاف وهذاألي طريق من طرق الطعن، 
للقاضي، خصوصاً لو كان املتهم هو صاحب طلب الرد، حيث يعود هذا األخري 

اضي الذي طُِلب رده، للحكم يف دعواه بعد أن كان مع القاضي خصماً لذات الق
يف فمن غري املعقول أن يواصل القاضي املطلوب رده نظر قضيته يف دعوى الرد، 

مكن أن يتزعزع حياد القاضي وهذا إهدار لضمانات ، ألنه من املهذه احلالة
مقروناً بإدانة بل أكثر من ذلك فكل قرار برفض طلب الرد يكون . )2(املتهم

، كان من األفضل )3(.ج. د50.000إىل . ج.د 2000الطالب بغرامة مالية من 
  .إعطاء الفرصة للخصم الستئناف القرار الصادر برفض طلب الرد

                                            
 .ج.إ. ق566  أP0ـــ$ ا��	دة –) 1(
��H أF0 . ج. إ.  ق562 ا��	دة – )2( I(
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1.ل . ج. إ.  ق565 ا��	دة – )3(" : A� ��0<� ��ا$m� `�	q� " دج50.000 إ�H 2000آM O$ار �$!� ]�` رد M	F�!  Q1�  / �^دا�0 ا
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بالنسبة للتمسك بالدفع اخلاص ببطالن ما يقضي به القاضي الذي تقوم  أما
طرق إىل ذلك من خالل بشأنه حالة من حاالت الرد فإن املشرع اجلزائري مل يت

 )2( منه558 واملادة )1(.ج.إ. ق557املواد اخلاصة بالرد، ذكر فقط من خالل املادة 

أن طلب الرد يكون من جانب املتهم أو كل خصم يف الدعوى، وأن كل من ينوي 
الرد جيب أن يقوم به قبل كل مرافعة يف املوضوع، وإذا كان القاضي املطلوب رده 

يكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو مساع أقوال يف مكلفاً بالتحقيق ف
   .)3(املوضوع

ويكون طلب الرد كتابياً، وأن يعني فيه اسم القاضي املطلوب رده وإال كان 
س الس القضائي إذا تعلق األمر بقاض يحتت طائلة البطالن، ويوجه الطلب إىل رئ

يا إذا تعلق بأحد أعضاء من دائرة ذلك الس، وإىل الرئيس األول للمحكمة العل
الس القضائي، وأن يكون طلب الرد مصحوباً بكل املربرات الالزمة وأن يوقع 

، وال يتسبب )4(.ج.إ.ق 559نص املادة  عليه من الطالب شخصياً وهذا حسب
إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي املطلوب رده، إال يف حالة ما إذا حدث يف 

 جلسة، أن أكد أحد اخلصوم أن سبباً من أسباب الرد قد بدء استجواب أو يف أثناء
ظهر له وأنه يقرر رد القاضي، تعني عليه يف احلال أن يقدم عريضة هلذا الغرض، 
وبالتايل يوقف املضي يف املرافعات أو االستجواب إذا كان املطلوب رده قاضي 

وض عليه طلب حتقيق، وأجاز أيضاً املشرع اجلزائري لرئيس الس القضائي املعر
الرد بعد استطالع رأي النائب العام أن يأمر بإيقاف املطلوب رده إما عن مواصلة 

  . )5(التحقيقات أو املرافعات أو النطق باحلكم
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من خالل تصفحنا للمواد اليت تنظم الرد يف قانون اإلجراءات اجلزائية من 
شرع قد عزز مركز املتهم نستنتج بأنه إذا كان امل ، 565إىل غاية املادة  554املادة 

بإعطائه حق طلب الرد هذا من جهة، لكنه من جهة ثانية أحاط حق الرد مبجموعة 
من الشروط، باإلضافة إىل تقرير عقوبات لكل من يرفض طلب رده وهذا حسب 

 السالفة الذكر، مما جيعل من يريد رد أي قاضي يفكر ألف مرة قبل 566نص املادة 
ذه اخلطوة أل ا رمبا تعود عليه بعقوبات، باإلضافة إىل أن الفصل يف طلب القيام

 وخيرج عن طائفة القضاة القابلني للرد، .ي طريق من طرق الطعنالرد غري قابل أل
  .)1(أعضاء النيابة العامة على الرغم من أم قضاة

  حاالت الرد بالنسبة للمشرع املصري   / الفرع الثاين
ملصري أن القاضي غري صاحل لنظر الدعوى، هناك حاالت قرر فيها املشرع ا

واليت تقف حاجزاً بينه وبني الفصل فيها، حيث مينع القاضي متاماً من نظرها وجيب 
عليه التنحي ولومل يرده اخلصوم، وترتب البطالن املطلق، وهناك أسباب أخرى للرد 

أي ال ،  لكن بطلب من أحد اخلصوم الفصل يف الدعوىعنفيها القاضي يتنحى 
  .    يتنحى عن نظر الدعوى إال بناءاً على طلب اخلصوم، وترتب البطالن النسيب

  حاالت الرد اليت ترتب البطالن املطلق/أوالً 
 من قانون 247جند أن املشرع املصري قد نص على حاالت الرد يف املادة 

مينع على القاضي أن يشترك يف نظر الدعوى «اجلنائية، اليت تقول بأنه اإلجراءات 
أو إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل  )2(إذا كانت اجلرمية وقعت عليه شخصيا

 أو املدافع عن أحد اخلصوم، أو )3(مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة

                                            
��H أF0 . ج. إ.  �A ق555  )I ا��	دة –) 1( " : ��	+� ".g �(.ز رد رC	ل ا�Q1	ء أ�Q	ء ا�)�	�� ا
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وميتنع عليه كذلك أن يشترك يف أدى فيها شهادة أو باشر عمالً من أعمال اخلربة، 
أو اإلحالة أو أن  من أعمال التحقيق احلكم إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل

يطلق على هذه . )1(»يشترك يف احلكم إذا كان احلكم املطعون فيه صادراً منه
األسباب يف هذه احلالة بأسباب عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى، وهذا ما 

من قانون املرافعات املصري، اليت تنص على أن القاضي يكون  146ة وضحته املاد
، ولو مل يرده أحد اخلصوم يف األحوال  لنظر الدعوى، ممنوعاً من مساعهاغري صاحل
  : التالية 

  .  أن يكون قريباً أو صهراً ألحد اخلصوم إىل الدرجة الرابعة-
 إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد اخلصوم يف الدعوى أو مع زوجة -

  .هذا اخلصم
 أو وصياً عليه أو قيماً له أو مظنونه  إذا كان وكيالً ألحد اخلصوم يف أعماله-

وراثته له، أوكانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد اخلصوم أو 
بالقيم عليه أو بأحد أعضاء جملس إدارة الشركة املختصمة أو بأحد مديريها وكان 

  .هلذا العضو أو املدير مصلحة شخصية يف الدعوى
ألحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو ملن  له أو لزوجته أو ن إذا كا-

  .    يكون هو وكيال عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة يف الدعوى القائمة
 إذا كان قد أفىت أو ترافع عن أحد اخلصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان -

ماً ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له أن نظرها قاضياً أو خبرياً أو حمك
  .أو قد أدى شهادة فيها
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 من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري أن للخصوم رد 248وقد قررت املادة 
 من نفس القانون، ويف سائر 247القضاة عن احلكم يف احلاالت الواردة يف املادة 

 مرافعات، بالتايل إذا كان القاضي على حالة من 146احلاالت املذكورة يف املادة 
ورة يف هاتني املادتني، عليه أن ميتنع من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى، احلاالت املذك

ولو مل يتمسك بذلك اخلصوم، ألن العربة بقيام السبب ال بعلم القاضي به، فيبطل 
 ليس -عمل القاضي مىت حتقق السبب ولو كان جيهل وجوده ألن قيام السبب 

ر سبب من أسباب عدم ، وأيضا إذا تواف)1( هو مناط عدم الصالحية-العلم به 
 االصالحية، كان للخصوم اخليار إما أن يدفعوا بعدم صالحية القاضي، أو يسلكو
سبيل الرد، فمن حقهم إثارته يف أي حالة كانت عليها الدعوى، ألن ذلك متعلق 

  .بالنظام العام
وتأَكَّد البطالن املطلق كجزاء يف احلاالت املذكورة آنفاً رغم عدم التقدم 

 من قانون املرافعات املصري اليت جاء نصها 147لب الرد وهذا حبكم املادة فيها بط
على أن يقع باطالً كل عمل القاضي أو قضاؤه يف األحوال املتقدمة ...«كما يلي 

وإذا وقع هذا البطالن يف حكم صدر من حمكمة . الذكر ولو مت باتفاق اخلصوم
دة نظر الطعن أمام دائرة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء احلكم وإعا

  .)2(»أخرى
بعدما حتدثنا عن أسباب عدم الصالحية يف التشريع املصري اليت توجب رد 
القضاة، وترتب البطالن املطلق للمحاكمة اليت جرت على يد قاضي غري منـزه، 

  . توجد حاالت أخرى ال يكون فيها البطالن مطلقاً
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  لنسيب  حاالت الرد اليت ترتب البطالن ا/ ثانياًً
 من قانون اإلجراءات املدنية اليت جاء 148لقد بينت هذه احلاالت املادة 

  :جيوز رد القاضي ألحد األسباب التالية «نصها كما يلي
 إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى اليت ينظرها، أو إذا وجدت -

وحة، مامل تكن ألحدمها خصومة مع أحد اخلصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى املطر
  .  هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى املطروحة عليه

 إذا كان ملطلقته اليت له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب -
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد اخلصوم يف الدعوى أو مع زوجته مامل تكن 

  .ملطروحة على القاضي بقصد ردههذه اخلصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى ا
 إذا كان أحد اخلصوم خادماً له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد اخلصوم أو -

  .مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها
 إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته -

من قانون املرافعات املصري على أنه جيب  151وتنص املادة  ،»احلكم بغري ميل
  .)1(تقدمي طلب الرد يف هذه احلالة قبل تقدمي دفع أو دفاع وإال سقط احلق فيه

ويف هذه األحوال ال يرتب منع القاضي من نظر الدعوى إال إذا طلب أحد اخلصوم 
رده، فإن مل يفعل كان قضاء القاضي صحيحاً، وهنا يتفق املشرع املصري مع 

ع اجلزائري ألن هذا األخري مل ينص إطالقاً على البطالن املطلق يف حالة ما إذا املشر
 إجراءات جزائية، 554كان هناك سبب من أسباب الرد املنصوص عليها يف املادة 

 247 إجراءات مدنية اليت تتشابه مع احلاالت املنصوص عليها يف املادة 201واملادة 

 قانون مرافعات مصري، حيث أن 146 قانون إجراءات جنائية مصري واملادة
هاتني املادتني األخريتني قد اعتربتا القاضي غري صاحل متاماً لنظر الدعوي مما يوجب 
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 أحدمها نامتناعه للفصل يف الدعوى وحني ال ميتنع، ينشأ عن ذلك جزاءان إجرائيا
  . هو طلب الرد و اآلخر هو البطالن املطلق حىت ولومل يقدم طلب للرد

 البطالن املطلق فأساسه أن قاعدة منع القاضي غري املنـزه من نظر أما عن
الدعوى تتعلق بالنظام العام بوصفها من قواعد تشكيل احملكمة ذاا، وبالتايل عند 
خمالفة هذه القاعدة جيوز التمسك ببطالن احملاكمة يف أية حالة تكون عليها الدعوى 

 من قانون 332 حكم املادة ويقضى ذا البطالن ولو بدون طلب وهذا حسب
  .)1(اإلجراءات اجلنائية املصري

الحية  يف حتديده حلاالت عدم صنالحظ أن املشرع املصري كان صرحياً
 بوضوح أن القاضي الذي تتوفر فيه حالة من نيبالقاضي لنظر الدعوى، و) منع(

ادة ذلك من خالل نص املة عليه أن ميتنع عن نظر الدعوى وحاالت عدم الصالحي
، ولكن ما يؤخذ على خطته يف هذا الصدد قد مزجت بني  إجراءات جنائية247

بينما موانع القضاء، وجعلت من حاالت عدم الصالحية تكون أيضاً أسباباً للرد، 
حظ أن املشرع اجلزائري، قد حدد حاالت الرد على سبيل احلصر واالستقالل نال

  .على غرار املشرع الفرنسي
  L’abstention du jugeتنحية القضاة / املطلب الثاين 

التنحي هو الوسيلة اإلجرائية الثانية اليت أوجدها القانون اة حتيز القاضي 
وإبعاده عن احليدة، وهي مكنة ختول القاضي االمتناع عن نظر الدعوى استناداً 
ألسباب معينة، البعض من هذه األسباب يدخل يف أحوال التعارض الوظيفي والرد، 

لبعض منها يرجع لتقدير القاضي احملض، وهو جمرد استشعاره باحلرج من نظر وا
  .)2(الدعوى
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  بالنسبة للمشرع اجلزائريأسباب التنحي / الفرع األول 
إن املشرع اجلزائري مل خيص التنحي مبواد معينة وحمددة، لكنه تكلم عنه من 

لذي خص بعض خالل املواد اليت تتحدث عن رد القضاة، عكس املشرع املصري ا
املواد من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية اليت تتحدث عن تنحي القضاة، والبد 
أن حجة املشرع اجلزائري يف عدم التكلم عن التنحي بصفة مباشرة، ألن طلب الرد 
وقبوله يؤدي حتما إىل التنحي، واعترب هذا األخري كأثر يترتب على من يقبل طلب 

 من قانون اإلجراءات 554نصوص عليها يف املادة رده حسب حاالت الرد امل
يتعني على كل قاض «:  على أنه 556اجلزائية، وتأكيداً لذلك أيضا تنص املادة 

 لديه أن يصرح بذلك 554يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بياا يف املادة 
س أن لرئيس الس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته، ولرئيس ال

 الفقرة 249، وتقابلها املادة »يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى
. من ق2 الفقرة 562، وتنص املادة )1(األوىل من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري

القرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر ...«على أنه . ج.إ
  .»الدعوى

نقول أن املشرع اجلزائري مل يفرق بني التنحي ومن خالل ذلك نستطيع أن 
والرد وجعل أسباب التنحي هي يف الواقع نفسها أسباب الرد، واعترب بأن الرد 
يأخذ شكل التنحي إذا طلبه القاضي لعلمه بقيام السبب، ويأخذ شكل الرد إذا 

   .  طلبه اخلصوم
يضة طلب الرد  من قانون اإلجراءات اجلزائية أن إيداع عر560وتؤكد املادة 

ال يتسبب يف تنحي القاضي املطلوب رده، حيث جيوز لرئيس الس القضائي  
املعروض عليه الطلب بعد استطالع رأي النائب العام أن يأمر بإيقاف القاضي إما 
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عن  مواصلة التحقيقات أو املرافعات و إما عن النطق باحلكم، إال أنه هناك استثناء 
بأن طلب الرد يؤدي مباشرة إىل التنحي وهو ما . ج.إ. ق560 يف املادة ءملا جا

إذا حدث يف بدء « من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تنص 564نصت عليه املادة 
 أسباب الرد قد ظهر أو استجواب أو يف جلسة أن أكد أحد اخلصوم أن سبباً من

 باجللسة أنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحد أو أكثر من قضاة احلكم تكشف له و
تعني عليه أن يقدم يف احلال عريضة هلذا الغرض ويوقف إذ ذاك املضي يف 

 يف السابق أن تنحي القاضي من تلقاء ا، كما ذكرن»...االستجواب أو املرافعات
 حيث أقرت أنه 566نفسه غري وارد عند املشرع اجلزائري وهذا ما جاءت به املادة 

 لديه ال جيوز 554 الرد املبينة يف املادة على كل قاضي يعلم بقيام سبب من أسباب
بدون إذن من رئيس الس القضائي ) التنحي تلقائيا(له أن يرد نفسه بنفسه تلقائيا 

    .)1(الذي يصدر قراره بناءاً على استطالع رأي النائب العام
 من القانون األساسي للقضاء قد اعتربت 62باإلضافة إىل ما سبق فإن املادة 

خطاء التأديبية اجلسيمة اليت يرتكبها القاضي، هي االمتناع العمدي عن من بني األ
التنحي بالرغم من وجود األسباب املنصوص عليها يف القانون، وبالتايل قد يتعرض 
القاضي الذي يرتكب مثل هذه األخطاء اجلسيمة لعقوبة العزل وهذا حسب نص 

  .   من القانون األساسي للقضاء63املادة 
  بالنسبة للمشرع املصري أسباب التنحي / ينالفرع الثا

حتدث املشرع املصري عن التنحي وكذا عن التنحي التلقائي بدقة أكثر من 
املشرع اجلزائري، حيث إذا قام بالقاضي سبب يوجب أو جييز منعه من نظر 
الدعوى، ومل يشأ االنتظار حىت يدفع أحد اخلصوم بعدم صالحيته أو بتقدمي طلب 

 أن يتنحى ولو من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى، والتنحي ذا املفهوم لرده، كان له
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له عدة صور، ختتلف مراتبها باختالف السبب، فإن كان السبب من أسباب عدم 
الصالحية وجب على القاضي التنحي عن نظر الدعوى دون حاجة إىل االستئذان 

نحى من تلقاء من أحد، وال ينتظر حىت يطلب رده من قبل اخلصوم، وإذا مل يت
نفسه، ومل يرده اخلصوم يترتب جزاء البطالن املطلق، ألن أساس قاعدة منع 
القاضي الغري صاحل لنظر الدعوى من النظام العام بوصفها من قواعد تشكيل 

 ألن القانون يف هذه احلالة جيعله ممنوعاً من مساعها وهذا ما توجبه املادة )1(احملكمة
 من قانون اإلجراءات اجلنائية 247صري، وكذا املادة  من قانون املرافعات امل146

  .املصري السابقة الذكر
 من 147 أما إذا كان السبب من أسباب الرد باملعىن الذي جاءت به املادة 

قانون املرافعات املصري،  وجب على القاضي أن يصرح به للمحكمة لتفصل يف 
ن يطرح األمر على رئيس أمر تنحيته يف غرفة املشورة، وعلى القاضي اجلزئي أ

، وال جيوز للقاضي يف )2( وذلك ليأذن له بالتنحي–بسبب الرد القائم  –احملكمة 
هذه احلالة رغم اقتناعه بقيام السبب أن يقطع ما بينه وبني الدعوى وأن يقرر 

، وإمنا يتعني عليه أن يقضي بالسبب ويطلب اإلذن له )3(التنحي من تلقاء نفسه
ب على طلبه كان له ذلك وإال وجب عليه االستمرار يف نظر بالتنحي، فإن أجي

 املصري للقاضي أيضاً طلب تنحيته إذا قامت لديه لقد أجاز املشرعالدعوى، 
  :أسباب يستشعر فيها باحلرج يف نظر الدعوى، ومن هذه األسباب ما يلي 

 حالة وجود قرابة بعيدة بينه وبني اخلصوم ليست بذات الدرجة اليت أوجب -
لقانون فيها على القاضي التنحي، وأن يعرض طلب تنحيه على احملكمة يف غرفة ا

املشورة أو على رئيس احملكمة حسب األحوال للفصل فيه، وهذا ما أكدته املادة 
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 مرافعات 156، وقد نصت املادة )1( الفقرة الثانية إجراءات جنائية مصري249
يأمر بتنحية القاضي، وهي أن مصري على حالة أوجب فيها على رئيس احملكمة أن 

يكون القاضي قد طُلب رده وقدمت أسباب الرد وأرفق ا من األوراق ما يؤيدها، 
  .)2(وكانت األسباب صاحلة للرد قانوناً، واعترف ا القاضي، أومل جيب يف امليعاد

    La prise à partie du jugeاصمة القاضيخم  /املطلب الثالث
يلتان وقائيتان يكونا قبل الفصل يف الدعوى توقياً إن الرد والتنحي مها وس

 ومنعاً ألن يصبح حكمه املتحيز - ألسباب وضحناها -من حتيز القاضي يف احلكم
أمراً واقعاً، وفضالً عن هذه األسباب اليت تتمثل يف منع القضاة أو ردهم عن الفصل 

ه عواقب احلكم يف الدعوى اجلزائية، واليت منحها املشرع للمتهم من أجل أن يقي
غري العادل الذي يصدره قاضي أصبح حياده حمل شك، هناك سالح آخر قرره 
املشرع للمتهم ولباقي اخلصوم، ومبوجبه يستطيع أن خياصم القاضي، لو أنه أخل 
بواجب احلياد الذي يقع على عاتقه حبكم صفته القضائية، وذلك فيما لو قام بعمل 

 العدالة، إال أن هذه الوسيلة ختتلف عما سبقها أو إجراء أو أصدر حكما جيايف سري
، )دعوى املخاصمة(يف أن أثرها ال يترتب إال بعد صدور حكم، يف دعوى تسمى 

، ودف هذه الدعوى إىل كشف )الشكوى من القضاة(وتسمى عند البعض 
احنراف القاضي عن واجبه وما يترتب عليه من بطالن احلكم أو اإلجراء الذي 

وة على تقرير مسؤوليته املدنية عما حلق املتهم من أضرار جراء قيامه صدر منه، عال
ذا العمل، أما لو كونَ الفعل أو اإلجراء الذي قام به جرمية كأن تكون جناية أو 

  .جنحة فهنا ميكن مساءلته جنائيا
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 التشريعات العربية قد نصت على خماصمة القاضي، ولكن تقريبا إن أغلب 
 قانون إىلا املوضوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية، وأحالته كلهامل تتطرق هلذ

، ومن )1(اإلجراءات املدنية، أوكما يطلق عليه يف بعض الدول بقانون املرافعات
املتفق عليه أن األحكام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واملتعلقة مبسألة 

ي املدين دون تفرقة بينهما، خماصمة القضاة، تسري على القاضي اجلنائي والقاض
 املدنية على أسباب خماصمة تكاملشرع اجلزائري الذي نص يف قانون اإلجراءا

جتوز خماصمة القضاة من غري أعضاء « اليت تنص 214القاضي من خالل املادة 
  :احملكمة العليا يف األحوال اآلتية 

د صدور  من أحدهم تدليس أوغش أوغدر أثناء سري الدعوى أوعنعإذا وق-1
  .احلكم

  . املخاصمة منصوصا عليها صراحة يف نص تشريعيإذا كانت-2
يف األحوال اليت يقضي فيها القانون مبسؤولية القاضي واحلكم عليه -3

  . بالتعويضات
  .)2(»إذا امتنع القاضي عن احلكم-4

 أن اهلدف من وراء املخاصمة هو إبطال تصرف القاضي يف قيالحظ مما سب
 بياا، واحلصول على تعويض عنه، بصرف النظر عما إذا كان هذا احلاالت املتقدم

  .  التصرف حيقق أو ال حيقق جرمية
  سحـالة التدلي/الفرع األول 

إن التدليس هو استخدام طرق إجيابية يف التمويه واالبتعاد عن احلقيقة مثل 
 القاضي اعتمادا على أن اإلحاء للخبري بفكرة معينة حىت يعتمدها يف نتيجة خربته،
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، وهناك من يقول أن )1(خبري اخلرباء، مع ما يف هذه الفكرة من زيف وكذب
التدليس هو أيضا احنراف القاضي عن احلياد وذلك بسبب إصداره حكما ما يف 
الدعوى خمالفا للعدالة، دافعه من وراء ذلك بغض أحد اخلصوم أو حمبة أو مودة 

  .)2(لآلخر أو بدافع املصلحة الشخصية
  ش ـالة الغحـ /الثاين الفرع 

إن الغش هو التحوير يف الواقع بإظهاره على غري حقيقته، كما لو أخفى    
مستندا كانت له داللة معينة حبجة ضياعه، أو أنه يزعم أن هذا املستند مل يقدم 

، وبقصد بالغش الذي يعول عليه كسبب يف املخاصمة، إيقاع الظلم )3(أصال
صلحة شخصية للقاضي، أو بدافع الكراهية للمتهم باملتهم عن قصد وذلك نتيجة مل

أو احملاباة للخصم اآلخر،كتحريف أقوال املتهم أو شاهده عن قصد، أوكتابة 
، وبالتايل نستطيع أن نقول أن )4(القاضي لتقرير حمرف عن القضية اليت ينظر فيها

الغري، الغش هو احنراف القاضي عن احلياد، كقيامه بأفعال يفهم منها تواطؤه مع 
حيث أن القاضي يف هذه احلالة ينحرف يف قضائه توخيا لتحقيق غرض ال عالقة له 

  .  )5(بالقضاء، وإمنا حتقيقا ملصلحة شخصية حبتة أو حماباة خلصم نكاية خبصم آخر
أما فيما خيص الغدر، فهو التجين على احلق بناء على توسط مثال، وهو أيضا 

صول على منفعة مادية له أو لغريه، إضرارا تصرف القاضي على حنو معني بغية احل
    .)6(بأحد فرقاء الدعوى اليت يفصل فيها
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 من قانون اإلجراءات املدنية، تقابلها الفقرة األوىل 214إن الفقرة األوىل من املادة 
 من قانون  املرافعات املصري، تقريبا هي نفسها إال أن هذه األخرية 494من املادة 

  . لتدليس، والغدر، اخلطأ املهين اجلسيمأضافت إىل الغش، وا
ويقصد باخلطأ املهين اجلسيم كأن يطبق القاضي قانون قد ألغي مثال، 

، بإمهال وتسيب وعدم إحساسه )1(ويكون ذلك حبكم مما ال يقبل الطعن فيه
باملسؤولية امللقاة على عاتقه، واملشرع اجلزائري عندما مل يتعرض إىل فكرة اخلطأ 

 من خالل فقرا 214م، كسبب من أسباب خماصمة القاضي يف املادة املهين اجلسي
األوىل، ليس معناه أنه مل يتفطن هلذه احلالة، بل على العكس فإنه تنبه هلا ونص 

 اليت 65 وكذلك املادة 62، 61عليها من خالل القانون األساسي للقضاء يف املادة 
جسيما، سواء تعلق األمر إذا بلغ وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأً «: تنص 

بإخالله بواجب مهين أو اقترافه جلرمية من جرائم القانون العام خملة بشرف املهنة 
بطريقة ال تسمح بالتمسك به يف منصبه، تعني عليه إصدار قرارا بإيقافه عن العمل 

  .»فورا بعد إعالم املكتب الدائم للمجلس األعلى للقضاء
زاء اخلطأ اجلسيم املتعلق باإلخالل بالواجب نالحظ من خالل هذه املادة أن ج

املهين الذي يرتكبه القاضي ال يرتب خماصمته فحسب، بل أكثر من ذلك هو 
  . توقيفه عن ممارسة مهنة القضاء فورا من قبل وزير العدل

  امتناع القاضي عن احلكم/ الفرع الثالث 
 اإلجراءات  من قانون214من بني أسباب املخاصمة اليت نصت عليها املادة 

املدنية يف فقرا الرابعة هي امتناع القاضي عن احلكم، ويطلق عليها أيضا حالة 
، ويقصد بامتناع القاضي عن احلكم كسبب من أسباب )2(إنكار القاضي للعدالة
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املخاصمة هو رفضه الفصل يف الدعوى املطروحة أمامه رغم صالحيتها، ويتحقق 
 عذر أو سبب مشروع اإلجابة على عريضة االمتناع حينما يرفض أو يهمل بغري

قدمت له من أحد اخلصوم، وهذه هي احلالة اليت تنكر فيها العدالة ألحد اخلصوم 
دون اآلخر، وهذا يعد خمالفا ملقتضيات احليدة القضائية واحنرافا عن الواجب امللقى 

  .)1(على عاتق القاضي، األمر الذي يهدر حقوق اخلصوم واملتهم خاصة
 من قانون اإلجراءات املدنية قد 215املشرع اجلزائري يف املادة ونالحظ 

: أحسن ووفق يف شرحه لسبب امتناع القاضي عن احلكم، حيث جاءت كمايلي
يعد امتناعا عن احلكم رفض القضاة الفصل يف العرائض املقدمة إليهم أو إمهاهلم «

   .»الفصل يف قضايا صاحلة للحكم فيها
من  216شرع اجلزائري مثل ما جاء يف نص املادة ويثبت االمتناع حسب امل

يثبت االمتناع عن احلكم بإعذارين يبلغان إىل «قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص 
القضاة بني كل منهما واآلخر مثانية أيام على األقل، ويتم التبليغ طبق لألوضاع 

 القضائية وال جيرى املقررة إلثبات احلالة، واإلنذار اليت يتوالها كاتب جلسة اجلهة
وكل كاتب يقدم إليه . إال بطلب كتايب موجه ممن يعنيه األمر إىل الكاتب مباشرة
وبعد اإلعذارين .  للعزلضطلب بتبليغ إعذار يتعني عليه اختاذ الالزم بشأنه وإال تعر

  من القانون األساسي للقضاء على أنه63، وتؤكد املادة »جيوز خماصمة القاضي
وقبلها املادة ، » الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزليتعرض القاضي«
   .)2( منه اليت تعترب أن إنكار العدالة من األخطاء التأديبية اجلسيمة62

                                            
  . �#%$ف A3�58�A�.R w�, ، ا��$TC ا�3	�� ، ص /   أP0$ د– )1(

	ر ، ا��$TC ا�3	�� ، ص  /   وأP0$ أ�Q	 د–� � . �#%ـــ$ف�134	
+#5$ أqR	ء �د��5ــ� ��3Cــ�، ���gـــــ	 �	��  : "   �A ا�1	0ــــــ.ن ا�gــ	�  ��Q1ــــ	ء 1.ل62  ا��	دة –) 2(:  
–	� a�$%#�
	ت  �+> ا2�Eار،  �>م ا�#���  

ـ	ت، –�#���
ـــــــــ	ذب �	�    ا�#%$�ــــa ا
�M6	ت ��)� �T أ�> أ]$ا!"	  �
�P� ��4"$ �)"	 ا!#$اض M.ي – ��$� ��Q1�  R$ق واC` ا� �4�#�A ]$ف ا�1	/  ا��+$و/� ���F ا

  ��0g	ز�، 
–R$#�� �+/	_�  �I ا2داري ا��)%.ص ���M F	0.0	 ، ��	ر�� و���4 ��.��� أو R	�� �$��� R	رج ا��	gت ا
���F و– ��$�#�  أو �$��M ��$ ا��%��ـ�،/ ا��,	رآ� !  ا2/$اب أو ا
   إ!,	ء �$ ا��>اوgت،–
   إ0
ــــ	ر ا�+>ا�ـــــــ�،–
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لو تبني أنه هناك طريق مباشرة وحسب املشرع اجلزائري ال جتوز خماصمة القاضي 
ق إ م، وتنظر  217 ادةآخر يلتجئ إليه الطالب للتمسك بإدعاءاته وهذا ما قررته امل

دعوى املخاصمة يف جلسة أمام الغرفة املدنية للمحكمة العليا مؤلفة من مخسة 
إجراءات مدنية، ويف حالة رفض  218أعضاء يئة غرفة مشورة حسب نص املادة 

دعوى املخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية مع عدم املساس بالتعويضات 
 دائما، يعد هذا إجحاف آخر يف حق من يريد إجراءات مدنية 219بنص املادة 

خماصمة القضاة، وكأن املشرع اجلزائري يريد من ذلك عدم فتح الباب أمام من 
يريدون الدخول مع القضاة يف قضايا رد اإلساءة أو التشهري، لكن هذا ليس مربرا 

  . يف فرض عقوبات مالية بالنسبة ملن يرفض طلب خماصمته للقضاة
  نظــــــام احمللفني/ لث الثااملبحث 

نظام احمللفني يف القضاء اجلنائي هو أن يشترك يف حمكمة اجلنايات مع القضاة 
مواطنون عاديون، يتابعون مع هؤالء القضاة إجراءات احملاكمة ويشتركون معهم يف 
املداولة، وتكون آلرائهم ذات القيمة القانونية آلراء القضاة، ويصدر احلكم باإلدانة 

رباءة وباجلزاء املناسب، بناءاً على أغلبية آرائهم وآراء القضاة جمتمعني سوياً، أو ال
وبطريق اإلجابة السرية بكلمة نعم أو ال على أسئلة حمددة يوجهها رئيس احملكمة 

  . أثناء املداولة
  الرافضني لنظام احمللفني / ول ألاملطلب ا

اك الشعب يف إقامة القضاء الشعيب أو كما يسمى بنظام احمللفني، هو إشر
يسهم الشعب يف إقامة « :من دستور مصر على أنه  170العدالة، فقد نصت املادة 

وأدخل القانون التمثيل الشعيب ، »العدالة على الوجه ويف احلدود املبينة يف القانون
يف بعض جلان املصاحلات، مل يبح القانون املصري حىت اآلن إشراك الشعب يف 

                                                                                                                                
 ." اg�#)	ع ا�+�>ي �A ا�#)�  !  ا��	gت ا��)%.ص ���"	 !  ا�1	0.ن –
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تبارات عديدة، حيث اتضح مع جتارب البالد اليت سارت على القضاء اجلنائي الع
، أنه مشوب بعيوب هلا شأا، حتمل على )2( ومنها فرنسا بعد اجنلترا)1(هذا النظام

  :عدم األخذ به وهي 

احمللفون مواطنون يشتغلون مبهن أخرى غري مهنة القضاء فال يكرسون  / أوال 
ما يفعل القاضي املتخصص الذي رصد وقتهم للفصل يف مشاكل وقضايا الناس مثل

ومن أجل ذلك فإن احمللفني يف البالد اليت مسحت   هلذه املهمة،نفسه خصيصاً
بدخوهلم يف تشكيل حمكمة اجلنايات، حتققت من جانبهم ظاهرة الغياب عن 
جلسات احملاكمة أو عدم املثابرة على حضور هذه اجللسات، األمر الذي يسبب 

الة ويستلزم إعادة تشكيل احملكمة بإدخال حملفني جدد حيلون  يف سري العداضطراباً
حمل احمللفني املتخلفني، ويف هذا ما يعطل الفصل يف القضايا اجلنائية وهذا ليس يف 

بذل أقصى جهد ملكافحة هذه الظاهرة، ي املشرع الفرنسي جعلا مم ،صاحل اخلصوم
لفني بدون عذر عن احلضور ولقد اعترب قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي ختلف احمل

 الصادر 204 -2004 املعدلة بالقانون رقم  288 معاقب عليها مبوجب املادة خمالفة
  .)3(2004 مارس 9يف 

ألن القاضي كان نزيهاً،   يف بدايتهن القضاء الشعيب يف اجنلترا نشأإ /ثانيا
ن طريقه يفرض ، وع)4(وأراد امللك أن خيتار له أذنابا من الشعب ليقاوم م نزاهته

أما إجياد العنصر الشعيب يف تشكيل احملكمة اجلنائية حسب األسس اليت أقيم  .أهواءه
عليها هذا النظام يف أعقاب الثورة الفرنسية، وانتشر بناءاً عليها يف بالد أخرى غري 

                                            
��	 H! O�+#3�ُ إ0(� – )1(	� A�4�����r ، �0.ز�06>ا،#$ا��	 أ�، ا�.�g	ت ا��#�>ة،#$او P0	م ا.(�.
� ،و!$��1	إ	 و ��s!  و �+� دول ا

H5ر�	
�   .ا�_��V ا
)2 (–  �i 	"�0#,$ !  أ�$�
	 ، i� أدOR إ�30$! H	 M  !	0.ن ا�$ف P0	م ا����M A�4>��	 وC <M	ء �F ا�).ر�	0>�.ن إ�H ا0(�#$ا �)> 9fوه� 


� �1   ا�Eي أ0,� ه��� 21/09/1791��
P0 A	م ���4  ا� ��1�#�
� ، أ�P0  m	م ا����A�4 !  ا���1.م �	�#���1 وه��� أR$ى  A�4�����
 A� $\ف أآ	أ/+ �i6i A�4�����>د ا  30$4�
� MM	'�	 وO+C <M ا��,$ع ا��  .  3�1	�Q9 O	ة ا

   (3)                                                                            !$30                                        . ج.إ. �A ق288/3 أP0$ ا��	دة - 
Art. 288 alénia 3 «…La cour statue sur le cas des jurés absents. pas déféré à la convocation qu’il a reçue 
peut être condamné par la cour à une amende de 3750 €)...».Tout juré  qui, sans motif légitime, n’a  

  .119ر�W�3 �")	م، ا��$TC ا�3	�� ص /  أP0$ د–) 4(



  

 84

، وهو الشك يف نزاهة القضاة اجنلترافرنسا، فريجع على عكس أسباب ظهوره يف 
م بسبب تبعيتهم للملك أو بسبب انتمائهم إىل طبقة متعالية على واخلوف من حتيزه

  .الشعب، وعلى هذا ضم إليهم قضاة من الشعب ذاته ضماناً للعدالة
 بوصفهم مواطنني عاديني يعوزهم اإلعداد الفين الالزم ملتابعة احمللفونو

اإلثبات  ذاا، والفهم العميق جلوانب القضية، السيما وأن أدلة إجراءات احملاكمة
يف الوقت احلايل تعتمد على االستعانة بعلوم وفنون ال يفهمها حىت القضاة 

، )1(املختصني، فما بالك باحمللفني الذين كثرياً ما يكون مستواهم التعليمي متواضعاً
فهم غري قادرين على الوزن السليم لألسس اليت يستخلص منها اتصال املتهم 

وال هم قادرون على تقدير ظروفه بعد ثبوت . ته بهبالواقعة اإلجرامية أو انتفاء صل
  .ذنبه، على النحو الذي حيقق اختيار اجلزاء املناسب له واملالئم حلالته اخلاصة

فمن الناحية العملية جند أن احمللفني، يشتغلون يف مهن أخرى تسيطر على 
 احملاكمة أذهام وعلى أوقام، مما يلهيهم على متابعة اإلنصات دوء إىل جمريات

فكثرياً ما تشرد عقوهلم أثناء اجللسة، ويسألون بعضهم بعضاً أو يسألون رئيس 
احملكمة عما فام، وبالتايل جييبون يف النهاية على األسئلة املطروحة بطريقة 
  . عشوائية، أيضا جند احمللفني يستسلمون لوازع العاطفة أكثر مما يستخدمون العقل

دخلون يف تشكيل احملكمة، تعلن أمساؤهم وتكون معلومة  احمللفني الذين ي/ ثالثا
لكل ذي مصلحة يف القضية، حىت أن سبيل الوصول إليهم والتأثري عليهم يكون من 

  . الناحية العملية سهال، وهذا ال خيدم على اإلطالق حسن سري العدالة
  . ليس من الالزم أن تكون للمحلف ثقافة قانونية، وهذا خطأ كبري جداً /رابعا
 ،خيشى كذلك أن يشكل احمللفني مراكز للقوى مبنية على املصلحة والنفوذ /خامسا

 مبا وتسليماً.)2(متت بصلة إىل ضمري العدالة وتعمل بوازع من اهلوى وألغراض ال
                                            

��m$!� ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص  – )1(  '	Q1�  .91أP0$ ا�+>د ا�_	ص �	Cg#"	د ا
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  بإفساح االمطالباً ،)1(له االجتاه الرافضفقد زاد  من نقائص نظام احمللفني حيوي
 1913 سنةلذلك قد ألغي هذا النظام يف هولندا  صاجلنائي املتخص القضاء أمام

  .)2(1936 إسبانيا سنة وتبعتها 1929ويوغسالفيا سنة  1928والربتغال سنة 
  أنصار نظام احمللفني /  املطلب الثاين 
نائية يف النظام األجنلوأمريكي،  للعدالة اجل بارزاًمعلماًنظام احمللفني يعترب 

قضاء، وتعترب احملاكمة بواسطة حملفني من احلقوق تكريسا للمشاركة الشعبية يف ال
كذلك املشرع الفرنسي الذي تبىن نظام احمللفني وجعل ، )3(الدستورية يف هذا النظام

عدد احمللفني ثالثة أضعاف أكثر من قضاة احلكم، يعين تتشكل حمكمة اجلنايات من 
ثنتا عشر حملفا أمام ، عند نظر اجلناية كدرجة أوىل واتسعة حملفني مقابل ثالثة قضاة
  .)4(حمكمة اجلنايات االستئنافية

   :ومن حماسن نظام احمللفني اليت جعلت أنصاره يأخذون به ما يلي
 أحد أوجه الدميقراطية واحلرية ولذا فإن من باعتباره ينظر إىل هذا النظام /أوال

 شيئني ى احلرية والدميقراطية فأنظر إىلإذا كنت تريد أن تر« : مشهور القول
 أنه يستجيباحمللفني لنظام  وإن كان ينسب ،»ق االنتخابات، وهيئة احمللفنيصندو

                                            

\�$� A�A أ�	Eة ا�1	0.ن ا�()	'  و�3#,	ري 1967 �	ي 20 و19و!  �.�  ( – )1(�����	 /� ا 	+�)� ��
�)�5��.!	ن ا �+�	C 1>ت� 

��)%�%R $P	 P0  !	م ا����A�4 و�>ى 6ؤ� F�T ا�1	0.ن ا�()	'  ا�+%$ي و� T�5�q#	ت و��	آ� ا�()	�	ت !  دول أور ���$m��	 ا
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#�q` أن �
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�"��  . � ا�)���5ه�E ا


	ر، ا��$TC ا�3	�� ص /  أP0$ د– )2(� �  .122ر�W�3 �")	م، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–153 و�152	
)3 (– <1�  F0أ H��  
��� !  ��	آ�� �$�+� ��)�� " : أآ> ا�#+>�O ا�3	دس ��>�#.ر ا8�$�	� �"#��!  T��C ا2د�	ءات ا�()	'�� �#�#T ا


w5 !�"	 ا�($������� $�f A�4� A�9��#�A ا�.��g أو ا�("	ت ا�#  ار ..."A�
	ر، ا��$TC ا�3	�� ص   � �	� 151.  
��m$!� ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص– )4(  '	Q1� .ا�4$30 .  ج. إ. �A ق296وأP0$ ا��	دة . 91 أP0$ ا�+>د ا�_	ص �	Cg#"	د ا

Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de  douze jurés 
lorsqu'elle statue en appel.                                                             
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit 
tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.                         
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au  prononcé de 
l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.                          
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort                        
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، ب أن يشارك يف إحدى سلطات الدولةميكن للشعألنه  ملبادئ الدميقراطية، أيضا
وأنه يدعم احلق يف احملاكمة العادلة، على أساس أنه ليس هناك أقرب للعدل من أن 

 . الذين هم من الشعب الذي ينتمي إليه املتهمحياكم املتهم بوجود هؤالء احمللفني
يؤدى إىل بناء   حيث، الدولةيف القانوينيربط هذا النظام بني اتمع والنظام  /ثانيا

  .القضائي نظامه يفثقة املواطن 
  .ألن هناك مراقبة من الشعب،  السلطةاستعمال مينع هذا النظام إساءة /ثالثا
 حيث يعطى حد أدىن من ،الطبيعيالقانون  نظام  لميث القانوين على املستوى /رابعا

 جمموعة من املواطنني ي عن طريق رأاحلي اإلنساين ينبع من الضمري الذيالعدالة 
 جمهول عند املواطن ذايت إىل عدم جعل القانون ذو طابع يكما يؤد،العاديني
   .بالقانون املواطن  املمارسة إىل معرفةي، بل تؤدالعادي
 فنجد أن اهليئة جتمع كافة شرائح وأعراق اتمع ومن مث حتول تمع متثيل ا/خامسا

   .دون األحكام العنصرية
  نظام احمللفني يف اجلزائر /املطلب الثالث 

 يف  احمللفنيألكثر من مرة لكي ينقص من عدد املشرع اجلزائري تدخللقد 
م للمحاكم املنظ )1(25/04/1963املؤرخ يف  146- 63، فاملرسوم حماكم اجلنايات

-66اجلنائية الشعبية حدد عدد احمللفني املشاركني يف احلكم بستة، مث جاء األمر 

 1966 املتضمن لقانون اإلجراءات اجلزائية لعام 1966 جوان 8 املؤرخ يف 155
 إىل اثنني مبوجب تعديل قانون 1995ليحدد عدد احمللفني بأربعة ليخفضه عام 

وهذا التعديل . 1995 فيفري 25 املؤرخ يف 10-95اإلجراءات اجلزائية باألمر 
املتعاقب بتنـزيل عدد احمللفني إىل اثنني رمبا يرجع إىل العيوب اليت حتوم حول هذا 

  ).سبق وأن تعرضنا هلا(النظام وخاصة من الناحية العملية 

                                            
157-  63�(9ا'$�� ه  �.رو �i�A ا�1.اA�0 ا�4$��30 !5+> ا�g#61ل �>ر ا��$�.م   و��	 أن ا�1.اA�0 ا– )1( W4(� O�+� ا�Eي �1$ر ا
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 احمللفني الذين ينتمون لتشكيلة حمكمة اجلنايات وفق الشروط ختيار ايتم
، بعد افتتاح اجللسة ينادي الرئيس )1(قانون اإلجراءات اجلزائيةاملنصوص عليها يف 

على املتهم ليتأكد من حضوره ومن وجود حمام يساعده، يأمر أمني الضبط بالنداء 
 وهو 12ضرين منهم جيب أن يكون عدد احلاعلى احمللفني األصليني واالحتياطيني، 

حتياطية بالترتيب وحبكم القانوين، إذا نقص أحدهم عوض من القائمة اال النصاب 
،وبعد استكمال النصاب القانوين للمحلفني تتم القرعة الختيار من )2(مسبب

سيشارك القضاة يف اجللسة، وينبه الرئيس املتهم بأن له احلق يف رد ثالثة  حملفني، 
وللنيابة العامة حق رد اثنني، وجيوز للمتهم ممارسة حق الرد بنفسه أو بواسطة 

  .)3(ال جيوز للطرف املدين وال املسؤول املدين أن يستعمل حق الردحماميه، بينما 
إن احمللف املبلغ رمسياً ومل حيضر أثناء اجللسة، أو حضر مث انسحب قبل 

 حسب ج.د 12000إىل  ج.د 6000انتهاء مهمته جاز احلكم عليه بغـرامة من 
  . )4(.ج.إ.  قمن 280املادة 

ام احمللفني، حيث خصص له يف قانون يبدو أن املشرع اجلزائري قد أخذ بنظ
 املادةومن  275 باإلضافة إىل املادة 267إىل 261من املادة(اإلجراءات اجلزائية املواد 

، لكن لو نظرنا إىل كيفية تعامل املشرع اجلزائري مع هذا النظام، )284  إىل280
لفني وكيفية جتسيده على أرض الواقع، جند أن املشرع عندما  قد قلص من عدد احمل

 أربعة، هذا جيعلنا خنرج بنتيجة وهي أن 1995وأصبح عددهم اثنني وكانوا قبل 
املشرع اجلزائري ال مييل كثريا هلذا النظام، ويوحي لنا ذلك أيضا بأنه يريد التخلي 

                                            
)1 (– Cا.���,$وط ا �53(��O�%4# ا��.اد �		� $P0أ n����.ن ا����n  ا�,$وط أن �
 أه� و� A��A.ج. إ.  �A ق263 و262` .ا!"	 !  ا

 A� O1� g �$��30�(�  A� �$�� O1� n��� F�! رك	B �
� wQ10 	��+�
�� ا����D اE� �#	ر�� �180909)� أM $P0$ار30، 
14/10/1997C$��  .T380 ا�3	��  ص  �A �(�� ا�+>د ا�_	ص ��C#"	د ا�Q1	' ، ا
` ا�6q5ن –) 2($  #��` !  M	'�� ا/2	A��! وإ�>ار �
� ا�#5>ال ا����n ا  ��8�	/2	  !�A ا8�.ر ا�(.ه$�� ا$#� وا�#$ام ا

�)I ا��	دة 04/2002 /25 �#	ر�� 241433أP0$ ا�1$ار  	1�5q،  ، �A �(�� ا�+>د ا�_	ص ��C#"	د ا�Q1	'  ا�m$!�.ج. إ.  �A ق282 
��'	()�  .272، ا��$TC ا�3	��  ص ا

  .H#� 95 ص C89#"	د ا�Q1	' ، ا�m$!� ا�()	'�� ،  ا��$TC ا�3	�� ص P0$  ا�+>د �A �(�� ا�+>د ا�_	ص �6 أ – )3(
�8
	م ا�1	0.ن –) 4( 	1�5q�1	0.ن ا�+1.�	ت ا�Eي أ/	ف  �	د�A ه�	 23- 06 و ��#��
$ر767 �
$ر و467 ا��+>ل وا� 1 	"� T/وو 
��(��3 �>ون . ج. إ.  �A ق280ودا �C>ة �+1.�� ا�m$ا��، 8ن ا��	دة �> $Q�� ����H ا����n ا�Eي  �+M.���>د ا�m$ا�� ا O5M A� w0	آ

  .  دج500دج إ�H 100�5$ر �ـ 
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عن نظام احمللفني، ألننا نالحظ أن احمللفني يف حمكمة اجلنايات ال يشكلون أغلبية 
يف فقرتا الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية  309املادة خاصة يف ظل القانون يف 

و مامل يكن قبل تعديل وه» ... وتصدر مجيع األحكام باألغلبية...«اليت تنص 
   . ويشكلون أغلبية فائقة فعال4ً، حيث كان عدد احمللفني 1995

أكد لذلك  من الصعب إجيادها عمليا،  ومبا أن كل مزايا نظام احمللفني
ني هلذا النظام أنه عاجز على مسايرة االجتاهات احلديثة حنو األخذ بالقضاء املناهض

، ويفوت من الدراسة اجلادة لشخصيته وظروفهاملتخصص، ومن مث فهو حيرم املتهم 
عليه هذا انتقاء التدبري املالئم حلالته، نظرا للمعلومات احملدودة واملتواضعة هلؤالء 

تهم أثناء احملاكمة، وأنا بدوري أشاطر نات املاحمللفني مما ينعكس سلبا على ضما
  .  هذا الرأي

  
  الفصل الثالث

  نزاهة القضـاء يف اإلسالم      

 

اهتم الفكر اإلسالمي بالقضاء حبسبانه حارس العدل األمني، الذي يفوق يف قدره 
يا أبا هريرة عدل ساعة خري من ((:  j العبادة ألنه شرطاً لقبوهلا، قال رسول اهللا

دة ستني سنة قيام ليلها وصيام ارها، يا أبا هريرة جور ساعة يف حكم أشد عبا
 وقد جعل القرآن الكرمي العدل هدفاً .))معاصي ستني سنة من وأعظم عند اهللا

$ ô‰s)s9﴿:  � اهللا  لبعث الرسل وإنزال الشرائع قالأساسياً uΖù=y™ö‘r& $oΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ 

$ uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# Å Ýó¡É)ø9 $$ Î/ ∩⊄∈∪﴾]oS[ ،
�βÎ) ©!$# öΝä.ã¨﴿ :  6و ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 
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βr& (#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yè ø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −ΚÏè ÏΡ / ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ # Z�� ÅÁt/ ∩∈∇∪﴾   

]S6[. 
  املبادئ العامة للنظام القضائي يف اإلسالم  / املبحث األول 

4|Ós%uρ y7﴿:  � القضاء هو احلكم، ومنه قوله يف اللغة معىن :معىن القضاء •/u‘ āωr& 

(# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î)  ∩⊄⊂∪﴾]WS[ويف االصطالح هو والية احلكم شرعاً ملن له ، 

≈‰ßŠ…ãρ#y﴿ :  �واألصل فيه كتاب اهللا، وباخلصوص قوله  الفتوى، tƒ $‾ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ 

Zπ x�‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd,ptø: $$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθ yγ ø9 $# y7 ‾=ÅÒãŠsù tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) 

tÏ% ©!$# tβθ 6=ÅÒtƒ  tã È≅‹Î6 y™ «! $# öΝßγ s9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠ öθ tƒ É>$|¡ Ïtø: $# ∩⊄∉∪﴾ 

]CS[.  
  النظام القضائي يف اإلسالم أهم خصائص/املطلب األول 

ال خالف أن القضاء اإلسالمي أسس على العديد من املبادئ املهمة اليت هلا 
أبلغ األثر يف حياة اتمع اإلسالمي يف كل زمان ومكان، وال خالف أيضا أن 

صوم كانت دائما مبثابة األساس الذي يرتبط بوجوده، واملساواة بني املساواة بني اخل
  .   اخلصوم يف جملس القضاء هي الزمة ومطلقة

   القضاء وظيفة شرعية إلزامية/الفرع األول 
ا، كبقية الوظائف  جيب على القاضي القيام القضاء وظيفة شرعية إلزامية

عض سقطت ا الب فائية إذا قام مهمة القضاء مهمة كأنمبعىن . الشرعية األخرى
إحقاق  واألصل يف القضاء هو. عن الكل، وإن تقاعس اجلميع عنها أمثوا مجيعاً

واقعة  أن هللا يف كل  علىوقد امجع فقهاء اإلمامية .اً كان أو ردعاً تعويضاحلق
 ما ترك شيئاً ، حىت واهللااىل أنزل يف القرآن تبيان كل شيءتع إن اهللاو، حكماً ثابتاً

  .زل يف القرآنـان هذا انـلو ك:  ع عبد أن يقولفال يستطي ،تاج إليـه العبادحي
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$! ﴿ :� يقول ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71 u‘r& ª!$# 4 Ÿωuρ 

ä3s? tÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ ﴾]6S[ىل ، ويقول أيضا سبحانه وتعا﴿ Èβr&uρ 

Νä3ôm $# ΝæηuΖ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u !#uθ ÷δ r& öΝèδ ö‘x‹÷n $#uρ βr& š‚θ ãΖÏF ø�tƒ .tã ÇÙ÷èt/ !$ tΒ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹ s9 Î) ( ∩⊆∪ ﴾]8S[ .  
  اإلسالمي على املساواة  القضائي يقوم النظام/ الفرع الثاين 

، وقد طبق ))ى أعجمي إال بالتقوىال فضل لعريب عل : ((jويقول الرسول 
 وأصحابه رضوان اهللا عليهم هذا املبدإ فيما عرض عليهم من jرسول اهللا 

 قال ألسامة عندما جاءه يشفع يف عدم jخصومات، ويذكر أن رسول اهللا 
أتشفع يف حد ((تطبيق حد السرقة على امرأة من بين خمزوم مراعاة حلسبها ونسبها 

 ؟ إمنا هلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم شريف، تركوه،من حدود اهللا يا أسامة 
وإن سرق ضعيف أقاموا عليه احلد، واهللا لو فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد 

  .)1())يدها
 إىل اليمن jبعثين رسول اهللا : وقد روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 

:  بالقضاء ؟ فقال قاضياً، فقلت يا رسول اهللا ترسلين وأنا حديث السن وال علم يل
إن اهللا يهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان، فال تقضني 
حىت تسمع من اآلخـر كما مسعت من األول، فإنه أحـرى أن يتبني لك 

  .)2(القضـاء
رضي  رسالة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعريوهذه 

: واليت جاء فيها  القضاء يف اإلسالم، بادئم وهي خري دليل على إرساء اهللا عنه
ينفع  أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أديل إليك، فإنه ال«

                                            
  .s32�	ل ا�94ا�$ي، /�	0	ت ا�#1	/ ، ا��$TC ا�3	��، ص /  د–) 1(
   . ا�3	��W40 ، ا�%��4 ا�3	��1، ا��$TC /�	0	ت ا�#1	/ ، أ�	ل ا�94ا�$ي/ د –) 2(
�5> ا�"	دي �	�> /دأP0$ أ�Q	  و– �!	���5> ا  "A'1$ا�	�  '	()�
#	ب، "�درا�� �1	ر0، ا5i2	ت ا�� ��	+�  .69،ص 2003 ا�"��� ا��%$�� ا
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يطمع  واس بني الناس يف وجهك وجملسك وعدلك حىت ال. نفاذ له تكلم حبق ال
البينة على من ادعى واليمني على . شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك

 وال.  أو حرم حالالً أحل حراماً أنكر والصلح جائز بني املسلمني إال صلحاًمن
مينعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع 

الفهم الفهم فيما . إىل احلق، فإن احلق قدمي مراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل
األشياء وقس مث اعرف األمثال و. سنة  كتاب والتلجلج يف صدرك مما ليس يف

 أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر  غائباًاألمور بنظائرها، واجعل ملن ادعى حقاً
القضاء عليه، فإن أنفى للشك وأجلى للعماء ينته أخذت له حبقه وإال استحللت ب

 يف حد أو جمرى عليه شهادة زور، املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملوداً
 وإياك. ، فإن اهللا سبحانه عفا عن األميان ودرأ بالبينات والء أو يف نسباًأو ضنين

والقلق والضجر والتأفف باخلصوم، فإن استقرار احلق يف مواطن احلق يعظم اهللا به 
  . )1(»األجر وحيسن به الذكر

كرم اهللا وجهه، على مبدأ املساواة يف القضاء ولقد أكد علي بن أيب طالب 
 وإياكمالناس عندكم سواء، قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم، جعلوا ا«: قولهب

والرشا واحلكم باهلوى، وأن تأخذوا الناس عند الغضب، فقوموا باحلق ولو ساعة 
ومن هنا عد القضاء اإلسالمي حبق، قضاء املساواة والعدل، الذي  ،)2(»من ار

  .حيقق مصلحة الفرد واتمع
   يف اإلسالم استقالل القضاء/الفرع الثالث 

الثابت أن استقالل القضاة يف أداء وظيفتهم يعد من خصائص النظام 
القضائي اإلسالمي، وتاريخ القضاء اإلسالمي زاخر باألمثلة الرائعة اليت تؤكد 
وتدعم هذا االستقالل، ويراعى أنه ال تعارض بني كون استقالل القضاة يف أداء 

                                            
)1( –   ��<1���A آ#	ب اA�g   �(� �+5[ ،در	ون، دار �<�R2000 165، ص.  
4
$ ا�+$� ، ا�1	ه$ة �5> ا�+9�9 �>وي، ��.ث /   د–) 2(�   .128، ص M  !1978.ا�> ا��$ا!+	ت وا�Q1	ء !  ا6�2م، دار ا
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 ما هو ثابت من أن سلطات الدولة وظيفتهم من خصائص النظام اإلسالمي، وبني
باملعىن التقليدي لفصل  - الثالث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مل تفصل

 وقد اقتضى ذلك صفته، وطبيعة مهمته j يف عهد رسول اهللا -السلطات الثالث 
كرسول يبلغ الناس ما أنزل إليه من ربه، وراع مسؤول عن إدارة كافة شؤون 

  .)1(ريعة اهللا سبحانه وتعاىلاملسلمني وفق ش
   يف عهد الرسول الكرميالقضاء / أوال

، فقد توىل القضاء بنفسه، وملا )2( أول قاض يف اإلسالمjكان النيب 
 وإىل الذين بعث م ،انتشرت الدعوة عهد به إىل صحابته املقيمني معه باملدينة

فكان . ليمن ومعاذ بن جبل وايل ا،عماال خارجها كعتاب بن أسيد وايل مكة
وإذا كان قد ثبت أنه وىل بعض صحابته باملدينة  .القضاء جزءاً من أعمال الوايل

للفصل يف بعض الدعاوى، فلم يكن هلم وظيفة امسها القاضي حبيث يتفرغون هلا 
هم بانتهاء الفصل يف تلك القضايا، وال يشتغلون بعمل غريها، وإمنا كان ينتهي عمل

يف الفصل يف قضايا معينة   jون من قبل الرسولإذن فقد كان القضاة املفوض
 ويشبههم يف ذلك من تنتدم الدولة حملكمة خاصة ، هلذا العملجمرد منتدبني مؤقتاً

عني يف بعض  j ومل يثبت أن النيب،  هذه احملاكمةءمثال حبيث ينتهي عملهم بانتها
  ويطلق)3(اء قضاة خيتصون بشؤون القض–جبانب الوايل  –الواليات خارج املدينة 

 له يف إقليم ما  ليكون رسوالًمنا كان يبعث العاملعلى أحدهم اسم القاضي، وإ
وجيمع الصدقات، ويؤمهم يف ناس، ويقضي بينهم، ويقيم احلدود  عنه يعلم الونائباً

                                            
s�	ل ا�94ا�$ي، /�	0	ت ا�#1	/ ، درا�� ������ �1	ر �0��A ا�)P	م ا�Q1	'  ا6�2� ، ا�3+.دي ا��%$ي، ا�4$30   /  أP0$ د–) 1(

  . 19و18، ص 1990.ز�T �),�ة ا��+	رف �	�2
)>ر��، �)� 
)2 (– H�	+�F  ا� .1� ، ��<1����� ا��3	ء ، وآ#` ا� ا	+
	م وا�Q1	ة ه� ا�508	ء وا�$�O وآ	M w0.ا�0)"� ���1> أر��)	  ﴿  وآ	ن أول ا

31�  ر��)	�
#	ب وا���9ان ��1.م ا�)	س �	���5)	ت وأ90�)	 �+"� ا	�﴾،  H�	+��5� F	F0 و.M�4 !  ا8رض !�� ﴿ و��R ك	(�+C 	0داوود أ 	�  �


�Eاب B>�> ��	 30.ا �.م ا��3	ب  �"� O�5� A��O�5� A ا� إن ا��Q� A�E.ن  D�Q�! ى."�T5# ا gو ��� ، دآ#.ر أ��> ﴾��A ا�)	س �	

$
� W0.� F0ا.(��,$ ، ا� "ا�#)�P� ا�Q1	'  ا�()	'  !  ا6�2م "  �1	ل  T�	3��  ا�+>د ا	�#Cgع ا	!<�� ���$+� 1984 �)	�$ �17(�� ا
��4%�  . 79 ا
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 جيمع يف jشؤوم الدينية والدنيوية، وكان الرسول الصالة إىل آخر ما حتتاجه 
 وجيمعها كذلك عماله على ةشريعية والقضائية والتنفيذيالت: يده السلطات الثالث 

  .رضي اهللا عنه )1(األقاليم، وكذلك كان خليفته األول أبو بكر الصديق
تفصل أيضا السلطات الثالث يف عهد اخللفاء الراشدين، وقد اقتضى  كما مل

ذلك عنايتهم رضوان اهللا عليهم بدعم وتثبيت أركان الدولة اإلسالمية، واتساع 
رجائها فجمعوا بيد التقوى شىت أمور الدولة اإلسالمية من تشريع وقضاء أ

  .)2(وتنفيذ
  القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب/ثانيا 

أول من فصل السلطة القضائية عن عمل الوايل ووىل قضاة خيتصون بشؤون 
وكان هذا العمل مناسبا ، دون غريه هو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه القضاء

 ضيقة j، فلما كانت الدولة اإلسالمية على عهد الرسول عة العمرانللبيئة وطبي
وحمدودة ومشاكل الناس وقضاياهم قليلة، وتنازعهم واختالفهم نادر، كان ميكن 

أن يقوم بالقضاء بنفسه باملدينة وكذلك يف األقاليم، وكذلك احلال  jللنيب 
ا ويل اخلليفة عمر بن  ومن الثابت أنه عندم،رضي اهللا عنهبالنسبة لزمن أيب بكر 

وأصبحت الدولة  اتسعت الفتوحات يف عهده اخلطاب رضي اهللا عنه اخلالفة،
، صاحب ذلك تعدد يف مصاحل الدولة، اإلسالمية تضم أقطاراً نائية وواليات واسعة

 ميكن للخليفة دائماً وال لواليه أن يقوم إىل جانب عمله، وأعباء الوالة فأصبح ال
فبدأ الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ات اليت كثرت، بالقضاء يف املنازع

وكان يويل القاضي بنفسه ويبعثه إىل بفصل والية القضاء عن الوالية العامة، 
 فقد وىل أبا الدرداء قضاء -عني للقضاء قضاة من صفوة األخياراألقاليم، حيث 
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األشعري قضاء املدينة معه، كما وىل شريح بن احلارث قضاء البصرة، وأبا موسى 
وكان يعهد أحيانا إىل والته باختيار القضاة، كما عهد بذلك إىل عمرو الكوفة، 

ويراعى أن تعيني بن العاص وايل مصر الذي عني بدوره عثمان بن قيس قاضياً هلا، 
القضاة وقتئذ مل حيل بني اخلليفة والقضاء على أساس أن القضاء حق للخليفة 

  .)1(كمساعدين لهوالقضاة 
   سالم يف اإلالشروط واآلداب الواجبة لتويل القضاء/ طلب الثاين امل

تولية القاضي يف الشريعة فرض صيانة للحقوق، ومنعاً للظلم والفساد، 
ونظراً خلطورة هذا املنصب وأمهيته يف احلياة، هناك شروط كثرية اشترطها الفقهاء 

له سالمية إال من كان أهال ، فال يتوىل القضاء يف الشريعة اإل)2(يف من يتوىل القضاء
 إليها الشك، ولكن هل تقتضي هذه الثقة أن تسلم وتوفرت فيه الثقة اليت ال يرقى

كلكم ((  :jالشريعة للقاضي أم حتاسبه ؟ إن مبدأها العام يف املسؤولية كما قال 
عن خطئه يف   مسؤولومن مث فإن القاضي ،))راع وكل راع مسؤول عن رعيته

ته لدستور احلكم يف اإلسالم، ومراقب كل الرقابة من الشريعة يف احلكم و عن خمالف
ما يأيت وما يذر، ونظراً خلطورة منصبه وتوقف مصاحل املسلمني على ذلك فإن 
حكمه ينقض ويستأنف مراعاة ملصاحل املسلمني، ولذلك أيضاً كان ال بد أن يستند 

حلكم يف القانون يف حكمه إىل أدلة معتربة شرعاً، وذلك ما يعرف حبيثيات ا
الوضعي، وال بد أيضاً أن يتجرد كل التجرد ويلتزم احليدة التامة يف حكمه ويطرح 

  .)3(معلوماته اخلاصة جانباً حىت ال يتهم
  لشروط الواجب توافرها يف القاضيا/ الفرع األول 
، إضافة إىل شروط  القاضي شرطي العدالة واالجتهاداإلسالم يف يشترط

 ولكن أمهية الشرطني  والضبط،يةروالذكواإلسالم  لبلوغأخرى مثل العقل وا
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 فالعدالة تعين ،األنظمة القضائية يف التاريخ اإلنساين األولني تضع اإلسالم على قمة
 حقيقية وثيقة بينه وبني اهللا بإقامة عالقة، جزئيات الشريعة ائتمان الفرد على تطبيق

تمع،فرادأبقية  ، وبينه وبنيوجلّ عزل إن معىن العدالة مقابل ملعىن الطاغوت  وقي ا
öΝs9 ﴿ : تعاىل يف قوله r& t� s? ’n<Î) šÏ%©!$# tβθ ßϑãã÷“tƒ öΝßγ ‾Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

ÏΒ y7Î=ö6 s% tβρß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (# þθ ßϑx.$ y⇔tF tƒ ’ n<Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# ô‰s%uρ (# ÿρâ÷É∆ é& βr& (#ρã� à�õ3tƒ Ïµ Î/  

∩∉⊃∪﴾]6S[.  
الشرعية من مصادرها   فيعين القدرة على استنباط اإلحكام االجتهادماأ 

 : تعاىل الكرمي بقوله ، وقد أكد عليه القرآنررة وتطبيقها على مواردها اخلاصةاملق
﴿ Ÿωöθ n=sù t� x�tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö� Ïù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π x�Í←!$ sÛ (#θßγ ¤)x�tGuŠÏj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘ É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒ Î) (# þθ ãèy_ u‘ 

öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγ ‾=yès9 šχρâ‘x‹øts† ∩⊇⊄⊄∪ ﴾]GS[، ذين الشرطنيو يستطيع القاضي 
احلق املطلق   الوصول إىلوألنالصعيد الظاهري،  القضاء بني الناس باحلق على

  .اإلنسانمستحيل على 
اً بأصول رجالً عاقالً مسلماً عدالً، عاملأيضاً أن يكون القاضي جيب 

الشريعة، متفرساً بفروعها، سليم السمع والبصر والنطق، موثوقاً يف صالحه وعفته، 
خبرياً بالقضاء، مهيباً وقوراً حكيماً، وجيهاً صبوراً، يتقي اهللا ويقضي باحلق، وال 
يقضي هلوى يضله، وال لرغبة تغريه، ولرهبة تزجره، وأال تربطه صلة قرابة أو 

  .)1(مصاهرة باحملكوم له
  آداب القاضي /الفرع الثاين 

يكره للقاضي أن و«: ذكر الفقهاء للقاضي آداباً كثرية نقتطف منها قوهلم 
يقضي وهو غضبان أو جائع أو عطشان، كما ال ينبغي له أن يتطوع بالصوم يف 
اليوم الذي يريد اجللوس فيه للقضاء، وال يقضي أيضاً وقت اشتغال قلبه بفرح  
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 أو برد وحر شديدين، وجيعل مسعه وبصره وقلبه إىل اخلصوم شديد أو حاجة ملحة،
غري معجل هلم أو مهدد أو مرهب هلم، حىت يعترفوا مبا ليس حبق، اللهم إال إذا 
قامت لديه القرائن أن اخلصم ظامل، فمن حقه استدراجه والتضييق عليه حىت 

ة أو بنو يعترف باحلق، كما ال ينبغي له أن يتعجل إذا ما اختصم إليه اإلخو
األعمام، بفصل القضاء بينهم، بل يؤجل قليالً علهم يتصاحلون، واألوىل أال خيتص 
ذلك باألقارب، بل يفعل ذلك أيضا مع األباعد، وذكروا أيضا من آداب القاضي، 

 يف وصيته إىل قاضيه أبو موسى رضي اهللا عنه وقال عمر .»أن يسوي بني اخلصمني
ني الناس يف جملسك ويف وجهك وقضائك حىت أس ب(( : رضي اهللا عنهاألشعري 

  . )1())ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك
  عزل القاضي يف اإلسالم  / املبحث الثاين 

ال مراء يف أن الفقه اإلسالمي اهتم بالقضاء والقاضي اهتماماً فاق أي نظام 
 أرضه واحملافظة وال غرو يف ذلك طاملا أنيط بالقاضي تطبيق شرع اهللا يف. وضعي

على دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم، فرفع اخللفاء والصاحلون من شأن القضاة، 
وجعلوهم تاج سلطام وواليتهم وباب عدهلم مع الرعية، وحسبنا ملعرفة أمهية 

تلك خطة األنبياء ومن ...«: القضاء يف اتمع اإلسالمي اإلشارة إىل قول النباهي 
   .)2(»ء فال شرف يف الدنيا بعد اخلالفة من القضاءبعدهم من اخللفا

وقد حبر فقهاء اإلسالم على اختالف مذاهبهم، يف وضع أحكام دف إىل 
تنظيم العالقة بني القضاة ووالة األمور، مبا ضمن حسن سري مرفق القضاء، ومبا 

  .ميكن القضاة من أن يكونوا لسان ومصدر عدل، ومنبع حيدة وموضع  استقالل
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 أول صورة من صور احلماية اإلدارية للقاضي اليت حرص الفقه اإلسالمي على وإن
 باعتباره املتحدث باسم األمة واستبعاد  هي ضرورة تعيينه من قبل اإلمام،توفريها

  . )1(تعيينه من قبل املسلمني، ملا يف ذلك من خطر قد يؤثر على سري العـدالة ذاا
ما األصل فهو اإلمام املستخلف عن األمة، فأ« :ويف ذلك قال اإلمام املاوردي 

لدخوله يف عموم واليته، : فتقليد القضاء من جهته فرض يتعني عليه ألمرين أوهلما 
  . )2(»إن التقليد ال يصح إال من جهته: وثانيهما 

   قابلية القاضي للعزل ومبدأ احلصانة منه/ املطلب األول 
 فهل ميلك صالحية عزله وهل إذا كان اإلمام ميلك صالحية تعيني القاضي،

  هناك أسباب للعزل ؟ 
 ذهب املالكية والشافعية واحلنبلية إىل عدم قابلية القاضي للعزل مع سداد حاله، - 

حيث ال يعزل القاضي إال إذا كان يف عزله حتقيق مصلحة أو درء مفسدة، وذلك 
  .)4(ب، بالتايل ال ميكن للمويل عزل القاضي دون سب)3(لتعلق حق األمة به

 ذهب احلنفية واحلنبلية يف رواية ثانية، إىل جواز عزل القاضي، ولو مل يصدر عنه -
 وىل أبا رضي اهللا عنهما يقتضي عزله، واستندوا يف ذلك إىل أن عمر بن اخلطاب 

ألعزلن أبا مرمي وأولني (( :مرمي احلنفي قضاء البصرة، وبعد أن وجد فيه ضعفاً قال 
. )5(مث عزله عن قضاء البصرة ووىل كعب بن سور ))رقهرجالً إذا رآه الفاجر ف

ملا :  أنه عزل أحد قضاته فقال له رضي اهللا عنهويروى عن عمر بن عبد العزيز 
  .)6())كالمك أكثر من كالم اخلصمني، إذا حتاكما إليك((: عزلتين ؟ قال 
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وهناك رأي ثالث يقول جبواز عزل القاضي لكن لتحقيق مصلحة، كتعيني 
 رضي اهللا عنهأفضل منه، واستند هذا الرأي إىل كتاب علي بن أيب طالب من هو 

مث أختر للحكم بني ...((: ، قال له فيه )1(لواليه األشتر النخعي حينما واله مصر
 يف ذلك إىل ما روي عن أيب ا كما استندو))...الناس أفضل رعيتك يف نفسك

 قضائه أكثر من سنة، ألنه ال يترك القاضي على«:  أنه قال رضي اهللا عنهحنيفة 
 وعليه جيوز لإلمام أن يعزله ويقول له ،»مىت اشتغل بذلك نسي العلم فيقع يف اخللل

ما عزلناك لفساد فيك لكنين أخشى عليك أن تنسى العلم، فادرس العلم مث عد « :
  .»إلينا كي نقلدك ثانيا

، وهو أن وبناءاً على ما تقدم من أراء فإا تقريباً جتمع على رأي واحد
العزل يف الشريعة حتكمه ضوابط املصلحة، وال جيوز لإلمام عزل القاضي ما مل يتغري 

، وإذا كان الفقه اإلسالمي قد حقق )2(حاله، ومل تكن يف عزله مصلحة للمسلمني
السبق يف جمال توفري احلماية الالزمة للقاضي ضد العزل، وأمنه وظيفياً ومعنوياً، إال 

بتة بقاء القاضي يف منصبه طوال حياته، إن طرأ عليه ما ينايف أن ذلك ال يعين ال
  .شروط والية القضاء

   حاالت جيوز فيها عزل القاضي/املطلب الثاين 
قد أشارت كتب الفقه اإلسالمي إىل حاالت جيوز بتوافرها للمويل عزل 

  . حالة الفسوق والفجور، واجلور، وحالة فقد أهلية القضاء: القاضي، وهي 
   الفسوق والفجور/  األول الفرع

يعرف الفسوق والفجور على ألنه جرح العدالة، وهو على نوعني، أحدمها 
القاضي لشهوة بارتكابه فعالً حمظوراً، أو إقدامه على ارتكاب منكراً،  ما انقاد فيه
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، وقد سبق البيان أن جالل )1(ما تعلق فيه بشبهة متس جانب االعتقاد وثانيهما
نته يف اتمع اإلسالمي، أوجب وضع شروط لاللتحاق ذه منصب القاضي ومكا

الوظيفة منها شرط اإلسالم والعدل، وكالمها يوجب على القاضي أال ينقاد 
 سيدنا داود عليه السالم من أن يتبع هواه يف قضائه، � املوىل حذرلشهوة، فقد 

6 :﴿ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ‾ΡÎ) y7≈oΨù=yèy_ Zπ x�‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Λäl÷n $$ sù t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø: $$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 

3“uθ yγ ø9 $# y7 ‾=ÅÒãŠsù tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ 6=ÅÒ tƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© 

$ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠ öθ tƒ É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊄∉∪ ﴾]CS[ فمىت برز للوجود من األسباب الطارئة،
 معه عزاه ألن القضاء أمانة، والفسق غري مأمون ما يدل على فسق القاضي جاز

  . )2(على نفسه واألوىل أال يكون مأموناً على غريه
  اجلور/الفرع الثاين

يقصد باجلور تعدي القاضي عمدا من احلق إىل الباطل وال شك أن فعال 
. كهذا يعد ظلما، والظلم حمرم قطعا بنصوص كثرية، فمىت جار القاضي جاز عزله

ن والية القضاء توجب على القاضي أن يكون حارسا لألحكام الشرعية، وقد بينا أ
منفذا هلا، راعيا حلقوق الغري، فمىت تعدى القاضي هذه القيود، واتصف مبا ال جيب 
أن يتصف به، من هو يف مكانته ومنصبه، جاز عزله ألنه يكون بذلك قد خالف 

  هذا املعىن ذكر أحد شرطا من شروط التولية التقليد أال وهو شرط العدل، ويف
فقهاء املالكية أن اخلليفة إذا وىل مستوفيا للشروط ال جيوز عزله إال إذا تغري وصفه، 

وغين عن البيان أن اخلطأ التأدييب يف الفقه  كأن طرأ عليه الفسق وظلم الناس،

                                            
)1(–،��#�.
��1	ل ���#	ذ ��	ر �./�	ف، �5>أ �%	�0 ا�1	/  /> ا�+9ل !  ا�F14 ا6�2�  وا�)P� ا�./+��،     أP0$ �(�� ا��1.ق ا

  .256 و255ا��$TC ا�3	�� ص 
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اإلسالمي ال يشمل فقط األفعال اليت يرتكبها القاضي أثناء أوقات عمله، بل ميتد 
  . )1( أيضا األفعال املرتكبة خارج الوظيفةليشمل

ولسنا يف حاجة إىل إقامة الدليل على أن الفقه اإلسالمي اهتم بأدب القاضي 
أثناء أوقات العمل وبعدها، اهتماما مل ترق إليه التشريعات احلديثة، فقد كره 

. ))داًما عدل واٍل اجتر يف رعيته أب(( : jالعلماء على القضاة ممارسة التجارة قال 
 القضاء أال أبيع وال والينشرط علي عمر حني « :كما روي عن شريح أنه قال 

ومنع القاضي من قبول اهلدايا ، قال . )2(»أبتاع وال أرتشي وال أقضي وأنا غضبان
ومنع . )3())إال أن اهلدايا هي الرشا فال تقبلن من أحد رشوة(( :عمر بن اخلطاب

وغريها من اآلداب اليت . )4(ول ضيافة اخلصومالقاضي أيضا من حضور الوالئم وقب
وال شك أن خروج القاضي . يفرضها العمل القضائي، وتقتضيها روح العدالة ذاا

  .)5(عن هذه اآلداب يعرضه لعقوبة تأديبية تتأرجح بني العتاب والعزل
   زوال أهلية القاضي/الفرع الثالث 

                                          :ينة، قال املاورديتقدم البيان أن والية القضاء يف مقلدها شروط مع
الجيوز أن يقلد القضاء إال من تكاملت فيه شروطه اليت يصح معها تقليده، وينفذ «

الرجولة، وتشمل الذكورة والبلوغ، والعقل واحلرية : ا حكمه، وهي سبع
ذه الشروط جيب ، وأن ه»واإلسالم، والعدالة، وسالمة السمع والبصر، والعلم

توافرها طوال انتساب القاضي هلذا السلك، فإن طرأ عارض معني على القاضي بعد 
تقليده، وكان للعارض عالقة بأحد شروط القضاء املذكور وجب حينئذ عزله، فإذا 
كانت والية القضاء مثال تشترط يف القاضي أن يكون سليم البصر والسمع حىت 

                                            
)1 (–  ،��+/.�
.�#��، �1	ل ���#	ذ ��	ر �./�	ف، �5>أ �%	�0 ا�1	/  /> ا�+9ل !  ا�F14 ا6�2�  وا�)P� ا� أP0$ �(�� ا��1.ق ا
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 ويقف عند آثار اجلرمية، فإن زوال هذين الشرطني مييز بني املدعي واملدعى عليه،
أحدمها أو كالمها يؤثر تأثريا بالغا يف حسن أداء رسالة العدالة مما يوجب تنحيته 

كما أن ذهاب العقل يكون سبباً موجباً لعزل القاضي، ألن والية . عن هذه الوالية
اك و التمييز فإن القضاء ال ميكن أن يعهد ا إال للمدرك املميز فإن غاب اإلدر

مصلحة اتمع تقتضي خلع هذا القاضي، وألن فاقد اإلدراك والتمييز ال ميلك 
  .)1(تصريف أموره، فمن باب أوىل أال تعقد له والية غريه

من خالل ما جاء يف هذا الفصل الذي كان إشارة بسيطة لنظام القضاء يف 
األمور اليت هلا عالقة اإلسالم، بدون تعمق فيه حيث حاولنا أن نتحدث عن بعض 

مبوضوع الرسالة، وركزنا على أهم عنصر فيه وهو القضاء ألن هذا األخري عماد 
العدالة واحلق، والساهر على محاية احلقوق والضمانات، لذلك حرص اإلسالم على 
نزاهة القضاء ألنه رسالة احلكم بني الناس بالعدل، فال يتوىل القضاء إال من كان 

حمايداً ومتمكناً يف العلم، غرب منكر للعدالة صاحلاً، وأميناً فيما يصدره عفيفاً نزيهاً و
من أحكام، واسع الصدر ولو ضاقت صدور الناس، فال ختاف على حقوقك لو 
احتكمت إىل هذا القاضي بل على العكس فهي مصونة وحمفوظة ألن سلطة القضاء 

،  وجلَّثال ألمر اهللا عز، وأا عبادة وإذ هي امت)2(يف اإلسالم مستمدة من اهللا
  . ملصاحل عباده وتطبيقاً لشرعه وصيانةً
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  الباب الثاين

  ضمانات املتهم  املتعلقة خبصائص احملاكمة اجلنائية

  
إن احملاكمة اجلنائية بالنظر إىل اعتبارها أخطر مرحلة متر ا الدعوى اجلنائية، 

ك أحيطت هذه املرحلة وخصوصا بالنسبة للمتهم، وهذا ما تطرقنا له سابقا لذل
مبجموعة من اخلصائص، اليت تعترب يف حد ذاا مبادئ أساسية قررا خمتلف 

 اجلنائية، دف السري احلسن ريات احملاكمة، ومحاية حلقوق وحريات تالتشريعا
األفراد، وباألخص لتحقيق ضمانات أوفر للمتهم، ومن هذه املبادئ أو القواعد 

  :شراح واليت تعتمد عليها احملاكمة ما يلي  عليها بعض القكما يطل

   الفصل األول

   حبضور املتهممباشرة إجراءات احملاكمة

   Le principe du contradictoire)مبدأ احلضورية أو الوجاهية(

  
 ميتاز التحقيق الذي جتريه احملكمة أثناء املرافعات بضرورة مباشرته يف حضور املتهم،

إال بناءا  ائي ال يستطيع أن يبين اقتناعه حبرية كاملة،ومن املفروض أن القاضي اجلن
على ما يدور من مناقشات ومواجهات داخل جلسة احملاكمة، وأن هذه املناقشات 
واملواجهات بدون حضور اخلصوم ال  ميكن أن تكون أبدا، وهؤالء اخلصوم هم 

 أما بالنسبة الذي يعترب وجوده ضروريا لصحة تشكيلة احملكمة، ممثل النيابة العامة،
إىل بقية اخلصوم، فإن احملكمة جيب عليها أن متكنهم من احلضور، يستوي األمر يف 
ذلك بالنسبة للمتهم أو املدعي املدين أو املسؤول عن احلقوق عن احلقوق املدنية، 
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ومن مث فإن إبعاده دون  وإن حضور املتهم هو شرط لصحة إجراءات احملاكمة،
جراءات يؤدي إىل بطالا بطالنا مطلقا، ألا مقتضى عن حضور بعض هذه اإل

ليس هذا فقط بل أكثر من ذلك فاحلضور مهم جدا . )1(متعلقة بالنظام العام
للمتهم، حيث أن التحقيق النهائي الذي جيريه القاضي باجللسة هو فرصة أخرى 

         .)2(وأخرية حىت يتمكن املتهم من الدفاع عن نفسه وإلبعاد التهمة املوجهة إليه
ومن هنا تكمن األمهية والفائدة من حضور املتهم أثناء إجراءات حماكمته، إذ 

إال أنه . كيف لشخص أن يدان قبل أن تسمع أقواله، وقبل أن يدافع عن نفسه
هناك خروج عن هذا املبدأ يف بعض احملاكمات اليت جترى يف غياب املتهم، وإذا قلنا 

كمة هو من الضمانات املهمة واألساسية له، فإنه بأن حضور املتهم أثناء جلسة احملا
  .من جهة أخرى فإن احملاكمة الغيابية تقصي هذه الضمانة

  أمهيتهمبدأ احلضورية مفهومه و/  األول املبحث

كي يتسىن لنا شرح هذا املبحث بصورة دقيقة يتوجب علينا أن نقسم 
خنصص الثاين املبحث إىل مطلبني خنصص األول لشرح مفهوم مبدأ احلضورية و

  . لنتكلم فيه عن فائدة وأمهية املبدأ باعتباره ضمانة للمتهم أثناء جلسة احملاكمة

  مفهوم مبدأ احلضورية / املطلب األول 

يقصد مببدإ احلضورية هو إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي اخلصوم األخرى يف 
الع كل ، واملناقشات اليت حتدث ا، وإط)3(الدعوى حلضور إجراءات احملاكمة

خصم على ما لدى اخلصم اآلخر من أدلة ليتمكن من الرد عليها، وإبداء رأيه فيها، 
 للخصم اآلخر، على شكل مناقشة ويعرض أيضا كل خصم دفوعه وطلباته مواجهةً

                                            
 . 83 ز�>ة �3+.د، اM2#)	ع ا�,_% ، ا��$TC ا�3	��، ص –) 1(
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Jean –Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 12ème édition 1995, page 376. 
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منظمة بواسطة رئيس اجللسة، وعندئذ يكونُ القاضي قد أحاط بكل جوانب 
 اقتناعه حوهلا وأن حيكم فيها يكَِون أن الدعوى وفَِهم مسائلها، وأصبح يف وسعه

  .  )1(على بينة من أمره
وتعترب قاعدة حضور املتهم أثناء احملاكمة من أهم مبادئ االستقصاء القضائي 

، وهي ضمانة هامة وأساسية للمتهم إذ ال ميكن حماكمة شخص وإدانته )2(النهائي
 الفرصة ملناقشتها حبرية استنادا إىل شهادة الشهود أو مستندات، بينما مل يتح له

، وهلذا ينبغي مساع املتهم قبل إدانته أو احلكم عليه، أو على األقل جيب أن )3(كاملة
يستدعى إىل احملكمة لسماع أوجه دفاعه بالنسبة لالام املوجه إليه ألن هذا من 

   .)4(حقه ومقرر قانوناً
للصفة الوجاهية  قاعدة حضور املتهم إلجراءات احملاكمة نتيجة حتمية ومتثل

اليت تتصف ا احملاكمة اجلنائية، حيث أنه ال نستطيع أن نتكلم عن الوجاهية دون 
حضور اخلصوم وعن املناقشات اليت تدور يف اجللسة من طرفهم واملواجهة اليت تتم 
فيما ينهم، وهذا طبعا حتت إشراف رئيس احملكمة كما أسلفنا الذكر وهذا ما نص 

:  اليت تقول  من قانون اإلجراءات اجلزائية224ي يف املادة عليه املشرع اجلزائر
يتلقى أقواله وجيوز للنيابة تجواب املتهم قبل مساع الشهود، وباسيقوم الرئيس «

للدفاع عن طريق هم كما جيوز ذلك للمدعي املدين والعامة توجيه األسئلة إىل املت
  .»الرئيس
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   أمهية مبدأ احلضورية / املطلب الثاين 
أن نستنتج أمهية مبدأ احلضورية من خالل تعريفنا هلا يف املطلب طيع نست

األول، عندما قلنا بأن إجراءات احملاكمة  حبضور املتهم تتيح له الفرصة للدفاع عن 
 أثناء إجراءات احملاكمة ويعترب حضور املتهم. نفسه ومواجهة االام املوجه إليه

للرد على االامات اليت   وإمكانيتهكل ما يدور يف اجللسة من مناقشات، ومساع
 توجه له هو دفاعا حقيقيا عن نفسه، وكما أن حضوره أيضا له أمهية كبرية بالنسبة

من خالل وجود  للقاضي الذي ينظر الدعوى كي يستطيع تكوين اقتناع صحيح
 كل األطراف بكل وضوح ودون غموض، وبالتايل يساعده هذا يف إصدار حكم

  .عادل ونزيه
وم آخر أن مباشرة إجراءات احملاكمة يف مواجهة املتهم يؤدي حتما إىل ومبفه

تطبيق سليم وصحيح ملبدأ االقتناع الشخصي للقاضي، ألن هذا األخري ال حيق له 
أن يبين حكمه إال على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات، واليت حصلت 

 212 اجلزائري يف نص املادة املناقشة فيها حضوريا أمامه وهذا ما أكد عليه املشرع
وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره ...«الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية 

إال على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا 
كلما كان املتهم حاضرا يف اجللسة وتسىن له استعمال دفاعه بكل حرية، و .»أمامه
ىت لو كان مدان باجلرمية فإن إتاحة احملكمة الفرصة له لتبيان مالبسات القضية فح

وظروفه الشخصية واالجتماعية، رمبا جتعله يستفيد من الظروف املخففة، وهذا ال 
  .     حيدث إذا كان املتهم غائبا

القاعدة أن املتهم إذا مِكن من احلضور ومل يتمكن بسبب ظروف قاهرة، فإن و
قد ثبت للمتهم يف بعض ءات اليت تتخذ يف غيابه تكون صحيحة قانونا، واإلجرا
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، غري أنه ال جيوز له أن ن باملعارضة يف احلكم الصادر ضدههذه األحوال حق الطع
  .ببطالن اإلجراءات اليت متت سابقايدفع 

 هو ضرورة إمتام إجراءات احملاكمة )1(إذا كان من نتائج مبدأ املواجهةو
حا مستوفيا  إعالنا صحيا سابقا، ويتم ذلك بإعالن املتهمكما قلنحبضور املتهم 

وعند ختلف شرط اإلعالن القانوين ونتج عن ذلك عدم ، لكل الشروط القانونية
ء كل أو بعض إجراءات احملاكمة، رتب ذلك بطالن هذه حضور املتهم سوا

  . )2(احلكم الذي يبىن عليهااإلجراءات و
 إبعاد املتهم عن اجللسة إال يف حاالت الضرورة ومما تقدم ذكره أنه ال جيوز

  .)3(ايةـوهذه األخرية هي العذر الذي يبيح ترك الواجب تغليبا ملصلحة أوىل بالرع
هذه املصاحل اليت نص عليها املشرع اجلزائري هي كفالة اهلدوء، والنظام يف ومن 

 :زائية كما يلي من قانون اإلجراءات اجل295اجللسة وتأكيداً لذلك جاء نص املادة 
إذا حدث باجللسة أن أخل أحد احلاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن «

  . يأمر بإبعاده من قاعة اجللسة
وإذا حدث خالل تنفيذ هذا األمر أن مل ميتثل له أو أحدث شغبا  صدر يف احلال 
أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إىل سنتني دون إخالل 

 والتعدي على تنيبالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكيب جرائم اإلهانة 
  . رجال القضاء

  .»ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إىل مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية
  
  

                                            
)1 (–  30$4� :  أP0$ ا�14$ة ا8و� H�A ا��	دة ا�#�"�>�� �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا

Art . préliminaire (L.n°2000-516 du 15 juin 2000)  I  - La procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties . 

  .611 وص 610�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�+	�� !  M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0ـــ$ د–) 2(
 .   83.د، ا��$TC ا�3	��، ص  وأP0ـــ$ أ�Q	 ز�>ة �3+–
�.ض ���> �.ض، ا��$TC ا�3	��، ص –)3( 611 .  
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  .)1(ويف هذا الصدد اتفق املشرع الفرنسي واملصري مع املشرع اجلزائري
تكلمت عن كل من خيل بنظام اجللسة بصفة عامة، .ج.إ.ق 295نالحظ أن املادة 

 اليت جاءت صرحية ودقيقة، وركزت على .ج.إ.ق 296ولكن عندما نأيت إىل املادة 
إذا شوش املتهم أثناء اجللسة «: مبا يلي واليت تنص  التشويش الصادر من املتهم،

عود، تطبق ويف حالة ال. يطلعه الرئيس باخلطر الذي ينجر عن طرده وحماكمته غيابيا
   . 295 عليه أحكام املادة

عندما يبعد املتهم عن قاعة اجللسة يوضع يف حراسة القوة العمومية حتت تصرف 
احملكمة إىل اية املرافعات، يف هذه احلالة تعترب مجيع األحكام الصادرة يف غيبته 

 270واملادة فرنسي،.ج.إ.ق 322 وتقابلها املادة »حضورية وحياط علما ا

. ج.إ.ق 296ومن خالل اجلملة األخرية اليت انتهت ا املادة . )2(مصري .ج.إ.ق
السالفة الذكر نستطيع أن نقول بأنه حىت ولو أُبِعد املتهم عن اجللسة من الضروري 
إخطاره بكل ما مت يف غيبته، وهذا استجابة ملتطلبات احملاكمة النـزيهة، وماعدا 

أثناء احملاكمة ضروريا جدا بالنسبة له كي اإلخالل بنظام اجللسة فحضور املتهم 

                                            
)I 234  و1	��"	 ا��	دة –)1(  #�5� ا�(��3 وإدار"	 �).]	ن �$'�"3	   "�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي !  !$1"	 ا8و�H  ا/

��� ا� �3�)� O_� A�P(	�"	، !^ن 	M A� أن �_$ج D���H ا�4.ر ��F35 أر�+� و�O�5�  ! F ذ �
�
�� أن ����� ��#\O و�	دى آ	ن 
�,ــ$ة C)�"	ت Fــ��$m#�ــ� أو�	� A�$ــ,�  ..."و

  : ا�4$30  .ج.إ.ق �A 321و1	��"	 ا��	دة  –
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président    
ordonne son expulsion de la salle d'audience.                                                                                    
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le  champ, 
placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées 
au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.  

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.   

  ا�4$30  . ج.إ. �A ق322 أP0$ ا��	دة – )2 (
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321. 
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des 
débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, 
alinéa 2. 

�.ى إg إذا وMو ..."ا�#  C	ء !�"	 �	��  ا��%$ي و. ج.إ.ق�A  2 !1$ة 270ا��	دة  –<� T�g F( �(.ز إ�+	د ا��#"� �A ا��3�) أ(i	ء P0$ ا
��., F#5�f  ! �	� H�� F4M.
�� أن ���3#�$ اC2$اءات إ�H أن ��
A ا�"�! $�3	 ��Q.ر�، و��H ا ��	���  ذ�D، و!  ه�E ا<#3� 

    ."�A اC2$اءات
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يتمكن من طرح أوجه دفاعه إلبعاد التهمة عنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فوجوده ضروري إلمتام إجراءات احملاكمة اليت ال تتم إال بوجود مواجهة بني 
اخلصوم وهذه األخرية تسهل املهمة على القاضي كي يستطيع أن يستخلص حكمه 

  . ل اجللسة بكل حياد وعدل داخىمما جر
ونظرا ألمهية قاعدة احلضورية جند أا مكرسة يف خمتلف التشريعات اجلنائية  
جند على رأسها املشرع اجلزائري الذي أعترب حضور املتهم أثناء اجللسة هو حق من 
حقوقه، وواجبا يف نفس الوقت، و لذلك ال جيوز للمحكمة أن تعرض القضية دون 

ن استعمال حقهم بإعالمهم مبيعاد احملاكمة، وباملقابل من واجب متكني اخلصوم م
  .املتهم احلضور مىت مت استدعاؤه على حنو قانوين وإال أمكن احلكم يف غيبته

   املتهم أمام حمكمة اجلناياتحضور/ الفرع األول

لقد خص قانون اإلجراءات اجلزائية مواد تتحدث عن وجوبية حضور املتهم    
ويف * يف حضور املتهم* القسم الثاين حتت عنوان  الفصل السادسللجلسة من خالل

إن حضور حمام يف اجللسة «  :مبا يلي. ج.إ.ق 292هذا  املضمون نصت املادة 
 نستشف من خالل متعننا هلذه املادة بالرغم من أا »...ملعاونة املتهم وجويب

فهي تؤكد على تتحدث عن وجوبيه حضور احملامي، إال أا باإلضافة إىل ذلك 
ضرورة حضور املتهم، ألن املشرع يف هذه املادة مل ينص  على أن حضور احملامي 

رض فت األخري يانيابة عن املتهم، بل أكد على حضوره ملعاونة املتهم ألن هذ
حضوره، ومبا أن حضور احملامي وجويب يف هذه احلالة، فحتما حضور املتهم من 

إذا مل «: على أنه . ج.إ.ق 294 لذلك تنص وتأكيداً، باب أوىل ضروريا أيضا
حيضر متهم رغم إعالنه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة 

 عنه العمومية إنذارا باحلضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جرباً
 ويف بواسطة القوة العمومية أو باختاذ إجراءات املرافعات بصرف النظر عن ختلفه،
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احلالة األخرية تعترب مجيع األحكام املنطوق ا يف غيبته حضورية ويبلغ ا مع 
ومتاشيا مع مقتضيات قرينة الرباءة واحتراما  .)1(»احلكم الصادر يف املوضوع

حلقوق اإلنسان، وحفاظا على كرامة املتهم ومسعته، فإنه حيضر اجللسة حرا طليقا 
حيضر املتهم «: اليت تقول . ج.إ. ق293ادة بدون أي قيد وهذا ما نصت عليه امل

. ج.إ.ق 270وتقابلها املادة  »باجللسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا حبارس فقط
وتأكيد أيضا ملبدأ احلضورية جاء ت  .)2(الفرنسي. ج.إ. ق318 واملادة ،املصري

دانة ينطق باحلكم سواء باإلو...« :يلي مبا . ج.إ.ق 309الفقرة األخرية من املادة 
  .)3(فرنسي. ج.إ.ق 405 وتقابلها املادة »أو بالرباءة يف جلسة علنية وحبضور املتهم

  املتهم أمام حمكمة اجلنححضور / الفرع الثاين 
يف احلكم *لفصل األول يف الباب الثالث ااجلزائري لقد أكد عليها املشرع 

وهذا ما * ملتهميف املرافعات وحضور ا*القسم اخلامس حتت عنوان * يف اجلنح
يتعني على املتهم املبلغ «  :اليت تنص على أنه. ج.إ.ق 345نصت عليه املادة 

بالتكليف باحلضور شخصياً أن حيضر ما مل يقدم للمحكمة املستدعى أمامها عذرا 
املتخلف عن ملبلغ بالتكليف باحلضور شخصياً وتعتربه مقبوالً وإال اعتربت حماكمة ا
، هذا فيما خيص املتهم الطليق، »حماكمة حضوريةاحلضور بغري إبداء عذر مقبول 

يساق « : مبا يلي 344أما بالنسبة للمتهم احملبوس فلقد نصت على ذلك املادة 
  .»املتهم احملبوس احتياطياً بواسطة القوة العامة حلضور اجللسة يف اليوم احملدد له

                                            
)1 (– A� اد.���O�%4# ا	� TC292  را H� . ج. إ.   ق296 إ
   .ـ� ا�4$�30ـ�!$30  آ�	 C	ءت �	��m.  ج. إ.   �A ق318  أP0ـ$ ا��	دة –) 2(

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader .     
 ..." ��Q$ ا��#"� ا�(�3ـ� ��M $�m.د وg أ6fل إ�0	 (ـ$ى ���F ا��P�6ـ� ا�6ز�ـ� : " �%ـ$ي . ج. إ.  �A ق270 و)I ا��	دة –
 . !$30 . ج.  إ. �A ق405 أP0$ ا��	دة –) 3(

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de 
l'article 404.                                                                                                                                                   
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, 
jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est 
rendu en sa présence. 
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 مؤكدا ذلك أمهية كبرية حلضور املتهم أمام احملكمة، اجلزائري قد أعطى املشرع
 حالة املتهم الصحية ال متكنه من احلضور أمام تإذا كان«. : ج.إ. ق350باملادة 

احملكمة ووجدت أسباب خطرية لعدم تأجيل القضية أمرت احملكمة بقرار خاص 
ومسبب باستجواب املتهم مبسكنه عند االقتضاء حبضور وكيله أو مبؤسسة إعادة 

ك بواسطة قاض منتدب هلذا الغرض مصحوباً التربية اليت يكون حمبوساً ا، وذل
   .بكاتب

  .»وحيرر حمضر ذا االستجواب الذي تأمر به احملكمة
  املخالفات أمام حمكمة  املتهم  حضور/الفرع الثالث 

مل يقدم  فإنه يتعني على املتهم املبلغ بالتكليف باحلضور شخصياً أن حيضر ما
والً، وإال اعتربت حماكمة املتهم املبلغ للمحكمة املستدعى أمامها عذراً تعتربه مقب

بالتكليف باحلضور شخصياً، واملتخلف عن احلضور بغري إبداء عذر مقبول حماكمة 
حضورية، ويف حالة عدم تسليم التكليف باحلضور لشخص املتهم فإن احلكم الذي 
 يصدر عند ختلفه عن احلضور يكون يف هذه احلالة حكما غيابيا، أما بالنسبة للمتهم
الذي ال متكنه حالته الصحية من احلضور أمام احملكمة فإنه يسري عليه نفس أحكام 

 وهذا ما ،)1(اخلاصة حبضور املتهم يف مواد اجلنح السابقة الذكر. ج.إ.ق 350املادة 
 قانون اإلجراءات اجلزائية، وقد أقرت هذه من 407 املادة  خاللتوصلنا إليه من

أن ال حيضر أمام احملكمة وأن يندب للحضور عنه أحد املادة أيضا بأنه جيوز للمتهم 
أعضاء عائلته مبوجب توكيل خاص، إذا كانت املخالفة ال تستوجب غري عقوبة 

ويتبني لنا أن حضور املتهم إىل اجللسة يف هذه احلالة األخرية ليس . )2(الغرامة
  .ضرورياً

                                            
)1 (–  ��4%���107  راTC ا	�$� .   �A ا
��H  أن . ج.إ. ق407 )I ا��	دة –) 2( "  ! Aد�<����� ا	3��A ا��Q.ر !  ا��.م وا n�_
��4	 ����	 و��Q.ر 	� nآ� I_B Oآ


ـ� ����f F	��	 ��53	 ورد !  ا��	دة �� n��
#� 347 و345 و245	 !  ا��.اد  وذ�D !��ـ	 �>ا ا��ــ	gت ا��)%ـ.ص ���"346أ�$ ا
  .350 و349و

 Oآ�. `C.�� F#�'	��1.�� ا�m$ا�ـ� C	ز ���#"� أن �)>ب ���Q.ر �)F أ�> أ�Q	ء  $�f `C.#3 g �4�	_���f$ أF0 إذا آ	w0 ا
 ".  Rــــ	ص
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حملاكمة ومما سبق ذكره وجتسيداً لضرورة وأمهية حضور املتهم أثناء ا
أضحت القاعدة العامة يف النظم اإلجرائية  كضمانة له وكواجب عليه االلتزام به

 على أن احلضور املتهم بشخصه أمام احملكمة، تأسيساً حضور املعاصرة هي ضرورة
 هلذه القاعدة لقد أوجبت ، وتكريساً تتيح له إبداء دفاعهيلةًحقوقه، ووسن  محقاً

املتهم أن حيضر احملاكمة اجلنائية إذا كانت اجلرمية أغلب التشريعات احلديثة على 
  .)1(املسندة إليه جناية أوجنحة

    احلضوريةاملدعمة لقاعدةسائل القانونية اإلجرائية الو /املطلب الثالث
إن اهلدف من وراء حماكمة املتهم حضورياً مواجهاً بذلك كل اخلصوم 

يتيح له مباشرة حقه يف الدفاع، ودعماً هلذا الضمان املقرر لصاحل املتهم، والذي 
ها  ينبغي لتحقيق كل هذا وجود وسائل قانونية تتم بشكل صحيح كي تؤدي غايت

  : تتمثل هذه الوسائل فيما يلي وهي تدعيم قاعدة احلضورية، و
    la citation التكليف باحلضور/ الفرع األول 

عوى جنائية بأن هناك دإخطاره إن التكليف باحلضور معناه إعالم املتهم و
مقامة ضده أمام حمكمة معينة، يف موعد حمدد الساعة واليوم مع إلزام املتهم 

                                            
2370��H /$ورة �Q.ر ا��#"� أi)	ء ا���	آ��، ��r 0(> ا��	دة أ�Qً	  +&ص ا��(&ع ا��'&ي –) 1(	M A�  ��'	()�.ن اC2$اءات ا

H���>ة ا��Q.ر�� �)%"	 �� H�	C	ءت �jآ>ة 	M   �� :"  �E�4(��W5 ا�Eي �.C` ا�1	0.ن 	� 	"��� `M	+� ��(C  ! �"#����H ا `)� 
�>م T� اEوه ،F��4	ت !�(.ز �F أن �)�` �)F وآ�6 �#1>�� د!		_��
� �F أن �� $Q�F34(، أ�	 !  ا�()a اR8$ى وا�� ا6R2ل !.ر �>ور ا

	�%_B ر�.Q�� $��
�� �A ا��� !  أن �����4#	ح �$اد، M	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� و�5> ا/ أP0$ د –" ��	  	15[ F� ���
��ا�1.اA�0 ا
�5> ا����> ا�,.ار� /  د  أ�Q	 أP0$ و.86، ص �1998>ث ا�#+>�6ت، �)� 8� .1011، >!.ع ا�()	'�� ،ا��$TC ا�3	��  ص، ا

$M <Mـر و,����H ا��#"� أن OCj .ج. إ. ق 238$ع ا��%$ي أ�Q	 I0  ! ا��	دة ا  �	�m�
� ا��
�� �> g�A ا�����H أF0 �(.ز ا 
���	 �3�C H��.ى إ<��	دة إ�06ــFا^� $��
)F ، وأن � ،`'	m��A ا��#"� ا T!(.ز 8ي أ�> أن �).ب أو �>ا�g F0^! ت	�	()�، أ�	 !��	 �_I ا


A أن ��Q$ وآ�����+��A ��+	د  $Rs�A ا 	"��� F0^! ،51.ل�ر E+�
��  أن ا���
�� ��f `5	�F، وإذا رأت ا���� A�5� H#� F�ر	Mأو أ�> أ F

�� "  �%$ي 1.ل .ج.إ.  �A ق388ا��	دة  ��Q.ر ا��#"� أ�	�"	���، و ��>ا!T أو �).ب �A ا��#"� ا�m	g`' �(.ز �8> أن ��Q$ أ�	م ا


�� أن ا�+Eر �51.ل، !^ذا ا��Q.رأ�"	ر� و�5>ي �Eر� !  �>م  أ�> أM	ر�F أو �T ذ�D �(.ز أن ��Q$ وآ��F أو����+	د ، +�A �رأت ا
�6م ، M	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ، �),�ة ا��+	رف / راTC د، ��Q.ر ا��#"� أ�	�"	 A3ر���<(
  .378، ص 1992 �)� 2، ط �	�2

وC.��	 أ�	م ��
�� ا�()	�	ت، ���#"� ا�,_%  ر ن ا��Q.أا�4$30  . ج.إ.ق �I0 `3� 272 -1 A ا��	دة ا��&/.�و�- �&ر ا��(&ع 
F��� �51�"	م �	gا �!$f $ت�أ g�3 وإ�)���H ا ��	3�
A ��5.�	 أن �F340 ��3 !  ا��.م ا� ����H ا��#"�  إذا  A�+#و�.   

���0&���".6� ��0345ت ا����-ة ا1  ��.Cو �"#���F1� A !  ا��Q.ر  !  ا�()	�	ت أ�	 !  	!^ن �Q.ر ا H�_#� أن F�! ى$R8ا'� ا$)�ا
 w0	آ H#� ر.Q���A ا  �.q���6R Hف ذ�D، آ�	 �(.ز �F ا�#_�  ا I(� ��g.�
.ن M	0.ن ا� g أن �q�$B ، 0.0	M O\�� F��#H آ	ن 

� W5�����"	 �m$ا�� !1� أو �	 	5M	+� F���A �)� أو �
��"�	، وا�($��� ا��3)>ة إ <�9 g ة<Q� �3 إذا�C A�$ ا��#"� !6 �(.ز إ�+	د� 
��(��3، ا���	آ�� �	 A3��
3�5 /  أP0$ د-  إذ �(.ز ه)	 إ�+	د� �� �1� ��$آ	ت OM$+� `mB �"	 ا��3$ ا��5> ا�63م ا�/ ، O5M �"#��	0	ت ا

  .849 و848ص ، 1989،�)� ، آ��� ا��1.ق، ا�1	ه$ةا��� دآ#.ر	ر� ،وأi)	ء ا���	آ��
– $P0أ   ! ���ا��#�>ة ا�.�g	ت ب �1.ق ا302	ن !  �%$ و!$30	 و، �6R Aل آ#	�>ة ا8�$�
��ا��Q.ر !  ا�.�g	ت ا��#أ�Q	، ا

��	3� .405 إ�f H	�� 402، ص ا8�$�
�� ا��$TC ا
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باحلضور واملثول أمام هذه احملكمة، كما جيب أن يشتمل التبليغ على بيانات حمددة 
 440ويفقد خصوصية اإللزام إذا شابه الغموض وانعدام الدقة، وهذا ما أكدته املادة 

ن كل م التكليف باحلضور بناء على طلب النيابة العامة وميسل« : جزائية تإجراءا
 الطلبات كما جيب على املكلف بالتبليغ أن حييل. إدارة مرخص هلا قانونا بذلك

ويذكر يف التكليف باحلضور الواقعة اليت قامت عليها . املقدمة إليه دون تأخري
  .انوين الذي يعاقب عليهاالدعوى مع اإلشارة إىل النص الق

يذكر يف التكليف باحلضور، احملكمة اليت رفع أمامها النـزاع، ومكان وزمان كما 
 أوصفة الشاهد على وتاريخ اجللسة وتعني فيه صفة املتهم، واملسؤول مدنيا

   »...الشخص املذكور
  ع اجلزائرييشريف الت/أوال 

 لو تفحصنا جيداً قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع اجلزائري يف املادة
يسلم التكليف باحلضور يف املواعيد واألوضاع املنصوص عليها يف «:  يقول 335

تطبق «جندها تنص . ج.إ.ق 439، وملا نرجع إىل املادة » وما يليها439املواد 
أحكام قانون اإلجراءات املدنية يف مواد التكليف باحلضور والتبليغات ما مل توجد 

  »...ئحلفة لذلك يف القوانني أو اللوانصوص خما
بالنسبة ملواعيد التكليف باحلضور حتكمها قواعد جوهرية ألن اهلدف منها 
هو منح املتهم مدة كافية حىت يستطيع حتضري دفاعه، وهلذا جند املشرع اجلزائري 

 أيام على األقل من تاريخ 10ومن خالل قانون اإلجراءات املدنية قد حدد مهلة 
بالنسبة للشخص املقيم يف اجلزائر، أما تسليم التكليف إىل املعين للحضور هذا 

بالنسبة للمقيم يف اخلارج فحددها مبهلة شهر واحد إذا كانت اإلقامة يف تونس أو 
 من 26املغرب، وشهرين إذا كانت اإلقامة يف بالد أخرى وهذا حسب نص املادة 

  .قانون اإلجراءات املدنية
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   النسبة للمشرع املصريب /ثانيا 
اجلزائري بشأن املهل، فرق املشرع شرع املصري وهناك اختالف بني امل

 ).جناية أو جنحة أو خمالفة(املشرع املصري بني املواعيد بالنظر إىل نوع اجلرمية 

يكون تكليف «  :مصري على أنه. ج.إ. من ق374بالنسبة للجناية تنص املادة 
  .»املتهم و الشهود باحلضور أمام احملكمة قبل اجللسة بثمانية أيام

يكون «على أنه مصري . ج.إ.ق  233 فيما خيص اجلنحة واملخالفة تنص املادة أما
تكليف اخلصوم باحلضور أمام احملكمة قبل انعقاد اجللسة بيوم كامل يف املخالفات، 

ك بناء على ذلجلنح غري مواعيد مسافة الطريق، ووبثالثة أيام كاملة على األقل يف ا
  .    املدنيةاملدعي باحلقوقطلب النيابة العامة و

  .وتذكر يف ورقة التكليف باحلضور التهمة ومواد القانون اليت تنص على العقوبـة
وجيوز يف حالة التلبس ويف احلاالت اليت يكون فيها املتهم حمبوساً احتياطياً يف 
إحدى اجلنح، أن يكون التكليف بغري ميعاد، فإذا حضر املتهم وطلب إعطائه ميعاداً 

  .)1(» له احملكمة بامليعاد املقرر يف الفقرة األوىللتحضري دفاعه تأذن
وكما ذكرنا سابقاً أن بيان التهمة يف التكليف باحلضور من البيانات 
اجلوهرية، حيث يسمح للمتهم العلم مبوضوع الدعوى املقامة ضده، وبالتايل ال 
جيوز للمحكمة أن حتاكمه على مة غري التهمة املبينة يف التكليف، حيث أن 

 املوجهة لتمسك بالدفع املتعلق بقصور البيانات اليت جيب أن تشمل عليها التهمةا
إىل املتهم يف إعالن الدعوى، جيب إبداؤه لدى حمكمة املوضوع لتنظرها وتقدر ما 
تراه يف شأن استفاء هذه البيانات، وإذا سكت املتهم عن التمسك ذا الدفع يف 

  .)2 (اشتمل عليه احلكم ذاته يف بيان التهمةوقته سقط حقه فيه، وكانت العربة مبا 

                                            
�"	 ]15	 �8>ث ا�#+>�6ت، �)� /  د–) 1( ���
��   .97 وص 66، ص 1998�5> ا�4#	ح �$اد، M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��  وا�1.اA�0 ا
�6م  M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص – A3� 	Qأ� $P0662  وص 631  وأ .  
�5> ا����> ا�,.ار� ، ا�>!.ع ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص – 	Qأ� $P0989  وأ	"��� 	�و . 
�6م، ا��$TC ا�3	��، ص /   د–) 2( A3�364 ،) �1018/ 03/ 1940 س ����$��� ا.�)��  ).529 ص 41 ا
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              La comparution volontaire احلضور اإلرادي أو الطوعي / الفرع الثاين 
يعترب احلضور االختياري أحد سبل اتصال املتهم باحملاكمة، وعامالً أساسياً 

حلضور، إلمتامها حضورياً، ومؤدى هذه الوسيلة أن حيضر املتهم بغري تكليف با
قد نص  املشرع املصري . وتوجه له التهمة من قبل النيابة العامة ويقبل احملاكمة

صراحة على هذه الوسيلة األخرى اليت تدعم مبدأ احلضورية، ومعناها أن حيضر 
من قانون اإلجراءات اجلنائية   232املتهم بغري تكليف وذلك من خالل نص املادة 

وجيوز االستغناء عن تكليف املتهم ...« : أنه  علىيف فقرا الثانية اليت تنص
، »باحلضور إذا حضر اجللسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل احملاكمة
  .نالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع املصري قد أخذ بنظام احلضور االختياري

ظام ، أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد أخذ بنبالنسبة للمشرع املصري هذا
اليت . ج.إ. من ق394احلضور االختياري يف املخالفات، وذلك من خالل املادة 

ترفع الدعوى إىل احملكمة يف مواد املخالفات إما بإحالة من جهة «:  على أنه تنص
التحقيق وإما حبضور أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف باحلضور مسلم إىل 

وأخذ أيضاً بنظام اإلخطار السابق على ، » عن احلقوق املدنيةلاملتهم واملسؤو
 من 333وهذا ما جاء به نص املادة النيابة العامة يف جمال اجلنح احلضور من قبل 

ترفع إىل احملكمة اجلرائم املختصة بنظرها إما بطريق اإلحالة «اليت  تنص . ج.إ.ق
عوى إما حبضور أطراف الدائية املنوط ا إجراء التحقيق وإليها من اجلهة القض

 334املادة حيث تنص . »...334بإرادم باألوضاع املنصوص عليها يف املادة 
اإلخطار املسلم من النيابة العامة يغين عن التكليف باحلضور «: على ما يلي  1فقرة

  .»إذا تبعه حضور الشخص املوجه إليه اإلخطار بإرادته
م رضا صاحب وإذا كان متعلقاً مبتهم حمبوس مؤقتا فيتعني أن يثبت باحلك

املصلحة بأن حياكم بغري تكليف سابق باحلضور، واملالحظ أن الفقرة الثالثة من 
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املادة املذكورة أعاله تقر أنه حيل اإلخطار املرسل من النيابة العامة حمل التكليف 
  .)1(باحلضور

وواضح أنه يشترط لصحة اتصال املتهم باحملاكمة اعتماداً على هذه الوسيلة، 
تياره، ويقبل احملاكمة دون إجبار، وتوجه إليه التهمة من قبل النيابة أن حيضر باخ

العامة إذ يعترب قبوله تنازالً ضمنياً عن التكليف باحلضور لرفع الدعوى اجلنائية أمام 
حمكمة اجلنح واملخالفات، وبقبول احملاكمة تتحقق عندئذ ضمانة احلضورية اليت 

  .عتعترب من مستلزمات حق املتهم يف الدفا
  اخلروج على قاعدة احلضورية / املبحث الثاين  

من خالل ما جاء يف اجلزء األول من هذا الفصل، نستطيع التسليم بأن 
حماكمة املتهم يف حضوره تتيح له كل الوسائل للدفاع عن نفسه، درًءا لالام 

 ولكن رغم ضرورة قاعدة احلضورية وإلزاميتها يف بعض األحيان إن مل. املوجه إليه
نقل يف أغلبها، فإنه يتم  اخلروج عن هذه القاعدة يف بعض احلاالت، ومن الواقع 

، بل أكثر من ذلك )2(العملي نستشف أن هناك حماكمات تتم دون حضور املتهم
 وهلذا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني  خنصص )3(هناك أحكام تصدر دون حماكمة

  .ص الثاين للحديث عن األوامر اجلنائيةاألول لنتكلم فيه عن احملاكمة الغيابية، وخنص
  احملاكمة الغيابية / املطلب األول 

مع متطلبات حق  ، ال يتماشى إطالقاإن إقرار املشرع فكرة احملاكمة الغيابية
املتهم يف احلضور أثناء احملاكمة، باعتبارها أن قاعدة احلضورية ضمانة أساسية 

                                            
  
�4	ت و�)P	م اqR2	ر ا�3	�� . ج.إ. �A ق389 أP0$ ا��	دة –) 1(	_��!ER�� r�� ،  30$ ا��,$ع ا�  30$4�P(	م ا��Q.ر اRg#�	ري !  ا

a()���H ا��Q.ر �O5M A ا�)�	�� ا�+	�� !  �(	ل ا . 
1.ل.ج. إ. ق �A 346ا��	دة   –) 2(  #��,_"  : ا ��� <M ر.Q��	� n��
#�
A ا� ��
� I ا��#"� �%>رإذا ���A  ا F4�_ ��	�  !

	��	�f ر.Q�� ."ا
�#1	دم ��> ا��,$ع !  –) 3(	� 	"'	Q10ا O5M 1$رة���A ا�"�! O%4	 �	C2$اءات ا  '	"(��4	ت، وا�+(9 ا	_��� �#5\��
>س ا���	/$ ا  أ�	م 

 �(�1978��4	ت وأ�>ث ا8�$ ا	_��+>�M O	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� !  �	ب ا H��4	ت إ�>ار أ�$ دون  إ	_���1	/  ا a�3� يE�()	' ، ا

.ن � g يE���4، وg ��9م ا�1	/  �#�53` أ�$�، ا	_����n+/ ���M A ا��> ا8دH0 ا��1$ر  O1 g ��ا$m� �
���$ا!+� �A�Q#� ،�153 ا

 A+q��5> ا�+�P� وز�$، / �n �0.�3  و دB$/ أP0$ د)  �
$ر �M A	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� 392ا��	دة ( M	�6 8ي ]$�� �A ]$ق ا
4681$�$ ا�(9ا'$، ا��$TC ا�3	��، ص  . 
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تعني علينا حتديد ماهية احملاكمة ووقوفاً على هذه احلقيقة سي. ومهمة للمتهم
التشريعات اجلنائية مع التركيز بعض الغيابية، وتوضيح حاالا، وعن وضعها يف 

  .على املشرع اجلزائري
  ماهية احملاكمة الغيابية / الفرع األول

 تتم بعد إطالع احملكمة - خالفاً للقاعدة األصلية -إن حماكمة املتهم غيابيا 
فوعة ضد املتهم، فاحملاكمة تكون غيابية وكذلك احلكم على ملف الدعوى املر

الصادر فيها، أي أن املتهم يف هذه احلالة مل يكن حاضراً يف جلسة املرافعة ليتمكن 
ويعترب احلكم غيابياً إذا تغيب املتهم عن جلسة مسعت فيها  .من تقدمي أوجه دفاعه

 يتح ا وقامت مبرافعتها، وملعامة طلبااحملكمة أقوال الشهود، وقدمت فيها النيابة ال
  . )1(فيها للمتهم فرصة إبداء دفاعه عن نفسه

ف املشرع اجلزائري احلكم الغيايب بالنسبة للمتهم من خالل نص ولقد عر
إذا مل يكن التكليف باحلضور قد سلم «: اليت تقول . ج.إ. من ق346املادة 

 407املادة وأيضا  ،»ياًلشخص املتهم يصدر احلكم يف حالة ختلفه عن احلضور غياب
كل شخص كلف باحلضور تكليفاً صحيحاً وختلف «: اليت تنص على أنه . ج.إ.ق

عن احلضور يف اليوم والساعة احملددين يف أمر التكليف حيكم عليه غيابياً حسبما 
 345 و245 وذلك فيما عدا احلاالت املنصوص عليها يف املواد 346ورد يف املادة 

    .)2(350 و349 و347و
                                            

 . 182 وص 181�.ض ���> �.ض، B$ح M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0ـــ$ د–) 1(
��H أF0 . ج.إ. ق245 )I ا��	دة –) 2( " :E��  ا��>0  أن ��\�F ��	م و�
.ن ا�1$ار ا<����� �Q.ر�	 �3.غ دا'�	 	��ي �%>ر !  ه�E ا

 F� �53(���H أF0 . ج.إ. ق345و)I ا��	دة " �	 " : ��
������ �1>م  	� $Q�� أن 	�%_B ر.Q��	� n��
#�	� }�5����H ا��#"� ا A�+#�
�m� ر.Q���A ا n�_#����Q.ر B_%�	 وا	� n��
#�	� }�5���H أ�	�"	 �Eرا �g.51 وإg ا�#5$ت ��	آ�� ا��#"� ا<#3���Eر �51.ل ا $

��H أF0 . ج.إ. ق347و)I ا��	دة "  ��	آ�� �Q.ر��  " : ���q�
� �Q.ر�	 ��H ا��#"� ا��
.ن ا�– F0>اء ا�� H�� ا�Eي �(�` 
 �3�)��� ا	M ر�	�#R	� در	mر –و�.Q���A ا n�_#� وا�Eي �+> �Q.ر� �^�>ى – ا�Eي رQ� �f.ر� �	�(��3 �$!� اC2	�� أو �1$ر ا

 H�
�  ا�(�3	ت ا8و���.ى أو �(��3 ا<�OCj إ��"	 ا  #���H أF0 . ج.إ. ق350و)I ا��	دة " ��#) T�	R#�	ر� �A ا��Q.ر �	�(�3	ت ا " :

�� �1$ار R	ص و�53` ���
) F�A ا��Q.ر أ�	م  ووC>ت أ�5	ب �qR$ة �+>م  �O�C ا���Q1 أ�$ت ا� g ���%��� ا��#"� ا	� w0	إذا آ

 <(� F(
3�� �"#��
.ن ��5.�	 !�"	، وذ�D �.ا�M �q	ض �)#>ب �"Eا �	�#(.اب ا�  #�اQ#Mg	ء ��Q.ر وآ��F أو ���3�j إ�	دة ا�#$��� ا
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 كانت املخالفة ال تستوجب غري عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب غري أنه إذا
  . »حد أعضاء عائلته مبوجب توكيل خاصللحضور عنه أ

واحملاكمة الغيابية اليت يصدر فيها حكم غيايب بسبب عدم حضور املتهم لألسباب 
ي من املفروض أن املذكورة سابقا، ال يتوافر يف هذه احملاكمة مبدأ الوجاهية الذ

يكون بني اخلصوم، حيث أن القاضي الستطيع أن يرتقي حبكمه إىل مرتبة احلكم 
النـزيه والعادل بدون وجود مواجهة بني اخلصوم اليت تنعدم بغياب املتهم عن 

  .  )1(جلسة احملاكمة
  احملاكمة الغيابية يف التشريع اجلزائري وبعض التشريعات األخرى/ الفرع الثاين 

  حمكمة اجلنايات أمام  /أوالً
بالنسبة للمتهم احملبوس احتياطياً ليس هناك أي إشكال للحضور ألنه يكون 

يبلغ «: على أنه . ج.إ.من ق 268وتنص املادة  .حتت تصرف احملكمة يف أي وقت
حكم اإلحالة للمتهم احملبوس احتياطيا بواسطة الرئيس املشرف على السجن ويترك 

  .»له نسخة
ور قرار اإلحالة الصادر من غرفة االام واملتضمن اإلحالة إىل حمكمة وعلى إثر صد

اجلنايات، يرسل النائب العام إىل قلم كتاب احملكمة ملف الدعوى وأدلة االام، 
  .)2(حيث ينقل املتهم احملبوس إىل مقر تلك احملكمة قي اليوم احملدد للجلسة

بصفة قانونية ودقيقة عن طريق أما بالنسبة للمتهم الطليق والذي كلف باحلضور 
التكليف باحلضور، فإن مل حيضر، ومل يقدم سبباً مشروعاً لعدم احلضور، يوجه له 
رئيس احملكمة إنذاراً لكي حيضر وذلك بواسطة القوة العمومية، وإذا رفض جيوز 
للرئيس أن يأمر بإحضاره جرباً بواسطة القوة العمومية، وإذا تعذر عليهم إحضاره 

اءات حماكمته ستتم بالرغم من ختلفه عن احلضور و تعترب األحكام الصادرة فإن إجر
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يعين ال جيوز له الطعن يف هذه األحكام بطريق . )1(يف غيبته كلها حضورية
  .    املعارضة

ويف حالة عدم إمكانية القبض على املتهم بعد صدور قرار االام ضده، أومل 
 بشكل قانوين، أو إذا فر بعد تقدمي نفسه يتقدم خالل عشرة أيام من تبليغه احلكم

أو بعد القبض عليه، يف هذه احلاالت جاز للقاضي املدعو لرئاسة حمكمة اجلنايات 
  .)2(األمر باختاذ إجراءات التخلف عن احلضور

 من قانون اإلجراءات 238صراحة يف املادة املشرع املصري ولقد نص 
كلف باحلضور حسب القانون يف اليوم إذا مل حيضر اخلصم امل« :اجلنائية على أنه 

املبني بورقة التكليف باحلضور ومل يرسل وكيال عنه يف األحوال اليت يسوغ فيها 
لذلك جيوز احلكم يف غيبته بعد اإلطالع على األوراق إال إذا كانت ورقة التكليف 
باحلضور قد سلمت لشخصه وتبني للمحكمة أنه ال مربر لعدم حضوره فيعترب 

، وعلى صعيد آخر جند أن املشرع املصري قد أجاز نظر الدعوى »ضوريااحلكم ح
إذا « : أنه على .ج.إ.ق 384من قبل حمكمة اجلنايات يف غيبة املتهم فنص يف املادة 

صدر أمر بإحالة متهم جبناية إىل حمكمة اجلنايات ومل حيضر يوم اجللسة بعد إعالنه 
ور يكون للمحكمة أن حتكم يف قانوناً بأمر اإلحالة وورقة التكليف باحلض

  .)3( »...غيبته،
  أمام  حمكمة اجلنح و املخالفات / ثانياً

 الصادر احلكم أمام حمكمة اجلنح واملخالفات وكذلك احملاكمة غيابيةتكون 
إذا مل يكن التكليف باحلضور قد سلم لشخص املتهم وهذا ما نصت  غيابياًفيها 

  فعالًحضورياًهذه احلالة فاحلكم يعترب فيما عدا . ج.إ. من ق346عليه املادة 
الذي جييب على نداء امسه ويغادر باختياره قاعة ) املتهم الطليق(بالنسبة للمتهم 
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اجللسة، وكذلك الذي رغم حضوره باجللسة يرفض اإلجابة أو يقرر التخلف عن 
احلضور، وأيضا الذي بعد حضوره بإحدى اجللسات األوىل ميتنع باختياره عن 

 باجللسات اليت تؤجل إليها الدعوى احلضور، وهذا ما نصت عليه املادة احلضور
، وأيضاً بالنسبة للحكم احلضوري دائماً هناك حالة املتهم )1(.ج.إ.من ق 347

الذي ال ميكنه احلضور بسبب حالته الصحية يف هذه احلالة وألسباب خطرية ال 
 مسبب بضرورة استجواب ميكن من أجلها تأجيل القضية تأمر احملكمة هنا وبقرار

املتهم من طرف قاضي منتدب هلذه املهمة يف مسكنه، أو مبؤسسة إعادة التربية اليت 
يكون حمبوساً ا، ويتم تأجيل القضية بتاريخ حمدد ألقرب جلسة مناسبة ويتعني 
استدعاء املتهم حلضورها، ويف مجيع هذه األحوال يكون احلكم على املتهم 

  .ج.إ. قمن350ت عليه املادة حضورياً  وهذا ما نص
 والذي احلضوري االعتباريوباإلضافة إىل هذه احلاالت هناك حالة احلكم 

  يكون كذلك إذا ما تسلم املتهم  التكليف باحلضور شخصيا ومل يقدم عذرا مقبوال 
، )2(.ج.إ. من ق345للمحكمة يربر فيه عدم حضوره وهذا ما نصت عليه املادة 

حلاالت املذكورة سابقاً يعد احلكم الصادر حضورياً بالرغم وباعتبار أنه يف كل ا
من عدم حضور املتهم واحملاكمة كانت غيابية يف أغلبها، فإن هذا يرتب حرمان 
املتهم من املعارضة يف احلكم املعترب حضورياً، ألن املعارضة ال تكون إال يف احلكم 

  . الغيايب، وهذا يعد إهدارا حلقوق وضمانات املتهم
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ما خيص العذر الذي منع املتهم من احلضور إىل اجللسة جيب أن يتقدم وفي
صاحب الشأن أمام احملكمة قبل صدور احلكم، وجيب أن تقتنع احملكمة بالعذر 

  . املقدم، و إال صدر احلكم حضورياً غري قابل للطعن فيه باملعارضة
 إذا قدم املتهم ويصبح احلكم الصادر غيابياً كأن مل يكن بالنسبة جلميع ما قضي به

 واملعارضة جائزة القبول .ج.إ. من ق409معارضة يف تنفيذه وهذا حسب املادة 
 أيام من تاريخ تبليغ احلكم الغيايب ومتدد هذه املهلة إىل شهرين إذا كان 10يف مهلة 

الطرف املتخلف عن احلضور يقيم خارج التراب الوطين وهذا حسب املادة     
   .ج.إ.من ق411

مما جاء يف هذا الفرع أن احملاكمة الغيابية تقصي ضمانة حضور ونستخلص 
املتهم أثناء حماكمته، حيث أنه حينما جترى احملاكمة دون حضور املتهم يكون فيه 
إهدار حلقه يف الدفاع عن نفسه، وذلك إلبعاد التهمة املوجه إليه، والحظنا أن 

حدد ذلك بشروط، ومل يعترب املشرع ملا أعطى احلق يف املعارضة يف احلكم الغيايب 
كل حماكمة مل حيضر فيها املتهم هي حماكمة غيابية، ألنه اعترب بعض األحكام 
حضورية بالرغم من أن املتهم مل حيضر احملاكمة، وهذا يعترب إنقاص حلقوق املتهم 
وتقليل من شأن ضماناته أثناء احملاكمة، حيث أنه من غري املعقول أن حياكم 

صة الدفاع، ولو أن املشرع سوف يتحجج من وراء ذلك شخص دون منحه فر
بأنه منح للمتهم فرصة احلضور من خالل تكليفه باحلضور لكنه مل حيضر، لكن من 
املفروض كان على املشرع يف حالة عدم حضور املتهم أن مينحه فرصة أخرى 
للحضور من خالل تكليفه باحلضور مرة ثانية، وهذا ال ينقض من شأن وهيبة 

 العدالة بل على العكس يدعمها، ألن احملكمة يف هذه احلالة تساعد املتهم جهاز
حىت يتمكن من درء التهمة عن نفسه، وهذا تكريسا ملبدأ قرينة الرباءة، وأن كل 
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ولذلك جيب احلد من احملاكمات الغيابية . متهم بريء حىت تثبت إدانته حبكم ائي
  . هة بني اخلصومألن ذلك يتعارض مع مبدأ احلضورية واملواج

  كخروج عن متطلبات احملاكمة احلضورية  اجلزائيمر أل ا/ الثاين املطلب
سنبني من خالل هذا الفرع ما هو األمر اجلزائي، وما هي خصائصه، ونطاقه 

  .وكذلك نتعرف عن اجلهة اليت تصدره
    اجلزائي تعريف األمر /الفرع األول

دعوى اجلنائية بال حماكمة أصالً، األمر اجلزائي هو قرار قضائي يف موضوع ال
أو نتيجة حماكمة شديدة اإلجياز، وإذا كان األمر ائيا انقضت به الدعوى وصار 
واجب التنفيذ، وذا يقترب األمر اجلنائي من احلكم إىل حد كبري بل إنه عند 

ولقد ظهر نظام األمر اجلزائي كإحدى . )1(بعض الفقهاء يعترب حكم مبعىن الكلمة
ئل لتجنب اإلجراءات العادية يف احملاكمات اجلنائية، دف الوصول إىل عدالة الوسا

سريعة وقد استند يف وجوده إىل فكرة التوفيق بني مبدأ حتقيق العدالة السريعة وبني 
االقتصاد يف اإلجراءات الشكلية، خاصة بالنسبة لكثري من اجلرائم ذات األمهية 

. )2(تستغرق الوقت واجلهد من غري داعالضئيلة واليت ترهق كاهل احملاكم و
  . ويقتصر هذا النظام على طائفة معينة من اجلرائم

   األمراجلزائي  خصائص/الفرع الثاين
إن أبرز ما مييز األمر اجلزائي، أن مرحلة احملاكمة اليت يصدر يف أعقاا 

ا حتقيق شديدة اإلجياز، تتجرد من الشفوية والعلنية واحلضورية، بل إنه ال جيرى فيه
وهذا يعد خروجا على قاعدة حماكمة املتهم حبضوره، . )3(وال يسمع فيها دفاع

ويعد أيضا إنقاصا للضمانات اليت هي من حق املتهم أثناء احملاكمة، واليت كان من 
املفروض أن يضيف إليها ضمانات أخرى وليس أن حنرم املتهم من ضمانات 
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ر اجلزائي على القاضي وحده بل يسمح معترف ا قانونا، وال يقتصر إصدار األم
  . ، وهذا ما سنتعرض إليه الحقاً)1(القانون به للنيابة العامة أيضا كذلك بإصداره

   نطاقه واجلهة املصدرة له/ الفرع الثالث 
   اجلزائرييف التشريع /أوال

، والعجز النهائي عن الفصل فيها للمخالفاتأمام تكدس احملاضر املثبتة 
 إىل تعديل قانون 1978شرع يف سنة  عمد املانقضائهاقررة قبل ءات املباإلجرا

اإلجراءات اجلزائية يف باب املخالفات وأحدث األمر اجلزائي الذي يسمح لقاضي 
ن قيمة ، يتضمن احلكم بغرامة ال تقل ععة مسبقة أمر دون مرافإصداراملخالفات 

، وتاريخ وحمل  ولقب املخالفاسمضعف احلد األدىن للمخالفة، يتضمن األمر 
والدته، وعنوان سكناه، والوصف القانوين للمخالفة، وتاريخ ومكان ارتكابه، 
وبيان النصوص اليت تنطبق عليها، ومبلغ الغرامة احملكوم ا عليه مع املصاريف، وال 

املادة (ن قابال ألي طريق من طرق الطعن يلزم القاضي بتسبيب أمره الذي ال يكو
كما قلنا سابقا إن األمر اجلزائي يصدر يف طائفة ، )2( ).ج. إ. ق مكرر من 392

 ذكر املشرع األمر اجلزائي وأجاز إصداره يف مواد املخالفات لقد معينة من اجلرائم،
اليت عقوبتها الغرامة، وجاء احلديث على األمر اجلزائي كما هو مذكور يف نصوص 

  . يف املخالفاتمواد قانون اإلجراءات اجلزائية، حتت عنوان غرامة الصلح
 وبالنسبة للجهة املصدرة له، فإنه كما بإمكان القاضي أن يصدره، كذلك 
النيابة العامة منح هلا املشرع سلطة إصداره مع أا ليست جهة حكم بل سلطة 

على أن ترسل النيابة العامة إىل «. : ج.إ. من ق383اام، حيث تنص املادة 
جب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، يوما من القرار مبو 15املخالف خالل 
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إخطارا مذكورا فيه موطنه وحمل ارتكاب املخالفة وتارخيها وسببها والنص القانوين 
  .)1(»384املطبق بشأا ومقدار غرامة الصلح واملهل وطرق الدفع احملدد يف املادة 

بأن القرار احملدد ملقدار . ج.إ. من ق385لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة 
غرامة الصلح غري قابل ألي طعن من جانب املخالف، وهذا إجحاف من جانب 
املشرع ملا حرم املخالف من حقه يف الطعن، وتنقضي الدعوى العمومية بقيام 

أنه . ج.إ.من ق 392، ولقد نصت أيضا املادة )2(املخالف بدفع مقدار غرامة الصلح
ة بدفع الغرامة اجلزافية، ويتم ميكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن املخالف

 يوما من حتقق املخالفة لدى املصلحة املذكورة يف 30تسديد الغرامة خالل 
اإلخطار باملخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة األداء، وإذا مل 
يتم التسديد يف املهلة املنصوص عليها أعاله، حيال حمضر املخالفة على وكيل 

أو كما جاء يف املادة مشفوعا  .مرفقا بطلباته ية الذي يرفعه إىل القاضياجلمهور
 من رفع الدعوى دون مرافعة ا ابتداء أيام10وهنا يبث القاضي يف ظرف . بطلباته

 392مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن احلكم بالغرامة حسب ما نصت عليه املادة 
  .ج.إ. قمكرر
   يف التشريع املصري/  ثانيا

إصدار األمر اجلنائي يف املخالفات واجلنح ولكن اجلنح بشروط، ال جيوز 
جيوز إصدار أمر جنائي يف اجلنح اليت يوجب القانون احلكم فيها عقوبة احلبس أو 

ولكن أجاز األمر اجلنائي إذا .  جنيه1000 علىبالغرامة اليت يزيد حدها األدىن 
غرامة اليت ال جتاوز األلف لكانت اجلرمية حبسب ظروفها تكفي فيها فقط عقوبة ا

ه احلالة منح املشرع املصري للنيابة العامة أن تطلب من قاضي احملكمة ذ، يف هجنيه
                                            

)I ا��	دة –) 1(  384  �� 	� H����� 6#�g�F اqR2	ر ا��,	ر إ��F !  ا��	دة ":  �A ق إج 	#��6R nل ا�\A�i6 �.�	  ا	_����H ا `)� 
383�
F�! w5 ا
	ن ا�Eي ار��
	ن �
)	� أو ا� O%�� ي<� A�� a�%���4  أ��6 أن �>!T د!+� وا�>ة 10>ا أو ��.ا�� �$�>�� �f }�5$ا�� ا	_�

�8
	م اRg#%	ص  ا��Eآ.رة !  ا��	دة  	15[ D�  . �A هEا ا�1	0.ن329وذ
T!<��  ز "و �(` أن ��3� اqR2	ر إ�H ا���%T��C  ! O ا�8.ال ���>ا 

��H �	 ��  . ج. إ.  �A ق389  )I ا��	دة –) 2( :" a�%�� n�T!< �1>ار f$ا�� ا	_���.ى ��1	م ا<�)Q1  ا ..."   
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اجلزئية اليت من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على املتهم بأمر يصدره 
 إجراء حتقيق أو بناء على حمضر مجع االستدالالت، أو أدلة اإلثبات األخرى بغري

وكما  .)1( من قانون اإلجراءات املصري323هذا ما أقرته املادة مرافعة، ومساع 
منح املشرع املصري للقاضي حق إصدار األمر اجلنائي، فإنه منح هذا احلق أيضا 

         .                                         )2(للنيابة العامة
  يف التشريع الفرنسي / ثالثا

ضع خمالفات البوليس املرتكبة يف حالة العود طبقا للقانون الفرنسي خت
لإلجراءات البسيطة االختيارية مع احترام حقوق الدفاع، وال جيوز احلكم فيها بغري 

وهذه اإلجراءات ال . الغرامة أو بعقوبة تكميلية كاملصادرة أو وقف رخصة القيادة
ا وإال تعني إخضاع طلب النيابة بشأ ا لإلجراءات تطبق ما مل يقتنع القاضي
وإذا كان . االعتيادية مىت رأى القاضي أن املرافعة احلضورية ضرورية ذا الصدد
 526املادة (أمر القاضي يأيت خلوا من األسباب إال أنه ليس مثة ما مينع من تسبيبه 

ومن ناحية أخرى ميكنه احلكم باإلدانة وجيوز له أن حيكم ). من القانون املذكور
أثر الظروف املخففة مىت رأى بوجيوز له أن يعمل  األمر اجلنائي،بالرباءة عن طريق 

  .    )3(وجهاً لذلك
  
  
  
  

                                            
753�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�+	�� !  M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص / $ د أP0ــ–) 1(  .  
�6م، ا��$TC ا�3	��، ص /   أP0ــ$ أ�Q	 د– A3�593O�%4#� .  و�	 ���"	 �� <�9�A ا
)I ا��	دة –) 2(   325  �� 	� H��
$ر �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي �  :"��	�0 .Q� O
�  H�� �A در�C وآ�O ا�)	'` ا�+	م 

 <�9�  #��.ى إ�>ار ا8�$ ا�()	'  !  ا�()a ا�#  C.� g` ا�1	0.ن !�"	 �	��W5 أو ا�m$ا�� ا<�
�� ا�#  �A ا%#R	�"	 P0$ ا���	� OM8ا
 nر�	%��
����� وا�#��Q)	ت و�	 �(` رد� وا#��A ا�+1.�	ت ا 6Q! F�(C �'	�3�R A� H0ا8د 	ه<� ..." 

 .!$30 .   ج. إ.  �A ق 530، 526  راTC ا��.اد  –) 3(
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  الفصل الثاين 
  مبدأ علنية احملـــاكمة

   Principe de la publicité des débats   

  
 املقررة يف خمتلف التشريعات احلديثة أن جترى احملاكمة يف ساسيةألامن املبادئ 
ة احملاكمة اجلنائية من القواعد اليت حرصت اإلعالنات العاملية ، وعلني)1(جلسة علنية

، )2(واإلقليمية حلقوق اإلنسان على النص عليها، وباملثل فعلت دساتري معظم الدول
وبيانا هلذه احلقائق يتوجب علينا حتديد ما املقصود بعلنية احملاكمة اجلنائية وفيما 

  .   لعلنية يف مبحث ثايننتحدث عن نطاق اوتكمن أمهيتها كمبحث أول، 
  أمهته ومبدأ العلنية / األول املبحث

، وهذا األصل ليس جمرد )3(األصل يف احملاكمة وخالفا للتحقيق هو العلنية
مسة تتميز ا مرحلة احملاكمة، ولكنها يف املقام األول ضمانة أساسية وهامة للمتهم 

 مقررة ملصلحة عامة إذ أن ، والعلنية هي أيضا قاعدة)4(وكذلك للعدالة بصفة عامة
متكني اجلمهور من مشاهدة احملاكمة جيعل منه رقيبا على أعمال السلطة القضائية 

  .)5(ويدعم الثقة بالقضاء
   كيفية حتقيقها ما املقصود بعلنية احملاكمة و/ املطلب األول 

ولتوضيح كل هذا يتعني علينا أن نقسم هذا املطلب إىل فرعني نتحدث يف األول 
  . املقصود بالعلنية ويف الثاين عن كيفية حتقيقهاعن 
  

                                            
ز�>ة /  واP0$ أ�Q	 د – 596�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�8	��� M  !	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0ـ$ د–) 1(

 �M A	0.ن اC2$اءات 268ة  أP0$ ا��	د– �M A	0.ن اC2$اءات ا�(9ا'�� ا�(9ا'$ي285 أP0$ ا��	دة – 81�3+.د، ا��$TC ا�3	��، ص
 . �M A	0.ن أ�.ل ا���	آ�	ت ا�()	'��  ا�3.ري190 أP0$ ا��	دة –!$30  .  ج. إ.  �A ق306أP0$ ا��	دة –ا�()	'�� ا��%$ي 

��1.ق ا302	ن �3)� 10 أP0$ ا��	دة –) 2(  ��	+���1.ق ا302	ن 14 واP0$ ا��	دة – .  1948�A ا2�6ن ا ���4	��M ا�>وgا A�  ��0<��ا
 �(3� ���	�3�،  وا 1971 $P0�A ا�>�#.ر ا��%$ي �)�  169�A ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي، واP0$ أ�Q	 ا��	دة 144 واP0$ ا��	دة – . 1966وا

�D ا��	دة E3)� 101آ�   . 1952�A ا�>�#.ر ا8رد0  
 . ج. إ.  �A ق11 أP0$ ا��	دة –) 3(
�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�8	��� ! /  أP0ـ$ د–) 4( �1�	3� . M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ا�%��4 ا
 . 81ز�>ة �3+.د، ا��$TC ا�3	��، ص /    أP0ـ$ د–) 5(
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     بعلنية احملاكمةالتعريف /رع األول الف
 من حضور -متييز-متكني اجلمهور بغري  " La publicité"يقصد بالعلنية 

يدور فيها من مناقشات ومرافعات وما يتخذ فيها من  جلسات احملاكمة ومتابعة ما
، والسبيل إىل ذلك أن يسمح هلم )1(م وقراراتإجراءات وما يصدر فيها من أحكا

بدخول قاعة اجللسات اليت تجرى فيها احملاكمة على حنو يتيح هلم العلم بسري 
 )3(، ولقد أكد املشرع اجلزائري على علنية جلسات احملاكمات املختلفة)2 (إجراءاا

ما مل يكن يف املرافعات علنية «يف فقرا األوىل على أن  285فتنص مثال  املادة 
عالنيتها خطر على النظام العام أو اآلداب ويف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها 
القاضي بعقد اجللسة سرية يف جلسة علنية غري أن للرئيس أن حيظر على القصر 
دخول اجللسة وإذا تقررت سرية اجللسة تعني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة 

   .)4(»...علنية
ة قبل أن تكون ضمانة للمتهم فهي يف احلقيقة واحدة من وعلنية احملاكم

، وهذا ما مييز مرحلة احملاكمة عن باقي املراحل )5(خصائص االستقصاء القضائي
وما يربر أن االستقصاء عن . اليت متر ا الدعوى اجلنائية حيث تنعدم فيها العلنية

ما يف جعبته، احلقيقة يف مرحلة احملاكمة يكون علنيا وذلك ليفرغ كل خصم 
  . )6(ويكشف جهرا وبكل حرية عما تعذر عليه أن يبديه يف املراحل السابقة

                                            
�1	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 1( ��	+�596�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا.  
 .105()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص �.ض ���> �.ض، B$ح  M	0.ن اC2$اءات ا�/  و اP0$ أ�Q	 د–
1029�5> ا����> ا�,.ار� ، ا�>!.ع ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 2(.   

	ر، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0$ أ�Q	 د–� �	�183.  
 . ج. إ.  �A ق398، 355، 342   أP0$ ا��.اد –) 3(
2681	��"	 ا��	دة    –) 4(��'	()���H أ  F0�M A	0.ن اC2$اءات ا I(  #�
�� ":  ا��%$ي، ا������)��، و�(.ز  �3�)�
.ن ا �(` أن 

 A� �(�+� ت	�! T(��.ى آ�"	 أو �+"Q	 �3�C  ! �$�� أو <���H اSداب، أن ��$ ��3	ع ا �P!	�� م أو	+��T ذ�D �$ا�	ة ��)P	م ا
)I  ا�4$30  ا�# . ج.إ. �A ق306 و1	��"	 أ�Q	 ا��	دة – "ا��Q.ر !�"	 F0أ H�� H�$1"	 ا8و!  ! : 

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce 
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.   
 

)5 (–*Dominique Allix , les droits fondamentaux dans le procès pénal, Librairie Générale de droit et de     
 Jurisprudence ; EJA, Paris,  2ème édition, 2002, page 90.     
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والغاية من تقرير العلنية هي بث الطمأنينة يف نفوس الناس ودعم ثقتهم يف عدالة 
القضاء والتزامه بأحكام القانون من جهة، وفرض رقابتهم على أجهزة القضاء من 

املتهم جهة أخرى، ويف ظالل العلنية ي واملدافع عنه  باألمن فال جيد حرجا -ِحس 
من إبداء كل ما من شأنه درء التهمة عن نفسه، وال يقتصر هذا اإلحساس على 
املتهم وحده بل يشمل كذلك باقي اخلصوم اآلخرين، فضال عن الشهود واخلرباء، 

وقائع ومن شأن هذا كله محل القضاة على اإلجادة يف عملهم سواء عند تقديرهم لل
   .)1(أو عند تطبيقهم للقانون

   كيفية حتقيق العلنية/ الفرع الثاين 
إن مناط العلنية هو حضور اجلمهور جلسات احملاكمة أو متكينه من ذلك، 
فال تتحقق العلنية إذا اقتصر األمر على حضور اخلصوم ووكالئهم وأعوان القضاء 

، وإمنا )2( من قبل احملكمةوغريهم ممن هلم دور يف الدعوى، مىت كان هذا مقصودا
تتحقق العلنية حينما يكون الدخول للجلسات مباحا ملن يرغب يف متابعة كل ما 

، وحتقق عمليا بفتح أبواب قاعة اجللسة للجمهور، وإتاحة الفرصة ملن )3(يدور فيها 
يشاء منهم دخول القاعة ليشهد احملاكمة، ويفترض أن تعقد احملاكمة يف القاعة 

، والعلنية ال تتناىف مع ختويل احملكمة )4(ذا الغرض ال يف غرفة املداولةاملخصصة هل
 يفسلطة تنظيم احلضور لكفالة اهلدوء والوقار يف قاعة اجللسات، وهلذا أقر املشرع  

له سلطة و .منوطان بالرئيس إدارة املرافعاتو ضبط اجللسة«.ج.إ.ق من 286املادة 
 أي واختاذ الكامل هليئة احملكمة حترامااللسة وفرض كاملة يف ضبط حسن سري اجل

 اليت 243 وتقابلها يف التشريع املصري املادة »...إجراء يراه مناسبا إلظهار احلقيقة 

                                            
�1	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0ـ$ د–) 1( ��	+�596�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا .  
�D د–Eــ$ آP0، ص /  وا��	3�  . 42ر�W�3 �")	م، ا��$TC ا
  .82 وص 81ز�>ة �3+.د، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0ــ$ أ�Q	 د–
 .129 وص 128أ�	ل ا�94ا�$ي، ا��$TC ا�3	��، ص /   واP0$ د–
�1	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص/  أP0$ د–) 2( ��	+��.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا 596 ��	f H� .598 إ
 .129  وص 128أ�	ل ا�94ا�$ي، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0ــ$ د–) 3(
105�.ض ���> �.ض، B$ح M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، /  أP0$ د–) 4(. 
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 وحتقيقاً هلذه الغاية وهي ،)1(»...ضبط اجللسة وإدارا منوطان برئيسها «: تنص 
اضرين حسن سري اجللسة، فإنه جيوز لرئيس اجللسة إذا حدث أن أخل أحد احل

بالنظام بأية طريقة كانت، أن يأمر بإبعاده من قاعة اجللسة وال يعد هذا إخالالً 
  .)2(مببدأ العلنية

واألصل كما قلنا أن تعقد اجللسة يف القاعة املعدة لذلك، غري أن بعض 
القضاة أحياناً يعقدون اجللسة يف غرفة املداولة بدالً من قاعة احملكمة دون أن تكون 

إىل ذلك، وهذا األمر الذي يؤدي غالباً إىل إعاقة حضور اجلمهور ضرورة تدعو 
 حركة غلجللسات احملاكمة من الناحية العملية، كما يكون من شأن ذلك 

املدافعني، ويصبح دفاعهم داخل الغرفة أقرب إىل النجوى منه إىل املرافعة، وبالتايل 
لى كفالته هلا من هيبة فعقد اجللسة ذه الطريقة يفقدها بعض ما حيرص القانون ع

ووقار، واملعلوم أن القضاء ليس جوهراً فحسب، وإمنا الشكل عنصر مطلوب 
  .     )3(وضروري فيه أيضا

وقد تتحقق العلنية أيضا مبا ينشر يف الصحف من أحكام ومرافعات فال 
عقاب على ذلك إذا كان حبسن نية، ويكون ذلك إذا حصل النشر يف وقت معاصر 

 يستدل على سوء النية إذا نشر احلكم بعد النطق به مبدة طويلة بقصد للجرمية، وقد
اإلضرار بالسمعة، أما إذا نشر احلكم عقب صدوره مباشرة عندئذ فال يكون هناك 

  .  )4(حمل للمسؤولية املدنية واجلنائية
  

                                            
)1(– "��	1  !$30    . ج. إ.   �A ق401ا��	دة 	 �و

        Le président a la police de l'audience et la direction des débats  
��H ذ�D ا��	دة –)2( w%0 <1���H أF0 . ج. إ.  �A ق295 و I(  #��)P	م ���� ]$��1 "ا	� A�$/	��إذا �>ث �	�(��3 أن أOR أ�> ا

�3�)��� ا	M A� د�	+�^�$ �أن �� W�'$��! w0	دة  "...آ	�� . !$� . ج.إ. ق 404�M A	0.ن اC2$اءات ا��%$ي، وأ�Q	 ا��	دة 243و1	��"	 ا
�1	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	�� ص / أP0$ د–)3( ��	+�  .598 و597�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا
105�.ض ���> �.ض، B$ح M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0$ أ�Q	 د– . 
�5> ا����> ا�,.ار� ، ا�>!.ع ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص/  أP0$ د–)4( 1030.  

	Qأ� $P0أ    ��(�+�  : �,�ن ا
Dominique Allix , les droits fondamentaux dans le procès pénal, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence ; EJA , paris ,  2eme édition , 2002.                               
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   ـة احملاكمةأمهية علني/ ين  الثاملطلبا
ءات احملاكمة يولِّد ال شك أن إعطاء الفرصة للجمهور من حضور إجرا

شعورا باالرتياح واالطمئنان لديهم، وكما يكفل الثقة يف نفوس املتقاضني، 
وبالدرجة األوىل املتهم باعتباره الطرف األضعف يف الدعوى اجلزائية، حيث أنه 
كلما كانت اجللسة علنية كلما حترر القضاة من التأثريات اخلفية وامليوالت الذاتية 

هم، قة يف حيادهم، ألم يعلمون أن هناك مجهورا حاضرا يعد رقيبا علياليت تفقد الث
، وهذا يضمن السري احلسن جلهاز العدالة، ومن وبالتايل اخلطأ غري مسموح به

خالل هذا نستطيع أن نقول بأن ضمانه علنية احملاكمة جتلب بالدرجة األوىل 
 وبصر مجهور من الناس، الطمأنينـة إىل نفسية املتهم، مبا أنه سيحاكم على مسمع

حيث سيكون حكم القاضي أكثر نزاهة وحتقيقا ملبادئ العدالة، ومن شأن هذا 
  . االطمئنان أن ييسر له بسط وعرض دفاعه بكل حرية

باإلضافة إىل أن حضور الناس إىل حماكمة املتهم له سلبياته وإجيابيته، فبالنسبة 
ن اجلمهور الذي سيحضر سوف يرى لألوىل العلنية قد تضر باملتهم، على اعتبار أ

املتهم يف قفص االام، والكل سيطلع على نوع التهمة املوجهة له، مما قد يسيء إىل 
مسعته وينقص من معنوياته، وخاصة إذا أدين فعال باجلرمية املنسوبة إليه فسوف 
يصعب عليه مرة أخرى االندماج وسط هؤالء الناس إن قضى العقوبة وخرج من 

 العلنية،تتيح للجمهور احلاضر يف اجللسة فرصة تا بالنسبة إلجيابياالسجن، أم
 ومن مصلحة كلمة القضاء بشأن قضيته، الوقوف على دفاع املتهم ومساع

أيضا أن يسمع اجلمهور الذي حضر حماكمته ودفاعه واألكثر من ذلك،     )1(املتهم
  .ريا بالنسبة للمتهمحينما تعلن براءته على املإل، وهذا يعد انتصارا معنويا كب
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ومما يزيد يف قيمة وأمهية العلنية باعتبارها ضمانة أساسية للمتهم أثناء 
احملاكمة، هو اهتمام املواثيق الدولية واإلعالنات العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان ذه 
الضمانة، وذلك بنصها  على وجوب أن جترى حماكمة املتهم علنا، وذلك ضمانا 

 وإبعاده عن التحيز من ناحية، وبثا للطمأنينة وتعزيزا للثقة فيما حليدة القاضي
  .)1(يصدره من أحكام من ناحية أخرى

إذا نستطيع القول بأن مبدأ علنية احملاكمة ليس  فقط ضمانة هامة للمتهم  
، تتقرر ألي شخص وجهت له مة )2(بل هو حق من حقوق اإلنسان األساسية

 من اإلعالن العاملي حلقوق 10نا جاء ت املادة جزائية وحوكم بسببها، ومن ه
لكل إنسان على قدم املساواة التامة مع اآلخرين احلق «اإلنسان يف النص على أنه 

يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه 
 عليه املادة وهو نفس الشيء الذي أكدت »والتزاماته يف أية مة جزائية توجه إليه

الناس مجيعا «  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت تنص14
سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية مة جزائية توجه إليه 

كون قضيــته حمل نظـر أويف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن ت
 فإن علنية احملاكمة حرصت الدساتري العاملية زيادة على هذا. )3(»...منصف وعلين

على كفالتها بنصوص صرحية ومنها الدستور اجلزائري الذي نص على ذلك يف 
تعلل األحكام القضائية وينطق، ا يف «: يلي  منه واليت جاءت كما144املادة 

                                                                                                                                
  . 201وص 200 أO��C A�3� $P0، ا��$TC ا�3	��، ص –) 1 (

3�5 ، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0$ أ�Q	 د–�.                                                                                                                                 73 وص 68�5> ا�3#	ر ا
)2 (–	1�� ��$%����(�+�� ا  0	\��$ اj����	ل ا�� ��+#��
#	ب ا��.ل  ) 1988 أ!$�O �)� 12 إ�H 9ا�2
)>ر�� �A ( 0.ن ا�()	'   أP0$ ا

 .  ��263	�� �1.ق ا302	ن !  آ O�A �%$، !$30	 وا�.�g	ت ا��#�>ة ا8�$�
��، ص 
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 ��	3�  .��R.ذ �A د��O ا���	آ�	ت ا�+	د�� ا�%	در � A���P( ا�+4. ا�>و���، ا��$TC ا
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، يالحظ هنا أن الدستور اجلزائري قد أكد على ضرورة وجود »جلسات عالنية
لنية يف احملاكمة، وخصوصا عند النطق باحلكم، ألنه يف بعض األحيان قد مبدأ الع

 ولكن عند -  سوف نتطرق هلا الحقا-جترى جلسات سرية العتبارات معينة 
إصدار احلكم أقر القانون أن ينطق باألحكام فيها يف جلسة علنية، ونفس الشيء 

  . منه169نص عليه الدستور املصري يف املادة 
 ،)1(  العلنية أيضا من خالل نص خمتلف التشريعات احلديثة عليهاوتربز أمهية

والدليل على ذلك قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، حيث ينص يف املادة 
ى النظام العام املرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطر عل« : يلي منه مبا285

ت، ونفس الشيء يف حمكمة  مبحكمة اجلناياق هذا فيما يتعل»...أو اآلداب العامة
وهذا ما نصت  أيضا حمكمة املخالفـــات. ج. إ.  ق342اجلنح وأكدته املادة 

  .ج. إ.  قمن  398 ملادةاعليه 
على أن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ركز على ضرورة إصدار حكم 
احملكمة يف جلسة علنية حىت لو عقدت اجللسة سرية ونستشف ذلك من خالل 

املرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطر على النظام «. ج.إ.ق 285 ادةنص امل
العام أو اآلداب العامة يف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد اجللسة 
سرية يف جلسة علنية غري أن للرئيس أن حيظر على القصر دخول اجللسة وإذا 

وال جتوز . ع يف جلسة علنيةتقررت سرية اجللسة تعني صدور احلكم يف املوضو
لكن جيوز . مقاطعة املرافعات وجيب مواصلتها إىل أن تنتهي القضية حبكم احملكمة

                                            
  . �M A	0.ن أ�.ل ا���	آ�	ت  ا�(9ا'�� ا�3.ري190 أP0$ ا��	دة – �M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي 268 أP0$ ا��	دة –) 1(
  :ا�4$30  . ج.إ. �A ق2 و1 !1$ة 306 أP0$ ا��	دة –

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce  
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. 
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. 
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 الفقرة وكذلك .»مع ذلك إيقافها أثناء الوقت الالزم لراحة القضاة أو املتهم
 نوينطق باحلكم سواء كا...« :اليت تقول . إج.ق 309األخرية من نص املادة 

جيب أن « : اليت نصت على أنه 355 واملادة »...اءة يف جلسة علنية باإلدانة أوبالرب
   »...يصدر احلكم يف جلسة علنية 

وباملقابل جند املشرع املصري قد أكد على مبدإ علنية اجللسات من خالل 
جيب أن «  :يلي  من قانون اإلجراءات اجلنائية حيث جاء فيها ما268نص املادة 

حمافظة على  للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أوتكون اجللسة علنية وجيوز 
بعضها يف جلسة سرية أو متنع فئات معينة  اآلداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو

  .)1(»من احلضور فيها
وحىت ولو كانت اجللسة سرية فإن احلكم جيب أن يكون يف جلسة علنية 

ن قيمة وأمهية ، وهذا ال ينقص م)2(.ج.إ.ق 303  مصريوذلك طبقا للمادة
العلنية، ألن احلكم سوف يكون يف جلسة علنية، وكذلك قيل بأن العلنية تعرقل 
املتهم على تقدمي أوجه دفاعه، خاصة إذا كان خيجل من مواجهة اجلمهور مما 

  .)3 (ينعكس سلبا على عقيدة القاضي، ويؤثر يف احلكم الذي يصدره يف الدعوى
يطرح  هة الناس، فاملدافع عنه الوهنا إذا كان املتهم خيجل من مواج

موضوع اخلجل بالنسبة له، خصوصا أن احملامي يف اجلنايات وجوده يكون 
ضروريا، فاملتهم ال يضطر ملواجهة اجلمهور كثريا، وهذا ال حيدث دائما، ويف باقي 
أنواع اجلرائم يستطيع تقدمي ماال ميكنه البوح به شفاهة أمام الناس مكتوبا إىل 

  . وكل هذه األمور ال تقلل وال تنقص من قيمة وأمهية علنية احملاكمة.)4(القاضي
  

                                            
�6م، ا��$TC ا�3	��، ص، /  أP0$ د–) 1( A3�447 . 
��H أن 303  )I  ا��	دة –) 2(  H���)��  و�. آ	  " w0�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي !  !$1"	 ا8و �3�C  ! �
�� �%>ر ا

� TM.�3 و��)��.ى P0$ت !  �3�C �$�� و�(` إ5i	ت  ذ�  ! D��Q$ ا<�
�� ا���  "...��F ر'�W ا
�5> ا�B ،A3� n�q$ح M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ط /  أP0$ د–) 3( <�+�1 �(� ،���$+� . 138، ص 1993، دار ا�)"�Q ا

	ر، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 4(� �	�186 . 
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   علنية احملاكمة كقاعدة عامة و القيود اليت ترد عليها/ املبحث الثاين 
بعدما وقفنا يف املطلب األول على ماهية العلنية و على أمهيتها سنحاول اآلن 

اإلجرائية اجلنائية املختلفة أن نلقي الضوء على هذا املبدإ الذي أوجدته التشريعات 
، بل )1(أثناء جلسات احملاكمة كقاعدة عامة على اعتبار أنه من املبادئ الدستورية

، لذلك ال ميكن )2(أكثر من ذلك فهو ضمانة من ضمانات حقوق اإلنسان
للمشرع استبعاده إال يف حاالت معينة أومحاية لقيمة دستورية أخرى، تتمثل إما يف 

 وتوضيحا هلذه .)3(احلياة اخلاصة، أومحاية للنظام العام واآلداب العامةمحاية احلق يف 
  :التحدث على ما سيأيتاحلقيقة يتوجب علينا 

   مبدأ العلنية كقاعدة عامة/ املطلب االول 
لقد سبق وأن قلنا أن العلنية هي القاعدة العامة اليت حتكم االستقصاء 

 يكون من حق كل شخص أن يشهد القضائي النهائي، ويف معناها البسيط هو أن
، وهي تعين أيضا أنه من املمكن نشر ما يدور داخل )4(جلسة احملاكمة بدون قيد

 والعلنية تشمل كل إجراءات احملاكمة .)5(اجللسة العلنية بأي طريق من طرق النشر
، إىل غاية صدور احلكم، وهذا تأكيدا ملا )6(بدءا من النداء على أطراف الدعوى

والفقرة األخرية  )7(»...املرافعات علنية«:  اليت تقول. ج.إ. ق285ادة جاء يف امل
 »...ينطق باحلكم سواء باإلدانة أم بالرباءة يف جلسة علنية«.ج.إ.ق 309من املادة 

ويفهم من ذلك أن العلنية ال تقتصر على إجراء معني يف احملاكمة وإمنا هي مقررة 
  .   خر إجراء فيهاآقانونا من أول إجراء يف احملاكمة إىل 

                                            
   1971�A ا�>�#.ر ا��%$ي �3)� 169  و أP0$ أ�Q	 ا��	دة –  1996�A ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي �3)� 144  أP0$ ا��	دة –) 1(
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وينبغي على احملكمة أن تذكر يف حمضر اجللسة أو يف احلكم أن العلنية قد روعيت 
فإذا مل تشر إىل ذلك يف أحدمها تكون قد أمهلت إجراءا جوهريا مما جيعل عملها 

 ومىت كان متيسرا للجمهور حضور جلسات احملاكمة فإن .)1(معرض للبطالن
رمت حىت ولو مل حيضر أحد من هذا اجلمهور، ألنه من قاعدة العلنية تكون قد احت

مما ،)2(احملظور على احملكمة أن تعقد جلساا يف غري علنية وبغري إذن من القانون
  .يؤثر ذلك هذا على املتهم وينقص من ضماناته وحقوقه أثناء احملاكمة

احلاضرين تكملة ملا قلناه سالفا ال يتناىف مع العلنية، منح احملكمة سلطة تنظيم 
يف اجللسة لكفالة اهلدوء وحفاظا على هيبة احملكمة، وهلذا نص قانون اإلجراءات 

جاء يف نص املادة  هذا ماجللسة وإدارا منوطان برئيسها واجلزائية على أن ضبط ا
وله يف سبيل حتقيق ذلك أن خيرج من قاعة اجللسة كل من خيل . ج.إ.ق286

  .)3(ج.إ.ق 295بنظامها وهذا حسب نص املادة 
وحمافظة على نظام اجللسة و هدوئها دائما جاز للرئيس إذا اكتظت القاعة 
باحلضور أن مينع الدخول إليها، وال يعد هذا إخالال ملبدأ العلنية، وإذا أثارت بعض 
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 	"�	P(� O_� A� �3�)��� ا	M A� أن �_$ج D�   "....�O�5 ذ
1.ل . ج.إج.  �A ق401وا��	دة   30$4�  Le président a la police de l'audience et la direction des débats :              ا

   
�D  ا��	دة E1.ل404وآ  : �W40 A ا�1	0.ن 

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président 
ordonne son expulsion de la salle d'audience.  
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, 
placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées 
au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. .Sur l'ordre du président, 
il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. 

 :  W40 ا�1	0.ن 1.ل405و!  هEا ا�%>د 0(> أ�Q	 ا��	دة   
Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de 
l'article404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force 
publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le 
jugement est rendu en sa présence. 
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الدعاوي اهتماما لدى الرأي العام، وقدر رئيس احملكمة أن مجوعا غفرية تعتزم 
ألمر مبا قد يؤدي إىل السماح للبعض دون حضور اجللسات كان له أن ينظم ا

البعض اآلخر باحلضور بشرط أن يلتزم يف اإلذن واملنع ضوابط موضوعية، وتطبيقا 
لذلك قضت حمكمة النقض املصرية بأن دخول قاعة اجللسة بتصاريح ال يتناىف مع 
مبدأ العلنية، إذ أن املقصود من ذلك هو تنظيم الدخول، وأنه مادام الطاعن مل 

تمسك أمام حمكمة املوضوع بأن تصاريح دخول قاعة اجللسة إمنا أعطيت ي
ألشخاص معينني بالذات ومنعت عن آخرين، وال يتناىف أيضا مع مبدأ العلنية أيضا 
إذا أمر القاضي بإخالء جزء من القاعة أو بإقفال األبواب بعد شغل كل املقاعد 

    .)1(مراعاة للنظام العام
احملاكمة جيب أن يذكر يف احلكم أو يف حمضر اجللسة أن ومراعاة ملبدأ علنية 

 أن تثبت العلنية يف ياحملاكمة جرت علنا، فإذا استغرقت عدة جلسات فال يكف
اجللسة األوىل أو يف جلسة النطق باحلكم، إمنا جيب أن يشار إىل أن العلنية احترمت 

 البيانات اجلوهرية يف مجيع اجللسات، ويف التشريع اجلزائري يعترب هذا البيان من
يترتب عليه البطالن، ومع ذلك فذكره يف حمضر اجللسة يقوم مقام النص عليه يف 

   .)2(احلكم
    القيود اليت ترد على مبدأ علنية احملاكمة/ الثاين املطلب

كما سبق وأن عرفنا وتأكدنا بأن مبدأ العلنية يعد من أهم ضمانات املتهم، وأنه 
إلنسان، وجوبه يف اجللسات مل يأت مبحض الصدفة، حق من احلقوق األساسية ل

وحتقيقا لذات . وإمنا حتقيقا ملقتضيات العدالة احلقيقية، وحمافظة على حقوق املتهم
 يقتضي منا التسليم بضرورة احلد من إطالق مبدأ العلنية، حيث - العدالة-الغاية 

                                            
�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ /   واP0$ أ�Q	 د– 1030�5> ا����> ا�,.ار� ، ا�>!.ع ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 1(
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� 	Qأ� TCم 1952/ 03/ 11 را	
 أ�
 . 209 رM� 562، ص 03ا�)�1 س 
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 حفاظا على مصلحة مثة حاالت وقضايا ينبغي فيها االستغناء عن مبدأ العلنية وذلك
، ومن هنا )1(أهم، وحتقيقا يف ذات الوقت لضمانات أخرى مكفولة دستوريا

:  من قانون اإلجراءات اجلزائية صرحية يف النص على أن 285جاءت املادة 
املرافعات علنية مامل يكن يف عالنيتها خطر على النظام العام أو اآلداب العامة يف «

ها القاضي بعقد اجللسة سرية يف جلسة علنية غري هذه احلالة تصدر احملكمة حكم
 وتتم أيضا جلسات حماكمة ،»...ول اجللسةأن للرئيس أن حيظر على القصر دخ

 من قانون اإلجراءات 461األحداث يف سرية تامة وتأكيدا على ذلك نصت املادة 
حتصل املرافعات يف سرية ويسمع احلدث أطراف الدعوى «: يلي   على مااجلزائية

   »...يتعني حضور احلدث بشخصه و
ومن هنا نستطيع أن نستخلص أن افتراض سرية احملاكمة وبالتايل إقصاء 
العلنية يكون أحيانا جوازيا ويدخل ذلك ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع 
وبشروط معينة، وأحيانا أخرى فإن احلد من العلنية وإقرار السرية يكون وجوبيا 

ومن هنا يتوجب علينا الوقوف على . شرع منذ البدايةضمن أهداف رعاها امل
  :يلي حقيقة هذه القيود فيما

   للسلطة التقديرية لقضاة املوضوعد من علنية احملاكمة طبقاحلا / الفرع األول
للمحكمة بشروط معينة أن تأمر بنظر . ج.إ. ق285أجاز القانون يف املادة 

 وحمافظة على اآلداب العامة، ليس سرية، مراعاة للنظام العام الدعوى يف جلسة
املشرع اجلزائري وحده من قرر هذا، بل أقرته تشريعات أخرى غربية وعربية 

 اجللسة من حق احملكمة سرية  وتقرير.)2(كاملشرع املصري واملشرع الفرنسي
                                            

)I 1 ف34وا��	دة " ا��$�	ت ا�8	��� و�1.ق ا302	ن وا��.ا] A� 1996 " �0.�Q�A د�#.ر 32 ا��	دة –) 1( 	Qأ� F(� " A�Q
�>م ا0#"	ك �$�� ا302	ن ��)I 39وأ�Q	 ا��	دة ..." ا�>و F)�ك �"  	(.ز ا0#"� g 	�"و���� ،F!$B ��$و� ��	_�$�� ��	ة ا��.ا]A ا

 ".ا�1	0.ن

�� �  :" T�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي C	ء 0%"	 آ�	 ��   268 إن ا��	دة –) 2(������)�� ،و�(.ز  �3�)�
.ن ا �(` أن 

 ! 	"Q+� أو 	ى آ�".�<���H اSداب ، أن ��$ ��3	ع ا �P!	�� م ،أو	+� �3�C �$��، أو �)T !�	ت �+�)� �A ا��Q.ر �$ا�	ة ��)P	م ا
  :!$30  . ج. إ.  �A ق1 !1$ة 306  وأP0$ أ�Q	 ا��	دة – "!�"	 

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce 
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire 
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تقضي  أو مراعاة لآلداب فإا فمىت رأت احملافظة على احلياء وخاضع لتقديرها،
عليها وليس من حق املتقاضني أمامها مناقشتها يف   ألحدبذلك، فال سلطان

  .)1(ذلك
وبناءا عليه ملا كانت العلنية دف إىل حتقيق مصلحة عامة فإن احلد منها ال 

بالتايل ليس يف القانون ما يلزم . يكون إال ملصلحة عامة تتقدم عليها وتفوقها
قها تصدره من تلقاء نفسها احملكمة بنظر الدعوى يف جلسة سرية، و إمنا األمر بإطال

، كذلك هي غري ملزمة بإجابة طلب اخلصوم جلعل )2(أو بناءا على طلب اخلصوم
   .)3(اجللسة سرية إذا مل تر حمال لذلك

ومن احلاالت اليت تقتضي فيها نظر اجللسة سرية واملتعلقة باآلداب العامة 
ة النظام العام كما لوكانت دعوى من دعاوى اجلرائم األخالقية، أما املتعلق

كالدعاوى اليت دف إىل التآمر على أمن الدولة اخلارجي، وعندئذ تكون 
اجللسات إما كلها أو بعضها سرية سواء بالنسبة للجمهور كله أو بالنسبة لفئة 

   .)4(معينة منه كفئة الصغار
 268وكذلك نص املادة . ج.إ. من ق285وذلك طبقا ملا جاء يف نص املادة 

وال ميكن بأي حال ما أن تكون اجللسة . ملصري السالفتني الذكرا. ج.إ.قمن 
  .)5(سرية بالنسبة للخصوم أنفسهم أو ملمثليهم أو املدافعني عنهم

فإن األمر القاضي بسرية اجللسة جيب أن . ج.إ. من ق285وحسب نص املادة 
صدر يصدر يف جلسة علنية، ألن السرية تتقرر بناءا على هذا األمر فال ينبغي أن ي

 باإلضافة إىل هذا جيب أن يصدر احلكم علنا حىت لو تقرر سرية اجللسة .)6(سراً
                                                                                                                                
=l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.                                                           . 
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املصري . ج.إ. من ق303هذا ما جاء به نص املادة السابقة، و يقابلها نص املادة 
ومن هنا فإنه إذا تبني من مالبسات الدعوى أو مما دار يف  .)1(الفقرة األوىل

ت أن فرض السرية مل يكن له ما يربره، بل اجللسات السرية من مناقشات ومرافعا
كان ذريعة حلرمان املتهم من ضمانة كفلها له الدستور والقانون فإن كل 
اإلجراءات اليت متت يف اجللسات السرية باطلة، وهذا البطالن يتعلق بالنظام العام، 
 ألن املصلحة اليت تفَوت نتيجة انتهاك مبدأ العلنية ال ختص اخلصوم وحدهم بل

   .)2(تتصل يف املقام األول حبسن سري العدالة 
  ـد من العلنية املقرر قانونااحلـ/ الفرع الثاين 

ويقصد باحلد من العلنية يف هذا املقام هي احلاالت اليت فرض فيها املشرع 
سرية احملاكمة، والشك يف أنه يحظَر نشر ما يتخذ سرا، والسرية يف هذا املوضع 

 دف إىل محاية شخص املتهم الذي لديه ظروف خاصة، تصبح ضمانة هامة ألا
فهو ليس كغريه من املتهمني، حيث مل يبلغ بعد سن الرشد والذي يطلق عليه يف 
القانون اسم احلدث، وقد اهتم املشرع اجلزائري توافقا مع التشريعات اجلنائية 

جانب املعاصرة باألحداث اجلاحنني، فخص حماكمتهم بإجراءات خاصة راع فيها 
  .اإلصالح والتهذيب، وهذا لتسهيل اندماجهم من جديد يف اتمع

، يتضح لنا أن )3(.ج.إ. من ق468و 461ومن خالل نصي املادتني 
 داجللسات اخلاصة مبحاكمة األحداث تتم يف سرية، وأن ال حيضرها إال شهو

القضية ومن يكون وصي على احلدث وكذلك حماميه، واهلدف من سرية جلسات 
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كمة األحداث هو احلرص الشديد على محاية حقوق احلدث، كاحلق يف حما
اخلصوصية وكذا محايته من جو الرهبة الذي حييط باحملاكمات العادية، حىت تدخل 

، ومن مربرات السرية أيضا هي احلفاظ سيته الطمأنينة ويزول رعبه وخوفهيف نف
من  126ت املادة ، ويف هذا الصدد نص)1(على مسعة احلدث وخاصة يف املستقبل

زاولة مهنة التوليد  بشأن قانون الطفل واألحداث وم1966  لسنة112  رقمقانونال
ال جيوز أن حيضر حماكمة الطفل أمام حمكمة األحداث إال أقاربه «:مبصر على أنه

والشهود واحملامون واملراقبون االجتماعيون ومن جتيز له احملكمة احلضور بإذن 
  . )2(»خاص

على من عقوبات أقر ما قلناه فإن قانون اإلجراءات اجلزائية قد وزيادة على 
 477نشر ما يدور يف جلسات حماكمة األحداث، وهذا ما أكدت عليه املادة يقوم ب

حيظر نشر ما يدور يف جلسات جهات األحداث القضائية يف «: تقولاليت.ج.إ.ق
ة أخرى كما حيظر أن الكتب أو الصحافة أو بطريق اإلذاعة أو السينما أو بأية وسيل

  . ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق وية أو شخصية األحداث ارمني
ويف )3(دج12.000ىل إ 6000ويعاقب على خمالفة هذه األحكام بعقوبة الغرامة من 
  . حالة العود جيوز احلكم باحلبس من شهرين إىل سنتني
ث ولو بأحرف امسه األوىل وإال وجيوز نشر احلكم ولكن بدون أن يذكر اسم احلد
     »عوقب على ذلك بالغرامة من مائيت إىل ألفي دينار

يف هذا املقام حداث تقدم ذكره أن سرية حماكمة األ ونالحظ من خالل ما
كفلها له القانون وذلك  ، اليت للمتهم احلدثأساسيةهو يف حد ذاته ضمانة هامة و

   .ملتطلبات العدالةكرامته وحتقيقا خيدش  ما محاية له من كل
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  الفصل الثالث 
   شفوية إجراءات احملاكمة

principe de l’oralité des débats  

  
الشفوية واحدة من أهم املبادئ واخلصائص األساسية للمحاكمة، وهي أساس مبدأ 
املواجهة بني اخلصوم، واملواجهة ال تتحقق يف أكمل صورة إال يف ظالل الشفوية، 

ه بدليله وحبجته فريد عليه من فوره تفنيدا لقوله أو حيث جيابه كل خصم خصم
وفضال عن ذلك فالشفوية هي الطريقة املثلى اليت يتمكن ا القاضي من . تسليما به

 مبوضوعية وتسِهل له سبيل الوصول إىل احلقيقة، وهي بذلك تعد )1(تكوين اقتناعه
ا على هذه احلقيقة ووقوف. ضمانة أخرى هامة من ضمانات املتهم أثناء احملاكمة

يتعني علينا حتديد ماهية الشفوية وأمهيتها كمبحث أول، ونتكلم أيضا عن نطاق 
  .هذه الشفوية كمبحث ثاين

   ماهية شفوية إجراءات احملاكمة وأمهيتها/املبحث األول
يعترب مبدأ شفوية املرافعات أمام القضاء اجلنائي قاعدة رئيسية من قواعد 

ضى هذا املبدأ أن تتقيد حمكمة املوضوع بأن تسمع شهود النظام االامي، ومقت
الدعوى من جديد يف حضور املتهم، ضمانا حلقه يف الدفاع، حيث أن القواعد 
األساسية للمحاكمات اجلنائية توجب أن تبىن األحكام على أساس التحقيقات 

املتهم واملناقشات العلنية اليت جترى شفويا، ومبدأ الشفوية ضرورية  لضمان حقوق 
  .)2(مثلها مثل وجود حمام للدفاع عنه
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  ماهية الشفوية / األول املطلب 
يقصد بالشفوية أثناء احملاكمة هو أن جترى التحقيقات يف اجللسة بصورة 
شفوية أي شفاهة ،وأن هذه األخرية تشمل كل إجراءات احملاكمة، مبعىن أن يؤدي 

النسبة للخرباء الذين يدلون الشهود شهادم شفاهة أمام القاضي ونفس الشيء ب
 وجترى مرافعة عبأقواهلم، وتتم مناقشتهم فيها شفويا، وتقدم الطلبات والدفو

اإلدعاء والدفاع أيضا شفاهة، والغرض من وراء كل هذه املناقشة الشفوية يف 
اجللسة كي يبين القاضي اقتناعه من خالل ما مسع وشاهد أثناء جلسة احملاكمة 

    .)1(كم صائب مؤسس على قواعد صحيحة وذلك للوصول إىل ح
حيث أن القاضي يف هذه احلالة يكون اقتناعه الشخصي من التحقيقات اليت 

 أي الجيوز للمحكمة أن تبين اقتناعها على جمرد .)2(جترى يف اجللسة أثناء املرافعات
حماضر االستدالالت والتحقيقات االبتدائية، بل جيب عليها أن تقوم بسماع أقوال 

خلصوم وشهادة الشهود، كما جيب أن تكون كافة األدلة اليت تتضمنها ا
    .)3( حتت بصر احملكمة وخاضعة للمناقشة الشفوية–كما قلنا سابقا –والتحقيقات 

مبعىن آخر فإن القاضي ال يكتف باحلكم أخذا من واقع األوراق، ألن أساس 
 التحقيق الذي جيريه بنفسه احملاكمة اجلنائية هو حرية القاضي يف تكوين اقتناعه من

، حيث أنه ال جيوز احلكم إال بناءا )4(ويوجهه الوجهة اليت يراها موصلة للحقيقة
على حتقيق، وال جيوز أيضا ملن حيكم أن يبين اقتناعه على حتقيق أجراه غريه، ونعود 
لنؤكد على أن احملاكمات اجلنائية تبىن على التحقيق الشفوي الذي جتريه احملكمة 
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، وإذا كان )1(فسها يف اجللسة وتسمع فيه الشهود أمامها مادام مساعهم ممكنابن
املشرع قد اشترط يف التحقيق النهائي أن يكون شفويا فألن الشفوية وحدها هي 

. ج.إ.من ق 1  فقرة 233اليت تتالءم مع مرحلة احملاكمة، وقد ذكر هذا يف املادة 
 وهذه هي املادة الوحيدة اليت »...الشهود يؤدون شهادم شفويا«: اليت تنص 
  .  من أهم مميزات املرافعات اجلزائيةاليت تعتربالشفوية كلمة ذكرت فيها 

  مهية شفوية إجراءات احملاكمة أ/ملطلب الثاين ا
تعترب شفوية إجراءا ت احملاكمة ضمانة أساسية وجد هامة بالنسبة للمتهم، 

ضده وتسمح له يف ذات الوقت حيث تمكنه من االطالع على األدلة املقدمة 
    .)2( التهمة املوجهة إليهلدحضببسط أوجه دفاعه بالطريقة اليت يراها مناسبة 

   233 ادةـاملمع أن املشرع اجلزائري قد نص إىل مبدأ الشفوية من خالل نص 

 الذكر، إال أن هذا غري كاف يف نظري ألنه كان من املفروض ةالسالف. ج.إ.من ق
 مستقال، على غرار ما فعله بالنسبة ملبدأ العلنية، وبالرغم من هذا أن خيصص له نصا
باعتبارها إحدى املبادئ األساسية للمحاكمة اجلنائية، ويف  -كله فإن الشفوية 

 فإا متثل واحدة من أهم مقتضيات - نفس الوقت هي ضمانة هامة للمتهم
  . ومتطلبات السري احلسن للدعوى
ري قد خصص نصا مستقال يقر فيه مبدأ الشفوية وإن مل يكن املشرع اجلزائ

 على قانون اإلجراءات أثناء احملاكمة، فإنه من جهة أخرى قد يستنتج كل مطلٍع
اجلزائية وخاصة من خالل نصوص املواد املتعلقة بنظر الدعوى وكيفية سري 

 ، حىت ولو مل ينص)3(اإلجراءات يف اجللسة، يتأكد أن الشفوية فعال مقررة تشريعيا
عليها املشرع بالصفة املباشرة واليت كنا نتمناها بتخصيصه لنص يقرر فيه بأا 
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إال أن األصل رغم عدم استعمال هذا . قاعدة أساسية حتكم جلسات احملاكمة
  فإن اإلجراءات أمام القضاء اجلنائي تتم يف شفوية وهو – الشفوية –املصطلح 

ئية، حيث تنص املادة راءات اجلزاري من مواد قانون اإلجاألمر الذي تؤكده الكث
بتة للجنايات أو اجلنح إال جمرد ال تعترب احملاضر والتقارير املث«:  منه على أنه 215

ؤكد أن الكتابة وتهذه ، تبني » على خالف ذلكاستدالالت مامل ينص القانون
 إذدليال أمام القاضي، كتكون أصال ثلة يف حمضر الشرطة القضائية ال جيوز أن املتم

 ، وهذا يعين استبعاد الكتابة كقاعدة  إال يفجمرد استدالال  احملضرال يعدو أن يكون

إال أن النصوص اليت أشرنا هلا جندها تفترض أن مجيع   ،احلدود اليت يقررها القانون
. ج.إ. من ق212األدلة جيب عرضها ومناقشتها وهذا ما أكدت عليه املادة 

قتناعه اخلاص وال يسوغ له أن يبين قراره إال وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا ال...«
على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا 

  ألن األصل .)1(جند أن املشرع املصري أيضا قد أكد على نفس الشيءو، »أمامه
أصدر يف احملاكمات اجلنائية أن تبىن على املرافعة اليت حتصل أمام القاضي الذي 

احلكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ أن أساس احملاكمة اجلنائية هو 
حرية القاضي يف تكوين رأيه من التحقيق الشفوي الذي جيريه بنفسه ومن األدلة 

، وهذا مؤداه وجوب إتاحة الفرصة أمام مجيع اخلصوم )2(املطروحة أمامه يف اجللسة
 باالعتماد على املناقشات الشفوية اليت تتم بشأا لإلطالع على هذه األدلة، وذلك

 هي أيضا من اخلصائص )3(داخل جلسة احملاكمة، وذلك ألن املواجهة بني اخلصوم
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األساسية للمحاكمة، وهي ال تتحقق يف أكمل صورا إال يف ظالل الشفوية، 
حيث تتاح الفرصة لكل خصم أن يواجه اخلصم اآلخر مبا يكون لديه من أدلة، 
ويتصرف يف ذات احلني على ما يكون لدى خصمه من براهني، وبالتايل ميكنه أن 
يقول رأيه فيها وهذا يساعد احملكمة للوصول إىل احلقيقة بإجراءات عادلة، ومن 

، وتتجلى أمهية )1(خالل احلكم العادل الذي تصدره بناءا على ما دار يف اجللسة
لمتهم واخلصوم يف الدعوى مناقشة ليتسىن ل مبدأ الشفوية باعتبار أنه قد قرر

جيوز للمتهم أو «. ج.إ.ق 288الشهود الستجالء احلقيقة، وتنص على ذلك املادة  
  . حملاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إىل املتهمني معه والشهود

كما جيوز للمدعي املدين أو حملاميه أن يوجه باألوضاع نفسها أسئلة إىل املتهمني 
 اوتقابله، »بة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمني والشهودوللنيا. والشهود
وتطبيقا لذلك فاحلكم الذي جيعل عماده يف  .)2(فرنسي. ج.إ. من ق312 املادة

إدانة املتهم أقوال الشاهد يف التحقيق دون أن تسمعه احملكمة قد أخل حبق الدفاع 
لروايته ونربات صوته  وألن جماة القاضي للشاهد ومتابعته ،)3(ويتوجب نقضه

وأسارير وجهه من أن يستشف مدى جديته يف شهادته ومدى قابليتها للتصديق 
  .)4(وللتعويل عليها

والشفوية فضال عن ذلك هي الطريقة املثلى اليت يتمكن ا القاضي من 
تكوين اقتناعه فهو حينما يسمع حتاور اخلصوم، ويناقش الشهود واخلرباء يستطيع 
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ستجالء ما أكتنفه الغموض ويستكمل أيضا ما اعتراه القصور يف من خالل ذلك ا
التحقيق االبتدائي، ومن تفحصه للوجوه اليت أمامه يستظهر الكامن يف أغوار 
النفوس، كل هذا من شأنه أن جيعل االقتناع الذي يكونه قاضي احلكم يف اجللسة 

ألوراق صماء الحس أدىن إىل احلقيقة من تلك  اليت تتكون لديه من خالل مطالعته 
 ومن مث فقد صار من مقتضيات حسن سري العدالة أن جترى يف .)1(هلا وال حياة

إطار مبدأ الشفوية ليس باعتباره ضمانة هامة للمتهم فحسب، بل ضمانا للوصول 
   .)2(بالقاضي إىل أكرب قدر ممكن من اإلحساس بالقضية ولُبها ومقاطع الفصل فيها

 من ضمانات املتهم وأيضا هي خاصية من خصائص وإن كانت العلنية ضمانة
احملاكمة فإا ال حتقق الغاية منها على أفضل وجه إال إذا كانت إجراءات احملاكمة 
شفوية، أي مسموعة، فبدون ذلك ال يتسىن للجمهور متابعة ما يدور يف ساحة 

  .)3(القضاء، وال التأكد من سالمة وعدالة أحكامه
 أن نقول أن شفوية إجراءات احملاكمة باملعىن من خالل ما تقدم نستطيع

العام، تعترب حقا لكل خصم وواجب على كل حمكمة وهو إجراء جوهري تبطل 
    .)4(احملاكمة وال تصح بدونه

   نطاق شفوية إجراءات احملاكمة /املبحث الثاين
من الواضح أن إجراءات احملاكمة اجلنائية تدور حول الواقعة اإلجرامية 

عوى وسائر أدلتها، والشفوية تشمل كل هذه اإلجراءات بال استثناء، موضوع الد
 جبلسة اخلتام بدءا من جلسة االفتتاح اليت ينادي فيها على اخلصوم والشهود وانتهاءاً

 ولكن يضيق نطاقها نوعا ما أمام احملاكم .)5(اليت تنطق فيها احملكمة باحلكم علنا
 مطلبنيإىل املبحث لعليا، وهلذا سنقسم هذا ستئنافية ويزيد ضيقا أمام احملكمة ااال
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سنقف يف األول على الشفوية كمبدأ وأصل عام وسنوضح يف الثاين االستثناءات 
  . الواردة على مشولية مبدأ الشفوية

  مشولية مبدأ الشفوية لكل إجراءات احملاكمة كأصل عام/ املطلب األول
جراءات احملاكمات وكما ذكرنا سالفا أن قاعدة الشفوية متتد إىل كل إ

ودون استثناء، حيث ال يفلت من الشفوية أي إجراء باعتبار أا تسهل على 
القاضي الوصول بسرعة إىل احلقيقة، ألنه بدون املناقشة الشفوية يف اجللسة ال 
يستطيع القاضي أن يكون اقتناعا صحيحا بشأن القضية املطروحة أمامه، وهلذا 

ومنها املشرع املصري،  )1(ر التشريعات األخرىأوجب املشرع اجلزائري على غرا
على القاضي أن ال يسوغ له أن يبين قراره إال على األدلة املطروحة أمامه واملقدمة 

. )2(يف معرض املرافعات، وزيادة على ذلك أن حتصل املناقشات فيها حضوريا أمامه
ه على أدلة غري أ ن طرح الدليل باجللسة ال مينع القاضي من االعتماد يف قضائ

استخلصها من حماضر مجع االستدالالت أو التحقيق االبتدائي، على أن تكون هذه 
  .  )3(األدلة قد طرحت على بساط البحث واملناقشة أمام اخلصوم يف اجللسة

وأمام التسليم بأن احلكمة من شفوية إجراءات احملاكمة هي خماطبة وجدان 
أي إجراء يساعده على بلوغ هذه الغاية القاضي، وذلك حتقيقا للعدالة وبالتايل ف

، وبناءا على ذلك فاملتهم يواجه شفاهة بالتهمة )4(يدخل ضمن نطاق الشفوية
املسندة إليه، مث يسأل عنها وعقب ذلك يبدي اخلصوم أو وكالئهم شفويا ما يرون 

، مث تأخذ احملكمة الكلمة يف حتقيق الدعوى فتسمع )5(إبداءه من طلبات أودفوع
د واخلرباء وتناقشهم وتفسح اال للخصوم ليناقشوهم مث يتواىل اخلصوم يف الشهو
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 وخالل ذلك كله تكون الكلمة امللفوظة أو )1(املرافعة ويكون املتهم آخر من يتكلم
، وبالتايل كل هذه اإلجراءات )2(املنطوقة دون املكتوبة هي الوسيلة املستخدمة

 استنباط حكمه، بشكل صائب وعادل املتتالية اليت ذكرناها تساعد القاضي يف
وتدعيما هلذا، فإن القواعد األساسية لالستقصاء القضائي النهائي، تقتضي أال تقوم 
األحكام إال على التحقيقات واملناقشات العلنية اليت حتصل شفاهة أمام احملكمة ويف 

نته بناءا مواجهة اخلصوم، ومن نتائج هذه األخرية هو أنه الجيوز حماكمة املتهم وإدا
على شهادات، أو مستندات مل تتح له الفرصة ملناقشتها حبرية، وال حىت لتقدمي 

  . دفاعه، ألنه يف ذلك إهدارا لضمانات املتهم
باإلضافة إىل أن األصل يف األحكام  اجلنائية أن  ال تبىن  إال على التحقيقات 

فإذا كان قوام اليت جتريها احملاكم بنفسها يف جلساا حبضور خصوم الدعوى، 
 تشر ملوا يف التحقيقات مل تناقش باجللسة ولُاحلكم بإدانة املتهم أقوال واحد ممن سِئ

إليها احملكمة أثناء احملاكمة، ومل تتعرض هلا النيابة وال الدفاع، فإن هذا احلكم يكون 
قد أسس على دليل إثبات مل يكن مطروحا على بساط البحث باجللسة، ومل تتح 

صة مناقشته أثناء احملاكمة وإبداء كل ما يراه من مالحظات حوله، للدفاع فر
  .)3(فتكون النتيجة تعريض هذا الدليل للنقض

وإذا سلمنا بأن الشفوية متتد إىل كل إجراءات احملاكمة سنحاول فيما يلي أن 
نوضح العناصر اليت تنبسط عليها الشفوية، وما هو واجب احملكمة جتاهها، وأيضا 

  . ذلك بالنسبة للمتهم وضماناتهنبني أمهية
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  وأدلة اإلثبات الشفويةمبدأ /  الفرع األول
يلي أن نتعرض ملبدإ الشفوية باعتباره قاعدة عامة ومدى حتققه على  حناول فيما

مستويات خمتلفة من أدلة اإلثبات كاعتراف املتهم، وشهادة الشهود، واخلربة 
  . واملعاينة
   ته من قبل احملكمةإعتراف املتهم و مناقش / أوال

االعتراف هو قول صادر من املتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع املكونة 
للجرمية كلها أو بعضها، واالعتراف هو عمل قانوين باملعىن الضيق وليس تصرف 
قانوين، ألن القانون وحده هو الذي يرتب اآلثار القانونية لالعتراف وليس إلرادة 

ذه اآلثار، فضال عن ذلك أن القاضي هو الذي ميلك املعترف دخل يف حتديد ه
، وبالتايل )1(سلطة تقدير هذا االعتراف دون أي دخل للمعترف على نفسه

فاالعتراف شأنه كشأن مجيع عناصر اإلثبات يترك حلرية تقدير القاضي وهذا ما 
   .)2( من قانون اإلجراءات اجلزائية213نصت عليه املادة 

، إال أن )3(ف ينظر إليه البعض بأنه سيد األدلة كلهاوبالرغم من أن االعترا
هذا ال يمكَِن القاضي من االعتماد عليه، واالكتفاء به وحده واحلكم على املتهم 

ألن مهمة القاضي اجلنائي هي وجوب مناقشة االعتراف وحتليل وزنه . استنادا له
 األدلة األخرى، للوصول إىل مدى صحته ومطابقته للحقيقة باعتباره دليل كبقية

جيوز صرف النظر عنه واألخذ مثال بشهادة الشهود، وإذا اختذت احملكمة من 
االعتراف حجة على املتهم كان من واجبها أن تتأكد من مصداقيته، ألنه ال يكفي 
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أن يكون االعتراف صرحيا وصادرا عن إرادة حرة ال مكرهة، بل يلزم فوق ذلك 
با ألنه كثريا ما يعمد األبرياء إىل الزج بأنفسهم أن يكون املعترف صادقا وليس كاذ

، وقد يكون )1(يف قفص االام لتخليص ارم احلقيقي بدافع احملبة و القرابة مثال
االعتراف جبرمية ما، بغرض صرف النظر عن جرمية أخرى أشد منها وأخطر، مما 

الزم لتتأكد يؤدي بنا إىل التسليم بأن مناقشة املتهم يف اعترافه شيء ضروري و
احملكمة من مقارنة االعتراف باحلقيقة والواقع، وهذا شرط ضروري لالعتداد 
باالعتراف يف مواجهة املتهم باعتباره دليل كبقية األدلة األخرى واليت ختضع كلها 

 والقاضي وحده هو الذي حيدد قيمة هذا االعتراف، .)2(للسلطة التقديرية للقاضي
يستطيع  ناءا على اعتراف جاء خمالفا للحقيقة، والإذ ال ميكن له إدانة شخص ب

خمالفا للواقع إال إذا ناقش املتهم يف  القاضي معرفة ما إذا كان االعتراف مطابقا أو
كضمانة للمتهم  )3(اعترافه أثناء اجللسة وهذا متاشيا مع متطلبات قاعدة الشفوية

  . والطريقة املثلى للوصول إىل حكم صائب وحتقيقا للعدالة
  الشهودمناقشة  /ثانيا

 أومسعه بنفسه، وهي تنصب على أقوال هالشهادة هي تصريح الشخص مبا رآ
، وهي تعترب من )4(مستقاة من املشاهدة أو االستماع أو عن طريق أي من احلواس

أهم وسائل اإلثبات اجلنائية، واحملكمة ملزمة بأن تسمع بنفسها لشهادة الشهود 
  .)5(ذلك احتراما ملبدإ شفوية إجراءات احملاكمةوأن تسمح مبناقشتها شفويا و

وقد تكون الشهادة مباشرة كما عرفناها سابقا حيث يكون إدراك الشاهد ملا 
شهده قدمت عن طريق حواسه، أما الشهادة لغري املباشرة فهي األقوال اليت يديل ا 
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من الشخص عن واقعة مل يشهدها بنفسه، بل يرويها نقال عن غريه، حيث يشترط 
جرى النقل عنه شخص معلوم، فال جيوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة 

، وزيادة على ذلك لقد أجاز القانون للمحكمة بناءا )1(منقولة عن شخص جمهول
على طلب النيابة معاقبة كل شاهد يتخلف عن احلضور أو ميتنع عن حلف اليمني 

  .)2(بالنسبة لألحكام العامة هذا ج.د 12000- 6000أو أداء الشهادة بالغرامة من 
أما بالنسبة للشهود الذين يستدعون للجلسة أمام حمكمة اجلنايات وال 
حيضرون بدون عذر مقبول جاز للمحكمة أن تقوم بإحضار الشهود املتخلفني 
بواسطة القوة العمومية، ويتعني عليها أن حتكم على الشاهد املتخلف أو الذي 

 من دج أو باحلبس 10.000 إىل 5000غرامة من رفض أن حيلف أو يؤدي شهادته ب

وتقابلها املادة . ج.إ.من ق 299 أيام إىل شهرين وهذا ما أكدت عليه املادة 10
  .)3(الفرنسي. ج.إ. ومن ق326

وتتبني أمهية الشفوية يف جمال الشهادة يف أا تتيح الفرصة للمتهم لكي 
مما يؤكد أا فعال . ج.إ. من ق288يناقش الشهود وهذا ما أكدت عليه املادة 

، خاصة أن هذه الشفوية تسمح للقاضي أن يكون عقيدته اعتمادا )4(ضمانة هامة له
على طريقة أداء الشاهد لشهادته ألن هذه األخرية مبا أا تتميز بالذاتية والنسبية 
فإن تقدير قيمتها يف اإلثبات يترك بصفة مطلقة لتقدير القاضي وهذا ما نكتشفه من 

، وال يستطيع القاضي تقدير قيمة )5(السالفة الذكر. ج.إ. من ق213ملادة نص ا
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الشهادة ومعرفة مدى صحتها وتوافقها مع احلقيقة، ما مل يتم مناقشة الشهود يف 
اجللسة، حيث ال جيوز للمحكمة أن تكتفي بشهادة الشهود املوجودة يف حمضر 

تمال أن جتيء الشهادة اليت التحقيق االبتدائي دون أن تسمعهم بنفسها، وذلك الح
تسمعها أو يسمح للدفاع مبناقشتها مبا يقنعها حبقيقة قد تغري ا وجهة الرأي يف 
الدعوى، و إذا مل تلتزم احملكمة مبا قيل فإا تكون قد أخلت مببدأ شفوية املرافعة 

   .)1(وجاء حكمها مشوبا باإلخالل حبق الدفاع
 ل باعترافه إذا كان مكرهاًقب ال يبأنه وكما أسلفنا الذكر بالنسبة للمعترف

 حتت ضغط، نفس الشيء بالنسبة للشهود فال جيوز أن يكون الشاهد أثناء أو واقعاً
هلذا أجاز املشرع اجلزائري من خالل نص  حتت تأثري معني، وأدائه للشهادة واقعاً

 بأن يؤدي الشهود شهادم متفرقني، وذلك كي يتسىن. ج.إ. قمن 225املادة 
لكل شاهد أداء شهادته شفاهة وبكل حرية ومن دون أن يتأثر بشهادة الشهود 
اآلخرين وهذا تسهيال على احملكمة للوصول إىل احلقيقة، وبالتايل كل تصريح من 
شاهد كان أثناء الشهادة مكرها أو مهددا ال ميكن للمحكمة أن تعتمد على  

 حق للمتهم وواجب على ، ومن خالل ما تقدم فإن مساع الشهود هو)2(شهادته
     .احملكمة
  اخلربة ونتائج مبدأ الشفوية / ثالثا

اخلربة هي إبداء رأي فين يف مسألة يتعذر على القاضي أن يصل إىل رأي 
فيها دون االستعانة مبن له دراية خاصة بأحد العلوم أو الفنون، مىت كانت هذه 

بريا إذا كان يعتمد يف إبداء ، ويعترب الشخص خ)3(املسألة منتجة آلثارها يف الدعوى

                                            
�6م، ا��$TC ا�3	��، ص –) 1( A3� $P0442 أ .  
�5> ا����> ا�,.ار� ، ا��$TC ا�3	�� ص – 	Qأ� $P01032 وا .  
604�.ض ���> �.ض، ا��5	دئ ا�+	�� !  M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0$ أ�Q	 د–. 
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، كاللجوء إىل اخلربة )1(رأيه على أصول فنية علمية مسلم ا من أهل الفن أو العلم
الطبية لتحديد عجز األشخاص نتيجة حوادث املرور، واخلربة تعترب عنصرا من 

 على األسس عناصر اإلثبات، ووسيلة تساعد على كشف الدليل واحلقيقة اعتماداً
 على أنه باستطاعة احملكمة األمر يلفنية، وهلذا فقد نص املشرع اجلزائرالعلمية وا

بطلب من أحد  بتعيني خبري سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النيابة أو
اليت تترك .ج.إ.ق 219 وبالنظر إىل املادة .)2(اخلصوم مىت أستدعى األمر ذلك

ذاً صح القول الذي أعترب بأن مسألة إجراء اخلربة للسلطة التقديرية للمحكمة، إ
هي اخلبري األعلى يف الدعوى لذلك فإن هلا أن تقرر مبدئيا ما إذا كان األمر  احملكمة

، فهي إن رأت حاجة الدعوى إىل اخلبري ندبته وإن رأت )3(يقتضي ندب خبري أم ال
أن طبيعة املسألة ال تقتضي خربة خاصة أو أن األدلة اليت أمامها تكفي للفصل يف 

  .الدعوى صرفت النظر عن ندب اخلبري
وتقرير اخلربة ما هو إال عنصر من عناصر اإلثبات، ومتاشيا مع نص املادة 

 يف قبول اخلربة، أو رفضها ألا ختضع احلرية الكاملة فللقاضي .ج.إ.من ق 213
لتقديره كباقي عناصر اإلثبات األخرى، فإن له أن يأخذ منها ما يطمئن إليه ويترك 

  .)4( إليه ضمريه على أن يعلل قراره تعليال معقوال ومنطقياحرتاماال ي
وقبل ذلك ومبا أن تقرير اخلبري هو عنصر من عناصر اإلثبات الجيوز أن يأخذ به 
القاضي إال إذا عرض على كل أطراف الدعوى يف اجللسة وتتاح هلم فرصة 

                                            
�.ض ���> �.ض، B$ح M	0.ن اC2$اءات ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ص–) 1( $P0165 أ. 
)I . ج.إ. �A ق143 ا��	دة –) 2( :" �+$ض  	�<(� �
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، طبق للمادة )1(مناقشته، فاخلربة أيضا ختضع للمناقشة الشفوية من قبل اخلصوم
  .  ج.إ. من ق154

ويف األخري نستطيع أن نقول بأن تقرير اخلربة ليس حكما وليس له قيمة 
جيوز إثبات اجلرائم «. ج.إ. من ق212ثبوتية أكثر من شهادة الشهود تطبيق للماة 

بطريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك، 
، وحرية القاضي يف تقدير » ... حكمه تبعا القتناعه اخلاصوللقاضي أن يصدر

اخلربة ومدى قوا الثبوتية ترجع يف احلقيقة إىل خصائص اخلربة نفسها، إذ أا 
، ألنه املختص الوحيد يف إصدار حكم مبين على عقيدة مكونة مما طرح )2(القاضي

  . وممن أدلة أثناء اجللسة، ومتت مناقشته شفويا من طرف كل اخلص
  املعاينة نتائجو مبدأ الشفوية/ رابعا

املعاينة لغة هي إدراك الشيء بالعني، ويف االصطالح هي االنتقال إىل مكان 
، فهي من الوسائل اليت يصح للمحكمة أن تلجأ إليها )3(معني لفحصه وإثبات حالته

جدواها للكشف عن احلقيقة اليت  وإىل نتائجها باألخص إن قدرت ضرورا أو
ى وراء معرفتها، وللمحكمة يف هذا الشأن أن تنتقل إىل حمل الواقعة إلجراء تسع

املعاينات الالزمة إما من تلقاء نفسها، أو بناءا على طلب أحد اخلصوم وهذا ما 
كما جيوز للمحكمة بدال من االنتقال بكامل . ج.إ. من ق235جاءت به املادة 

أعضائها للقيام ذه املهمة، ويستدعى هيئتها ملعاينة حمل احلادث أن تندب أحد 
أطراف الدعوى وحماموهم حلضور هذه االنتقاالت وهذا حسب الفقرة الثانية من 

وبالتايل ينبغي أن حيضر املتهم وحماميه أثناء املعاينة، . ج.إ. من ق235نص املادة 
 حبق جيوز أن يعتمد على نتائج معاينة مل حيضرها املتهم ألن هذا يعد إخالال وال
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واحملكمة تأمر باالنتقال بواسطة حكم تصدره يف جلسة علنية تعني فيه . الدفاع
  . بدقة اليوم والساعة اللذين حيصل فيهما االنتقال

وملا كان انتقال احملكمة للمعاينة هو جزء من التحقيق النهائي الذي جتريه يف 
حضورية الدعوى، وجب أن تتوافر فيه سائر شروط التحقيق يف اجللسة من 

وعلنية، إذ أن اجللسة تعترب مستمرة خارج قاعة احملاكمة اليت تعقد فيها عادة، و إذا 
 الشروط املطلوبة قانونا يف إجراء املعاينات وحترير حمضر بإتباعكان القاضي ملزم 

االنتقال، إال أنه على العكس من ذلك يتمتع القاضي بسلطة واسعة يف تقدير ما 
ذ أن نتائج املعاينة ختضع إىل سلطة تقديره أي ملا ميليه عليه تسفر عنه املعاينة، إ

، وجيب على احملكمة أن تعرض حمضر املعاينة وما )1(ضمريه وقناعته الشخصية
توصلت له من نتائج على اخلصوم أثناء اجللسة ملناقشته، وهذا احتراما ملبدإ شفوية 

اء من نتائج يف حمضر إجراءات احملاكمة، وكي يتمكن املتهم من الرد على ما ج
  .املعاينة وهذا دعما حلقه يف الدفاع

ومن أهم النتائج اليت نستخلصها من خالل ما سبق  جند أن كل عناصر 
اإلثبات ليست فقط اليت تعرضنا هلا وحىت العناصر األخرى اليت مل نتعرض هلا مثل 

ة من قبل القرائن واحملررات، جيب أن تطرح كلها أثناء اجللسة للمناقشة الشفوي
.  من ق213اخلصوم وتترك حرية تقديرها للقاضي وحده، وهذا تطبيقا لنص املادة 

حيث ال ميكن للقاضي أن يبين حكمه على دليل مل يقم بطرحه على بساط . ج.إ
  .  لشفوية أثناء جلسة احملاكمةاملناقشة ا

  اللجوء إىل مترجم كوجه مدعم ملبدأ الشفوية / الفرع الثاين
تقدم تبني لنا أن إجراءات احملاكمة اجلنائية تقوم على مبدإ من خالل ما 

الشفوية وبالتايل من غري املمكن توجيه أسئلة كتابية للمتهم، وباملقابل ال جيوز 
االكتفاء برد املتهم على األسئلة كتابة، فهذا ال يتفق مع طبيعتها وال مع الغاية 
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كمة تتم باللغة الرمسية للدولة، املرجوة من ورائها، ونعلم أيضا أن إجراءات احملا
وهو ما . توافقا مع متطلبات السيادة الوطنية واحتراما إلقليمية قواعدها اجلنائية

أكدت عليه أغلبية التشريعات ومنها املشرع اجلزائري الذي أقر وجوب االستعانة 
 يف .ج.إ.ق من 298تنص املادة حيث  يف قانون اإلجراءات اجلزائية مبترجم حملف

ويتحقق الرئيس من وجود املترجم عندما يكون وجوده الزما ...« : الثالثة افقر
ومبدأ االستعانة مبترجم ال يعين ذلك مترمجا شفهيا . )1(»للرجوع إليه عند االقتضاء

فقط، بل هناك أيضا مبدأ احلق يف الترمجة التحريرية، حيث إذا كان املتهم جيد 
، فله احلق يف )2( اليت تستخدمها احملكمةصعوبة يف تكلم أو فهم اللغة الرمسية

احلصول على مترجم شفهي من لغة احملكمة إىل لغة املتهم والعكس، وكذا يتوىل 
ترجم إعداد نسخ حمررة من الوثائق باللغة اليت يفهمها املتهم، وهذه الوظائف امل

 أساسية إلعمال احلق يف توفري تسهيالت كافية للمتهم، لكي يعد دفاعه وبالتايل
  .احلق يف الترمجة هو ضرورة الزمة للحق يف احملاكمة العادلة

ولقد نص على هذا املبدأ العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية من خالل 
لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف «: اليت تنص على أنه ) و(/3 /14املادة 

أن يزود جمانا ... آلتية قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، بالضمانات الدنيا ا
، وتنص املادة »بترمجان  إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة

يضمن حق «: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه ) و (/1/ 67
، وهي قاعدة وردت صراحة يف بعض )3(»املتهم يف احلصول على مترجم كفء

                           ينماية،حيث أوجبت على احملكمة تعيني مترجم حاإلجرائ التشريعات

                                            
` وا�,".د  ":��H أF0 . ج.إ. �A ق91 )I ا��	دة –) 1(	
� �A 298 و)I ا��	دة "...  �(.ز �1	/  ا�#���1 ا�#>�	ء �#$�f �C$ ا
$1"	.ج.إ.ق!  !  �\�	\��)> اQ#Mg	ء :  "...ا F��
.ن وC.د� gز�	 ��$C.ع إ� 	�<(� �C$#��  ".و�#��1 ا�$'� W�A وC.د ا
)I .ج.إ.ق406 . )I ا��	دة –) 2(  #� :      !$30  ا

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est 
nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans 
au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. 

)3 (–����r وا�+,$ون، د��O ا���	آ�	ت ا�()	'��، ا��$TC ا�3	��، ا�%	در � A���P( ا�+4. ا�>و	\� . أP0$  ا�O%4 ا
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 اخلصومة اجلنائية ال يتكلم لغتها الرمسية ومنها التشريع فيكون أحد أطرا
، وليس من ال يفهم اللغة الرمسية فقط يعني له مترمجا إذ أنه يف حالة )1(اجلزائري

قد يستعني القاضي مبترجم قادر على التحدث معهم لتوضيح أقواهلم الصم البكم 
  .)2(للمحكمة

واالستعانة مبترجم اهلدف منها تيسري مهمة القاضي يف الوصول إىل احلقيقة، 
  . وتسهيل مهمة املتهم يف مباشرة حقه يف الدفـاع، دعما حلقه يف حماكمة عـادلة

 عليه من ضه على تفهم ما يعرويعترب املترجم من أعوان القاضي حيث يساعد
  .قضايا، ومساع من ال يعرف اللغة العربية من اخلصوم والشهود

والترمجة تعترب من أعمال اخلربة، ذلك ألن املترجم يساعد القاضي على أداء 
وهو يعتمد على قواعد فنية ال يعرفها عادة هذا األخري، حيث يفسر له . مهمته

روف وكل ما ينطق به الشخص املطلوب ترمجة أقواله، املعاين ويفك له الرموز واحل
أثناء احملاكمة متهما كان أو شاهدا على حنو ييسر اإلملام جبوانب الدعوى املختلفة 

 أوىف من العدالة، إذ يتسىن له وصوال دائما للحقيقة، وهو ما يضمن للمتهم قدراً
رده على التهمة املسندة فهم ما يديل به اإلدعاء والشهود ويعينه على إفهام قاضيه ب

  .إليه، وتوضيح أوجه دفاعه ودفوعه بشأا
 ومن هنا تتبني لنا الصلة الوثيقة بني دور املترجم وشفوية إجراءات احملاكمة 

من ممكن من ناحية، وما يكفله هذا الدور من فائدة للمتهم، لتحقيق أكرب قدر 
                                            


.ن وC.د� gز�	  ��$C.ع  ...  :"ة ا�R8$ة ��H أF0ا�14$. ج.إ. �A ق298 )I ا��	دة –) 1(� 	�<(� �C$#��و�#��1 ا�$'� W�A وC.د ا
 <(� F�� ."اQ#Mg	ء إ

 �A 92 وا��	دة " 92 إذا آ	ن ا��#"� أو ا�,	ه> أ�� أو أ�
� أT5 �	 ه. �1$ر !  ا��	دة ": ��H أF0 . ج.إ. �A ق301 )I ا��	دة –) 2(
ج .إ. �A ق408  و1	��"	 ا��	دة – ج. إ. ق �A 343 وهEا �	 أآ>ت ���F ا��	دة "ذا آ	ن ا�,	ه> أ��	 أو أ�
�	   إ": �>وره	 1.ل . ج.إ.ق

 I(  #�  :!$30  ا
«Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue 
des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les 
sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.  Le président 
peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte 
de surdité Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit..   Les autres 
dispositions du précédent article sont applicables. Le président peut procéder de même avec les témoins ou les 
parties civiles atteints de surdité».                                                                                   
 
. 
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اهد الذي ال يتكلم الضمانات من ناحية أخرى، وتعيني مترجم للمتهم أو للش
العربية إجراء ضروري استجابة ملتطلبات مبدأ الشفوية، ووفاء مبا تستلزمه املباشرة 
الفعالة حلق الدفاع، ويكفي لكي يكون املترجم أهال للترمجة جيب أن يفهم لغة 
الشخص املراد ترمجة أقواله أمام احملكمة، وليس يف اللغات فقط بل جيب أن يكون 

 .)1( بالنسبة لطريقة احلوار اليت يتعاملون ا الصم البكم أيضاله دراية كافية
ونالحظ من خالل ما تقدم أن املشرع اجلزائري قد ركز على وجود املترجم يف 

  ،301 ،298، 92 ،91أكثر من مادة من قانون اإلجراءات اجلزائية نذكر منها 
لتسهيل  جملضرورة االستعانة مبتر  وهذا دليل على تفطنه.380 ،343 ،314

  .)2(وخاصة مرحلة احملاكمة الدعوى  مراحلكاملاإلجراءات عرب 
   الشفويةاالستثناءات الواردة على مبدأ /املطلب الثاين

لقد عرفنا أن مبدأ شفوية إجراءات احملاكمة يعترب ضمانة أساسية للمتهم 
ائري يدور يف التحقيق النهائي، لكن املشرع اجلز ورأينا بأا تتسع لتشمل كل ما

قد تعرض حلاالت خفف من خالهلا من مبدأ الشفوية يف حدود معينة رآها مسوغة 
تقرر على . ج.إ. من ق407لذلك وختتلف علته يف هذا باختالف احلاالت، فاملادة 

أنه إذا مل حيضر الشخص املكلف باحلضور يف اليوم والساعة احملددين يف أمر 
 اليت 346 املادة بدورها أحالتنا إىل املادةالتكليف باحلضور حيكم عليه غيابيا، وهذه 

تقرر إذا مل يكن التكليف باحلضور قد سلم لشخص املتهم يصدر احلكم يف حالة 
ختلفه عن احلضور غيابيا، من خالل هذا نفهم أن احملكمة جاز هلا أن حتكم يف غيبة 

قيق املتهم، وبالتايل جيوز هلا احلكم بناءا على األدلة اليت أسفر عنها التح
، وهذا تقييد واضح ملبدأ الشفوية، سببه ومربره أن املشرع فتح الباب )3(االبتدائي
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، إذا قضي بإدانته وإذا عارض )1( باملعارضة يف احلكم الغيايب بأن يطعنللمتهم
  . وحضر أمام حمكمة املعارضة فإن احملكمة تلتزم بتحقيق الشفوية

قد أورد املشرع استثناءات ف. ج.إ.من ق)2(400وجند أيضا من خالل املادة 
، وأجاز للمحكمة يف مواد املخالفات أن تستند )3(أخرى على مشولية مبدإ الشفوية

إىل ما هو ثابت من إجراءات يف التحقيقات األولية، حيث أضفى على حماضر مجع 
االستدالالت حجية بالنسبة للوقائع اليت يثبتها ضابط أو أعوان الشرطة القضائية 

ها إىل أن يثبت ما ينفيها، ونطاق حجية حماضر املخالفات حمددة املختصون في
عون الشرطة القضائية  بالوقائع املادية املتعلقة باملخالفات اليت أثبتها ضابط أو

 على إدراكه مشاهدة أو مسعا، حيث إذا مت اعتراف املتهم أمام املختص اعتماداً
  .دوث االعترافعون الشرطة القضائية انصرفت احلجية إىل ح ضابط أو

ويترتب على اعتبار احملاضر احملررة يف املخالفات حجة مؤداها تعويل احملكمة 
على ما اشتملت عليه، دون أن تكون ملزمة بإجراء حتقيق  يف اجللسة حول ما جاء 

ن اخلصم من إمكانية إثبات عكس ما ورد فيها كَمييف هذه احملاضر، إال أنه جيب أنُ 
شهادة الشهود كما جيب متكينه  دليل العكسي إال بالكتابة أووال جيوز أن يقوم ال

   .)4(من الطعن فيها بالتزوير
أن هناك بعض التقييد على مبدإ . ج.إ. من ق431ونستنتج من املادة 

الشفوية أمام الس القضائي كجهة استئناف يف مواد اجلنح واملخالفات، حيث 
ة الشهود إال إذا أمر الس بسماعهم تنص الفقرة الثانية منها أنه ال تسمع شهاد

جيري يف حمكمة أول درجة، فالشهود ملزمون باحلضور وملزمون  على خالف ما
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باإلدالء بشهادم حتقيقا ملبدإ الوجاهية والشفاهية أثناء اجللسة كمساعدة للقاضي 
  .للوصول إىل احلقيقة وهذا فعال ما يتطلبه السري احلسن للعدالة

ات اجللسات أمام احملكمة العليا كمحكمة نقض  فتنص وبالنسبة إلجراء
يف فقرا الثانية بأن إجراءات النقض كتابية، وجيوز حملامي . ج.إ. من ق419املادة 

أطراف الدعوى أن يسمح هلم عند االقتضاء بأن يتقدموا مبالحظات موجزة 
 تكون شفوية، وحيث يفصل يف الدعاوي أمام هذه احملكمة بناءا على األوراق وال

ملزمة بسماع الشهود، ويف نظري جيب أن يقَرر مبدأ الشفوية وحيترم على مستوى 
خمتلف جهات احلكم من حمكمة أول درجة إىل غاية حمكمة النقض، وذلك حفاظا 
على حقوق اخلصوم خصوصا أن مبدأ الشفوية هو ضمانة هامة للمتهم جيب 

خرية على مستواها يتحدد  األهاحترامها من طرف خمتلف جهات احلكم، ألن هذ
  .مصري املتهم ولذا جيب أن حياط بكل الضمانات

باإلضافة إىل التخفيف من مبدإ الشفوية أثناء احملاكمة هناك إجراء آخر يعترب 
كضابط توثيقي هلذا املبدأ، حيث أن املشرع اجلزائري مل يترك إجراءات الدعوى 

ليها، وتوثيق إجراءات احملاكمة بغري ضابط إمنا أوجب توثيقها كي يتسىن الرجوع إ
  .)1(يتم عن طريق تسجيلها من قبل كاتب اجللسة حتت إشراف ورقابة رئيسها

فإذا كانت إجراءات احملاكمة تتم شفاهة فإنه ينبغي تدوينها كتابة وذلك إثباتا 
حلصوهلا، مما جيعلنا نعترب أن ضابط التوثيق وجد من أجل الغاية املستهدفة من 

نه بدون هذا الضابط يستحيل على اخلصوم إقامة الدليل على عدم وراءه، حيث أ
حصول إجراءات احملاكمة وفق الشروط املنصوص عليها يف القانون، وبدونه أيضا 
ال تستطيع حمكمة النقض بسط رقابتها على هذه اإلجراءات، وحجية حمضر اجللسة 
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 عالقة هلا مبدى فيما يتعلق بأدلة الدعوى مقصورة على حتصيلها وحتقيقها، وال
  .)1(صحتها، ألنه أعد فقط إلثبات ما مت اختاذه من إجراءات يف اجللسة، ال لتقييمها

  
  الرابعل الفص

  اعـاحلق يف الدف
Droit de la défense 

  
ال يشك أحد أن احلق يف الدفاع يتزعم قمة الضمانات بغري منازع، ألنه الضمانة 

مته، ولقد أقرت هذا احلق كافة الشرائع، الرئيسية واهلامة جدا للمتهم أثناء حماك
ولعل أصله مستمد من حق اإلنسان الطبيعي يف الدفاع عن نفسه ضد كل أذى 
يتهدده يف حياته، أويف صحته، أو يف ماله، كما مستمد أيضا من تلك القاعدة 
احلكيمة اليت استقرت يف كافة التشريعات احلديثة وهي أن األصل يف اإلنسان 

، ولقد ورد هذا احلق أيضا يف كافة اإلعالنات العاملية املتعلقة )2(إلدانةالرباءة ال ا
  .)4(، وأكدت عليه نصوص معظم الدساتري والتشريعات اإلجرائية)3(حبقوق اإلنسان

ووقوفا على حقيقة هذه الضمانة، وتبيانا لقيمتها وتوضيحا لدعائمها، وكيفية 
  : ني على النحو التايلمباشرا سنحاول أن نقسم هذا الفصل إىل مبحث

   أمهيتهماهية احلق يف الدفاع و/ املبحث األول
احلق يف اللغة خالف الباطل أو نقيضه، واحلق غلبة اخلصومة، وقد ورد معىن 

 ﴾∪⊅⊅⊆∩ y‰ôãuρ «!$# $y)ym﴿ :كلمة حق يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة كقوله تعاىل 
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]6S[ أي ثابتا واقعا ال حمالة، وقوله تعاىل﴿ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ ª!$# βr& ¨, Ïtä† ¨, ys ø9 $# ∩∠∪﴾ 
]ES[ أي يظهر األمر الثابت، وقوله�  :﴿‘, Ïtä†uρ ª!$# ¨,ys ø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ öθ s9 uρ 

oνÌ� Ÿ2 tβθ ãΒÌ� ôf ãΚø9 $# ∩∇⊄∪ ﴾]IS[1(أي يثبته حبججه(.     
بأنه صلة أو رابطة قانونية، واختصاص شخص من "احلق"ف فقهاء القانون وقد عر 
اص على سبيل االستئثار مبركز قانوين ممتاز، كما عرفه البعض أيضا بأنه األشخ

ثبوت قيمة معينة لشخص مبقتضى القانون، فيكون هلذا الشخص أن ميارس سلطات 
 أما كلمة الدفاع .)2(معينة يكفلها له القانون، بغية حتقيق مصلحة جديرة بالرعاية

دفعا حناه بقوة وأزاله، ودافع عنه، دفع لغة فتعين كثري الدفع واحلماية، ودفعه يدفعه 
    .)3(عنه السوء واألذى ومحاه منه

   ماهية حق املتهم يف الدفاع / املطلب األول
ومل  droit de la défense "حق الدفاع"تعددت التعريفات لتحديد معىن 

ن يلجأ إىل تعريف حق الدفاع تلتق كلمة الفقهاء حول حتديد ماهيته، فمنهم م
شأ منذ اللحظة األوىل اليت يواجه فيها الشخص االام، ويقصد ذا احلق ين« :بأنه

هو متكني الشخص من درء االام عن نفسه، إما بإثبات فساد الدليل املوجه ضده 
إن كان حق الدفاع يعين متكني  و.)4(»أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو الرباءة

ميكن حتقيقه إال يف ظل حماكمة عادلة املتهم من درء االام عن نفسه، فإن ذلك ال 
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ومن خالل جمموعة من اإلجراءات واألنشطة، لذا فقد قيل بأن حق الدفاع هو حق 
، أو هو جمموعة من )1(املتهم يف حماكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة

األنشطة اليت يباشرها املتهم بنفسه أو بواسطة حماميه لتأكيد وجهة نظره بشأن 
والبعض اآلخر عرف حقوق الدفاع بأا مفهوم جمرد عرب عنه . ملقام ضدهاإلدعاء ا

القانون الوضعي بأنه عبارة عن جمموعة من االمتيازات اخلاصة أعطيت إىل ذلك 
                                                      .)2(الذي يكون طرفا يف الدعوى اجلنائية

ء إىل اعتبار حقوق الدفاع بأا تلك يف حني يتجه فريق آخر من الفقها
املكنات املتاحة لكل خصم ليعرض طلباته وأسانيده، والرد على طلبات خصمه 
وتفنيدها إثباتا حلق أو نفيا لتهمة، على حنو ميكن احملكمة من بلوغ احلقيقة وحسم 

   .)3(النـزاع املعروض عليها بعدالة
ك املكنات املستمدة من وهناك تعريف آخر يقول بأن حقوق الدفاع هي تل

طبيعة العالقات اإلنسانية، واليت ال ميلك املشرع سوى إقرارها بشكل حيقق التوازن 
بني حقوق األفراد وحريام، وبني مصاحل الدولة وهذه املكنات ختول للخصم 
إثبات إدعاءاته القانونية أمام القضاء، والرد على كل دفاع مضاد يف ظل حماكمة 

    .)4(لنظام القانوينعادلة يكفلها ا
وإضافة إىل هذه التعاريف هناك تعريف يقول بأن حق املتهم يف الدفاع يعين 
جمموعة من االمتيازات اليت يتحصن ا أي فرد يتعرض لتهديد يف شرفه أوحياته أو 

مصاحله، من خالل االشتباه فيه، أو اامه يف جرمية من اجلرائم، حبيث  حريته أو
جمموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت متكنه من تبديد اإلدعاء يتمكن من ممارسة 
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 من وضعه ماملقدم ضده أمام سلطات االستدالل أو التحقيق أو احملاكمة، فالربغ
املخالف للقانون، إال أنه يتمتع ذه االمتيازات منذ بداية االشتباه حىت احملاكمة، 

ه من املسؤولية املسندة إليه، ويعطى املكنة والوسيلة إلثبات براءته وتوضيح موقف
ذلك ألن الدفاع من مقتضيات االام، وضرورة منطقية . حىت يظفر مبحاكمة عادلة

 واالام حيتمل الشك .له، فاالام الذي ال يقابله دفاع يتحول إىل إدانة حقيقية
  .)1(بطبيعته وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع وجماله

اآلخر ضيق، فاألول يعين  أحدمها واسع و الدفاع مدلوالن،وحلق املتهم يف
 تعسف سلطات دكافة الصور والوسائل اليت حتمل معىن احلماية للمتهم، ض

االستدالل والتحقيق واحملاكمة،  أما اآلخر فيعين حق املتهم يف االستعانة مبحام 
  .)2(ليدافع عنه

نالحظ من خالل هذه التعريفات أا تصب يف معىن واحد وتقريبا كل 
ريف يكمل اآلخر، مما يدفعنا هذا إىل حماولة استخالص تعريف ميكن أن يكون تع

حق الدفاع هوكل إجراء قانوين ": شامال وخمتصرا حلق الدفاع يكون كالتايل 
يسمح للمتهم بأن يدفع التهمة املسندة إليه ويسمح له أيضا بأن حيظى مبحاكمة 

  . "عادلة
  ه  وطبيعتأمهية حق الدفاع/ املطلب الثاين

هو أخطر أدوار الدعوى، وهو يتميز بإجراءات دقيقة إن دور احملاكمة    
متعددة هدفها الوصول بسفينة العدل إىل بر اآلمان وسط األخطار اليت قد 
تتهددها، ومنها خطر احتمال تسرع القاضي يف اقتناعه بالثبوت أو بالنفي بأدلة 

لنجاة اليت تقيمها صخرة اهي خادعة، وكفالة حق الدفاع على صورة حامسة 
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الشرائع احلديثة، وتضعها يف الوضع الالئق ا من االعتبار والتقديس لتزيل 
املخاوف من احتمال خطأ القضاء، فتحفظ له كل جالله ومسوه، وهي الفارق 

  .الذي مييز يف الدولة احلديثة عمل السلطة عن عمل القضاء
 على التقدم بالدفوع وإذا كان دور الدفاع يف التحقيق االبتدائي مقصورا

والطلبات، فإن دوره يف احملكمة أخطر من ذلك بكثري، إذ يصبح عليه فيها عبء 
ضخم جديد هو مناقشة األدلة املطروحة، بعد مجعها وتعزيزها قبل املتهم، مناقشة 
غالبا ما تكون عسرية تتطلب الكثري من الصرب والفطنة إلظهار أوجه الضعف أو 

قد أوجب قانوننا اإلجرائي على حمكمة اجلنايات أن ، و)1(هاالتناقض الذي يكون في
من أداء ، ولقد أعترب منع هذا األخري تفسح اال لسماع مرافعة احملامي حىت النهاية

                                                                    .مبطل وحده إلجراءات احملاكمة واجبه إهدارا حلق الدفاع،
   أمهية حق الدفاع /الفرع األول

 الطبيعية، ومن أهم ضمانات احملاكمة، يعترب حق الدفاع من قبيل احلقوق
وهو حق أصيل حيتل مكان الصدارة بني احلقوق الفردية العامة، فهو مل يتقرر 

، وحلق الدفاع شأن )2(ملصلحة الفرد فحسب بل ملصلحة اتمع لتحقيق العدالة
ة كبري يف حتقيق العدالة اجلنائية،  فإىل جانب كونه ميكن املتهم من دفع وتفنيد التهم
املوجهة إليه، فهو يف الوقت ذاته يساعد القاضي يف الوصول إىل وجه احلق يف 
الدعوى اجلزائية، ذلك أن ما يقدمه املتهم أو حماميه من أوجه دفاع، إضافة إىل 
املناقشات اليت تدور باجللسة من شأا مجيعا أن تيسر على القاضي إصدار حكم 

ن حق الدفاع يعين إعطاء املواطن مطابق للعدالة، ولذلك قال البعض أن ضما
إمكانية محاية مصاحله، واملسامهة الفعالة يف تنفيذ مهمة القضاء، ويساعد بصورة 
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فعالة أيضا يف تقرير احلكم العادل، أي أنه ميهد السبيل للوصول إىل اهلدف الرئيسي 
 إىل  فحق الدفاع هو عون للقضاء يف الوصول إذاً.)1(للنظام القضائي ويقرر احلقيقة

تغيبه سيؤدي حتما إىل تزييف  احلقائق املنشودة ويف حالة غياب هذا احلق أو
احلقائق اليت قد تنتج عن شهادة الزور، أو االعتراف املنتزع عن طريق الوسائل الغري 

األمر الذي يضلل القضاء وحيجب عنه احلقيقة ويؤدي به يف اية املطاف . مشروعة
  .)2( خطريةإىل االنزالق يف أخطاء قضائية

كما أن أمهية حق الدفاع يف حتقيق العدالة ميكن أن تظهر بشكل واضح 
خصوصا وأن القاضي ال يستطيع أن يبين حكمه إال على األدلة اليت متت مناقشتها 
أمامه مناقشة جدية وحرة، وهذه املناقشة ال ميكن أن تكون ما مل يتمتع أطراف 

مة يف التعرف على تلك األدلة ومناقشتها  حبرية تا- ومنهم املتهم طبعا -الدعوى 
  .  والرد عليها و هذا هو عني حق الدفاع

وتربز أمهية حق الدفاع أيضا باعتبار أنه هو الذي يلقي على عاتق النيابة 
العامة تبعة إقامة الدليل على صحة االام املسند إىل املتهم، دون أ ن يتكبد األخري 

التعرض حلقه يف دحض  ة فيه دون االنقاص أو وهي مفترض)3(عناء إثبات براءته
أدلة االام وتفنيدها يف جو ميكن للقاضي حبيدته أن حيقق احملافظة على التوازن ينب 
أطراف الدعوى العمومية، وبناءا على ذلك فإنه يكفي املتهم أن يدفع التهمة 

اب فينتقل املوجهة إليه بأحد أسباب اإلباحة أو مانع من موانع املسؤولية أو العق
عبء حتري احلقيقة إىل القاضي، الذي يتعني عليه إن مل يأخذ مبا دفع به وجب 

وإن متكني املتهم من الدفاع  .عليه أن يرد عليه ردا سائغا ال لبس فيه وال غموض
عن نفسه ال يعين البتة يئة السبيل أمامه لإلفالت من العقاب، وإمنا يعين التأكيد 
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الة من شأا بث الطمأنينة يف نفوس مجهور الناس إىل على دعامة أساسية للعد
حسن سري العدالة، وهذا من شأنه تبديد أي شك حول أي شبهة ظلم حينما تنتهي 

     .)1(كلمة القضاء إىل إدانة املتهم كما متحو مظنة التهاون حني حتكم برباءته
"... بقوهلا وتأكيدا ألمهية حق الدفاع فإن احملكمة الدستورية العليا يف مصر 

 67حق الدفاع يعترب ركنا جوهريا يف احملاكمة املنصفة اليت تطلبها الدستور يف املادة 
كإطار للفصل يف كل اام جنائي، تقديرا بأن صون النظام االجتماعي ينافيه أن 
تكون القواعد اليت تقررها الدولة يف جمال الفصل يف هذا االام مصادمة للمفهوم 

العدالة اجلنائية إدارة فعالة، وإن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود الصحيح إلدارة 
حتد منها خيل بالقواعد املبدئية اليت تقوم عليها احملاكمة املنصفة، واليت تعكس نظاما 
متكامل املالمح يتوخى صون كرامة اإلنسان ومحاية حقوقه األساسية، وحيول 

ل رجها عن أهدافها، كما ينال اإلخالبضماناته دون إساءة استخدام العقوبة مبا خي
   .)2("بضمانة الدفاع من أصل الرباءة
 يف تأمني – والقول دائما للمحكمة الدستورية -فدور ضمانة الدفاع 

حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوما يف جمال االام اجلنائي، باعتبار أن اإلدانة 
 بينه وبني اجلماعة اليت ينتمي إليها اليت قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية

منهية أحيانا أماله املشروعة يف احلياة، ويتعني بالتايل أن يكون حق النيابة العامة يف 
  .)3(...تقدمي أدلة االام موازيا بضمانة الدفاع اليت يتكافأ ا مركز املتهم معها 

  طبيعة حق الدفاع/ رع الثاينالفـ
 أنه حق شخصي، وذلك ألنه يهدف إىل محاية حق الدفاع يبدو يف البداية

مصاحل املتهم الشخصية بتمكينه من دحض كل ما يسند إليه من م، وتقدمي ما 
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يرى ضرورته حلفظ حقوقه الفردية، ولكن ملا نتمعن جيدا يف طبيعة حق الدفاع 
جنده أكرب من أن يكون جمرد حق شخصي، ألنه ال يقتصر دوره على محاية مصاحل 

بل حيقق مصلحة عامة وهي املساعدة على إظهار احلقيقة، األمر الذي جعل املتهم 
الفقه والقضاء جيمعان على أن كل إجراء ميس حبق الدفاع يعد باطال بطالنا مطلقا 

  .)1(لتعلقه بالنظام العام، ال مبصلحة اخلصوم
ويف هذا الصدد لقد أعترب املشرع اجلزائري القواعد املتعلقة حبقوق الدفاع  

ن القواعد اجلوهرية اليت يترتب على خمالفتها البطالن، فقد نص على إجراءات م
معينة تكفل حق املتهم يف الدفاع عن نفسه ونفي التهمة املنسوبة إليه وتقييد أدلة 
الثبوت، ومن ذلك ما أوجبه املشرع من وجود حمامي للدفاع عن املتهم يف جناية 

  .)2(أمام حمكمة اجلنايات
ي نستطيع أن نقول بأن حق الدفاع بعدما اكتشفنا بأنه ومن وجهة نظر

باعتباره حيمي مصاحل املتهم بالدرجة  -أكرب من أن يكون ذو طبيعة شخصية 
 ألن العدالة احلقيقية ال ميكن أن تتحقق يف ظل نظام ال تراعى فيه - األوىل

ضمانات الدفاع، أو يفرض فيه قيودا حتد من ممارستها، ألن ذلك يؤدي إىل 
املساس بكرامة اإلنسان وإغفال حقوقه واالعتداء على حريته،كما يؤدي إىل 
اختالل التوازن املفترض بني أطراف الدعوى اجلنائية، واألخطر من ذلك الوصول  

واإلخالل حبق . إىل حقائق زائفة تنتج عن احملاكمة اليت مل يراعى فيها حق الدفاع
ة خاصة فحسب، إمنا ميثل اعتداء الدفاع على هذا النحو ال يشكل هدرا ملصلح

على النظام االجتماعي بأكمله باعتباره يتناقض ويتصادم مع املفهوم احلقيقي 
والصحيح إلدارة العدالة اجلنائية اليت توجب أنه مقابل كل اام هناك دفاع يدحضه 
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 وإال كان االام إدانة، فهما وجهان لعملة واحدة، ومن تالزم الدفاع باالام تظهر
احلقيقة اليت هي غاية كل حماكمة عادلة، وهلذا السبب نفسه فال يعد الدفاع حقا 
خاصا للمتهم وحده، ميارسه إذا أراد أو يتركه إن شاء، بل هو حق من حقوق 
اتمع أيضا، فإذا كان من حق املتهم أال يحكم عليه باإلدانة وهو بريء، كذلك  

يقل أمهية عن حقه، ألن العدالة اجلنائية  نفس الشيء بالنسبة حلق اتمع الذي ال
تمع ضررين تمع توجبان أال يعاقب إال اجلاينومصلحة احىت ال يتحمل ا ، :

   .)1(عقوبة بريء وبراءة جمرم
ولكل هذه األسباب صح القول الذي يعترب أن حق الدفاع هو حق شخصي 

وق املتهم، ووفاءا عام، شخصي كونه كما ذكرنا سلفا يهدف إىل احملافظة على حق
بذلك تلتزم الدولة بتوفري آلية حيادية تضمن هلا االستقالل وتدع هلا مهمة حماكمته 

  . موقف اخلصم الشريف– اعتمادا على سلطة االام –وتقف منه 
وعلى صعيد آخر فهو حق يتسم بالعمومية ألنه باإلضافة إىل محايته ملصلحة 

ف احلقيقة، واستفاء حق اتمع يف العقاب املتهم، حيقق مصلحة عامة تتمثل يف كش
ممن تعدى على املصاحل اليت حيميها القانون، حفاظا على كيانه ودعما الستقراره 
ضمانا لسري احلياة االجتماعية على استقامة، ومن هنا تبدو عناصره وثيقة الصلة 

عاقبة بالنظام العام، يترتب البطالن على خمالفة مقتضاها بل قد يرتب على ذلك م
 هلذه مقترف املخالفة إذا شكلت فعال جمرما، وتعويض املتضرر من آثارها، ونظراً

الطبيعة اخلاصة حلق الدفاع الذي يعترب الوسيلة القانونية السليمة لتحقيق العدالة، 
لقي اهتماما كبريا من أغلب القوانني والدساتري الدولية، كما حرصت على النص 

هذا مما أضفى على . اقيات العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسانعليه أغلب املواثيق واالتف
  .)2("حق شخصي عام ذومسة عاملية "حق الدفاع صفة العاملية ليصبح 
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   حق الدفاع يف املواثيق واإلعالنات اخلاصة حبقوق اإلنسان   مكانة/الثالثالفرع 
على حق   اإلنسانحلقوقة، واملواثيق الدولية واإلقليمية  العامليات اإلعالنتأكدلقد 

الدفاع بتبنيها لفكرة أن كل متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا 
  .)1(مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

  على الصعيد العاملي /أوال
  )2( حق الدفاع يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-أ

نسان  أيضا عن كفالة حق املتهم يف الدفاع وعدم عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإل
اإلخالل به عندما قرر بأن الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف التمتع حبماية 
متكافئة دون أية تفرقة ولكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة 

ساواة التامة  كما أنه لكل إنسان على قدم امل.)3(إلنصافه من أي اعتداء على حقوقه
مع اآلخرين احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا 
للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أي مة جزائية توجه إليه، وال ينبغي إدانة 

وال توقع عليه عقوبة أشد  ، للقانونشخص، إال إذا كان فعله يشكل جرما وفقا
  .)4(همن تلك اليت جيب توقيعها علي

ومن هنا يتضح لنا جليا مدى االهتمام الذي أواله اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان حبق الدفاع، وعلى الرغم من أن هذا اإلعالن مل يرق إىل مرتبة اإللزام 
القانوين، حبكم أنه كان سياسيا أكثر منه قانونيا، إال أنه أحدث تأثريا كبريا يف 

طين، فكان مصدر إهلام عند إعداد الوثائق الدولية العامل على الصعيدين الدويل والو
املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما أن بعض الدول قد تبنت نصوصه وتضمنتها دساتريها 

  .)5(الوطنية وقوانينها احمللية
                                            

�� ص 1 !1$ة 11 ا��	دة –) 1(	�$���1.ق ا302	ن، راTC ا  ��	+� ). 3( ، ا�"	�� 162�A ا2�6ن ا
)2 (–   �Mة  ر<�#������ ا ��	+��\�، �#	ر�� ) 217(�>ر �1$ار ا�(�+�� ا	\� . 1948 د�5�3$ 10!  دورة ا0+1	ده	 ا�+	د�� ا
��H ذ�D ا��	دة –) 3( w%0  7ن	1.ق ا302��  ��	+� . �A ا2�6ن ا
��1.ق ا302	ن11  ا��	دة –) 4(  ��	+� . �A ا2�6ن ا
 .70 ــــ �68 ، ا��$TC ا�3	��، ص �+> ��	د �	�a ا�51	'/   أP0$ د–) 5(
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  )1(املدنية و للحقوق السياسية)العهد الدويل( حق الدفاع االتفاقية الدولية -ب
املة املتهم معاملة حسنة حرصا على عدم املساس  عاما ملعإطارا لقد صاغ هذا العهد

حبقه يف الدفاع، ولقد أبرز العهد الضمانات الدفاعية اليت يتعني كفالتها للمتهم 
، )2(مقررا بأن كل متهم بارتكاب جرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانونا

سوب إليه، بإعالمه وقد أكد العهد أيضا أنه من حق املتهم أن حياط علما مبا هو من
  .)3(سريعا وبالتفصيل وبلغة يفهمها وبطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباا

ومن الضمانات اليت تقررت يف العهد أيضا محاية حلق الدفاع إرساء حق 
فضال عن . املتهم يف حضور اإلجراءات للدفاع عن نفسه أو باالستعانة مبحام خيتاره

 وجود مدافع جبانبه، وإن مل يتمكن املتهم من إحضار إلزام احملكمة بتنبيهه حلقه يف
 تزويده مبحام دون حتميله أجرا على –ملصلحة العدالة  –حمام وجب على احملكمة 

 على عدم تعليق مصري املتهم تقرر أن ، وحرصاً)4(ذلك مىت كان ال ميلك دفع أجره
  .)5(لهيقدم على وجه السرعة إىل القضاء وأن حياكم دون تأخري ال مربر 

  حق الدفاع يف االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي /ثانيا
  )6(حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األوروبية اإلتفاقية -أ

لقد ورد حق الدفاع يف هذه االتفاقية أيضا حيث ذكرت بأن لكل شخص متهم 
الكايف واإلمكانيات ون له الوقت أن يك -: جبرمية جنائية احلقوق التالية كحد أدىن 

 أن يدافع عن نفسه بشخصه أو عن طريق مساعدة قانونية من -إلعداد دفاعه 
اختياره، أو إذا مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية لكي يدفع مقابل املساعدة القانونية 

                                            
)1 (– ���4	��M ا�>وgا �Eة ه<�#������ ا ��	+�) �B  !)222ن ا��1.ق ا��3	��� وا��>��0 �1$اره	 رM� ) ا�+"> ا�>و�  (   أ�>رت ا�(�+�� ا

�"	 !  دور ا0g+1	د ا�+	دي ا��	دي و ا�+,$�A �#	ر�� 	�#Cء ا	(i16/12/19664أ��
� ا��	دة ، وا�#5$ت �	ر�� ا���)"	 ) 49(+.ل ]15	 
 A� را	5#���. 15ا.� 1967 . 

���1.ق ا��3	��� و ا��>��0 �)� 2 !1$ة 14  ا��	دة –) 2(  � . 1966�A ا�+"> ا�>و
���1.ق ا��3	��� وا��>3��0 !1$ة 14 وا��	دة 2 !1$ة 9 ا��	دة –) 3(  � . �A ا�+"> ا�>و
���1.ق ا��3	��� وا��> ��0�A ا�+"> ا�>و�  3 !1$ة 14  ا��	دة –) 4(. 
���1.ق ا��3	��� و ا��>3��0 !1$ة 14 وا��	دة 3 !1$ة 9  ا��	دة –) 5(  � .  �A ا�+"> ا�>و
4	��M ا�����M2 ا8ورو��� !  �Bن ��	�� �1.ق ا302	ن وا��$�	ت –) 6(gا �Eإ�>ار ه H�� وا!� ا��(�W ا8ور�  ا��)+1> ��>�)� رو�	 

��	م ا�8	��� !  ا��.م ا 0.!�$5 A� T�م 1950$ا	� $5�#5� A� r�	\� . 1953، وأ�0 w�5	E!ة إ�#>اءا �A ا��.م ا
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وأرست هذه االتفاقية  .)1(أن يأ له بال مقابل حينما تتطلب ذلك مصلحة العدالة
ضا املبدأ الذي يعترب عصب حق املتهم يف الدفاع، عندما قررت مبدأ الرباءة يف أي

 وحرصا منها على كفالة .)2(كل شخص يتهم جبرمية حىت تثبت إدانته طبقا للقانون
حق الدفاع صاغت بعض النصوص اليت تؤكد ذلك واملتمثلة يف حق اإلحاطة 

 يفهمها وبالتفصيل بطبيعة ما بالتهمة لكل من يقبض عليه أو يتهم يف جرمية بلغة
ِجو3( إليهه(.  

وحتقيقا حملاكمة عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع أقرت االتفاقية لكل 
 – عند الفصل  يف حقوقه املدنية والتزاماته، أو يف اام جنائي موجه إليه –شخص 

 احلق يف مرافعة علنية عادلة خالل مدة معقولة أمام حمكمة مستقلة غري منحازة
، ويتعني إفساح اال للمتهم ملناقشة )4(مشكلة طبقا للقانون ويصدر احلكم علنيا

  .)5(شهود اإلثبات، ومتكينه من استدعاء شهود النفي ومناقشتهم
جاء يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات  من خالل ما

نفس ما نصت عليه األساسية عن احلق يف الدفاع، يتضح لنا أا تبنت تقريبا 
االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية اليت ركزت على ضمانات حق 

  .املتهم يف الدفاع أمام القضاء
  )6(الشعوبمليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وا -ب 

فقد نص على كفالة حق الدفاع من خالل ما يشمله حق التقاضي من ضمانات 
ىت تثبت إدانته أمام حمكمة خمتصة اإلنسان بريء ح -للمتهم وهي على سبيل املثال 

                                            
4	��M ا8ورو���  ���	�� �1.ق ا302	ن وا��$�	ت ا�8	���3 !1$ة 6  ا��	دة –) 1(gا A�  . 
4	��M ا8ورو��� ���	�� �1.ق ا302	ن وا��$�	ت ا�8	���2 !1$ة 6 ا��	دة –) 2(gا A�  . 
4	��M ا8ورو��� ���	�� �1.ق ا302	ن وا��$�	ت ا�8	���3 !1$ة 6 وا��	دة 2 !1$ة 5 ا��	دة –) 3(gا A� . 
���	�� �1.ق ا302	ن  ا��$�	ت ا�8	���6  ا��	دة –) 4( ��M	4gا A� . 
���	�� �1.ق ا302	ن  وا��$�	ت ا�8	���3 !1$ة 6  ا��	دة –) 5( ��M	4gا A�  . 
� A�W�) ا�$ؤ�	ء ا8!	ر�M �>ورF ا�+	د��  رM�   �>ر –) 6()�0.، ) 18.� ،	�(�
)E�4ا ��1$ار رM� 1981!  �0$و�   � D�) 115(، وذ

 A� 4#$ة��1>ت !  ا  #��$ رؤ�	ء دول و�
.�	ت �)��P ا�.�>ة ا2!$���1 اj�� 30 إ�H 17ا�%	در �A ا�>ورة ا�+	د�� ا�3	د�� �,$ة 
 .�����\	ق إ!1�$  ��1.ق ا302	ن وا�,+.ب �"�>ا 02,	ء أC"9ة ��)".ض ��1.ق  !  �)$و!�	 ����19795.  ��$�	 �,�ن إ�>اد �,$وع أو

F#�	ب و��.+,� . ا302	ن وا
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 حق املتهم يف حماكمته خالل -حق الدفاع مبا يف ذلك احلق يف اختيار مدافع عنه
  .)1(فترة معقولة وبواسطة حمكمة حمايدة

كما وضع هذا امليثاق إطارا عاما للضمانات اليت حتمي حرية اإلنسان وأمنه 
 يف احلرية واألمن الشخصي، وال جيوز حرمان الشخصي مقررا بأن لكل فرد احلق

أي شخص من حريته إال للدوافع ويف حاالت حيددها القانون سلفا، وال جيوز 
    .)2(بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفا

  )3( االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان-ج
لى أن لكل متهم وهي أيضا أقرت بدورها مبدأ افتراض الرباءة يف املتهم فنصت ع

وقد قررت  جبرمية خطرية احلق يف أن يعترب بريئا طاملا مل تثبت إدانته وفقا للقانون،
أيضا جمموعة من الضمانات الالزمة حلق الدفاع و املتمثلة يف إخطار املتهم مسبقا 
وبالتفصيل بالتهم املوجهة إليه، وحقه يف احلصول على الوقت الكايف والوسائل 

اد دفاعه، وحقه يف الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة حمام خيتاره املناسبة إلعد
بنفسه، وحقه يف االتصال مبحاميه حبرية، وحقه يف أن توفر له الدولة حماميا إذا مل 

، ولقد جاء أيضا يف هذه االتفاقية أنه لكل يدافع عن نفسه أو مل حيضر حماميه
ريها خالل وقت معقول ية، وجتشخص احلق يف حماكمة تتوافر فيها الضمانات الكاف

  .)4(مستقلة غري متحيزة مؤسسة طبقا للقانون ،حمكمة خمتصة
  حق الدفاع وحقوق اإلنسان على مستوى الدول العربية /ثالثا
  )5( مشروع اتفاقية عربية حلقوق اإلنسان-أ

ولقد اهتم هذا املشروع بضمانات حق الدفاع من خالل إقراره أن مجيع 
مام القضاء، ولكل فرد احلق يف حماكمة عادلة وعلنية بواسطة األشخاص متساوون أ

                                            
 .  �A ا���\	ق ا2!1�$  ��1.ق ا302	ن  ا�,+.ب1 !1$ة 7 ا��	دة –) 1(
 . �A ا���\	ق ا2!1�$  ��1.ق ا302	ن وا�,+.ب6 ا��	دة –) 2(
� A���P( ا�>ول ا8�$�
�� !  �	ن F��.R  �>رت–) 3( 22/11/1969. 
��1.ق ا302	ن �)� 8 ا��	دة –) 4( ��
4	��M ا8�$�gا A� 1969 . 
)5 (– A� اد<m�  �$+��)>وة �1.ق ا302	ن وا��$�	ت ا�8	��� !  ا�.]A ا ��$�Q�#� . 1989�	ي �)� 20 إ�f H	��  18�<1�� �A ا��()� ا
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ونص أيضا على أن . حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية مشكلة استنادا إىل القانون
كل متهم بريء حىت تثبت إدانته طبقا للقانون وله احلق يف الضمانات الكفيلة 

 وتوفري –ة إليه  إبالغه بتفاصيل التهمة املوجه–بتأمني حماكمة عادلة له منها 
بأن هذا املشروع قد نالحظ  .)1( وإجراء حماكمته دون تأخري–وسائل الدفاع له 

االتفاقيات ة مبا جاء يف الوثائق العاملية واهتم فعال بضمانات حق الدفاع، أسو
  .)2(الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  )3(اإلنسان مشروع امليثاق العريب حلقوق -ب
مل خيرج هذا امليثاق على املبادئ اليت جاء ا املشروع السابق فيما خيص تكريسه 
حلق الدفاع وذلك من خال نصه على أن مجيع الناس متساوون أمام القضاء، وحق 

كما تبىن هذا املشروع أيضا . )4(التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة
 املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية مبدأ قرينة الرباءة بنصه على أن

  . )5(تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
  )6(الشعب يف الوطن العريب مشروع ميثاق حقوق اإلنسان و-ج
تضمن هذا املشروع بعض مظاهر حق الدفاع كمبدأ افتراض الرباءة يف املتهم حىت  

، وال جيوز القبض على إنسان أو )7(ةتثبت إدانته حبكم صادر من حمكمة خمتص
، ويتعني )8(حبسه أو احتجازه بغري سند من القانون وإال كان له احلق يف التعويض

أن تتوفر للمتهم مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام 
                                            

��1.ق ا302	ن �12A  ا��	دة –) 1( ���$� ��M	4 .  �,$وع ا
��1.ق ا302	ن 11 أP0$ ا��	دة –) 2(  ��	+�   ). )1948�A ا2�6ن ا
4	��M ا�>و��� 14 وأ�Q	 ا��	دة –gا A�  )  ���1.ق ا��>��0 و ا��3	��� ) ا�+"> ا�>و	� �1�+#��  ).  1966(ا
�D ا��	دة –E1.ق 6 وآ��4	��M ا8ورو��� ���	�� اgا A�  ���	�8ت ا	�$��  ) . 1951(وا
��1.ق ا302	ن8  وا��	دة – ��
�$�8 ��M	4gا A� . 
)3 (–���$+� .   أ�> هEا ا��,$وع !  إ]	ر C	�+� ا�>ول ا
��1.ق ا302	ن11  ا��	دة –) 4(   �$+� . �A �,$وع ا���\	ق ا
��1.ق ا302	ن33  ا��	دة –) 5(   �$+� . �A �,$وع ا���\	ق ا
��	 !  ا�4#$ة �A   �>ر –) 6(	q�^� >�)� ��$اآ.زا�1> !  +(�����	ء ا�1	0.ن ا�+$ب ا $�j� A�5 ��	f H�، 1986 د�5�3$ �)� 12 إ

  ! w�.
��$ إ�	د ا���	��A ا�+$ب ا�3	دس �,$ ا��)+1> !  اj� H(5 <1���>را�	ت ا�+��	 !  ا�+�.م ا�()	'�� ، و  ��.ة �A ا��+"> ا�>و<�
 �(� O�$!ا 1987أEه F��� ��<%#�� ���$+�
.�	ت ا���. ا< . ا���\	ق، و0	T��C <B 10	�	ت ا���	��A !  ا�>ول ا�+$��� أن 

 .   �A �,$وع ��\	ق �1.ق ا302	ن وا�,+` !  ا�.]A ا�+$� 2 !1$ة 5  ا��	دة –) 7(
 .   �A �,$وع ��\	ق �1.ق ا302	ن وا�,+` !  ا�.]A ا�+$� 2 !1$ة 4  ا��	دة –) 8(
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خيتاره يف حماكمة علنية، وعلى احملكمة أن تزوده مبحام عند عجزه عن دفع 
     .)1(هأتعاب

   القوانني الدوليةيف الدساتري ومكانة حق الدفاع  /الفرع الرابع
  مكانة حق الدفاع يف الدساتري الدولية/ أوال

ميكن القول بأن الكثري من دساتري دول العامل قد حرصت على حق الدفاع واعتربته 
زائري ، ومنها الدستور اجل)2(من ينب احلقوق األساسية أو العامة املقررة لإلنسان

وأيضا  ،»احلق يف الدفاع معترف به«  منه على أن151احلايل بنصه يف املادة 
حق الدفاع أصالة « 69 يف املادة 1971 مصر العربية الصادر سنة ةدستور مجهوري
ويكفل القانون لغري القادرين وسائل االلتجاء إىل القضاء والدفاع عن . أو بالوكالة
ملتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية ا« 67أيضا نصت املادة ، »حقوقهم

تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية جيب أن يكون له 
 1954 الصادر عام يةالصين اجلمهورية الشعبية وكذلك دستور ، »حمام يدافع عنه

 حيث نص يف 1970 دستور اجلمهورية العراقية املؤقت الصادر عام، 76يف املادة 
احملاكمة وفق اع مقدس يف مجيع مراحل التحقيق وحق الدف« أنلى ع 20 املادة

، وكذلك الدستور 37 يف املادة 1963، دستور اليابان الصادر عام »أحكام القانون
، كذلك دستور مجهورية اهلند الصادر 1951األمريكي مع آخر تعديالته عام 

 واملعدل عام 1960ل الصادر عام ، أيضا دستور مجهورية السنغا22 يف املادة 1949
 ودستور 34 يف املادة 1962ودستور دولة الكويت الصادر عام  6يف املادة  1963

، والدستور السوداين الصادر عام 12 الفصل 1959اجلمهورية التونسية الصادر عام 
ال يطلب من املتهم تقدمي « : منه على أنه 69 حيث جاء النص يف املادة 1973

  . » براءة نفسه، وأنه بريء حىت تثبت إدانتهالدليل على
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والدستور اجلزائري أيضا أكد عن تبنيه لضمانات احلق يف الدفاع من خالل 
احلريات األساسية « :  اليت تنص على أنه1 فقرة 32نصوص كثرية منها املادة 

 اليت تكرس مبدأ األصل يف 45واملادة  ،)1(»وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة
كل  شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية « بأن فتنص  الرباءةاإلنسان

  .)2(»إدانته، مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون
يتبني لنا عرض أحكام احلق يف الدفاع يف هذه الدساتري مدى االهتمام الذي 

رسة ، ولكن املشكلة تطرح يف املمااإلنسان حق من حقوق باعتبارهأولته هلذا احلق  
 احلق، حيث أنه ال قيمة هلذه النصوص اليت تقر كفالة حق الدفاع يف االفعلية هلذ

. اإلعالنات العاملية واملواثيق الدولية والدساتري، ما مل جتسد وتطبق على أرض الواقع
وبذلك نستطيع أن نقول بأنه يكفل  حق الدفاع فعال عندما تطبق وحتترم النصوص 

  .  رد حرب على ورقالسالفة الذكر وال تبقى جم
  مكانة حق الدفاع يف القوانني/ ثانيا

لقد اهتمت قوانني اإلجراءات اجلنائية يف التشريعات العربية، واألجنبية اهتماما 
   .االقضاء اجلنائي وجسدا يف نصوصهكبريا بضمانات حق املتهم يف الدفاع أمام 

-زائري ية اجلدفاع مظـاهر عديدة يف قانون اإلجراءات اجلزائإن حلق ال
باعتبار أن قانون اإلجراءات اجلزائية  بإعتباره دستور احلريات، وهو القانون الذي 
يسهر على احترامها وضماا من أي اعتداء وهذا هو فعال جوهر موضوع 

وله دالئل  - )3(ضمانات حق املتهم يف الدفاع عن نفسه لدرء التهم املنسوبة إليه
نسبة للمرحلة األوىل فمن بفال. يق واحملاكمةواضحة يف كل من مرحليت التحق

مستلزمات حق الدفاع فيها هي إحاطة املتهم بالوقائع املنسوبة له، وتنبيه املتهم من 

                                            
 . 1989�A د�#.ر31، و ا��	دة  1976�A د�#.ر 39 1	��"	 ا��	دة –) 1(
 . 1989�A د�#.ر42، و ا��	دة  1976�A د�#.ر 46 1	��"	 ا��	دة –) 2(
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قبل القاضي احملقق أن له احلق يف اختيار حمام عنه وإذا مل خيتر عني له القاضي حماميا 
للمتهم أيضا حق  و،)2(، ووجوب استجواب املتهم قبل حبسه)1(من تلقاء نفسه

  .)3(االتصال مبحاميه بكل حرية
الدفاع أثناء مرحلة احملاكمة يتضح لنا من خالل حق  حلق ة بالنسبأما

اإلطالع على أوراق الدعوى، حيث يوضع ملف الدعوى حتت تصرف احملامي قبل 
اجللسة خبمسة أيام على األقل، والبد أن يكون لكل متهم يف جناية حق االستعانة 

 دافع  عنه وإذا تعذر األمر على املتهم، فإن احملكمة تقوم بتعيني حماميا للمتهممبحام ي
إن حضور حمام يف اجللسة ملعاونة «.ج.إ. من ق292من تلقاء نفسها، وتنص املادة 

  .)4(»املتهم وجويب وعند االقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه حماميا للمتهم
تمت بالنص على حق الدفاع، جند ومن القوانني العربية األخرى اليت اه

قانون اإلجراءات اجلنائية املصري قد حرص على كفالة حق املتهم يف الدفاع، 
حيث قرر للمتهم أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي ضمانة هامة تتمثل يف عدم جواز 

وباعتبار أن . )5(الفصل بينه وبني حماميه احلاضر معه يف إجراءات التحقيق
واجهة من أخطر إجراءات التحقيق حتديدا ملركز املتهم، إذ تؤدي االستجواب وامل

إىل تعزيز االام أو إضعافه، فقد ألزم املشرع سلطة التحقيق، بعدم جواز استجواب 
 124املتهم أو مواجهته بغريه إال يف وجود حماميه، وهذا ما جاء به نص املادة 

 مع املتهم يف جناية ىاحملامر ، أما بالنسبة ملرحلة احملاكمة فإن حضوج مصري.إ.ق
أمر حتمي استلزمه قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، وجعله من النظام العام ارتقاء 

                                            
��H أF0 . ج.إ.�A ق100 )I ا��	دة –) 1( :"   O
���	 �$ا�� � Fqو��� F#�.ه A� $ة�أول  F�<� �"#�� �M �1�#	/  ا� ��1�#�A �\.ل ا

�>م ا2دgء ��ي إM$ار و�).� �A ذ�D ا�#)F�5 !  ا���Q$ !^ذا أراد ا��#"� أن �>�  ��M.ال   ! $� F0�� F"5(و� F��وا �+M�A ا�.M	T' ا��)3.�� إ
��1�#��1	ه	 M	/  ا F� A�� 	��	�� $#_� ����1	/  أن �.FC ا��#"� ��ن �F ا��� !  اR#�	ر ��	م �)F !^ن   m5(� 	4.ر آ����H ا F(� 

�1	ء  A� 	��	��  /	1� "...F340 إذا ]�` �)F ذ�D ا
�#(.اب ا��#"� وإذا �g(.ز �1	/  ا�#���1 إ�>ار �Eآ$ة إ�>اع ���3�j إ�	دة ا�#$��� إg �+> ا: "ج .إ. �A ق118 و)I ا��	دة –) 2(

 ��	3C <Bى أ$Rأ ��1.���W5 أو أ�� 	� ��(C  ��.1+� 	"��� 	5M	+� ���$)� ..."آ	w0 ا
  "...�(.ز ���#"� ا���5.س ��($د �F35 أن �#% O���	��F ��$�� ". : ج.إ. �A ق102  و)I ا��	دة –) 3(
 . ج. إ.  �A ق292 و 292 و272  و271  راTC ا��.اد –) 4(
�(` ا��3	ح ����	�  �	2]6ع ��H ا�#���1 !  ا��.م ا�3	��   : "�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي I0 125 ا��	دة  �1.ل–) 5(

D��� �1$ر ا�1	�f  /$ ذ 	� �"Cا.����H ا�g#(.اب أو ا.  
��1�#� "و!  T��C ا�8.ال g �(.ز ا� O%4��A ا��#"� و ��	��F ا��	/$ �+F أi)	ء ا



  

 177

حبق الدفاع حبيث إذا مل يستخدم املتهم حقه يف حضور حماميه التزمت احملكمة 
  . )1(بندب حمام له

 من 234ونص التشريع السوري على حق املتهم يف الدفاع من خالل املادة 
إذا أستمهل املدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن « :قانون أصول احملاكمات اجلنائية 

من نفس  1فقرة  274و أيضا جاء يف نص املادة  »متهله ثالثة أيام على األكثر
يسأل الرئيس أو القاضي املستناب عنه املتهم هل أختار حماميا «: يلي  القانون ما

 عني له الرئيس أو نائبه حماميا يف احلال وإال كانت للدفاع عنه فإن مل يكن قد فعل
  .)2(»املعامالت الالحقة باطلة حىت ولو عينت له احملكمة حماميا خالل احملاكمة

وجند أيضا املشرع األردين الذي خصص نصوصا عديدة تتكلم عن حق 
املتهم يف الدفاع وذلك من خالل قانون أصول احملاكمات اجلزائية، حيث جاء نص 

بعد أن يودع املدعي العام اضبارة الدعوى إىل  « : منه مبا يلي 1 فقرة 207ادة امل
احملكمة، على الرئيس أو من ينيبه من قضاة احملكمة يف اجلرائم اليت يعاقب عليها 
باإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد أن حيضر املتهم ويسأله هل 

ن مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده على اختار حماميا للدفاع عنه فإ
  .)3(»إقامة حمام عني له الرئيس أو نائبه حماميا

بعدما تطرقنا إىل حق املتهم يف الدفاع يف قوانني بعض الدول العربية، فال 
نذكر منها  بأس أن نتطرق إىل بعض القوانني األجنبية وكيفية تعاملها مع هذا احلق،

 اجلزائية الذي كفل قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي ضمانات اتقانون اإلجراء
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فأوجب على احملقق أن حييط املتهم . )1(حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي
، وجيب على )2(علما بالتهمة املوجهة له عند حضوره أمامه ألول مرة للتحقيق معه

ألوىل حبقه يف اختيار مدافع قاضي التحقيق أن ينبه املتهم عند حضوره للمرة ا
، )4(، وجيب اضطالع حمامي املتهم على التحقيق قبل االستجواب)3(للدفاع عنه

وللمتهم أيضا احلق يف االتصال مبحاميه بكل حرية بعد االستجواب األول إىل 
، ولقد أكد املشرع الفرنسي على وجوبيه حضور )5(تنتهي الدعوى باحلكم فيها

حمكمة اجلنايات، وهنا يتفق مع كل من املشرع اجلزائري حمام مع املتهم أمام 
  .)6(...واملصري و األردين و املغريب 

ونعرج اآلن على القانون األجنلوأمريكي لنرى مدى اهتمام قواعد 
 اليت كفلت حق املتهم يف الدفاع، من 1946 لسنةاإلجراءات اجلنائية لالحتادية 

ر لإلجابة عن التهمة املوجهة إليه،كما خالل النص على أن للمتهم احلق يف احلضو
له حق مطلق يف احلضور أثناء احملاكمة، بل أن حضوره إلزامي يف قضايا اجلنايات 

القاعدة (، وله احلق يف أن يعني له حمام يف حالة عجزه ماليا عن ذلك )43القاعدة (
  .)7()28/2القاعدة (،كما للمتهم احلق يف االستعانة مبترجم لفهم املرافعة )44/1

   املتهم يف الدفاع  حقمستلزمات / املبحث الثاين
بعد أن اتضحت لنا أمهية حق املتهم يف الدفاع ومدى العناية اليت لقيها من 

، وحىت )8(قبل تشريعات أغلب الدول، نستطيع أن نقول وحبق أنه حق مقدس
 الدر قدسية هذا احلق ولكي يتمكن املتهم من خالله أن يعرض على احملكمة
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موقفه من التهمة املنسوبة إليه، جيب يئة بعض العناصر الضرورية، وجيب أيضا 
 من اإلجراءات اليت من شأا أن تساعد املتهم يف استعمال حقه ةإحاطته مبجموع

   :هذا بشكل فعال، ومن بني هذه العناصر أو اإلجراءات هي
سالة من  سبق ذكره يف الر- من حضور إجراءات احملاكمة متكني املتهم 

خالل الفصل الثاين منها، باعتبار أن احلضورية هي أيضا واحدة من املبادئ 
واخلصائص اليت تتميز ا جلسة احملاكمة وهي يف ذات الوقت تعد ضمانة جد هامة 

 حتت تصرف املتهم لإلطالع عليه، وأيضا وضع ملف الدعوى -بالنسبة للمتهم
ات الصلة مبوضوع الدعوى، إضافة وكذلك متكينه من إبداء الدفوع والطلبات ذ

 يف زيادة على حقهإىل حريته يف الكالم وإبداء األقوال وعدم إلزامه بذلك، 
االستعانة مبدافع يتوىل الدفاع عنه ملباشرة حق الدفاع بالشكل الذي يساعد املتهم 

  .    )1(من درء التهمة املنسوبة إليه 
   اإلحاطة بالتهمة /املطلب األول 

 العلم بالتهمة موضوع احملاكمة من املفترضات األساسية حلق الشك يف أن
الدفاع، إذ يتعني إحاطة املتهم علما بكل اإلجراءات املتخذة ضده وباإلدعاءات 

وعلم املتهم بالتهمة   من أدلة كي يتسىن له إعداد دفاعه،ااملسندة إليه ومبا يدعمه
، وطرق )2(احملاكمة  سالمةوبالتايل يرتبط بصحة اإلجراءات ونفاذها املسندة إليه

 له يف السابق كحضور املتهم واملواجهة، االعلم بالتهمة عديدة هناك ما تطرقن
واإلخطار، واإلطالع على أوراق الدعوى، واالستجواب الذي يكون يف ساحة 

  .  احملكمة مع املتهم
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     طالع على ملف الدعوىاإل/ الفرع األول 
وى املقامة ضده، يعترب رافدا أساسيا إلحاطته إن إطالع املتهم على أوراق الدع

  . بالتهمة املسندة إليه، ومن خالل ما حتتويه هذه األوراق سيستعد للدفاع عن نفسه
إن متكني املتهم أو مدافعه من تصفح حماضر التحقيق، من أجل أن حياط علما 

 املتهم يف باألدلة اليت مجعت، وعلى إثرها مت تقدميه للعدالة، تعد من مستلزمات حق
الدفاع، ولقد قرر املشرع اجلزائري هذا اإلجراء اهلام على غرار التشريعات 

للمتهم أن «:  صرحية يف النص على أنه. ج.إ. من ق272، جاءت املادة )1(األخرى
 على مجيع أوراق ملف الدعوى يف عيتصل حبرية مبحاميه الذي جيوز له اإلطال
أخري يف سري اإلجراءات ويوضع هذا مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك ت

وقد جاء النص . )2(»امللف حتت تصرف احملامي قبل اجللسة خبمسة أيام على األقل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري 236على هذه احلالة بشكل صريح يف املادة 

 »للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى مبجرد إعالم باحلضور أمام احملكمة«
 من قانون 280و 279خيص املشرع الفرنسي فعلى ما يبدو من نص املادتني وفيما 

اإلجراءات اجلزائية، أنه قد مسح للمتهم أو مدافعه من االطالع على ملف 
  .)3(الدعوى

واإلطالع على ملف الدعوى هو عنصر جوهري ملمارسة حق الدفاع، 
ولقد قضت . اعويعترب عدم متكني املتهم من ذلك وجها لإلخالل حبقه يف الدف

  الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض الفرنسية بأنه ليس فقط من حق املتهم اإلطالع

                                            
 . �M A	0.ن أ�ــ.ل  ا���	آ�ـ	ت ا�(9ا'�ـ� ا8رد 209 0�M A	0.ن أ�.ل ا���	آ�	ت ا�(9ا'�� ا�3.ري،275 أP0$ أ�Q	 ا��.اد –) 1(
)I . ج.إ. �
$ر أ  ق214 و1	��"	 ا��	دة –) 2(  #� �$� O��n ا���Q1 إ��M H� آ#	ب ��
�� ا�g#�)	ف !.را، إذا ]�` ": �%$ي  ا

#��
#	ب �#H(3#� H ا���	�  ا�6�"	 ��n ا��M  ! ��Q1� اR H15� م	ة أ�$,�
� ��+	دا g �(	وز �����]6ع ���F ��>د �F ر'�W ا 6Cأ �"
 ��1��F ا2]6ع ��� F��f A$ أن �) O1�A هEا " . 

  :!$30  . ج.إ.�A ق280 و279 أP0$ ا��.اد –)3(
Art 279 «   Il est délivré gratuitement à chacun des accusés  et parties civiles ,copie des procès-verbaux  
Constatant l’infraction ,des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise»  
Art 280 «  L’ accusé et la partie civile, ou leurs (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « avocats », peuvent prendre 
ou faire prendre copie, à leurs frais ; de toutes pièces de la procédure»   
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مباشره على ملف الدعوى بل أكثر من هذا منحت له احلق يف استخراج نسخ عن 
  .  )1(ملف الدعوى املوضوع لدى احملكمة املنظور أمامها الدعوى

 من األدلة هوجود فيويشمل اإلطالع على ملف الدعوى على كل ما هو م
ستنتاجات اليت املدونة يف شكل أقوال أو معاينات، ليس هذا فقط بل حىت اال

من خالل هذه األوراق، واليت على ضوئها يستطيع أن يرسم يستخلصها املدافع 
خطة لدفاعه، إما بتخفيف  العقوبة عن املتهم أو تربئته مما أسند إليه، وهلذا نقول 

  .ة بالنسبة للمتهم، و لتحقيق العدالة أيضاحقا أا ضمانة جد هام
  االستجواب كوسيلة لإلحاطة بالتهمة / رع الثاين الف

االستجواب يف التحقيق النهائي أمام احملكمة، هل هو وسيلة إثبات وضعها 
 يف احلقيقة يعترب االستجواب إجراء -القانون يف يدها، أم هو وسيلة دفاع للمتهم؟ 

ن له طبيعة مزدوجة األوىل هي كونه من إجراءات من إجراءات اإلثبات، لك
والثانية هي اعتباره من إجراءات الدفاع وأيضا وسيلة  - يعنينا وهذا ال -التحقيق

  .يتم من خالهلا إحاطة املتهم جبوانب التهمة املنسوبة إليه
 منه  442و 328فينص قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي من خالل املادة 

احملكمة سلطة استجواب املتهم، وروعي  يف تقرير هذا اإلجراء أن على أن لرئيس 
رئيس احملكمة مقيد مبلف الدعوى املطروحة أمامه، مما يتعني إتاحة الفرصة للمتهم 
ملناقشة ما حيتويه هذا امللف عن طريق السماح باستجوابه، ونستنتج من هذا أن 

، وهو نظر اعتنقته )2(فاعاالستجواب يف مرحلة احملاكمة، ضمانا من ضمانات الد
                                            

)1 (– $P0أ   
Jean PRADEL ,Manuel de procédure pénale ,12eme édition , 1er décembre 2004, ÈDITIONS CUJAS, p 
748 .crim 12 juin 1996, 2 arrêts, B.C.n° 248. 


.�#�� ، ا�+>د    أP0$ /�	0	ت ا�>!	ع د–) 2(� 231 ،صC ، 1978	40  1را�� �1	ر�0 ��>آ#.ر �	�  �A3 ا���3)  ، �(�ـــ� ا��1.ق ا
   .233و 232و

    
Art 328/1.  Le président interroge l’accusé et reçoit des déclarations.                                                          
Art 442. Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses 
déclarations .(Abrogé, à compter du 1er jan . 2001 par l. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art 39-II ) « Le 
ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent 
lui poser des questions. » 
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حمكمة النقض الفرنسية حني قضت بأن عدم استجواب املتهم ال يترتب عليه 
البطالن، ألن  املتهم يتمتع حبرية الدفاع عن نفسه، ومن حقه أن يناقش الشهود 

  . )1(بعد مساعهم وأن يكون آخر من يتكلم
به إال إذا قبل قد أقر  املشرع املصري االستجواب أمام احملكمة، ومل يسمح 

فقبول املتهم االستجواب إمنا يعين أنه قد )   إجراءات مصري274/1م (املتهم ذلك 
اختذه سبيال للدفاع وينبغي على احملكمة يف هذه احلالة أن تراعي تكييف 
االستجواب عند مباشرته، بوصفه ضمانا من ضمانات الدفاع فال حتوله إجراء 

  . )2(على املتهم يستهدف إثبات التهمة
وعلى غرار املشرع الفرنسي، واملصري نص املشرع اجلزائري أيضا على 

 300 و287و 224مبدأ استجواب املتهم أثناء اجللسة، ولقد وجدنا نصوص املواد 
،كلها تؤكد على أن استجواب املتهم أثناء حماكمته )3(من قانون اإلجراءات اجلزائية

هما كان القاضي اجلنائي حرا يف إجراء ضروري، يقوم به رئيس احملكمة، ألنه م
تكوين اقتناعه فإن ذلك يبدو صعبا عليه بدون مساع أقوال املتهم، وردوده على 
االام املوجه إليه، وبالتزام احملكمة ذا املبدإ تكون قد استجابت ملتطلبات حق 

  .         املتهم يف الدفاع
  الطلبات والدفوع إبداء / املطلب الثاين
  الطلبات /الفرع األول

، تعين املطالب اليت توجه للمحكمة، لتصبح  يف نطاق اإلجراءات اجلنائيةالطلبات
جزءا من البيانات اليت تقوم احملكمة مبناقشتها، وهي تشمل بشكل خاص طلبات 
التحقيق اليت تتفق مع وجهة نظر اخلصم، إثباتا الدعائه أو نفيا الدعاء خصمه، 

                                            
)1(les dispositions de l’art. 328 al. 1er ,ne sont pas prescrites à peine de nullité, la loi exigeant seulement   

            que l’accusé ait pu librement se défendre. crim. 9 déc. 1959, bull. crim. n° 540, 10 mai 1961, bull. 
crim. n° 248           

 ..." g �(.ز ا�#(.اب ا��#"� إg إذا O5M ذ� " : D�M A	0.ن اC2$اءات ا�()	'�� ا��%$ي  ��H أF0 1  !1$ة 274  )I ا��	دة –) 2(
�O�%4# 0%.ص ا��.اد  –) 3(	� $P09ا'�300، 287 ،224 أ)� .  � �M A	0.ن اC2$اءات ا
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ا القانون للمتهم ولغريه من اخلصوم، على حنو من واحلق يف الطلب هو وسيلة أتاحه
شأنه تيسري ممارسة حق الدفاع بصورة صائبة ، ونذكر بعض الطلبات على سبيل 
املثال، كطلب االستماع إىل بعض الشهود أو طلب ندب خبري لتبيان رأيه يف 

  .مسألة معينة، وهامة للفصل يف الدعوى
الرد على الطلب، البد أن يكون وحىت تلتزم حمكمة املوضوع باإلجابة أو 

جوهريا ويكتسب هذه الصفة مىت تعلق مبوضوع الدعوى،وانصب على جزئية 
أساسية فيها، حيث يصبح الفصل فيه ضروري للفصل يف الدعوى، وأيضا جيب أن 

  .)1(يكون الطلب جازما، أي يصر عليه من طلبه إىل آخر طلباته اخلتامية
 أوجه الدفاع اجلوهرية اليت تلتزم احملكمة اجلنائية والطلب اجلازم ما هو إال وجه من

  . بإجابته أو الرد عليه
  وعـــالدف/الفرع الثاين

هي كل ما يثريه املتهم أمام احملكمة من أوجه دفاع موضوعية أو قانونية،    
كي يتمكن من دحض االام املسند إليه، والدفع املعول عليه يف هذا الصدد هو 

صح لترتب عليه تربئة املتهم أو ختفيف  ، أي الذي من شأنه لوأيضا الدفع اجلوهري
مسؤوليته عما نسب إليه، ومن أمثلة الدفوع اجلوهرية اليت جيب الرد عليها، الدفع 

الدفع بانقضاء الدعوى اجلنائية  بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو
 املتهم والنتيجة املترتبة، أو مبضي املدة، أو الدفع بانتفاء الرابطة السببية بني فعل

وإذا ما توافرت يف طلبات املتهم ودفوعه الشروط .التمسك حبالة الدفاع الشرعي
اليت أشرنا إليها سابقا، فإن احملكمة تكون  ملزمة بالرد عليها، وإذا مل تفعل فإن 

 331حكمها يكون باطال،  وتكلم املشرع اجلزائري عن الدفوع من خالل املادة 
جيب إبداء الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع «: اليت تنص  . ج.إ.من ق

وال تكون مقبولة إال إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة اليت تعترب أساس املتابعة 
                                            

 .   و�	 ���"	 7�5> ا����> ا�,.ار� ، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 1(
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نيد تصلح أساسا وصف اجلرمية، وال تكون جائزة إال إذا استندت إىل وقائع أو أسا
 منحت احملكمة مهلة يتعني على املتهم فيها وإذا كان الدفع جائزا. ملا يدعيه املتهم

رفع الدعوى إىل جهة القضائية املختصة فإذا مل يقم املتهم برفع الدعوى يف تلك 
أما إذا كان غري جائز استمرت . املهلة ومل يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع 

    .»املرافعات
   االستعانة مبحامحق املتهم يف/الثالثاملطلب 

ل املتهم حمراب القضاء، ينبغي أن يتحصن بضمانات أقوى من عندما يدخ
اليت كانت يف مرحلة االستدالل والتحقيق باعتبار أن احملاكمة هي مرحلة الفصل يف 

، إضافة إىل كل الضمانات اليت سبق و أن أشرنا إليها، فاملتهم وهو )1(مصري املتهم
رء التهمة املنسوبة إليه، يف هذه الظروف يكون يف أمس احلاجة إىل من يساعده لد

  .واملؤهل ألداء هذه املهمة النبيلة هو احملامي
وليست استعانة املتهم مبحام جمرد ميزة منحها له القانون، أو جمرد مكنة 
قررها املشرع حىت يتبعها مىت أراد، بل هو حق أصيل قدمي قدم العدالة، وهو فرع 

وهو  .)2(ري من يف الدفاعمن فروع حق أمشل وأعلى وهو حق املتهم رسخته كث
، ونصت )3(دساتري دول العامل أيضا حق من احلقوق الدستورية، على النحو الذي

من املؤمترات الدولية، وكذا  من املواثيق الدولية، وأوصت به الكثري عليه كثري
وقبل كل هذا فهو حق . )4(املتعلقة كلها طبعا حبقوق اإلنسانفاقيات الدولية واالت

                                            
، 1999آ�	ل �5> ا�.ا�> ا�(.ه$ي، ���W اMg#)	ع ا�Q1	'  وا���	آ�� ا�()	'�� ا�+	د��، دار ���.د ��),$ وا�#.ز�T �)� /  أP0$ د–)1(

  .  و�	 ���"	98ص
 .	 ���"	 و�96���>، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ أ�Q	 د–
 .   و�	 ���"	�407+> ��	د �	�a ا�51	'� ، ا��$TC ا�3	��، ص /   أP0$  د–)2(
 . �A ا�>�#.ر ا�(9ا'$ي 151�A ا�>�#.ر ا��%$ي،  وا��	دة 69  أP0$ ا��	دة –)3(
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فقه اإلسالمي االهتداء إليه منذ قرون، فلقد اعترف فقهاء املسلمني أيضا سبق لل
حبق املتهم يف الدفاع عن نفسه أمام القضاء، ويقودنا هذا القول بأن متكني املتهم 
من الدفاع عن نفسه هو من الشرع، بناءا على أن اإلخالل حبق الدفاع يعترب 

الته، إذا فالدفاع عن املتهم فيه إخالال بالعدالة ذاا، وهي غاية القضاء وحمور رس
مصلحة للعدالة رفعا للظلم، وإحقاقا للحق، وحيث تكون املصلحة فثم شرع اهللا 

إن مبىن الشريعة اإلسالمية الغراء وأساسها هو احلكمة  ":أوكما قال ابن القيم 
ومصاحل العباد فهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، وكل 

 من العدل إىل اجلور، ومن الرمحة إىل ضدها، ومن املصلحة إىل مسألة خرجت
  .          )1("املفسدة، ومن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة يف شيء

وهناك من اآليات يف القرآن الكرمي ما يدعم ويؤكد على مبدأ االستعانة 
*βÎ﴿مبحام، وهو ما ورد يف قوله تعاىل  sù tβ% x. “Ï% ©!$# Ïµø‹ n=tã ‘, ys ø9 $# $�γŠÏ�y™ ÷ρr& $ ¸�‹Ïè|Ê ÷ρr& 

Ÿω ßì‹ ÏÜtGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑãŠù=sù … çµ•‹ Ï9 uρ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 ∩⊄∇⊄∪﴾ ]2S[ وتدل هذه ،
اآلية الكرمية على جواز االستعانة بالشخص القادر لتبيان احلق وإظهاره عند عجز 

  .صاحبه
الوجه األكمل، البد  وكي يستطيع املتهم أن يستويف حقه يف الدفاع على 

، إذ أن املتهم مهما كان مثقفا )2(من متكينه من االستعانة مبحام يساعده يف دفاعه
فقد يعجز عن اإلملام بكل نصوص القانون، ورمبا بسبب عدم استعانته مبحام قد 
حيكم عليه باإلدانة رغم عدم اقترافه للجرمية، ألن املتهم يف هذا املوقف قد خيفق يف 

 نفسه حىت لو كان خبريا يف القانون، ملا لالام من رهبة جتعل املتهم غري الدفاع عن
قادر على ضبط أعصابه، وتركيز ذهنه، بسبب كل هذا اإلرباك الذي خييم على 

                                            

	ر، ا��$TC ا�3	��، ص /  أP0$ د–) 1(� �	�252 A�
$دي، �%$، �)� ، ��r، 1327إ�A ا��1�، ]5+� !$ج ا� زآ  ا	\� هـ ، ا��(�> ا

 . 1927ص 
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نفسه، فيجب أن يكون إىل جانبه حمام متخصص هادئ النفس، يبعث يف نفس 
مث . )1(همة املوجهة إليهاملتهم الطمأنينة، وبالتايل سيتمكن من عرض موقفه من الت

إن مسو الدور الذي يؤديه احملامي يف الدفاع عن املتهم، يتجسد يف كونه يعمل على 
  .محاية كل ما يتعلق برباءته، أو ختفيف مسؤوليته وإظهاره بشكل واضح للمحكمة

وال ننكر بأن للمحامي دورا كبريا يف مساعدة القاضي على فهم ومعاجلة القضية 
مه، بصورة موضوعية جتنبه الوقوع يف اخلطأ الذي تتأذى منه العدالة، املطروحة أما

حينما يلحق العقاب بشخص بريء، وهلذا جند أن استعانة املتهم مبحام أثناء مرحلة 
احملاكمة من أساسيات حق الدفاع، اليت كفلتها التشريعات اجلزائية احلديثة، 

املتهم، خصوصا إذا وركزت هذه األخرية خصوصا على وجوب وجود حمام مع 
  .)2(كانت اجلرمية تشكل جناية

  نطاق وجوب استعانة املتهم مبحام / الفرع األول
  أمام حمكمة اجلنح واملخالفات/ أوال

اعتربت غالبية التشريعات أن االستعانة مبحام أمام حمكمة اجلنح واملخالفات 
أن يستعملها ليست باألمر الواجب، بل هي فقط رخصة منحها القانون للمتهم فله 

يتركها يف هذه احلالة للمتهم أن يستعني مبحام، أو يدافع عن نفسه بنفسه، ويف  أو
الصدد جند املشرع اجلزائري أيضا مل جيعل حضور حمام مع املتهم يف جنحة أو  هذا

 الفقرة الثالثة والرابعة. ج.إ. من ق338خمالفة وجوبيا، ولقد جاء يف  نص املادة 
ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص احملال طبقا للفقرة األوىل من هذه ...« : منها ما يلي

و إذا استعمل املتهم احلق ...املادة إىل أن له احلق يف طلب مهلة لتحضري دفاعه 
  .  »املنوه به يف الفقرة السابقة منحته احملكمة مهلة ثالثة أيام على األقل

                                            
  . 124 أ A3� $P0�A�.R w�,، ا��$TC ا�3	��، ص  –) 1(
 . %$ف �#�407+> ��	د �	�a ا�51	'� ، ا��$TC ا�3	��، ص /  واP0$ أ�Q	  د–

	ر، ا��$TC ا�3	��، ص /   واP0$ أ�Q	 د–� �  .  و�	 ���"	�237	
 . 96 أ $P0���W��R <، ا��$TC ا�3	��، ص –) 2(



  

 187

له احلق يف طلب مهلة  "ارةلو متعنا جيدا  يف هاتني الفقرتني، وخاصة من خالل عب
نقول بأن املشرع  نستطيع أن ،"إذا استعمل حقه  "وكذلك عبارة، "لتحضري دفاعه

قد منح للمتهم يف اجلنحة احلق يف حضور حمام معه، لكن مل يشر إىل وجوبه، 
ونتأكد أكثر من خالل عبارة إذا استعمل، حيث أن املشرع مل يوجب حضور 

إذا استعمل املتهم حقه يف حضور حمام ى رغبة املتهم، ونه يرجع إىل مداحملامي، أل
. ج.إ. قمن351وهذا ما أكدته املادة  معه، تصبح احملكمة يف هذه احلالة ملزمة به،

إذا كان للمتهم احلاضر أن يستعني مبدافع عنه مل يقم باختيار مدافع « :اليت تقول 
  .»افع عنه تلقائياقبل اجللسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مد

ومن هنا نقول أن املشرع اجلزائري قد أعطى احلرية الكاملة للمتهم، فله أن 
يدافع بنفسه عن نفسه، أو أن يسلم مصريه يف الدعوى حملام يدافع عنه، وما إن 
يعطي املتهم مهمة الدفاع عنه إىل حمام، فإنه يتعني على احملكمة أن تسمع مرافعته 

رصة للقيام بذلك، حىت لو كانت االستعانة مبحام هنا فقط جمرد كاملة، وتتيح له الف
  .رخصة، ولكن مبجرد استعماهلا تلتزم احملكمة ا

لكن هناك استثناء واحد قرر فيه املشرع وجوبيه االستعانة مبدافع حىت لو 
. ج.إ. من ق2 فقرة 351كانت اجلرمية تشكل جنحة أو خمالفة من خالل املادة 

 ويكون ندب مدافع لتمثيل املتهم وجوبيا إذا كان املتهم مصابا ...« : اليت تقول
وهذا يعود إىل أن املتهم  »بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة اإلبعاد

            .)1(املعين عاجز عن إبداء دفاعه بنفسه
  ناياتأمام حمكمة اجل/ ثانيا

ىت أحكام القضاء، وأراء لقد أمجعت أغلبية األنظمة القانونية املختلفة وح
الفقهاء على ضرورة وجوب وتقرير حق االستعانة مبحام يف اجلرائم اخلطرية وهي 
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، واعترب ذلك من النظام العام حيث تبطل كل حماكمة )1(بصفة أساسية اجلنايات
  .)2(تتعارض مع هذا املبدأ

حيث إذا حضر املتهم بغري حمام، حىت ولو مل يطلب ذلك تلتزم احملكمة 
ندب مدافع له، وتتحمل الدولة نفقاته، ويعترب هذا ارتقاء حبق الدفاع إىل مرتلة ب

إلزام الدولة يف اجلرائم اجلسيمة بتهيئة املناخ للمتهم ملمارسة حقه يف الدفاع، 
والسبب يف ذلك أن االام يف جناية أمر خطري ويثري يف النفس اضطرابا، ال يساعد 

 القانونية على حسن تدبري دفاعه، ولذا جيب احترام املتهم مهما كان ملما باملسائل
هذا املبدأ، حىت لو كان املتهم حماميا، وتبعا لذلك فإن حضور احملامي ال سيما إذا 
كان معينا من قبل احملكمة، فال جيب أن يكون حضوره شكليا، بل على العكس 

 جلميع جيب أن تتاح له فرصة الدفاع احلقيقية بصورة إجيابية جيسدها حضوره
  .)3 (، والقيام باملرافعةعإجراءات احملاكمة و إبداءه للطلبات والدفو

وقد أقر املشرع اجلزائري وجوبيه حضور حمام مع املتهم  أمام حمكمة 
 يف إن حضور حمام«:  واليت جيري نصها كما يلي 292اجلنايات من خالل املادة 

رئيس من تلقاء نفسه حماميا اجللسة ملعاونة املتهم وجويب وعند االقتضاء يندب ال
ويف نفس الصدد جند التشريع املصري قد نص على هذا احلق دستوريا ، »للمتهم

أن كل متهم يف « : 1971 من الدستور الدائم لسنة 67/2حيث جاء يف املادة 
وأكد على هذا احلق أيضا من خالل نص  »جناية جيب أن يكون له حمام يدافع عنه

ويندب احملامي ...«:  اليت تنص على أنه اإلجراءات اجلنائيةمن قانون  214/2املادة 
العام من تلقاء نفسه حماميا لكل متهم جبناية صدر أمر بإحالته إىل حمكمة اجلنايات 

  وكذلك املشرع الفرنسي من خالل »...مل يكن قد وكل حماميا للدفاع عنهإذا 
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 مؤكدا على وجوبية  من قانون اإلجراءات اجلزائية الذي جاء نصها317املادة 
  .  )1(حضور حمام مع املتهم جبناية

  استعانة احلدث مبحامي  /ثالثا
أما بالنسبة لألحداث فإن املشرع اجلزائري قد سوى األحداث بالبالغني فيما 

بينما خرج عن . ج.إ. من ق1 /292يتعلق باجلنايات ويطبق عليهم نص املادة 
 مدافع مع املتهم أمرا وجوبيا فنص يف القاعدة العامة يف اجلنح وجعل حضور حمام

ويتعني حضور احلدث بشخصه وحيضر معه ...«فنص مبا يلي . ج.إ.ق 461املادة 
مل حيدد املشرع إلزامية حمام يف هذه  بالنسبة للمخالفة ،» ...نائبه القانوين وحماميه 

صادر  ال06- 01احلالة مما جيعلنا نعتقد أن األمر جوازي، لكن بالرجوع إىل قانون 
 املتعلق باملساعدة القضائية من 57-71 املعدل واملتمم لألمر رقم 2001 ماي 22يف 

  :يتم تعيني حمام جماين يف احلاالت اآلتية  « : منه اليت تقول 1 فقرة 25خالل املادة 
حمكمة األحداث أو أية جهة  جلميع القصر املاثلني أمام قاضي األحداث أو -1

احلدث مبحام وجويب يف من هذا أن حق استعانة  نستنتج »...قضائية أخرى 
  .)2(كذلك اجلنح اجلنايات و

  )املرافعة (  مباشرة الدفاع/ الفرع الثاين 
   ماهية املرافعة/أوال

تعد املرافعة من الركائز األساسية حلق املتهم يف الدفاع وهي وسيلة خوهلا 
بة يف الدعوى، القانون لكل خصم يف الدعوى إلبداء وجهة نظره شفاهة أو كتا

وهذا تأييدا لطلباته وتوضيحا لدفوعه، أو ردا على طلبات ودفوع خصمه، وتعترب 
  لـحيث متكنه من تبيان مدى تكام املرافعة وسيلة فعالة يف تكوين عقيدة القاضي

                                            
)1 (– $P0أ   

 Art.317 A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. si le défenseur      
choisi ou désigné conformément à l’article 274, ne se présente pas, le président en commet un d’office   
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  ) 1(أركان الواقعة املسندة للمتهم، وحتديد مدى مسؤوليته عنها
  أمهية املرافعة/ثانيا

للمتهم الكشف عما يكون  قد توافر حبقه من أسباب  تتيح إن املرافعة
اإلباحة أو موانع املسؤولية أو العقاب، ومن خالهلا يوضح ظروفه وبواعثه، واليت 
على هديها يأيت حكم القضاء معربا عن احلقيقة وحمققا للعدالة، ومؤدى ذلك أنه ال 

افعة، ما مل خيرج يسوغ للمحكمة أن متنع املتهم أو حماميه، من االسترسال يف املر
عن املوضوع أو يعمد إىل التكرار، وإال تكون قد أخلت حبق الدفاع مما يستوجب 

ويقع على عاتق احملكمة أن جتيب على طلبات الدفاع، أو ترد . )2(بطالن حكمها
. عليها ردا سائغا، وإال كان حكمها مشوبا باإلخالل حبق الدفاع مستوفيا البطالن

 باعتبارها جوهر حق الدفاع، فإنه جيب أن يكون املتهم حرا ونظرا ألمهية املرافعة
  .فيما يقول وال يلزم بأداء اليمني تأكيدا على صحة ما يقول، وال يؤاخذ على كذبه

  حق املتهم يف أن يكون آخر من يتكلم/ثالثا
من املفترضات الالزمة حلق الدفاع، حق املتهم يف أن يكون آخر من يتكلم، 

، ليظفر بالفرصة األخرية إلبداء ما يرى من أقوال، ولقد نص يف اية احملاكمة
 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفقرة 304املشرع اجلزائري على هذا احلق يف املادة 

  . »ولكن الكلمة األخرية للمتهم وحماميه دائما....«: بقوهلا 3
كر لفة الذالساحيث أنه وبعد االنتهاء من التحقيق باجللسة، ومبوجب نص املادة 

يتم ترتيب أطراف الدعوى يف تناول الكلمة كالتايل، حيث تعطى أوال للمدعي 
املدين أو حماميه وهو عادة ما يركز على عناصر اإلدانة فقط، وحيتفظ بطلب 
التعويضات لتقدميها يف الدعوى املدنية، مث يأيت دور ممثل النيابة العامة الذي من 

ضوعية، وتعطى الكلمة أخريا حملامي املتهم، فإذا املفروض أن حيلل الوقائع بكل مو
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كان هناك عدة متهمني يرتب حماموهم الكلمة بينهم، وعادة مايبدأ حمامي املتهم 
  .املتابع بأخف مة

بعد مرافعة الدفاع جيوز للنيابة العامة وللطرف املدين الرد عليه دون أن 
متهم وحماميه، وهو إجراء يكون ذلك مرافعة جديدة، لكن الكلمة األخرية دوما لل

جوهري، لو أغفلت احملكمة طلب املتهم الكلمة األخرية يف اجللسة وجتاهلته تكون 
 : من القانون اجلنائي املصري بقوهلا 275، وتقابلها املادة )1(قد أخلت حبق الدفاع

ولقد نص على نفس  » ...يف كل األحوال يكون املتهم آخر من يتكلم... «
 بأن وقضت حمكمة النقض الفرنسية ،)2(346فرنسي يف املادة احلكم املشرع ال

قاعدة الكلمة األخرية للتهم أو حماميه، اليت تسود طوال املرافعات، ليس معىن ذلك 
تطبيقها مرة واحدة يف اية التحقيق باجللسة، بل يف كل مرة حيدث فيها تنازع 

  .)3(...يهم الدفاع
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«Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son « avocat » est entendu .     
Le ministère public prend ses réquisitions L’accusé et son « avocat » présentent leur défense.    
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public,mais l’accusé ou son « avocat » auront 
toujours La parole les derniers » .         

 
 M $P0$ار ��
�� ا�)�1 ا�4$��30  أ–) 3(

La règle d’après laquelle l’accusé on son conseil doivent avoir toujours la parole les derniers est une règle 
générale et fondamentale qui domine tous les débats et ne s’applique pas seulement  une fois l’instruction 
à l’audience terminée , mais également  lors de tout incident  contentieux intéressant  la défense qui réglé 
par un arrêt . code de procédure pénale français , 46e édition ,Dalloz 2005 p 641 . 
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ïàþ�fia@ óÉî‹“Üa@ðè@pbäbá›Üa@ ë‰:@ óï�b�ÿa@ ò‡ÈbÕÜaì@ Lbä‹Ô@ ‹“È@ óÉiŠc@ ‰åà@ ó
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öa5Üa@Þ–cò@aˆg@ôny@óåî‹ÕÜa@ë‰è@êàŒþmì@Lbøî‹i@êm‹+Ð@ôÝÈ@‡Üíî@êäÿ@çb�äfia@À@
Lpbi@ âÙ¢@ ênäa†g@ojrm@ ôny@ bøî‹i@ âén¾a@ |j—ïÜ@ ãbémýa@ êÜ@ êuì@ì@óåî‹Ô@ ŠbjnÈbi

@Þr¸@òöa5Üaì@À@ðè@>Üaì@Lâén¾a@pbäbáš@‘b�c@óàbè@óîŠín�†@óäbáš@‹àÿa@ÊÔa
@ÚÜˆ@À@ b·@ ãbÉÜa@ ßì†@ 7mb�†@kÝÌc@À@ béïÝÈ@˜ä@ êäc@ ‡−@sïy@pbî‹¨a@ óîbá¨

a6Èaì@Lñ‹÷a�§a@Šín�‡Üac‡j¾a@a‰:@óïÕïÕ¨a@óáïÕÜbi@bÐ@æà@Ë‹“¾a@Þ‚‡m@ðÍjåî@êähÐ@
båqc@ òb›ÕÜa@ ãa�nÜa@líuì@ôÝÈì@ Lóï÷a�§a@paöa‹ufia@ çíäbÔ@À@ béïÝÈ@˜åÜa@ ßþ‚@ö

@çc@bèbåÉà@À@Þá¥@óîŒa�Ñn�a@pa‹Ååi@âén¾a@¶g@‹ÅåÜa@ã‡Èì@òöa5Üa@óåî‹Õi@óáØb0a
êmbäbáš@�î�ÉnÜì@âén¾a@�Ø‹à@µ�znÜ@ÚÜˆì@LâÙ¨a@Šì‡–@ÞjÔ@@bÕj�à@ça‡à@âén¾aN  

Jb›îcì@@ãbàc@âén¾a@âØb±@çc@óÜa‡ÉÜa@ðäbÉà@ôÔŠc@æà@óÝÕn�à@óáÙ«@‡án�m@Lò‡îb«ì@
à@æà@ßþÕn�ýa@a‰è@æà@Œbéu@ÞÙÜ@çíÙî@çc@a‰è@ôåÉàì@Lpb+Ý�Üa@µi@Þ—ÑÜa@c‡j

@çíÙî@çc@k°@âq@æàì@Lë7Ì@çì†@ë‡yì@@ béi@˜n²@ò†‡«@pbïÜìü�à@óÜì‡Üa@ò�éuc
@À@óyì‹+¾a@õíÈ‡Üa@À@Þ—ÑÝÜ@ ò‡ïyíÜa@ ó+Ý�Üa@ †a‹ÐdØ@ òb›ÕÜaì@ Ló��üáØ@ öb›ÕÜa

ÕÜa@ÚÝ�i@ânéî@ñ‹÷a�§a@Ë‹“¾a@c‡i@‡ÕÜ@óÕïÕy@LâØb0a@pbyb�@ôÔ7Ü@òb›ÕÜaì@öb›
@æà@ ò7‚ÿa@paíå�Üa@À@ b–í—‚@ LêïÝÈ@ çíÙm@ çc@k°@ bà@ ¶g@ óÝïjåÜa@ óåé¾a@ ë‰éi
@>Üa@óï÷b›ÕÜa@ó+Ý�ÝÜ@ŠbjnÈýa@†Š@ÚÜ‰i@ýìb«@LðÜb¨a@öb›ÕÝÜ@ð�b�ÿa@çíäbÕÜa@ßþ‚
@çíè‹à@ Êán1a@ �þ–@ çÿ@ L†þjÜa@ À@ ¶ìÿa@ ó+Ý�Üa@ ðè@ çíÙm@ çc@ Ÿì‹Ñ¾a@ æà

a�åiì@ Lbéyþ—i@Ë‹“¾a@ çc@ |ïz–@ LóÜa‡ÉÜa@ ‹èíu@ íè@ @ 7‚ÿa@ a‰èì@ bè†bïyì@ bénè
@ôÝÈ@˜åÜbi@ÚÜˆì@L†bï¨a@c‡jà@‘‹Ø@‡Ô@öb›ÕÝÜ@ð�b�ÿa@çíäbÕÜa@ßþ‚@æà@ñ‹÷a�§a
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@‹Ôc@ ÚÜ‰Ü@ b�î‹Ùmì@ Lêi@ ßþ‚fia@ ã‡Èì@ †bï¨a@ pbà�Ýn�·@ òb›ÕÜa@ ãa�nÜa@ @ òŠì‹š
�ŁÜ@ñ‡—nÜa@óï÷a�§a@paöa‹ufia@çíäbÔ@ßþ‚@æà@Ë‹“¾a@LðšbÕÜa@†bï¢@Þ¦@>Üa@lbj

ì@†Š@kÝ+i@ãbïÕÜa@@óÜa‡ÉÝÜ@ðÕïÕ¨a@ãíéÑáÝÜ@a‡ï�¤@ãí—ƒÝÜ@|á�Ð¬@Lòb›ÕÜa@óá–b
@a‰è@kÝ�@çc@sïy@ L†‹Üa@kÜb�@Êà@ bÑ—åà@æÙî@%@êäc@ Ë‹“¾a@ôÝÈ@‰‚üî@ bà@æÙÜ
@LêjÝ�@�Ð‹î@æà@ôÝÈ@óïÜbà@pbiíÕÈ@ÊïÔím@¶g@ óÐbšfibi@ LæÉ+ÝÜ@ÞibÔ@7Ì@7‚ÿa

@‹àÿa@kÉ—îì@ôÝÈêjÝ�@�ÐŠì@†‹Üa@kÝ�@kyb–@íè@çbØ@aˆg@âén¾a@âØbzïÜ@†bÈì@
ë†Š@ líÝ+¾a@ ðšbÕÜa@ ÷Ñä@ Ó‹�@ æàL@À@ ‹ÅåÜa@ ‡ïÉî@ çc@ Ë‹“¾a@ æà@ kÜb+åÐ@

@†‹Üa@kÝ�@paöa‹ug@N@ @
@õíÈ‡Üa@À@âÙzÝÜ@ðšbÕÜa@óïyþ–@ã‡È@ôÝÈ@˜åÜa@ÞÑÌc@‡Ô@Ë‹“¾a@çc@b›îc@Æyþä

@ öbÈ†ýa@ paöa‹ug@ æà@ öa‹uhi@ béïÐ@ ãbÔ@ ñ‰Üaììcå¾a@ çbÙÐ@ LóÉibn¾a@@ÖÐì@ aŠ‹Õà@ Ê
@ò†b¾a@À@‹ÅåÜa@‡ïÉî@çc@Ë‹“¾a@ôÝÈ@k°@ðÜbnÜbiì@L˜åÜa@lbïÌ@À@óï÷b›Ô@pa†bénua

260@báØ@@bé—ä@|j—ïÜ@óï÷a�§a@paöa‹ufia@çíäbÔ@æà@@ðÝî@Z» Œí°ý@ñ‰Üa@ðšbÕÝÜ@
çc@ béïÐ@êÜ@Öj�@ìc@ãbémýa@êÐ‹Íi@í›È@ìc@ÖïÕznÝÜ@ bïšbÔ@êÑ–íi@óï›ÕÜa@‹Åä@ãbÔ@

âÙy@ðšbÕØ@béïÐ@Þ—ÑÝÜ@÷Ý°@çc@óÉibn¾a@paöa‹ug@æà@öa‹uhi «@ @
@ JóîŠí›¨a@ c‡j¾@ ój�åÜbi@@óáØb0a@ paöa‹ug@ âén¾a@ Ší›¨@ õí—ÕÜa@ óïáèŁÜ@ a‹Åä

i@êm‹—jnÜì@ßìdi@ýìc@ë‡š@óéuí¾a@paöbÈ†ýb@æÈ@ËbÐ‡Üaì@béïÝÈ@†‹Üa@æà@æÙánî@ôny@
‹Õî@˜ä@†a‹Ðfi@ðÉî‹“nÜa@Þ‚‡nÜa@µÉnî@ê�Ñä@ânm@>Üa@óáØb0a@paöa‹ug@çþ+i@Š

Š5à@çì†@âén¾a@ójïÌ@À@N 
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@ JóïåÝÉÜa@ c‡j¾@ ój�åÜbi@@@@@Öïqaí¾a@À@ êïÝÈ@˜åÐ@ bï¾bÈ@ óáØb0a@ óïåÝÈ@ c‡jà@ ‡�u@‡ÕÜ
ênÝÑØ@ báØ@ L7mb�‡Üa@ À@ ÚÜ‰Øì@ çb�äfia@ ×íÕ¢@ ó–b©a@ pbäþÈfiaì@pbÉî‹“nÜa@

íéÐ@ óï÷a‹ufia@@ æÙº@ >Üa@ âén¾a@ pbäbáš@ âèc@ æà@À@ ðšbÕÜa@ ójÔa‹à@ b:þ‚@ æà
@bénÑÜb¬@ôÝÈ@km6î@>Üa@óî‹èí§a@ú†bj¾a@æà@íèì@LËbÐ‡Üa@À@âén¾a@×íÕ¨@êàa6ya
@öa‹ug@ óáÙzáÝÜ@ çíäbÕÜa@ |åà@ óàbÉÜa@la†łaì@ ãbÉÜa@ ãbÅåÜa@ ôÝÈ@ bÄbÑy@æÙÜ@ Lçþ+jÜa
@�Éi@Àì@ LÚÜˆ@ ðÈ‡n�î@ ‹àÿa@ çbØ@ aˆg@ óî‹î‡ÕnÜa@ bén+Ý�@k�y@ Lóî‹�@ ó�Ý§a

yÿa@óÐbšfibi@LðäíäbÔ@˜ä@ôÝÈ@aöbåi@óî‹�@ó�Ý§a@öa‹ug@ôÝÈ@ò5ª@óáÙ0a@çíÙm@çbï
@líuì@ ôÝÈ@ Ë‹“¾a@˜åî@ çc@ b›îc@ ñŠì‹›Üa@ æáÐ@ @ a‰è@¶gãa�nÜa@öa‹uhi@ óáÙ0a@

@c‡j¾@óïány@óvïnåØ@ðèì@ênàa‹Øì@ênÉ8@ôÝÈ@ bÐí‚@âén¾a@ béjÝ�@ aˆg@ óî‹�@óáØb0a
ÿa@�Éi@À@ êäc@sïy@ Lòöa5Üa@ óåî‹Ô@‡Éi@ æÙÜì@ âØb0a@À@µáén¾bi@ ‹é“î@ çbïy

êïÐ@çí“ïÉî@ñ‰Üa@Êán1a@Þ‚a†@âém7�@¶g@öð�î@b¿@Lâémöa‹i@‹éÅm@âénáØb«@N@ @
@J@@ÖÕznm@báéi@sïy@óîŠí›¨a@c‡j¾@ÞáÙ¾a@íè@óáØb0a@paöa‹ug@óîíÑ’@c‡j¾@ój�åÜbi

àì@óÜ†bÈ@óáØb«@ãbàc@ båädi@ßíÕä@çc@Êï+n�ä@ý@ðÜbnÜbi@LóïèbuíÜa@æî‰è@çì‡i@óÑ—å
@çÿ@ LóáØb0a@ ßþ‚@ báéáïÈ‡nÜ@ óïäíäbÕÜa@ paöa‹ufia@ ÞØ@ ˆb¦a@ k°@ ÚÜ‰Ü@ Læîc‡j¾a

óîŠí›¨aì@óîíÑ“Üa@ÞÄ@À@ýg@ózïz–@÷�c@ôÝÈ@ôåjm@ý@ðšbÕÜa@óÈbåÔ@bàc@L@@ój�åÜbi
@óéuí¾a@óáénÜa@öŠ‡Ü@êÈíÐ†@ÞØ@Â�jî@çc@Êï+n�î@óïèbuíÜaì@óîíÑ“Üa@æáÐ@âénáÝÜ

êïÜg@ Nçcì@ó–b‚óáénÜbi@ ó�byfia@À@âén¾a@Öy@æà@ö�u@íè@óÉÐa‹¾a@óîíÑ’@ c‡jà@@N
aˆgì@a@ óÝy‹à@ À@ ßaíÔÿa@ öa‡ig@ Öy@ çbØóáØb0@Þrºì@ óîíÑ“Üa@ c‡jà@ pbï›nÕà@ æà@
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ó–‹ÑÜa@ê�Ñä@æÈ@ÊÐa‡ïÜ@âénáÝÜ@ò7‚ÿa@@êïjåni@óáÙ0a@ãa�Üg@ôÝÈ@˜åÜa@µÉnî@êähÐ
LâÝÙnî@æà@ ‹‚e@ çíÙî@ çc@ êÕy@æà@ êäc@¶g@ âén¾a@óibr·@ ‡Éî@ êmíÙ�@Ÿ6Ñm@ýcì@

Ö¨a@a‰è@æÈ@?áš@ßŒbåm.@çc@Êà@@óáØb0a@À@óîíÑ“Üa@c‡jà@‹Ôc@‡Ô@ñ‹÷a�§a@Ë‹“¾a
@óï�b�ÿa@ ú†bj¾a@ æà@ óîíÑ“Üa@ çc@ ôÝÈ@ êïÐ@ ˜åî@ þÕn�à@ b—ä@ ˜—²@ %@ êäc@ ýg

óïåÝÉÜa@c‡j¾@ój�åÜbi@êÝÉÐ@bà@Ša‹Ì@ôÝÈ@óï÷bå§a@óáØbzáÝÜN@ @
@ JËbÐ‡Üa@Ö¨@ój�åÜbi@@Þn±@êäcì@ Lóï÷bå§a@ óáØb0a@çbî‹u@óÜa‡ÉÜ@óï�b�c@ óàbÈ†@5nÉî

i@bémbäbáš@óáÔþ@ËŒbåà@çbØ@ËbÐ†@êÝibÕî@ý@ñ‰Üa@ãbémýa@çÿ@ÚÜˆ@Lóäa†g@ÂÕÐ@÷ïÜ@
âén¾a@Öy@óÑÝnƒ¾a@pbÉî‹“nÜa@À@ë�÷bØŠ@âèc@æàì@Lãbéma@óäbÉn�ýa@@À@@@@@@@@@@@@@@@@ãbz·@@ @

n�ýa@óïáèÿ@ b°ínm@êäc@sïy@êi@ßþ‚fia@ã‡ÉÜ@ báÈ†@âén¾a@ËbÐ‡Ü@ †báÉØ@ãbz·@óäbÉ
@µÉnî@ LóÜa‡ÉÜa@ ózÝ—¾@ bÕïÕ¥ì@ Löb›ÕÜa@ ãbàc@ µå�aí¾a@ µi@ òaìb�¾a@ c‡j¾@ bàa6yaì
@líuì@ ôÝÈ@ ˜åÜa@ ßþ‚@ æà@ |å§aì@ pbîbå§a@ µi@ óïÉî‹“nÜa@ óÝàbÉ¾a@ À@ óîí�nÜa

%@aˆg@sï¢@Lpbîbå§bi@òí�c@|å§a@À@ãbz·@óäbÉn�ýaâén¾a@æÙánî@@ãb«@Šb›yg@æà@
óî†b¾a@êÐì‹Ä@kj�ibémbÕÑä@ôÝÈ@óÜì‡Üa@êÜ@êåá›m@N@ @

@pbî‹¨aì@×íÕ¨a@Ëíšíà@ôÝÈ@Þƒjî@%@ñ‹÷a�§a@Ë‹“¾a@çc@@szjÜa@ßþ‚@æà@båÅyý
@pbiíÕÉÜa@çíäbÔ@õín�à@ôÝÈ@ ìc@ Šín�‡Üa@õín�à@ôÝÈ@ öaí�@ ò7rØ@™í—åi@ ë‡à@À

paöa‹ufiaìN ßþ‚@æà@ëbåÑ“nØa@bà@a‰è@LóáØb0a@öbåqc@âén¾a@pbäbáš@Ëíší¾@bån�aŠ†@
_ÓbØ@a‰è@Þè@æÙÜì@@ @
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@Lpbî‹¨aì@×íÕ¨a@óîbá¨@óïÐbØ@7Ì@@bè‡yì@óiínÙ¾a@™í—åÜa@çdi@båáÝÈ@‡Ô@„îŠbnÜa@@çg
bà@çÿ@ÊÔaíÜa@ŸŠc@ôÝÈ@Öïj+nÜaì@‡ï�vnÜa@íè@líÝ+à@íè@@N@ @

@æ�yÿa@ãbÅåÜa@Lãþ�fia@À@öb›ÕÜa@ãbÅä@À@‡uc@a‰è@ÞØ@âÌŠ@æà@êÜ@b¾@Þràÿa@ì
êÝÄ@ À@ ðšbÕÜa@ êi@ âÙ±@ bà@ íá�i@ óïàb�@˜÷b—‚@ L@béi@ ôÅ±@ >Üa@ òaìb�¾a@ óáÔì
óèa�äì@óÜa‡È@ãbàc@ bÄíÅ«@çíÙï�@âén¾bÐ@ãí—©aa‰è@@>Üa@êmbäbáš@ÚÜ‰Øì@öb›ÕÜa@

@Ãì‹“Üa@ÚÝm@ðè@b›îc@ãþ�fia@À@öb›ÕÜa@�ïº@bàì@Lçb—mì@ÆÑzn�@béäc@‡Øü¾a@æà
@óïÔa‹Üa@la†łaìãbÅåÜa@a‰è@ÞÄ@À@ðšbÕÜa@À@bè‹Ðaím@kuaíÜaL@‹Åä@ãþ�fia@çÿ@

@çíáÙ±@âéäÿ@òb›ÕÜa@�þ—i@óàÿa@�þ–@ÂiŠì@Lçb—Õä@µÉi@÷ïÜì@#@µÉi@ðšbÕÝÜ
@!a@ß�äc@b·N 

@ @
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Êua‹����¾a@óá÷b��������������ÔÊua‹����¾a@óá÷b��������������ÔÊua‹����¾a@óá÷b��������������ÔÊua‹����¾a@óá÷b��������������Ô 

@Ê�ua‹¾a@Ê�ua‹¾a@Ê�ua‹¾a@Ê�ua‹¾aóïi‹ÉÜa@óÍÝÜbióïi‹ÉÜa@óÍÝÜbióïi‹ÉÜa@óÍÝÜbióïi‹ÉÜa@óÍÝÜbi@ @@ @@ @@ @

@@@@óàbÉÜa@knÙÜaóàbÉÜa@knÙÜaóàbÉÜa@knÙÜaóàbÉÜa@knÙÜa@ @@ @@ @@ @
   
  .2000ار صادر، طبعة سنة   ، د"املقدمة" ،  خلدونابن

نظام احلكم يف الشريعة و التاريخ اإلسالمي ، بريوت، دار النفاس،  : ظافر القامسي
   .1985الطبعة األوىل، سنة 

، جدة، اململكة العربية "القضاء يف الشريعة اإلسالمية" ،  فاروق عبد العليم مرسي
  1985السعودية سنة 

، القاهرة، دار الفكر العريب، سنة "يف اإلسالمالنظام القضائي  "،حممود حممد هاشم
1984.   

تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ اإلستقالل من خالل "بوكرا إدريس  
  . 1994القسم الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة " الوثائق والنصوص الرمسية 

ó——ƒn¾a@knÙÜaó——ƒn¾a@knÙÜaó——ƒn¾a@knÙÜaó——ƒn¾a@knÙÜa@ @@ @@ @@ @
 مصر وفرنسا والواليات املتحدة جلنائية يفسان يف اإلجراءات انمحاية حقوق اإل

أفريل  12 إىل 9 املؤمتر الثاين للجمعية املصرية للقانون اإلسكندرية من(، األمريكية
 ، املعهد الدويل العايل للعلوم اجلنائية، اجلمعية الدولية لقانون العقوبات،)1988 سنة

1989.  
  .املتهم، املكتب اجلامعي احلديث : أمحد بسيوين أبو الروس
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   .التحقيق القضائي، دار احلكمة للنشر والتوزيع : سن بوسقيعةاح
اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، النهضة العربية، سنة :  إدوارد غايل الذهيب

1980.  
منشأة املعارف " دراسة حتليلية مقارنة " ضمانات التقاضي  : أمال الفزايري
  . 1990باإلسكندرية، 
 الديوان الوطين لألشغال يق دراسة مقارنة نظرية تطبيقية،التحق:  بغدادي اجلياليل

   .1999 الطبعة األوىل سنة، التربوية
ترمجة وجيه البوعيين، منشورات عويدات، " احلريات العامة " :  جان مرانج

  .1989بريوث، باريس، سنة 
  ".الدعوى اجلنائية "أصول احملاكمات اجلزائية  : جالل ثروت وسليمان عبد املنعم

   .محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، منشأة املعارف اإلسكندرية : حامت بكار
 ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية اجلزء الثاين، خالل  :حسن بشيت خوين

 . 1998مرحلة احملاكمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبعة األوىل 
ي، معهد البحوث و الدراسات حقوق اإلنسان والقانون اجلنائ : حسني مجيل
  .1972العربية سنة 
قانون اإلجراءات، مع تعليق فقهي حتليلي للنصوص وقضاء النقض  : حسن عالم

   .1991 والتعليمات العامة للنيابات، طبعة ثانية، منشأة املعارف اإلسكندرية سنة
ائي، ضمانات حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلن : محاد سعد صاحل القبائلي

  .1998دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 
املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، طبعة :  رؤوف عبيد

  .1980   سنة دار الفكر العريب،،ثالثة
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 احملاكمة والطعن يف األحكام، منشأة املعارف اإلسكندرية سنة:  رمسيس نام
1993 .  

 الشخصي للقاضي اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، االقتناع : ودزبدة مسع
   . 1989،سنة

 اإلثبات اجلنائي بالقرائن، دراسة مقارنة، اهليئة : عبد احلافظ عبد اهلادي عابد
 . 2003املصرية العامة للكتاب، 

شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة األوىل دار :  اللطيف حسن سعيد عبد
 .1993  العربية سنةالنهضة

  .الدفوع اجلنائية منشأة املعارف اإلسكندرية  :  الشواريبعبد احلميد 
حقوق وضمانات املتهم يف الشريعة اإلسالمية و  :عبد احلميد إمساعيل األنصاري

  .2000القانون، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة 
ات والقضاء يف اإلسالم، دار الفكر فعاحبوث يف قواعد املر :عبد العزيز بدوي

  .1978 القاهرة العريب،
اإلجراءات اجلنائية يف النظم القانونية " عبد العظيم وزير وحممود شريف بسيوين

  1991ماي /، أفريل1  دار املاليني، ط"العربية ومحاية حقوق اإلنسان 
 طبقا ألحدث ،قانون اإلجراءات اجلنائية والقوانني املكملة له  :عبد الفتاح مراد

    .اهليئة القومية لدار الكتب و الوثائق املصرية ،التعديالت
  .  1996حماكم أمن الدولة ، دار اجلامعة اجلدية للنشر، سنة  : عبد القادر القهوجي

   أوهايبية عبد اهللا
ألقيت على طلبة السنة الثانية  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية حماضرات يف -

  .2002- 2001  سنةر،حقوق جامعة اجلزائ

  .2003، دار هومة "التحري والتحقيق" ، شرح قانون اإلجراءات  اجلزائية -
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، " االستدالل " ضمانات احلرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي،  -
 .2004الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، سنة 

لكتاب القانونية احمللة الكربى مصر،  املتهم فقها وقضاء، دار ااعتراف : عديل خليل
  .1996 سنة

  عوض حممد عوض 
  . 1999املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، سنة -
  .1995شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء الثاين، سنة -
 .1977الطبعة األوىل، دار النهضة العربية سنة   استقالل القضاء،:اروق الكيالين ف

 . 1980 الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، طبعة سنة : رفتحي سرو
 .1986 شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة، سنة : فوزية عبد الستار
، اجلزء الثاين دار الفكر اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري:  مأمون سالمة

 .العريب
ة املعرف باإلسكندرية، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، منشأ : حممد مخيس

    .2001سنة
  الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، :حممد علي سامل عياد احلليب

  .1996، سنة تاجلزء األول، مكتبة التربية بريو
 .1979املركز القانوين للنيابة العامة، سنة  : حممد حممد عيد

  حممد حمدة
لثالث، الطبعة األوىل،دار اهلدى عني مليلة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء ا -

  .1992سنة 
  ، الطبعةاالستقاللضمانات املشتبه فيه وحقوق الدفاع يف العهد الرببري حىت  -

  .  1991  دار اهلدى سنة،األوىل
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   .1955 شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، طبعة ثالثة سنة : حممود حممود مصطفى
 املوسوعة القضائية اجلزائية، دار اهلالل ، " اجلزائية البطالن يف املواد :نبيل صقر 

  .2003للخدمات اإلعالمية وهران 

 االجتهاد ومبادئ النصوص القانونية ،"تقنني اإلجراءات اجلزائية  : نواصر العايش
  .1992 سنة ،"القضائي 

   أمحدهاليل عبد اهللا
  سة مقارنة بالفكر اجلنائي درااالبتدائياملركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق  -

 .1989 اإلسالمي، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل سنة
  االام املتسرع يف مرحلة التحقيق االبتدائي، وعدالة أوىف ملن وضع موضع االام -
  "عن منظمة العفو الدولية " دليل احملاكمات العادلة  -

@ @@ @@ @@ @
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، رسالة دكتوراه "داث يف قانون اإلجراءات اجلزائيةة األحمحاي" درياس زيدومة
 .، جامعة اجلزائر2006 ديسمرب سنة 10نوقشت يوم 

ضمانات احلرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي " عبد اهللا أوهايبية
  .كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 1992 سنة   رسالة دكتوراه"االستدالل

سنة  ،"اه دكتورةرسال  املتهم قبل وأثناء احملاكمة،ضمانات"عبد السالم الكبيسي 
       . القاهرةكلية احلقوق، 1989

 "استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلسالمي" ياسني عمر يوسف
  . حقوق عني مشس ، رسالة دكتوراه، كلية1984سنة 
، 2002تري رسالة ماجس "التصرف يف الدعوى قبل وبعد التحقيق"  مربوك حورية 

  .جامعة اجلزائر
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La protection des droits et libertés individuels au cour de la phase 
policière des investigations en droit comparé français  
Et égyptien (thèse de doctorat , université  de Rennes 1 , soutenue le 4 
avril 2001 .    
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    1984 يناير 17 العدد االجتماعيالة العربية للدفاع 
  "التنظيم القضائي اجلنائي يف اإلسالم " يونس سكر عنوانه  مقال للدكتور أمحد

@. 1984 جانفي 17الة العربية للدفاع االجتماعي العدد  @@ @@ @@ @
لدكتور سامي حسن        ،مقال ل1978جملة احلقوق الكويتية العدد األول جانفي 

@".     ضمانات الدفاع دراسة مقارنة "حسين  @@ @@ @@ @
 69، السنة 1989كتوبر  اجملة احملاماة املصرية العددان السابع و الثامن سبتمرب و أو

    ".استقالل القضاء " مقال للمحامي عصمت اهلواري 
  للدكتور مقال، 56 السنة ،1976جملة احملاماة املصرية ، العدد الثالث والرابع سنة 

   . "مشكلة الضمانات واحلريات العامة يف مصر " سعد عصفور   
مقال رفعت ، 70 السنة ،1990سنة  ، الثاينواألول  العدد ،جملة احملاماة املصرية

   . "خواطر يف جمال العدالة"خفاجي، 
       دراسة 72، السنة  1992 املصرية العددان الثالث والرابع سنة  جملة احملاماة

   احلقوق األساسية الواردة بالعهدالدلويل معلقا عليها بأحكام " علي صادق عثمان ل
  ." القضاء 

   67أكتوبر السنة  جملة احملاماة املصرية ، العددان السابع و الثامن ، سبتمرب و
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        اإلسالميامي االالنظام " مقال للدكتور عبد الوهاب عمر البطراوي بعنوان
                        .  "  االامية الوضعيةمةباألنظمقارنا 

  ، 1992 العددان األول و الثاين جانفي وفيفري 72جملة احملاماة املصرية، السنة 
  " .نزاهة القاضي " مقال للمحامي عصمت اهلواري 

  1992 ، العددان الثالث والرابع ، سنة 72جملة احملاماة املصرية ، السنة 
  احلقوق األساسية بالعهد الدويل للحقوق " صادق عثمان مقال لألستاذ علي ال

  ".السياسية واملدنية معلقا عليها بأحكام القضاء  
   .1981جانفي  11الة العربية للدفاع االجتماعي العدد 

  .1995جملة احملاماة املصرية، السنة الرابعة والسبعون ، عدد أفريل 
 ،مقال للمحامي حممد احملرزي       2002رس جملة أقالم العدد الرابع السنة األوىل ما

  ضمانات املتهم أمام السلطة القضائية بني القانون وواقع القضايا السياسية      " عبو 
  ".يف تونس

      ،1993 والسياسية، العدد الرابع سنة واالقتصادية الة اجلزائرية للعلوم القانونية
  ."التحقيق وضماناته بوجه عام قضاء " كتور عبد اهللا أوهايبية لدلمقال 

 

               .1982ة،  والسياسية، العدد الثالث سنواالقتصاديةالة اجلزائرية للعلوم القانونية 
ضمانات حقوق األفراد يف التشريع اجلنائي "حممد لعساكرللدكتور  مقال

  ".اإلسالمي
  سنة، ، العدد الثالث، سبتمرب والسياسيةواالقتصاديةالة اجلزائرية للعلوم القانونية 

 األساسية يف قانون اإلجراءات اجلنائية املبادئ"  لدكتور حسن عالممقال ل ،1972
   . "اجلزائري 

 

@ @@ @@ @@ @
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