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إلى مف أنعـ عمي بنعمة الخمؽ كالكجكد كفطرني عمي محبة الرسكؿ صمى ا عميو 

 كسمـ، عسي أف يتقبؿ مني كيغفر لي كؿ سيك أك تقصير.
 كالدم الذم حرص عمى تفكقي كنجاحي، فأليمني الشجاعة كالعزيمة كالقناعة.إلى 

تعممت عمى يدىا أف إلى كالدتي التي عممتني أكؿ أحرؼ اليجاء فنطقت باسميا، كالتي 
 إال العمؿ الصالح.   جد كصؿ، كأنو لف يبقى لئلنساف الحياة كد كجد كعمؿ كأف مف كد ك

إلى أحب كأقرب الناس إلى قمبي إخكتي: إلياس، يكسؼ، كياسيف عسى أف ينالكا كؿ 
 النجاح كالتكفيؽ.

ذه الحياة لكنو إلى ركح الدكتكر بارش سميماف  فقيد الجامعة طيب ا ثراه، الذم فارؽ ى
، الذم نيمنا كالزلنا ننيؿ مف عممو، كالذم أشرؼ عمى ىذه يعيش داكما في قمكبنا كفي أفكارناس
 في بداياتيا لكف لـ يكتب ا لو أف يشرؼ عمى نيايتيا. مذكرةال

لى كؿ الباحثيف في كؿ المياديف كشتى العمـك كفقيـ ا كرعاىـ  إلى كؿ طالب لمعمـ، كا 
 كسدد خطاىـ. 

إلى كؿ رفاؽ كزمبلء الدراسة بمختمؼ أطكارىا، كأخص بالذكر منيـ طمبة دفعة 
 تخصص: عمـك جنائية. 2008  -2007الماجستير لمسنة الجامعية 

كؿ مف تقابمت أك تعاممت معو يكما في ىذه الحياة ألنو جعؿ مني ما أنا عميو إلى 
.  اليـك

الذيف لـ يبخمكا عمي  مة تسمسيمت كمحك إلى كؿ أعضاء الييئة القضائية بمحكمة القالة
أثناء التربص الميداني  بعمميـ كتجربتيـ كالذيف ذلمكا لي كؿ الصعاب كقدمكا لي كؿ العكف

  .لمطمبة القضاة الدفعة الكاحدة كالعشركف



 

 
الحمد  الذم سكغنا الفضؿ جزيبل كفضمنا عمى كثير ممف خمؽ تفضيبل كأسبغ عمينا 

 ما جعؿ كثير الشكر بالنسبة إليو قميبل.نعمو الظاىرة كالباطنة 
زرارة صالحي الكاسعة التي كاف ليا الفضؿ  ةفائؽ االحتراـ كالتقدير لمدكتكر  معكالشكر 

لى كؿ مف زكدني بنكر العمـ  الكبير في إعداد ىذه المذكرة عف طريؽ ما قدمتو مف تكجييات. كا 
 كالمعرفة.

مراجع المستخدمة في مكضكع كؿ مف ساعدني في جمب ال كالشكر كؿ الشكر إلى
 . مف داخؿ الكطف كخارجو البحث
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 ةػػػػقػدمػم

قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في الميداف القانكني  كجدتلقد 
لمحاربة التحصيؿ غير المشركع  أك غير القانكني لمختمؼ األدلة المقدمة مف  كمبدأكالقضائي 

حماية لمبدأ  ،رؼ جية االتياـ في مكاجية المشتبو فييـ عبر مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائيةط
يييمف فيحرس مختمؼ الحقكؽ كالحريات الفردية المقررة دستكرا الشرعية اإلجرائية الذم 

كالمضمكنة بمكجب القانكف الجزائي اإلجرائي، كلمحاربة أم تعسؼ كأم  ممارسة غير مشركعة 
في الدكؿ ذكات األصؿ التسمية  بيذه القاعدة كقد عرفت جراء أثناء ذلؾ. لمقائـ باإل

األنجمكسكسكني بصفة عامة، كفي الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو الخصكص أيف نشأت 
ذكات كتطكرت مف خبلؿ التطبيقات القضائية المتعاقبة لممحكمة االتحادية العميا. غير أف الدكؿ 

يستتبع الحكـ بو أماـ ىذه القاعدة في إطار نظرية البطبلف ككأثر األصؿ البلتيني تعالج 
      مختمؼ الجيات القضائية المختصة بتقريره.

تطبؽ عمى طبقت ك قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة قاعدة  فإذ أ
عما إذا كانكا مكاطنيف،  جميع األشخاص داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية بغض النظر

قاعدة أك مبدأ قانكني أنشأتو كأكجدتو كمياجريف )ىجرة قانكنية أك غير قانكنية(، زكار، 
التطبيقات القضائية المتعاقبة لممحكمة االتحادية العميا األمريكية انطبلقا مف سعييا الحثيث 
عمى احتراـ مبادئ الدستكر األمريكي السيما التعديؿ الدستكرم الرابع المقرر لمحصانة ضد 

فتيش كالقبض غير القانكنيف كالتعديؿ الدستكرم الخامس الذم ينص عمى الحصانة  ضد الت
التعديؿ الدستكرم الرابع ك   Privilege Against Self- Incrimination تجريـ النفس

كانطبلقا مف ىذه المبادئ  .الذم تمتـز بمقتضاه الكاليات بمعاممة المكاطنيف كفقا لمقانكف عشر
تحادية العميا األمريكية أف القاعدة ضركرة ال غنى عنيا الحتراـ الدستكر قررت المحكمة اال

االتحادم األمريكي كلممحافظة عمى ىيبة كنزاىة القضاء كالييئة القضائية ككؿ فأخبلقيات 
أيضا الحكـ باإلدانة عمى أساس إجراء غير اة تأبى مثؿ ىذه المشاركة كتأبى كآداب مينة القض

 1955 سنة  People V. Cahan القضاة في قضيةؾ صراحة أحد مشركع، حيث عبر عف ذل
إذا كانت القاعدة ىي قبكؿ األدلة غير المشركعة أماـ القضاء، فإف ذلؾ سيككف  " :أنوقائبل 

ير المشركع الذم تمارسو الشرطة معناه مف الناحية العممية مساىمة المحاكـ في النشاط غ
حقيؽ العدالة كحراسة لمحريات، كجية تقـك عمى ت التغاضي عنو، كىك ما يتنافى مع كرامتوك 
 ".مف ثـ يتعيف عمى القضاء أف ينأل بنفسو عف تكريس تمؾ الممارسات أك أف يكرط نفسو فيياك 
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فإف القاعدة بطبيعة الحاؿ ليست حكرا عمى الكاليات المتحدة  كؿ ىذاكانطبلقا مف 
عرؼ أيضا عبلجات خاصة بيا األمريكية فحسب، إذ أف معظـ دكؿ العالـ الحديث عرفت كت

ليذه المسألة أم استبعاد ما يتـ تحصيمو مف أدلة بطرؽ غير مشركعة في مكاجية المشتبو فييـ 
 لعدـ قانكنية طريقة ىذا التحصيؿ إما بمكجب دساتير ىذه الدكؿ أك بمكجب قكانينيا اإلجرائية.

قاعدة  جعالقد  كما أسمفنا ةالبلتيني اإلجرائية ةنظمفالنظاـ اإلجرائي الجزائرم ككبقية األ
في  كدأك  كأثر يستتبع الحكـ ببطبلف اإلجراء المخالؼ،ك  االستبعاد في إطار نظرية البطبلف

ستناد في حكـ اإلدانة إلى أدلة مشركعة متحصمة بطرؽ مشركعة عمى ضركرة اال نفس اإلطار
دليؿ مشركعا كمف ثـ كالتي كطبقا لياال يككف ال يراعى في تحصيميا مبادئ الشرعية اإلجرائية

مقبكال في عممية اإلثبات التي يتـ مف خبلليا إخضاعو لمتقدير، إال إذا جرت عممية البحث عنو 
أك الحصكؿ عميو، كعممية تقديمو إلى القضاء أك إقامتو أمامو بالطرؽ التي رسميا القانكف 

ـ في تكفير كالتي تكفؿ تحقيؽ تكازف عادؿ كدقيؽ بيف حؽ الدكلة في العقاب كحؽ المتي
فمشركعية األدلة األساسية.  الضمانات الكافية الحتراـ كرامتو اإلنسانية كعدـ امتياف حقكقو 

تعتبر حدا ال يمكف لمقاضي أف يتجاكزه نظرا لما تقـك عميو الخصكمة الجنائية مف مبدأ حرية 
مطة الدكلة في المتيـ كتعزيز قرينة براءتو، كليس فقط إطبلؽ حرية القاضي في اإلثبات ممثبل س

العقاب، كىذا ما أشار إليو المشرع الجزائرم حيث أفادنا بكجكب صحة كمشركعية الدليؿ في 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كذلؾ مف خبلؿ التقرير فييا عمى أف الجرائـ   212نص المادة 

من  هذه ، و"ماعدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ " تثبت بكؿ طرؽ اإلثبات 

مشركعية الدليؿ، حيث يمنع القانكف القاضي مف بناء حكمو عمى دليؿ تـ   األحوال نجد حالة
      الحصكؿ عميو بالمخالفة لنص القانكف.

الجزائية ككؿ ما ىي إال عبارة عف مجمكعة مف الدعكل طبلقا مف ككف انىذا كمو 
غاية صدكر حكـ نيائي فييا، كمف اإلجراءات المتسمسمة كالمترابطة ابتداء مف تحريكيا إلى 

ككف قانكف اإلجراءات الجزائية قد نظـ ككضع معايير كضكابط مف أجؿ القياـ بيا في اإلطار 
القانكني سكاء مف طرؼ القضاء أك مختمؼ أطراؼ الدعكل كتستمد صحة مباشرة الدعكل 

ت بشأنيا كىذه الجزائية كالتحقيؽ كالحكـ فييا مف صحة كسبلمة كشرعية اإلجراءات التي تم
اإلجراءات ككضعت لتحديد الطريقة التي تستخرج منيا أدلة اإلثبات القانكني البلزمة لئلدانة، 
كالتحكـ في سبلمة تحصيميا كقبكليا أماـ المحاكـ حفاظا عمى الحريات الفردية كدكف تضحية 

 مقابمة بمصالح المجتمع.
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 أىمية الموضوع -1
المعاصرة بالحقكؽ كالحريات الفردية حيث  أماـ تضاعؼ االىتماـ في المجتمعات

اكتسبت قيمة دستكرية في كثير مف النظـ المختمفة كما كرستيا االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية 
كتقررت ليا بناء عمى ذلؾ ضمانات إجرائية ىامة، فانعكس ذلؾ عمى كعي األفراد حيث 

المساس بيا فراحكا يطالبكف أصبحكا أكثر كعيا بحقكقيـ كأشد تشبثا بيا كأقؿ تسامحا مع 
بأنفسيـ أك مف خبلؿ ككبلئيـ في الدعاكل القضائية باحتراميا كاستبعاد األدلة المتحصمة مف 
انتياكيا كساعدىـ في ذلؾ تطكير الصناعة القانكنية كارتفاع المستكل الميني لمقائميف عمى 

 إدارة العدالة الجنائية تظير كتبرز أىمية المكضكع محؿ البحث.
أنو يقع في أكثر مناطؽ اإلجراءات الجزائية دقة كحساسية خاصة إف عممنا بأف ىذا  إذ

المكضكع يرتبط أيضا بمكضكعيف أساسييف أك بالغيف في األىمية في النظـ اإلجرائية المختمفة 
 كىما:

 اإلثبات الجنائي. -
 كنظرية البطبلف. -

اليقيف القضائي طبقا لمعيار فاإلثبات الجنائي نشاط إجرائي مكجو مباشرة لمكصكؿ إلى 
الحقيقة الكاقعية، كأف كسائمو ىي األدلة، كشرعية اإلثبات الجنائي تستمـز عدـ قبكلو أم دليؿ 
كاف البحث عنو أك الحصكؿ عميو قد تـ بطريؽ غير مشركع. فحرية القاضي الجزائي في 

ف تككيف اقتناعو ال تعني أف يتـ البحث عف الدليؿ أك الحصكؿ عميو بأم ط ريقة كانت، كا 
انتيكت خبلليا حقكؽ األفراد كضماناتيـ التي أقرىا ليـ الدستكر كأكد عمييا قانكف اإلجراءات 
الجزائية. بؿ عمى النقيض مف ذلؾ يجب أف يراعى خبلؿ عممية البحث عف األدلة كاستقصائيا 

ضيات الحفاظ مختمؼ الضمانات كأىميا  قيـ العدالة كأخبلقياتيا، كمراعاة حقكؽ الدفاع كمقت
 عمى الكرامة اإلنسانية. 

كىذا ال يتحقؽ إال إذا كاف البحث عف األدلة في إطار إجراءات اتسمت بالشرعية، 
كبخبلفو فبل يعتد بقيمة الدليؿ، كالتعذيب الجسدم كاإلكراه المعنكم، االستجكاب غير السميـ 

الكسائؿ العممية التي تعدـ  الناتج عف الخداع كاستعماؿ الحيؿ أك الكعد كالكعيد، أك استخداـ
اإلرادة كالتنكيـ المغناطيسي كحقف مصؿ الحقيقة، كالتفتيش الباطؿ، ككسائؿ الرقابة التي تنتيؾ 
حرمة اإلنساف في حياتو الخاصة، كالرقابة االلكتركنية عمى المحادثات التمفكنية السمكية 
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مف الكمبيكتر الخاص بأم كالبلسمكية، كأجيزة التصنت الخفية أك الحصكؿ عمى المعمكمات 
شخص أك ىيئة في غير الحاالت التي يسمح بيا القانكف كدكف مراعاة المقتضيات المتطمبة 

 قانكنا. 
كتبرز أىمية اإلثبات الجنائي أكثر مف غيره مف أنظمة اإلثبات األخرل ذلؾ أف الجريمة 

ينيا  قضاة التحقيؽ أك كاقعة تنتمي إلى الماضي كمف المستحيؿ أف تعاينيا المحكمة أك أف يعا
مختمؼ الجيات المكمفة بالبحث كالتحرم بأنفسيـ كأف يقفكا عمى حقيقتيا، إذ ال يسع المحكمة 
مثبل كفي نياية المطاؼ لما تقضي في الدعكل المعركضة أماميا إال أف تستعيف بكسائؿ تعيد 

حصيميا عبر مختمؼ أماميا شريط األحداث الماضية كىذه الكسائؿ ىي أدلة اإلثبات التي تـ ت
 مراحؿ الدعكل العمكمية. 

أما نظرية البطبلف فيي تتعمؽ أساسا بالجزاء المترتب عف عدـ مراعاة الضمانات 
المقررة دستكرا كالمضمكنة قانكنا لممشتبو فييـ أثناء مختمؼ مراحؿ الدعكل العمكمية كمف بينيا 

ب الجريمة كنسبتيا إليو كالتي تبيف تمؾ المتعمقة بكيفية تحصيؿ األدلة الكاشفة عف ىكية مرتك
كيفية ارتكابو لتمؾ الكاقعة المجرمة قانكنا. إذ أف اإلجراء الجزائي يجب أف يتـ بالطريقة التي 
ذا اتخذ دكف  حددىا القانكف، كمف قبؿ السمطة التي أناط بيا القانكف اتخاذ مثؿ ذلؾ اإلجراء، كا 

فإنو يترتب عمى ذلؾ بطبيعة الحاؿ فرض أف تتكافر فيو شركط صحتو كما أرادىا المشرع، 
جزاء ما يحمي القكاعد اإلجرائية بيدؼ ضماف حسف سير العدالة، ىذا الجزاء يتمثؿ في تقرير 
بطبلف ذلؾ اإلجراء المعيب مع ما يستتبعو ذلؾ مف إىدار لقيمة الدليؿ المتحصؿ منو كعدـ 

كجزاء عمى مخالفة الشرعية اإلجرائية جكاز بناء اإلدانة عميو. كىكذا يترتب عمى تقرير البطبلف 
أثر ميـ  يتمثؿ في استبعاد األدلة المستمدة منو سكاء أكانت ىذه األدلة شفكية أك كتابية أك 

 مادية.
يبرز كينشأ  أىمية المكضكع محؿ البحث بصفة عامة مف خبلؿ الصراع الذم كما تبرز

لبحث عف حقيقة الجريمة المرتكبة فيدـك أثناء مختمؼ مراحؿ الدعكل العمكمية كأثناء رحمة ا
كحقيقة مرتكبيا القتضاء حؽ الدكلة في العقاب حفاظا عمى أمف كاستقرار المجتمع، بيف قرينة 
البراءة كىي القرينة القانكنية كالمبدأ الدستكرم كبيف قرينة اإلذناب في الكاقع التي تبرز أكثر 

جراء كمف ثـ لممحكمة حتى كلك كاف كتتأكد مف خبلؿ األدلة المتحصمة لمعياف كلمقائـ باإل
 تحصيميا غير مشركع أك غير قانكني.   



 ق  

  أسباب اختيار الموضوع -      2
 ىناؾ العديد مف األسباب التي دفعتني الختيار المكضكع محؿ البحث:

الجدؿ الفقيي الخصيب الذم دار كمازاؿ يدكر حكؿ مدل ضركرة كجكد قاعدة كقاعدة  -
حصمة بطرؽ غير مشركعة في الميداف القانكني كالقضائي، كمحاكلة استبعاد األدلة المت

 االقتراب مف منطقة االتجاه األجدر باإلتباع، كضركرة اتخاذ مكقؼ بشأنو.
ارتباط المكضكع محؿ البحث بمجمكعة مف المكاضيع كالمسائؿ الميمة األخرل غير  -

سا بمبدأ الشرعية اإلجرائية الذم المنقطعة الصمة بمكضكع دراستنا األساسي، كيتعمؽ األمر أسا
يحكـ مسألة تحصيؿ الدليؿ الجنائي حتى يمكف التعكيؿ عميو فيما بعد في أم حكـ قاضي 

 بإدانة المتيـ. 
فالحقكؽ كالحريات الفردية المكفكلة كالحؽ في الخصكصية كحرمة المساكف كحرية التنقؿ 

كالمكفكلة بمكجب مختمؼ دساتير  كحقكؽ الدفاع ...كغيرىا مف الحقكؽ الدستكرية المضمكنة
 دكؿ العالـ.

المكضكع محؿ البحث باالتفاقيات الدكلية  التي تـ االنضماـ إلييا  إضافة إلى ارتباط
مؤخرا كالتي تنص عمى مجمكعة مف اإلجراءات الماسة بيذه الحقكؽ الدستكرية بالنسبة لجرائـ 

 لمكفكلة دستكرا.معينة، كالتي تتعرض ليذه الحقكؽ كالضمانات كالمبادئ ا
مسألة البحث عف الحقيقة كالعكائؽ التي تحكؿ دكف كشفيا بسبب اتساع نطاؽ  -

الحقكؽ كالحريات المكفكلة لممشتبو فييـ كالتي ال يراعي فييا المشرع الدستكرم أك اإلجرائي 
ابتداء حاجة المجتمع الممحة نحك القضاء عمى الجريمة. أم بصفة عامة النزاع كالجدلية  

ائمة بيف أنسنة اإلجراءات مف جية كحؽ الدكلة في معاقبة مرتكبي الجرائـ حفاظا عمى الق
 النظاـ العاـ بمختمؼ مدلكالتو مف جية أخرل. 

 أىداؼ الدراسػة -3
نيدؼ مف خبلؿ مكضكع دراستنا إلى الكقكؼ عمى حقيقة الكضع بالنسبة لمسألة استبعاد 

جاؿ الشريعي أك في الميداف العممي، كعمى األدلة لتحصيميا غير المشركع، سكاء في الم
المعكقات أك الصعكبات التي تكاجو المشتبو فييـ كدفاعيـ  أثناء التمسؾ بمثؿ ىذا الدفع، كما 
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مدل صعكبة إثبات ذلؾ أماـ مختمؼ الجيات القضائية، كالتعرؼ عمى مدل استجابة كنسبة 
 مساىمة القضاء في ذلؾ فعميا.

أىـ كأبرز النقاط المتعمقة بالمعالجة الفقيية كالتشريعية أم الكقكؼ بصفة عامة عمى 
كالقضائية لقاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة كالتركيز عمى المجاليف النظرم 
فالتطبيقي المتعمقاف بالمكضكع محؿ البحث حتى تككف دراستنا مممة كمغطية لمختمؼ الجكانب 

التركيز في ذلؾ عمى النظاـ اإلجرائي األمريكي الذم ذات الصمة بالمكضكع قدر اإلمكاف ك 
سقاطنشأت القاعدة كتطكرت في رحابو  مكقكؼ عمى لاإلجرائي الجزائرم  كؿ ذلؾ عمى النظاـ كا 

مدل ضركرة ىذه القاعدة في الميداف العممي الجزائي اإلجرائي كعمى مدل استجابة القضاء 
المتخذة مف قبؿ القائـ باإلجراء بالمخالفة لمنمكذج  الجزائرم لمدفكع الرامية إلى بطبلف اإلجراءات

الذم رسمو القانكف كمف ثـ التمسؾ باستبعاد الدليؿ المتحصؿ منو كأثر يستتبع الحكـ ببطبلف 
 ذلؾ اإلجراء. 

 إشكػاليػة الموضوع -4
عمى أساس ما سبؽ  فإف اإلشكالية التي تثكر بمناسبة مكضكع دراستنا تتعمؽ أساسا 

أك نطاؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في الميداف   بإطار كحدكد
التشريعي كالعممي؟ كالتساؤؿ حكؿ ما إذا كانت كؿ المخالفات اإلجرائية تؤدم فعبل إلى إفقاد 

  الدليؿ حقيقة كجكده القانكني كالفعمي؟    
 الدراسػات السابقػة -5

"قاعدة لمدراسات المتخصصة في ىذا المكضكع  ، فيناؾ انعداـبالنسبة لمدراسات السابقة
عمى  كاإلطبلعمرحمة البحث  أثناءأعثر لـ إذ  استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة"

عمى مختمؼ المراجع ذات الصمة بالمكضكع محؿ البحث بما فييا مذكرات الماجستير كالدكتكراه 
 ةمتعمقال ةمذكر الاألمر فقط عمى  متخصصة في مكضكع البحث. كاقتصرأك رسالة  أية مذكرة 

نيؿ شيادة الماجستير المعدة مف طرؼ لبمكضكع البطبلف بصفة عامة في اإلجراءات الجزائية 
أحمد الشافعي بعنكاف "نظرية البطبلف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم"، جامعة الجزائر، 

 .1002/1001السنة الجامعية 
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مـك الدراسات العميا في العمـك الجنائية مف طرؼ مزياف البحث المقدـ لمحصكؿ عمى دبك 
نظرية البطبلف في قانكف اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم كالمقارف"،  تحت عنكاف" عمر

 . 2976جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 المنػاىج المتبػعة -6

لعممي المعتمدة في في ىذه الدراسة عمى العديد مف مناىج البحث ا لقد تـ االعتماد
، كيتعمؽ األمر أساسا بالمنيج التاريخي كالمقارف، التاريخي مف خبلؿ مجاؿ البحكث القانكنية

في  التطرؽ لمراحؿ التطكر التاريخي الذم عرفتو القاعدة كالمقارنة بيف مختمؼ ىذه المراحؿ
البحث كمشكبلتيا  النظاميف اإلجرائييف األمريكي كالجزائرم. كالتعرؼ عمى تطكر الجدلية محؿ

 ايجابياتيا كسمبياتيا.كحمكليا السابقة كالحالية، 
مختمؼ جكانب المكضكع محؿ الدراسة في بالمنيج المقارف، مف خبلؿ المقارنة بيف  ثـ

 كغيرىا أيضا مف األنظمة اإلجرائية األخرل ،النظاميف اإلجرائييف األمريكي كالجزائرم أساسا
انب مف الجكانب ذات الصمة بالبحث، كاالستعانة بشرح كمما اقتضى األمر ذلؾ بإيضاح ج

يضاح ماىك عميو الحاؿ في النظاـ اإلجرائي الفرنسي أك المصرم لكجكد تشابو كبير بينيا  كا 
 كبيف النظاـ اإلجرائي الجزائرم في كثير مف األحكاـ كالنصكص كاالعتبارات.

سة لمجدؿ القائـ بيف مسألة أثناء التطرؽ بالدرا كمنيج أساس كالمنيج الجدلي التحميمي
حقكؽ اإلنساف كحرياتو كمضمناتو األساسية كبيف حؽ الدكلة في معاقبة مرتكبي الجرائـ 

، في كؿ قضية طرحت كفي كؿ حكـ قضائي صدر في ممحافظة عمى أمف كاستقرار المجتمعل
 ىذا الصدد، كبيف مختمؼ التيارات الفقيية التي ظيرت في ىذا الخصكص.

حصائية  قدر إضافة إلى ال منيج الكصفي مف خبلؿ جمع معمكمات حقيقية كمفصمة كا 
اإلمكاف حكؿ المكضكع محؿ البحث كتحديد المشكبلت المكجكدة كالتي ثارت في ىذا الصدد، 

  ككؿ ذلؾ بمعالجة كؿ جكانب المكضكع محؿ الدراسة بأسمكب تأصيمي تحميمي.  
 الصعوبات المعػترضة -7

إلشارة إلييا تتمثؿ في قمة المراجع كاألبحاث المتخصصة في أىـ الصعكبات التي يمكف ا
أحمد عكض ببلؿ،  المكضكع محؿ البحث بالمغة العربية ماعدا مرجع كحيد ىك كتاب الدكتكر

مما أجبرني عمى البحث كالرجكع إلى المراجع المحررة بالمغة اإلنجميزية فاستغرقت فترة طكيمة 
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. خاصة أف القاعدة ىي مف ابتكار القضاء تيارجمكذا تك في مرحمة البحث كجمع المراجع 
 .األمريكية بصفة خاصةاألمريكي بصفة عامة كقضاة المحكمة العميا االتحادية 

لكضعية  استعراضعمى ر كحتى ىذا المرجع الكحيد المتكفر بالمغة العربية فقد اقتص
تطبيؽ القاعدة  التضييؽ مف نطاؽ  نحكبصفة عامة  سائدة في معظـ النظـ اإلجرائية تتجو 

االستبعاد عمى األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، دكف حصر عممي لكافة التحصيبلت 
، كدراسة معمقة كتفصيمية ليذه التحصيبلت كتحديد اآللية التي يتـ بيا االستبعاد غير المشركعة

يتـ يا عمى األقؿ في أىـ اإلجراءات التي تتـ كتباشر خبلؿ الدعكل الجزائية كالتي مف خبلل
اإلدانة، عمى األقؿ فيما يخص القبض كالتفتيش  المعكؿ عمييا لتقرير البراءة أك تحصيؿ األدلة

مف أىـ اإلجراءات المتخذة لتحصيؿ األدلة في مختمؼ مراحؿ الدعكل  ـكاالستجكاب باعتبارى
ىذا فضبل عف ككنيا اقتصرت عمى مجرد عرض مكجز كمقتضب عند التعرض  الجزائية.
االستبعاد عمى األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، مع قاعدة  شريعات العربية مفلمكقؼ الت

عميو خمك تاـ ألم إشارة إلى مكقؼ النظاـ اإلجرائي الجزائرم في ىذا الصدد أك إلى ما ىك 
       الكضع في النصكص كالتطبيقات القضائية الصادرة عف مختمؼ الجيات القضائية الجزائرية.  

القاعدة كبيذه التسمية ىي أمريكية النشأة كالكجكد فكاف مف الضركرم كف أضافو إلى ك
ائي األمريكي كمف المطمكب إجراء مقارنة بيف مجاؿ تطبيؽ القاعدة في كؿ مف النظامييف اإلجر 

نتمييف إلى عائمتيف متتـ بيف نظاميف إجرائييف مقارنة ليست ىينة. إذ أنيا  ىيفالجزائرم، ك 
عائمة القكانيف االنجمكسكسكنية، كعائمة القكانيف البلتينية كأف النظاـ  قانكنيتيف مختمفتيف:

اتيامي أما النظاـ اإلجرائي الجزائرم ىك نظاـ مختمط )تنقيبي/  اإلجرائي األمريكي ىك نظاـ
 اتيامي(.

الدراسة كاف الكقكؼ عمى مدل تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة  اليدؼ مفكألف 
في الميداف العممي كمدل استجابة القضاء لطمبات الدفاع الرامية الستبعاد  بطرؽ غير مشركعة 

األدلة لتحصيميا غير المشركع، أم الرجكع إلى القرارات القضائية المتعمقة بمكضكع البحث 
خاصة في النظاـ اإلجرائي الجزائرم كىك أمر عمى درجة كبيرة مف الصعكبة مما جعمنا مجبريف 

عض األحياف باألحكاـ القضائية الصادرة في كؿ مف فرنسا كمصر لتشابو عمى االستعانة  في ب
المكجكد بيف ىذه التشريعات مف جية كلسيكلة الرجكع إلييا مف جية أخرل لكثرة المراجع 

  المتعمقة بيا. 
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خصصت األكؿ كقد اتبعت إلعداد ىذه الدراسة خطة ثنائية تتككف مف فصميف رئيسييف 
ثبلث  لىقسـ إكقد  ،اعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعةفييما لئلطار النظرم لق

 المبحث الثاني لنطاؽ تطبيؽ ،لمنظرية الخمفية لمقاعدةفييا المبحث األكؿ  مباحث خصص
قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  في كؿ مف النظاميف اإلجرائييف األمريكي 

ليا في كؿ مف النظامييف في المبحث الثالث كاألخير مف ىذا كالجزائرم، فالتنظيـ اإلجرائي 
  الفصؿ. 

النظاميف اإلجرائييف  خصص لئلطار التطبيقي لمقاعدة في كؿ مففقد أما الفصؿ الثاني 
ليذا اإلطار في كؿ نظاـ  لمتطرؽإلى مبحثيف رئيسييف  بدكره قسـكقد األمريكي كالجزائرم، 
  .إجرائي منيما عمى حدا

   التكصيات. ككذا بخاتمة ضمنتيا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج ةدراسلاكأنييت 
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 استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة لقاعدةاإلطار النظري : وؿلفصؿ األ ا
 األكلى عمىيتطمب منا اإللماـ كالتعرؼ بالدرجة إف دراسة أم مكضكع أك أية قاعدة 

إلى الكجكد كتطبيقيا في الميداف كأية قاعدة أخرل م كاف كراء ظيكر القاعدة الذ اإلطار النظرم
الكقكؼ عمى مختمؼ التيارات الفقيية التي تمخضت عف تطبيؽ كذلؾ مف خبلؿ القضائي، 
قاعدة في الميداف ال كجكدأىمية تعزيزا كتأكيدا عمى  بيف مؤيد كمعارض فتكفيقيالقاعدة 

بطبيعة الحاؿ ، كلف تكتمؿ الصكرة كلف تتضح أىمية ىذا الكجكداإلجرائي كالعممي أك عمى عدـ 
كما إذا ، مف األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة دكف الكقكؼ عمى مكقؼ الشريعة اإلسبلمية

كؿ ذلؾ ضمف المبحث  ،أك اإلبقاء عميياكاف مف الكاجب تطبيقا لتعاليميا استبعاد تمؾ األدلة 
فالتطرؽ  استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعةلقاعدة األكؿ المتعمؽ بالنظرية الخمفية 

 األمريكي كالنظاـ اإلجرائي الجزائرم في كؿ مف النظاـ اإلجرائيقاعدة الإلى نطاؽ تطبيؽ 
كأف الغاية مف الدراسة ككؿ ىي الكقكؼ عمى باعتبار أف القاعدة أمريكية المنشأ أك الكجكد 

كلبلرتباط كاالنعكاس الكاضح بيف ئية لمقاعدة في الجزائر، المعالجة الفقيية كالتشريعية كالقضا
كىك األمر الذم سنخصص لو الجدؿ القائـ حكؿ القاعدة فقيا كنطاؽ تطبيقيا قانكنا كقضاء 

 ثاني، متطرقيف كمف نفس المنطمؽ خبلؿ المبحث الثالث لمتنظيـ اإلجرائي لمقاعدة فيالمبحث ال
 ائرم. النظاميف اإلجرائييف األمريكي كالجز 

 
 األوؿ: النظرية الخمفية لقاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة المبحث 

األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة منذ بداية تكريسيا الحقيقي  استبعادعرفت قاعدة  
الذم  عمى كجو الخصكص،منقطع النظير في الفقو األمريكي  في القضاء األمريكي جدال فقييا

إذ أف جؿ الكتابات الفقيية  ةره بحؽ األكثر إسيابا في التعرض لتقييـ كتقدير القاعداعتبا فيمك
عمى أحكاـ القضاء كساىـ بطريقة  سىي ذات أصؿ أمريكي. مما انعك ـالمتعمقة بيذا التقيي

. بتقديمو المبررات السنيف كنطاؽ تطبيقيا عمى مر ةمباشرة كغير مباشرة في رسـ حدكد القاعد
ضد تقرير قاعدة كقاعدة االستبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ  أك عممية التي تقؼ معالنظرية كال

كقد ساعده في ذلؾ الدراسات اإلحصائية التي أجريت في ىذا المجاؿ، عمى  غير مشركعة،
 (عكس الفقو الجنائي المنتمي إلى عائمة القكانيف ذكات األصؿ البلتيني )أك الركماني الجرماني

يحسبو في حاجة إلى  كيتعامؿ مع المشكمة في إطار ال تيرا عند المبررايتكقؼ كث الذم ال
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قاعدة االستبعاد في  جتبرير أك لدراسات ميدانية تختبر فعاليتو، رغـ أف أنظمتيـ اإلجرائية تعال
كتؤكد عمى ضركرة  إطار نظرية البطبلف، كأثر يستتبع الحكـ ببطبلف اإلجراء المخالؼ،

إلى أدلة مشركعة متحصمة بطرؽ مشركعة يراعى في تحصيميا مبادئ  االستناد في حكـ اإلدانة
 الشرعية اإلجرائية. 

كتابات فقيية تأصيمية كتحميمية تقيميا تقييما كالتقييـ  نجد فييا دراسات أك ال اإال أنن 
األمريكييف عمى كجو انيف ذكات األصؿ األنجمكسكسكني ك الذم قدمو كقاـ بو فقياء عائمة القك 

رغـ أف القكاعد التي تحكـ مسألة البطبلف خاصة تمؾ المتعمقة باإلجراءات  الخصكص.
يضاح يساعد القائمي باإلجراءات كالقضاة   فالجكىرية ىي بذاتيا تحتاج إلى تقييـ كتفسير كا 

 .كىيئة الدفاع
كرغـ ككف فكرة مشركعية تحصيؿ الدليؿ فكرة قابمة بطبيعتيا لبلجتياد كالمناقشة مع كؿ 

 عمى ىذه الكسائؿ حماية لمحريات الفردية.تطكر يطرأ 
أحدىما مؤيد لقاعدة  اتجاىيف فقيييف أساسييف، الكجكد ىإل كبيف التساىؿ كالتشدد برز 

كآخر معارض  غير مشركعة مغمب العتبارات حقكؽ اإلنساف، المتحصمة بطرؽاألدلة  تبعاداس
-التطرؽ إلى ىذيف االتجاىيف كالشؾ أف الفعالية كالقضاء عمى الجريمة. ليا مغمب العتبارات

باإلسياب المطمكب سيساىـ في فيـ أكبر لقاعدة االستبعاد ككضعيا في إطارىا  -المتطرفيف
الصحيح كما يؤدم إلى تغميب اعتبارات حقكؽ اإلنساف أك اعتبارات الفعالية بشكؿ متكازف 

شامؿ لمقاعدة كالشؾ أف الفيـ كالتقييـ ال كعمى نحك صائب بحسب ظركؼ كؿ قضية عمى حدا.
لى  لف يتأتى بالتطرؽ إلى ىذيف االتجاىيف فحسب، نما بالتطرؽ أيضا لبلتجاه التكفيقي كا  كا 

 مكقؼ الشريعة اإلسبلمية.

 المؤيد لمقاعدة  االتجاهاألوؿ :  طمبالم
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة منذ بداية  استبعادالمؤيد لكجكد قاعدة  االتجاهقدـ 

، حرصا كمحافظة منو عمى جممة تأكيدا عمى ضركرتياف الحجج تدعيما ليا ك يا العديد متكريس
مف المبادئ التي تـ العمؿ عمى تكريسيا منذ أمد بعيد في الدعكل العمكمية كفي اإلجراءات 

 المتخذة خبلليا.
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 المؤيد االتجاهاألوؿ: حجج  فرعال
المتحصمة بطرؽ غير  استبعاد األدلةكقاعدة قاعدة كجكد أىمية في سبيؿ التأكيد عمى 

القتضاء الخصكمة الجنائية تييمف كتنظـ سير مختمؼ اإلجراءات المتخذة أثناء سير  مشركعة
في الحجج كاألسانيد  المؤيد االتجاهحجج  يمكف حصر ،الدكلة حقيا في معاقبة مرتكبي الجرائـ

 التالية :

 حماية الحريات الفردية: أوال
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  استبعاداعدة جانب مف الفقو في تبريره لق استند

ف عممنا بأف قانكف اإلجراءات ف حماية لمحريات الفردية، خاصة ك إلى ما تحققو ىذه القاعدة م ا 
العيش الكريـ. كمف أجؿ الحياة اآلمنة ك  بكفاح اإلنساف مف أجؿ الحرية رتبطاالجزائية نفسو قد 

تكف ىناؾ قيمة لحياة اإلنساف،  العبكدية لـبأغبلؿ الرؽ ك انت البشرية مكبمة فمنذ القديـ عندما ك
لذلؾ لـ تكف لدل المجتمعات القديمة أية أصكؿ يمكف إتباعيا عند كقكع الجريمة، أك عند ك 

. االنتقاـمرتكبيا فطريا، تسيره ركح الجريمة ك حياؿ  االجتماعيإذ كاف رد الفعؿ  محاكمتيا،
ف منافاة  يعني الجماعة في قميؿ أك كثير، ذلؾ أعمى فرد ال اعتداءفالجريمة كانت تشكؿ 

، فمـ تكف اثبات كما ىي الجريمة ألمف المجتمع كمساسيا بكيانو، لـ تكف بكضكح ك  ليـك
يمارسو ذكك المجني  لبلنتقاـف يترؾ أمرىا االجماعة تتصدل لمعقاب عند كقكع الجريمة، بؿ ك

، بؿ فرديست مجرد عبلقة بيف فرد ك جريمة لال عميو. ثـ تطكرت المجتمعات فصارت تشعر أف
تيز قيميا، فأصبحت تتكلى بنفسيا إيقاع العقاب تمس كياف الجماعة بأسرىا. كتزعزع أركانيا ك 

جريمة كمحاكمة فاعميا، غاية في القسكة عمى الجاني. ككانت القكاعد التي تتبعيا عند كقكع ال
 الكحشية. ك 

االقتصاص لنفسو، ثـ بدأت بكضع  عندما نشأت الدكلة، اعترفت لممضركر بحقو فيك 
ائية أماـ ممثؿ السمطة العامة. كعندما تطكرت المجتمعات القكاعد اإلجرائية، كالمبارزة القض

 معاقبتيـ.ا خاصا لمبلحقة المجرميف ك قكيت سمطة الدكلة، أقامت جياز ك 
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ـك تطكرت إلى أف أصبحت اليمستمر تيذبت القكاعد اإلجرائية ك نتيجة لكفاح الشعكب الك 
بعيدة  (1)تحافظ عمى كرامتوىيـ حضارية تضمف حرية اإلنساف، ك قكاعد محددة، تقـك عمى مفا

رغـ ذلؾ فإننا لف نستطيع نفي ككف القكاعد اإلجرائية ك التعسؼ عف مظاىر الظمـ ك  كؿ البعد
اإلكراه الذم عمى قدر ال يستياف بو مف القير ك التي تحكـ الخصكمة الجنائية تنطكم بطبيعتيا 

 كاالعتبارفي الكاقع  اإلذنابالذم تفرضو قرينة سمطة العامة في مكاجية األفراد ك ارسو التم
مبدأ الشرعية  باعتبار أف ىك حماية المجتمعـ عميو مبدأ الشرعية اإلجرائية ك الثاني الذم يقك 

اإلجرائية يعمؿ عمى تحقيؽ التكازف المطمكب كالكافي بيف مصمحة الفرد في حماية حريتو 
الحريات مما يعرض الحقكؽ ك  ،ة كبيف مصمحة المجتمع في الدفاع عف نفسو مف الجريمةالفردي

حاطتيا ضمانات ذلؾ أف تقييد اإلجراءات ك لمخطر رغـ كجكد البطبيعة الحاؿ الفردية  ا 
 االعتباريكد التي تفرضيا قرينة البراءة ك المطمكب لمق االحتراـال يكفي لكحده لتحقيؽ  بالضمانات

الضماف الفعمي  باعتبارىا االستبعادىنا تبرز أىمية قاعدة الشرعية اإلجرائية ك األكؿ لمبدأ 
عنو بكضكح الدكتكر سميماف عبد المنعـ تحت  ىك ما عبرلحقيقي ليذه الحقكؽ كالحريات. ك اك 

إذ ال يمكف أف نحافظ عمى  .(2)-حريات األفرادتبصير اإلجراءات ضمانا لحقكؽ ك  –عنكاف
نا الدليؿ مف كراء االعتداء عمى حريتو، كمعيار مشركعية األدلة يكمف في كرامة اإلنساف إذا أقم

احتراـ ضمانات الحرية الشخصية التي نص عمييا القانكف الحتراـ حرية الفرد بكصفو بريئا إلى 
نات الحرية الفردية القاعدة ىي الكسيمة الكحيدة لضماف احتراـ ضمابحكـ بات، ك  أف تثبت إدانتو

مجرد حبر عمى كرؽ،  بدكنيا تصبح ىذه القكاعدضبط كالقبض كالتعسؼ، ك ضد التفتيش كال
ىذا ما أكد عميو أيضا الفقو الفرنسي مف خبلؿ إشارتو إلى أف ىناؾ مبدأيف عاميف يجب أف ك 

يحكما عممية البحث عف األدلة الجنائية كىما: احتراـ الكرامة البشرية كمبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع 
 . (3)التزاـ النزاىة في تحصيموبذ العنؼ في تحصيؿ الدليؿ ك ن المذاف يؤدياف إلى

ؼ كبيذا فقط يمكف أف تككف القكاعد اإلجرائية سياجا منيعا يحمي األفراد مف تعس
د يثبت فيما قيكجو إلييـ االتياـ بارتكابيا ك  تحكميا بصدد جريمةالسمطات األمنية أك القضائية ك 

يؿ تـ تحصيمو بالمخالفة الفرد بدل االحتجاج ضدكاز ذلؾ عف طريؽ عدـ جبعد براءتيـ منيا. ك 
                                         

بيػركت بعة الثالثػة، الطدار المركج،  الجزء األكؿ،، محاضرات في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والمقارففاركؽ الكيبلني،   (1)
 .26.ص ،2995

، دار بطػنف اإلجػراا الجنػائي محاولػة ت صػيؿ أسػباب الػبطنف فػي ظػؿ قضػاا الػنقض فػي مصػر ولبنػاف وفرنسػاسػميماف عبػد المػنعـ،  (2)
 .5.، ص1008الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

(3)  M.L. Rassat, Procédure pénale P.U.F Paris ,1990, p.190.   
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 (1)الحرياتتمؾ الحقكؽ ك  احتراـحرياتو فالقاعدة ىي الكسيمة العممية الكحيدة لضماف لحقكقو ك 
ال فمماذا تيتـ التشريعات بكضع القكاعد أك األصكؿ اإلجرائية التي تستخمص األدلة  كفؽ كا 

ما اليدؼ مف ىذه الضمانات إذا كاف القائـ انات ك نصكصيا كمبادئيا؟ كلماذا تيتـ بكضع الضم
عف ىذه الضمانات باإلجراء سيتصرؼ عمى نحك يؤدم ال محالة إلى فقد األفراد لممزايا المنبثقة 

 حرياتيـ لمخطر؟ك يعرض حقكقيـ ك 

 الدستورية االعتبارات: ثانيا
األدلة  معينة يستفاد منو عدـ التعكيؿ عمىإجرائية تقرير الدستكر لضمانات  إف

في  إذ تعد تمؾ المخالفة رافدا ىاما مف ركافد عدـ مشركعية الدليؿ ،المتحصمة بالمخالفة ليا
القضاء في الكاليات المتحدة عمى كجو الخصكص كؿ مف الفقو ك بيف اإلجراءات الجنائية. كقد 

كركد  ، السيما معاالستبعادجانب كبير منيما أىميتو في تدعيـ قاعدة  استخمصك  االعتبارىذا 
أريد إذا مؤدل ذلؾ أنو . ك االتحادمالضمانات اإلجرائية الكبرل في الدستكر األمريكي 

لمضمانات الدستكرية أف تتمتع بقيمة ما فيتعيف إيجاد نتيجة مممكسة تترتب عمى مخالفتيا، كما 
تمؾ الضمانات  انتياؾيتعيف كضع تنظيـ إجرائي عممي تستطيع المحاكـ مف خبللو النظر في 

 - الردع اعتباراتبصرؼ النظر عف  -االستبعادالمزية الكبرل في قاعدة ك  لكالتيا.مدديد كتح
تكمف في أنيا تتيح الفرصة أماـ تمؾ الرقابة القضائية كتضفي المصداقية عمى الضمانات 

السيما التعديؿ  الدستكر، الحتراـعنيا  ىغن الضركرة  االستبعادالدستكرية. كىكذا تبدك قاعدة 
  ع الذم يقرر الحصانة ضد التفتيش كالضبط غير القانكنييف.ابم الر الدستكر 

فإف قبكؿ أم دليؿ بالمخالفة لحؽ شخصي يكفمو الدستكر كالحؽ في  ،االتجاهكفي ذات 
فراغو مف محتكاه. كقد  الحماية ضد التفتيش كالضبط التعسفييف، مف شأنو إىدار ىذا الحؽ كا 

 2924عاـ Weeks V. United Stateلتفسير منذ قضية ىذا ا األمريكية تبنت المحكمة العميا
بشأف تفسير التعديؿ الدستكرم الرابع. كقد أطمؽ عمى ىذا التحميؿ نظرية الحقكؽ 

كالتي أختمؼ الفقو في معالجتيا: فذىب البعض إلى أف   Personal rights theoryالشخصية
نما يكجو كذلؾ يات القائمة عمى التعديؿ الدستكرم الرابع ال يخاطب فقط الج تطبيؽ القانكف كا 

يبنى عمى ذلؾ أف قبكؿ األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة سكؼ يمثؿ إما إلى المحاكـ ك 
ما  انتياكا كجزاء  االستبعادذىب آخركف إلى أف متصبل لمتعديؿ المشار إليو. ك  انتياكامستقبل كا 

                                         
(1)

  A.J. Ashworth, Concepts of criminal  justice, Criminal Law Review,  1979, p.426. 
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الفات دستكرية في مبلحقتو عيو مف مخدإجرائي يمثؿ أنسب الكسائؿ المتاحة لمفرد لحمؿ ما ي
 .(1)لمفصؿ فييا أماـ القضاء

نما يمتد م الرابع السابؽ اإلشارة إليو، ك التعديؿ الدستكر ىذا كلـ يقتصر األمر فقط عمى  ا 
الرابع عشر. فيناؾ ربط بيف التعديؿ الدستكرم ف التعديميف الدستكرييف الخامس ك ليشمؿ كبل م

التعديؿ الدستكرم الخامس الذم لضبط غير القانكنيف ك ابع المقرر لمحصانة ضد التفتيش كاالر 
، كالذم Privilege Against Self- Incriminationينص عمى الحصانة ضد تجريـ النفس

"ال يجكز إكراه الشخص في أم دعكل جنائية عمى أف يككف شاىدا ضد : عمى أنوينص 
 . (2)نفسو"

الدستكرم الرابع عشر، كالذم كما تستند ىذه الحصانة مف ناحية أخرل عمى التعديؿ 
تمتـز بمقتضاه الكاليات بمعاممة المكاطنيف كفقا لمقانكف، أك بعبارة أخرل، فإف ىذا التعديؿ 
الدستكرم ىك الذم يقرر المساكاة في الحماية القانكنية. كقد خمصت المحاكـ إلى أف تطبيؽ 

ت الحككمات الفيدرالية تمتـز لذلؾ أصبححقا دستكريا، ك  باعتبارىاالقانكف يتضمف ىذه الحصانة 
أال يقدـ دليؿ  أخرلحصانة الشخص في أال يككف شاىدا عمى نفسو أك بعبارة  باحتراـ
 .(3)اتيامو

التحكـ في سمكؾ م الخامس أيضا أحد كسائؿ الضبط ك ىكذا يعتبر التعديؿ الدستكر ك 
ؿ المحاكمة في مرحمة ما قب االعتراؼ، فيك يحمي قاعدة االستجكابالبكليس عند إجرائو 

ىذا الحؽ الدستكرم، فبل يجبر مشتبيا فيو عمى أف يككف شاىدا عمى  باحتراـفالبكليس يمتـز 
فيمثؿ قيدا مف  .(4)أماـ المحكمة االعتراؼتيامي أك نفسو، كما ال يجكز إجباره عمى اإلثبات اال

 .(5)األمريكي القيكد الدستكرية التي تقيد سمطة القاضي في قبكؿ األدلة في النظاـ اإلجرائي

                                         
، دار النيضػة العربيػػة، قاعػدة اسػػتبعاد األدلػة المتحصػػمة بطػرؽ غيػػر مشػروعة فػػي اإلجػرااات الجنائيػة المقارنػػةأحمػد عػػكض بػبلؿ،   (1)

 .250.، ص1008الطبعة الثانية، القاىرة، 
(2)

  « No person shall be compelled in any criminal case to be witness against himself » 

 J.B. Grossman and R.S. Wells, Constitutional Law and Judicial Policy Making , John Wiley and 

Sons, New York ,2
nd

 edition , 1980 ,p.818. 
(3)

  R. W. Ferguson and A. H.Stokke ,Legal Aspects of Evidence, Harcourt Brace Jouranovich, INC, 

New York,1984, p.79. 
(4)

 R. W. Ferguson and A. H.Stokke, Op.Cit., p.78. 
 كما يمييا. 66.، ص1004، دار النيضة العربية، القاىرة،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة دراسة مقارنةرمزم رياض عكض،   (5)
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تطبيقا ليذه التعديبلت الدستكرية أف يستبعد األدلة كمف ثـ فإنو يتعيف عمى القاضي ك 
الدستكرية أساسا لتدعيـ  الضمانات  أك االعتباراتالمتحصمة بالمخالفة ليا. كمف ىنا تشكؿ 

نما في كؿ الدكؿفي الكاليات المتحدة األمريكية ك ليس فقط  .االستبعادكقاعدة قاعدة  التي  ا 
، بما في ذلؾ الدستكر الجزائرم جرائية حماية لحقكؽ المشتبو فييـيتضمف دستكرىا ضمانات إ

، 247، 40، 47، 45، 39، 35، 34، 11الذم تضمف العديد منيا بمكجب نصكصو كالمادة 
 .نيمف التفصيؿ في الفصؿ الثا يءبشالتي سنتطرؽ ليا غيرىا مف الدستكر ك ، ك 250

 زاىة القضااالحفاظ عمى ن: ثالثا
القضائية، التنفيذية ك بيف السمطات الثبلث التشريعية ك  تتكزع ممارسة الدكلة لسيادتيا

المنكطة بيا بمقتضى أحكاـ تتعاكف ىذه السمطات فيما بينيا عند قياـ كؿ منيا بالكظائؼ ك 
ح . فكظيفة السمطة التشريعية األساسية ىي إصدار القكانيف التي تقرر حماية المصالرالدستك 

ككضعيا   االجتماعية، ككظيفة السمطة التنفيذية ىي العمؿ عمى تنفيذ أحكاـ ىذه القكانيف
مكضع التطبيؽ، أما السمطة القضائية فيي الجية التي تكفؿ حماية المصالح االجتماعية،إذ أف 

نما يجبمثؿ ىذه الحماية ال تنتج أثرىا بمجرد ا كمف خبلؿ السمطة  ،لنص عمييا في القانكف، كا 
الجية األقدر مف غيرىا في  لقضائية، ضماف حماية ىذه المصالح. فالسمطة القضائية ىيا

ذلؾ أف  بحيادىا كاستقبلليا، مؤىمة لمقياـ بيذا الدكر. التعبير عف اإلرادة الحقيقية لممشرع، كىي
نصكص القانكف تبقى مجرد كبلـ مكتكب حتى يتدخؿ القضاء فينقميا مف حالة السككف إلى 

القانكف كتحقيؽ مبدأ ركة. فالسمطة القضائية ىي التي تسير عمى تأكيد سيادة حالة الح
ىذه السمطة، حالة مف حاالت عدـ المشركعية. ك  تكقيع الجزاء المناسب عندما تقـكالشرعية، ك 

لذلؾ، فقد قيؿ بحؽ أف القضاء ىك الحارس الطبيعي  ؤىمة لتقرير المشركعية مف عدميا.ىي الم
 (1).لمحريات

ذا المنطمؽ، فإف ميمة القضاء في حراسة الحريات تؤدم إلى كجكب أف يقـك كمف ى
ىذه الميمة ك القضاء باإلشراؼ عمى صحة اإلجراءات الجزائية التي تمس الحريات الشخصية ، 

 .(2) ىي أصؿ مف أصكؿ أك مقتضى مف مقتضيات شرعية اإلجرائية

                                         
 الطبعػة األكلػى، التكزيػع،دار الثقافػة لمنشػر ك  ،أصػوؿ اإلجػرااات الجزائيػة شػرح لقػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة يد نمػكر،محمػد سػع  (1)

 .55.ص ،1005عماف، 
(2)  R. Merle et A.Vitu, Traite de droit criminel, Procédure Pénale, Cujas, Paris France, 1979, p197. 
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 : ىما عف طريقتيف كيتحقؽ اإلشراؼ القضائي لضماف صحة اإلجراءات الجزائية
ىذا بحد ذاتو يعتبر ضمانا ىاما لحماية فعمية لبعض اإلجراءات الجزائية ك المباشرة ال -2

 ...الحرية الشخصية

ىك ينظر في جراءات الجزائية، إذ أف القاضي ك الرقابة القضائية عمى صحة اإل -1
د أف ىناؾ إجراء الدعكل الجزائية يراقب صحة اإلجراءات التي اتخذت قبؿ المتيـ، فإف كج

عمى مثؿ ىذا  أسقط بالتالي أم دليؿ تـ الحصكؿ عميو بناءالفا لمقانكف أسقطو مف اعتباره ك مخ
حكـ الصادر في اإلجراء الباطؿ. بؿ إف مخالفة اإلجراء لمبدأ الشرعية ىك أحد أسباب الطعف بال

   .(1)نقضوالدعكل الجزائية ك 
الجميكر  اطمئنافإجراء غير مشركع، ألف في  فقكاعد العدالة تأبى أف تبنى اإلدانة عمى

ثقة المحككميف بأحكاـ القضاء،  العدالة، فتزيديجعمو يثؽ في القضاء ك  إلى صحة اإلجراء ما
يفقد الجميكر ثقتو  مف شانو أف في اإلدانة عمى إجراءات غير صحيحة االستنادبالعكس فإف ك 

ذا فقدت ىذه الثقة فسدت الببلد، ألنو في قضائو، ك  ال يمكف أف تيدر مصالح األفراد في سبيؿ ا 
غير  كأتحقيؽ مصمحة الجماعة بتكقيع جزاء عمى أفراد أدينكا بناء عمى إجراءات غير صحيحة 

شخص تثبت في  أمف ناحية أخرل فانو إذا كاف المنطؽ يقبؿ أف يبر مشركعة، ىذا مف ناحية، ك 
األخبلؽ العدالة كالمنطؽ ك إجراءات غير صحيحة أك غير مشركعة، فاف حقو التيمة بسبب 
قد جاء في حكـ لمحكمة النقض احد بناء عمى إجراءات غير صحيحة، ك  تأبى جميعا أف يداف

"إف إفبلت مجـر مف العقاب ال يضر العدالة بقدر ما  09/04/1973المصرية صادر في 
 .(2)القبض عمييـ بدكف كجو حؽ"ضرىا االفتيات عمى حريات الناس ك ي

ي الكاليات المتحدة القضاء فجة بجانب ىاـ مف عناية الفقو ك لححظيت ىذه ا كقد
، ال يقبؿ منيا أف محاكـ، التي تعمؿ في ظؿ القانكفالفقو يرل بكجو عاـ أف الاألمريكية، ك 

 .ة متحصمة مف انتياكات رجؿ الشرطةتساىـ في انتياؾ الحقكؽ الدستكرية لؤلفراد بأخذىا بأدل
 weeks ية في أمريكا ىذه الحجة مبكرا في قضية ت المحكمة العميا االتحادنكقد تب
عندما رفضت المساىمة في إدانة المتيـ استنادا إلى ضبط غير مشركع  1914الشييرة عاـ 

إف االتجاه المبلحظ لدل القائميف عمى تطبيؽ القانكف نحك التكصؿ إلى إدانة المتيميف " قائمة
                                         

 .55.ص ،ع سبؽ ذكرهمرج محمد سعيد نمكر،  (1)
 .368.، ص1007، دار النيضة العربية، القاىرة، التحريات كإجراا مف إجرااات البحث عف الحقيقةعماد عكض عدس،   (2)
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بإخضاع المتيميف غالبا في  –ة قسرا عنتز اعترافات مت ضبط غير مشركعة ك مف خبلؿ إجراءا
يتعيف أال يجد قبكال في  -الحالة األخيرة لمممارسات تيدر الحقكؽ التي يكفميا الدستكر االتحادم

التي يمجا إلييا الناس جميعا عمى عمييا دكما عبء احتراـ الدستكر ك إحكاـ المحاكـ التي يقع 
(1).حقكؽ الرئيسية"جؿ ضماف احتراـ مثؿ تمؾ الأبطعكنيـ مف  اختبلفيـ

  

إلى  1955 سنة  People V. Cahan ذىب أحد القضاة في قضية االتجاهكفي ذات 
إذا كانت القاعدة ىي قبكؿ األدلة غير المشركعة أماـ القضاء، فإف ذلؾ سيككف معناه مف  "أنو 

 التغاضيير المشركع الذم تمارسو الشرطة ك الناحية العممية مساىمة المحاكـ في النشاط غ
مف ثـ حقيؽ العدالة ك حراسة لمحريات، ك عنو، كىك ما يتنافى مع كرامتو كجية تقـك عمى ت

 .(2) يتعيف عمى القضاء أف ينأل بنفسو عف تكريس تمؾ الممارسات أك أف يكرط نفسو فييا"
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في تدعيميـ ليا  استبعادكيضيؼ أنصار قاعدة 

جدكل مف  أنو ال كفمف دكر ىاـ في المحافظة عمى نزاىة القضاء كيقكلتأسيسا عمى ما تمعبو 
كضع التشريعات اإلجرائية لقكاعد إجرائية دكف أف تقرر ليا جزاء إجرائيا يكقع حاؿ مخالفتيا، 

 استبعادالحريات الفردية بتقرير ذم يسبغ حماية خاصة عمى الحقكؽ ك ألف الجزاء اإلجرائي ىك ال
المعيب،  ، إذ يعدـ العمؿ اإلجرائيكد المقررة فييا يعتبر أبمغ أثرابمخالفة القيالتي تتـ  اإلجراءات

 .فيصبح ككأنو لـ يكف
جميع مراحؿ ىيبتيا في سبلمة العدالة ك  همية تتحقؽ بكجكدالجزاء اإلجرائي كسيمة عمك  
كانت تعتمد الثقة فييا إذا المجتمع ك ألنو ال يعقؿ أف يستكيف األفراد لسبلمة العدالة في  ،الدعكل

كأف  في إدانة األفراد عمى إجراءات تتـ بخرؽ قكاعد قانكنية بحجة حؽ المجتمع في العقاب،
ائـ بيذا التعذيب الق كاعتبارالتعذيب، يـ نتيجة ممارسة كسائؿ اإلكراه ك مف المت اعتراؼيحصؿ 

بقاء اإلجراء صحيحا  مف -المعترؼ عمى نفسو -، حتى ال يفمت المتيـمسؤكال شخصيا كا 
يعتدم عمى حرمة  حالة التمبس، أك اكتسابوك نتيؾ مأمكر الضبط مسكف األفراد العقاب، أك ي

الجنائية كالمدنية كالتأديبية مع  تويعممو غير المشركع قاعدة لمسؤكل اعتبارك حياتو الخاصة، 

                                         
(1)

  P. B Weston & K..M. Wells , Criminal Evidence for police , PrenticeHall , Inc., Engle wood  

Cliffs ,New Jersey,1976, p.263. 

P.J.Schlag , Assaults on the  Exclusionary  Rule  Good  Faith  Limitions and  Damages  Remedies, 

The Journal of  Criminal  Law and Criminology,1981,p.877. 
(2)

  P. G.  Polyviou, Illegally obtained Evidence and R. V. Sang,in: Crime, Proof and Punishment ,Essays 

in Memory of Sir Rupert Cross, London, Butterworths,1981,p.228. 
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المساس بحرمة الحياة كىي التعذيب كحالة التمبس ك  –اإلبقاء عمى آثاره القانكنية القائمة 
ى إلى إيجادىا بعممو غير فنخكؿ القائـ بيذه اإلجراءات سمطات ىك الذم يسع –خاصة ال

(1)الحريات الفرديةصارخا لمحقكؽ ك  انتياكا، مما يعد المشركع
 . 

 األخنقية لمقانوفالوظيفة التربوية و : رابعا
مة تحفز عمى تكريس قيستبعاد تعمي مف الدكر األخبلقي كالتربكم لمقانكف ك اال قاعدة إف

قد عبر عف ذلؾ صراحة ك  تطبيقو،احتراـ ىذا األخير كقاعدة سمكؾ في مكاجية القائميف عمى 
"إف إفبلت  قائبل: Olmstead V. United States(1928) في قضية Holmesالقاضي 

عب في تحصيؿ الدليؿ دكرا منحطا الجاني مف العقاب اقؿ شرا مف إباحة تدخؿ الدكلة لكي تم
  .(2)دنيئا "ك 

المعمـك أف قانكف اإلجراءات الجزائية ىك عبارة عف مجمكعة مف القكاعد الجنائية مف ف
كنية الكاجب مراعاتيا في البحث كالتحرم عف الجرائـ الشكمية التي تيتـ بتحديد اإلجراءات القان

مف جية (3) اختصاصياتنظيـ حديد الجيات المختصة بالمتابعة ك بتكفي جمع األدلة مف جية، ك 
مف المعمـك أيضا أف ىذه القكاعد ىي .ك (4)ار مبدأ شرعية القكاعد الجنائية الشكميةأخرل في إط

فتضع نصكصو  –أك القكاعد الجنائية المكضكعية  -التي تبعث الحركة في قانكف العقكبات 
 فتكفؿ لمدكلة حقيا في العقاب. (5) مكضع التفعيؿ تطبيقا ك تنفيذا

يمتـز بو جميع انكنا إال لكي يطبقو ك ع أك يسف قمف البدييي أف المشرع ال يضك 
المخاطبيف بو، فصفة اإللزاـ التي تتميز بيا القكاعد القانكنية بصفة عامة ىي التي تميز ىذه 

، عف طريؽ ما تفرضو مف جزاءات تترتب االجتماعيالقكاعد عف غيرىا مف قكاعد السمكؾ 
المطمكب. لذا فإف عدـ  راـاالحت احترامياعمى مخالفتيا األمر الذم يؤدم حتما إلى ضماف 

أك عدـ تقريره في ظؿ اإلجراءات التي تمر  -االستبعاد أك البطبلف –العمؿ بالجزاء اإلجرائي 

                                         
 .369.ص ،مرجع سبؽ ذكرهعماد عكض عدس،   (1)

(2)
  S. U Glow, Criminal  Justice, Sweet & Maxwell, London,1995, p 100. 

L. V. Sunderland , Liberals, Conservatives  and the Exclusionary Rule, The  Journal of Criminal Law 

and Criminology,1980, p355-356. 
(3)

  A.Vitu ,Procédure pénale, Presse Universitaire de France, Paris,1957,p 1. 
 وليػة،الجزا األوؿ، المتابعة الجزائية:الدعاوى الناشئة عنيا و إجراااتيػا األ ، شرح قانوف اإلجرااات الجزائية الجزائري ،بارش سػميماف  (4)

 . 6.، ص1007دار اليدل ،عيف مميمة ، 
 .9.، ص1005، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ،  شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيةكامؿ السعيد،   (5)
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بيا الخصكمة الجنائية سيجرد القاعدة اإلجرائية مف ىذه الصفة أم صفة اإللزاـ التي تتميز بو 
يا مف كحي الضمير كحده، ألف القاعدة القانكنية عامة كما أشرنا فتصبح القاعدة تستمد إلزام

ة اإللزامية لمقاعدة اإلجرائية الجزاء اإلجرائي أك المكضكعي )المسؤكلية( ىك المعبر عف الصف
 ىماك  .(1)التأديبيةكالمدنية ك  متمثمة في المسؤكلية الجنائيةىي الك جزاءات أخرل شخصية ك 

ما كانت الدكلة قانكنية كمما استبعد نو كمأالدكلة القانكنية بحيث ك  البكليسيةالمميزاف بيف الدكلة 
ال تكلي  البكليسيةعمى العكس مف ذلؾ فاف الدكلة المستمد مف إجراء غير مشركع. ك  فييا الدليؿ

غير  ، فبل ييميا إف كانت تمؾ الكسيمة مشركعة أكة أىمية لكسيمة الحصكؿ عمى الدليؿيأ
 مشركعة.

ىك طريؽ سف ىذه القكاعد أال ك  قو عففبل يمعب القانكف الدكر الذم يسعى إلى تحقي
محاربة الكسائؿ غير المشركعة أك غير األخبلقية التي يمجأ إلييا رجاؿ السمطة العامة لتسييؿ 
عممية الكشؼ عف الجرائـ مما ييدـ المبادئ التي قامت عمييا الشرعية اإلجرائية أصبل فعدـ 

ة سيؤدم ال محالة إلى إعطاء األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركع استبعادكجكد قاعدة كقاعدة 
تبرير خركجو عمى القكاعد بيدؼ اإلجرائي لمتمادم في التجاكزات ك سند قكم لمقائـ بالعمؿ 

   .(2)الكصكؿ إلى الحقيقة دكف مراعاة القكاعد الشرعية
حرصا  (3)مشركعغير فالقانكف دائما يمنع ما ىك  اعتباطياكالمعمـك أف المشرع ال يشرع 

سمطات أك لكي طبعيا لدل األفراد شعبا ك ك يريد ترسيخيا يريد إىدارىا بؿ ك نو عمى قيـ ال م
المبادئ كالتقاليد السائدة لدل المجتمع في فترة يا ألنيا تمثؿ مجمكعة مف القيـ ك يحافظ عمي

 معينة.
يذ صاـر تطبيؽ النصكص اإلجرائية مطالبكف بدكرىـ بتنفلذا فإف القائميف عمى تنفيذ ك 

و يفيد أسبابك  -االستبعادك –ليذه النصكص. كلعؿ اإللماـ بحاالت البطبلف  أميف ك تطبيؽ كاعك 
نا. بيف نمكذجو المرسـك قانك بيف اإلجراء مثمما تتـ مباشرتو ك ة قبىؤالء في حسف إجراء المطا
دفعيا عمى نحك سميـ إلى غايتيا: الكشؼ عف الحقيقة الكاقعية مف كبيذا يتـ ترشيد اإلجراءات ك 

                                         
 .132.ص ،2977القاىرة ، دار النيضة العربية، ، اإلجرااات الجنائيةالشرعية و أحمد فتحي سركر،    (1)

 جامعػػة الزقػػازيؽ، دكتػػكراه، كميػػة الحقػػكؽ، رسػػالة ،دراسػػة مقارنػػة االسػػتدالؿ عػػف الجػػرائـ،ضػػوابط التحػػري و إبػراىيـ ، عػػادؿ عبػػد العػػاؿ   (2)
 .559.ص ،1001 القاىرة،

(3)
  L. Jimenes De Asua : L’Antijuridicité, Revue Internationale de droit pénal 1951, p.299.  
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 األخبلقيةبير في تحقيؽ الكظيفة التربكية ك فيككف لذلؾ كقع ك.  (1)ءة أك اإلدانةخبلؿ حكـ بالبرا
نماك  باإلجراءلمقانكف ليس فقط بالنسبة لمقائـ  الغير  إلى التأثيريمتد ذلؾ  إذبالنسبة لمجميكر  ا 

لـ يتقيد يترتب عمى  أفمثؿ في احتراـ القانكف مف طرفو ك ال باإلجراءعف طريؽ ضرب القائـ 
 تأكدكسيمة  أىـما تحصؿ عميو مف دليؿ عف طريؽ السمطة القضائية فتككف تمؾ  ىدارإذلؾ 

ليؿ سمح القاضي بقبكؿ الد إذا أما، أصبلعمى ىيبة القانكف مما يحقؽ الغرض مف كجكده 
يصدر  أف، فانو مف المحتمؿ مثؿ ذلؾ الحؽ عمى نحك ييدر، ك المتحصؿ بطريؽ غير مشركع

رد  اإلىدارالجميكر الذيف يحاطكف عمما بمثؿ ذلؾ  أفراد كذا عف، ك عف صاحب ذلؾ الحؽ
 أكفي انتياؾ القانكف قد يتمثؿ رد فعمو مع الذم فشؿ في تقرير الحماية، ك فعؿ ضد المجت

قاعدة االستبعاد بكظيفتيا الحامية لحقكؽ  تأتيمف ىنا ة في االنتياؾ القائـ بالفعؿ، ك المغاال
  .(2)مثؿ ذلؾ الخطرمف لكي تحد  األفراد

 الردع اعتبارات: خامسا
النشاط غير  إلىالمتجو  أكالمفترض  تأثيرىا إلىقاعدة االستبعاد تبرر دائما بالنظر  إف

 إذ اإلجرائيةالضمانات  انتياؾالمشركع لمشرطة بما تتضمنو مف جزاء مف شأنو صرفيـ عف 
عدة في الكاليات الردع بكجو عاـ عمى أنيا التبرير الحديث الغالب لمقا اعتباراتينظر إلى 

التي ك   1974عاـ United States .V Calandraالمتحدة األمريكية خاصة منذ قضية 
، الردع لتبرير القاعدة العتباراتمف خبلليا لتبدم تفضيميا  االتحاديةعادت المحكمة العميا 

ليست حقا دستكريا شخصيا لمطرؼ المضركر، إنما ىي عبلج ذك  االستبعادفقررت أف قاعدة 
ذلؾ  شأ قضائي مقصكد بو حماية الحقكؽ التي يقررىا التعديؿ الدستكرم الرابع بكجو عاـ، كمن

الردع حينما قررت صراحة أف  اعتباراتمكقفيا بكضكح لتغميب  فانحازمف خبلؿ تأثيره الرادع. 
يكمف في الحيمكلة دكف إتياف الشرطة لممارسات غير قانكنية،  االستبعادالغرض الرئيسي لقاعدة 

التفتيش كالضبط غير مف ثـ تنفيذ الضمانة التي ينص عمييا التعديؿ الدستكرم الرابع ضد ك 
ا االتحادية طكاؿ فترة قد ظؿ ىذا االتجاه قكيا في األحكاـ الصادرة عف المحكمة العميالقانكنييف ك 
  .السبعينات

                                         
 .5.، صهمرجع سبؽ ذكر سميماف عبد المنعـ،   (1)

(2)  D. Wolchover , The Exclusion of Improperly Obtained  Evidence, Barry  Rose Publishers  Ltd., 

Chichehester, 1986, p.11. 
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قكط بالتنكيو عف س -جزائيباألحرل ال-في أسباب الحكـ الجنائيم فردع الشرطة ضركر 
إذا عممنا  خاصة .االفتئات عمى حريات األفراد عدـ ىك دائمادحضو ذلؾ أف اليدؼ الدليؿ ك 

دكر حاسـ في إحقاؽ العدالة باعتبارىا الجية األكلى التي اكتشفت الجريمة فردع   بأف لمشرطة
استبعاد ىذا الدليؿ يتضمف في داخمو  ف أسباب الحكـ أل الشرطة يجب أف يككف شافيا في

خطأ في جمع األدلة أقرانو عف الجرم كراء ف العقاب، كبالتالي فانو يمتنع ك ه نكعا مكجكىر 
مسؾ بالجريمة كفؽ إجراءات غير أكيشجع كيكافئ في المقابؿ إذا (1). المشركعة غيرالساقطة ك 

االتجاه حتى ال تذىب جيكدىـ  ألقرانو لمعدكؿ عف ىذاة فتشكؿ القاعدة بذلؾ حافزا لو ك معيب
 .سدل

ليس مقصكدا  االستبعادإلى أف قاعدة Amesterdam  كضيح ذلؾ يشير الفقيوكفي ت
بيا تحقيؽ الردع عمى ذات النحك الذم تحققو النصكص المتعمقة بالسرقة مثبل عندما تيدد 

نما تحققو بطريقة أخرل، مف خبلؿ جعؿ مكضكع السرقة بالعقاب مف يسرؽ جياز التمفاز، ك  ا 
يبكط بقيمتو في أم يد خبلؼ مالكو )بطبع رقـ التأميف العميو ك  باالستيبلءأقؿ إغراء 
قياسا عمى ك  ...لصاحب الجياز عميو حتى يسيؿ التعرؼ عمى مالكو الحقيقي( االجتماعي

يات حككمي ر تيشبو مندكب مش االستبعادذلؾ، فإف النظاـ القضائي الذم يعمؿ بدكف قاعدة 
 .(2)الدستكرية داـبانعيدفع ثمنا غاليا مف أجؿ الحصكؿ عمى دليؿ مدمكغ 

التيار المعارض لمقاعدة في الكاليات المتحدة منذ بداية السبعينات  استنادكعمى الرغـ مف 
عمى تخمؼ األبحاث التجريبية التي تثبت القكة الرادعة لمقاعدة، إال أف أنصار القاعدة ال يزالكف 

جازاة شخص محدد يؤكدكف رغـ ذلؾ عمى أثرىا الرادع. فمف ناحية، ال تستيدؼ القاعدة م
نما تستيدؼ تحقيؽ نكع مف الردع المنيجي أك المنظـ   Systemic بالذات مف رجاؿ الشرطة كا 

.(3)
deterrence  

ممثمي اإلدعاء أف قاعدة عترؼ كثير مف كبار رجاؿ الشرطة ك كمف ناحية ثانية، ي
كتبتو أحد كبار  قد تركت تأثيرا كاضحا عمييـ في ممارسة أعماليـ. كمف ذلؾ مثبل ما االستبعاد

 .Mapp. V رجاؿ الشرطة السابقيف في كالية نيكيكرؾ بعد صدكر الحكـ الشيير في قضية

Ohio.  كفي قضيةPeople V. Rogers لـ تسمح تزعت الشرطة اعترافا مف المتيـ ك حيث ان
                                         

 .24.ص ،2998القاىرة ، دكف دار نشر، ،دحض األدلة الفنيةعبد العزيز سميـ،   (1)
(2)

 G. Amesterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, Minnesota Law Review ,1974, p.431 etc. 
(3)  J. Driscoll, Excluding Illegally Obtained Evidence in the United States, Criminal Law Review, 

1987, p.556. 
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 %59"إف  ، كقد عمؽ عمى ذلؾ احد كبار رجاؿ الشرطة بقكلو: بقبكلو كدليؿ إدانة :المحكمة
عمى النحك الذم قررتو  االستبعادمؿ قسـ الشرطة سكؼ يفقد أىميتو إذا أخذ بقاعدة مف ع

الغالبية العظمى منيـ ال يعترفكف  االمحكمة فثمة عدد ضئيؿ مف المتيميف يعترفكف تمقائيا، بينم
ذا حص طكيؿ... ك إال بعد ف تطبيؽ القاعدة، فإف قسـ الشرطة سكؼ يختفي بعد فترة  استمرا 
 أجريتتؤكد ذات النتيجة األبحاث التي ك  كذا أحد المدعيف العمكمييف السابقيفك  ،(1)كجيزة!"

مف  90 الستطبلع رأم Lowenthal أجراىا عقب القضية المشار إلييا ففي الدراسة التي 
كيكرؾ، خمص إلى ممثمي اإلدعاء العاـ في الكالية نيك  االتياـمكجيي رجاؿ الشرطة كالقضاة ك 

عاء لـ يككنكا ليضيفكا عمى القكاعد اإلجرائية أم جدية بدكف تطبيؽ اإلدأف رجاؿ الشرطة ك 
تـ فحص مظاىر  1974 كنشرىا عاـCanon في دراسة سابقة أجراىا . ك االستبعادقاعدة 

خمص الباحث عمى إثرىا إلى أف بلثيف مدينة ك التغيير عمى ممارسات الشرطة فيما يقرب ث
محمية، قد نجـ عنيا تحسف  اعتباراترجع إلى التي ت االختبلفاتبعض  باستثناءالقاعدة، 

ىذا ما تكصمت إليو أيضا ك  .(2)الشرطة لمقكاعد التي تحكـ التحقيؽ الجنائي احتراـجكىرم في 
أشارت إلى أف قاعدة االستبعاد تؤدم  إذالدراسات الحديثة التي أجريت في الكاليات المتحدة 

 .(3)دكرا رادعا أقكل مما يعتقد منتقدكا القاعدة 
 عدـ كفاية أو فعالية البدائؿ المقترحة لقاعدة االستبعاد :اسادس

عدـ لخصكص، تعد الحجة الخاصة بضعؼ أك في الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو ا
الفقيي االتجاه فعالية البدائؿ المقترحة منيا كالمتاحة كاحدة مف أىـ الحجج التي يقـك عمييا 

لك كاف ذلؾ عمى سبيؿ الحؿ المؤقت انتظارا لمتكصؿ لبديؿ ك  مؤيد لئلبقاء عمى القاعدة، حتىال
مف البا ثبكت فشؿ الكسائؿ األخرل، ك صالح لمعمؿ بو. فالمجكء إلى قاعدة االستبعاد يدفع إليو غ

ثـ يبدك استخداـ تمؾ القاعدة ككسيمة فعالة لمرقابة عمى النشاط غير المشركع لمشرطة في 
  .(4)تحصيؿ الدليؿ

 People V.Cahan اه، ذىبت المحكمة العميا في كاليفكرنيا في قضيةكفي ذات االتج

نو يتعيف عدـ قبكؿ األدلة أنو رغـ قكة الحجج المناىضة لقاعدة االستبعاد، إال أإلى  1955 عاـ
ف كسائؿ العبلج األخرل قد عجزت تماما ذلؾ ألفة لمضمانات الدستكرية، ك المتحصمة بالمخال

                                         
(1) P.B Weston and K.M Wells, Op.Cit., p.277. 
(2)

  J.Driscoll, Op.Cit., p.557. 
(3)  J.B. Grossman and R.S. Wells, Op.Cit.,p.815 etc. 
(4)  P.G. Polyviou, Op.Cit., p.227,Foot note 5. 
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ضي قبؿ تقرير فىك ما كاف يدستكرية مف قبؿ رجاؿ الشرطة، ك العف تحقيؽ احتراـ النصكص 
مساىمتيا في الممارسات غير القانكنية التي ترتكبيا الستبعاد إلى تغاضي المحاكـ بؿ ك قاعدة ا
  .(1)الشرطة
ذىبت المحكمة االتحادية العميا صراحة إلى  1961عاـ  Mapp V.Ohioفي قضية ك 

الضبط التعسفييف ترجع لضمانات الدستكرية ضد التفتيش ك اأف ضركرة قاعدة االستبعاد لحماية 
تؤكد التجربة في تقدير المحكمة انات لحماية أم بدائؿ أخرل ... ك إلى عدـ جدكل ترؾ الضم

  .(2)عدـ جدكل تمؾ البدائؿ
قد تأكد ذلؾ أكثر عندما عجزت الكاليات التي تخمت عف القاعدة في فترة معينة عف ك 

فالعديد مف البدائؿ المقترحة يصادفيا في النظاـ اإلجرائي األمريكي  .(3)األخذ ببدائؿ فعالة
عقبات عممية ضخمة تحكؿ دكف نقميا مف طكر االقتراح إلى طكر التنفيذ، فتبقى مجرد أماني 

لذا فبل يمكف التعكيؿ عمييا ألنيا لـ تثبت  .(4)بالتالي ال يمكف تنفيذىاإلى الكاقع ك  ال تستند
 جدارتيا.

نما إلى شخص مف باشر  التي ال تنظر إلى اإلجراء في ذاتو،المتاحة ك  بدائؿأما عف ال كا 
تقكم ك  الجنائية كالمدنية كالتأديبية، مف النكاحي اإلجراء، ك ذلؾ بإقامة مسؤكليتو الشخصية

دكف أف يككف ثمة تعارض بيف قياـ المسؤكلية عمى عاتؽ  ،(5)الجزاءات الفردية مف ىذه الزكايا
ثبكت مسؤكلية المتيـ عف الجريمة التي اتخذ اء غير القانكني مف ناحية ك اإلجر مف باشر 

الجزاء الجزاء الجنائي، ك  فيي الجزاءات التقميدية المتمثمة في: اإلجراء بشأنيا مف ناحية أخرل
 الجزاء التأديبي.دني، ك الم

 لجزاا الجنائي بديؿ ابالنسبة ل -1
تجريـ صكر خاصة مف المخالفات  مف المألكؼ في التشريعات الجنائية المقارنة
كالقبض كالحبس ، التحقيؽ في الجرائـك  اإلجرائية الجسيمة التي يرتكبيا مف يعيد إلييـ بالضبط

                                         
(1) 

J.C.Klotter and J.R. Kanovitz, Constitutional Law for Police, Anderson Publishing CO., Cincinnati, 

3
rd

 edition, 1977, p.165. 
(2)

  J.M.Burkoff, Excusionary Rules,in :S.H.Kadish Encyclopedia of Crime and Justice, Volume2 ,The 

Free Press, Collier Macmillam Publishers, London, p.715 etc  
(3)

  B.Bloc, Les Abus en matière de procédure pénale, Revue de science criminalle, 1991, p221-222.  
(4)

  T.J.Kinasz, Contempt of court as an Alternative to the Exclusionary Rule, The Journal of Criminal 

Law and Criminology, 1981,p.p. 993-1025. 
(5)

  P.G.Polyviou, Op.Cit., p.274. 



 27 

انتياؾ حرمة ممؾ الغير، أك المساس بحؽ الغير في الخصكصية خبلفا لمقانكف، أك التعسفي ك 
تبدالو ض تعميـ ىذا الحؿ كاستعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ...الخ، لذلؾ فقد اقترح البع

رىا ضآلة فعالية مثؿ ىذا مع ذلؾ فمقد أثبتت التجربة المقارنة بدك بقاعدة االستبعاد، كلكف ك 
آية ذلؾ أف صكر التجريـ المحدكدة المشار إلييا قمما تطبؽ مف الناحية العممية. فإذا الحؿ. ك 

ببل شؾ أسكا إذا لمكقؼ سيككف ف اإكاف الحاؿ كذلؾ مع التجربة العممية عمى ذلؾ المستكل، ف
بالتالي افتقد النظاـ اإلجرائي القدر المتيقف مف ك  -تـ تعميـ الحؿ كطرحت قاعدة االستبعاد جانبا

نائي الشامؿ حبل نظريا ليس غير في الكقت الذم سيظؿ فيو البديؿ الج - المزايا الذم تحققو
 ثمة عدة اعتبارات تفسر عدـ فعالية ىذا البديؿ:ك 

، اإلفراط في التجريـ ك العقاب إلى *ية، ليس مف المقبكؿ في السياسة الجنائيةفمف ناح
جرائـ جنائية: ففضبل عما يتضمنو ذلؾ  -كقاعدة -الحد الذم يجعؿ مف المخالفات اإلجرائية

ارة العدالة الجنائية، تحت مف إىدار لفمسفة التجريـ، فاف ىذا الكضع قد يشؿ سير آليات إد
كالتحقيؽ،   م سيبلحظ حتما لدل مف يعيد إلييـ بمباشرة إجراءات الضبطاإلحجاـ الذ تأثير

مف ناحية ثانية، تشير التجربة بكضكح إلى تعذر إثبات خشية إتياف أم مخالفة إجرائية. ك ذلؾ ك 
ف الجرائـ بعض عناصر الجريمة الجنائية في الفرض محؿ البحث، السيما القصد الجنائي، أل

مف ناحية ك  أحكاـ البراءة غالبا في الباب. ستنفذكات طبيعة عمدية، ك ي ىذا الصدد ذالتقميدية ف
حماسا في تنفيذ ىذا الحؿ الذم يعني  قةثالثة، مف المتكقع إال تبدم جيات التحقيؽ ك المبلح

 إدانة لرفقاء في العمؿ ك إدانة لتمؾ الجيات ذاتيا.
جو الخصكص عدـ فعالية األبحاث التجريبية في الكاليات المتحدة عمى ك كتؤكد التجربة ك 

الحؿ المقترح، بالنظر إلى ضآلة التطبيقات القضائية لمنصكص الجنائية التي تعاقب عمى 
  .(1)؟مخالفات إجرائية محددة، فكيؼ إذا عكقب عمى المخالفات كميا

 
 

                                         
سػائؿ التػي . كقػد قصػد بيػا مجمكعػة الك 29يرجع تعبير السياسة الجنائيػة إلػى الفقيػو األلمػاني الػذم كػاف أكؿ مػف اسػتعممو فػي بدايػة القػرف   *

 يمكف اقتراحيا لممشرع أك اتخاذىا بكاسطتو في كفت معيف في بمد ما مف اجؿ مكافحة اإلجراـ فيو.
R. Merle et A .Vitu, Op.Cit., p.96. 

 .470.ص  مرجع سبؽ ذكره،أحمد عكض ببلؿ،   (1)
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يجمع الفقو السائد في عائمة القكانيف الركمانية الجرمانية بدكره عمى ضآلة فعالية البديؿ ك 
  .(1)ئي في مكاجية الجزاء المتمثؿ في البطبلفالجنا

 بالنسبة لبديؿ الجزاا المدني -2
المدنية لضابط  أما بالنسبة لمتعكيض أك الجزاء المدني فالمعمـك أيضا أف تقرير المسؤكؿ

الشرطة القضائية يخضع عادة لقيكد خاصة مغايرة لقكاعد المسؤكلية المدنية لؤلفراد العادييف: إذ 
ة خطأ ذك جسامة خاصة، كما يخضع ذلؾ النكع مف المسؤكلية لتنظيـ إجرائي اشد يشترط عاد

 . (2)تعقيدا
االستعباد تتضمف عبلجا أكثر فعالية مف الحؿ المدني برفع دعكل التعكيض  ةلذا فقاعد

التمثيؿ ك  الحصاناتك  ف صعكبات تتعمؽ بتقدير التعكيضلما يعترم ىذا األخير م
             .      (3)القانكني...الخ

لذلؾ يتردد األفراد العاديكف كثيرا في رفع الدعاكل المدنية ضد الضابط المخالؼ، الذم 
تمؾ الدعاكل ك ارتفاع كمفتيا،  قمما يككف مميئا بالقدر الكافي لدفع التعكيض، فضبل عف طكؿ

 . (4)صعكبة إثبات الخطأك 
يع الفيدرالي الذم يسمح إلى أف التشر Levin كGilligan في ىذا الصدد يشير كبل مفك 

ي قمما يجد سبيبل لممضركر بمطالبة رجؿ السمطة بالتعكيض استنادا إلى انتياؾ حؽ مدن
ف المحمفيف كقاعدة يحجمكف عف تقرير مسؤكلية الضابط كفقا لذلؾ أل لمتطبيؽ العممي

  .(5)التشريع

                                         
(1) 

G.Briére de l'isle et Cogniart, Procéduce pénale, Sollection  U,Armand Colin, 1972, p104-105.  
 A. Decocq, J .Montreuil et  J.Buisson, Le droit de la police, Litec Librairie de la cour de cassation, 

Paris, 1991,p.529 etc. 
M.H.  Lakhoua, La loyauté dans la recherche des preuves en matière pénale, Thèse, Paris,1973, 

p.267 etc. 
(2)  G.Briére de l'isle et Cogniart, Op.Cit., p.p.105-106. 

M.H. Lakhoua, Op.Cit., p.307. 
(3)

 D.A.Dripps, The case For the Contingent Exclusionary Rule, American Criminal Law Review, 

2001, p.2. 
(4)

  W.J.Stuntz, The Exclusionary Rule and Defendants, Changing, Rights,Criminal Law Review, 1989, 

p.121. 
(5)

  F.A. Gilligan, The Federal Tort claims Act-an Alternative to the Exclusionary Rule?, The Journal 

of Criminal Law and Criminology, 1975, p.6.  
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ليست في كلكحظ في القضايا المدنية محؿ البحث أف "الجكانب األخبلقية" لمقضايا 
مدعيف ذكم السمعة ناصعة صالح المدعيف حتى أف فرصة النجاح في الدعكل ال تتاح إال لم

الذيف يتمتعكف بكضع اجتماعي مرمكؽ، أما السمعة غير الطيبة لممدعيف السيما عند البياض ك 
يؤخذ في  أصحاب السكابؽ منيـ، فعامؿ يقمؿ مف فرص نجاح دعاكاىـ، ألنيا تمثؿ عامبل

التعكيض أك إضعاؼ الثقة في أقكاؿ الشاىد أك إلثبات أف رجؿ الضبط مبمغ  لتخفيضاالعتبار 
 قد تصرؼ بحسف نية. 

ضد الطبقات الدنيا في معظـ تجاكزات الشرطة تقع  كيرتبط بذلؾ ما لكحظ مف أف
معظميـ يعيشكف في مناطؽ يرتفع فييا معدؿ ك  -ىؤالء أف الشرطة تدرؾ أفالمجتمع، ك 

درؾ أف ما قد يرفعكنو مف دعاكل تعكيض ضدىا تبالتالي السمعة الطيبة، ك تقدكف يف -الجريمة
مصيره الفشؿ، حتى أف المحاميف أنفسيـ قمما يقبمكف تمثيؿ مككمييـ في مثؿ ىذا النكع مف 

رجاؿ الدعاكل، ك في مثؿ ىذه الظركؼ فاف المدعيف يحجمكف عادة عف الطريؽ المدني ضد 
 .(1)ما مع كثرة االحتكاؾ معيـالشرطة خشية انتقاـ ىؤالء، السي

  .(2)فضبل عف صعكبة التعامؿ مع بيركقراطية الجياز القائـ عمى تطبيؽ القانكف ىذا
في انجمترا، لـ يحض ىذا الحؿ ك المتمثؿ في التعكيض بالتأييد ك ذلؾ لضعؼ فرص ك 

يس إال، لما أما في فرنسا فينظر الفقو إلى الجزاء المدني بدكره كجزاء نظرم ل ،(3)نجاحو أيضا
  .(4)يتطمبو إعمالو مف ضركرة استخبلص خطأ جسيـ أفضى إلى ضرر ممحكظ

 بالنسبة لبديؿ الجزاا الت ديبي  -3
فعاليتو في مكاجية عجز ىك اآلخر عف إثبات جدارتو ك  نصؿ اآلف لمجزاء التأديبي الذم

ربة في الكاليات ما تحققو قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة حيث تشير التج
المتحدة األمريكية إلى انعداـ فعالية المساءلة التأديبية لمضابط المخالؼ: فتمؾ المساءلة ال 
تطبؽ إال فيما ندر، ك قمما يسمع عف ضابط أكقؼ عف العمؿ أك خفضت درجتو الكظيفية، أك 

ىك نكني، ك قبض أك تفتيش دكف مسكغ قاعكقب بأم طريقة تأديبية أخرل ألنو أقدـ عمى إجراء 
                                         

(1)
  F.A. Gilligan, Op.Cit.,  p.7. 

P.J. Schlag, Op.Cit., p.p 911-912.  
(2)

  J.J.Senna and L.J.Siegel, Introduction to Criminal Justice, West Publishing Company,St-

Paul,Minnesota,1978,p.137. 
(3)  Spencer, La preuve en procedure pénale comparée, Le droit anglais Revue internationale de droit 

pénale,1992,p.101. 
(4)  B.Bouloc, Les abus en matière de procédure pénale, Revu de sience criminelle,1991,p.p.221-222.    
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في ط المشتبو فيو في ارتكابيا. ك تكر في كقكع الجريمة ك  Probable causeالسبب المحتمؿ 
بعض المدف الكبرل األمريكية قد تصدر مباحث اآلداب العامة خمسة آالؼ أمر بالتفتيش في 

يساءؿ  دكف أف  -مف ثـ تطرح جانباك  -ؾ عدـ استنادىا إلى سبب محتمؿالعاـ ك يتبيف بعد ذل
في مقابؿ ذلؾ، يجازل الضابط تأديبيا إذا اقتصرت مخالفتو عمى مجرد مف أفرادىا تأديبيا. ك  أم

كظيفتو، كقد يصؿ   ارتداء زم غير الئؽ، أك ترؾ مكقع العمؿ أك تناكؿ مسكر أثناء تأدية
 كذلؾ الشأف بالنسبةخالفة قمما تتقرر أماـ القضاء، ك المسؤكلية المدنية عف الماألمر إلى عزلو. ك 

فقط مف  ℅ 4لممسؤكلية الجنائية: فكفقا لبعض الدراسات ال يداف رجاؿ الشرطة إال فيما نسبتو 
)في  تحرص أقساـ الشرطة التي يتبعكنيا في تمؾ الحاالتمجمكع الدعاكل المرفكعة عمييـ، ك 

 .(1)منيا كفقا لبعض الدراسات( عمى االستعانة بمحاـ لمدفاع عف الضابط المتيـ ℅ 99.6
أك استبعاد الدليؿ  -جزاء البطبلفك  ةالقضائيالشرطة بط اف مسؤكلية ضإذف بيفالجمع 

جاكزات األجيزة في التشريعات اإلجرائية الحديثة كاف نتيجة ت -المتحصؿ بطريؽ غير مشركع
عدـ استطاعة األجيزة المكمفة بالبحث كالتحرم لمقكاعد كالنصكص المقررة الختصاصيا ك 

التأديبية مف الناحية العممية ككضع حد لتمؾ سؤكلية الجنائية كالمدنية ك قابة تطبيؽ المالمكمفة بالر 
تمثؿ كابكسا حقيقيا مخيفا لمجميع ذلؾ أف القضايا المتعمقة بالشرطة مثمت ك إذ أف  .(2)التجاكزات

المدنية، ء لتقرير مسؤكليتيـ الجنائية، ك العتبارات اشرنا إلييا سكاالمحكمة ك  جر الشرطة إلى
أديبية يعد مف اشد األعماؿ إحباطا لمفرد العادم حيث يككف في مكاجية مجمكعة فضبل عف الت

 في مكاجية مجمكعة محترفة مف المحققيف،، ك مف األنظمة المعقدة السيما فيما يتعمؽ باإلثبات
الصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيقيا عمى ارض الكاقع إال في حاالت كمجمكعة مف العراقيؿ ك 
دعة في مكاجية أم راجرائي نفسو كبقكة ككسيمة فعالة ك بذلؾ الجزاء اإل استثنائية جدا. ففرض

ف الكضع قاتـ عمى ىذا النحك بالنسبة لمبدائؿ المقترحة في أأف عممنا بتجاكزات خاصة ك 
الكاليات المتحدة األمريكية، فكيؼ سيككف عميو الحاؿ إذف في دكؿ العالـ الثالث بصفة عامة؟ 

جة كبيرة مف السكء حيث الذىنيات ىناؾ تقـك عمى اإليماف بفكرة دكف أدنى شؾ سيككف عمى در 
السمطة المطمقة أك الفيـ الخاطئ لمفيـك السمطة بشكؿ عاـ التي ىي في الحقيقة مسؤكلية 

                                         
(1)

 J. R. Hanley &W.W. Schmidt, Legal Aspects of Criminal Evidence, Mc Dutrhan Publishing 

Corporation, Berkeley, California, 1977, p.76.  

L.V. Sunderland, Op.Cit., p.p.363-364.                                                                                                                                                    
J.M. Burkoff, Op.Cit., p.721. 

J.B. Grossman & R.S.Wells, Op.Cit.,p.818.  
 .529.، ص2982، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، رسالة دكتكراه، اص القضائي لم مور الضبط القضائياالختصمحمد عكدة ذياب،   (2)
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بالدرجة األكلى خاصة أف الدستكر في حد ذاتو يحرص عمى مبدأ ميـ ىك مبدأ الفصؿ بيف 
يات الفردية لمكاطنيو. كحبذا لك تمت أك كجدت السمطات بنفس قدر حرصو عمى الحقكؽ كالحر 

التزاـ القائميف عف مدل تجاكز أك  دراسات إحصائية كميدانية في ىذا المجاؿ تقدـ أرقاما
  بنصكص الدستكر كالقانكف أثناء تحصيميـ لؤلدلة في مثؿ ىذه الدكؿ. باإلجراءات
 المعارض لمقاعدة االتجاهالثاني :  طمبالم
السبعينات اتجاه  ذه المؤيد لمقاعدة كالحجج التي قدميا، ظير منتجاالفي مكاجية ا 

األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة كالعمؿ بيا في الميداف  استبعادقاعدة  دمعارض لكجك 
ينص  رإذ ذىب فريؽ مف الفقياء إلى القكؿ أنو ليس ثمة نص صريح في الدستك  القضائي.

إذ أف القاعدة في نظرىـ مجرد بدعة  ير المشركع،الدليؿ لمجرد تحصيمو غ استبعاد ةعمى ضركر 
ىذا األساس العديد مف الحجج المفندة  ىقضائية اختمقيا القضاة ال أصؿ دستكرم ليا كقدمكا عم

 كالمدعمة لمكقفيـ عمى النحك التالي : دالمؤي االتجاهلحجج 
 : حجج االتجاه المعارضاألوؿ فرعال      

لتبرير مكقفو اتجاه قاعدة إلييا االتجاه المعارض ىناؾ جممة مف الحجج التي استند 
استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة كتدعيـ مكقفو في مكاجية االتجاه أك التيار 

 حجج في الحجج اآلتية:ىذه أىـ  يمكف حصرالمؤيد كالمكرس لمقاعدة، ىذا ك 
 مناىضة وظيفة المحكمة :والأ
في نظر االتجاه المعارض بطرؽ غير مشركعة لمتحصمة األدلة ا استبعادإف قاعدة  

لمحاكـ الجزائية بصكرة عامة آؿ كىي كشؼ بشدة الكظيفة التي كجدت مف أجميا اتناىض ك 
أكثر مف ذلؾ فيي تعارض القانكف اإلجرائي الجنائي نفسو ألف كجكده مرتبط الحقيقة، بؿ ك 

ؾ الحقيقة التي ىي غاية كؿ ، تمإظيار الحقيقة ياأساسا بتنظيـ الكيفية التي يمكف مف خبلل
ائية . فالقكاعد التي تحكـ اإلثبات في المسائؿ الجز إجراءات الدعكل كأساس كؿ األحكاـ الجزائية

ىي تحقيؽ العدالة الجزائية لمكشؼ عف الحقيقة التي تيـ المجتمع تدكر كميا حكؿ غاية كاحدة ك 
ككظيفة القضاء تكمف  .(1)جماعةعمى ال اعتداءأخيرا أف الجريمة تمثؿ أكال ك  باعتباربأسره 

                                         
، 1006دار اليدل، عيف مميمة،  ،في المواد الجزائية في ضوا الفقو واالجتياد القضائي اإلثباتالعربي شحط عبد القادر، نبيؿ صقر،   (1)
 .12.ص
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التي ال تكتمؿ إال بتكافر عنصريف رئيسييف األكؿ يتعمؽ بماديات  تقتصر عمى إظيار الحقيقةك 
الجريمة كالمتمثؿ في أركاف الجريمة الركف الشرعي، كالمادم، كالمعنكم كالثاني يتعمؽ بشخص 

دانة مف خبلؿ األدلة التي يتـ التي عمى أساسيا يصدر القاضي حكمو بالبراءة أك اإلالجاني، ك 
 الحصكؿ عمييا عبر مختمؼ مراحؿ الدعكل.

ضي عمى األدلة تقاالتجاه ك تأتي في األخير كبحسب ىذا  االستبعادغير أف قاعدة  
المعبرة عنيا لمجرد عيب شاب طريقة تحصيميا بحجة ردع رجاؿ الشرطة عف الكاشفة لمحقيقة ك 

 .(1)المخالفات ارتكاب
مراحؿ  في ارتكابياعمى ئي يكلد بمكلد الجريمة ذاتيا، سكاء أكاف ذلؾ سابؽ فالدليؿ الجنا

األفعاؿ التنفيذية، أك الحقا عند  اقتراؼاإلعداد أك مرحمة الشركع، أك معاصرا ليا عند الترتيب ك 
 -كحقيقة حتمية –صؿ مف تبعاتيا، فاألدلة بطبيعتياالتنثمارىا المؤثمة أك طمس معالميا ك جني 

لكنيا تككف شتات مبعثر، بعضيا كامف كأثر نفسي منطبع كاجد الجريمة التي تقع، ك كاجد بتتت
 اآلثار المادية المخمفة في مسرح، كبعضيا كامؿ في المظاىر ك المتيـ في شخصية  الشاىد أك

 الجريمة، سكاء ما ىك مدرؾ منيا أك خفي عف الحكاس.

سمطات المنكط بيا تعقب الجريمة لال قيمة لكؿ ىذه األدلة إال ما يدخؿ منيا في حكزة اك  
ثبات كشؼ فاعمييا ك ك  ليا عف طريؽ األدلة التي تتكصؿ إلييا، فإف بقي الدليؿ طي  اقترافيـا 

فرص التعرؼ عمى أبعاد الجريمة  الكتماف أك الخفاء محجكبا عنيا فقدت السمطة فرصة مف
تكقيع كشؼ أبعادىا ك يذا كاف النجاح في ضبط الجرائـ ك عنصرا مف عناصر اإلثبات فييا. لك 

قدرة األجيزة التي تعيد إلييا الدكلة بيذه كفاءة ك العقاب عمى مقترفييا مرتيف بمدل الجزاء ك 
مف مرحمة جمع االستدالالت التي يتكالىا مأمكرم الضبط القضائي مركرا بمرحمة  ابتداءالمياـ، 
تطرح أماميا الدعكل حتى مرحمة التحقيؽ النيائي أماـ المحكمة التي ك  االبتدائيالتحقيؽ 

أحد ىذه المراحؿ قصكر انعكس ذلؾ عمى مصير الدعكل  اعترلالجنائية لمفصؿ فييا، فإذا 
 .(2)الجنائية ليككف مآليا إلى الحفظ أك نحك ذلؾ

                                         
(1)  A.J.Ashworth, Excluding Evidence as Protecting Rights, Criminal Law Review,1977 , p.724. 

، 1006القػػاىرة،  العربيػػة، النيضػػة دار ،الخبػػرة ألعمػػاؿ تحميميػػة دراسػػة العمميػػة لألدلػػة اإلجرائيػػة الشػػرعية عزمػػي، بكػػر أبػػك برىػػامي  (2)
 .87.ص
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األدلة المترتبة عنيا لمجرد ضي عمى كؿ ىذه الجيكد المبذكلة ك فكيؼ يعقؿ لمقاعدة أف تق
الحقيقة التي تككف  اقتناصح األجيزة المكمفة بالبحث في كيفية تحصيميا رغـ نجا اعترلعيب 

  .دائما أك في معظـ األحياف خفية
ف دكر قكاعد اإلثبات يتعيف كفقا ليذه الحجة أف ينحصر في تمكيف المحاكـ مف ىذا ك  ا 

األدلة المتحصؿ عمييا بطرؽ غير . ك ح في المسائؿ المتنازع عميياالتكصؿ إلى الفصؿ الصحي
تي تتمتع بيا األدلة يمكف التعكيؿ عمييا بذات الدرجة الك  االقتناعبقكة في  مشركعة تتمتع

 المشركعة.
طالما كانت المحكمة في حاجة إلى كافة األدلة التي يمكف التعكيؿ عمييا بشأف النقطة ك  

المثارة أماميا، أم الفصؿ في مدل إذناب المتيـ أك براءتو، فإنو لف يككف ثمة محؿ لمنظر إلى 
 . (1)ة التي تـ مف خبلؿ تحصيؿ الدليؿالطريق
 ىيبة العدالةاليبوط بقيمة القانوف و : اثاني       

األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة مستندا إلى ما  استبعادانتقد جانب مف الفقو قاعدة 
نزاىة العدالة، مما ينعكس عمى ثقة طبيقيا إلى ىبكط بقيمة القانكف كمساس بييبة ك يؤديو ت
في رجاؿ السمطة العامة. كمما يتعارض مع كظيفة المحاكـ في نظاـ العدالة الجنائية ك  كرالجمي

التي يقع عمى عاتقيا المحافظة عمى ثقة الجميكر في العدالة ككؿ السيما الجنائية منيا  التي 
 أمانو.كثيقة بأمنو ك  ارتباطاترتبط 

لمقانكف ألنيا   لكاجبا االحتراـبقكلو: إف القاعدة تيدر  Paulsenىذا ما عبر عنو ك 
عندما " قائبل:Hook ككافقو في ذلؾ  .(2)تصكر المحاكـ كجيات تسمح بإطبلؽ سراح المذنبيف

برفض اإلفراج عف معتادم ء عمى السمطة التقديرية لمقاضي )نقرأ عف الحبس الكقائي بنا
ية، أك مف لقكاعد العدالة األساس انتياكااإلجراـ الخطريف(، فإف بعض القضاة يعتبركف ذلؾ 

ستاليف، كعندما نقرأ أف التي كاف يقيميا ىتمر ك  االعتقاؿقبيؿ الممارسات التي تذكر بمعسكرات 
شخصا قد أفرج عنو كأسقطت مبلحقتو ألف دليؿ اإلدانة الكحيد الذم قدمو  12متيما بقتؿ 

ه إداريا صادرا عنو أماـ جية الشرطة التي أغفمت تبصير  اعترافاممثؿ اإلدعاء ضده كاف 
الذم قتؿ أحدىـ كاف قد سبؽ القبض أشخاص ك  3خطؼ بمتيما  بحقكقو، أك عندما نقرأ أف

                                         
(1)  P.G.Polyviou, Op.Cit., p.p.226-227. 
(2)  L.V. Sunderland, Op.Cit., p.359. 
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أنو كقت القبض عميو مة تتراكح بيف السرقة باإلكراه كاإليذاء البدني الشديد، ك تي 25 عميو في
قمة كجيت إليو في الشيريف تيـ مست 5بشأف  االتياـلقرار محمفي  انتظاراكاف مفرجا عنو بكفالة 

ائقا تجاكز س استكقؼعندما نقرأ أف أحد ضباط المركر قد  بالقتؿ، أك اتيامويف عمى سابقال
ي كجد داخميا ثبلث جثث أمره دكف إذف قضائي أف يفتح حقيبة سيارتو التالسرعة المسمكح بيا ك 

أف المتيـ رغـ ذلؾ قد خرج حرا طميقا مف المحكمة لعدـ قبكؿ الدليؿ المقدـ طفميف ك ك  المرأة
  .(1) را مف التسميـ بأف القانكف قريف الغباء!فعندما نقرأ كؿ ذلؾ، فبل نجد مه، ضد

لقد كاف ليذه الحجة صدل حتى في الحمبلت االنتخابية لمرئاسة األمريكية فقد ىاجـ ك 
قائبل في  االنتخابيةيكسكف القاعدة ككعد بتقميصيا ضمف حممتو نئيس األمريكي األسبؽ الر 

"أنني كنت منذ كقت قريب في فيبلدلفيا، ككجدت أف أحد سائقي  إحدل خطبو بكالية أىايك:
بجريمتو لكف سراحو أطمؽ  اعترؼسرؽ مالو قد التاكسي قد قتؿ كسرؽ منو مالو كأف مف قتمو ك 

 آخر سرؽ -لذات السببك  –)قضية ميراندا(، ككذلؾ أطمؽ سراح  العمياة مبسبب حكـ المحك
ف ىذا يحدث في ذا شخص ثالث في الس فيجاس، ك كك  بجريمتو، اعترؼعجكزا كقتميا ك  امرأة ا 

ىبت في ىذا الشأف إلى مدل آالؼ القضايا في أرجاء الكاليات المتحدة. إف بعض محاكمنا قد ذ
الكاليات المتحدة فت قكل الحفاظ عمى األمف في مكاجية القكل اإلجرامية في عأضبعيد ك 

 .(2)األمريكية ك إننا نعتـز تغيير ذلؾ"

اإلجراـ المتزايد ؿ شعكر الجميكر الكاسع المعادم لمجريمة كلمكجات استغبلحيث تـ 
آنذاؾ في الحمبلت االنتخابية، في حيف أف الجميكر "البسيط" ال يمكف أف يعكؿ دائما عمى 
شعكره البعيد كؿ البعد عف االعتبارات الدستكرية أك القانكنية كالمسائؿ التقنية القانكنية التي ال 

 ؿ القانكف كالقضاء بصفة عامة، بؿ كالتي ىي مثار جدؿ منقطع النظيرتخفى عف أذىاف رجا
 .بينيـفيما 

راح ىؤالء بينما ستحميؿ المحاكـ المسؤكلية عف إطبلؽ ىذا كسيككف مف غير المنصؼ 
ف عممنا شرطة القائـ بيذا اإلجراء خاصة كا  ارتكبو رجؿ ال جسيـ أيعكد ذلؾ في الكاقع إلى خط

  نو يمس بحقكؽ كضمانات مكرسة دستكرا.أك  ،تجنبو جدامف الممكف  ىذا الخطأ كافمثؿ أف ب
 

                                         
(1)  F.A.Gilligan, Op.Cit., p.p. 5-6. 
(2)  G.C.Thomas, The End of the Road for Miranda V.Arizona on the History and Future of Rules for 

police Intrregation. American Criminal Law Review, 2000, p.11etc. 
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 مجافاة المنطؽ: اثالث
األدلة المتحصمة بطرؽ غير  استبعادذىب جانب مف الفقو في تبرير معارضتو لقاعدة 

ذيف مف أكائؿ الفقياء الWigmore لقد كاف الفقيو لى ككنيا تجافي المنطؽ السديد، ك مشركعة إ
إلى مجافاتيا المنطؽ حيث تقـك القاعدة بحسب رأيو بمـك ضابط  استنادا الستبعاداىاجمكا قاعدة 

 .(1)القانكف فعبل عف طريؽ إرتكابو لمجريمة انتيؾالشرطة مف خبلؿ إطبلؽ سراح الجاني الذم 
المكاطنيف الشرفاء مف الحماية القانكنية، في الكقت الذم تتكفؿ مما يؤدم إلى حرماف المجتمع ك 

دة بتكفير الحماية لمجناة، بينما تتطمب العدالة تقرير حماية لممجني عمييـ تماثؿ تمؾ فيو القاع
 .(2)المقررة لممجرميف

مف أشير ما  1926عاـ  CARDOZOكتظؿ العبارة التي أطمقيا القاضي األمريكي 
تيـ اطة أف المككسيمة لمعبلج، إذ تعني القاعدة ببس االستبعادقيؿ تعبيرا عف عدـ منطقية قاعدة 

 The criminal » ألف ضابط الشرطة قد تصرؼ برعكنة لسبب إال ال يفمت مف العقاب
  is to   go free bececause the constable has blundred » .

 (3)  

مف العقاب ال لسبب إال ألف ذنب حقيقة مالمتيـ ال تمفيأف  يمكف فمف الناحية العممية 
قد يككف لة قد تصيبنا بالحيرة الشديدة، ك ىي مسأك تصرؼ برعكنة كعدـ مسؤكلية  الضابط قد

بعض معو كما يحدث في  الشرطة بطاإفبلت المجـر المذنب مف العقاب نتيجة لتكاطؤ ض
حرماف المجتمع مف مبلحقة مرتكب قضايا المخدرات كيؤدم ذلؾ إلى إفبلت الجاني ك 

  .(4)الجريمة
مف ؾ في شرح ىذا النقد، ك بعد ذل األمريكية مياقد أفاض بعض قضاة المحكمة العك 

 .Irvine Vأشير الكتابات في ىذا الصدد ما كرد تحت قمـ القضاة المعارضيف في قضية

California   ط المخالؼمف أف )استبعاد الدليؿ ال يتضمف أم مجازاة لمضاب 1954عاـ، 
ع مف حرماف المجتمي الكقت نفسو إلى إفبلت الجاني ك ضي ذلؾ ففبينما مف المرجح أف ي

                                         
(1)  J.C. klotter and J.R.Kanovitz, Op.Cit., p.170. 
(2) Idem., p.171. 

Oaks, Studying the Excelusionary Rule in search and Seizure , Chicago Law Review,1970 ,p.734. 
 .318ىامش رقـ  267.ص ،مرجع سبؽ ذكره أحمد عكض ببلؿ،  (3)
 .25.، صمرجع سبؽ ذكرهعبد العزيز سميـ،   (4)
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دليؿ إدانتو في الكقت الذم ال تؤدم فيو  اكتشؼحماية مف بلحقة مرتكب الجريمة ... ك م
  .(1) القاعدة إلى حماية األبرياء ضحايا تفتيش غير قانكني لـ يتكلد عنو دليؿ(

المنطؽ مرة أخرل عندما يطبؽ القضاء ىذه ى ذلؾ فإف القاعدة تجافي العقؿ ك إضافة إل
لكف مما الشؾ فيو أف رجاؿ ة انتياكات القكاعد القانكنية، ك افالقاعدة بدرجة كاحدة تجاه ك

الشرطة تحت كطأة الضغط الشديد لعمميـ، سكؼ يرتكبكف حتما أخطاء غير مقصكدة ال تترتب 
عمييا نتائج جسيمة كقد كفؿ القضاء ليذه األخطاء التي تقع بحسف نية ذات المعاممة التي 

. بمعنى أف المحكمة قد يتكلد لدييا شؾ بمجرد الجسامةالقانكف مف حيث  انتياكاتقررىا ألكثر 
سكء نية أك بحسف نية، كذلؾ بسكاء أكاف ذلؾ  رجؿ الضبط القضائيالخطأ مف جانب 

كاالستيقاؼ الباطؿ أك إحداث ضرر لجسـ المتيـ أك عدـ كضع تاريخ ألمر التفتيش أك 
باألدلة كدحضيا بكاسطة  دامر الذم قد يؤدم إلى عدـ االعتداإلىماؿ في أذكف التفتيش األ

  .(2)ذلؾ برغـ أف إجراءات الشرطة تعد ىي المصدر الغالب لتحصيؿ األدلة الجنائيةالدفاع، ك 
حيث كتب  1971عاـ   Bivensصراحة في قضية Burgerقد عبر عف ذلؾ القاضيك 
ـ "إف قاعدة االستبعاد عمى الرغـ مف عد يمي: ما يو المخالؼ ألغمبية قضاة المحكمةفي رأ

فعاليتيا، قد طبقيا القضاة بدرجة كاحدة تجاه كافة االنتياكات القانكنية. فمما ال شؾ فيو أف 
دة ال الضغط الشديد لعمميـ، سكؼ يرتكبكف حتما أخطاء غير مقصك  رجاؿ الشرطة، تحت كطأة

قد كفؿ القضاء ليذه األخطاء التي تقع بحسف نية ذات المعاممة تترتب عمييا نتائج جسيمة ك 
في ىذا ما يخالؼ ك  .(3)التعديؿ الدستكرم الرابع جسامة ككضكحا انتياكاتي قررىا ألكثر الت

  .(4)المنطؽ الذم يربط جسامة الجزاء بجسامة المخالفة

ة القضائية لمقكاعد لكف االتجاه الذم ال يقرر البطبلف عمى مخالفة ضابط الشرط
شركع المترتب عنو ىك بدكره يجافي مف ثـ استبعاد الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير ماإلجرائية ك 

ف ذلؾ أف يقدـ لمقائـ باإلجراء سندا قكيا لمتمادم في تجاكزه ك تبرير أف مف شالعقؿ كالمنطؽ، أل
خركجو عف القكاعد بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة دكف مراعاة لقاعد الشرعية اإلجرائية، فكثيرا ما 

                                         
 .318ىامش رقـ 267.ص أحمد ببلؿ عكض،  (1)
 .26.ص ،مرجع سبؽ ذكرهعبد العزيز سميـ،   (2)

(3) N. Swaton and L. Morgan, Administration of Justice. An Introduction, D. Van Nostrand  Company, 

New York, 1980,p.270. 
(4)  J.R.Hanley & W. W .Schmidt, Op.Cit., p.73. 
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اتخاذ كسائؿ غير بستدالؿ عف الجريمة االطة عند مباشرتو إجراءات التحرم ك يقـك ضابط الشر 
التعدم عمى حرمة  ، أكرمشركعة، كالتحريض عمى الجريمة، كالمساس بحرية الحركة دكف مبر 

الحياة الخاصة لممشتبو فييـ أك المساس بالسبلمة الجسدية ليـ عف طريؽ اإلكراه أك التعذيب 
تقرير مسؤكليتو الجنائية، المدنية، لحمميـ عمى االعتراؼ، فيؿ نقكؿ بصحة ىذا اإلجراء اكتفاء ب

 غير مقبكؿ أيضا.؟ بالطبع إف ىذا أمر غير معقكؿ ك بيناأديبية التي قمما تقـك كما سبؽ ك الت
 عإعاقة مكافحة الجريمة في المجتم: ارابع

يمة، الجريمة ذاؾ الداء الخطير لقد انشغمت الدكؿ منذ ظيكرىا بأمر مكافحة الجر 
 داداز ك كأخطاره  تشعبت صكرهع، فقد الـز اإلنساف منذ كجكده ك لمجتمالمزمف الذم يتفاقـ في اك 

ما تي شرعتيا المجتمعات لمكافحتو. ك المتطكرة الرغـ كسائؿ الكقاية كالعبلج المتنكعة ك  انتشاره
قانكف  الشكمي) اإلجرائي أكقيو المكضكعي) قانكف العقكبات( ك بش كجد القانكف الجنائي

ف تطكرت أساليبيـ التصدم لممجرميف الذيدؼ مكافحة اإلجراـ ك ائية( إال بياإلجراءات الجز 
ـ أف كظيفة الردع بشقييا العاـ لغيرىـ فالمعمك ؾ لتكقيع العقكبات الرادعة ليـ ك ذلككسائميـ ك 

 الخاص تحتؿ حيزا كبيرا مف تفكير المشرع عند كضعو لمعقكبات.ك 
 صمة بطرؽ غير مشركعة لذلؾ فقد انتقد جانب مف الفقو قاعدة استبعاد األدلة المتح

ألنيا تؤدم ال محالة إلى عرقمة جيكد الدكلة أك المجتمع في مكافحة المكجات المتفاقمة مف 
ار حؽ اإلجراـ فقرار استبعاد الدليؿ المستمد مف طريؽ غير مشركع لف يترتب عميو إال إىد

فبلت المجرميفالعقاب ك  اقتضاءالدكلة في  ف حقيا في معاقبة ال يجكز أف تحـر الدكلة م، ك (1)ا 
المجـر بسبب خطأ ارتكبو ضابط الشرطة القضائية الذم يقرر القانكف مسؤكلية بحسب األحكاؿ 
متى تكافرت شركطيا، ألف الحؽ في العقاب حؽ عاـ، مقرر لمصمحة الجماعة ال يمكف 

  (2)الضبط القضائي عمى الحدكد المقررة بتقرير بطبلف اإلجراء رجاؿإسقاطو نتيجة خركج أحد 

فالعقؿ كالمنطؽ ال يقببلف القضاء ببراءة شخص تثبت في حقو التيمة بارتكاب الجريمة أك 
بمخالفة القكاعد اإلجرائية بقيامو باإلجراء في  ةالقضائيالشرطة بط االمشاركة فييا لمجرد قياـ ض

 (3) .غير األحكاؿ التي قدرىا القانكف
                                         

 .557.ص ،مرجع سبؽ ذكرهعبد العاؿ إبراىيـ،  دؿعا  (1)
 .366.ص ،مرجع سبؽ ذكره عماد عكض عدس،  (2)
 الطبعػػة الثانيػػة، ، دار النيضػػة العربيػػة،حقػػوؽ وضػػمانات المشػػتبو فػػي مرحمػػة جمػػع االسػػتدالالت دراسػػة مقارنػػة أسػػامة عبػػد ا قايػػد،  (3)

 .305.ص ،299 0 القاىرة،
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 .People Vفي قضية 1926 أكؿ التعميقات الشييرة في ىذا الصدد ترجع لسنةك 

Defore حيث عبر عف ذلؾ القاضيCordozo  رجؿ  بقكلو إف المتيـ تبرأ ساحتو لمجرد أف
حيث قاؿ  Olmstead V. United States في قضيةالشرطة قد أخطأ خطأ جسيما؟ ك 

كفالة الحصانة لممجرميف بالمجتمع ك أف االستبعاد مف شأنو إلحاؽ الضرر Taft  القاضي
 .  (1)ف العقاب عمى نحك لـ يسبؽ لو مثيؿلئلفبلت م
اإلضرار بخطة الدكلة في مكافحة اإلجراـ  إلى يذىب المنتقدكف إلى أف القاعدة تفضيك 

. فمف ناحية، يؤدم تطبيؽ القاعدة إلى إلحاؽ ضرر جسيـ بالمجتمع كمما يمف عدة نكاح
لمكاصمة نشاطو  الغاربؿ عمى حبسبيؿ مجـر خطير حيث يترؾ لو ال أفضى ذلؾ إلى إخبلء

يتحقؽ ذلؾ عمى كجو الخصكص إدارة العدالة الجنائية برمتو. ك بنظاـ  االستيانةاإلجرامي ك 
عندما يخمى سبيؿ  ، أكtangible evidenceعندما يككف الدليؿ المستبعد ماديا مممكسا 

ي فف (2).عمى جانب المجني عميو البرئ لجانب الجاني ذنبيف ألسباب شكمية بحتة، تغميباالم
خطر الناجـ عف ليس فقط إلى ال "ينبغي النظر، Allen تقييـ قاعدة االستبعاد، كما يقكؿ

نما كذلؾ إلى الشعكر باألمف لدل األبرياء، ألف إفبلت مجـر ممارسات الشرطة، ك  مف المبلحقة ا 
فبلتو ال يعني حماية البراييدد األمف العاـ، ك  نما خمؽ فرصة إليجاد ضحية جديدة"ءة، ك ا   .(3)ا 

ه مف خبلؿ يمكف تبرير  الRelevant استبعاد أدلة اإلثبات المرتبطة بالكاقعة  ما أفك
بمثابة عبلج يحقؽ تمؾ مف الناحية الدقيقة عد االستبعاد   ال يمكفمنظكر حماية الحقكؽ، ك 

 المتيمكف الذيف يستفيدكف مف تطبيؽ قاعدة االستبعاد ىـ أكلئؾ الذيف يصدؽ عمييـالحماية، ك 
ىكذا، فإف األخذ بمبدأ استبعاد الدليؿ لمجرد عيب عدـ مشركعية تحصيمو، نبيف". ك تعريؼ "المذ

ىي أف كبل مف الجاني كمف باشر اإلجراء في مكاجيتو كؼ لف تككف لو سكل نتيجة مؤكدة ك س
سكؼ يفمتاف مف العقاب، كسكؼ يتحمؿ المجتمع تبعا لذلؾ خطر إفبلت خطأيف، بدال مف خطأ 

 .(4) كاحد، مف المساءلة

                                         
(1) L.V. Sunderland, Op.Cit., p.p.355-356.  
(2)

L.V. Sunderland, Op.Cit., p.p.356-360.  

J.R.Hanley & W.W.Schmidt, Op.Cit., p.76. 
F.A. Gilligan, Op.Cit., p.5. 
(3) G.J.W. Allen, Discretion and Security, Excluding Evidence Under section 78(1) of the Police and 

Criminal Evidence Act 1984, Cambridge Law Journal, 1990, p.89. 
 .272.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأحمد عكض ببلؿ،   (4)
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مف ناحية ثالثة، فإف تعقيدات الحياة المعاصرة قد ألقت بأعباء مركبة عمى عاتؽ رجاؿ ك 
عمييـ اإلمساؾ بزماـ المبادرة  ففي ممارسة ىؤالء لمياميـ في منع الجريمة، يتعيف الشرطة:

 ىك ماي مكاجية المكاقؼ العديدة كالصعبة التي تصادفيـ. ك ممارسة سمطات تقديرية كاسعة فك 
و مف "مضايقات" مف جانب الشرطة يتقبؿ ما قد يتعرض ليتفيمو المكاطف العادم ك يجب أف 

صالح ـز عمى كؿ منا دفعو لتحقيؽ أمف ك فذلؾ ىك الثمف الذم يم ىي تؤدم تمؾ المياـ:ك 
فإنو ، في إطار جامد مف القكاعد المعقدةأما إذا كجد رجؿ الشرطة نفسو محصكرا  الجميع.

مية" بعد أف يفقد ثمار "بالد بدال مف ذلؾ يصبح أشبوانكف، ك يفقد حماسو كحارس قكم لمقس
تضاربيا ، فإف تبايف أحكاـ القضاء كغمكض بعضيا ك تجاهاال. كفي ذات ابتكارهك مبادرتو كتخميو 

 ،أحيانا بخصكص القكاعد التي تحكـ نشاط رجؿ الشرطة مف شأنو أف يزيد مف صعكبة عممو
ة تحت ضغط المكقؼ الذم يكاجيو، قرارات فكري اتخاذ السيما أف ىذا األخير قد يتطمب أحيانا

 افي مثؿ ىذه الظركؼ يصعب مطالبتو باحتراـ قكاعد إجرائية معينة لـ تصؿ المحكمة العميك 
ـ عميو أف يسرع بالتصرؼ حماية لؤلركاح ك تالسيما حينما يتح يد كاضح ليا،تحدإلى ذاتيا 

تضاعؼ معيا إحساسيـ س مف اإلجراـ زادت ك ف مخاكؼ الناأخاصة إذا عممنا ب .(1) الممتمكات
قد ازداد ك  (2)منذ السبعينات في فرنسافي الكاليات المتحدة األمريكية ك بعدـ األماف منذ الستينات 
 العنيؼ عمى كجو الخصكص.مف اإلجراـ المعاصر المنظـ ك  ذلؾ مع ظيكر أنماط جديدة

 إعاقة اإلدارة المثمى لمعدالة الجنائية: اخامس
دت ىذه الحجة كثيرا مف طرؼ منتقدم القاعدة، فقد استعممت لتبرير المكقؼ لقد ترد

إزاء قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، إذ يقاؿ  االنجميزالتقميدم لمقضاة 
تضر بمصالح الدكلة في عقاب مف خيرة تعرقؿ حسف إدارة العدالة ك دائما مف طرفيـ أف ىذه األ

ىك األمر الذم تكرر مف ك  .(3)عمى إدانتو، بغض النظر عف كيفية تحصيموتتكافر أدلة حقيقية 
طرؼ بعض فقياء الكاليات المتحدة األمريكية فأشاركا إلى األعباء التي تخمفيا القاعدة عمى 

  Costs argumentحسف إدارة العدالة الجنائية، أك إلى ما يترتب عمى األخذ بيا مف تكاليؼ

 .(4) المبلحقة غير المجديةقبض ك كما تقاس بمعدؿ حاالت ال

                                         
 .271.ص سبؽ ذكره، مرجعأحمد عكض ببلؿ،    (1)

 (2) .5.ص ،2996،منشاة المعارؼ باإلسكندرية الكفاح ضد اإلجراـ، ،رمسيس بيناـ   
(3) J.C.Klotter and J.R. Kanovitz, Op.Cit., p.164. 
(4)  J. Driscoll, Op.Cit., p.557 etc. 



 30 

دارة العدالة ط إلضفاءإذ أف ىناؾ ضركرة ممحة  ابع يقيني عمى القانكف الجنائي كا 
مف ناحية، ألف تقدير مدل نزاىة دليؿ  لكف تطبيؽ القاعدة يحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ،الجنائية، ك 

ف ناحية ثانية مأمر تحكمو بجبلء معايير شخصية، ك معيف أك مدل ما ينطكم عميو مف خداع 
عف  االنتباهمف ناحية ثالثة ألنو يحكؿ ف القاعدة تحكؿ دكف تطبيؽ سريع كآمف لمقانكف، ك أل
ىك الفصؿ في مدل إذناب المتيـ إلى غرض آخر جانبي غرض الرئيسي لممبلحقة الجنائية ك ال

 كىك "محاكمة" الشرطة التي مارست اإلجراء.
ـ بعض ذم القاعدة تشجع عمى فساد يؤكدكف عمى أفكيضيؼ فريؽ مف المنتقديف ك 

ـ رجاؿ الشرطة دافع قكم أماائية مف خبلؿ خمقيا لمجاؿ كاسع ك القائميف عمى إدارة العدالة الجن
 . (1) شيادة الزكرلمجكء إلى الكذب كالخداع ك 

فالقاعدة تساعد عمى كقكع الشرطة في دائرة الحنث باليميف، ألف رجاؿ الشرطة الذيف 
كف إلى الكذب بشأف ؤ ة أف ما قامكا بو مف تفتيش كاف غير صحيح سكؼ يمجيدرككف بعد الكاقع

 .(2)فييا الدليؿ، إلى حد الحنث باليميف مف أجؿ إنقاذ ذلؾ الدليؿ استخمصالظركؼ التي 
يعد تشجيع رشكة رجاؿ الضبط مف اآلثار الفرعية لمقاعدة عندما يعمد رجؿ الشرطة  كما

حبل لمعب القمار م اقتحـفبلت المتيـ مف العقاب، كما لك إلى تطبيؽ القاعدة عمى نحك يضمف إ
دكف سبب محتمؿ يبرر ذلؾ: ففي الكقت الذم يؤدم فيو ذلؾ اإلجراء إلى دكف إذف قضائي ك 

براءة المتيـ يكحي رجاؿ الشرطة إلى الجميكر أنيـ ال يألكف جيدا في مطاردة مثؿ ذلؾ النشاط 
 .(3) غير القانكني

  Judicial hypocrisyه، فإف القاعدة سكؼ تدفع القضاة إلى "النفاؽ"في ذات االتجاك       
مف ثـ فإنيـ جرميف بسبب طريؽ تحصيؿ الدليؿ، ك ألنيـ يستشعركف خطكة إخبلء ساحة الم

يمتمسكف أساسا كافيا لنشاطيا: فقضاة المكضكع سكؼ يميمكف إلى ف إلى جانب الشرطة، ك يميمك 
اة االستئناؼ سكؼ يضيقكف، مف خبلؿ التفسير، مف نطاؽ قضلكم الكقائع لتفادم االستبعاد، ك 

كتعرقؿ القاعدة إدارة العدالة الجنائية إدارة مثمى مف خبلؿ عرقمتيا لسير  .(4)الحقكؽ الدستكرية
عبء عف آليات العدالة بعض الممارسات اإلجرائية المقصكد بيا في بعض النظـ تخفيؼ ال

                                         
(1)  Oaks, Op.Cit., p.734. 
(2)  D. Dripps, Op.Cit., p.1. 
(3)  F.A.Gilligan, Op.Cit., p.6. 
(4)

  D. Dripps, Op.Cit., p.2. 
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ة. ففي الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو اختصار مسار الخصكمة الجنائيالجنائية ك 
الخصكص لكحظ أف القاعدة تؤثر سمبا عمى ممارسة التفاكض حكؿ االتياـ في الحاالت التي 
تككف فييا أدلة اإلدانة في يد ممثؿ االدعاء ضعيفة، أك عندما يككف مثقبل بعبء قضايا كثيرة: 

تزداد أىمية لتقديـ طمبات باستبعاد األدلة. ك فحينئذ يغمب أف يمجأ المحامكف، ككسيمة لممناكرة، 
مف القضايا الجنائية في الكاليات المتحدة األمريكية تحسـ  %90ىذه المبلحظة إذا تذكرنا أف 

 .(1) مصائرىا عف طريؽ التفاكض حكؿ االتياـ
إضافة إلى ما يكمفو تطبيؽ القاعدة مف مبالغ مالية إضافية يتكبدىا المجتمع، فالطعكف 

يتطمبو  الماؿ لمفصؿ فييا، بماتفضي إلى إضافة كثير مف الكقت كالجيد ك  ة عمى القاعدةالمبني
محاكـ  رى مقاسفر المحاميف إلذلؾ مف إعداد المذكرات كتبادليا كاستنساخيا ك 

كثيرة مف  قد لكحظ في الكاليات المتحدة أف مقدمي االستئناؼ في قضايااالستئناؼ...الخ. ك 
التالي فإف ضماف حقكقيـ يتطمب تكفؿ الدكلة بالنفقات التي يتطمبيا نظر بغير القادريف ماليا، ك 

ىي نفقات ليست ىينة، كتزيد في حاالت كثيرة عما كانت ستتكبده الدكلة مف جراء الستئناؼ ك ا
 .(2) إيداع الطاعف السجف مدل الحياة

 ة مف تأخير مممكس لمسارأخيرا ركز بعض المنتقديف عمى ما تتمخض عنو القاعدك 
ف الشائع في الدراسات العقابية تكضيح ذلؾ أنو مالتالي اليبكط بقكتو في الردع. ك بالعقاب ك 

ا تميزت العقكبة بطابعي السرعة النفسية أف األثر الرادع لمعقاب يتحقؽ بصكرة أكضح كممك 
ال شؾ أف تطبيؽ القاعدة، بما يفترضو . ك (3)بغض النظر عف شدتيا الذاتية اليقيف في تطبيقيا،ك 
ف إضافة حمقة إجرائية جديدة سابقة عمى المحاكمة لمفصؿ في طمبات استبعاد األدلة، يؤدم م

 تنفيذ عقكبة السجف، فضبل عف التأخير الذمة أمد القضية بيف مرحمتي القبض ك إلى إطال
أماـ المحاكـ األعمى، حتى أنو ليس   في الطعكف االستئنافيةيحدث في مرحمة المحاكمة ذاتيا ك 

يزاؿ يطعف في حكـ اإلدانة تأسيسا عمى أف ىذا  سنكات ال 10عميو قبؿ  انجد محككمنادرا أف 
األخير كاف قد استند إلى تفتيش أك ضبط غير قانكني، كالشؾ أف في ىذه النتيجة إضعافا 

 .(4) يقيف حتى يتسنى لو تحقيؽ دكره في الردععيف أف يتسـ بو العقاب مف سرعة ك ممحكظ لما يت

                                         
(1)  F.A.Gilligan, Op.Cit., p.6. 
(2)  J.R. Hanley  & W.W Schmidt, Op.Cit., p.74. 

 بعدىا. كما 201.ص ،1984-1983القاىرة، ار الثقافة العربية،، دبنؿ،عمـ العقاب، النظرية العامة والتطبيقاتحمد عكض أ  (3)
(4)  J.R. Hanley  & W.W Schmidt, Op.Cit., p.74.   
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  ثير الرادعضآلة الت: اسادس
تمسؾ المعارضكف بحجة أخرل تقـك عمى أساس أف القاعدة ال تحمؿ أم قكة ردع في 
مكاجية مف تحدثيـ أنفسيـ بمخالفة القانكف، فبل يكجد في نظرىـ ما يؤكد أف لمقاعدة مثؿ ذلؾ 

تأثر تائجيا حكؿ قياس األثر الرادع، ك تضارب نساعدىـ في ذلؾ تبايف الدراسات ك  األثر. كقد
دراسة بالمكقؼ المسبؽ لصاحبيا، ناىيؾ عف طكؿ المدة الزمنية المتطمبة لقياس مثؿ ذلؾ  كؿ

تقدكف لتبرير عجز القاعدة عف تحقيؽ ناألثر لمقاعدة. أما عف األسباب التي استند إلييا الم
 :(1) الردع فيي متعددة ك أىميا

 ارتكبالذم االتياـ كليس ضد رجؿ الضبط  وأف القاعدة تعمؿ مباشرة ضد مكج -1
المخالفة. أم أنيا ال تؤدم إلى تطبيؽ جزاء شخصي مباشر عمى مرتكب المخالفة اإلجرامية 

ال تستيدؼ القاعدة الردع الفردم لضابط بعبارة أخرل، ، ك التي عمى أثرىا يتـ استبعاد الدليؿ
نما تيدؼ إلى تحقيؽ نكع مف الردع المنظـ أك الجمك معيف عف ارتكاب مخالفات بعينيا  عي ا 

Systemic deterrence مف ثـ فإف قياس األثر الرادع لمقاعدة يتعيف أال يأخذ في الحسباف ، ك
ف خبلؿ التجاكز الذم يشكب سمكؾ رجؿ شرطة محدد بذات، كما ال تستيدؼ القاعدة الردع م

نما مف خبلؿ خمؽ حافز مضاد لمباشرة إجراء غير قانكني.العقاب الفردم لممخالؼ، ك  لذلؾ  ا 
 -الجنائية ك المدنية كالتأديبية -الضبط القضائي رجؿقرره القانكف مف مسؤكلية يما فإف 

 .(2)جاكزه حدكد سمطاتو كاؼ لحماية حريات ك حقكؽ األفرادتلمخالفتو أك 

حالة القضايا أكثر ا باالعتبارات المتعمقة بالقبض ك أف جياز الشرطة يبدم اىتمام -2 ا 
 ير القضائية التي تميؿ لصالح حقكؽ المتيميف.مما يحفؿ باعتبارات اإلدانة أك المعاي

ال تجدم اعتبارات الردع في مكاجية رجؿ الشرطة الذم يرتكب المخالفة بحسف  -3
نية، الف السمكؾ في مثؿ تمؾ الحاالت يككف بطبيعتو غير قابؿ لمردع مف خبلؿ إنزاؿ جزاء 

 إجرائي الحؽ عمى مباشرة اإلجراء.
را مف قكتيا الرادعة بالنظر إلى أف مجاؿ االستبعاد محدكد تفقد قاعدة االستبعاد كثي -4

بمرحمة ضيقة مف مراحؿ الدعكل الجنائية: فيي ال تجد مجاال لمتطبيؽ إال إذا رفعت الدعكل 

                                         
 ك ما يمييا. 296.ص ،مرجع سبؽ ذكره أحمد عكض ببلؿ،  (1)
 .366.، صمرجع سبؽ ذكرهعماد عكض عدس،   (2)
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بالفعؿ أماـ المحكمة، ىذا فضبل عف أف نسبة ضئيمة فقط مف القضايا الجنائية)ال تتعدل 
 اكمة.( ىي التي تصؿ بالفعؿ إلى مرحمة المح10%

ليس ك اتياـ ات الشرطة التي ال تنجـ عف قبض كتكجيو فالقاعدة ال يمتد تأثرىا إلى تجاكز 
البية ىي الغبالترافع مع التسميـ باإلذناب ك ليا إال تأثير محدكد عمى القضايا الجنائية التي تنتيي 

ية محاكمة جنائب ة المتيميفال يككف ثمة محؿ في مكاجي حيث الساحقة مف تمؾ القضايا،
ليس ليا أم دكر فعاؿ في إحكاـ الرقابة عمى نشاط رجاؿ الشرطة في الضبط ك كما  .(1)تفصيمية

رات كالقمار خدي عميو محدد، كتمؾ المتعمقة بالمبشأف الجرائـ التي ليس فييا مجن
يطرح جانبا دفع المتيـ أساسية فييا عمى شيادة الضابط ك  كؿ بصفةعالدعارة...الخ، حيث يك 

 . (2)مف قبؿ الضابط لكاله لما ارتكب الجريمة  Entrapmentة لتحريضبأنو كاف ضحي
جاء لتقييـ قاعدة االستبعاد، ك  1973 حاكـ كالية كاليفكرنيا لجنة خاصة عاـشكؿ كقد 

 في تقرير المجنة أف العقبات الرئيسية التي تحكؿ دكف التأثير الرادع لمقاعدة تتمثؿ فيما يمي:
 الييئة التي يتبعيا. مرتكب المخالفة أكقكبة شخصية ضد ال تكجد ع -1
 االستبعاد قد ال يتـ إال بعد شيكر أك سنكات مف كقكع المخالفة. -2
 غامضة.نكنية المرتبطة بالمكضكع معقدة ك القكاعد القا -3
ال يتكقع مف ضابط الشرطة فيـ صحيح لقكاعد يختمؼ عمييا قضاة المحكمة العميا  -4
 أنفسيـ.
أم تأثير عمى الجزء األكبر مف عمؿ الشرطة الذم ال يستيدؼ  ال تمارس القاعدة -5
 المبلحقة.
 يا ال تعكد تبعث عمى احتراميا أكتكجد أحكاـ عديدة تخالؼ المنطؽ، حتى أن -6
 إتباعيا.

                                         
، 2993 ، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة،القػػانوف األنجمػػو أمريكػػي التطبيقػػات المعاصػػرة لمنظػػاـ االتيػػامي فػػي أحمػػد بػػبلؿ عػػكض،  (1)
 كما بعدىا.  193.ص

(2)  J.B. Grossman & R.S. Wells , Op.Cit., p.815. 
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لذا يعمد رجاؿ الشرطة إلى عاد تتضمف انتياكات غير عمدية، ك معظـ حاالت االستب -7
 .(1) افية أك ذكات طابع فني بحتالتقميؿ مف شأف المخالفات بكصفيا ت

  "تأكؿال  أففاكية الشجرة المسمكمة يجب  إفبنظرية " األخذفي انجمترا تـ رفض ك 

"The fruit of poisond tree should not be eaten" التجارب في  أفعمى  تأسيسا
ة لمتعامؿ الطريقة السميم أفثر رادع بالنسبة لرجاؿ الشرطة، ك غير ذات ا أنيادلت عمى  أمريكا
جراءاتك  التأديبي، يككف عبر الطريؽ أخطائيـمع  القضاء  إلىالمجكء ، ك اإلشراؼالمراقبة ك  ا 

 في قضية المعركؼ بعدائو الشديد لمقاعدة Burgerالقاضي إليوىذا ما خمص ك  .(2)المدني

Bivens V. six Unknown Named Agents of the Federal Bereau of Narcotics (1971) 
مجرد رغبة تعبر عنيا المحاكـ فبل يكجد ما يجسده في  إالىك  الرادع ما األثر إف" قائبل:
 .(3)الكاقع"

 االتجاه التوفيقيالثالث: طمب الم
القاعدة عمى ب األخذ دكف اآلخر ظير اتجاه تكفيقي يحاكؿنظرا لصعكبة تطبيؽ اتجاه  

ممكف مف سمبياتيا أك أعبائيا كبر قدر أى فيتبلر قدر مف المزايا المؤكدة ك كبأنحك مرف يحقؽ 
معظـ  تبيف أف أفبعد  ،التي كشفت عنيا التجربة العممية في الميداف القضائي كاألمني

ف كثيرا إبالتالي فخذ بيذه األخيرة عمى نحك جامد، ك االنتقادات التي كجيت لمقاعدة تفترض األ
ستبعاد عمى نحك مرف مف تمؾ االنتقادات سكؼ يصبح غير ذم مكضكع إذا تـ تطبيؽ قاعدة اال

عدمو عمى ضكء معايير  عمى كجو الخصكص عندما يخكؿ القضاء سمطة تقرير االستبعاد مف
معتمديف في ذلؾ عمى جممة مف االعتبارات لتبرير أخذىـ بمكقؼ  معدة يسترشد بيا في ذلؾ.

 كسطي مف قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة.
 
 

                                         
(1)  P.B. Weston & K.M Wells, Op.Cit., p.p. 278-279. 
(2)  M. Zander, Cases and  Material on  The  English  Legal  System, Butterworth, London, 7th 

edition,1996, p.375. 
(3)  L.V. Sunderland, Op.Cit., p.356. 

     D.  Feellman, The Defendant's Rights Today, the University of Wisconsin Press, 1976, p.298. 

     J.M.Burkoff, Op.Cit., p.719. 

     F.A. Gilligan, Op.Cit., p.6. 
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 ت المعتمدة مف طرؼ االتجاهاألوؿ: االعتبارا فرعال
كفي سبيؿ التكفيؽ بيف االتجاىيف المؤيد خصكص اعتمد ىذا االتجاه في ىذا ال 

كالمعارض لكجكد كتطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في الميداف 
 عمى جممة مف االعتبارات يمكف حصرىا في اآلتي:القضائي 
 الصحيحةغير ية : توجيو االنتقادات الوجأوال 
إذ ـ تكجو التكجيو الصحيح، ل المكجية لمقاعدة االنتقاداتأف  االتجاهيرل أنصار ىذا  

المتطمبات  عديبلت الدستكرية أك لمضمانات أكأف تكجو ىذه االنتقادات لمت المفركضمف 
قيقة أف المفركضة بمكجب التشريع عمى القائـ باإلجراء أثناء تحصيمو لمدليؿ ال إلى القاعدة فالح

ذاتيا التي ال يساعد االلتزاـ   تمؾ األعباء أك التكاليؼ ترجع إلى تمؾ التعديبلت أك الضمانات
بيا عمى الحصكؿ عمى أدلة جدية أكثر مما ترجع إلى قاعدة االستبعاد التي ال تطبؽ إال إذا 

ذاتيا،  لقاعدةد مكجو ليس إلى اخكلفت تمؾ النصكص الدستكرية  أك اإلجرائية الجكىرية. فاالنتقا
نما ضد الضمانة استبعاد الدليؿ ىك الجزاء الكحيد ك  Substantive guarantee المكضكعية كا 

ذا احترمت الضمانة كما ينبغي فانو لف يككف ثمة دليؿ يضفي الفعالية عمى الضمانة... ك  الذم ا 
 .(1)متعيف االستبعاد مف خبلؿ الجزاء

حيث تبيف لو أنو مف غير المنطقي نقد  منذ عشرات السنيف،Wagner كىذا ما الحظو  
قاعدة االستبعاد بدعكل أنيا تغؿ يد الشرطة، في الكقت الذم ال يكجو فيو نقد مماثؿ إلى 

عندما تحدد  -القكاعد األساسية التي يتعيف عمى الشرطة االلتزاـ بيا: فإذا كانت تمؾ القكاعد
 –تفتيش بناء عمى مثؿ ذلؾ اإلذف نطاؽ التفتيش الجائز إجراؤه دكف إذف قضائي أك نطاؽ ال

تبرير مسمؾ ممثؿ االدعاء العاـ  أك إلىإلى تبرير انتياكيا،  البتةك ائبة فانو ال يكجد ما يدعص
 .(2)عندما يحاكؿ اإلفادة مف ثمرة تمؾ المخالفة

تؤدم إلى ف قاعدة االستبعاد ليست بذاتيا ىي التي أفقاؿ ب Schlagقد أكد عمى ذلؾ ك 
نما الذم يؤدم إلى ذلؾ ىكلقانكف، ك إعاقة تطبيؽ ا أم تطبيؽ فعاؿ لمتعديؿ الدستكرم الرابع:  ا 

ف جانبا كبيرا مف ىجكميـ يستيدؼ في الكاقع إف، فبينما يدعك المعارضكف إلى تقميص القاعدة

                                         
(1)  D. Dripps, Op.Cit., p.1.    
(2) 

L.V. Sunderland, Op.Cit., p.360.  
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بأنيا غير ىي قكاعد طالما كصفت التعديؿ الدستكرم الرابع، ك  القكاعد ذاتيا التي ينص عمييا
 ذكات طابع فني مبالغ فيو.ية ك تحكمإلييا، ك قابمة لمنفاذ 
ف رجاؿ أمف ناحية أخرل، يضيؼ مؤكدا، أنو ليس صحيحا في نقد القاعدة القكؿ بك  

الشرطة ليس مطمكبا منيـ استيعاب سيؿ لقكاعد يختمؼ حكليا كبار القضاة في المحكمة العميا 
ف الحؿ يكمف في إمعقدة، فذاتيا: فإذا كاف صحيحا أف القكاعد المنصكص عمييا في الدستكر 

بعبارة أخرل، يتعيف خمي عف قاعدة االستبعاد ذاتيا. ك حث المشرع عمى تبسيطيا، ك ليس في الت
الشذكذ الذم ينسب إلى القكاعد المكضكعية في يؿ قاعدة االستبعاد كزر الغمكض ك عدـ تحم

 التعديؿ الدستكرم الرابع.
ستبعاد أك تعديميا مف شأنو إشعار أف مجرد االعتقاد في أف إلغاء قاعدة االكما  

يؤكد ذلؾ العاـ ال يقـك عمى أساس سميـ، ك  في الطريؽك المكاطنيف بمزيد مف األماف في منازليـ 
الفيدرالي عاـ المستكل نتائج الدراسة التي أجراىا المكتب اإلحصائي العاـ لمقضايا الجنائية عمى 

نت محبل لمدراسة، لـ يتـ تطبيؽ قاعدة قضية كا 2084نو مف بيف أالتي يبيف منيا ، ك 1979
)مع مبلحظة أف ℅  1.3 االستبعاد لمخالفة التعديؿ الدستكرم الرابع إال فيما ال يتجاكز نسبة

بيف منيا أف تالقضايا في ىذه النسبة األخيرة لـ تتمخض حتما عف صدكر أحكاـ بالبراءة(، كما ي
مف  ℅4ر باعتبارات االستبعاد إال فيما نسبتو ف المبلحقة لـ تتأثأقرارات جياز االدعاء العاـ بش

 القضايا محؿ الدراسة.
فكؽ ما تقدـ، يضيؼ مكضحا أنو إذا كاف ال يمكف إنكار أف بعض المذنبيف يفمتكف ك 

أف ىذا يعد ثمنا غير زىيد يتحممو قاعدة االستبعاد، ك بالفعؿ مف العقاب تحت التأثير المحتمؿ ل
ا أف ذلؾ الثمف يمكف تفاديو إذا أمكف إيقاؼ القائميف عمى نو مف المؤكد أيضأالمجتمع، إال 

تطبيؽ القانكف عند مسافة آمنة مف حدكد النشاط غير المسمكح بو كفقا لمتعديؿ الدستكرم 
يعترؼ بو  - يد مف تحمموبإذا لـ يكف ثمة  -أف ذلؾ الثمف أكثر منو أىمية،ك  كفؽ ذلؾ، الرابع.

بية لمحؽ في الخصكصية مف ا يجرم مكازنة بيف القيـ النسالرابع نفسو عندم التعديؿ الدستكرم
النكع جؿ حماية أيقرر تراجع ىذه األخيرة مف تطبيؽ القانكف مف ناحية أخرل ك  فعاليةناحية ك 

ميما كاف  ف أم عبلج بديؿ لقاعدة االستبعاد،إباإلضافة إلى كؿ ذلؾ، فك  األكؿ مف القيـ.
 .(1)لمتيميف مف اإلدانةسكؼ ينجـ عنو حتما إفبلت بعض ا فعاال،

                                         
(1)  P.J. Schlag, Op.Cit., p.891 etc.    
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  : انعداـ الثقة في نشاط الشرطةاثاني
فذىبكا إلى القكؿ بأنو  ،كلـ يغب عف أذىانيـ االتجاهاستند إليو ىذا  ىناؾ اعتبار آخر

طالما ظؿ  االرغـ مف األعباء أك التكاليؼ العديدة لمقاعدة، ليس ثمة مفر مف اإلبقاء عمييكعمى 
ذا كانت القاعدة معركفة في تشريعات طة مشكبا بانعداـ الثقة. ك ط الشر الشعكر العاـ تجاه نشا ا 

نو في أنو يبلحظ أبمداف أكربية كثيرة، إال المفتكحة مثؿ كندا كبريطانيا ك  المجتمعات األخرل
يبرز فيو الطابع الميني بصكرة أكضح، از الشرطة لرقابة أكثر إحكاما، ك كثير منيا يخضع جي

رغـ التقدـ نو جياز نزيو. ك أعمى  -اكما في بريطاني - في بعضيانو ينظر إليو تقميديا أكما 
ذا ك  ،يات المتحدةالكبير الذم تحقؽ في ىذا الصدد إال أف الكضع ال يزاؿ دكف ذلؾ في الكال ا 

بالؾ بممارسات الشرطة في دكر العالـ ا الكضع في الكاليات المتحدة األمريكية فمىذا ىك كاف 
مى كؿ المياديف فآفات المجتمع ستجد انعكاسيا أيضا في رجاؿ الثالث التي ينعكس تخمفيا ع

 . ىذا المجتمع ءأبناالشرطة الذيف ىـ 
خذ ىذه المبلحظة في االعتبار، مضافا إلييا مبلحظة أخرل تتعمؽ بنقص كفاءة أمع ك 

، جاؿ الشرطةر البدائؿ األخرل لقاعدة االستبعاد، كالمسؤكلية الجنائية أك المدنية أك التأديبية ل
نو ال يككف مف المتاح كسيمة أخرل خبلؼ قاعدة االستبعاد لضماف احتراـ السمطات العامة إف

ني التسميـ بالنطاؽ الكاسع الذم درج القضاء تكرية لممتيـ. غير أف ذلؾ ال يعلمحقكؽ الدس
اعترافات ك  األمريكي في فترة معينة عمى تطبيقيا فيو، السيما في مجالي االستجكاب

  .(1)المتيميف
، كما تعرضت لو إذ أف مف الطبيعي ك  مف المتكقع أف تتعرض قاعدة االستبعاد لميجـك

في كقت تفاقمت فييا تعطيؿ لمكافحة الجريمة  مضمانات القانكنية األخرل التي رؤ بكجو عاـ ال
قد كاف لكسائؿ اإلعبلـ دكر بارز في إعطاء تصكير ك  ا.اشتدت مخاطرىفيو ىذه األخيرة ك 

ما يخضع لو سيرىا مف تعقيدات شكمية ال ترل لزكما ك  العدالة الجنائية خاطئ لمجميكر عف
ىذا ككما سبقت اإلشارة فإنو . (2)ائؿ لمقضايا المثيرة جماىيرياليا، السيما في تغطية تمؾ الكس

عطاؤهمف ك ليس مف المسمـ بو دائما األخذ في االعتبار مشاعر الجميكر تجاه القانكف كاأل دكرا  ا 
فالجميكر يجيؿ الكثير منو  ،تطبيؽ القكاعد الدستكريةمية كمية في تحديد نطاؽ ك كبيرا كعمى أى

                                         
(1)  J.Gorechi, A Theory of Criminal Justice, Columbia University Press, New York, 1979, p.p.82-83. 
(2)  J.Driscoll, Op.Cit., p.p.560. 
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أف صح بدكف مبالغة القانكنيكف أغمبو االعتبارات القانكنية كالعممية التي قد ال يعمميا ك بؿ 
 قميؿفالقانكف لديو ظركؼ كمبلبسات ككقائع كمتطمبات كاعتبارات لتطبيقو كال ،ميتيـ بذلؾتس

كجكده لتطبيقو في  بؿ جكىركف لو التكصؿ إلى غاية المشرع فيفيـ جكىر القانكف فقط يم منيـ
اعتبارات أخرل تجعؿ مف  ممو تطبيقوحما ي، ك عممو اترغـ أف ذلؾ مف متطمب مجتمع معيف

ضباط الشرطة  طرؼ مفدكف سكاه إلى سمكؾ ىذا االتجاه يمجؤكف القائميف عمى تطبيقو 
أك إلى التصرؼ اآلني  .تغميبا منيـ  لجانب مف الجكانب سيـالقضائية كصكال إلى القضاة أنف

تفرضو الممارسة الميدانية مع غمكض النص كعدـ االستقرار بشأنو إلى مكقؼ محدد  الذم
فضبل عف عجز القانكف في حد ذاتو عف التنبؤ بجميع الحاالت التي ستكاجو القائـ  كمكحد،

ممساس فبل يككف أماميـ إال التمسؾ باستبعاد بالجراء. مما سيعرض حقكؽ األفراد كحرياتيـ ل
 األدلة المتحصمة في مكاجيتيـ بطرؽ غير مشركعة أماـ الجيات القضائية المختصة. 

في كىف  مف كثير مف الدراسات وأثبتت ما يزيد في تدعيـ ىذا االتجاه أكثر فأكثر ماك 
عجز عف أداء دكر رادع  قاعدة مفاألساس الذم يقـك عميو التيار المناىض بما ينسبو إلى ال

في  المؤكد أف القاعدة قد عممت كرادع منيجي إذ مفء في إدارة العدالة الجنائية. مف أعباك 
الفرصة  تدريباتيا، كما أنيا قد منحت القضاء األمريكيالتأثير عمى سياسات الشرطة كمكاقفيا ك 

 .(1)المتيميف حقكؽتحكـ اختصاصات الشرطة ك القكاعد التي  تطكيرلمرقابة ك 
  انعداـ األبحاث التجريبية المؤكدة عمى أعباا القاعدة :اثالث
ف العديد مف األعباء أالتكفيقي عمى  االتجاهكتدعيما لمكقفو أكد في ذات االتجاه، ك 

دكف أبحاث تجريبية تؤكد صدقيا. فمنذ نياية ييا قد نسبت إلبمناسبة نقد القاعدة المشار إلييا 
عمى محاكلة تحديد القضايا التي تأثرت باستبعاد األدلة  السبعينات، عكفت عدة دراسات

البحث ث دراسات أجراىا معيد القانكف ك مف أبرزىا ثبلالمتحصمة بطرؽ غير مشركعة، ك 
ـ فييا إيقاؼ حكؿ القضايا التي ت Institute For Law and Social Research  االجتماعي

األدلة فييا بطرؽ غير مشركعة. ففي  المبلحقة بكاسطة ممثمي االدعاء العاـ نظرا لتحصيؿ
"ككلكمبيا": ك تبيف أف ممثمي االدعاء  الدراسة األكلى كرد البحث عمى آثار القبض في مقاطعة

فييا لـ يكفكا عف المضي في المبلحقة لتحصيؿ األدلة كميا أك جزئيا بطرؽ غير مشركعة إال 

                                         
(1)

  J.Driscoll, Op.Cit.,, same page. 
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القضايا ك  المخدراتسبة في قضايا ركزت تمؾ النت في نسبة ال تزيد عف كاحد في المائة، ك قد
 .offences Victimlesاألخرل التي ليس فييا مجني عميو محدد 

كقد أعقب ذلؾ البحث استطبلع لمكضع في الكاليات األخرل خمص فييا الدارس إلى 
  بصفة أساسية المخدرات، مع تركز ىذه األخيرة في قضايا ℅4ارتفاع تمؾ النسبة الى

 نشر المكتب العاـ لئلحصاء 1979كفي عاـ  .℅2شيراف إلى نسبةاألخرياف ت افتالدراسك 
General Accounting office  نتائج دراسة أجريت حكؿ حاالت القبض التي تمت عمى

مف القضايا  ℅ 0.4المستكل الفيدرالي ك مصير القضايا التي اجرم فييا القبض، إذ تبيف أف 
مف مجمكع القضايا التي  ℅ 11بيف أنو في تـ إيقاؼ المبلحقة فييا لبطبلف التفتيش، كما ت

لكف ة لعيب شاب طريقة تحصيميا، ك أحيمت إلى القضاء قدمت دفكع أكلية باستبعاد األدل
مف ىذه القضايا.  ℅ 1.3القضاء لـ يقبؿ معظـ ىذه الدفكع ك لـ يتـ االستبعاد إال فيما نسبتو 

 ـ باإلدانة فييا في نياية المطاؼ.نو رغـ االستبعاد األكلي في بعض القضايا، صدرت أحكاأبؿ 

 االتجاه أجريت دراسة أخرل عمى عينات مف حاالت القبض في كاليتيذات في ك 
التعدم الشديد، ف جرائـ السرقة كالسطك ك أبش 1978،1979ي كاليفكرنيا" ك"فمكريدا" في عام"
لبطبلف  ذلؾمف تمؾ الحاالت ك  ℅ 0.5فيما نسبتو   تبيف أف القبض لـ يفض إلى المبلحقةك 

 السيما في جرائـ السطك. التفتيش،
في ثبلث كاليات Nardulli عمى نطاؽ أكسع جرت الدراسة التي تمت عمى يد الباحث ك 

متيما ككردت عمى عدة نقاط قانكنية مف  7500"ميشيجاف" ك"بمسمفانيا" شممت كىي"ايمينكم" 
مف  ℅ 11تمؾ الدفكع في بينيا الدفكع األكلية باستبعاد األدلة غير المشركعة، حيث قدمت 

أف معظـ  -مف بحثو إلى نتيجتيف ىامتيف، أكليماNardulli قد خمص مجمكع القضايا. ك 
في الحاالت التي استجاب فييا القضاء مبدئيا لطمبات  -ثانيتيماطمبات االستبعاد قد رفضت، ك 
ىكذا لمستبعدة، ك ة إثبات أخرل خبلؼ االمتيميف استنادا إلى أدل االستبعاد، أمكف رغـ ذلؾ إدانة

مف الحاالت محؿ  ℅ 0.75خمص إلى أف قاعدة االستبعاد كانت كراء فشؿ المبلحقة في 
نما إلى إفبلت جرميف مف العقاب ك مأف تطبيؽ القاعدة ال يؤدم إلى إفبلت عتاة الالدراسة، ك  ا 

 فمماذا ىذا االنتقاد العنيؼ لمقاعدة؟ .(1)نسبة محدكدة مف قميمي الخطكرة منيـ

                                         
(1)

  J.Driscoll, Op.Cit., p.p.558-559. 
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ف عممنا بخاصة   ف الدراسات اإلحصائية لتزايد معدؿ الجرائـ عقب تبني قاعدة أكا 
كأف ىناؾ دراسة  ،(1)نيا إثبات دكر ظاىر لمقاعدة في تحقيؽ ذلؾ االرتفاعأاالستبعاد ليس مف ش

لة تأثير قاعدة االستبعاد عمى إفبلت المجرميف مف العقاب في مجاؿ آحديثة أخرل تثبت ض
لقضايا لـ ينتو االباطمة بالتفتيش، حيث تبيف أف نسبة ضعيفة فقط مف  تنفيذ األذكف القضائية

 . (2)باإلدانة استنادا إلى تمؾ القاعدة
ال تساعد  القاعدة أف إذا فمماذا ىذا التضخيـ كالمغاالة في النقد كالتذمر الشديد بدعكل

 أفألحد ف يمك كىؿ رغـ أف الدراسات اإلحصائية تشير إلى غير ذلؾ. عمى مكافحة الجريمة
ىؿ تعالج ك  ؟الشرطة بدعكل القبض عمى الجناةرجاؿ ارتكاب أفعاؿ مجرمة مف طرؼ  يبرر

كىؿ يمكف تعكيض األبرياء عما تـ في مكاجيتيـ لمجرد  ؟الجريمة بجريمة أخرل لمجرد االشتباه
الدرجة لعدـ دستكريتيا ب ال يمكف القبكؿ بمثؿ ىذه الحمكؿ المقترحة بطبيعة الحاؿ االشتباه فييـ؟

القميؿ مف التعدم الحاصؿ  الف يجبر إأم تعكيض يمنح عمى سبيؿ المثاؿ ال يمكف ألفاألكلى، 
استبعاد كحظر االستناد إلى ما تـ كأف أم ردع آني أك مستقبمي لف يتأتى إال مف خبلؿ 

 تحصيمو مف جراء ذلؾ في إدانة المشتبو فييـ.  
 موقؼ الشريعة اإلسنميةالرابع:  طمبالم

في مبناىا كأساسيا عمى  -حؽ ابف قيـ الجكزيةكما كصفيا ب –الشريعة اإلسبلمية  تعنى
حكمة رحمة كميا كمصالح كميا ك ىي عدؿ كميا ك الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد، ك 

ىا، كعف المصمحة إلى عف الرحمة إلى ضدك  عف العدؿ إلى الجكركميا، فكؿ مسالة خرجت 
ف دخمت فييا بالتأكيؿ،العبث فميست مف الشريعة ك مة إلى عف الحكالمفسدة، ك  فالشريعة عدؿ  ا 

 عمى صدؽ رسكؿ افي أرضو، كحكمتو الدالة عميو ك  ظموا بيف عباده، كرحمتو بيف خمقو ك 
مف خبلؿ حرص كأسبقية الشريعة كيتضح ذلؾ  أصدقيا.صمى ا عميو كسمـ أتـ داللة ك 

صفة عامة كما يتفرع عنو مف مبادئ أساسية أخرل في النص عمى مبدأ الشرعية ب اإلسبلمية
 حماية لمحقكؽ كالحريات.

 

                                         
(1)

  L.V.Sunderland, Op.Cit., p.360.          
(2)  C.D.Uchida & T.S Bynum, Search Warrants, Motions to Suppress and "Lost Cases" The Effects 

of the Exclusionary Rule in seven Jurisdictions, Journal  of Criminal Law and Criminology, 1991, 

p.1034 ..etc. 
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 األوؿ: الشرعية في النظاـ اإلجرائي اإلسنمي فرعال
األصكؿ األكلى مف كضع األسس ك  اإلسبلمي كاف أكؿف النظاـ اإلجرائي الجزائي إ

كركبا بقركف طكيمة، لضابط الشرعية اإلجرائية قبؿ أف يعرفو ك ينادل بو فبلسفة القانكف في أ

 َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبيَف َحتَّى ِنْبَعثَ  ﴿ كقبؿ ظيكر القكانيف الكضعية بعدة قركف مصادقا لقكلو تعالى:

  .(1) ﴾ َرُسوالً 

 يقـك عمى عدد مف المبادئ األساسية أىميا: كمبدأ الشرعية ىك اآلخر

ـْ َفاِسٌؽ  ْالَِّذيفَ  اَيَ يُّي ﴿ :مصداقا لقكلو تعالى الحدود بالشبيات راد أوال: َااَمُنَوْا ِإف َجآَاُك

ـْ َناِدِميفَ ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنَوْا َأف ُتصِ  مصداقا لقكلو صمى ا ك  ،(2) ﴾ يُبوْا َقْومَا ِبِجَيالٍة َفُتْصِبُحوْا َعَمى َما َفَعْمُت
البييقي عف كا الحدكد بالشبيات( حيث ركل ىذا الحديث الترميذم كالحاكمي ك ء)ادر  :سمـعميو ك 

ف كاف لو مخرج إف )ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ ، عائشة بصيغة أخرل ىي :
 .(العفك خير مف أف يخطئ في العقكبةف اإلماـ إف يخطئ في إف فخمكا سبيمو ،

ـْ مِّف ْال َيَ يُّيا ﴿ :مصداقا لقكلو تعالى المساواة أماـ القضااثانيا:   َذَكٍر نَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك

ـْ ُشُعوبًا َوَقَبآِئَؿ ِلَتَعاَرُفَوْا ِإفَّ  َوأُنَثى وَ  ـْ ِعنَد ْالمَّوِ  َجَعْمَناُك َأْكَرَمُك
ـْ ِإفَّ    .(3) ﴾ْالمََّو َعِميـٌ َخِبيرٌ  َأْتَقاُك

مصداقا لقكلو صمى ا عميو كسمـ لعمي ابف أبي طالب رضي  ؽ الدفاعصيانة ح ثالثا:
ا عمي إف  الناس يتقاضكف إليؾ فإذا أتاؾ الخصماف فبل تقضي ي) ا عنو حيف كاله اليمف

كتعمـ  ، فإنو أحرل أف يتبيف لؾ القضاء،ألحدىما  حتى تسمع مف اآلخر كما سمعت مف األكؿ
 .     ( لمف الحؽ

الشريعة اإلسبلمية حيث اىتمت  ضماف الحرية الشخصية والمحافظة عمييا رابعا:

ذْ ﴿ :ساسية، كتأكيدا ليذا، قاؿ ا تعالى تكريما لبني آدـبحماية اإلنساف، كضماف حقكقو األ  َواِ 
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منح ليـ ا تبارؾ كتعالى ، كما (1) ﴾ ْبِميَس َأَبى َوْاْسَتْكَبَر َوَكاف ِمَف ْاْلَكاِفِريفَ إِ  ِإلّ  ُقْمَنا ِلْمَمَنِئَكِة ْاْسُجُدواْ 

َر َلُكـ مَّا ِفي ْالسَّ  ﴿ كثيرة، لقكلو تعالى:سمطات  َماَواِت َوَما ِفي ْاأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُو ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َوَسخَّ

 .(2) ﴾ أَلَياٍت لَِّقْوـٍ َيَتَفكَُّروفَ 

َواَل َتْقَرُبوْا َماَؿ  ﴿ كما تكفؿ اإلسبلـ بحماية حؽ اإلنساف في الحياة، تصديقا لقكلو تعالى:

 .(3) ﴾ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا ِبْاْلَعْيِد ِإفَّ ْاْلَعْيَد َكاَف َمْسؤالً  ِإالَّ ِبْالَِّتي ِىَي َأْحَسُف َحتَّى َيْبُمغَ  ْلَيِتيـِ اْ 

كقد اىتمت الشريعة جائز، لكنو  كما أف الحبس االحتياطي في الفقو اإلسبلميىذا  
الحبس  مقيد بقيكد كضمانات عديدة، حيث ال يجكزاإلسبلمية بضماف حؽ اإلنساف في التنقؿ، 

المتيـ أدلة تكفي إلدانتو أك كضعو مكضع المتيـ، ألف األصؿ ت ضد ، إال إذا تكفر االحتياطي
 ىك براءتو حتى تثبت اإلدانة بمكجب حكـ قضائي.

شؾ اىتمت بمشركعية األدلة  ىدنأدكف  الشريعة اإلسبلمية فإعمى ىذا األساس فك 
، ك  المتحصمة ؼ مف إرسائيا لمجمكعة مف القكاعد التي تستيد شؼىذا ما يستعف أم فعؿ مجـر

عمييـ عند ارتكابيـ جريمة مف الجرائـ سكاء أثناء التفتيش أك أثناء  ىحماية حريات المشتك
 حريات األفراد كحرمةالتحقيؽ حيث أكدت الشريعة اإلسبلمية عمى الحفاظ عمى حقكؽ ك 

 .حياتيـ الخاصةمساكنيـ ك 
 حرمة المساكف : موقؼ الشريعة اإلسنمية مفثانيالفرع ال

حياتو الخاصة مف أم إجراء أك انتياؾ في حماية  وحقلئلنساف بلمية كفمت الشريعة اإلس
يتعرض ليا في مسكنو مستكدع أسراره، كيتضح ذلؾ جميا مف خبلؿ الضمانات المقررة  
 بمكجبيا لؤلفراد ضد إجراءات تفتيش ىذه المساكف حالة االشتباه في كقكع جريمة أك معصية

ا أيضا الخمفاء سار عميياألحكاـ التي التـز بيا ك  ، كىكسكاء في القرآف أك السنة  الشريفة
  .الراشدكف
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َيَ يَُّيا ْالَِّذيَف َااَمُنوا اَل َتْدُخُموْا ُبُيوتًا َغْيَر  ﴿ تعالى: لقكلومصداقا  أوال: في القرآف الكريـ
ـْ َخْيٌر لَّكُ  ـْ َحتَّى َتْسَتْ ِنُسوْا َوُتَسمُِّموْا َعَمى َأْىِمَيا َذاِلُك ـْ َتِجُدوْا ِفيَيآ َأَحًدا َفَن  {77}َتَذكَُّروَف  ـْ َلَعمَُّكـْ ُبُيوِتُك َفِإف لَّ

ـْ ْارْ  ف ِقيَؿ َلُك ـْ َواِ  ـْ َو ْالمَُّو ِبِما َتْعَمُموَف َعِميـٌ َتْدُخُموَىا َحتَّى ُيْؤَذَف َلُك   .(1)﴾{78}ِجُعوْا َفْاْرِجُعوْا ُىَو َأْزَكى َلُك

ـ حتى يأمرىـ أال يدخمكا بيكتا غير بيكتف اده،داب شرعية، أدب ا بيا عبآ يىك 
انصرؼ  يؤذف لو ف لـإيجب أف يستأذف ثبلث مرات، فأم يستأذنكا قبؿ الدخكؿ، ك  يستأنسكا

ذلؾ ك  ف لـ تجدكا فييا أحدا فبل تدخمكىا حتى يؤذف لكـإأىؿ البيت معا. فكذلؾ خير لممستأذف ك 
ف لـ يشأ لـ يأذف،"ك أذفشاء  فإ، فلما فيو مف التصرؼ في ممؾ الغير بغير إذنو ف قيؿ لكـ ا  ، كا 

أفضؿ ك  أزكىالباب قبؿ اإلذف أك بعده ىك  لكـ"، أم إذا ردككـ مف أزكىارجعكا فارجعكا ىك 
  .(2)باطنو بما تعممكف عميـ بظاىر األمر ك كاطير لممستأذف ك ا

 ﴿ التمصص عمى عكرات الناس حيث قاؿ تعالى:كما نيى ا عز كجؿ عف التجسس ك 
ـٌ َواَل َتَجسَُّسوْا َواَل َيْغَتب بَّْعُضُكـ َبْعًضا َأُيِحبُّ َيَ يَُّيا ْالَِّذيَف َااَمُنوا ْاْجتَ  َف ْالظَّفِّ ِإفَّ َبْعَض ْالظَّفِّ ِإْث ِنُبوْا َكِثيًرا مِّ

ـَ َأِخيِو َمْيًتا َفَكِرىْ  ـْ َأف َيْ ُكَؿ َلْح (3) ﴾ {27}ْالمََّو َتوَّأٌب رَِّحيـٌ ُتُموُه َوْاتَُّقوْا ْالمََّو ِإفَّ َأَحُدُك
 . 

 ثانيا: في السنة الشريفة:
عف التجسس كالتمصص كأكد عمى حماية أيضا ا صمى ا عميو كسمـ  رسكؿقد نيى ل

قاؿ: رأيت بف ماجو عف عمر إنيى عف االعتداء عمييا حيث ركل حقكؽ األفراد كحرماتيـ، ك 
"ما أطيبؾ كأطيب ريحؾ، ما أعظمؾ كأعظـ   ة كيقكؿ:النبي صمى ا عميو كسمـ يطكؼ بالكعب

أف دمو ك : ما لو ك مف أعظـ عند ا تعالى حرمة منؾالذم نفسي بيده لحرمة المؤ حرمتؾ، ك 
بمسانو و لـ  آمفيا معشر مف )  :كما قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ . (4)بو خير" فيظ

ف مف تتبع عورة أخيو المسمـ إعوا عوراتيـ، فال تتبيماف قمبو، ال تؤذوا المسمميف و يدخؿ اإل
 .(5)( لو في جوؼ رحموتبع اهلل عورتو يوشؾ أف يفضحو و مف تتتبع اهلل عورتو و 
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كقد ثبت في الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو 
ـ يكف عميؾ مرء اطمع عميؾ بغير إذف فحذفتو بحصاة، ففقأت عينو لالك أف )  كسمـ قاؿ:

   .(1) (جناح
 ثالثا: لدى الخمفاا الراشدوف:

ؿ صمى ا عميو كسمـ في عمى نيج الرسك بعد ذلؾ أيضا  قد سار الخمفاء الراشدكفل
 –الحريات، السيما التي تقع مف الكالة، فكاف عمر بف الخطاب تعقب المظالـ كصيانة الحقكؽ ك 

أف يرىبكا يستخدـ الشدة معيـ لخشية لـ ك ثر مف تحذير الكالة مف المظايك -رضي ا عنو
حد عمالو أيعممكىـ الجبف، فكاف يستمع رضي ا عنو ألم شكاية مف ك  نفكسيـالناس فيذلكا 

 .(2) ؿ الرعية في كؿ مناسبة عف حاؿ أمرائيـأيسك 
"ما  في كالتو قائبل: – رضي ا عنو –حد مكاسـ الحج خطب عمر بف الخطاب أفي ك 

إال  بشار الناس مف غير حدأبعامؿ ضرب  ىا ال أكتبشار الناس، ك أأرسمتكـ تضربكا 
  .(3) منو" قتصصتا

قد خضع عمرك بف العاص لتطبيؽ عممي ليذه الخطبة، حيف كاف أميرا عمى مصر ك  
ضربو بالسكط ألحد المصرييف، ك  أساءبف عمرك بف العاص سمطات كالده ك  حيث استغؿ محمد

عنو بذلؾ بمجرد عمـ عمر بف الخطاب رضي ا األكرميف" ك  بفاأنا "خذىا ك  ىك يقكؿ لو:ك 
ف األكرميف بيا اب ضرباقاؿ لو ك  صاهأعطى المصرم عك  بنوااستدعى عمرك بف العاص ك 

قد كلدتيـ أمياتيـ :" يا عمرك متى استعبدتـ الناس ك قاؿ قكلتو المشيكرة عقب تنفيذ العقكبةك 
ركح مثبل رائعا معبرا عف مبادئ ك  -نوا ع رضي -ضرب عمرك بف الخطاببذلؾ . ك (4)أحرارا"

ة يععمى احتراـ مبدأ الشر الجنائي ك  الحريات في المجاؿشريعة الغراء في احتراـ الحقكؽ ك ال
اإلجرائية التي تقـك عمى أساس أف يككف الدليؿ المقاـ ضد المتيـ قد تـ الحصكؿ عميو بكسيمة 

لعؿ فيما ركم عف عمر بف االستناد إليو. ك لـ يصح ف كاف غير ذلؾ أىدر الدليؿ ك إمشركعة، ف
ة يعتمسكيا بالشر إلسبلمية ك لشريعة اخير دليؿ عمى صدؽ ا -رضي ا عنو -الخطاب 
ذات ليمة في المدينة فسمع صكتا في بيت، فارتاب في أف  ،فقد كاف عمر يمر اإلجرائية،
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قاؿ لو: يا عدك ا معيما زؽ خمر، ف امرأةك رأل رجبل محرما فتسمؽ المنزؿ ك صاحبو يرتكب 
أراد أف يقيـ الحد عميو، فقاؿ الرجؿ: ال معصية؟ فاقتاد الرجؿ ك عمى أنت ا يسترؾ ك  أفأظننت 

تعجؿ يا أمير المؤمنيف، إف كنت قد عصيت ا في كاحدة فقد عصيتو أنت في ثبلث: قاؿ ا 

أنت ك  (2)﴾ْلُبُيوَت ِمْف َأْبَواِبَياْأُتوْا اْ وَ  ﴿تعالى:  ؿقاك  قد تجسست، كأنت .(1)﴾ َواَل َتَجسَُّسواْ  ﴿تعالى:

ـْ َحتَّى  ﴿كقاؿ ا تعالى: صعدت الجدار،تسكرت ك  قد َيَ يَُّيا ْالَِّذيَف َااَمُنوا اَل َتْدُخُموْا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُك

ـْ  ـْ َلَعمَُّك ـْ َخْيٌر لَُّك كأنت لـ تسمـ فخجؿ عمر  ،(3)﴾{77}َتَذكَُّروَف َتْسَتْ ِنُسوْا َوُتَسمُِّموْا َعَمى َأْىِمَيا َذاِلُك
نعـ، فقاؿ لو: اذىب فقد عفكت  :قاؿ لمرجؿ ىؿ عندؾ مف خير أف عفكت عنؾ؟ قاؿكبكى ك 

الدليؿ الكاضح عمى ثبكت التيمة لما  -رضي ا عنو  -عنؾ. فينا أىدر أمير المؤمنيف عمر
 ثر عمى ىذا الدليؿ.أ قد أتى عف طريؽ غير مشركع، كما أبطؿ كؿ أنو تبيف لو
 كاف نوأ عنو ا رضي المسمميف، خميفة الخطاب بف عمر عف ركم أخرل ركاية كفي 
 في فتحة مف خمسة فنظر كيتصايحكف، يتيازجكف دار داخؿ فتيانا فسمع المدينة في يمشي
 فتسكر كالشراب القداح فيخبئكا عمييـ الباب يطرؽ أف كخشى الخمر، يحتسكف فكجدىـ الباب
 أمير يا: "قائميف ا بكتاب حاجكه عمييـ الحد إلقامة يقتادىـ أف أراد كلما الدار جدار ـعميي

 عمينا، تجسست كأنت" تجسسكا ال" يقكؿ فا. ثبلثة في كأنت كاحدة، في ا عصينا: المؤمنيف
. ذلؾ ؿتفع لـ أنت، ك "أىميا عمى كتسممكا تستأنسكا حتى بيكتكـ غير بيكتا تدخمكا ال:"يقكؿ كا
 عميـ يقـ كلـ عمر فتركيـ كنزلت الجدار تسمقت كأنت" أبكابيا مف البيكت كأتكا: "يقكؿ كا
  .(4)الحد

ف الشريعة اإلسبلمية قد اىتمت مف ناحية التنقيب عف الجرائـ أبجميا  كىكذا يتضح
ء عمى التياـ، دكف اعتدالضبطيا بضركرة االلتزاـ باإلجراءات المشركعة في البحث عف دليؿ ا

نـ اعتبرت الشريعة اإلسبلمية األدلة المتحصمة مف إجراءات تالحقكؽ كالحريات الفردية، بؿ ك 
 ال يعتد بيا.عف االعتداء عمى تمؾ الحقكؽ كالحريات باطمة ك 
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، تفسػير القرطبػي، كالمبػيف لمػا تضػمف مػف السػنة كأحكػاـ الفرقػاف الجامع ألحكاـ القرآفأبك عبد ا محمد بف أحمد األنصارم القرطبي،   (4)

 .253 .صدكف سنة نشر،  دار الفجر لمتراث، القاىرة، الجزء السابع،
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 : موقؼ الشريعة اإلسنمية مف إرادية االعتراؼلثالفرع الثا
الحصكؿ عمى جكاز  أيضا كفي مجاؿ دراستنا عمى عدـ الشريعة اإلسبلميةحرصت  

كعمى حؽ المتيـ في االمتناع عف  االعتراؼ عف طريؽ اإلكراه أك التعذيب أك الخداع كالتدليس،
حيث تطمبت كباتفاؽ جميكر الفقياء، أف يككف اعتراؼ  اإلجابة أم عمى حقو في الصمت،

َقْمُبُو ُمْطَمِئفٌّ وَ  ِإالَّ َمْف ُأْكرِهَ  ﴿ :المتيـ صادرا عف إرادة حرة كاختيار، مصداقا لقكلو تعالى

ألمتي عما تكسكس لو تجاكز  إف ا)  كحديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: ،(1)﴾افِ ِبْاأْلِيمَ 
  .(2)( استكرىكا عميوكرىا ما لـ تعمؿ أك تتكمـ بو كما صد

المثؿ مرة أخرل حيف لـ يأخذ  -رضي ا عنو-ضرب عمر بف الخطاب ىذا كقد   
رجؿ بمأمكف عمى نفسو إف ليس ال"قاؿ رضي ا عنو قكلتو المشيكرة بإقرار الخائؼ حيث 

عدـ كما قرر فقياء الشريعة بطبلف ك  .(3)أك حبستو أف يقر عمى نفسو" أخفتو أجعتو أك
ربو أق ما اعتبارمى االعتراؼ، ك التعذيب لحمؿ المتيميف عمشركعية استعماؿ كسائؿ اإلكراه ك 

عمى نفسو في  بإقرارهالمكمؼ عند المالكية مثبل مؤاخذ  أف إذ.(4)ثرأ رتب أمال يالمتيـ الغيا ك 
الصبي  كإقرارلعدـ تكميفو في تمؾ الحالة  يءفبل يمزمو ش اإلقراركره عمى أ أفحاؿ اختياره ال 

  .(5) المجنكفك 
 يجب إبطاؿ اإلقرار الصادر عف المكره، فاإلكراه يعدـ الرضامف باب سد الذرائع ك 

 ألجؿالخداع التدليس ك  إلىبالنسبة لمجكء  الشأفكذلؾ ك  بإقرارهذ المقر فبل يؤخ اإلرادةيفسد ك 
 اإلسبلميةمكركه في الشريعة  أمرىك المقر ك  إرادة، فمثؿ ىذه الكسائؿ تفسد إقرارالحصكؿ عمى 

(6). 

                                         
 .206 اآلية ،سكرة النحؿ (1)
 .659.، ص2951، الجزء األكؿ، دار إحياء الكتب العربية،سنف ابف ماجةالقرزكيني،  الحافظ أبي عبد ا (2)
 كما بعدىا. 335 .صمرجع سبؽ ذكره، سميماف محمد الطماكم،  (3)
 .87.، ص ػى2171المطبعة الكبرل ببكالؽ،  ، الجزء الخامس،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصارابف عابديف،  (4)

، دار المنػار لمطبػع كالنشػر، حقوؽ المتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ بيف الشريعة اإلسنمية والقػوانيف الوضػعيةحمد راجح حمكد نجاد، م
 .200 .، ص2994مصر، 

 .278 .، صػى2452بيركت،  ،، الجزء الثاني، دار الفكرالفواكو الدوانيأحمد بف غنيـ بف سالـ النغراكم المالكي،  (5)
، 2991، الجزء الثاني، مطبعة جامعة القاىرة كالكتػاب الجػامعي، الطبعػة الثانيػة، أصوؿ اإلجرااات الجنائية في اإلسنـالجندم،  حسني (6)

 .318.، ص2991
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ة كؿ ىذا بيدؼ حماية حرية الفرد في التحقيؽ، حيث ال يجكز التعسؼ في معاممك  
صداقا جؿ التكصؿ إلى اعتراؼ بالجريمة مأال يجكز تعذيبيـ مف ـ، ك األفراد أثناء التحقيؽ معي

ْثًما مُِّبيًنا ْالَِّذيَف يُ وَ  ﴿ تعالى: لقكلو ْؤُذوَف ْاْلُمْؤِمِنيَف َوْاْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما ْاْكَتَسُبوْا َفَقِد ْاْحَتَمُموْا ُبْيَتاًنا َواِ 

{58}﴾ (1).  

االعتراؼ بتيمتو أك تعذيبو قبؿ أف تثبت إدانتو  فبل يجكز ضرب المتيـ لكي يكره عمى

 ، فإذا اسقط اإلكراه﴾ِإالَّ َمْف ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئفٌّ ِبْاأْلِيَمافِ  ﴿ المكره ال يصح لقكلو تعالى: إقرار فأل
لقكلو صمى ا عميو ك سمـ :" رفع عف أمتي الخطأ ك النسياف حكـ الكفر، فباألكلى ما سكاه، ك 

   .(2)استكرىكا عميو"ك ما 
نحكىما، القائؿ بضرب المتيـ في السرقة كالقتؿ ك  كما أف اإلماـ الغزالي رد عمى االتجاه

أخرل، كأف ف: المصمحة المترتبة عمى تعذيب المتيـ لـ تسمـ مف المعارضة بمصمحة أقائبل ب
جناية تثبت أف الك فكس أف ال يعاقب إال الجاني،لنأف مف عصمة االنفكس معصكمة ك األمكاؿ ك 

ال عقكبة، فضرب المتيـ تفكيت لحؽ عصمتو المتيقف ف انتفت الحجة فبل جناية ك إحجة فبال
 حدىما،أليس صمحة المتيـ في ترؾ اإلضرار بو ك ألمر مكىـك غايتو المتيـ، رجاء إقراره، فم

بة إال ليذا يجب الكقكؼ عند حدكد المشرع في أف ال عقك برعاية مصمحة أكلى مف األخرل، ك 
غبلقا لباب الدعكل عمى كؿ مف يضمر المرء عميو حقداحؽ حسما لمادة الفساد، ك ب  .(3)ا 

ة، مع أنيـ عاقبكا بالتيم طنو لـ ينقؿ عف الصحابة قأاستدؿ اإلماـ الغزالي مدعما عمى ك 
يدؿ ىذا باإلقرار أك الحجة أك اليميف، ك  لـ ينقؿ عنيـ إال الحكـكثرة الجنايات في عيدىـ، ك 

مصادره أف ا تعالى سراء في حكمو في تضييؽ طرؽ ع ك ر مكا مف مكارد الشعمى أنيـ في
مف ارتكب شيئا مف ىذه ) ، فقد قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: (4)استكشاؼ الفكاحش

                                         
 .58اآلية  ،سكرة األحزاب  (1)
لفكػر العربػي، بيػػركت، ، الجػػزء الثالػث، دار اسػبؿ السػنـ شػػرح بمػوغ المػراـ مػػف أدلػة األحكػاـمحمػد بػف إسػماعيؿ الكحبلنػي الصػػنعاني،  (2)
 .276.ص
 .119ص  ،2972، تحقيؽ حسف الكبسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، شفاا الغميؿأبك حامد محمد بف محمد الغزالي،   (3)
 كما بعدىا. 132.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأبك حامد محمد بف محمد الغزالي،   (4)
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لَِّذيَف ُيِحبُّوَف َأف َتِشيَع ْاْلَفاِحَشُة ِفي اْ ِإفَّ ْالَِّذيَف  ﴿ قاؿ تعالى:. ك (1) ( القاذكرات فميستتر بستر ا

ـْ اَل َتْعَمُموَف  ـُ َوَأنُت ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ ِفي ْالدُّْنَيا َوْاأْلَِخَرة َو ْالمَُّو َيْعَم  .(2) ﴾ {29}َااَمُنوْا َلُي

أف الشريعة اإلسبلمية بينت األحكاـ الكاجبة اإلتباع بمف خبلؿ كؿ ما سبؽ يتضح ك 
حرص كؿ الحرص عمى حقكؽ كأنيا منيج متكامؿ راستنا، خصكص كؿ جكانب مكضكع دب

كحريات األفراد تكريما لبني آدـ كحفاظا عمى كرامتيـ. كىذا ما تكصؿ إليو أيضا الدكتكر 
 اإلسبلمية الشريعة في القتؿ جرائـ في البحث كخطة كتابو اإلثباتمصطفى محمد الدغيدل في 

لما كرد عف ، ىك األحؽ في أف يتبعأك االتجاه أف ىذا المنيج  رألحيث  الجنائي كالقانكف
مة تماشيا مع أنيـ امتنعكا عف المعاقبة بالتي -صمى ا عميو كسمـ -صحابة رسكؿ ا 

تباعا لركح امصمحة حماية حقكؽ كحريات المتيميف ك  لشرع الذم نيى عف تحسس الفكاحش ا 
معنكية في ة ك ما تبعو مف أضرار مادي. كما أف الحبس ك السعي الكتشافيا بالحيؿ أك اإلكراهك 
غير ذلؾ، فيو اعتداء عمى حقكؽ المتيـ مف قبؿ مف تجب عمييـ صيانة ىذه الضرب ك ك  إلىانةا

الحقكؽ، كيصؿ ىذا الضرر إلى غرس بذر اإلجراـ لدل األبرياء عندما يفقدكف الثقة فيمف كمؼ 
بإقامة العدؿ، فإذا ارتكب القضاء ظمما ارتد المظمـك عمى المجتمع كاستحؿ لنفسو المركؽ مف 

ىما حقو ذم يظممو كالده كيحرمو مف عطفو كحنانو ك ، مثمو في ذلؾ مثؿ الطفؿ السمطانو
سبلمة اإلجراءات مف أكلي األمر  تككف لذلؾيشؽ عصا الطاعة في كجو الكالد، ك الطبيعي، ف

 .(3)مف المجتمعأالحرص عمى صيانة حقكؽ المتيـ مف أسباب ك 
كستر الجرائـ حتى ال تشيع  بالسكء الجيركلذلؾ حرص اإلسبلـ حرصا شديدا عمى عدـ 

: ) أييا الناس مف ارتكب شيئا مف صمى ا عميو كسمـ رسكؿالفاحشة بيف الناس، عمبل بقكؿ ال
ىذه القاذكرات فاستتر فيك ستر ا ( كقاؿ:) إف مف أبعد الناس منازؿ عند ا يـك القيامة 

ستره ا عميو بل بالميؿ كقد المياجريف. قيؿ كمف ىـ يا رسكؿ ا؟ قاؿ: ذلؾ الذم يعمؿ عم
ذا بميتـ فاستتركا( لفتة إلى االستتار  فيصبح يقكؿ: فعمت كذا ككذا كيكشؼ ستر ا تعالى(. ) كا 
بالجريمة مما يخفؼ شأنيا كيحكؿ دكف إشاعتيا أك الكقكع فييا كيعيف عمى تييب الناس مف 

                                         
 .815.صىػ ، 2427دار الدعكة، اإلسكندرية، ، 1الجزء، ، المكطأبف أنس بف مالؾ األصبحي مالؾعبد ا   (1)
 .29سكرة النكر، اآلية   (2)
 لمطباعػػة، نػػاس شػركة ،الجنػػائي والقػػانوف اإلسػػنمية الشػػريعة فػػي القتػػؿ جػػرائـ فػػي البحػػث وخطػػة اإلثبػات الدغيػػدم، محمػػد مصػطفى  (3)

 .48 .ص ،1007
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: ) إذا خفيت الخطيئة لـ تضر كسمـ صمى ا عميواقترافيا ك التكرط  في ارتكابيا. عمبل بقكلو 
     .(1) إال صاحبيا، فإف ظيرت أكشؾ أف يعـ ا الكؿ بعذاب مف عنده(

 
 نطاؽ تطبيؽ القاعدة في النظاميف اإلجرائييف األمريكي والجزائري: المبحث الثاني

األدلة المتحصمة بطرؽ غير  استبعادالسابؽ بأف قاعدة  مبحثيتبيف جميا مف خبلؿ ال
كعة، قاعدة أكجدتيا التطبيقات القضائية في النظـ التي تنتمي إلى عائمة القكانيف مشر 

بمدل تمسكو بقاعدة استبعاد  عرؼ الفقو األمريكي عمى كجو الخصكصاألنجمكسكسكنية، كأف 
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، انطبلقا مف سعي الدستكر األمريكي إلى حماية األبرياء، 

لك كاف الدليؿ منتجا في حتى ك محاكـ األمريكية كثيرا في إعماؿ قاعدة االستبعاد لذا لـ تترد ال
ة يكشؼ عف احتراـ نزاىة القضاء ف تطبيؽ القاعدإفمف كجية نظر القضاء األمريكي ف .الدعكل

السماح بتحصيؿ األدلة مرفكض، ك خبلقية أمر األالجياز القضائي، فالتسامح في المسائؿ غير ك 
ذا سمح بذلؾ، فرقا لمحقكؽ الدستكرية لؤلفراد، ك ة يعد خبطرؽ غير مشركع نو يعد شيادة إا 

عمى ىذا األساس فقد انفرد النظاـ أك دنيئة  لرجاؿ الشرطة. ك  بغيظوقضائية باعتماد أنشطة 
بمفيـك خاص عبر مكقؼ تشكؿ عمى مراحؿ زمنية  االستبعاداألمريكي في تطبيقو لقاعدة 

السيما ائي لمكاليات المتحدة األمريكية، القانكني الجن ة النظاـساىمت فيو الظركؼ الخاصة بنشأ
القيمة الدستكرية التي يخمعيا الكاليات كالمستكل الفيدرالي ك  بيف مستكل ذلؾ النظاـ ازدكاجية
تطرأ  التغيرات التيإضافة إلى  مف الضمانات اإلجرائية الجنائية،عمى كثير  االتحادم الدستكر

العميا.  تحاديةاال، السيما قضاة المحكمة يتصكرىا كيطبقيا القضاةكما  عمى السياسة الجنائية
، ال الحصكؿ عمييا بالمخالفة لمدستكر فإذا نظرنا إلى التشريع األمريكي نجد أف األدلة التي يتـ

اده، البد أف مف ثـ استبعف يتمسؾ بالدفع ببطبلف اإلجراء ك ، فميتـ قبكليا في المحاكمة الجنائية
، يتمثؿ في كقكع مخالفة لحؽ مف حقكقو الدستكرية، فبل مصمحة لو مثبل ند قانكنييككف لو س

و مف خبلؿ ما سكؼ نبينىذا  .في مخاصمة دليؿ متحصؿ مف تفتيش منزؿ شخص آخر
، النظاـ اإلجرائي األمريكي القاعدة في المطمب األكؿ متطرقيف في ذلؾ إلى نطاؽ تطبيؽ

المطمب الثاني لمكقكؼ عمى مكقؼ المنظكمة اإلجرائية  فالنظاـ اإلجرائي الجزائرم مف خبلؿ
 الجزائرية ككؿ مف األدلة  المتحصمة بطرؽ غير مشركعة كمف القاعدة بصفة عامة.

                                         
 .55.، ص1002ربية لمدراسات كالنشر، الطبعة الرابعة، المؤسسة الع الجزء األكؿ، ،التحقيؽ الجنائي سميـ الزعنكف،  (1)
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 اإلجرائي األمريكي في النظاـ االستبعاد قاعدةاألوؿ: نطاؽ تطبيؽ  طمبالم
بجممة مف نطاؽ تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  لقد مر

كالعمؿ  التطكرات عبر فترات زمنية متعاقبة تعكس الجدؿ الفقيي الذم صاحب كجكد القاعدة
بيا في الميداف القضائي األمريكي، مما أدل إلى ظيكر العديد مف االستثناءات لمحد مف 

 التطبيؽ الجامد لمقاعدة. ىذه المراحؿ كىذه االستثناءات سنكضحيا الفرعيف اآلتييف: 
 اإلجرائي األمريكي في النظاـألوؿ: مراحؿ تطور تطبيؽ القاعدة الفرع ا

يمكف حصر أىـ المراحؿ التي تطكر مف خبلليا تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة 
 أربعة مراحؿ رئيسية. بطرؽ غير مشركعة في النظاـ اإلجرائي األمريكي في 

  ) مرحمة تطبيؽ قواعد الكومف لو( أوال: المرحمة األولى
" الكوموف لويترسـ خطى قكاعد " في المرحمة األكلىظؿ القانكف األمريكي لقد 
كالتي ال تحفؿ بكيفية تحصيؿ الدليؿ طالما   "Common’law in England" االنجميزية

ك ىك ما كاف يجعؿ قبكؿ األدلة المتحصمة بطرؽ غير  كاف ىذا األخير منتجا في اإلثبات،
 فر الشرط المشار إليو.مشركعة أمرا مألكفا طالما تكا

" ىي مجمكعة مف القكاعد ك األعراؼ القانكنية التي الكومف لوقكاعد "كلمتكضيح فإف   
نشأت منذ القدـ ك تطكرت مف خبلؿ التطبيقات المتعاقبة ليذه القكاعد كاألعراؼ القضائية ك 

ي انجمترا منذ التي جاء معظميا إلى الجزر اإلنجميزية عف طريؽ قبائؿ شماؿ أكربا كاستقرت ف
كىذه القكاعد كاألعراؼ لـ يتـ حصرىا كتدكينيا بإطار تشريع قانكني محدد،  القركف األكلى.

لذلؾ فميس ىناؾ مرجع مقيد ليذه التقاليد كاألعراؼ تمؾ التي سار القضاء االنجميزم عمييا 
ؿ سمطة بصكرة محددة، كما ىك الحاؿ في تطبيقات أحكاـ القكانيف المدكنة كالمشرعة مف قب

. كتطبيقا ليذه القكاعد فقد درج القضاء االنجميزم منذ عيد بعيد عمى (1)مشرعة مثؿ البرلماف
قبكؿ الدليؿ ماداـ متعمقا بالكاقعة المراد إثباتيا بغض النظر عف الطريقة التي تـ تحصيمو بيا 

طردت كقد ا حتى كلك كانت غير مشركعة، طالما كاف مناسبا كذا صمة بالقضية محؿ البحث.
لك كانت ثمرة مخالفات دلة، حتى ك أحكاـ القضاء في ىذا الشأف، إذ ال تستبعد المحاكـ األ

صارخة ألحكاـ القانكف. كتطبيقا لذلؾ ذىب أحد قضاة القرف التاسع عشر ك ىك القاضي 

                                         
 . 11.، ص1004األكلى، عماف،  ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعةموسوعة القضاا البريطانيفيمي محمكد شكرم،   (1)
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Crompton (1861) :في قضية R.V.Leathem   إلى أنو ال أىمية البتة لطريقة حصكلؾ
ألخير يككف مقبكال حتى كلك تكصمت إليو عف طريؽ السرقة. كفي فيذا ا ،عمى الدليؿ

كالتي قاـ فييا رجؿ الشرطة بتفتيش المستأنؼ بصكرة   Jones V. Covens(1870)قضية
فتـ قبكليا كدليؿ في قضية صيد  غير قانكنية، كعثر عمى كمية مف سمؾ "السالمكف" في جيبو،

عدـ قبكؿ األدلة بسبب الحصكؿ عمييا  فإ، Mellorبدكف ترخيص، كقاؿ في ذلؾ القاضي 
 . (1)بطريقة غير مشركعة ضد المتيـ، يمثؿ عائقا خطيرا إلدارة العدالة الجنائية

تقتضي  أف مصالح الدكلة، ،  Horridgeكقد تكرر ذلؾ في قضايا أحدث، فقاؿ المكرد
م أرتكبت مف ضبط الكثائؽ كلك بطريقة غير قانكنية، طالما أف ىذه الكثائؽ أدلة في جريمة ا

أتيـ شخص بحيازة ذخيرة  ،  Kurama,Son of Kania V.R(1955شخص. كفي قضية)
في "كينيا" بالمخالفة لقكانيف الطكارئ، ككاف اكتشاؼ الجريمة قد تـ عمى إثر تفتيش أجراه رجؿ 

، Privy Council  شرطة غير مختص، كعندما كصمت القضية إلى مجمس شكرل الممكة
ى صحة  قبكؿ الدليؿ  المستمد مف التفتيش المشار إليو، ألنو طالما كاف ذىب ىذا األخير إل

، فإنو ال يككف ثمة شأف لممحكمة بطريقة تحصيمو. كطبؽ  Relevantالدليؿ مؤثرا في اإلثبات 
كفييا قبض عمى شخص لسرقة  Joffrey V. Black (1978)ذات الحؿ في قضية 

كؿ عمى رضا المتيـ أك عمى إذف قضائي بدكف الحص -"ساندكيتش"، كلكف رجاؿ الشرطة 
قامكا بتفتيش مسكنو كعثركا عمى مخدرات فيو. كبناء عمى ذلؾ، قدـ إلى المحاكمة  -بالتفتيش

استبعد قاضي المكضكع الدليؿ المتعمؽ بضبط المخدر،  بتيمة حيازة غير مشركعة لمخدر. كقد
رة االستئنافية ألغت الحكـ تأسيسا عمى أنو حصؿ عمى إثر تفتيش غير قانكني. كلكف الدائ

تأسيسا عمى أف عدـ المشركعية في تحصيؿ الدليؿ ال تحكؿ دكف قبكلو، إذ مدار ذلؾ القبكؿ 
 .(2)ىك فقط ما إذا كاف متعمقا بالكاقعة المراد إثباتيا أـ ال

                                         
(1)  

M. Zander, Op.Cit., p.321. 

A. Keane, The Modern Law of Evidence,ButterWorth, London, 4
 ed, 

1996, p.p.47-48. 
   

  
(2)   S. Cooper (& other), Cases and Materials on Evidence, Blackstone Press Limited, London,1997, 

p.9etc. 

P.B.Carter, Cases and Statutes on Evidence, Sweet and Maxwell, London,1990, p.p.389-390.  

J. Mc Ewan, Evidence and the adversarial process,The Modern Law, Hart Publishings,Oxford, 1998, 

p.205.   
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كانت نقطة البداية في إثارة مشكمة مشركعية الدليؿ أماـ القضاء االتحادم عاـ ك 
حيث اتيـ فييا شخص باستيراد بضائع  Boyd. V. United States( في قضية 1886)

بالمخالفة لمقانكف، ك كانت كسيمة االدعاء في اإلثبات تتمثؿ في استصدار أمر مف المحكمة 
يمـز المتيـ بتقديـ األكراؽ ك الفكاتير المتعمقة بالبضائع، كفييا ذىبت المحكمة االتحادية العميا 

ر الشخص عمى تقديـ دفاتره كأكراقو الخاصة، حيث قاست استعماؿ إلى أف الدستكر يحظر إجبا
دليؿ غير مشركع عمى إجبار شخص عمى اتياـ نفسو، بالمخالفة لمتعديؿ الدستكرم الخامس 

أخضعت استعماؿ الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير يقرر الحصانة ضد تجريـ النفس، ك  الذم
كل حمقة عابرة ك لـ يحؿ دكف اطراد المحاكـ ك لكف ىذا الحكـ لـ يكف س .(1)مشركع لذات الحكـ

 Adams  ذىبت ذات المحكمة في قضية 1904" : ففي عاـ لو الكوموفعمى تطبيؽ قاعدة " 

V. New York  نو يسكغ ألم محكمة اتحادية أف تقرر قبكؿ أم دليؿ منتج في الدعكل، أإلى
 دكف التقصي عف الكسيمة التي تـ تحصيمو مف خبلليا. 

مرحمة تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير ) مرحمة الثانية ثانيا: ال
 ( عمى المستوى الفيدرالي مشروعة

ليأخذ بعيف االعتبار طريقة تحصيؿ الدليؿ: ففي قضية  1908في عاـ عاد القضاء لقد 
United States. V. Wilson  ،قبؿ الفصؿ في  -طمب محامي الدفاع إلى المحكمة

ار أمر قضائي يمـز ممثؿ االدعاء بإعادة أكراؽ كاف قد تـ ضبطيا مف المتيـ إصد -المكضكع
بطريؽ غير مشركع. كعمى الرغـ مف أف المحكمة لـ تقرر عدـ مشركعية الضبط، إال أنيا 

ف الطمب الذم تقدـ بو الدفاع لـ يكف قائما عمى غير أساس، كما أسممت في ذات الكقت ب
بجكاز رد األكراؽ   Wise V. Millsفي قضية 1911اـ قضت إحدل المحاكـ الفيدرالية ع
 المضبكطة بطريؽ مخالؼ لمقانكف.

، 1914أف البداية الحقيقية لتكريس قاعدة االستبعاد ترجع إلى قضية شييرة عاـ إال  
جؿ نقؿ أاتيـ فييا شخص باستخداـ البريد مف  كالتي Weeks V. United States ىي قضية

بأنيا ضبطت مف محكمة المكضكع استرداد أكراقو التي دفع  تذاكر اليانصيب، كقد طمب
لكف المحكمة لـ تمتفت إلى طمبو ىذا، كىك ما لـ تقرىا عميو المحكمة العميا بالمخالفة لمدستكر، ك 

االتحادية التي ذىبت إلى أف السماح باستعماؿ األكراؽ المضبكطة بطريؽ غير مشركع أماـ 

                                         
(1)    P.J.  Schlag, Op.Cit., p.877.                                    
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التي يكفميا التعديؿ الدستكرم الرابع الذم يقرر ضمانات نو أف ييدر الحماية أالقضاء مف ش
التفتيش، كىكذا كعبر ىذه القضية تحديدا قررت المحكمة االتحادية العميا بإجماع أعضائيا مبدأ 

 .(1)عدـ قبكؿ الدليؿ المتحصؿ بالمخالفة لمتعديؿ الدستكرم الرابع أماـ المحاكـ االتحادية
" التي الكوموف لو"  العظمى مف الكاليات كفية لقاعدة لكف كرغـ ذلؾ، فقد ظمت الغالبية

تجيز قبكؿ الدليؿ غير المشركع أماـ القضاء متى كاف منتجا في اإلثبات. فظمت قاعدة 
محدكدة في نطاؽ تطبيقيا بالمستكل الفيدرالي بعد أف أقرت المحكمة  –دستكريا  -االستبعاد 

قاعدة االستبعاد أك طرحيا جانبا في حكـ شيير العميا االتحادية صراحة حؽ الكاليات في تبني 
أكضحت المحكمة أف لكؿ كالية أف تطكر ك   Wolf V. Coloradoفي قضية 1949ليا عاـ 

الفتئات عمى الحقكؽ ما تراه مناسبا مف كسائؿ تيدؼ إلى منع تجاكزات الشرطة مف ا
ث أثبتت دراسة إحصائية قد أدل ىذا إلى تبايف سياسات الكاليات تجاه القاعدة حيالدستكرية، ك 

تتشبث بقاعدة عدـ حظر قبكؿ األدلة غير المشركعة لمجرد  -كال تزاؿ –أف ثبلثيف كالية كانت 
ذلؾ العيب ليس إال كقد تناقص بعد ذلؾ عدد الكاليات التي التزمت بالقاعدة التي قررتيا 

إلى تحايؿ عمى الخمسينات إلى ثماني عشر كالية، كقد أدل ىذا في نياية  المحكمة العميا
الحظر المفركض عمى رجاؿ الشرطة في الجياز الفيدرالي إذ كاف ىؤالء يقدمكف األدلة التي 
جمعكىا بطرؽ غير مشركعة إلى أقرانيـ في الكاليات حتى يتسنى تقديميا أماـ محاكـ الكاليات 
دكف التعرض لخطر استبعادىا، كىك ما كاف يطمؽ عميو الدليؿ المقدـ عمى طبؽ مف 

، حتى جاءت المحكمة االتحادية العميا في حكـ شيير ليا  Silver Platter Doctrimeفضةال
ككضعت حدا ليذه الممارسات، فقضت بحظر قبكؿ   Elkins V.U.Sفي قضية 1960عاـ 

الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير مشركع أماـ القضاء االتحادم، سكاء تـ تحصيمو بكاسطة رجاؿ 
 ة نظرائيـ في أم مف الكاليات.الشرطة االتحادييف أـ بكاسط
عمى المستوى الفيدرالي وعمى مستوى قاعدة المرحمة تطبيؽ )  ثالثا: المرحمة الثالثة

 ( جميع الواليات األمريكية
 حسمت المحكمة االتحادية العميا القاعدة بحكميا الشيير في قضية 1961كفي عاـ 

Mapp V. Ohaio   كرم الرابع ينطبؽ كذلؾ في مكاجية إلى أف التعديؿ الدستفيو  ذىبتكالتي
                                         

(1)  D.  Feellman, Op.Cit.,.p.292. 

     P.J.Schlag, Op.Cit., p.877. 
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الكاليات، ك بالتالي تحتـ عمى ىذه األخيرة استبعاد األدلة المتحصمة مف خبلؿ تفتيش أك ضبط 
الكاليات منذ ذلؾ  غير قانكنييف. كىكذا، أصبحت قاعدة االستبعاد كاجبة التطبيؽ عمى مستكل

لشرطة قد تكافر لديو الشؾ في أف رجؿ ا Mapp V. Ohaio قضية تتمخص كقائعك  .(1)العاـ
بإخفاء مكاد متفجرة، كقد أراد رجاؿ الشرطة دخكؿ منزليا، كلكنيا  Mappفي قياـ السيدة 

رفضت السماح بدخكليـ دكف إذف تفتيش، غير أنيـ انصرفكا ثـ عادكا  بعد ثبلث ساعات 
تعماؿ كمعيـ قكة إضافية مف الشرطة، كلما تباطأت في فتح الباب، دخؿ رجاؿ الشرطة باس

القكة، إال أنيا أصرت عمى حقيا في اإلطبلع عمى إذف التفتيش، كحينئذ قدـ أحد الضباط كرقة 
ادعى بأنيا إذف التفتيش، فقامت ىي باختطافيا ككضعتيا في صدرىا، كرغبة مف رجاؿ الشرطة  

كأجركا  Mappفي استخبلصيا تمزؽ اإلذف المدعى بو، كقاـ رجاؿ الشرطة بتكبيؿ السيدة  
فتيش داخؿ منزليا، كفي إطار التفتيش الكاسع اكتشفكا أدلة مادية عمى ممارسة الدعارة الت

بارتكاب ىذه الجريمة. كقد قضت المحكمة استناد إلى ذلؾ،   Mappكالفسؽ كاتيمت السيدة 
باستبعاد دليؿ اإلدانة الذم تـ الحصكؿ عميو بطريؽ غير مشركع مف خبلؿ التفتيش كأكدت 

امؿ لمتعديؿ الدستكرم الرابع، كعمى أف قاعدة االستبعاد ىي الجزاء المترتب عمى االحتراـ الك
كما أشارت أيضا في حكميا إلى أف الحؽ في السرية يجب صيانتو، كقالت أف  ـعمى مخالفتي

 .(2)قاعدة االستبعاد ىي جزاء جكىرم لضماف الحؽ في الخصكصية
ير المشركعة ليشمؿ أيضا األدلة كأعقب ذلؾ العاـ امتداد في قاعدة استبعاد األدلة غ

 .Miranda Vقضية:   Unlawful Interrogation المتحصمة مف استجكاب غير قانكني

Arizona (1966)  المتحصمة مف إجراءات استعراؼ غير قانكنيةكتمؾUnlawful 

Identification Procedures قضية :Gilbert V. California (1967)  فضبل عف ،
مف القبض أك التفتيش غير القانكنيف، كفي ذات االتجاه اتسع نطاؽ االستبعاد  األدلة المتحصمة

نما كذلؾ الدليؿ المتحصؿ عمى  ثر إجراء أخر إليشمؿ ليس فقط الدليؿ المعيب في ذاتو، كا 
أم "ثمار  "Fruits of the poisonous tree"اءمعيب سابؽ عميو كىك ما أطمؽ عميو القض

                                         
(1)  P.J.Schlag, Op.Cit., p.878. 

     D. Fellman, Op.Cit., p.294. 

      J. Driscoll, Op.Cit., p.555.   

     CMCGowan, Rule Making and the Police, in Police Practices and  the  Law, Essays from The 

Michigan Law Review, the University of Michigan Press, 1983, p.23. 
(2) 

G.D. Robin, Introduction to Criminal Justice  System, Harper & Row, Publishers, New York,2 
nd 

Edition, p.166.  
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 Wrong Sun V.U.S (1963)قضية  ذلؾ فيالشجرة المسمكمة " ك 
ث يكصؼ الدليؿ حي .(1)

 primary tainted evidenceبأنو الدليؿ األصمي المعيب  المستمد أصبل بالمخالفة لمدستكر

،  poisonous treeأك الشجرة المسمكمة frist generation evidenceأك الدليؿ األصمي 
بأنو   األخير يكصؼعميو، فإف ىذا  ؽآخر الحكعندما يفضي ىذا الدليؿ األصمي إلى دليؿ 

التي تحدد مصير الدليؿ  . كالقاعدة fruit of the poisonous treeثمرة لمشجرة المسمكمة
التابع تنطمؽ مف فكرة أساسية مؤداىا أنو إذا كاف جذع الشجرة )أم الدليؿ األصمي الذم بني 

ثمارىا)األدلة األخرل( تككف ك عميو التحقيؽ( قد تـ تحصيمو بطريؽ غير مشركع، فإف الشجرة 
مسمكمة بالتبعية كتعيف إسقاطيا. ذلؾ أف عدـ إمداد القاعدة إلى اآلثار التبعية سكؼ يحكؿ 
دكف تحقؽ األغراض التي تستيدفيا تمؾ القاعدة. ىذا فضبل عف األساس المنطقي الذم تنيض 

رع الذم انحدر منو، إلى الف -منطقيا -العيب الذم شاب اإلجراء األصمي تنتقؿ عميو، فعدكل
إلى ذلؾ، فإف سرياف قاعدة  ضافةاإلأف تكاجو بذات المصير كىك االستبعاد. كبكيتعيف 

إذ أف األخذ بالحؿ  ،االستبعاد عمى األدلة التبعية أك الثانكية يبدك منطقيا مف زاكية أخرل
رجاؿ الشرطة المقابؿ يفتح الطريؽ أماـ التحايؿ عمى قاعدة االستبعاد برمتيا، إذ سكؼ يسعى 

إلى المخالفات كالتجاكزات اإلجرائية آمميف رغـ ذلؾ في تخطي مشابيا مف عيب كتحصيؿ أدلة 
 .(2)أخرل تالية عمييا غير معيبة في ذاتيا

استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ قاعدة ) مرحمة تراجع تطبيؽ  رابعا: المرحمة الرابعة
      (مشروعة غير

تراجع تطبيؽ استبعاد  States V. Calandra ية تحديدا في قض، ك 1974في عاـ 
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة طبقا لممعايير الثابتة، كاتجيت المحكمة العميا االتحادية 

التي تغمب مصمحة حماية المجتمع عمى مصمحة حماية الحريات  ،بتشكيمتيا القضائية المحافظة
كما أكضحنا  -مناىضتو لقاعدة االستبعادالمعركؼ ب  Burgerعمى رأسيا القاضي، ك الفردية

جراء مكازنة دقيقة بيف ك إلى تطبيؽ القاعدة طبقا لتحميؿ كقائع كؿ قضية عمى حدة  -فيما سبؽ ا 
الفائدة المتكخاة مف دكر القاعدة في ردع ب عمى استبعاد الدليؿ مف ناحية ك الضرر المترت

                                         
(1)

  L.L. Cavise, La preuve en procédure comparée, le droit américain, Revue Internationale de droit 

pénal, 1992, p.172. 

    J.M .Buckoff, Exclusionary Rules,in: S.H.Kadish Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 2, The 

Free Press Callier Macmillan Publishers, London ,p.718. 
(2)

 J.S. Creamer, The Law of Arrest, Search and Seizure, 3
rd

 edition, Holt Rinehart and Winston, New 

York, 1980, p.509. 
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تجاكزات اإلجرائية مف ناحية أخرل، الكالتحقيؽ عف ارتكاب المخالفات ك  القائميف عمى الضبط
مما أدل إلى ظيكر استثناءات عديدة أخذت تحد مف إطبلؽ القاعدة كتسعى إلى قصرىا عمى 

كتقييد  (1)حاالت المخالفات الجسيمة التي تنطكم عمى سكء النية مف جانب مصدر المخالفة
 .(2)استبعاد الدليؿ الصحيح المسبكؽ بإجراءات معيبة

تحكؿ القضائي تحت تأثير عدة اعتبارات أىميا: تراجع الدعائـ التقميدية كقد جاء ىذا ال
ضغط االعتبارات العممية التي قد تجنح بالتقييـ لصالح التي كانت تنيض عمييا القاعدة، 

ظـ اتع. (3)اعتبارات الفعالية إزاء مكجات متفاقمة مف اإلجراـ المنظـ في المجتمعات المعاصرة
لمقاعدة أدل إلى تكجيو العديد مف  أك الجامد المطمؽ إذ أف التطبيؽ ،ليا التيار الفقيي المناىض

االنتقادات ليا، كتحت كطأة ىذه االنتقادات حاكلت المحكمة العميا االتحادية، التي نشأت قاعدة 
االستبعاد في رحابيا إلى كضع بعض االستثناءات بيدؼ إضفاء بعض المركنة عمييا. ككانت 

استخدمت لتحقيؽ ذلؾ تكمف في التكسع في االستثناءات كالقيكد اإلجرائية برز الكسائؿ التي أ
، إما مف الفعمية إلى تضييؽ نطاؽ تطبيقيا عمى القاعدة عمى نحك أدل مف الناحية العممية أك

 خبلؿ قنكات مباشرة أك أخرل غير مباشرة.
 رائي األمريكياالستثنااات الواردة عمى تطبيؽ القاعدة في النظاـ اإلج الفرع الثاني:

تحقيؽ نكع مف المركنة في مجاؿ تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ  قصد
غير مشركعة في النظاـ اإلجرائي األمريكي، كتحت كطأة تفاقـ الظاىرة اإلجرامية في المجتمع 
األمريكي، عمدت المحكمة العميا االتحادية إلى كضع جممة مف االستثناءات يمكف حصر 

  فيما يمي:أىميا 
 الضابط المخالؼ حسف نيةاستثناا أوال: 

مف أكؿ كأىـ االستثناءات التي ظيرت في  الضابط المخالؼ حسف نيةاستثناء  يعتبر 
كنتيجة حتمية لمتطبيؽ الجامد لقاعدة استبعاد األدلة  الفيدرالية العميا األمريكية محكمةقضاء ال

 كجيت إلييا عمى ىذا األساس  المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  كلبلنتقادات التي

                                         
(1)  J. Driscoll, Op.Cit., p.p.555-556. 

(2)
 (.1984)لنفس السنة INS V. LopezMendoza    كقضية Nix V. Williams كيتعمؽ األمر أساسا بقضية:  

J. Driscoll, Op.Cit., p.557          .  
(3)

D.L. Jensen & R. Hart, The Good Faith Restatement of the Exclusionary Rule, The Journal of 

Criminal Law  and Criminology, 1982, p.916. 
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 مفيـو االستثناا  -1
الفيدرالية العميا األمريكية بكضكح عف نيتيا في  تكشؼ األحكاـ الحديثة لممحكمة 

قصر تطبيؽ قاعدة االستبعاد عمى المخالفات التي يرتكبيا رجاؿ الضبط بسكء نية، مقررة بذلؾ 
قد ظير ىذا التكجو منذ السبعينات استثناء لمقاعدة مبني عمى حسف نية الضابط المخالؼ. ك 

ثناء حيث عكؼ القضاء األمريكي عمى فحص المخالفات اإلجرائية التي يرتكبيا رجاؿ الضبط أ
ثر المخالفة عمى ضكء إمف ثـ تحديد مدل قبكؿ الدليؿ المتحصؿ مباشرتيـ إلجراء التفتيش، ك 

ف القضاء يقبؿ إذا األخير، ففإذا ثبت تكافر حسف النية لدل ى ،مدل حسف نية القائـ باإلجراء
ىك ما يعرؼ باستثناء حسف النية المبني عمى ـ ذلؾ كيطرح جانبا قاعدة االستبعاد، ك الدليؿ رغ

 Reasonable ,Good Faith Exceptionأسباب معقكلة
(1).  

أرست دعائمو في عدة قضايا في تمؾ الفترة، يدت المحكمة الطريؽ ليذا الحؿ ك قد مك 
أشارت المحكمة العميا صراحة إلى أف"غرض  Tucker V.Michigan (1974) ففي قضية

ف الشرطة قد تصرفت بسكء نية، أك أالردع الذم تستيدفو قاعدة االستبعاد يفترض بالضركرة 
تأمؿ المحاكـ ، مف خبلؿ رفضيا لمدليؿ عمى نحك يحـر المتيـ مف حقو. ك ك عمى األقؿ بإىماؿ 
كجو المحققيف إلى بذؿ قدر اكبر مف العناية تجاه ثر مثؿ ىذا السمكؾ، إف تأالمتحصؿ عمى 

ف الحجة إحقكؽ المتيـ. أما حيث يككف النشاط الرسمي قد بكشر في حسف نية كاممة، ف
 United States V. Peltier (1975) في قضيةبالردع تفقد كثيرا مف قكتيا". ك  الخاصة

الستبعاد ىك ردع النشاط "إذا كاف غرض قاعدة ا كضحت المحكمة أكثر ذات الحجة بقكليا:ك 
ال يستبعد أنو ينجـ مف ذلؾ أف الدليؿ المتحصؿ مف التفتيش يتعيف إغير المشركع لمشرطة، ف

افتراض عممو،  ف رجؿ الضبط كاف عمى عمـ، أك كاف سائغاأإال إذا كاف مف الممكف القكؿ ب
 ف التفتيش غير دستكرم كفقا لمتعديؿ الدستكرم الرابع".أب

تـ ك  –ـ فييا القبض عمى شخص التي تك    Stone V. Powell(1976) في قضيةك  
قد ضبط ك  رد حكـ بعد ذلؾ بعدـ دستكريتيا.كفقا لبلئحة محمية خاصة بالتش - تفتيشو بالتبعية

حد األشخاص أمع المتيـ أثناء تفتيشو مسدس كاف قد استعممو قبؿ ذلؾ بعشر ساعات في قتؿ 
في ىذه   Whiteالكحكلية. تكصؿ القاضي حد محبلت بيع المشركباتأأثناء سطك عمى 

                                         
القػاىرة،  الحقػكؽ، جامعػة دكتكراه، كميػة مقارنة، رسالة ،دراسةالتفتيش في الشخصية لمحرية  الدستورية الضماناتيكسؼ،  شمبي حسف  (1)

 ك ما بعدىا.  343.، ص2991
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نو ال محؿ لتطبيؽ قاعدة االستبعاد عندما يككف الضابط المخالؼ حسف النية، أالقضية إلى 
  Burger قد أيده في ذلؾ أيضا القاضيدعي لمقاعدة في مثؿ ىذا الفرض، ك التأثير الر  نعداـال

قاعدة ثمة بد مف اإلبقاء عمى "إذا لـ يكف  :المعركؼ بمناىضتو لقاعدة االستبعاد قائبل
ك فظا" أنو يتعيف حصرىا في الحاالت التي يككف فييا سمكؾ رجؿ الضبط" فجا إاالستبعاد، ف

Egregious ."أك كاشفا عف سكء نية   
ىذا االستثناء بصفة كاضحة كحاسمة مف قبؿ  ف البداية الحقيقية لتكريسإرغـ كؿ ىذا ف

حيث  United States V.Willians (1980)ضية المحكمة االتحادية العميا كانت في ق
تقرر مف خبلليا قبكؿ دليؿ متحصؿ بالمخالفة لمتعديؿ الدستكرم الرابع )الخاص بالتفتيش( 

نو أبحسف نية في د باشره بناء عمى اعتقاد معقكؿ ك طالما كاف رجؿ الشرطة الذم قاـ بالضبط ق
 قد تصرؼ كفقا لما يقضي بو ذلؾ التعديؿ.

ف اعتقاد رجؿ الشرطة في مشركعية اإلجراء الذم باشره أكمة مكضحة بأضافت المحك 
متمقي ك  -لدفع رجؿ شرطة متكسط العناية يتعيف أف يككف قائما عمى مقدمات مممكسة تكفي

 إلى االعتقاد بأنو كاف يتصرؼ كفقا لما يقضي بو القانكف. -لتدريب معقكؿ
   Senateئية في مجمس الشيكخ كعمى أساس ىذا الحكـ قدـ اقتراح إلى المجنة القضا

Judiciary Committe  ف إيقضي بأنو ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ، ف 1982عاـ
ثر تفتيش أك ضبط... ال يستبعد أماـ أم محكمة أمريكية إذا كاف إالدليؿ المتحصؿ عميو عمى 
ـك بو مطابؽ بحسف نية أف ما يقط قد اعتقد بناء عمى سبب معقكؿ ك مف باشر التفتيش أك الضب

ثر كفي نطاؽ إذف إيعد الدليؿ المتحصؿ عميو عمى لما يقضي بو التعديؿ الدستكرم الرابع. ك 
المعقكؿ ك بحسف نية، ما لـ يكف قد تـ استصدار  عتقادالاقضائي قرينة مبدئية عمى مثؿ ذلؾ 

 .(1)اإلذف عمدا مف خبلؿ كسيمة مادية لمتضميؿ
ينات، أكدت المحكمة االتحادية العميا قضاءىا في كمنذ ذلؾ الحيف، ك طكاؿ فترة الثمان

ىذا الشأف حيث تعمؽ األمر في أكثر مف قضية بأدلة متحصمة مف تفتيش باطؿ تـ إجراءه مع 
ما قضت  كمف ذلؾ ف تمد إلييا المحكمة قاعدة االستبعاد.أاالعتقاد بحسف نية في صحتو دكف 

تـ فييا ضبط كمية مف المخدرات كالتي  United StatesV.Leon في قضية 1984بو عاـ 
في الجمسة السابقة عمى المحاكمة، بو الشرطة بناء عمى إذف قضائي. ك ثر تفتيش قامت إعمى 

                                         
(1)  D.L. Jensen & R. Hart, Op.Cit., p.p.930-933. 
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ف صدكر اإلذف لـ يكف بناء عمى مبررات تـ استبعاد بعض ما أسفر عنو التفتيش مف نتائج، أل
العميا  ةؿ المحكمة الفيدراليقبؿ أف تفصعاء بالطعف في قرار االستبعاد. ك دإلكافية، كقاـ ممثؿ ا

حية طمبات استصدار إذف التفتيش في المكضكع كانت تمؾ المحكمة قد كضعت معايير صبل
ىك ما كاف تطبيقو ، ك IllinoisV.Gates( 1983)أضفت عمييا بعض المركنة في قضية ك 

تنفيذه. ثر إيفضي إلى صحة اإلذف الصادر في القضية األكلى، كبالتالي قبكؿ األدلة المتحصمة 
كقد ذىبت األغمبية إلى ذلؾ بالفعؿ، حيث كاف العـز قد انعقد عمى استحداث استثناء عمى 

الضابط قد تصرؼ  كفـ باإلجراء المخالؼ: أم عندما يكقاعدة االستبعاد مصدره حسف نية القائ
مف الناحية المكضكعية عمى نحك معقكؿ استنادا إلى إذف قضائي بالتفتيش ثبت بعد ذلؾ 

أثارت ىذه النتيجة جدال حادا، حتى أف معارضي الحكـ رأكا في قبكؿ األدلة غير   و. كقدبطبلن
  .(1)المشركعة مخالفة دستكرية

  تقييـ استثناا -2
خشي بعض الفقو أف مف النقد ك الضابط المخالؼ المتعمؽ بحسف نية مـ االستثناء لـ يس

يستند إلييا لمنتقدكف أف الحجة التي يؤدم تكريس ىذا االستثناء إلى ىدـ القاعدة، حيث رأل ا
 -ىي عدـ جدكل تطبيؽ قاعدة االستبعاد في حالة حسف نية القائـ باإلجراءمؤيدكا االستثناء، ك 

 حجة غير صائبة.  -نظرا النعداـ التأثير الردعي لمقاعدة في ىذا الفرض
مع لكف دلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، ك تكضيح ذلؾ في نظرىـ أف استبعاد األك 

حسف نية رجؿ الضبط، مف شانو أف يردع عف انتياؾ التعديؿ الدستكرم الرابع في المجاؿ الذم 
طبلعو مف النكاحي القانكنية إتكسيع دائرة ؿ الضبط دافعا لحثو عمى التعمـ ك يكفر فيو لرج

، فيؤدم إلى معاممة المينية. أما العزكؼ عف تطبيؽ قاعدة االستبعاد في حالة حسف النيةك 
بدال مف  Fixed تطبيؽ  األحكاـ الخاصة بالتعديؿ الدستكرم الرابع كظاىرة ثابتةة تعمـ ك ظاىر 

لف يككف لو محؿ  ستثناءاالف إف كعمى ذلؾ،Dynamic. معاممتيا كظاىرة حركية )ديناميكية( 
إذ ال يمكف أف ننفي أبدا حساسية عجز رجؿ الضبط عف تكسيع معرفتو كقدراتو.إال إذا سممنا ب

محؿ البحث في تعرضو لمضمانات الدستكرية المقررة لؤلفراد، لتضمنو مكافئة لجياز  ءاالستثنا
الشرطة عمى الرغـ مف الجيؿ الذم يبديو أفراده، مما يؤدم بالضركرة إلى اليبكط بمعدؿ العناية 

                                         
(1)  T.F. La Macchia, Criminal Procedure Project, The Georgetown Law Journal, 1993, P1016 etc. 

C.D. Uchida & T.S. Bynum, Op.Cit., p.p.1040-1041. 

J.Driscoll, Op.Cit., p.556. 
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الضمانات الدستكرية عند مباشرة اإلجراء إلى مستكل ال  احتراـالمطمكب مف رجؿ الشرطة في 
ؿ الضبط كؿ اسكؼ يفقد رج ؿ رجاؿ الشرطة حرصا كخبرة بتمؾ الضمانات. كىكذا،يتعدل أق

المتعمؽ بحسف النية يركز عمى الحالة  ستثناءالاف إفكؽ ذلؾ، فك  .(1)ـدافع لتحسيف مستكاى
نو إذا كاف حسف النية في ذلؾ أىك ما يعني حدكث المخالفة، ك الذىنية لرجؿ الضبط كقت 

ؿ الضبط قد في مقابؿ ذلؾ، إذا كاف رجأم شئ أكثر مف جانبو. ك  مكف تكقعنو ال يإالكقت، ف
نو مف المرجح أف المخالفة لـ تكف إتكسيع معارفو قبؿ كقكع المخالفة، فعمؿ عمى تثقيؼ نفسو ك 

لتقع في ىذا الفرض. بيد أف غرض الردع ليس مقصكرا بالضركرة مف الناحية الزمنية عمى 
مف السذاجة الخاص بحسف النية، ك  االستثناءو يركز عمي كقت كقكع المخالفة، كىك الكقت الذم

ف سمكؾ رجؿ الضبط كاجب التعديؿ ىك فقط ذلؾ المرتبط بمحظة المخالفة. كما أف أب عتقادالا
ذا كاف ستثناءالانو التخفيؼ مف جمكد أعمى أسباب معقكلة ليس مف ش عتقادالااشتراط قياـ  . كا 

نو معيب مف عدة أكضكعية" عمى المعيار، إال يضفي بعض "الم شتراطالاصحيحا، أف ىذا 
نما بالنظر نكاح: فالطابع المكضكعي المزعـك يتـ تقديره ليس بالنظر إلى نشاط رجؿ ال ضبط كا 

 سكؼ تتبايف المحاكـ إزاء تقديره. عتبار سكؼ يختمؼ مف حالة ألخرل ك ىك اإلى اعتقاده، ك 
محدكد مف الناحية الزمنية، نظرا  أمر عتقادالاف التحقؽ مف مدل معقكلية إكفكؽ ذلؾ، ف

 بعض العناصر الماضية، عتبارالاإلى أسباب معقكلة يتعيف أف يأخذ في  ستنادالاف أل
إذا تغيرت  عتقادالاكالتدريب كالكسط الميني كالجيراف...الخ. كمف المرجح أف يختمؼ تقييـ 

كاجو مف الناحية المبلحظ أف قاعدة االستبعاد كما يجرم تطبيقيا تك بعض ىذه العناصر. 
الزمنية في سمكؾ رجاؿ الشرطة فترة زمنية أكثر اتساعا، حيث يعد الضابط المخالؼ مسؤكال 

ف قاعدة االستبعاد تكاجو إىكذا، فقطة زمنية كانت. ك أم ن عف التقاعس عف تفادم المخالفة في
ف القاعدة خبلفا كبر مما يكاجيو االستثناء الخاص بحسف النية، كما أأمف الناحية الزمنية حيزا 

 نو مف الكاضح أفإلبلستثناء، ال تفترض أف معرفة أك قدرات الضابط ثابتة. كليذيف السببيف ف
إلى ردع تجاكزات الشرطة حتى كلك كاف  -يؤدم بالفعؿك  –تطبيؽ القاعدة يمكف أف يؤدم 

ف المقترح يفترض أ ستثناءالاف إالضابط قد تصرؼ بحسف نية. كباإلضافة إلى ما تقدـ، ف
أيضا زمبلؤه في العمؿ  المقصكد بالردع ىك الضابط المخالؼ فحسب، بينما المقصكد بو

                                         
(1)  D.L. Jensen& R. Hart, Op.Cit., p.934. 



 62 

الجيات األمنية التي يتبعيا، فضبل عما تؤكده التجربة مف ضعؼ األثر الرادع كرؤساؤه ك 
 .(1)عمييا ستثناءاتالالمقاعدة باإلكثار مف إدخاؿ 

كال يمكف تطبيؽ قاعدة االستبعاد  لكف رغـ ذلؾ ال يمكف المغاالة في نقد ىذا االستثناء
بصفة مطمقة، فيناؾ بعض الحاالت التي انطكت عمى حسف نية بينة تستحؽ عدـ تطبيؽ 
ف سممنا بأف مثؿ ىذا االستثناء قد يستعمؿ مف طرؼ رجاؿ الضبط  قاعدة االستبعاد، كما أنو كا 

لتخكفات يمكف إثارتيا كيستغؿ لعدـ تطبيقيا عف طريؽ التحايؿ أك الشيادة زكرا، إال أف ىذه ا
حسب كؿ حالة لدل القضاء الذم يمثؿ الضمانة الفعمية لجميع أطراؼ الدعكل دكف استثناء. 
كالذم ال يخفى عميو عمـ كجكد بعض ىذه الخركقات كالتحايبلت، إذ يمكف لو بعد كشفيا، 

يؿ المتحصؿ كاستبعاد الدل  التصدم ليا عف طريؽ ردع مرتكبييا بتطبيؽ قاعدة االستبعاد عمييـ
 مف طرفيـ أثناء ذلؾ، رغـ ما قد يدعيو ىؤالء مف حسف نية.

    المحكمة االتحادية العميااستمرار دعـ االستثناا مف طرؼ  -3
رغـ ما تـ تكجييو مف انتقادات لبلستثناء محؿ البحث، إال أف المحكمة االتحادية العميا 

قد بدل ذلؾ جميا مف ة االستبعاد، ك ب حفاظيا عمى قاعدقد حافظت عمى مجاؿ تطبيقو إلى جان
 Cleskey V. Lant( 1991) قضية فيكذا ، ك Arizona V. Hicks(1987) خبلؿ قضية

المتعمؽ بحسف النية:  ستثناءبللعادت المحكمة االتحادية العميا لتؤكد مف جديد دعميا حيث 
ذف تفتيش إلى قبكؿ دليؿ مستمد مف إ –بأغمبية ضئيمة )خمسة أصكات ضد أربعة(  -ذىبتك 

نفذه معيب مف الناحية الفنية تأسيسا عمى أف الضابط اعتقد بحسف نية أف اإلذف الذم ي
 -United States V.De Leonعادت المحكمة لتؤكد ذات المكقؼ في قضية ك  .صحيحا

(1991) Reyna  كالتي تتعمؽ كقائعيا بتفتيش أجراه رجؿ دكرية عمى الحدكد األمريكية
استيقاؼ قائدىا حيث أسفر التفتيش عف ضبط نصؼ طف مف  المكسيكية لشاحنة بعد

الكككاييف. ك كاف الكضع المريب الذم أثار شككؾ رجؿ الدكرية ىك مبلحظتو عدـ تزكد 
"المحاـ بالنار" مما دفعو إلى إرساؿ إشارة السمكية برقـ لكحة السيارة إلى قسـ  الشاحنة بأدكات

مقي اإلشارة الذم سجؿ خطا رقما مغايرا، أفاده لكف متمختص لتحقؽ مف سبلمة بياناتيا، ك ال
كرية إلى استيقاؼ قائد بعدـ مطابقة البيانات لديو لمسيارة المشار إلييا كىك ما دفع رجؿ الد

تفتيش ىذه األخيرة. كثبت أف الخمط الذم حدث مرجعو عدـ إتباع رجؿ الدكرية السيارة ك 
                                         

(1)  P.J. Schlag, Op.Cit., p.p.895-901.  
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أماـ محكمة المكضكع ؿ تمؾ الفركض. ك ب البيانات في مثلمتعميمات الخاصة بالشفرة في طم
ىذا األخير تـ بدكف إذف  دفع المتيـ باستبعاد الدليؿ المستمد مف التفتيش تأسيسا عمى أف

مة كليو المحىك ما أجابتو إإلى شؾ مبني عمى أسباب معقكلة، ك دكف أف يككف مستندا قضائي ك 
يا يحكؿ دكف استناده إلى تأسيسا عمى أف الفشؿ الضابط في إتباع التعميمات المشار إلي

االستثناء المبني عمى حسف النية ، بصرؼ النظر عما إذا كاف الخطأ قد تـ بالفعؿ بحسف 
النية. بيد أف المحكمة العميا اتجيت إلى قبكؿ الدليؿ المتحصؿ في الظركؼ السابقة بصرؼ 

إذا  معرفة ماأف المعكؿ عميو في ىذا الصدد ىك  النظر عف تقصير رجؿ الدكرية، تأسيسا عمى
 عف الظركؼ األخرل المبلبسة، بيانات ترخيص السيارة، فضبل بحسف نية عمى اعتماده كاف
استيقاؼ قائد الشاحنة، يقـك عمى أسباب معقكلة مف الناحية المكضكعية يتحقؽ بيا الشؾ  في

 .(1)المعقكؿ المبرر لبلستيقاؼ، كىك ما قدرت المحكمة تكافره في الظركؼ السابقة
، ذىبت المحكمة إلى عدـ تطبيؽ قاعدة  Arizona V. Evans (1995)ية كفي قض

ثر القبض إذلؾ حيازتو مخدرا، ك  االستبعاد عمى دليؿ مستمد مف تفتيش سيارة شخص أسفر عف
في قائمة الحاسب اآللي الخاص بسيارة الشرطة ضمف آخريف مطمكب القبض  سمواعميو لكركد 

مخالفات مركر سابقة. كقد تبيف أف أمر القبض كاف قد عمييـ لعدـ مثكليـ أماـ القضاء في 
عف كجكد  سفرأذم القبض ثـ التفتيش الم أجر الفعؿ دكف عمـ الضابط بحسف نية ك لغي بأ

إلى انعداـ  ستنادالبابررت المحكمة مرة أخرل قضاءىا بقبكؿ الدليؿ رغـ المخالفة المخدر، ك 
 . (2)األثر الرادع لمقاعدة في مثؿ ىذا الفرض

 الكشؼ الحتمي عف الدليؿاستثناا  : نياثا
األدلة المتحصمة بطرؽ غير الذم كرد عمى قاعدة استبعاد الميـ االستثناء الثاني إف 

مشركعة في القضاء األمريكي يتمثؿ في استثناء الكشؼ الحتمي عف الدليؿ كذريعة لئلبقاء 
 مى اعتبارات حقكؽ اإلنساف. عمى ما تـ كشفو أك تحصيمو مف أدلة تغميبا العتبارات الفعالية ع

 مفيـو االستثناا -2
عف الدليؿ  "inevitable discovery" لقد ظير االستثناء الخاص بالكشؼ الحتمي

في أحكاـ   عمى األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة ستبعادالاكأساس لعدـ تطبيؽ قاعدة 
                                         

(1)
  B. Le Cesne, Criminal Procedure, Loyola Law Review, 1992, p755. 

(2)  H.A. Jackson, Arizona V.Evans: Expanding  Exclusionary Rule Exceptions and Contracting 

Fourth  Amendment Protection, Journal of Criminal Law  and Criminology , 1996, p1201. 
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در عف المحكمة العميا في عديدة في الكاليات المتحدة األمريكية، كاف مف أىميا الحكـ الصا
الشرطة بضبط غير رجاؿ كالتي قامت فييا People V. Soto ( 1967) نيكيكرؾ في قضية
لكف رغـ ذلؾ ذىبت المحكمة إلى قبكؿ الدليؿ تأسيسا عمى اخؿ صندكؽ بريد ك مشركع لسبلح د

أف الجية المسؤكلة عف البريد كانت سكؼ تكشؼ حتما عف كجكد السبلح في الصندكؽ في 
 .States V (1979)في قضية ثـ تقـك بتسميمو لجية الشرطة. ك  غضكف عدة ساعات كمف

Williams  مبلبسو ليؿ المستمد مف كشؼ جثة القتيؿ ك التي دفع فييا المتيـ باستبعاد الدك
ثر أقكاؿ انتزعتيا إكالفحكص التي أجريت عميو، تأسيسا عمى أف الكشؼ عف الجثة تـ عمى 

الذم كاف  -ف البحث عف الجثةبأقة غير مشركعة، بينما دفعت الكالية الشرطة مف المتيـ بطري
نو أف يكشؼ حتما عف كجكد الجثة، بصرؼ النظر عف المساعدة أكاف مف ش -بالفعؿ أقد بد

" إلى Iowaقد مالت المحكمة العميا في كالية ايكا"يا أقكاؿ المتيـ في ىذا الشأف. ك التي قدمت
نية لمتعجيؿ بالكشؼ عف  صرفت بسكءتت أال تككف الشرطة قد لكنيا اشترطتكريس االستثناء ك 

 أف يككف الدليؿ مما كاف سكؼ يكتشؼ حتما مف خبلؿ كسائؿ مشركعة.الدليؿ ك 
ف الغالبية العظمى مف القضايا التي تقرر فييا ىذا االستثناء كانت بأيمكف القكؿ ىذا ك 

يتقدـ ك يكشؼ يؽ الجنائي يدكر ك ينما كاف التحقتتعمؽ بحاالت كقعت فييا مخالفات الشرطة ب
ىا الشرطة في عف أدلة كاف سيتـ حتما التكصؿ إلييا مف خبلؿ اإلجراءات المعتادة التي تباشر 

المخالفات اإلجرائية في مثؿ تمؾ الحاالت يقتصر دكرىا فحسب عمى التحقيؽ الجنائي، ك 
مف لحاالت التي يككف التعجيؿ بالكشؼ عف مثؿ تمؾ األدلة. كما كانت بعض القضايا تتعمؽ با

المتكقع لمييئات دليؿ فييا خبلؿ النشاط المعتاد ك لؤلمكر أف يتـ تحصيؿ ال الطبيعي السير
الخاصة أك لؤلفراد العادييف، بينما يككف الدليؿ قد سبؽ تحصيمو بطريؽ غير مشركع بكاسطة 

 الشرطة خبلؿ تحقيؽ جنائي مفتكح.
ة في ثناء المتعمؽ بالكشؼ الحتمي ألكؿ مر قد تبنت المحكمة االتحادية العميا االستك 

التي أفضت فييا أقكاؿ المتيـ ك  Nix V. Williams (1984) قضية شييرة ىي قضية
إلى الكشؼ عف  لمتعمقة بحقو في االستعانة بمحاـالمتحصمة منو بالمخالفة لمضمانة الدستكرية ا

فتيش كاف أف إذنا قضائيا بالت ، حينما ذىبت إلى قبكؿ ىذا الدليؿ األخير، تأسيسا عمىجثة قتيؿ
 نو أف يفضي حتما إلى الكشؼ عف الجثة.أف تنفيذه كاف مف شأفي سبيمو إلى الصدكر، ك 
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    تقييـ االستثناا -7
 المحكمة االتحادية العميامف طرؼ  دكف أدنى شؾ" تحايؿ"إف تبني مثؿ ىذا الحؿ 

ة لممشتبو فيو بمكجب التعديؿ كتغميب مف طرفيا العتبارات الفعالية عمى الضمانات المقرر 
 " The right to counsel " في االستعانة بمحامي المتيـ المتعمؽ بحؽ الدستكرم السادس

كالتعديؿ الدستكرم الرابع المتعمؽ بالضمانات المقررة لممتيـ في مكاجية إجراءات التفتيش حماية 
ىذه الفترة إلى الحد مف مما يعكس تكجو المحكمة بكضكح خبلؿ  لحقو في السرية كالخصكصية

 نطاؽ  تطبيؽ قاعدة االستبعاد إلى أقصى الحدكد. 
محؿ البحث  ستثناءبللعمى أساس ما سبؽ أبدل قسـ مف الفقو األمريكي معارضتو ك 

"، كألنو يشجع الشرطة عمى conjecture" لككنو يقـك في نظرتيـ عمى اعتبارات عارضة
ألنو يناقض ؿ القنكات غير المشركعة أيسر، ك المخالفة عندما يككف تحصيؿ الدليؿ مف خبل

 .(1)أيضا فمسفة قاعدة االستبعاد ذاتيا
    المحكمة االتحادية العميااستمرار دعـ االستثناا مف طرؼ  -3

ظمت المحكمة االتحادية العميا كفية في أحكاميا ليذا التكجو، بؿ  ىذه االنتقادات رغـ
ىا ليذا االستثناء عمى نحك أدل إلى تضييؽ كتفسير  افقد تكسعت في شرحيكأكثر مف ذلؾ 

عف طريؽ تقييد استبعاد  أكثر فأكثرمجاؿ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة 
 الدليؿ المتحصؿ عميو بطريقة غير مشركعة بحجة تحصيمو مف مصدر مستقؿ

"Independent source " كىذا ما أشارت إليو صراحة المحكمة في قضيةNix V. 

Williams  باإلضافة إلى تقريرىا االستثناء الخاص بالدليؿ فالسابؽ اإلشارة إلييا منذ قميؿ
"إف الدليؿ القانكني المتحصؿ عميو بعد إجراء غير مشركع يمكف رغـ  الحتمي أضافت قائمة:

ذلؾ قبكلو إذا تـ الكشؼ عنو مف خبلؿ مصدر مستقؿ". كىك األمر الذم تكرر في حكـ ليا 
 .U.S.V(1989) ك قضية INS.V. Lopez- Mendoza (1984) يةأخر في قض

Eaton
(2). 

                                         
(1) Y.Kamisar, W.R.La Fave & Isreal, Modern Criminal Procedure. Cases- Comments- Questions, 5

th 

Edition, American Casebook Series, West Publishing Co., 1980, p.p.822-823. 

     H.A.Jackson, Arizona V.Evans, Op.Cit., p.1206.    

 .   337.صمرجع سبؽ ذكره،  حسف شمبي يكسؼ،
(2)

  J. Driscoll, Op.Cit., p.556. 
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 (1920) قضية في حقيقة كانتىذا القيد أف البداية الحقيقية لتكريس  إال

Silverthorne Lumber Company V. United States،  كالتي قررت فييا المحكمة
عة مف مصدر آخر مستقؿ يمكف العميا أف العمـ بالكقائع المتحصمة بطرؽ غير مشرك  تحاديةالا

الصمة بالتفتيش الباطؿ  نقطعاد إليو لقبكؿ مثؿ تمؾ الكقائع كأف المصدر يتعيف أف يككف ماالستن
  .(1)أك بآثاره
ستناد األسئمة المكجية االسبعينات تطبيقات متفرقة لمفكرة ذاتيا كشيد عقد الستينات ك ك 

خر مستقؿ عف التصنت غير آدر إلى معمكمات مستقاة مف مص تياـالامف قبؿ محمفي 
التفتيش المبني عمى  أك أك التعكيؿ عمى شيادة شيكد مستقمة عف مثؿ ذلؾ التصنت، المشركع،

إذف صحيح بالتفتيش استقبلال عف القبض الباطؿ، أك بصمات األصابع المتكافرة أثناء احتجاز 
 ،نينات مف القرف الماضيتأكد ذات االتجاه في عدة قضايا في عقد الثماك غير قانكني ...الخ. 

حكـ بقبكؿ الدليؿ المستمد مف  ، United States V. Humphries(1980) ففي قضية
 المراقبة المشركعة عف االحتجاز غير المشركع. 

 دخمكا -كاف رجاؿ الشرطة قد .United States  SeguraV (1984) كفي قضية
عمى الجريمة، كعندما صدر إذف قضائي  حد المكاطنيف كاكتشفكا أدلةأمنزؿ  -بالمخالفة لمقانكف

ة العميا إلى بالتفتيش بعد ذلؾ تـ ضبط األدلة األكلى كأدلة أخرل جديدة. كقد ذىبت المحكم
ىذا الشؽ لـ  فلكنيا لـ تتطرؽ بكضكح لمصير النكع األكؿ مف األدلة، ألقبكؿ ىذه األخيرة ك 

لشرطة سكؼ يرتدعكف عف مع ذلؾ، أشارت المحكمة إلى أف رجاؿ ايكف معركضا عمييا ك 
الدخكؿ غير المشركع إلى منازؿ األفراد إذا كانكا عمى يقيف مف أف أم دليؿ يتـ الكشؼ عنو 

  .(2)كنتيجة مباشرة لمدخكؿ غير المشركع سكؼ يتـ استبعاده
ذىبت المحكمة االتحادية العميا ،  Murray V.  United States (1988) كفي قضية

ميو خبلؿ تفتيش غير قانكني يمكف قبكلو إذا قاـ الضابط بعد ذلؾ إلى أف الدليؿ المتحصؿ ع
باستصدار إذف قضائي مستقؿ بإجراء التفتيش كأعاد اكتشاؼ ذات الدليؿ مف خبلؿ اإلذف 
الجديد الصحيح. كتتعمؽ كقائع القضية بدليؿ متحصؿ عميو في الظركؼ اآلتية: في عاـ 

 CarterكMurry المخدرات بمتابعة المدعكييف كمكافحة  قاـ رجاؿ المباحث الفيدرالية 1983
                                         

(1)  P.B. Weston& K.M. Wells, Op.Cit., p.271. 
(2)

 B.D. Stratton, The Attenuation Exception to the Exclusionary Rule: A Study in Attenuated 

Principle and Dissipated Logic, The Journal of Criminal Law and Criminology, 1984, p.p.158-159, Foot 

notes 78-88.    
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لى مخزف في مع آخريف كىـ يقكدكف سياراتيـ مف ك  كعندما ترؾ الخاضعكف  South Bostonا 
لممراقبة سياراتيـ ألشخاص آخريف لقيادتيا، داىميـ رجاؿ الشرطة كقبضكا عمييـ كاحتجزكا 

در"الماريجكانا" في كمتا السيارتيف ثر ذلؾ عمى مخإالسيارات ك قامكا بتفتيشيا، حيث عثركا عمى 
ثـ قاـ بعضيـ باقتحاـ المخزف بدكف إذف قضائي كدكف بذؿ أم مسعى الستصدار مثؿ ذلؾ 

 بعض لفافات -الذم كاف خاليا مف األشخاص -اإلذف. كقد كجد المقتحمكف لممخزف
زاء ذلؾ غادركا المخزف بعد أف كمفكا بعض .ظاىر منيـعمى مرأل  "الماريجكانا" ا مف زمبلئيـ كا 

إذف قضائي بالتفتيش دكف إخبار القاضي بأنيـ  ستصدارالبحراسة المبنى كقامكا بكتابة طمب 
ـ تكصدر اإلذف بناء عمى ما ذكركا، حيث عادكا إلى المخزف ك  قامكا بالفعؿ باقتحاـ المبنى،

 Carter ضبط المخدر الذم قدـ أماـ المحكمة كدليؿ إدانة. كفي المحاكمة دفع المتيماف

، باستبعاد الدليؿ المضبكط في المخزف تأسيسا عمى أنو كاف ثمرة لتفتيش غير Murryك
كعمى أف إذف التفتيش كاف معيبا بالتبعية لمعيب األصمي الذم شاب بداية تدخؿ  قانكني،

الشرطة. كقد رفضت محكمة المكضكع قبكؿ الدفع، كأداف المحمفكف المتيميف عف التآمر مف 
بطريقة غير مشركعة. كاستأنؼ المحكـك عمييما حكـ اإلدانة تأسيسا عمى  أجؿ حيازة مخدرات

أف ىذا األخير قد أخطأ برفض الدفع باستبعاد الدليؿ المتحصؿ عميو بطريؽ غير مشركع. 
أيدت حكـ اإلدانة، مشيرة إلى أف الدليؿ مقبكؿ مف الناحية القانكنية،  ستئناؼالاكلكف محكمة 

عنو مف خبلؿ مصدر مستقؿ، كأنو كاف سكؼ يتـ الكشؼ عنو حتى باعتبار أنو قد تـ الكشؼ 
 كلك لـ يكف اإلجراء األصمي غير المشركع قد كقع بالفعؿ. 

( بإحالة القضية  3ضد 4 كأماـ المحكمة العميا الفيدرالية صدر حكـ بأغمبية ضئيمة )
ؿ غير مشكب لتحديد ما إذا كاف إذف التفتيش قد صدر بناء عمى دلي  إلى محكمة المقاطعة

الحجة القائمة  Scalia بعيب إجراء التفتيش األصمي. كفي تعبيره عف رأم األغمبية فند القاضي 
ناء تفتيش غير قانكني عمى أف قاعدة االستبعاد تتطمب دائما استبعاد األدلة المتحصمة أث

لة القيد مسأمشيرا إلى أف القضية تثير ، ك منافية لمسكابؽ القضائية - جةحالأم  -باعتبارىا
ف ىذا أنفى أف يككف مف شدر مستقؿ خبلؼ اإلجراء الباطؿ، ك الخاص باستقاء الدليؿ مف مص

 .(1)خمؽ حافز جديد لتجاكزات الشرطة ثـ محاكلة تصحيحيا بإجراءات قانكنية الحقة القيد

                                         
 .185.ص ،مرجع سبؽ ذكره أحمد عكض ببلؿ،  (1)
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يستبعد تأثير ذلؾ عمى  السميـ ال يمكف أفا تـ بالفعؿ، كالمنطؽ الصائب ك مىك لكف ىذا 
تحايؿ عمى ىك جؿ تحقيقيا، فاألمر كأنو بؿ ك أف عمى األغراض التي كضعت مة ك القاعد

لمضمانات دم في الحقيقة إلى ىدـ لمقاعدة ك ىذا الحؿ يؤ مثؿ التسميـ بالقانكف كعمى القاعدة، ك 
إذ مف السيؿ جدا عند  التحقيؽ كاالتياـ.راد في مكاجية سمطة البحث ك الدستكرية المقررة لؤلف

الجريمة المرتكبة كحقيقة مرتكبيا العثكر عمى مصدر مستقؿ يستنبط منو دليؿ اكتشاؼ جكانب 
ىذه التجاكزات الصارخة  إزاءاإلدانة أك عمى األقؿ افتعالو خاصة مع تكجو المحكمة المتساىؿ 

    استبعاد األدلة المتحصؿ عمييا بطرؽ غير مشركعة. قاعدةكغير مبالي باألغراض التي تحققيا 
  Marry V.United Statesةننفي أف مثؿ ىذا الحؿ المقرر في قضيفكيؼ يمكف أف 
ىك اعتبار الردع ردع رجاؿ الشرطة ك  االستبعادبار تقـك عميو قاعدة يؤدم إلى ىدـ أىـ اعت

في عمى انتياؾ الضمانات الدستكرية المقررة لؤلفراد، كىك االعتبار الذم تكقؼ عنده المخالفكف 
 .بنكا عميو معارضتيـالرأم ك 
خطرا ىائبل عمى حريات األفراد، كانتياكا لحقكقيـ في الخصكصية كما رأل فيو الفقو  

جؿ ضبط األدلة بالتفتيش المسبؽ، ثـ محاكلة أحثا لمشرطة عمى التحايؿ غير المشركع مف ك 
 . إضفاء المشركعية عميو باستصدار إذف قضائي الحؽ بالتفتيش

، المصدر المستقؿلقيد  يا الحديثة كفيةكلكف رغـ ذلؾ، ظمت المحكمة العميا في أحكام
ثر تفتيش غير إقررت قبكؿ دليؿ تـ الكشؼ عنو  U.S.V.Whitehorn (1987) ففي قضية

قانكني تأسيسا عمى أف رجاؿ المباحث الفيدرالية كانكا قد شرعكا في استصدار إذف قضائي 
ا الشقة المراد تفتيشيا قد حددك كانكا ء التفتيش المعيب بساعة كاحدة، ك صحيح بالتفتيش قبؿ بد

 U.S.V. Eaton( 1989)في قضية المخدرات. ك ف اثنيف مف قاطنييا يتجراف في أعمى عمـ بك 
نو كاف سيتـ حتما أثر اعتراؼ غير مقبكؿ، تأسيسا عمى إقررت قبكؿ سبلح نارم مكتشؼ عمى 

 . عنو مف خبلؿ تفتيش صحيح الحؽ الكشؼ
يذا، خاصة إذا تعمؽ األمر باالعتراؼ الذم أف نسمـ مثبل بحؿ ك ناكيؼ يمكنغير أنو 

خاصة إف عممنا أف الدستكر األمريكي  ،يعتبر أكثر اإلجراءات حساسية بالنسبة لحقكؽ المتيـ
 .يتضمف ضمانة أساسية تتعمؽ بعدـ اعتراؼ المتيـ ضد نفسو
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ثر تفتيش إتقرر قبكؿ دليؿ مكتشؼ U.S.V .Ivey  (1990) حدثأفي قضية أخرل ك  
  .(1)كاف سينقضي حتما إلى ذات النتيجةلما أف تحقيقا مكازيا كاف يجرم ك ي لحقيبة طاغير قانكن

مف خبلؿ التطرؽ لنطاؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في 
كقضاء المحكمة  ،كي بصفة عامةييمكف أف نستنتج أف القضاء األمر لنظاـ اإلجرائي األمريكي ا

بعدة الطرؽ  سعى االستبعاد قد  الذم نشأت فيو قاعدةك و الخصكص االتحادية العميا عمى كج
قيا كالحد مف آثارىا  تحت ضغط  االنتقادات التي ككجييا التيار الفقيي إلى التضييؽ مف نطا

اإلجرامية في المجتمع األمريكي كقمة الدراسات كقد ساعده في ذلؾ تفاقـ الظكاىر  المناىض،
لى إة قاعدة كقاعدة االستبعاد في المجاؿ الجزائي. إضافة ضركر مدل أىمية ك  الحاسمة بشأف

مبت عمييـ حيث غ Burgerكعمى رأسيـ القاضي  تكجيات قضاة المحكمة االتحادية أنفسيـ
التي  خمقكا العديد مف االستثناءاتف بذلؾ.الظركؼ مياجمة القاعدة كمما سمحت ليـ نزعة 

ة لتفادم آثارىا السمبية المحتممة، لكنيـ تضيؽ مف مجاؿ التطبيؽ الجامد أك المطمؽ لمقاعد
ستكرية المقررة لممتيـ أك بتعبير أدؽ بالغكا في ذلؾ عمى نحك تعارض مع ما الضمانات الد

المشتبو فيو خاصة فيما يتعمؽ باستثناء الكشؼ الحتمي لمدليؿ عمى النحك الذم بيناه، مما يثير 
إلى األخذ بقاعدة  في بداية األمر اءالتناقض كالتعارض مع االعتبارات التي دفعت بالقض

االستبعاد  خاصة اعتبارات الردع كعجز البدائؿ المقترحة في ىذا المجاؿ عف تحقيؽ ما تحققو 
 المحكمةظمت  لكف كرغـ كؿ ذلؾ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة.

جرائية عديد مف القيكد اإلفرضت إلى جانب ذلؾ البؿ ك متمسكة بتكجييا ىذا،  االتحادية العميا
المطمب الثاني  لثسكؼ نكضحو في المبحث الثاعمى النحك الذم لمتمسؾ بيذه القاعدة، 

 .في النظاـ اإلجرائي األمريكي المتعمؽ بتنظيميا اإلجرائي
 المطمب الثاني : نطاؽ تطبيؽ القاعدة في النظاـ اإلجرائي الجزائري

دة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة يرتبط مكقؼ التشريع الجزائرم إزاء قاع
كباقي التشريعات العربية األخرل في مجمكعيا بنظرة التشريعات ذكات األصؿ البلتيني إلى 
المكضكع، حيث قمما تفرد التشريعات المنتمية إلى ىذه العائمة القانكنية نصكصا خاصة لؤلدلة 

لما تقضي بو قكاعد اإلجراءات الجنائية المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، تاركة تحديد مصيرىا 
بشأف الجزاءات اإلجرائية، كأىميا البطبلف، مع ما سيتتبعو ذلؾ مف إىدار لقيمة الدليؿ الباطؿ 

                                         
(1)  T.F. La Macchia, Op.Cit., p.1024. 
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يختمؼ األمر إذا ما تعمؽ بحكـ البراءة الذم  ، اإلدانة ال البراءة. إذكعدـ جكاز بناء اإلدانة عميو
يمو عف إجراء غير مشركع طبقا لمبدأ األصؿ في يجكز بناءه عمى أم دليؿ حتى كلك تـ تحص

 . (1)المتيـ البراءة
إذ أف بطبلف أم عمؿ قانكني يعني إىدار قيمتو كاستبعاد آثاره. فاألصؿ فيو أنو نتيجة   

طبيعية لمخالفة العمؿ لمشركط التي  يستمزميا القانكف لصحتو. سكاء استمدت ىذه الشركط مف 
ة. ألف العمؿ المخالؼ لمقانكف ال يجكز أف يككف لو قيمة نص صريح أك مف القكاعد العام

 .العمؿ الصحيح المكافؽ لو
كىكذا يترتب عمى تقرير بطبلف أم إجراء أثر ميـ يتمثؿ في استبعاد األدلة المستمدة 
منو سكاء أكانت ىذه األدلة شفكية أك كتابية أك مادية، ىذا إضافة إلى الجزاءات األخرل التي 

جرم اإلجراء الباطؿ، كالتي قد تككف مسؤكلية مدنية تطبيقا لمقاعدة المدنية تكقع عمى مف ي
الشخص عف خطئو، كقد تككف إلى جانب ذلؾ جنائية أك تأديبية، متى ما  العامة في مسؤكلية

تكافرت شركط كؿ نكع مف ىذه األنكاع الثبلثة التي يقضي بيا القانكف المدني أك الجنائي أك 
  .اإلدارم حسب األحكاؿ

لى جانب حاالت االستبعاد المتفرقة المرتبطة بالبطبلف المنصكص عمييا صراحة،  كا 
قد يضفي المشرع قيمة دستكرية عمى بعض الحقكؽ كينص صراحة عمى  إذ الدستكرسكاء في 

أـ في تشريعات اإلجراءات الجنائية تحسـ مشكمة االستبعاد ، إىدار الدليؿ المستمد مف انتياكيا
الذاتي، كىي الشائعة في الغالبية العظمى مف التشريعات  نظرية البطبلفعمى ضكء تطبيؽ 

تنظيـ إجرائي خاص بمدل قبكؿ األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  افبل يكجد إذ. العربية
كنطاقو كاستثناءاتو كتنظيمو إجرائيا في ىذه التشريعات، ىذا مف ناحية، كمف ناحية ثانية، كاف 

 .دكر ىاـ في كضع أسس استبعاده األدلة غير المشركعة لمقضاء في ىذا االتجاه
 
 

                                         
 الحكـ بالبراءة عمى دليؿ غير مشركع:  استنادراجع في الجدؿ الذم ثار بشأف مدل جكاز  (1)
دار النيضػػة العربيػػة،  ،ضػػوابط سػػمطة القاضػػي الجنػػائي فػػي تقػػدير األدلػػة، دراسػػة مقارنػػة بالشػػريعة اإلسػػنميةمحمػد سػػيد حسػػف محمػػد،  

 .249-243.صص.، 1007
 .313.، ص1006، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة الرابعة، الجنائي الدستوري القانوفأحمد فتحي سركر،  
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 ماىية األدلة غير المشروعةالفرع األوؿ: دور القضاا الجنائي في تحديد 
يقـك عمى  العربية كمف ضمنيا التشريع الجزائرم إذا كاف اإلثبات في معظـ التشريعات

ية تمارس في إطار قيكد مف المسمـ بو أف تمؾ الحر فمبدأ حرية القاضي في تككيف عقيدتو، 
محددة مف أىميا كجكب تككيف تمؾ العقيدة مف خبلؿ أدلة صحيحة أك مشركعة، كقد أبدل 
القضاء مكقفو في ىذا الشأف مف خبلؿ التطبيقات القضائية المتفرقة عمى بطبلف أدلة بعينيا 

جراءات القبض كالتفتيش   .(1)السيما تمؾ التي كردت بشأف اعتراؼ المتيـ كا 
عب القضاء الجنائي كيمعب دكرا حاسما بشأف تحديد ماىية األدلة غير المشركعة أك إذ ل

غير نزيية في ىذه القكانيف، كيظير ذلؾ جميا في التطبيقات القضائية العديدة بشأف بطبلف 
 األدلة الجنائية.

فقد أظير التطكر التاريخي لمبطبلف الدكر الياـ الذم لعبو كؿ مف التشريع كالقضاء 
قو في ىذا الميداف. حيث تكلى كؿ مف التشريع كالقضاء جنبا إلى جنب إنشاء حاالت كالف

البطبلف كتحديد معالـ نظرية البطبلف عبر مراحؿ زمنية متتالية منذ القانكف الفرنسي القديـ 
  .(2)إلى يكمنا ىذا 1790الصادر سنة 

ذلؾ بكيفية منسجمة  فقد اشترؾ كؿ مف التشريع كالقضاء في إثراء كتطكير البطبلف، كتـ
كمنسقة. فعندما يقـك التشريع بإنشاء حاالت جديدة لمبطبلف، يعمؿ القضاء مف جيتو عف طريؽ 
ما يصدره مف أحكاـ بالتخفيؼ كالتقميؿ مف البطبلف. كعندما يحجـ المشرع مف التدخؿ لحماية 

الذم يتـ بكيفية تمس الحريات الفردية يمجأ القضاء إلى إعماؿ رقابتو، كالقضاء بإبطاؿ اإلجراء 
بحقكؽ الدفاع كتضر بمصمحة أطراؼ الدعكل العمكمية. كقد كاف لمقضاء دكر مميز في تكسيع 
مجاؿ حماية الحريات الفردية كحقكؽ الدفاع كرقابة شرعية اإلجراءات، كذلؾ عف طريؽ إنشاء 

 حاالت بطبلف تمحؽ اإلجراءات التي تخرؽ حقكؽ الدفاع.
اؾ حاالت بطبلف نص عمييا القانكف صراحة كرتب عمى عدـ كتأسيسا عمى ذلؾ فإف ىن
أغفميا، البطبلف، ألف اإلجراء لـ يتـ صحيحا كحسب مقتضيات  مراعاة األحكاـ التي كضعيا أك

الشركط ثر المنتظر منو لعدـ تكفره عمى قانكف اإلجراءات الجزائية، كعميو فبل يككف لو األ

                                         
  .236.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأحمد عكض ببلؿ،  (1)
 ،1006اإلسػػػػكندرية،  لعربيػػػة األكلػػػػى،، منشػػػأة المعػػػػارؼ، الطبعػػػػة احرمػػػػة الحيػػػػاة الخاصػػػػة ونظريػػػػة التفتػػػػيشتكفيػػػؽ محمػػػػد الشػػػػاكل،  (2)

 . 418-416.صص.



 72 

ا اإلجراء، كعميو فبل تككف ليذا األخير قيمة قانكنية أم الشكمية التي يستكجبيا القانكف لمثؿ ىذ
 أنو مجرد مف القيمة القانكنية.

كما شارؾ القضاء في مجيكد حركية إثراء البطبلف، كذلؾ بإنشاء حاالت جديدة لمبطبلف 
لـ ينص عمييا القانكف، كىذا عندما يككف اإلجراء المعيب ينطكم عمى خرؽ صارخ لمقكاعد 

 ا بحقكؽ الدفاع كالحريات الفردية.اإلجرائية كماس
يتجاذبيا في كمف بينيا التشريع الجزائرم كمف ىذا المنطمؽ نجد تشريعات ىذه الدكؿ 

مجاؿ البطبلف اتجاىاف أك مذىباف. فيناؾ مف الدكؿ مف ال تعترؼ إال بالبطبلف المنصكص 
 ى سبيؿ الحصر.عميو في القانكف كال تأخذ إال بحاالت البطبلف التي أكردىا القانكف عم

في حيف يأخذ الفريؽ الثاني بالبطبلف الجكىرم أك الذاتي الذم يقضي بو القضاء حتى 
 كلك لـ ينص عميو القانكف إذا كاف اإلجراء قد خالؼ قاعدة مف القكاعد الجكىرية في اإلجراءات.

، كمف خبلؿ (1)كقد أخذت قكانيف كؿ مف مصر كفرنسا كتكنس كالمغرب بالمذىبيف معا
ح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم يتضح جميا بأف المشرع الجزائرم قد اعتمد كأخذ تصف

بالنظريتيف معا، نظرية البطبلف القانكني كنظرية البطبلف الجكىرم. لذا فإف تحديد نطاؽ قاعدة 
استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في النظاـ اإلجرائي الجزائرم يتطمب بالدرجة 

التطرؽ إلى كؿ مف البطبلف القانكني كالبطبلف الجكىرم في قانكف اإلجراءات الجزائية  األكلى
الجزائرم عمى كجو الخصكص، عمى أساس أف تقريرىما يترتب عنو أثر ميـ يتمثؿ في استبعاد 
 الدليؿ المترتب عف اإلجراء الباطؿ لتحصيمو بطريقة غير مشركعة، كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي:

 : البطنف القانوني أو النصي يثانال فرعال
"Nullités formelles ou nullités textuelles" 

بالبطبلف القانكني أك النصي الذم أخذ المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية 
يترتب عمى الحكـ بو مف طرؼ مختمؼ الجيات القضائية المختصة استبعاد األدلة المتحصمة 

حاالتو في النظاـ ما يمي نكضح مفيـك  البطبلف القانكني أك النصي فمف اإلجراء الباطؿ، كفي
 اإلجرائي الجزائرم.

 

                                         
  .19.، ص1007، دار ىكمة، الطبعة الرابعة، الجزائر، البطنف في قانوف اإلجرااات الجزائية، دراسة مقارنةأحمد الشافعي،  (1)
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 البطنف القانوني أو النصيأوال: مفهىم 

ىك البطبلف الذم ال يتقرر إال بنص القانكف. كيعبر الفقياء عف ىذا البطبلف بػ )ال   
ت مخالفتو، طالما أف القانكف بطبلف بغير نص(. كمفيـك ذلؾ أف اإلجراء يبقى صحيحا كلك تم

لـ ينص عمى البطبلف عند كقكع المخالفة. كيترتب عمى األخذ بنظرية البطبلف القانكني أف 
 القاضي ال يممؾ أف يقضي بالبطبلف إذا كاف المشرع لـ ينص عميو.

فدكر القاضي في ىذا المذىب ىك دكر تقريرم، إذ ال يجكز لو أف يحكـ بالبطبلف إال 
التي أكردىا القانكف عمى سبيؿ الحصر، كال يممؾ أف يجتيد في ذلؾ. فإذا ارتكبت  في الحاالت

مخالفة إلحدل ىذه الحاالت قضى بالبطبلف كما لـ ترتكب ىذه المخالفة فبل يترتب البطبلف، 
 كلك أدل ذلؾ إلى المساس بحقكؽ الدفاع كانتياؾ الحريات الفردية.

االت التي يقع فييا البطبلف، بحيث يمتنع عمى فالمشرع ىك الذم يتكلى بنفسو تحديد الح
 القاضي إضافة حالة إلييا أك إنقاص حالة منيا. فيذه الحاالت محددة حصرا بالنصكص.

كىذا المذىب ينتقده الفقياء ألنو مف العسير عمى الشارع أف يحصر سمفا جميع الحاالت 
البطبلف لـ ينص عمييا  التي يجب فييا القضاء بالبطبلف. فقد تككف ىناؾ حاالت تستكجب

الشارع فبل يستطيع القاضي أف يقضي بيا. كما قد تككف ىناؾ حاالت نص الشارع  عمى 
. لذا فيك يتسـ بالعجز كعدـ الكفاية لحماية القكاعد (1)البطبلف فييا، كىي ال تستدعي ذلؾ

 . (2) اإلجرائية
سبقا اإلجراءات أك غير أنو يمتاز بككف القاضي كأطراؼ الدعكل الجزائية، يعرفكف م

الشكميات التي يعتبرىا القانكف أساسية كجكىرية، فيعممكف جميعا عمى احتراميا. كقد حصر 
القانكف جميع حاالت البطبلف. فيك بالتالي يستبعد كؿ تفسير يقـك بو القاضي، الشئ الذم  

ة األطراؼ ينتج عنو الحيمكلة دكف تحكـ كتعسؼ ىذا األخير في تقرير حاالت البطبلف كمفاجأ
بالقضاء ببطبلف إجراء لـ يكف متكقعا سمفا لعدـ النص عميو قانكنا. كالميزة األخرل ليذا 
المذىب ىي انسجاـ أحكاـ القضاء كاستقرارىا عمى اتجاه كاحد يتخذه القضاة  نبراسا ييتدكف بو 

 في أحكاميـ.

                                         
  .92.صمرجع سبؽ ذكره، فاركؽ الكيبلني، الجزء األكؿ،  (1)
  .35ص.، مرجع سبؽ ذكرهبارش سميماف،  (2)



 73 

 في النظاـ اإلجرائي الجزائريالبطنف القانوني حاالت  ثانيا:
د تعرض المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية لمبطبلف القانكني كنص ىذا كق

عميو في حاالت كثيرة، سنتطرؽ ألىميا فيما يمي، كالتي تخص مكضكع دراستنا بطبيعة الحاؿ 
 كىي:

ؽ.إ.ج كالمتعمقة بتفتيش المنازؿ كالمحبلت  48حاالت البطبلف الكاردة بالمادة  -2
مخالفة اإلجراءات الشكمية عند إجراء التفتيش المنصكص عمييا بالمادتيف العمكمية كالناشئة عف 

جراء التفتيش في  47ك 45 ؽ.إ.ج كىي ضركرة حضكر صاحب المسكف كقت التفتيش كا 
الميعاد القانكني بيف الساعة الخامسة صباحا كالثامنة ليبل كالحفاظ عمى السر الميني عند إجراء 

ىذا النكع مف البطبلف يزكؿ برضا الشخص المعني إذ أجازت حجز الكثائؽ كاألشياء، عمى أف 
ؽ.إ.ج لمخصـ أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطبلف المقرر لمصمحتو كحده عمى أف  159المادة 

 يككف ىذا التنازؿ صراحة ال لبس فيو.
فقرة  157ؽ.إ.ج: فقد استمزمت المادة  1فقرة  157حاالت البطبلف الكاردة بالمادة  -7

ؽ.إ.ج المتعمقة باستجكاب المتيـ كالمادة  100اعاة األحكاـ المقررة في المادة ؽ.إ.ج مر  1
ؽ.إ.ج المتعمقة بسماع المدعي المدني تحت طائمة بطبلف اإلجراء ذاتو كاإلجراءات التي  105

ف الشكميات التي يترتب عمى مراعاتيا البطبلف بمكجب أحكاـ المادة  ؽ.إ.ج  1فقرة  157تميو كا 
 ىي: 

الحضكر  عنداستجكابو  عندإحاطة المتيـ عمما بكؿ الكقائع المنسكبة إليو عدـ  -أ
 األكؿ.

عدـ تنبيو المتيـ عند استجكابو عند الحضكر األكؿ بأنو حر في عدـ اإلدالء بأم  -ب
 تصريح.

عدـ إببلغ المتيـ عند استجكابو عند الحضكر األكؿ بأف لو الحؽ في اختيار  -ج
 محامي لو.

يـ في المكضكع أك سماع المدعي المدني أك مكاجيتيما بغير حضكر استجكاب المت -د
 محامييما أك بعد دعكتيما قانكنا ما لـ يتنازال صراحة عف ذلؾ.

عدـ استدعاء محامي المتيـ أك المدعي المدني بكتاب مكصى عميو يرسؿ إليو قبؿ   -ػى
 أك مكاجيتيما. يكميف عمى األقؿ مف تاريخ استجكاب المتيـ أك سماع المدعي المدني
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عدـ كضع ممؼ اإلجراءات تحت طمب محامي المتيـ أك المدعي المدني أربع  -و
 كعشريف ساعة عمى األقؿ قبؿ كؿ سماع.

ؽ.إ.ج لممتيـ ك الطرؼ المدني ممف لـ تراع  157فيما أجازت الفقرة الثانية مف المادة 
ف التمسؾ بالبطبلف كيصحح ؽ.إ.ج أف يتنازؿ ع 157في حقو أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 

بذلؾ اإلجراء غير أنو يتعيف أف يككف التنازؿ صريحا كال يجكز أف يبدل إال في حضكر 
 المحامي أك بعد استدعائو قانكنا.

ؽ.إ.ج كىك الجزاء المترتب عف تخمؼ بياف  44حالة البطبلف الكاردة في المادة  -3
جراء كصؼ الجـر مكضكع البحث عف الدليؿ كعنكاف األماكف  التي ستتـ زيارتيا كتفتيشيا كا 

الحجز فييا في اإلذف بالتفتيش الصادر عف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ كقد نصت 
 22-06المتضمنة بالقانكف رقـ  44مف المادة  03عمى ىذا النكع مف البطبلف صراحة الفقرة 

 ئية.المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزا 2006ديسمبر  20المؤرخ في 
 

ؽ.إ.ج كىك الجزاء المترتب عمى  15مكرر 65حالة البطبلف الكاردة في المادة  -4
انعداـ اإلذف المكتكب إلجراء عممية التسرب في الجرائـ الخاصة أك عدـ بياف فيو األسباب التي 
دعت إلى المجكء إلى ىذا اإلجراء كقد نصت عمى ىذا النكع مف البطبلف صراحة الفقرة األكلى 

 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المتضمنة بالقانكف رقـ  11مكرر  65مادة مف ال
 .(1) المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية

 : البطنف الجوىري أو الذاتي لثالثا لفرعا
"Nullités substantielles ou virtuelles" 

 الجكىرم أك الذاتي فبالبطبل في قانكف اإلجراءات الجزائيةأيضا المشرع الجزائرم  ذخأ
القانكني أك النصي ، كلعب القضاء في ىذا النكع مف البطبلف عمى بالبطبلف إلى جانب أخذه  

كجو الخصكص دكرا فعاال في رسـ حدكده كتبياف نطاقو ، كفيما يمي نكضح مفيـك ىذا النكع 
  في النظاـ اإلجرائي الجزائرم.مف البطبلف فحاالتو 

                                         
  .273.، ص1008، دار ىكمة، الجزائر، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائريمحمد حزيط،  (1)
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 لجوىري أو الذاتيالبطنف ا أوال: مفهىم
إجراء مخالؼ لقاعدة جكىرية يحكـ ببطبلنو كلك لـ ينص قتضى ىذا البطبلف أف كؿ م

القانكف عمى البطبلف، كىذا يعني أف تقرير البطبلف ال يتكقؼ بالضركرة عمى نص قانكني، 
نما يككف لمقضاء سمطة تقديرية في الحكـ ببطبلف اإلجراء إف خالؼ قاعدة جكىرية  .(1)كا 

تطكر كاتساع مجاؿ الحريات الفردية قد يجعؿ مف اإلجراء الذم يعتبر اليـك غير ف إذ أ
جكىرم جكىريا بعد فترة مف الزمف، األمر الذم يستحيؿ معو إحاطة المشرع سمفا بجميع حاالت 
البطبلف، لذلؾ فقد تبيف لمقضاء كالفقو أف مذىب البطبلف القانكني أك النصي ال يفي بالحاجة 

ت البطبلف التي لـ ينص عمييا المشرع صراحة، كالتي تمحؽ إجراءات جكىرية في لمكاجية حاال
الدعكل الجزائية، حيث أف المشرع ال يستطيع أف يمـ كينص مسبقا عمى جميع حاالت البطبلف 

 كيكردىا عمى سبيؿ الحصر.
كقد دفع ىذا النقص كبل مف الفقو كالقضاء الفرنسي إلى إنشاء مذىب البطبلف    

رم، كاألخذ بو في الحاالت التي ينص فييا القانكف صراحة عمى البطبلف. كقد استكحى الجكى
مف قانكف تحقيؽ الجنايات الفرنسي  408الفقو كالقضاء ىذا المذىب مف الفقرة الثانية مف المادة 

التي كانت السبب في تطكره كتكسعو كازدياد المياديف التي يتناكليا، رغـ أف القانكف لـ ينص 
 . (2) صراحة عميو

إذ يقكؿ أنصار ىذا المذىب أف الشارع ال يستطيع حصر حاالت البطبلف في القانكف، 
لذلؾ يجب ترؾ ىذه الميمة لمقضاء عمى ضكء ما تتكشؼ عنو الكقائع اليكمية، فالقاضي ىك 
الذم يعاني مف المخالفات، كىك الذم يعالجيا ضمف المنطؽ ما دامت الثقة فيو قائمة، كلكف 

ع يكتفي بكضع معيار يستعيف بو القاضي لمتمييز بيف القكاعد التي ال تبطؿ اإلجراء الشار 

                                         
 .62.ص ،مرجع سبؽ ذكره سعيد نمكر،محمد  (1)

 Art. 408 du code d'instruction criminelle français: 
 (2)

 

  " Il en sera de même, tant dans les cas de l'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de 

prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou  plusieurs réquisitions du 

ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité 

ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou 

requise". 

 .36.صمرجع سبؽ ذكره، أحمد الشافعي،    
 .824.،ص2995، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الدفوع الجنائيةعبد الحميد الشكاربي،  
 .21.، ص1007مكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ، الالبطنف الجنائيعبد الحميد الشكاربي،  
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المخالؼ بيا، كالقكاعد التي تبطؿ اإلجراء المخالؼ ليا، فيذا المذىب يتبنى التفرقة بيف القكاعد 
 –اإلجرائية الجكىرية كتقرير البطبلف جزاء مخالفتيا، كالقكاعد اإلجرائية غير الجكىرية 

 التي ال يترتب البطبلف جزاء لمخالفتيا. -رشاديةاالست
ف كاف الفقو كالقضاء يخمط بينيما،  كىكذا يبلحظ أف الجكىرية تعكد لئلجراء ال لمعيب كا 
كلكف تطبيؽ ىذا المعيار يتطمب ضابطا. يعرؼ بو القاضي القاعدة الجكىرية يميز عمى أساسو 

بط البد أف يككف مكضكعا الختبلؼ اآلراء بينيا كبيف القاعدة غير الجكىرية، كمثؿ ىذا الضا
ذا كانت ميزة مذىب البطبلف القانكني الضبط كالتحديد، فإف ميزة  الفقيية كالحمكؿ القضائية، كا 
ىذا المذىب ىي المركنة كقياس الجزاء عمى قدر أىمية القاعدة كجسامة المخالفة، باإلضافة 

سمطة تقديرية، كلكف يعاب عمى ىذا إلى ما ينطكم عميو مف ثقة في القضاء كاعتراؼ لو ب
المذىب صعكبة التفرقة بيف القكاعد الجكىرية كالقكاعد غير الجكىرية، كاحتماؿ اختبلؼ اآلراء 
في ىذا الشأف، كعدـ استطاعة القطع مقدما بما إذا كاف القاضي سينطؽ بالبطبلف أـ لف ينطؽ 

 .بو، مما يعني نكعا مف الغمكض يحيط بتطكر الدعكل كمصيرىا
كبعبارة أخرل فإف ىذا المذىب ال يغمؽ باب االجتياد ألنو ال يكتفي بالنصكص الجامدة، 
كيدافع أنصار ىذا المذىب عف العيب المكجو إلى مذىبيـ بخصكص صعكبة التفريؽ بيف 
القكاعد الجكىرية كغيرىا، أف الخبلؼ مكجكد أيضا حكؿ مدلكؿ النصكص القانكنية فيما لك 

نكني الذم يحصر حاالت البطبلف، كالخبلؼ في الرأم لمكصكؿ إلى الحؿ أخذنا بالمذىب القا
األعدؿ، أمر مف طبيعة التشريع الجزائي باعتباره عمما إنسانيا خاضعا لسنة التطكر كحركة 
التقدـ، لذلؾ ال يجكز نبذ مذىب صالح إذا احتاج ترسيخ دعائمو إلى بذؿ الجيد العقمي سعيا 

 .(1)كراء الحمكؿ المثمى العادلة
 الذاتي في النظاـ اإلجرائي الجزائريالبطنف حاالت  ثانيا:   

الفقرة األكلى مف ؽ.إ.ج بقكليا: " يترتب  159قد نصت عمى البطبلف الذاتي المادة ل
البطبلف أيضا عمى مخالفة األحكاـ الجكىرية المقررة في ىذا الباب خبلؼ األحكاـ المقررة في 

ى مخالفتيا إخبلؿ بحقكؽ الدفاع أك حقكؽ أم خصـ في إذا ترتب عم 105ك 100المادتيف 
 الدعكل".

                                         
 .797.، صمرجع سبؽ ذكرهكامؿ السعيد،  (1)
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كعمى ىذا النحك يتبيف أف المشرع قد اعتمد معيار حقكؽ الدفاع كحقكؽ أم خصـ في الدعكل  
كقد تردد ذلؾ في العديد مف األحكاـ منيا:  القرار الصادر  لتحديد المقصكد باإلجراء الجكىرم
القرار الصادر عف ك  (1) 34094. طعف رقـ 19/22/2983عف الغرفة الجنائية األكلى في 

ىك اآلخر غير أف ىذا المعيار  .(2)4882.طعف رقـ  20/03/2987الغرفة الجنائية األكلى في 
يثير مشكمة البحث عف المقصكد بحقكؽ الدفاع، إذ أف المادة تضمنت ألغازا بعدـ تحديدىا 

تكضيح تطبيقا لمقتضيات الشرعية  لمضمكف ىذه الحقكؽ، فبقي األمر غامضا يحتاج إلى
اإلجرائية، حيث يقتضي مبدأ الشرعية كجكب الكضكح كالبياف في النصكص الجنائية، كأنو في 
حالة غمكضيا البد أف يتـ تفسيرىا تفسيرا كاسعا بما يكفي لضماف حرية المتيـ كحقكقو في 

 مكاجية الجية التي تباشر اإلجراءات اتجاىو. 
لمقصكد باإلجراءات الجكىرية يتطمب المجكء عمى االجتياد القضائي، لذلؾ فإف تحديد ا  

بما أف األمر ترؾ الجتياد القضاة يستنبطكنو مف التعبير الكارد في النص كما لك استعمؿ كممة 
المزـك أك الكجكب أك مف الغاية التي تقؼ كراء كؿ قاعدة تقرر إجراء معينا. حيث اكتفت المادة 

 .رىما لقياـ البطبلف الجكىرمببياف شرطيف يجب تكف
 .ثالثا: شروط قياـ البطنف الجوىري أو الذاتي

تكافر الفقرة األكلى مف ؽ.إ.ج  159لقياـ البطبلف الجكىرم أكالذاتي تطمبت المادة 
 كىما: شرطيف أساسييف 

أف تحصؿ مخالفة لألحكاـ الجوىرية المقررة في باب جيات التحقيؽ مف المادة  -1
 :(3) 722إلى  66

بالنسبة لؤلحكاـ الجكىرية المقررة في الباب الخاص بجيات التحقيؽ، فيبلحظ بادئ ذم 
بدء أف المشرع الجزائرم قد حصر حاالت البطبلف الجكىرم في مخالفة الباب الخاص بجيات 
التحقيؽ في حيف تشمؿ ىذه الحاالت في التشريع الفرنسي، عمى سبيؿ المثاؿ، مخالفة كؿ 

 جراءات الجزائية. أحكاـ  قانكف اإل

                                         
 . 178.، ص2989 الرابع،العدد  ،المجمة القضائية (1)
 .139.ص ،2990 الثالث،العدد ، المجمة القضائية(2)
المعػدؿ  2966يكنيػك سػنة  8المػؤرخ فػي  255-66مػر الباب الثالث مف الكتاب األكؿ مف قانكف اإلجراءات الجزائيػة الصػادر بمكجػب األ (3)

 كالمتمـ.
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كمع ذلؾ يصعب حصر األحكاـ المتعمقة بباب التحقيؽ بسبب تعددىا حيث تشمؿ        
الطمب االفتتاحي إلجراء التحقيؽ، اإلدعاء المدني، االنتقاؿ كالتفتيش كالقبض، سماع الشيكد، 

س المؤقت المكاجية، األكامر القسرية كتنفيذىا، الحباب المتيـ كسماع المدعي المدني ك استجك 
اإلحالة، استئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ، إعادة  كاإلفراج، اإلنابة القضائية، الخبرة، أكامر

 التحقيؽ لظيكر أدلة جديدة.
أف يترتب عمى مخالفة األحكاـ المذكورة إخنؿ بحقوؽ الدفاع أو أي خصـ في  -7
 الدعوى:
ألة مكضكعية يرجع أما عف اإلخبلؿ بحقكؽ الدفاع أك أم خصـ في الدعكل، فيي مس 

الحالية  02الفقرة  157الشؾ فيو، في ضكء صياغة المادة كمما تقديرىا لمقضاة حالة بحالة. 
التي أغفمت النص عمى البطبلف الذم يترتب عمى استجكاب المتيـ في حالة عدـ مراعاة أحكاـ 

ب المتيـ يترتب المتعمقة باستجكا 105، أف عدـ مراعاة األحكاـ المقررة في المادة 105المادة 
 عميو إخبلؿ بحقكؽ الدفاع.

 
 رابعا: البطنف الجوىري في القضاا الجزائري

تعتبر الشكمية جكىرية في نظر القضاء الجزائرم عندما تمس بحقكؽ مف تمسؾ بيا،  
كعمى ىذا األساس قضت المحكمة العميا برفض طعف المدعي لككنو لـ يثبت أف خرؽ اإلجراء 

صادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ  ليا قرارفي  المدعى بو مس بحقكقو
 .(1) 58430.طعف رقـ 18/22/2989

         نشكر حاالت قضي فييا ببطبلف ىذا كال يكجد في قضاء المحكمة العميا الم 
إجراءات التحقيؽ بسبب مخالفة قاعدة جكىرية ترتب عمييا إخبلؿ بحقكؽ الدفاع. عمى خبلؼ 

يزخر بمثؿ ىذه الحاالت، كنظرا لتطابؽ التشريعيف في ىذا الخصكص  القضاء الفرنسي الذم
 عتماد عمى ما قضي بو في فرنسا لمداللة عمى ىذه الحاالت.يمكف اال
ىذا كبالرجكع إلى اجتياد القضاء الفرنسي نجد بعض الحاالت التي قضي فييا         

ء التحقيؽ غير ممضي، بالبطبلف كىي: عدـ اختصاص قاضي التحقيؽ، طمب افتتاحي إلجرا
عدـ بياف تكييؼ الكقائع كالمكاد القانكنية المعاقب عمييا في الطمب االفتتاحي إلجراء التحقيؽ، 

                                         
 .161.ص ،2994 الثاني، العدد،المجمة القضائية  (1)
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محضر استجكاب المتيـ غير الممضي مف قبؿ قاضي التحقيؽ، محضر مكاجية غير ممضي 
ؽ.إ.ج  145دة ما)ال مف قبؿ قاضي التحقيؽ، عدـ قياـ الخبير بأداء اليميف قبؿ مباشرة الخبرة

(، إنابة قضائية غير ممضاة مف قبؿ قاضي التحقيؽ، إنابة قضائية غير مؤرخة، جزائرمال
 .(1)استجكاب المتيـ المسبكؽ بأدائو لميميف، االعتراؼ الناتج عف كسائؿ غير مشركعة

ؽ.  197بالمقابؿ قضي بعد قياـ البطبلف في الحاالت اآلتية: عدـ مراعاة أحكاـ المادة  
بشأف تبميغ المتيـ تاريخ الجمسة أماـ غرفة  -ؽ.إ.ج جزائرم 182كتقابميا المادة  -فرنسي إ.ج. 

االتياـ إذا ما ثبت أنو تـ تبميغ محاميو بتاريخ الجمسة كحضر إلييا كقدـ أما غرفة االتياـ 
كتقابميا المادة  -ؽ.إ.ج فرنسي  163مبلحظات شفكية لصالح المتيـ، عدـ مراعاة أحكاـ المادة 

التي تكجب عرض األحراز المختكمة، التي لـ تكف قد فتحت كجردت،  -ؽ.إ.ج جزائرم 150
كتقابميا المادة  -ؽ.إ.ج فرنسي قبؿ تعديميا  122قبؿ إرساليا لمخبير، عدـ مراعاة أحكاـ المادة 

التي تكجب تبميغ األمر باإليداع لممتيـ، عدـ مراعاة أحكاـ المادة  -ؽ.إ.ج جزائرم 2/ 117
التي تكجب إجراء التحقيؽ عف  -ؽ.إ.ج جزائرم 68/6كتقابميا المادة  -.إ.ج فرنسي ؽ 81/6

 .(2)شخصية المتيـ في مكاد الجنايات
كيؤخذ عمكما عمى القضاء الفرنسي تشدده في قبكؿ البطبلف مف خبلؿ الصرامة     

ادت بعد ذلؾ التي أبداىا في تقدير اإلخبلؿ بحقكؽ الدفاع، بدليؿ أف محكمة النقض الفرنسية ع
كضيقت مف فكرة حقكؽ الدفاع كاشترطت العتبار مخالفتيا سببا لمبطبلف أف تعرض المخالفة 
اإلجرائية أىـ الحقكؽ األساسية لمخطر كأف يتكفر االعتداء الجسيـ عمييا كتطبيقا لذلؾ قضت 

تيـ بعدـ تكافر البطبلف كصحة اإلجراء إذا رفضت المحكمة تأجيؿ القضية لتسييؿ اتصاؿ الم

                                         
)1( Crim.11/4/1959.B.213│ Crim.4/12/1952.JCP.1953 II.7625│ Crim.26/7/1957.B.597│ 

Crim.12/10/1972.B.284│ Crim.13/11/1968.B.294│ Crim.2/2/1907.B.62│ Crim.12/10/1972.B.284 

Crim.10/11/1970.B.294│ Crim.6/1/1923.S.1923.1.185│ Crim.12/6/1952.B.153. 
-192-191، ص.ص. 2002نقػبل عػػف أحسػػف بكسػػقيعة، التحقيػػؽ القضػػائي، الػديكاف الػػكطني لؤلشػػغاؿ التربكيػػة، الطبعػػة الثانيػػة، الجزائػػر، 

193 . 
Crim.31/10/1960│

  
│   

Crim.3/3/1960.D.167
 (2)        

Crim.24/11/1960.D.167. 
G.Truchi.Guide du greffier d'instrution ,Ministre de la justice,Alger, 1967,p.123. 

Crim.1/12/1960.J.C.P.12 
 .291 نقبل عف أحسف بكسقيعة، مرجع سبؽ ذكره، ص.     
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بالمحامي، أك إذا لـ يتمكف المحامي مف اإلطبلع عمى  ممؼ الدعكل قبؿ االستجكاب بسب 
 .(1)قفؿ قمـ الكتاب

كعميو "تعد إجراءات جكىرية تمؾ اإلجراءات التي تحدد ضمانات الحرية الشخصية 
لي لممتيـ، كتكفؿ اإلشراؼ القضائي عمى اإلجراءات" سكاء ما تعمؽ منيا بمرحمة التحقيؽ األك 

أك القضائي االبتدائي أك مرحمة المحاكمة في سبيؿ الكصكؿ إلى كشؼ الحقيقة تحقيقا لمتكازف 
 بيف مصمحة المتيـ كمصمحة المجتمع.

كتشمؿ اإلجراءات المتعمقة بضماف الحرية الشخصية بناء عمى قرينة البراءة: ضمانات  
اإلجراءات الماسة بسبلمة الدفاع التي تكاجو التيمة، ضمانات األمف الشخصي التي تكاجو 

الجسـ كحرية التنقؿ كالقبض كالحبس االحتياطي، كضمانات الحياة الخاصة التي تحمي الحؽ 
في أسرار ىذه الحياة كالتي تكاجو اإلجراءات الماسة بيا مثؿ التفتيش كالتنصت عمى المكالمات 

ر بطبلف أم إجراء منيا يترتب عمى تقري كالتيالياتفية كالتجسس بكاسطة كسائؿ التسجيؿ...الخ 
ذا  أثر ميـ يتمثؿ في استبعاد األدلة المتحصمة منو لتحصيميا بطريؽ غير مشركع. إذ أنو كا 
قضت غرفة االتياـ ببطبلف اإلجراء المشكب، تسحب مف ممؼ التحقيؽ كرقة اإلجراء الباطؿ 

لكرقة كتكدع لدل كتابة الضبط المجمس القضائي، كيحضر عمى أم كاف الرجكع إلى ىذه ا
ال تعرض لجزاء تأديبي بالنسبة  الستنباط أدلة أك اتيامات ضد الخصـك أثناء المرافعات كا 

 ؽ.إ.ج (. 160لمقاضي كالمثكؿ أماـ المجمس التأديبي بالنسبة لممحامي )المادة 
ككذلؾ األمر بالنسبة لمقكاعد التي تكفؿ اإلشراؼ القضائي خاصة تمؾ المتعمقة 

لئلجراءات سكاء ما تعمؽ بإجراءات التحقيؽ االبتدائي أك ما تعمؽ  باختصاصو ككيفية مباشرتو
بإجراءات المحاكمة. كعمى أساس كؿ ىذا تكصؿ الدكتكر بارش إلى أف حقكؽ الدفاع التي 
يترتب عمى انتياكيا بطبلف اإلجراء تتمثؿ في تمؾ األحكاـ التي تعطي لممتيـ ضمانات لمدفاع 

 . (2)ررة لجية االتياـ تحت إشراؼ القضاءعف نفسو مساكية لتمؾ الحقكؽ المق

فالسمة الغالبة في ىذا الصدد ىي الرغبة الصريحة أحيانا كالمضمرة أحيانا أخرل  ،اإذن 
في الحد مف حاالت كآثار البطبلف كجزاء إجرائي سكاء مف جانب المشرع أـ مف جانب 

شريع الجزائرم مف تـ في ىذا اإلطار تحديد مصير الدليؿ عمى ضكء مذىب الت القضاء، إذ
                                         

)1  (    Crim.22/6/1933.B.132│ Crim 14/11/1946.B.201. 
 .37مرجع سبؽ ذكره، ص.اف، نقبل عف بارش سميم

  .36.ص ،مرجع سبؽ ذكره ،بارش سميماف،  (2)
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نظرية البطبلف في اإلجراءات الجنائية كاالتجاه السائد في ىذا الصدد يقـك عمى فكرتيف 
 أساسيتيف ىما:

قصر البطبلف عمى المخالفات اإلجرائية الجسيمة، كىك ما يقضي إلى استبعاد األدلة  -
 المبنية عمييا دكف غيرىا.

كسيمة. سكاء في البطبلف القانكني  السعي نحك الحد مف آثار البطبلف بأكثر مف -
كالذم يقدر فيو المشرع ابتداء جسامة المخالفة عمى نحك يستتبع البطبلف بالضركرة، أك بالنسبة 
لمبطبلف الجكىرم المقرر كجزاء عمى مخالفة النصكص الجكىرية. مما قد يؤدم إلى تشجيع 

لعمكمية خاصة في مرحمة البحث القائميف باإلجراءات القميميف النزاىة خبلؿ مراحؿ الدعكل ا
كالتحرم كمرحمة التحقيؽ االبتدائي، عمى انتياؾ القكاعد التي تنيض عمييا العدالة الجنائية 
كالمترتبة عف مبدأ الشرعية اإلجرائية، كىك األمر الذم يمكف أف تفقد معو القكاعد التي تحدد 

 آثار البطبلف كثيرا مف فائدتيا.

ة تقديرية كاسعة في تحديد ماىية المخالفات اإلجرائية التي خاصة مع تمتع القضاء بسمط
مف شأنيا أف تفضي إلى عدـ قبكؿ األدلة الباطمة أك المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في مجاؿ 

 البطبلف الجكىرم تحديدا.
 

 .والجزائري األمريكي يفاإلجرائي يفالتنظيـ اإلجرائي لمقاعدة في النظام المبحث الثالث:
 بجميع كأىـ جكانب المكضكع محؿ البحث في النظاـ اإلجرائي األمريكي بعد إلمامنا

التي  يؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعةبتط المتعمقة بنطاؽكالجزائرم ك 
تحميمنا لجميع النقاط األساسية التي كانت كال تزاؿ مثار جدؿ في بعد ك ، احتاجت إلى تأصيؿ

المكضكع محؿ لكؿ الجكانب النظرية المتعمقة ببغرض التطرؽ ك  ، يمكف لنا اآلفىذا الخصكص
 النظاـ اإلجرائي األمريكي أف نتعرض لمتنظيـ اإلجرائي ليذه القاعدة في كؿ مف البحث

 كالجزائرم عمى التفصيؿ اآلتي:
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 التنظيـ اإلجرائي لمقاعدة في النظاـ اإلجرائي األمريكي: المطمب األوؿ

ي لقاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة تظير إف أىمية التنظيـ اإلجرائ
 توعمى ضكء نتيجلدفاع في القضية، ك األكؿ الحاسـ بيف ممثمي االدعاء ك في ككنو يمثؿ المقاء ا

فقاعدة االستبعاد ال  .(1)يتحدد ما إذا كانت اإلجراءات سكؼ تصؿ إلى مرحمة المحاكمة أـ ال
 Suppression orحمقة إجرائية يطمؽ عمييا تظير إلى حيز الضكء إال في إطار 

excusionary hearing  إلى تقديـ طمبات رسمية باستبعاد المتيميف محامك يعمد  حيث 
لمدعى تحصيمو بطريؽ غير الدليؿ المادم أك غير المادم ا  suppress and rejectرفضك 

، بمعنى أف  affirmative defensesمثؿ ىذه الطمبات ليا طبيعة الدفكع االيجابيةمشركع. ك 
ال سقط حقوتعيف أف يتقدـ بطمب االستبعاد، ك المدافع عنو( ي أك المتيـ) ال يكفي أف في الدفع، ك  ا 

نما يتعيف أف يشيأف حقكقو الدستكرية قد انتيكت، ك يشير المتيـ باقتضاب في طمبو إلى   ر إلىا 
األحداث التي فة الكقائع ك إلى كا - ية الكالياتفي غالب -كذا كجو محدد مف أكجو االنتياؾ، ك 

 . (2)تدعـ الدفع
ف األنظمة اإلجرائية ككؿ تنطمؽ مف افتراض مبدئي ىك أف األصؿ في العمؿ أل

 أف نشاط الشرطة الذم بمكجبو تـ تحصيؿ الدليؿ قد تـاإلجرائي الصحة كليس البطبلف، ك 
تنظيـ اإلجرائي كال .(3)مطابقا لمقانكف، إلى أف يقيـ صاحب المصمحة الدليؿ عمى غير ذلؾ

لقاعدة االستبعاد في النظاـ اإلجرائي األمريكي ال يشذ عف ىذا المنطمؽ، فاستبعاد الدليؿ ليس 
تمقائيا إذ يتعيف عمى صاحب الشأف أف يثير دفعو أماـ المحكمة في صكرة طمب 

 Motion to suppressاستبعاد
(4). 

نفسو لـ يعترض عمى الدليؿ إذا كاف صاحب الصفة  ستبعادالافبل مجاؿ لتطبيؽ قاعدة  
 كعمى ىذا األساس سنتطرؽ في ىذا الصدد إلى عنصريف أساسييف كجكىرييف .(5)غير المشركع

عمى النحك بيا  كقت التمسؾك  ،الصفة في التمسؾ بالقاعدةىما:  محؿ الدراسة طمبالمفي 
  التالي:

                                         
(1) J.S.Creamer , Op.Cit., p.93. 
(2) Y. Kamisar &W.R. La Fave & Israel, Op.Cit., p.93.  
(3)

  J.R. Hanley  & W.W Schmidt, Op.Cit., p.328. 
(4)

  Idem., p71. 
(5)

  J.C. klotter& J.R Kanovitz, Op.Cit., p.174. 

 كما بعدىا. 43.، صمرجع سبؽ ذكره، حسف شمبي يكسؼ،  
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 الصفة في التمسؾ بالقاعدةاألوؿ:  فرعال      
تطبيؽ لمتمسؾ ب ضركرياقيدا أك شرطا ة في مقدـ طمب االستبعاد المتطمبالصفة عتبر ت

، إذ تعد لنظاـ اإلجرائي األمريكيامشركعة في  القاعدة كاستبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير
 عمى تطبيقيا في الميداف العممي أك القضائي. قيدا مف القيكد اإلجرائية الكاردة

 أوال: الصفة كقيد لمتمسؾ بالقاعدة

استقر قضاء المحكمة االتحادية العميا عمى تطمب شرط الصفة  كاخر السبعينات،منذ أ
، فكضع بذلؾ قيد إجرائيا عمى الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير مشركع فيمف يتقدـ بطمب استبعاد

في التمسؾ Standing تطبيؽ قاعدة االستبعاد، حينما اشترط لقبكلو أف يككف المتيـ ذا صفة 
ذلؾ إال إذا كاف المتيـ يسعى لجبر مساس بحؽ شخصي لو، ال أف  ال يتحقؽمخالفة، ك بال

 لصفة في شخص إال إذا كاف شخصو أكفبل تتكافر تمؾ ا، (1)يتمسؾ بحؽ مقرر لشخص أخر
ال تككف لو ىذه الصفة إذا بلقة بالدليؿ المطمكب استبعاده ك أمكالو أك األماكف الخاصة بو ذات ع

 .(2) طرؼ ثالث"" كاف مجرد
سعت المحكمة   Mancusi V.De Forte تحديدا في قضيةك  1968 فمنذ سنة

الذم دفع ك  - De Forte االتحادية العميا إلى تكريس ىذا الشرط حينما ذىبت إلى أف المدعك
باستبعاد الدليؿ المتحصؿ مف تفتيش جرل لمكتب كاف يعمؿ فيو عمى الرغـ مف أف األكراؽ 

تع بصفة في تقديـ مثؿ ىذا الدفع، ما لـ يكف ال يتم -المضبكطة لـ تكف مممككة لو شخصيا
التفتيش الذم تـ قد انتيؾ حقا شخصيا لو في الخصكصية كما يقضي بذلؾ التعديؿ الدستكرم 

 . (3)الرابع
مف الطبيعي جدا أف يتمتع ل لمكتب يعمؿ فيو، كمف المفركض ك رغـ أف التفتيش جر ىذا 

رد التفتيش حتى كلك يكف ىك الشخص بالخصكصية في المكتب الذم يعمؿ فيو، فبمج
ف لـ يسفر التفتيش عف دليؿ ضده ال ينفي تعرض حقو في  المستيدؼ مف اإلجراء، كا 
الخصكصية لممساس دكف متطمب شرعي أم قانكني. صحيح أف ذلؾ ال ينشأ لو الحؽ في 

                                         
(1)  J.M. Burkoff, Op.Cit., p.717. 
(2)

  D. Fellman, Op.Cit.,. p.298. 
(3)

  S.H. Kadish & M.G .Paulsen, Criminal Law and its Processes. Cases and Materials, 3
rd

 Edition, Little, 

Brown and Company ,Boston,1975, p.p.953-954. 
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لو المطالبة باستبعاد الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير مشركع النتفاء الصفة كالمصمحة ، إنما يبقى 
الحؽ فقط في المطالبة بالتعكيض عمى أساس المساس بحقو في الخصكصية. كيمكف أف 
نتصكر في ىذا اإلطار عدـ قبكؿ مثؿ ىذا الحؿ مف طرؼ المعارضكف المغمبكف العتبارات 
الفعالية تأسيسا عمى تكزيع األعباء بيف كؿ أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة كالمحافظة عمى 

 مجتمع ككؿ.  أمف كاستقرار ال

 Alderman V. United في السنة المكالية، في قضيةأيضا تكرر ىذا االتجاه ك ىذا  

Statesف استبعاد الدليؿ المتحصؿ بطريؽ أ، فرغـ الدفع المثار أماـ المحكمة االتحادية العميا ب
غير مشركع يتعيف أف يتقرر بغض النظر عف صاحب الحؽ الذم انتيؾ بكاسطة الشرطة، إال 

المحكمة رفضت مثؿ ىذا التأكيؿ لمتعديؿ الدستكرم الرابع مؤكدة أف طمب استبعاد الدليؿ  أف
التفتيش ذاتو  أحدثثر ذلؾ التعديؿ ال يمكف قبكلو إال مف جانب أكلئؾ الذيف إالمتحصؿ عمى 

ليس مف قبؿ أكلئؾ الذيف يضاركف فحسب مف تقديـ الدليؿ، كشريؾ المتيـ مساسا بحقكقيـ، ك 
إننا نؤيد القاعدة التي تقضي "قد كضحت المحكمة كجية نظرىا ىذه قائمة: ك ر معو. أك المتآم

ف الحقكؽ التي يقرىا التعديؿ الدستكرم الرابع ىي حقكؽ شخصية، ال يجكز، مثميا في ذلؾ أب
نو يكجد، أمثؿ بقية الحقكؽ الدستكرية األخرل، التمسؾ بيا نيابة عف أصحابيا األصمييف. كما 

لدستكرية فارؽ جكىرم بيف منع إدانة متيـ استنادا إلى ذات الدليؿ غير المشركع مف الناحية ا
المتحصؿ منو مف ناحية، كاستبعاد الدليؿ بناء عمى طمب شخص ال صفة لو في طمب 

 .(1)" االستبعاد
ذىبت ذات المحكمة إلى أف شركاء  Brown V. United States 1973في قضية ك 

جؿ البحث عف بضائع أـ في الدفع ببطبلف تفتيش المحؿ مف المتيـ صاحب المحؿ ال صفة لي
لـ اكف كقت حصكؿ التفتيش ك الضبط، ك مسركقة، ألنو مف الثابت إنيـ كانكا غائبيف عف األم

ف جريمة ألـ يكجو إلييـ اتياـ بشية أك الحيازة في تمؾ األماكف، ك تكف ليـ أم مف سمطات الممك
عكف في الضبط المطلذم تـ ضبطو كقت إجراء التفتيش ك ؿ ايدخؿ في بيانيا القانكني حيازة الدلي

 United States (1951) في ىذا الصدد قد استقرت في قضية صحتيما. غير أف المحكمة ك 

V. Jeffers   عمى أف مالؾ الماؿ المضبكط بطريقة غير مشركعة ال يفقد الصفة في الدفع
ة بشخص أخر، كما أف ذات الصفة االستبعاد لمجرد أف ذلؾ الماؿ ضبط في غرفة فندؽ خاص

                                         
(1)

 Y. Kamisar,W.R.La Fave & Israel, Op.Cit., p.p.788-789. 
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( 1968) تثبت لصاحب محؿ تجارم تـ التفتيش كالضبط غير المشركعيف في محمو

Mancusi V.De Forte  رضاء ىذا األخير، ك لمف كاف مكجكدا في مسكف مممكؾ آلخر بك
 .Jones V. UnitedStates  (1) (1960) الضبط المعيباف في حضكرهتـ التفتيش ك 

العميا صراحة  تحاديةالاأعربت المحكمة  Rakas V. Illinois (1978) لكف في قضية
 automaticالذم يطمؽ عميو الصفة التمقائيةعف ىذا المعيار في تحديد الصفة ك عف تخمييا 

standing  ممتيـ بإحدل جرائـ الحيازة عمى نحك تمقائي صفة في تقديـ الدفع ل يخكؿ الذمك
الذم يقـك عمى الربط بيف تكافر الصفة مف ناحية ك التكقع عيار جديد بم وباالستبعاد. كاستبدلت

نو لما كانت قاعدة أحيث ذىبت المحكمة إلى . حية أخرلالمشركع الحتراـ الخصكصية مف نا
نو مف إف االستبعاد محاكلة لتنفيذ الضمانات المنصكص عمييا في التعديؿ الدستكرم الرابع...

عمى المتيميف الذيف حدث مساس  تقررىا تمؾ القاعدة المتعيف قصر االستفادة مف الحماية التي
بحقكقيـ الدستكرية... ك ليس ثمة سبب يدعك لبلعتقاد أف الشخص الذم انتيؾ حقو لف يتكافر 

حتى لك لـ يكف ك لديو الدافع لطمب استبعاد الدليؿ المتحصؿ بطريؽ غير مشركع في مكاجيتو. 
مف  ؽ بواحو طمب التعكيض المدني عما يسكغ لنو إيما في القضية، فتمثؿ ىذا الشخص م

ف يطالب بتطبيؽ قانكف الكالية فيما يقرره مف أحكاـ خاصة أأك ضرر مف جراء انتياؾ حقو... 
بالمساس بحقو في الخصكصية أك بحرمة ممكيتو... كتعد الحقكؽ الدستكرية لمشخص قد 

االستبعاد إذا كاف ت بالقدر الكافي لكي تجعؿ منو صاحب مصمحة في التمسؾ بقاعدة كانتي
بشئ يتمتع فيو بتكقع مشركع  بمكاف أك ف ذلؾ االنتياؾ قد حاؽ بشخصو، أكالضرر الناجـ ع
 . legitimate Expectation Of Privacy   (2)في الخصكصية

  (1980)قضية ذات المعيار مف طرؼ المحكمة في قضية أخرل، ىي قد طبؽ ك ىذا 

United States V. Salveei   لبياف أف مثؿ ىذا القضاء يؤدم إلى تضييؽ في غني عف اك
دائرة األشخاص الذيف يحؽ ليـ الدفع باالستبعاد، ألنو لـ يعد يكفي أف يككف الشخص مالكا أك 

إلى تقميص دكف أدنى شؾ كبكؿ تأكيد مما يؤدم  .(3) حائزا لكي تتكافر لو الصفة محؿ البحث
 .نطاؽ االستبعاد في حد ذاتو

                                         
(1) D.Feellman, Op.Cit., p.299. 
(2)

 J.S .Creamer, Op.Cit., p.p.352-354. 

J.M.Burkoff Op.Cit., p.p.717-718. 
 .417.ص مرجع سبؽ ذكره،أحمد عكض ببلؿ،   (3)
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  لصفة في طالب االستبعادثانيا: تقييـ قيد ا
كاف ىناؾ اتجاه مخالؼ، يدعك إلى التخمي عف شرط الصفة أك نظرا لكؿ ما سبؽ 

حد قضاة المحكمة أعبر عنو صراحة  ىذا ماخصية لمتمسؾ بقاعدة االستبعاد، ك المصمحة الش
المشار إلييا منذ  -Alderman V. United States (1969)االتحادية العميا في قضية 

ف صياغة التعديؿ الدستكرم الرابع ال بأالذم رأل  Fortasيتعمؽ األمر بالقاضي ك  -قميؿ
خصيا لممتيـ، ليس في تتطمب شرط الصفة فيمف يتقدـ بالدفع باالستبعاد، باعتبارىا تقرر حقا ش

قد سبقو مكاجيتو سكل األدلة المشركعة. ك  ال تستعمؿ الدكلة فيألكف في تطمب الخصكصية، ك 
التي عمى الرغـ مف تبنييا لقاعدة استبعاد األدلة كاليفكرنيا ك  لمحكمة العميا لكاليةفي ىذا الطرح ا

الشييرة،  Mappالمتحصمة بطرؽ غير مشركعة قبؿ حكـ المحكمة االتحادية العميا في قضية 
لرادع لمقاعدة أشارت إلى " أف التأثير ا People V. Martin( 1955)في قضية إال أنيا ك 

سمح لرجاؿ الضبط بالتخمص مف قاعدة االستبعاد بتحصيؿ األدلة بالمخالفة  سكؼ ينعدـ إذا ما
لحقكؽ طرؼ ثالث... فالقيد المتعمؽ بالمصمحة الشخصية يتضمف تشجيعا لرجاؿ الضبط عمى 

عمى مقايضة إفبلت متيـ انتيكت حقكقو بإدانة قكؽ أفراد آخريف )خبلؼ المتيـ( ك انتياؾ ح
ير مشركعة في مكاجيتيـ... كأف حؽ الشخص في االعتراض آخريف مف خبلؿ استعماؿ أدلة غ

عمى استعماؿ األدلة المتحصمة بطرؽ غير قانكنية في مكاجيتو يتعيف أف ينيض عمى مبدأ 
 .(1)عدـ السماح لمسمطة العامة باالستفادة مف خطئيا ك مف ثـ تشجيع انتياكيا لمقانكف"

ية لكيزيانا تخكؿ لكؿ مف تضرر مف المادة األكلى مف دستكر كال فإففي ذات االتجاه، ك 
شركعيتو أماـ المحكمة تفتيش أك ضبط بكشر بالمخالفة لتمؾ المادة صفة في الدفع بعدـ م

 .State V(1976) عمى ىذا األساس صدر حكـ في تمؾ الكالية في قضيةالمختصة، ك 

Roach  ر الشخصية لقبكؿ الدفع باستبعاد الدليؿ غي يقضي بعدـ لزـك شرط المصمحة
المشركع. لذلؾ فمف الضركرم التكسع في تحديد مف ليـ الصفة في الدفع باالستبعاد بحيث 

لك لـ يكف قد حدث طريقة غير مشركعة ، حتى ك يشمؿ ذلؾ كؿ مف يقدـ ضده دليؿ متحصؿ ب
 .(2)مساس بحؽ شخصي ثابت لو

 
                                         

(1) Y.Kamisar  & W.R.La Fave  &  Israel, Op.Cit., p.789. 

J.M.Burkoff, Op.Cit., p.718. 
(2)

 A.H.Loewy, Police - Obtained Evidence and the Constitution: Distinguishing Unconstitutionally 

Obtained Evidence From Unconstitutionally Useded Evidence , Michigan Law Review, 1989, p.914. 
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 وقت التمسؾ بالقاعدةالثاني:  فرعال
الدليؿ لتحصيمو غير مشركع، ىناؾ قيد آخر  إضافة لمصفة المشترطة في طالب استبعاد

يرد عمى التمسؾ بالقاعدة كمف ثـ تطبيقيا في النظاـ اإلجرائي األمريكي يتمثؿ في الكقت أك 
 المرحمة اإلجرائية  الذم يتعيف فيو تقديـ ىذا مثؿ الطمب.

 تقديـ الدفع باالستبعاد قبؿ المحاكمة أوال: 
تبسيطا لئلجراءات أماميا كحماية ضكع ك عف محاكـ المك  ءرغبة في تخفيؼ العب

غير المكثكؽ فييا، تحرص التشريعات  رضة أكغالم مفيف مف تأثير األدلة الضعيفة أكلممح
عمى تحديد القنكات - بدرجات متباينة -مستكل الكالياتجرائية عمى المستكل الفيدرالي ك اإل

ترتب عمى إغفاؿ مثؿ ىذا التنظيـ حيث ي اإلجرائية لتقديـ الدفع باستبعاد األدلة غير المشركعة
 في مكاجية المتيـ. اإلجرائي إمكانية قبكؿ الدليؿ غير المشركع 

االتجاه العاـ في ىذا الصدد يميؿ إلى كجكب تقديـ الدفع محؿ البحث في حمقة إجرائية ك 
 pre-trial motionsمحاكمةالفي الدفكع السابقة عمى  سابقة عمى المحاكمة مخصصة لمفصؿ

لدفع في الكقت تقديـ ا - كقاعدة –إذ يمـز  ،يعد الدفع باالستبعاد كاحدا مف أكثرىا أىمية الذمك  
نو أذلؾ أف الفصؿ في الدفع باالستبعاد قبؿ المحاكمة مف ش .(1)في أسرع كقت ممكفالمناسب ك 

أف يساىـ في تنظيـ تقديـ األدلة أماـ المحكمة بما يؤدم إليو مف تجنب الجدؿ الذم ال يرتبط 
باشرة بمكضكع اإلذناب، كما أف مثؿ ىذا الحؿ يتفادل تقرير اإلدانة عمى أيدم المحمفيف م

االدعاء مف لكؿ مف الدفاع ك  استنادا إلى أدلة مناىضة لمدستكر، فضبل عما يكفره ىذا النظاـ
 عمـ مسبؽ بأدلة اإلثبات التي يحكزىا كؿ طرؼ.

يعرضاف الكقائع رفيف متساكييف ك أماـ القاضي كط كؿ مف االدعاء كالدفاع يتقاببلفف 
خاصة أف القاضي فرد  في مدل مشركعية الدليؿنيا تمكيف المحكمة مف الفصؿ أالتي مف ش
، بحيث (2) اإلدعاء حسـ أم مسألة قانكنيةحمة مما ييسر عمى كؿ مف الدفاع ك في ىذه المر 

 يتيامالطابع الكف مع مبلحظة أف الفي الدفع تيامي عمى إجراءات الفصؿ يغمب الطابع اال
 .(3)قؿ إثارة مف نظيره أماـ محكمة المكضكعأفي ىذه المرحمة يدكر في إطار 

                                         
 .430.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأحمد عكض ببلؿ،   (1)

(2) Y. Kamisar. La Fave  & Israel, Op.Cit., p.853. 
(3) J.S.Creamer, Op.Cit., p.95. 
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 ثانيا: طمبات االستبعاد في ىذه المرحمة
انطبلقا مف إلزامية تقديـ الدفع باستبعاد الدليؿ لتحصيمو غير مشركع في مرحمة إجرائية  

عمى المحاكمة، يستند كؿ مف قة سابقة عمى المحاكمة تخصص أساسا لمفصؿ في الدفكع الساب
 الدفاع كاإلدعاء في ىذه المرحمة عمى جممة مف األسباب تتمثؿ في اآلتي:

المدافع عنو( إلى طمب  أك ) يعمد المتيـ عادة ما مف طرؼ المتيـ أو المدافع عنو: -2
 ثر أم مف األسباب اآلتية:إاستبعاد األدلة المادية التي تـ تحصيميا عمى 

، كخمكه مف التاريخ أك العنكاف أك عدـ كفاية وتفتيش لعيب ذاتي فيبطبلف إذف ال - أ
 ىذا األخير، أك عدـ التكقيع.

صغيرة أثناء تنفيذ إذف لمبحث عف أشياء  كفتح مظاريؼ اإلذف،حدكد  تجاكز - ب
 كبيرة الحجـ، أك تفتيش أماكف أخرل خبلؼ تمؾ المنصكص عمييا فيو.

لة مخالفة قكاعد االختصاص أك اإلعبلف سكء تنفيذ اإلذف بالتفتيش، كما في حا -ج
 .defective announcement  المعيب

 الدخكؿ في مكاف تابع لمغير دكف إذف، ك دكف ظركؼ قيرية تبرر ذلؾ. -د

التكسع في نطاؽ التفتيش الكقائي، كتفتيش أشياء تخص المتيـ بعد القبض عميو ك  -ػى
 .  custodial arrestاحتجازه

، كإجراء قبض أك إصدار إذف قبض أك probable cause تمؿفقداف السبب المح -و
 تفتيش بناء عمى أسانيد غير كافية.

، كإجراء تفتيش بناء عمى رضاء مزعـك  defective consentالرضاء المعيب -ز
منتزع بالقكة مف صاحب الشأف، أك الحصكؿ عمى رضاء الحائز حيازة غير قانكنية، أك رضاء 

 ىة عقمية أك لصغر السف... الخ.شخص ال يعتد برضائو لعا

 ،كقد يرد طمب االستبعاد أيضا عمى دليؿ غير مادم متحصؿ بطريؽ غير قانكني
ك استراؽ السمع لحديث بعد أ وكالرقابة االلكتركنية غير المشركعة، أك التصنت غير المصرح ب

 دخكؿ غير قانكني لمنزؿ الغير.
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التعرؼ عمى المتيميف إذا تـ جمعيا  كما قد يرد الطمب أيضا عمى األدلة المادية في
ركع، مثؿ بصمات األصابع، كعينات الدـ أك البكؿ كقصاصات األظافر، بطريؽ غير مش

  .(1)حالة المبلبس... الخك  body impressions العبلمات المطبكعة عمى الجسـ كالشعر ك 

عاء ، يجرم ممثؿ االدطمبات المتيـ أك المدافع عنوفي مقابؿ  مف طرؼ اإلدعاا: -7
عمى إتباع مسمؾ مضاد بإثبات تكافر سند قانكني لقبكؿ الدليؿ في مرحمة المحاكمة. كأىـ 

 األسانيد القانكنية التي يمجأ إلييا ممثمك االدعاء في ىذا الصدد:

 تكافر إذف قضائي بالتفتيش. -أ
 ثر إذف قضائي بالقبض أك قبض قانكني غير مسبكؽ بإذف.إتكافر قبض قانكني  -ب

 رضاء مف بكشر اإلجراء في مكاجيتو. تكافر -ج

 تكافر مسكغ لتحسس خارجي لجسـ المتيـ لغرض كقائي. -د

 جكز قانكنا التقاط الدليؿ الظاىرتحصيؿ الدليؿ في مكاف مفتكح أك مساحة مكانية ي -ػى
 . Incriminating evidence in open or plain viewفييا

 تحصيؿ  الدليؿ مف شئ تخمى عنو صاحبو. -و

 تحصيؿ الدليؿ بكاسطة فرد عادم بعيدا عف مساىمة الشرطة. -ز

 تحصيؿ الدليؿ مف تفتيش شخص محتجز بطريؽ قانكني أثناء التحقيؽ معو. -ح
تحصيؿ الدليؿ بمكجب صبلحية تخكليا تشريعات خاصة لبعض رجاؿ السمطة  -ط
 العامة.

 تحصيؿ الدليؿ مف إجراءات التفتيش عمى الحدكد. -ي

 . open fieldsؿ بكاسطة الشرطة في مكاف عاـ مفتكح لمجميعتحصيؿ الدلي -ؾ

 bona fide policeبكاسطة الشرطة بحسف نية في حالة ضركرة المتحصؿ الدليؿ -ؿ

emergency. 

 تكافر سبب محتمؿ لتفتيش سيارة.  -ـ

                                         
(1)

J.R. Hanley  & W.W Schmidt, Op.Cit., p.326 et 
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 . Inventory vehicle searchالتفتيش"الجردم" لمسيارة -ف
 . third party تفتيش طرؼ ثالث -س
 .administrative search (1) تحصيؿ الدليؿ مف تفتيش إدارم -ع

 تقييـ قيد المرحمة اإلجرائية السابقة عمى المحاكمة ثالثا:
نشير في ىذا الصدد، إلى أف بعض الكاليات ال تشترط تقديـ الدفع باالستبعاد في حمقة 

نما تتبنى في ىذا الصدد قاعدة تسمى  قاعدة االعتراض إجرائية سابقة عمى المحاكمة، كا 
ك التي تقـك عمى أساس أف تقرير مدل  "Contemporaneous objection rule"المتزامف 

قبكؿ األدلة يتحدد فقط كقت تقديميا كليس في أم مرحمة أخرل سابقة عمى المحاكمة، إذ يتعيف 
لة دعاء إلى تقديـ األدتقديـ الدفع باالستبعاد أماـ محكمة المكضكع حينما يسعى ممثؿ اإل

المتحصمة بطرؽ غير مشركعة كيترتب عمى إغفاؿ تقديـ الدفع في كقتو ىذا إغبلؽ الباب أماـ 
 إعادة إثارتو الحقا أماـ قاضي المكضكع أك أماـ محكمة االستئناؼ.

ف البحث في أ -قد استند ىذا االتجاه إلى حجتيف أساسيتيف لؤلخذ بيذه القاعدة أكالىماك 
نو تعقيد اإلجراءات أك إطالة أمدىا أك أي المكضكع ليس مف شمدل مشركعية الدليؿ أماـ قاض

مف  المحاكمة ف اإللزاـ بتقديـ الدفع باالستبعاد قبؿ مرحمةأ -يماتالة كثانيدالع إدارة إعاقة حسف
نو أف يعرقؿ بدكف مقتضى انطبلؽ مرحمة المحاكمة، بما يتطمبو مف كقت لفحص الدفع ك أش

 .(2)تقرير مصيره قبؿ تمؾ المرحمة
نو أف يؤدم فعبل أمثؿ ىذه القاعدة مف شبف األخذ أىذا منطقي أكثر، إذ يمكف القكؿ بك 

ف عممنا بك  إلى تبسيط كتسييؿ اإلجراءات، خاصة ف تقديـ الدفع باالستبعاد في الحمقة أا 
 اإلجرائية السابقة عمى المحاكمة كرفضو مف طرفيا ال يحـر المتيـ مف حقو في إثارتو مرة أخرل

كمة المكضكع، كما أف رفضو أماـ ىذه األخيرة ال يمنعو مف إثارتو أماـ محكمة أماـ مح
الدعكل العمكمية ة إجرائية سابقة كنخمؽ لممتيـ ك ، فمماذا إذا نشترط تقديمو في حمقستئناؼالا

ف يتجو دكما إلى محاكمة المتيـ في أسرع كقت أف السعي يجب أحمقة إجرائية أخرل في حيف 
 ممكف.

                                         
(1) J.S.Creamer, Op.Cit., p.p.102-103. 
(2)

  Y.Kamisar. La Fave & Israel, Op.Cit., p.p.852-854. 
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خكؼ كبير، بصدد األثر المترتب عف عدـ تقديـ الدفع باستبعاد الدليؿ كما يسجؿ ت
كا المتحصؿ بطريؽ غير مشركع في الكقت المحدد سكاء بالنسبة لمتشريعات التي تأخذ في أمري

التشريعات التي تأخذ بضركرة تقديمو في حمقة إجرائية سابقة  بقاعدة االعتراض المتزامف، أك
إذ أف  كالضمانات المقررة لؤلفراد بمقتضى الدستكر األمريكي،عمى الحقكؽ  عمى المحاكمة

إغفاؿ تقديـ الطمب لدل تمؾ الحمقة اإلجرائية يفترض معو أف صاحب المصمحة قد نزؿ عف 
لـ تكف أمامو فرصة معقكلة إلثارة الدفع قبؿ المحاكمة، إذ جرل  نوأما لـ يثبت  حقو في الدفع،

فع باالستبعاد أثناء المحاكمة إال إذا كاف صاحب الشأف القضاء عمى عدـ السماح بتقديـ الد
مثبل يجيؿ حدكث التفتيش المخالؼ في المرحمة السابقة ك يمكف الرجكع إلى القضايا التالية في 

 .amos V (   1921)  :قضية  ،Gould V. United States  (1921) قضية: ىذا االتجاه

united states ( 1925)   قضية: كagnello V. united states 
(1).  

كما ال يتـ أيضا في ىذا الصدد قبكؿ إثارة الطمب باالستبعاد لممرة األكلى أماـ محاكـ 
 . (2)استئناؼ ما لـ يقدـ صاحب الشأف سببا معقكال لعدـ تقديمو قبؿ االستئناؼ

إسقاط حؽ صاحب المصمحة في الدفع باالستبعاد لمجرد إغفاؿ إال أننا نذىب إلى أف 
كالمفركض أف الحؽ الذم مصدره الدستكر  .حؿ غير دستكرم ،الطمب في الكقت المناسبتقديـ 

كالحماية المقررة لصاحبو العتبارات دستكرية يجب أف يتمسؾ بيا في جميع المراحؿ كفي أم 
 .مرحمة كانت عمييا الدعكل

بطرؽ  المتحصمةف التنظيـ اإلجرائي لقاعدة استبعاد األدلة أيتضح جميا ب ىذامف خبلؿ ك 
لى تقميص نطاؽ قاعدة االستبعاد ىك إال كجو مف األكجو العديدة الرامية إ ماغير مشركعة 

بشكؿ عاـ سكاء عمى المستكل الفيدرالي أك عمى النظاـ اإلجرائي األمريكي في  التضييؽ منوك 
  .ىناؾ بينياك  ارغـ الفركؽ المتباينة ىن، مستكل الكاليات

 ئي لمقاعدة في النظاـ اإلجرائي الجزائريالثاني: التنظيـ اإلجرا طمبالم
ليس ثمة في النظاـ البلتيني بكجو عاـ قكاعد إجرائية مخصصة بالذات لمدفع باستبعاد 
األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، فالمكضكع يعالج في إطار أعـ كىك البطبلف، كيأتي 

                                         
(1)  

D. Feellman, Op.Cit., p.300 footnote 187.  
(2)  

J.R. Hanley  & W.W Schmidt, Op.Cit., p.p.71-72.   
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عاـ لمدفكع اإلجرائية فحسب ككاحد مف تطبيقاتو اليامة، كمف ثـ يمـز استعراض اإلطار ال
بالبطبلف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم بالقدر الذم يخدـ أغراض الدراسة. حيث يعتبر 

 nullité"في ىذا الصدد تقسيـ البطبلف إلى بطبلف مطمؽ أك بطبلف متعمؽ بالنظاـ العاـ 

absoluفقو كالقضاء " كبطبلف نسبي أك متعمؽ بمصمحة األطراؼ أىـ تقسيـ استقر عميو ال
نظرا ألىميتو القصكل في الميداف العممي نسبة لنتائجو كآثاره عمى إجراءات الدعكل العمكمية 
كمصيرىا كمصير األدلة المتحصمة مف خبلليا. في كؿ مرة تكاجو ىذه المسألة رجاؿ القضاء، 

كؿ بأف مما يستدعي منيـ االلتزاـ كالتدقيؽ في مميزات كنطاؽ كؿ نكع مف نكعي البطبلف لمق
مخالفة إجراء معيف يترتب عنيا بطبلف مطمؽ أك بطبلف نسبي. كِيؤكد عمى ىذا التمييز قانكف 
اإلجراءات الجزائية نفسو، فحسب ىذا القانكف فإف أىـ تقسيـ لمبطبلف ليس بيف البطبلف 
نما ىك بيف البطبلف المتعمؽ بمصمحة األطراؼ كالبطبلف المتعم ؽ القانكني كالبطبلف الجكىرم كا 

بالنظاـ العاـ أك المصمحة العامة، كقد أكد القضاء عمى ىذا التقسيـ كأبرزه. إذا أف البطبلف 
سكاء كاف قانكني أك ذاتي فيك مترتب عمى مخالفة القكاعد اإلجرائية. كمخالفة القاعدة اإلجرائية 

.  قد تتعمؽ بالنظاـ العاـ أك بمصمحة الخصـك
المطمب األكؿ الثالث رؽ إليو في المبحث كعمى ىذا األساس كعمى أساس ما تـ التط

محؿ البحث في النظاـ اإلجرائي األمريكي، فإف أىـ أكجو التنظيـ  المتعمؽ بنفس النقطة
اإلجرائي الستعباد الدليؿ في إطار نظرية البطبلف في النظاـ اإلجرائي الجزائرم تبرز أيضا مف 

 مستقميف ىما:فرعيف خبلؿ معالجة مكضكعيف أساسييف في 
 الصفة في التمسؾ بالدفع ببطبلف تحصيؿ الدليؿ كمف ثـ استعباده. -
 الكقت أك المرحمة اإلجرائية التي يقدـ فييا ىذا الدفع. -
 األوؿ :الصفة في التمسؾ بالدفع ببطنف الدليؿ فرعال

يتعيف في البداية معرفة نكع البطبلف الذم شاب اإلجراء الذم تـ بناء عميو تحصيؿ 
، حتى يمكف فيما بعد تحديد الدليؿ، كما إ ذا كاف متعمقا بالنظاـ العاـ أك بمصمحة الخصـك

 صاحب الصفة في تقديـ الدفع، إذ يبدك القيد اإلجرائي عمى االستعباد في حالة دكف أخرل.
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 : حالة تعمقو بالنظاـ العاـ أوال

فمف المقرر  إذا كاف الدليؿ متحصبل إثر إجراء باطؿ بطبلنا مطمقا متعمؽ بالنظاـ العاـ،
أنو ال تشترط صفة خاصة فيمف يتقدـ بالدفع بالبطبلف، إذ يجكز ذلؾ لكؿ خصـ، سكاء كاف 
اإلجراء الباطؿ قد بكشر في مكاجيتو أـ ال، بؿ يتعيف عمى المحكمة أف تقضي بالبطبلف مف 
، تأسيسيا عمى أف الصالح العاـ يقتضي الكشؼ عف  تمقاء نفسيا، حتى كلك لـ يطمبو الخصـك

. إذ يتميز البطبلف المطمؽ بأنو يجكز التمسؾ بو مف (2)لمخالفة اإلجرائية في أقرب كقت ممكفا
قبؿ أم خصـ كدكف اشتراط قياـ المصمحة كشرط لمدفع بالبطبلف، بمعنى أنو يجكز لمخصـ 
الدفع بو كلك لـ تكف لو مصمحة مباشرة مف تقرير البطبلف، لذلؾ فيك غير قابؿ لمتصحيح كلك 

لكف . (1)ـ صراحة أك ضمنا باإلجراء الباطؿ، فالتنازؿ لف يصحح اإلجراء المخالؼرضي الخص
ماىي القكاعد اإلجرائية المتعمقة بالنظاـ العاـ التي يترتب عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ، كالتي 

 تجيز كال تشترط صفة معينة فيمف يتمسؾ في إطارىا باستعباد الدليؿ لتحصيمو غير مشركع؟
 د اإلجرائية المتعمقة بالنظاـ العاـ القواع -2

لقضائي تعد قكاعد متعمقة يرل بعض الفقياء أف القكاعد اإلجرائية المتعمقة بالتنظيـ ا
العاـ، كعميو فإف اإلجراءات الخاصة بتحريؾ الدعكل العمكمية كتشكيؿ المحاكـ بالنظاـ 

جيازا أساسيا مف أجيزة  كاختصاصيا تعتبر مف القكاعد المتعمقة بالنظاـ العاـ ألنيا تنظـ
 الدكلة. 

كالدكتكر بارش يرل أف القكاعد التي تحمي حرية المتيـ تعتبر مف قكاعد النظاـ العاـ 
عمى أساس أف حرية المتيـ ليست مجرد مصمحة شخصية لو بؿ ىي مصمحة اجتماعية يجب 

اـ نفسو في الدكلة صيانتيا في مكاجية السمطة، كمف ثـ يككف االعتداء عمييا متعمقا بالنظاـ الع
 القانكنية. 

كعميو فإف القكاعد المتعمقة بتنفيذ اإلجراءات الماسة مباشرة بالحرية الشخصية مف قكاعد 
كىذا أمر معقكؿ كمقبكؿ  (1)النظاـ العاـ مثؿ تمؾ المتعمقة بالقبض كالتفتيش كالحبس االحتياطي

 إلى حد كبير.

                                         
 G. Briere de l'Isle & P. Cogniart, Procédure pénale, Collection U, Armand Colin, 1972, p.143.(1)  

 .65.ص ،مرجع سبؽ ذكرهمحمد سعيد نمكر،  (1)
 .39.ص، مرجع سبؽ ذكرهبارش سميماف،  (2)
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ئبل: "أف النظاـ العاـ ال يفيـ منو دائما أنو كقد كافقو في ذلؾ المستشار أحمد الشافعي قا 
ال عبلقة لو بالبطبلف النسبي أك البطبلف المترتب نتيجة مخالفة إجراء مقرر لمصمحة خاصة. 
فالغاية أساسا مف القانكف ىي حماية النظاـ العاـ الذم يرمي إلى تكفير األمف كاليدكء كالسعادة 

كف عمى حماية مصالح شخص أك أشخاص معينيف لجميع أفراد المجتمع. فعندما يعمؿ القان
فإنما ييدؼ بطريؽ غير مباشر إلى حماية النظاـ العاـ كبالتالي حماية كافة مصالح المجتمع 

  .(2)"كىي الغاية القصكل كاليدؼ البعيد لكؿ قانكف ميما كاف نكعو أك فرعو
المطمؽ كالبطبلف  إذا فحتى معيار النظاـ العاـ الذم ساد كمعيار لمتمييز بيف البطبلف

النسبي ظؿ عاجزا في كثير مف الحاالت عف التمييز بيف النكعيف. خاصة إف عممنا أف فكرة 
النظاـ العاـ في حد ذاتيا لـ يتفؽ بشأنيا عمى كضع تعريؼ جامع مانع ليا لذلؾ فكؿ الجيكد 

ص انصبت عمى كضع معيار يمكف مف خبللو التعرؼ عمى قكاعد النظاـ العاـ. كقد استخم
جانب مف الفقو ىذا المعيار مف نكع المصمحة التي تحمييا القاعدة اإلجرائية: فإذا كانت 
المصمحة عامة فالبطبلف المترتب عمى مخالفتيا بطبلف مطمؽ أك متعمؽ بالنظاـ العاـ. أما إذا 

 فالبطبلف المترتب عمى مخالفتيا بطبلف نسبي. -مصمحة الخصـك –كانت المصمحة خاصة 
المصمحة العامة  أفمعيار ذاتو لـ يتقبمو جانب آخر مف الفقو، بزعـ منيـ لكف ىذا ال

كمصمحة الخصـك يغمب في اإلجراءات امتزاجيا. فالقكاعد التي تذكر كأمثمة كاضحة تحمي 
المصمحة العامة كقاعدة االختصاص النكعي ككقاعدة كجكب حضكر محامي لمدفاع عف المتيـ 

كاعد تحمي كذلؾ مصمحة المتيـ في ضماف محاكمة عادلة أماـ محكمة الجنايات، إنما ىي ق
التي تذكر كأمثمة لقكاعد تحمي مصمحة المتيـ كالقكاعد الخاصة باالستجكاب،  كالقكاعد

كالقبض، كالحبس االحتياطي، إنما تيـ كذلؾ المصمحة العامة التي يصير ليا إىدار حقكؽ 
ا الرأم المعيار الكاجب االعتداد بو في ىذا الدفاع أك ىدـ قرينة البراءة. لذلؾ اقترح أنصار ىذ

الصدد ىك أىمية المصمحة التي تحمييا القاعدة اإلجرائية ال نكعيا. كقاضي المكضكع ىك الذم 
تناط بو ميمة تحديد ىذه األىمية فالقاعدة التي تحمي مصمحة يقدر القاضي أىميتيا يترتب 

 .كاؿ.عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ أك النسبي بحسب األح
 

                                         
 .56.أحمد الشافعي، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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في حيف يرل جانب آخر مف الفقو تبني معيارا مزدكجا يجمع بيف نكع المصمحة 
 كأىميتيا، كيتـ التكصؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ أمريف:

 إما ضركرة أف يككف ىدؼ القاعدة اإلجرائية يتصؿ اتصاال مباشرا األمر األوؿ:
حياتو الخاصة أك  في جسمو، أك ركحو، أك بالضمانات األساسية المتعمقة بحماية اإلنساف

أك في الدفاع عف نفسو أماـ القضاء. إما بالضمانات المتعمقة بالتنظيـ ىكيتو الشخصية، 
 القضائي.

كىك ضركرة أف يككف قصد المشرع مع كضع القكاعد اإلجرائية محؿ  األمر الثاني:
العاـ  البحث ىك المحافظة عمى ىذه الضمانات تحقيقا لمصالح العاـ كيستكم في تحقيؽ الصالح

أف تككف المصمحة المحمية تتعمؽ بالتنظيـ القضائي أـ تتعمؽ بمصمحة ىامة كأساسية لممتيـ. 
فالمشرع قد يحمي مصمحة خاصة لممتيـ كلكف ييدؼ مف كراء ذلؾ تحقيؽ الصالح العاـ، كما 
ىك الحاؿ في كجكب تعييف محامي لممتيـ في جناية أماـ محكمة الجنايات، كأيضا االستجكاب 

الحبس االحتياطي كأف تقدير أىمية المصمحة كمدل تعمقيا بالصالح العاـ متركؾ أمرىا  قبؿ
 .(1)لقاضي المكضكع

كتكرارا ىك الضمانة الحقيقة لجميع  اكىك الرأم الراجح ألف القضاء كما ذكرنا مرار 
 أطراؼ الدعكل العمكمية، كىك السمطة المكمفة بالمكازنة بيف ىذه الحقكؽ خاصة في الحاالت

 التي يعطييا القانكف سمطة تقديرية لمقياـ بذلؾ.
 في االجتياد القضائي القواعد اإلجرائية المتعمقة بالنظاـ العاـ -7

 بالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية نجد أف ىذه القكاعد أم القكاعد المتعمقة بالنظاـ
ال حتى في األقساـ األخرل العاـ لـ يشر إلييا ال في قسمو الخاص ببطبلف إجراءات التحقيؽ، ك 

ؽ. إ.ج، بالنسبة لمبطبلف النصي  157مف الفصكؿ قانكف. كمف ثـ فإف ما نصت عميو المادة 
ؽ.إ.ج، بالنسبة لمبطبلف الجكىرم، ال يعنياف البطبلف مف النظاـ العاـ. كمف ثـ  159كالمادة 

 فيك ال يخضع ألحكاـ المادتيف المذككرتيف.

                                         
، 1007، دار ىكمػػة، الجزائػػر، النظريػػة العامػػة لتثبػػات الجنػػائي، الجػػزء األكؿ، محاضػػرات فػػي اإلثبػػات الجنػػائيمػركؾ نصػػر الػػديف،    (1 (

 .561.ص
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 أك المتعمؽ الجزائية لـ يشر في نصكصو إلى البطبلف المطمؽكبما أف قانكف اإلجراءات 
بالنظاـ العاـ، فإننا نرجع في ىذا الخصكص إلى االجتياد القضائي، حيث يعتبر مف قبيؿ 
القكاعد الجكىرية المتعمقة بالنظاـ العاـ طبقا لمقضاء الفرنسي: عدـ اختصاص قاضي التحقيؽ، 

إجراء غير مؤرخ مف قبؿ قاضي التحقيؽ )نقض  إجراء غير ممضي مف قبؿ قاضي التحقيؽ،
 (.13/11/1968،23/04/1971، 11/04/1959جنائي فرنسي 

كقد اعتبر أيضا بطبلف مف النظاـ العاـ مشاركة أك قياـ قاضي التحقيؽ بالفصؿ في  
القضايا التي حقؽ فييا بصفتو ىذه. كما يشكؿ التعييف غير القانكني لقاضي التحقيؽ بطبلنا 

متعمقا بالنظاـ العاـ. ككذا تعكيضو بطريقة غير قانكنية. كأداء المترجـ غير المحمؼ جكىريا 
 اليميف. 

كقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بطبلنا متعمقا بالنظاـ العاـ عدـ استجكاب المتيـ 
حالتو أماـ الجية القضائية لمحكـ )نقض جنائي فرنسي  تماما خبلؿ مرحمة التحقيؽ القضائي كا 

أك سماع المتيـ بعد أدائو لميميف )نقض جنائي فرنسي  (24/06/1922 -12/09/1912
06/01/1923). 

كما منحت طابع النظاـ العاـ لممبادئ األساسية التي تحكـ الخبرة مف أجؿ ضماف 
 (25/07/1979 -17/07/1976القانكنية )نقض جنائي فرنسي لميميف قيمتيا، مثؿ أداء الخبير
حكمة النقض الفرنسية لبعض المبادئ األساسية المتعمقة بسماع الشيكد كنفس الطابع منحتو الم

. فمفيـك النظاـ العاـ (1)(12/06/1968مثؿ أداء الشاىد لميميف القانكنية )نقض جنائي فرنسي 
كيرجع األمر لممحكمة العميا لتقرر في النياية فيما إذا كاف البطبلف  .(2)مف الصعب جدا تحديده

  .(3)اـ أـ اليتعمؽ بالنظاـ الع
 

 

                                         
) 1)  

J.Bore. La cassation en matière pénale.LGD.Paris,1985, p.513.
 

) 2)  
P.Chambon, Le juge d’instruction, Théorie et pratique de procédure, Dalloz-Delta,4

éme
 édition, 

1997, p.623.      
 

) 3)  
Idem, p.624. 
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قضت المحكمة العميا في عدة قرارات ليا باعتبار قكاعد االختصاص في المكاد  كقد 
الجزائية كقكاعد تحريؾ الدعكل العمكمية كالقكاعد المتعمقة بتشكيؿ الجيات القضائية الجزائية 

يا القكاعد . كما اعتبرت المحكمة العم(1)مف النظاـ العاـ يترتب عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ
المتعمقة باآلجاؿ مف النظاـ العاـ يترتب عمى مخالفتيا البطبلف. ألنيا تتعمؽ بحسف سير جياز 

 العدالة.
كنفس الحكـ قضت بو بالنسبة لمقاضي الذم سبؽ لو أف حقؽ في قضية بصفة قاضي 

جراء تحقيؽ ثـ شارؾ في تشكيمة الجية القضائية المكمفة بالحكـ فييا. فاعتبرت ذلؾ خرقا إل
 .(2)جكىرم متعمؽ بالنظاـ العاـ

كالمدعي المدني( فإف حاالت ت المقررة لصالح الخصـك )المتيـ كبالمقابؿ لمحاال
البطبلف إزاء ككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ مف النظاـ العاـ، سكاء كاف البطبلف منصكصا 

-159المادة  لنص ؽ.إ.ج أك جكىريا طبقا 1 -157عميو صراحة في القانكف طبقا لنص المادة 

ؽ.إ.ج، كمف ثـ يجكز ليما إثارة البطبلف كرفع األمر إلى غرفة االتياـ إلبطاؿ اإلجراء كلك  2
 ؽ. إ.ج(.  158في غياب أم طمب مف أطراؼ الدعكل )ـ 

كمف جية أخرل يجكز لغرفة االتياـ أف تصرح ببطبلف اإلجراءات مف تمقاء نفسيا إذا 
 .   (3) (191بمناسبة النظر في صحة إجراءات الدعكل )ـاكتشفت حالة مف حاالت البطبلف 

                                         
 ، عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا.35927، طعف رقـ 21/06/2984قرار صادر في    (1 (

 ، عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا.20231، طعف رقـ 11/04/2975قرار صادر في 
 ، عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا.21303، طعف رقـ 27/06/2975قرار صادر في 
 ، عف القسـ األكؿ لغرفة الجنح كالمخالفات لممحكمة العميا.61489، طعف رقـ 22/06/2990قرار صادر في 
 ،2996، الجػػزء األكؿ، المؤسسػػة الكطنيػػة لبلتصػػاؿ كالنشػػر كاإلشػػيار، الجزائػػر، االجتيػػاد القضػػائي فػػي المػػواد الجزائيػػة ،بغػػدادم جيبللػػي

 .238، 237.ص.ص
 .، عف القسـ الثالث لمغرفة الجنائية الثانية لممحكمة العميا15121، طعف رقـ 08/07/2981قرار صادر في 

 .168.، ص2990الثاني لسنة  المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد 
 .، عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الثانية لممحكمة العميا47507، طعف رقـ 02/03/2988قرار صادر في 

 .196.، ص2990المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد الثاني لسنة  
 ى لممحكمة العميا.، عف الغرفة الجنائية األكل36028، طعف رقـ 23/21/2983قرار صادر في    (2 (

 ، عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الثانية لممحكمة العميا.15942، طعف رقـ 26/06/2982قرار صادر في 
 .243.بغدادم جيبللي، مرجع سبؽ ذكره، ص

 .299.أحسف بكسقيعة، مرجع سبؽ ذكره، ص  (3 (
 . 565.مركؾ نصر الديف، مرجع سبؽ ذكره، ص
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 حالة تعمقو بمصمحة الخصـوثانيا: 
إذا كاف الدليؿ متحصبل إثر إجراء باطؿ بطبلنا نسبيا متعمقا بمصمحة خصـ معيف، كىك 
مف كضعت القاعدة اإلجرائية لتحقيؽ مصمحتو فإف الدفع ببطبلف الدليؿ ال يقبؿ إال مف ذلؾ 

ره، كما لك كاف الدليؿ مستمدا مف تفتيش باطؿ، فحينئذ ال يقبؿ الدفع ببطبلف الشخص دكف غي
التفتيش إال ممف كقع عميو ىذا األخير، ميما كانت مصمحة اآلخريف كاضحة في تقرير 
البطبلف، كالمساىميف معو في الجريمة. كفي ذات االتجاه، فإف مف تقررت القاعدة اإلجرائية 

الحماية المقررة لو، كيترتب عمى ذلؾ أف يسقط حقو في الدفع لصالحو بكسعو أف ينزؿ عف 
ببطبلف الدليؿ المستمد مف اإلجراء المعيب. فالقبكؿ الصريح أك الضمني باإلجراء الباطؿ 
بطبلنا نسبيا مف قبؿ مف تقرر لمصمحتو يصحح ىذا اإلجراء. كال يجكز لممحكمة أف تحكـ بو 

نما تقضي بو المحكمة بناءا عمى طمب مف تمقاء نفسيا، أم دكف طمب مف أحد ال ، كا  خصـك
الخصـ الذم تقرر لمصمحتو عمى عكس البطبلف المطمؽ الذم تقضي بو المحكمة مف تمقاء 

. فالقاعدة تقضي بأف اليقبؿ أم طمب أك دفع اليككف لصاحبو مصمحة يقررىا القانكف، (1)نفسو
ؿ الفائدة. كالمصمحة تتككف مف كال يشترط في المصمحة أف تككف محققة بؿ يكفي مجرد احتما

 عنصريف: 
أف يككف البطبلف مترتبا عمى مخالفة قاعدة إجرائية مقررة لمصمحة مف يتمسؾ  -
 بالبطبلف.
 .(2)أف يترتب عمى تقرير البطبلف فائدة شخصية -

لكف ما ىي القكاعد اإلجرائية المتعمقة بمصمحة الخصـك التي يترتب عمى مخالفتيا 
كالتي تشترط صفة معينة فيمف يتمسؾ في إطارىا باستبعاد الدليؿ لتحصيمو البطبلف النسبي، 

 بطريقة غير مشركعة ؟ 
 القواعد اإلجرائية المتعمقة بمصمحة الخصـو  -2

                                         
 .65.ص ،ع سبؽ ذكرهمحمد سعيد نمكر، مرج  (1 (

G.Briére de L’Isle et Cogniart, Op.Cit., p.144. 
    .860.، مرجع سبؽ ذكره، صالدفوع الجنائيةعبد الحميد الشكاربي،  ((2
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يرل بعض الفقياء أف القكاعد اإلجرائية المتعمقة بحرية المتيـ كحقكقو في الدفاع مثؿ 
صمحة الخصـك كمف ثـ يترتب عمى مخالفتيا التفتيش كالحبس تعتبر مف القكاعد المتعمقة بم

 البطبلف النسبي.
غير أف الدكتكر بارش يرل بأف اإلجراء أك القاعدة يعد متعمقا بمصمحة الخصـك إذا كاف 
منطكيا عمى ضمانات ال تخدـ إال مصمحة المتيـ مثؿ الشيادة كالخبرة كالمعاينة، حيث يحيط 

لح المتيـ حتى يثؽ في الدليؿ المستمد منيا، القانكف ىذه اإلجراءات بضمانات معينة لصا
مؤكدا مرة أخرل عمى أف اإلجراءات الماسة بحرية المتيـ كأمنو تعد مف القكاعد المتعمقة بالنظاـ 

 .(1)العاـ كبالتالي  يترتب عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ ال البطبلف النسبي
 1-157ارت إلييا المادةكتعد حاالت البطبلف المنصكص صراحة في القانكف كالتي أش

ؽ.إ.ج( حاالت بطبلف مف النظاـ الخاص إزاء  105ك 100ؽ.إ.ج ) مخالفة أحكاـ المادتيف
المتيـ كالطرؼ المدني بحيث يجكز لمخصـ الذم لـ تراع في حقو أف يتنازؿ عف التمسؾ 

في بالبطبلف كيصحح بذلؾ اإلجراء. غير أنو يتعيف أف يككف التنازؿ في ىذه الحالة صريحا 
 .(2-157حضكر المحامي أك بعد استدعائو قانكف)ـ

، اتجاه المتيـ كالطرؼ المدني،  كتعد كذلؾ مف النظاـ الخاص أك لصالح الخصـك
ؽ.أ.ج  بحيث يجكز ألم خصـ مف  1-159حاالت البطبلف الجكىرم المشار إلييا في المادة 

أف يككف ىذا التنازؿ الخصـك التنازؿ عف التمسؾ بالبطبلف المقرر لمصمحتو كحده، عمى 
 .(2)ؽ.أ.ج(  3-159صريحا أيضا )ـ

ككاف أكلى بالمشرع الجزائرم حسب المستشار الشافعي كنكافقو في ذلؾ أيضا أف يصكغ 
صياغة أخرل غير الصياغة الحالية، لتشمؿ في صياغتيا الجديدة النص  159نص المادة 

ات خبلؿ جميع مراحؿ الدعكل عمى ترتيب البطبلف عمى مخالفة القكاعد الجكىرية لئلجراء
 الجزائية كال ينحصر ذلؾ في مرحمة التحقيؽ القضائي كما فعؿ في النص الحالي.

                                         
  .40.ص، مرجع سبؽ ذكره بارش سميماف، ((1
     المتعمقة بمصمحة المتيـ.  200المادة  ((2
 .نيالمتعمقة بمصمحة الطرؼ المد 205المادة    

        . 298.، صمرجع سبؽ ذكرهأحسف بكسقيعة،  
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كبناء عمى ذلؾ، فإنو كاف مف المستحسف أف يضع ىذه المادة في باب األحكاـ العامة 
كيعدؿ صياغتيا حتى يككف حكميا عاما، يمتد أثره إلى مرحمة المحاكمة كتككف صياغتيا كما 
يمي: "يترتب البطبلف عمى مخالفة األحكاـ الجكىرية المقررة في ىذا القانكف أك أم حكـ خاص 
باإلجراءات الجزائية إذا ترتب عمى مخالفتيا إخبلؿ بحقكؽ الدفاع أك حقكؽ أم طرؼ أك خصـ 
في الدعكل" كرغـ التعديبلت العديدة التي أدخمت عمى قانكف اإلجراءات الجزائية إال أف مسألة 

نشاء حاالت ا لبطبلف لـ تنؿ حظيا مف االىتماـ، كذلؾ بتكسيع مجاؿ البطبلف مف جية كا 
بطبلف جديدة مف جية أخرل، نظرا لما يكتسيو ىذا المكضكع مف أىمية في الخصكمة الجزائية 
 بصفة عامة، كارتباطو أساسا بحسف سير العدالة كتنظيـ القضاء الجزائي كحماية حقكؽ الدفاع.

مكضكع البطبلف في اإلجراءات الجزائية، تتطمب مف المشرع أف يخصص ف أىمية إذ أ
بابا أك فصبل في قانكف اإلجراءات الجزائية، يتناكؿ اإلحكاـ العامة لمبطبلف سكاء عمى مستكل 

 .(1)التحقيؽ أك المحاكمة 
 تضميف شرط الصفة قيدا آخر -7

الحؽ في طمب بطبلف  ىذا كرغـ أف المشرع قد أعطى كبل مف المتيـ كالمدعي المدني
إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي تخصيما إال أنو لـ يجز ليما في كؿ األحكاؿ، رفع طمب 
البطبلف مباشرة إلى غرفة االتياـ، ككؿ ما في كسعيما ىك االلتماس مف قاضي التحقيؽ أك 

مة لمطعف حتى مف ككيؿ الجميكرية رفع األمر إلى غرفة االتياـ غير أنيما ال يممكاف أية كسي
في جمكد قاضي التحقيؽ أك في األمر القاضي برفض الطمب، كفي ىذا االتجاه قضي في 

بنقض  1993أكت  24جانفي ك 04فرنسا قبؿ تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب قانكني 
قرار غرفة االتياـ الذم فصؿ في استئناؼ المتيـ في أمر قاضي التحقيؽ القاضي برفض طمب 

 البطبلف. 
كتبعا لذالؾ، فإذا ما أثار المتيـ أك المدعي المدني مسألة بطبلف إجراء مف اإلجراءات 
يتعيف عمى غرفة االتياـ، عدا حاالت البطبلف مف النظاـ العاـ، التصريح بعدـ قبكؿ طمب  
البطبلف المثار، كيككف الطعف بالنقض في مثؿ ىذا القرار غير مقبكؿ بدكره، ىذا ما قضت بو 

، نقض جنائي 16/11/1950قض الفرنسية في عدة مناسبات )نقض جنائي فرنسي محكمة الن
 .(17/06/1975 10/05/1972، 11/04/1967، 05/01/1965، 17/07/1957فرنسي 

                                         
  .64.أحمد الشافعي، مرجع سبؽ ذكره، ص ((1
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أف  Merleك Vitu كفي تعميقيما عمى قضاء محكمة النقض الفرنسية يرل الفقيياف
مة النقض تريد تفادم لجكء الخكاص بقضائيا الذم جاء ليؤكد األثر الناقؿ لبلستئناؼ فإف محك

 171بسيكلة إلى اإلدعاء ببطبلف لتعطيؿ إجراءات التحقيؽ، مستندة في ذلؾ إلى المادتيف 
المتيف تحصراف في قاضي التحقيؽ  -ؽ.إ.ج جزائرم 158تقابميا المادة  - مف ؽ. إ.ج 172ك

أساسية إجراءات  كككيؿ الجميكرية كحدىما سمطة إخطار غرفة االتياـ لعرض عمييا، بصفة
 تبدك مشكبة بالبطبلف.

تفسيره الضيؽ  Merleك  Vituكلـ يسمـ ىذا القضاء مف النقد حيث يعيب الفقيياف
بؿ كتجاىمو لمضمكنيا  -ؽ.إ.ج جزائرم 191كتقابميا المادة  -ؽ.إ.ج  206لنص المادة 

 كمؤداه أف "تنظر غرفة االتياـ في صحة اإلجراءات المرفكعة إلييا".
ذا كا ف قضاء محكمة النقض الفرنسية قد فقد مف أىميتو في فرنسا إثر تعديؿ قانكف كا 

، كىك التعديؿ الذم فسح المجاؿ 1993أكت  24جانفي ك 4اإلجراءات الجزائية بمكجب قانكني 
أماـ المتيـ كالمدعي المدني لمطعف بالبطبلف في إجراءات التحقيؽ، فإف أىميتو تبقى قائمة في 

رم الحالي المتطابؽ في ىذا المكضكع مع ما كاف عميو التشريع الفرنسي قبؿ ظؿ التشريع الجزائ
 .1993تعديمو في سنة 

في نقدىا لمكقؼ  Merleك Vituكىنا ضـ الدكتكر أحسف بكسقيعة صكتو لمفقيييف 
المحكمة العميا الفرنسية كأضاؼ قائبل بأف: "ما ذىبت إليو ىذه المحكمة يقضي نيائيا عمى 

م يراكد المتيـ كالمدعي المدني في إيصاؿ إلى غرفة االتياـ التماسيما مف بصيص األمؿ الذ
قاضي التحقيؽ أك ككيؿ الجميكرية إبطاؿ إجراء مف اإلجراءات في حالة عدـ الرد عميو أك الرد 

 . (1)بالرفض
كفي مسعى لتكسيع كتدعيـ حقكؽ الدفاع خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي في القانكف 

مسألة السماح لكؿ مف المتيـ كالطرؼ المدني بإخطار غرفة االتياـ بحاالت  الجزائرم، تبرز
البطبلف التي تككف قد لحقت إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي الخاص بيما مف أجؿ 

 إلغائو.

                                         
 .297-294.صص.، مرجع سبؽ ذكرهأحسف بكسقيعة،  ((1
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كيترتب عف ىذه النتيجة إعفاء قاضي التحقيؽ كعدـ السماح لو مف إخطار غرفة االتياـ 
كف قد شابت إجراءات التحقيؽ االبتدائي التي قاـ بيا بنفسو أك أمر بحاالت البطبلف التي تك

بالقياـ بيا بمكجب إنابة قضائية صادرة عنو، ذلؾ أف قاضي التحقيؽ ليس طرفا في الدعكل 
الجزائية كليست لو مصمحة فييا، كأف حاالت البطبلف ىذه تتعمؽ بمصمحة األطراؼ، كأف 

د، كعميو فمؤلطراؼ كحدىا حؽ الدفاع عف مصالحيا كظيفة قاضي التحقيؽ تتطمب منو الحيا
كالطعف في اإلجراءات المشكبة بالبطبلف التي تمحؽ ضررا بيا، كطمب إلغائيا أماـ الجية 

، فيي األقدر عمى ذلؾ كىي األعمـ بما مس بحقكقيا كضماناتيا المخكلة (1)القضائية المختصة
 ليا دستكرا كقانكنا.

ير ىذا االتجاه، إذ قضت في قرار صادر ليا في لكف المحكمة العميا اتجيت غ
ال يجيز القانكف لممتيـ أك الطرؼ المدني طمب بطبلف اإلجراءات  بأف القانكف 02/02/2005

إال أماـ غرفة االتياـ بمناسبة استئناؼ أمر لو ارتباط باإلجراء الباطؿ أك بمناسبة عرض 
ضي التحقيؽ مثؿ األمر بإرساؿ المستندات القضية برمتيا عمى تمؾ الغرفة بعد أمر التسكية لقا

إلى النائب العاـ. أما أثناء سير التحقيؽ فإف طمب البطبلف ال يككف إال مف طرؼ القاضي 
 .(2)المحقؽ نفسو أك ككيؿ الجميكرية

 الثاني: وقت التقدـ بالدفع )المرحمة اإلجرائية التي يقدـ فييا الدفع( فرعال
بتقديـ الدفع  ر"يبكتقـك ىذه األحكاـ عمى كجكب "التفي النظاـ البلتيني بصفة عامة 

ف كافإدارة العدالة الجنائية دكف مقتض ببطبلف الدليؿ حتى ال يتعطؿ سير الحؿ النيائي  . كا 
يتكقؼ ىنا أيضا في بعض التشريعات كالتشريع المصرم عمى كجو الخصكص عمى مدل 

جرائي لجيات التحقيؽ كالرقابة عمى تعمؽ البطبلف بالنظاـ العاـ مف عدمو، ككذا التنظيـ اإل
 .(3)أعماليا

كرغـ أف التشريع الجزائرم قد أخذ بالتقسيـ القائـ عمى أساس التمييز بيف نكعيف مف 
البطبلف ىما البطبلف المطمؽ أك المتعمؽ بالنظاـ العاـ كالبطبلف النسبي أك المتعمؽ بمصمحة 

حكاـ خاصة تتعمؽ أساسا بجكاز التمسؾ خذ بذلؾ بما يترتب عف ىذا التقسيـ مف أأالخصـك ك 
                                         

  .144.أحمد الشافعي، مرجع سبؽ ذكره، ص ((1
 . 361769ممؼ رقـ  01/1005/ 01في  قرار لمغرفة الجزائية  صادر (  (2

  .387.، ص1005العدد األكؿ،  المجمة القضائية،
 .444.، صمرجع سبؽ ذكرهأحمد عكض ببلؿ، (  3)
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ألكؿ مرة أماـ كل كلك بعد الدفع في المكضكع كلك بالبطبلف في أم مرحمة مف مراحؿ الدع
المحكمة العميا إذا كاف متعمقا بالنظاـ العاـ، أما إذا كاف متعمقا بمصمحة الخصـك أم نسبيا فبل 

لفتيا لصالحو كقبؿ أم دفاع في يتمسؾ بو إال الشخص الذم تقررت القاعدة التي تمت مخا
 ؽ.إ.ج(.  161/3المكضكع ) المادة 

إال أنو كتأثرا بالقانكف الفرنسي أخذ يطبؽ القيد الزمني الخاص بالدفع باالستبعاد في    
إطار أكثر تعقيدا، لتكضيحو البد مف التمييز بيف جيتيف قضائيتيف يتـ أماميما التمسؾ ببطبلف 

انكف اإلجراءات لدليؿ المتحصؿ منو. إذ خكؿ المشرع مف خبلؿ قاإلجراء كمف ثـ استبعاد ا
صبلحية كسمطة تقرير البطبلف لجيات معينة ىي غرفة االتياـ كجيات الحكـ عمى الجزائية 

 عمى التفصيؿ اآلتي:ك نحك متفاكت 
 أماـ غرفة االتياـ أوال:

إلجراءات ؽ.إ.ج بالنظر في مدل صحة ا 191تختص غرفة االتياـ طبقا لنص المادة  
المرفكعة إلييا، فإذا تبيف ليا سببا مف أسباب البطبلف قضت ببطبلف اإلجراء المشكب بو، كعند 

 االقتضاء ببطبلف كؿ اإلجراءات التالية أك بعضيا.
بعد اإلبطاؿ لغرفة االتياـ أف تتصدل لمكضكع اإلجراء أك تعيد الممؼ إلى قاضي 

 جراءات التحقيؽ.التحقيؽ نفسو أك قاضي تحقيؽ آخر لمكاصمة إ
ؽ.إ.ج عمى ما يمي:" تنظر غرفة االتياـ في صحة اإلجراءات  292المادة  إذ تنص

ذ تكشؼ ليا سبب مف أسباب البطبلف قضت ببطبلف اإلجراء المشكب بو،  المرفكعة إلييا كا 
كعند االقتضاء ببطبلف اإلجراءات التالية لو كميا أك بعضيا. كليا بعد اإلبطاؿ، أف تتصدل 

ع اإلجراء أك تحيؿ الممؼ إلى قاضي التحقيؽ نفسو أك لقاض غيره لمكاصمة إجراءات لمكضك 
 كيتـ ذلؾ بطريقتيف: التحقيؽ".
 بناا عمى طمب قاضي التحقيؽ أو وكيؿ الجميورية الطريقة األولى: -2

نظرا الختصاص غرفة االتياـ ىذا، فإذا تبيف لقاضي التحقيؽ بأف إجراء مف إجراءات 
لبطبلف تعيف عميو رفع األمر لغرفة االتياـ عف طريؽ طمب إبطاؿ اإلجراء التحقيؽ مشكبا با

خطار الخصـك )المتيـ كالمدعي المدني(. ذلؾ أف قاضي  بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية كا 
نما يجب عميو رفع األمر  التحقيؽ بحسب المادة ال يممؾ اختصاص إبطاؿ اإلجراء بنفسو، كا 
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كما يجكز لككيؿ الجميكرية رفع طمب البطبلف إلى غرفة االتياـ  إلى غرفة االتياـ لتبت فيو.
إذا تبيف لو أف ىناؾ بطبلنا قد كقع. ففي ىذه الحالة يطمب مف قاضي التحقيؽ مكافاتو بممؼ 

(، كلـ يحدد المشرع شكبل 2-158الدعكة ليرسمو إلى غرفة االتياـ مرفكقا بطمب البطبلف)ـ 
ضي التحقيؽ يرفعو إلى غرفة االتياـ بمجرد طمب عادم معينا لطمب البطبلف كعميو فإف قا

كيرفعو ككيؿ الجميكرية بعريضة كما لـ يحدد المشرع أيضا ميعادا معينا لرفع الطمب كال أجبل 
 .(1)لغرفة االتياـ لمفصؿ فيو

أما بالنسبة لمخصـك كنظرا لككنيـ ال يستطيعكف الطعف في إجراء مشكب بالبطبلف  
 فإف ىناؾ فرضيف لمكاجية ىذه الكضعية:  -كما بينا سابقا -تياـ مباشرة أماـ غرفة اال

 105ك 100الخصـ الذم لـ تراع في حقو أحكاـ المكاد أف يتنازؿ  الفرض األوؿ:
ؽ.إ.ج عف التمسؾ بالبطبلف إذا كاف ىذا األخير نسبيا كبشرط أف يتـ ىذا التنازؿ صراحة أماـ 

 ؽ.إ.ج(. 157ة المحامي أك بعد استدعائو قانكنا ) الماد
 2-157المتعمؽ بمصمحتو )المادة يتنازؿ الخصـ عف البطبلف  إذا لـ الفرض الثاني:       

ؽ.إ.ج( أك كاف ىذا األخير متعمقا بالنظاـ العاـ فإنو يتعيف عمى قاضي التحقيؽ رفع  3-159ك
خطار المتيـ كالمدعي المدني  األمر إلى غرفة االتياـ بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية كا 

ؽ.إ.ج ( فمثبل إذا استجكب قاضي  158طالبا إبطاؿ اإلجراء كما سبؽ كأف أشرنا ) المادة 
فإف االستجكاب يعد  100التحقيؽ المتيـ دكف مراعاة األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 

ذا تبيف لككيؿ  باطبل كيجب عمى قاضي التحقيؽ سمؾ أحد الطريقتيف المشار إلييما. كا 
أف بطبلنا قد كقع أثناء التحقيؽ فإنو يطمب ممؼ الدعكل كيرسمو إلى غرفة االتياـ الجميكرية 

ؽ.إ.ج(، كعندىا تفصؿ غرفة االتياـ في األمر طبقا لما ىك  158طالبا إبطاؿ اإلجراء )المادة 
كنفس ىذه األحكاـ تطبؽ في حالة البطبلف الجكىرم المقرر بمكجب  191مقرر في المادة 

 .ؽ.إ.ج 159المادة 
 غرفة االتياـ مف تمقاا نفسيا الطريقة الثانية: -7

لغرفة االتياـ بصفتيا ىيئة رقابة أف تقرر البطبلف مف تمقاء نفسيا إذا اكتشفت أثناء 
 البد أيضا مف التمييز بيف حالتيف:  كىنا، فحصيا لممؼ اإلجراءات أف إجراء مشكب بالبطبلف

                                         
 .275.محمد حزيط، مرجع سبؽ ذكره، ص( 1)
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ممؼ التحقيؽ، كيحدث ىذا في ندما تخطر غرفة االتياـ بكامؿ ع الحالة األولى:
المناسبات اآلتية: صدكر أمر بإرساؿ مستندات الدعكل إلى النائب العاـ في المكاد الجنائية، 
استئناؼ أمر بانتفاء كجو الدعكل، طمب إبطاؿ إجراء المقدـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك ككيؿ 

 الجميكرية.
ذا لغرفة االتياـ في ىذه الحاالت أف تنظر في صحة اإلج   راءات المرفكعة إلييا كا 

اكتشفت سببا مف أسباب البطبلف قضت بالبطبلف كلك تمقائيا. كقد تككف ىذه مناسبة لغرفة 
االتياـ لئلطبلع عمى طمب المتيـ أك المدعي المدني ببطبلف إجراء مف اإلجراءات في حالة 

 عدـ الرد عميو أك الرد بالرفض.
اـ بكاسطة استئناؼ محدد كمحصكر في عندما تخطر غرفة االتي الحالة الثانية:

مكضكع معيف، يحدث ىذا عندما يستعمؿ المتيـ أك المدعي المدني حقو في االستئناؼ طبقا 
ؽ.إ.ج، بالنسبة لمثاني، كيتعمؽ  173ؽ.إ.ج، بالنسبة لؤلكؿ، كألحكاـ المادة  172ألحكاـ المادة 

كالرقابة القضائية كالخبرة ككذا األمر باستئناؼ األكامر الصادرة في مجاالت الحبس المؤقت 
المنازعة في اإلدعاء المدني، بالنسبة لممتنيـ، كباستئناؼ األكامر الصادرة بعدـ إجراء التحقيؽ 

 أك بالبلكجو لممتابعة أك األكامر التي تمس حقكقو، بالنسبة لممدعي المدني.
الصحيحة حتى  ال يجكز لغرفة االتياـ في ىذه الحاالت البت في بطبلف اإلجراءات غير

ف كاف ذلؾ بطمب صريح مف المستأنؼ، كعمة ذلؾ أف بطبلف إجراءات التحقيؽ لـ يرد ذكره  كا 
. (1) ضمف الحاالت التي يجكز فييا لممتيـ أك المدعي المدني رفع االستئناؼ أماـ غرفة االتياـ

صادر في عمى التفصيؿ الذم سبؽ كأف بيناه خاصة ما حكمت بو المحكمة العميا في قرارىا ال
مما يمثؿ حاجزا أماميما لمكاجية مثؿ ىذه الحاالت بالرغـ مف ككف أىـ  02/02/2005

 اختصاص لغرفة االتياـ ىك مراقبة مدل صحة إجراءات التحقيؽ كبطبلنيا.
 أماـ جيات الحكـ  ثانيا:

لجميع جيات الحكـ  مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ما يمي: " 161تنص المادة 
ككذلؾ ما قد  159ك 157كـ الجنائية صفة تقرير البطبلف المشار إليو في المادتيف عدا المحا

 .268ينجـ عف عدـ مراعاة أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 

                                         
  .296.صمرجع سبؽ ذكره، أحسف بكسقيعة،  (  1)
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غير أنو ال يجكز لممحكمة كال لممجمس القضائي لدل النظر في مكضكع جنحة أك 
 و مف غرفة االتياـ. مخالفة الحكـ ببطبلف إجراءات التحقيؽ إذا كانت قد أحيمت إلي

كلمخصـك مف ناحية أخرل أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطبلف المشار إليو في ىذه المادة 
كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ أكجو البطبلف لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم 

ال كانت غير مقبكلة".   دفاع في المكضكع كا 
لحكـ ال تممؾ إال سمطة محدكدة تجاه حاالت كمف خبلؿ نص المادة يتضح أف جيات ا

البطبلف الخاصة باإلجراءات السابقة عند إحالة الدعكل العمكمية أماميا. كما أنو كفي بعض 
 الحاالت تككف سمطتيا ىذه منعدمة تماما، كما ىك الشأف بالنسبة لمحكمة الجنايات.

  لمحكمة الجنايات: بالنسبة  -2
ت سمطة تقرير البطبلف كالحكـ بو كالسبب في ذلؾ أف لـ يخكؿ المشرع لمحكمة الجنايا

 (1)إحالة القضية إلييا مف طرؼ غرفة االتياـ تغطي ما اعترل التحقيؽ االبتدائي مف بطبلف

ؽ.إ.ج كىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا الصادر في  201بقا لنص المادة ط
بطبلف إجراءات التحقيؽ القضائي أماـ قائمة بأنو: "ال يجكز لمدفاع أف يتمسؾ ب 22/11/1988

محكمة الجنايات متى كانت القضية قد سبؽ عرضيا عمى غرفة االتياـ كاكتسب قرار اإلحالة 
. كما كيستنتج ذلؾ أيضا مف الفقرة (2)قكة الشيء المقضي بو لعدـ كقكع الطعف فيو بالنقض"

الجنح الحؽ في طمب إلغاء التي أعطت لممعني باألمر أماـ محكمة  161الثانية مف المادة 
اإلجراء الباطؿ، كلـ ترخص لمحكمة الجنح كال لممجمس القضائي لدل النظر في مكضكع جنحة 
 أك مخالفة الحكـ ببطبلف إجراءات التحقيؽ إذا كانت قد أحيمت إلييا مف غرفة االتياـ. إذا ما

ة االتياـ. رغـ أف تعمؽ األمر بقضية مشكبة بالبطبلف أحيمت إلى جية الحكـ بقرار مف غرف
قرارات اإلحالة الصادرة عف غرفة االتياـ في قضايا الجنح كالمخالفات ال يجكز الطعف فييا 
بالنقض أماـ المحكمة العميا إال إذا قضى الحكـ في االختصاص أك تضمف مقتضيات نيائية 

 ؽ.إ.ج(. 496/3ليس في استطاعة القاضي أف يعدليا  ) المادة 

                                         
)1)  A.Vitu, Op.Cit., p.318. 

 .العمياعف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة  22/2988/ 11في  صادر  500040قرار رقـ  (  2)
 .284.، ص2991المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد األكؿ، لسنة  
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تقديـ طمب البطبلف إلى محكمة الجنايات بسبب آخر يتمثؿ في  كما كيفسر عدـ جكاز
ككف المشرع قد أجاز لممتيـ كالنائب العاـ، ككذا لممدعي المدني في حالة طعف النائب العاـ 
الطعف بطريقة النقض في قرار اإلحالة إلى محكمة الجنايات في حالة خرؽ قكاعد جكىرية في 

 .(1)اإلجراءات
 ات القضائية األخرى:بالنسبة لبقية الجي  -7

ىذا بالنسبة لمحكمة الجنايات، أما بالنسبة لبقية الجيات القضائية األخرل فإنيا تتمتع 
كطبقا لنص المادة يجكز لؤلطراؼ التنازؿ عف ىذا نو أذ إبسمطات محدكدة في ىذا المجاؿ، 

عدـ القبكؿ البطبلف أك الدفع بو قبؿ أم دفاع في المكضكع أماـ الجية القضائية تحت طائمة 
كقيد آخر مفركض لمتمسؾ بالبطبلف كجزاء كما يستتبعو  ما لـ يكف البطبلف متعمقا بالنظاـ العاـ

ذا تقرر بطبلف  مف أثر عمى األدلة المتحصمة بطريقة غير مشركعة منو كإجراء باطؿ. إذ أنو كا 
المحاكـ اإلجراء فإف آثاره القانكنية تزكؿ كيصبح كأف لـ يكف كتطبيقا لذلؾ قضت إحدل 

بأف: "التفتيش الباطؿ ال  09/2/1957في حكميا الصادر في   Tribunal de Nineالفرنسية
يترتب عميو نسبة األشياء المضبكطة إلى المتيـ كأف االعتراؼ الباطؿ ال يجكز االستناد إليو 

 المشرع الجزائرم عمى عدـ تأثر القاضي بالدليؿ المستمد مف اإلجراء صفي اإلدانة". كقد حر 
ؽ.إ.ج عمى أنو: "تسحب مف ممؼ التحقيؽ أكراؽ اإلجراءات  160الباطؿ، حيث نصت المادة 

 التي أبطمت كتكدع لدل قمـ كتاب المجمس القضائي.
ال  كيحظر الرجكع إلييا الستنباط عناصر أك اتيامات ضد الخصـك في المرافعات كا 

يف المدافعيف أماـ مجمسيـ تعرضكا لجزاء تأديبي بالنسبة لمقضاة كمحاكمة تأديبية لممحام
 التأديبي". ىذا في الحالة التي يككف فييا البطبلف مقصكرا عمى اإلجراء المطعكف فيو فقط.

لكف ىناؾ حاالت أخرل قد يمتد البطبلف فييا أيضا لئلجراءات البلحقة عف اإلجراء 
 .(2)في صحتيا الباطؿ كالتي تككف مبنية عميو كالتي يعد بطبلف العمؿ السابؽ ليا بمثابة عيب

مف ؽ.إ.ج التمسؾ  161ىذا كبالرجكع إلى الجيات القضائية التي يجيز نص المادة 
أماميا ببطبلف اإلجراءات المخالفة لمقانكف كمف ثـ استبعاد األدلة المتحصمة عنيا، نجد أنيا 

 الجيات الرئيسية التالية:  
                                         

 . 100.ص ، مرجع سبؽ ذكره،أحسف بكسقيعة(  1)
                      .43.ص، مرجع سبؽ ذكره بارش سميماف،( 2)
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 أماـ محكمة الجنح والمخالفات - أ
مخالفات بمكجب أمر إحالة صادر عف قاضي التحقيؽ ال إذا أخطرت المحكمة الجنح كال

بمكجب قرار صادر عف غرفة االتياـ، يمكف حينئذ لؤلطراؼ الخاصة أم الخصـك )المتيـ 
ثارتو أماـ محكمة الجنحة كالمخالفات. طبقا لنص المادة  كالطرؼ المدني( التمسؾ بالبطبلف كا 

كذلؾ بالنسبة لحاالت البطبلف القانكني التي  الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 161
ؽ.إ.ج، كحاالت البطبلف الجكىرم المنصكص عمييا في  168ك 157نصت عمييا المادتاف 

 ؽ.إ.ج. 159نص المادة 
اعتبرت فيو أف  27/11/1984كتطبيقا لذلؾ صدر قرار عف المحكمة العميا بتاريخ  

ساعة برسالة  24كالطرؼ المدني في ظرؼ  إغفاؿ بإجراء تبميغ أكامر قاضي التحقيؽ لممتيـ
مف ؽ.إ.ج مخالفة لقكاعد جكىرية  168/1مضمنة كما ىك منصكص عميو في المادة 

بطاؿ قرار غرفة االتياـ الذم لـ يراع ىذه األحكاـ. كما اعتبرت  لئلجراءات يؤدم إلى نقض كا 
تـ ذلؾ برسالة أيضا أف تبميغ أمر قاضي التحقيؽ لمطرؼ المدني بمكجب إعبلف دكف أف ي

مف ؽ.إ.ج، كمف ثـ ال  168مضمنة، غير صحيح كمخالؼ ألحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 
يعتد بو كيعتبر كأف لـ يكف. كبناءا عمى ذلؾ فإف غرفة االتياـ بقضائيا بعدـ قبكؿ استئناؼ 

 . (1)تالطاعف شكبل لكقكعو خارج اآلجاؿ القانكنية، تككف قد خرقت قكاعد جكىرية في اإلجراءا
مف ؽ.إ.ج يجكز لؤلطراؼ أف تتنازؿ عف  161إال أنو كطبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 
مف ؽ.إ.ج أماـ الجيات  168ك  159ك 157التمسؾ بالبطبلف المنصكص عميو في المكاد 

القضائية لمجنح كالمخالفات كما تفعؿ أماـ قاضي التحقيؽ. كال يشترط في ىذا التنازؿ أية شكمية 
كما أف ىذه المادة ال تشترط أف يككف ىذا التنازؿ صريحا، كعميو فإف السككت عنو معينة، 

ثارتو صراحة يعتبر تنازال ضمنيا عف التمسؾ بو.  كعدـ التمسؾ بو كا 
ذا لـ تتنازؿ أطراؼ عف التمسؾ بالبطبلف، فإنو يجب عمييا تقديـ أكجو البطبلف لمجية  كا 

ال كانت القضائية التي تفصؿ في الدعكل في بداية  التقاضي كقبؿ أم دفاع في المكضكع، كا 
 352ؽ.إ.ج(. مع مراعاة أحكاـ المادة  161/3األكجو المقدمة غير مقبكلة شكبل ) المادة 

 ؽ.إ.ج.

                                         
 .، الغرفة الجنائية الثانية18464، طعف رقـ 17/22/2984قرار صادر بتاريخ ( 1)
 .197.، ص2989قضائية، العدد الرابع، المجمة ال 



 209 

بما يمي: " إف  27/01/1981كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة العميا في قرار ليا صدر في 
لتي يجب عرضيا عمى قضاة المكضكع الدفع ببطبلف التفتيش يعتبر مف المسائؿ المكضكعية ا

ال سقط الحؽ في إثارتيا ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا" . كفي قرار (1)حتى يقكلكا كممتيـ فييا كا 
 بأنو: "ال يجكز لممتيـ أف يتمسؾ ببطبلف اإلجراءات 22/01/1981آخر ليا صدر في 

كضكع كقبؿ الشركع في الجكىرية التي كقع خرقيا أثناء التحقيؽ التكميمي أماـ قضاة الم
ال سقط حقو في ذلؾ"  . (2)المرافعات كا 

  (أماـ جية االستئناؼ) المجمس القضائي -ب       

البطبلف التي تمحؽ إجراءات تختص الجيات القضائية االستئنافية بالفصؿ في حاالت 
 المحاكمة كالتحقيؽ، بشرط أف تككف األطراؼ التي أثارت البطبلف عمى مستكل المجمس قد
أثارتو مف قبؿ أماـ الدرجة األكلى. ففي ىذه الحالة يمكف لممجمس أف يقـك بمعاينة حاالت 
البطبلف كالفصؿ فييا، باستثناء البطبلف المتعمؽ بالنظاـ العاـ، الذم يجكز ليا إثارتو مف تمقاء 
نفسيا. ك تطبؽ أماـ المجمس نفس اإلجراءات التي تطبؽ أماـ المحكمة. بحيث يجب إثارة 

مف  3فقرة  161الت البطبلف في بداية التقاضي كقبؿ الشركع في المرافعات طبقا لممادة حا
ؽ.إ.ج. كأف كؿ كجو خاص بحاالت البطبلف المترتب عف اإلجراءات السابقة لـ يتـ التمسؾ بو 
ثارتو فيما بعد، كيصبح غير مقبكؿ  أماـ قاضي المحكمة، فإنو ال يجكز نيائيا التمسؾ بو كا 

 .(3)إذا كاف البطبلف يمحؽ الحكـ نفسو كلـ يكف معمكما قبؿ النطؽ بالحكـشكبل، إال 
إال أنو يجكز لمشخص الذم اعتبرت محاكمتو، محاكمة حضكرية في غيابو طبقا ألحكاـ 

طمب بطبلف  مف ؽ.إ.ج أف يقدـ لممجمس قبؿ أم دفاع في المكضكع 347ك 345المادتيف 
ر إليو القضاء الفرنسي صراحة في الحكـ الصادر في ، كىذا ما أشاإجراءات التحقيؽ االبتدائي

19/02/2991 (4).  

                                         
 .11247عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا، طعف رقـ  17/02/2982قرار صادر في ( 1)
 .233.ص مرجع سبؽ ذكره،بغدادم جيبللي،  
مرجػػع بغػػدادم جيبللػػي،  .11642عػػف القسػػـ الثػػاني لمغرفػػة الجنائيػػة الثانيػػة لممحكمػػة العميػػا، طعػػف رقػػـ  11/02/2982قػػرار صػػادر فػػي ( 2)

 .234.ص سبؽ ذكره،
 .189.صمرجع سبؽ ذكره، أحمد الشافعي، (  3)

)4   (
 G. Stefani, G. Levasseur, B, Bouloc, Procédure Pénale, 16

éme
 Edition- Dalloz, Paris , 1996, p.617. 
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أما عف سمطات المجمس فيي ال تختمؼ عف سمطات المحكمة فيما يتعمؽ بالفصؿ في 
مف ؽ.إ.ج(، فيك مخكؿ فعبل بشرط احتراـ حدكد األثر الناقؿ لبلستئناؼ  161البطبلف ) المادة 

لتصدم. كيستخمص مف ذلؾ، أنو عندما يخطر اعتبارا لصفة المستأنؼ، بحؽ كبكاجب ا
نما أيضا إجراءات التحقيؽ القضائي، فإنو  المجمس بالدعكل العمكمية، كيمغي ليس فقط الحكـ كا 
يجب عميو أف يتصدل كيقـك عند االقتضاء بجميع تدابير التحقيؽ التي يراىا ضركرية كيفصؿ 

إ.ج التي جاء فييا أنو: "إذا كاف ؽ. 438بعد ذلؾ في المكضكع، كىذا ما نصت عميو المادة 
الحكـ باطبل بسبب مخالفة أك إغفاؿ ال يمكف تداركو لؤلكضاع المقررة قانكنا كالمترتب عمى 

 مخالفتيا أك إغفاليا البطبلف فإف المجمس يتصدل كيحكـ في المكضكع". 
 كقد أصدرت المحكمة العميا عدة قرارات تتعمؽ بتصدم المجمس لمقضية في حالة إلغاء
الحكـ لمخالفتو أك إغفالو ألشكاؿ قررىا القانكف تحت طائمة البطبلف. كىكذا قضت المحكمة 

22839طعف رقـ  07/04/1981العميا في قرار ليا مؤرخ في 
بكجكب استعماؿ قضاة  (1)

مف ؽ.إ.ج كأال يكتفكا بالحكـ  438االستئناؼ حؽ التصدم كالفصؿ في المكضكع طبقا لممادة 
بطاؿ القرار الصادر عف بالبطبلف فقط. كف ي قرار آخر لممحكمة العميا، قضت فيو بنقض كا 

المجمس، كالذم  قضى ببطبلف الحكـ المستأنؼ دكف أف يبيف اإلجراء الذم كقعت مخالفتو أك 
 . (2)إغفالو، كال يمكف تداركو

أما إذا أخطر المجمس باستئناؼ الطرؼ المدني فقط، فإنو ال يمكف أف يفصؿ في الدفكع 
 تعمقة ببطبلف إجراءات التحقيؽ، ذلؾ أف الدعكل العمكمية لـ تعد مطركحة.الم

ؽ.إ.ج أف المقصكد بيا فقط ىي حاالت البطبلف  438ىذا كال يفيـ مف نص المادة 
نما أيضا حاالت البطبلف الجكىرم التي تـ النص عمييا بمكجب المادة  مف  159القانكني كا 

 المبيف أسفمو.  07/04/1981 ادر فيؽ.إ.ج بدليؿ قرار المحكمة العميا الص
في حالة مخالفة أك إغفاؿ اإلجراءات الجكىرية سكاء خبلؿ التحقيؽ القضائي أك  فحتى

أثناء المحاكمة، يتكلى المجمس إلغاء اإلجراء الباطؿ كالحكـ االبتدائي الذم تـ استئنافو 
ت إليو المحكمة العميا في قرارىا كيتصدل لمقضية كيفصؿ في المكضكع. كىك االتجاه الذم ذىب

                                         
مرجػع ، بغػدادم جيبللػي، 11839محكمػة العميػا، طعػف رقػـ عف القسػـ األكؿ لمغرفػة الجنائيػة الثانيػة لم 04/2982/ 07في  قرار صادر (  1)

 .247.ص سبؽ ذكره،
، بغػػدادم جيبللػػي، نفػػس 58739عػػف القسػػـ األكؿ لمغرفػػة الجنائيػػة الثانيػػة لممحكمػػة العميػػا، طعػػف رقػػـ  09/02/2990قػػرار صػػادر فػػي  (  2)
 .246.ص مرجع،ال



 222 

حيث قضت أف المجمس القضائي يتأكد مف صحة اإلجراءات  07/04/1981 الصادر بتاريخ
المعركضة عميو، فإذا تبيف لو أف إجراء جكىريا قد كقع خرقو كأخؿ بحقكؽ الدفاع أك بقاعدة مف  

 . (1)النظاـ العاـ تعيف عميو إبطالو
  ياأماـ المحكمة العم -ج       

مف قانكف اإلجراءات الجزائية، يتضح جميا بأف لممحكمة  201مف خبلؿ نص المادة 
العميا دكر متميز في تحديد حاالت البطبلف كنكعو كطبيعتو كتقدير أىميتو كمدل مساسو 
ضراره بالمصمحة العامة كالخاصة، مف خبلؿ تقديرىا في ما إذا كانت الجيات  بحقكؽ الدفاع كا 

بالتحقيؽ كالحكـ قد قدرت تقديرا حسنا حاالت البطبلف المعركضة عمييا التي  القضائية المكمفة
 أثارىا األطراؼ أك التي قضت بيا تمقائيا لتعمؽ البطبلف فييا بالنظاـ العاـ.

فإلييا يرجع القكؿ كالحكـ بأف مخالفة إجراء معيف يترتب عنيا البطبلف المطمؽ لتعمقو 
عامة، أكاف ىذه المخالفة ال ترتب إال بطبلنا نسبيا لمساسيا بالنظاـ العاـ كمساسو بالمصمحة ال

 بحقكؽ األطراؼ فقط.
مف ؽ.إ.ج دائما، فإنو ال يمكف إثارة أكجو البطبلف الذم  161إال أنو كطبقا لنص المادة 

لحؽ اإلجراءات عمى مستكل التحقيؽ القضائي أك المحاكمة ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا ما لـ 
أماـ قضاة المكضكع، إذ تعتبر في ىذه الحالة أكجيا جديدة، باستثناء حاالت  يتـ إثارتيا

البطبلف المتعمقة بالنظاـ العاـ، التي يمكف إثارتيا ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا، كما يجكز ليذه 
 .(2)األخيرة أف تثيرىا مف تمقاء نفسيا كلك لـ يتمسؾ بيا األطراؼ

مرتكبة أماـ المجمس، كالتي لـ تكف معركفة قبؿ النطؽ أما بالنسبة لحاالت البطبلف ال
بالقرار الصادر في الدعكل أك البطبلف البلحؽ بالقرار نفسو، فإنو يجكز إثارتيا أماـ المحكمة 
العميا مف جانب الطرؼ المتضرر مف اإلجراء المشكب بالبطبلف، كىك ما أكده المشرع الجزائرم 

مى أنو: "ال يجكز لؤلطراؼ إثارة أكجو البطبلف في مف ؽ.إ.ج التي نصت ع 501في المادة 
الشكؿ كفي اإلجراءات ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا. إال أنو تستثنى مف ذلؾ أكجو البطبلف 
المتعمقة بالقرار المطعكف فيو كالتي لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو". كقد تعددت قرارات المحكمة 

                                         
مرجػػع ، بغػػدادم جيبللػػي، 12647ئيػػة الثانيػػة لممحكمػػة العميػػا، طعػػف رقػػـ عػػف القسػػـ األكؿ لمغرفػػة الجنا 04/2982/ 07فػػي  قػػرار صػػادر( 1)

 .246.ص سبؽ ذكره،
 .193.صمرجع سبؽ ذكره، أحمد الشافعي، (  2)
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أجؿ تدعيـ كتكريس المبدأ الذم جاءت بو المادة  العميا حكؿ ىذا المكضكع كذىبت كميا مف
بأنو يتعيف عمى مف ييمو  22/01/1981مف ؽ.إ.ج. فقضت في قرار ليا صادر في  501

األمر أف يتمسؾ ببطبلف إجراءات التحقيؽ أماـ قضاة المكضكع ال لممرة األكلى أماـ المجمس 
طعف رقـ  04/07/1983ؿ في . كما قضت في قراريف ليا األك (1)األعمى )المحكمة العميا(

25723
49169طعف رقـ  05/01/1988كالثاني في  (2)

أنو ال يجكز إثارة أكجو البطبلف   (3)
المتعمقة بالشكؿ أك اإلجراءات ألكؿ مرة أماـ المجمس األعمى)المحكمة العميا( كأنو ال يكجد ما 

 كع.قضاة المكض بيا أماـ يثبت أف ىذه األكجو كانت قد أثيرت كتـ التمسؾ
كمف خبلؿ ما سبؽ، نستنتج أف ىناؾ العديد مف التعقيدات التي مف شأنيا الحيمكلة دكف 
التمسؾ ببطبلف إجراء معيف كمف ثـ استبعاد األدلة المتحصمة منو لمحد مف آثار االستبعاد 

)المتيـ كالطرؼ المدني(.  بأكثر مف كسيمة كطريقة، خاصة بالنسبة لمخصـك
ائرم عمى األقؿ حذك المشرع الفرنسي الذم ينيؿ دائما منو كحبذا لك حذا المشرع الجز 

مف  170حيث أجاز في نص المادة  1993أكت  24جانفي ك 4فيما أقره بعد تعديؿ 
ؽ.إ.ج.الفرنسي لكؿ مف المتيـ كالطرؼ المدني إخطار غرفة االتياـ لطمب إلغاء كؿ إجراء 

ثناء البحث التمييدم، كما أخضع مشكب بالبطبلف تـ في حقيما خبلؿ مرحمة التحقيؽ كحتى أ
منو كىي اإلجراءات المماثمة  173ىذا اإلخطار لئلجراءات كالكيفيات المحددة بمكجب المادة 

لتمؾ المفركضة عمى كؿ مف قاضي التحقيؽ كككيؿ الجميكرية. مما ساىـ بالفعؿ في تسييؿ 
 كتبسيط ميمة أطراؼ الدعكل ككؿ ىناؾ.     

مرحمة البحث كالتحرم كجمع االستدالالت، قرير البطبلف خبلؿ بتالمشرع أيضا  يتـكلـ ي
مكتفيا بتقرير البطبلف كجزاء إجرائي عمى اإلجراءات المتخذة في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي 
كالمحاكمة فقط ، فانصب جؿ تركيزه عمى ىاتيف المرحمتيف تحديدا، رغـ أف التعديؿ األخير 

يرا مف الصبلحيات الممنكحة لرجاؿ الضبطية القضائية في لقانكف اإلجراءات الجزائية يكسع كث
 ىذه المرحمة في جرائـ محددة بمكجبو.

                                         
 مرجػع سػبؽ ذكػره،، بغػدادم جيبللػي، 11642الغرفػة الجنائيػة، القسػـ الثػاني لممحكمػة العميػا، طعػف رقػـ  11/02/2982فػي  قرار صػادر( 1)

 .233.ص
 . 351.، ص2989ة القضائية، العدد األكؿ، المجم( 2)
 .106.، ص2990المجمة القضائية، العدد الرابع، ( 3)
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تنظيـ كتخصيص باب أك فصؿ في قانكف أىمؿ مسألة كرغـ اىتمامو ىذا إال   
التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة إلزالة  يخص بطبلف إجراءات، اإلجراءات الجزائية ليذا الغرض

عقيد، عدـ الدقة كعدـ الكضكح. في حيف أف مسعاه الدائـ كالمعمف في المبس، الغمكض، الت
تدعيـ حقكؽ الدفاع كاحتراـ الحقكؽ الفردية بصفة عامة يتطمب منو أف يضع مثؿ ىذه 
االعتبارات في ذىنو كيترجميا في شكؿ نصكص قانكنية دقيقة ككاضحة يسيؿ المجكء إلييا 

ؿ مف ثـ ترجمتيا عمى أرض الكاقع في شكؿ خبلؿ كؿ مراحؿ الدعكل العمكمية، مما يسي
أحكاـ قضائية تستبعد ما تـ تحصيمو بطريقة غير مشركعة تكريسا منيا لمبادئ الشرعية 

 اإلجرائية.
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اإلطار التطبيقي لقاعدة االستبعاد في النظاميف اإلجرائييف األمريكي  الفصؿ الثاني:
 والجزائري

األمريكي  يفاإلجرائي يفماـ بجميع جكانب المكضكع محؿ البحث في النظامإف اإلل
التطرؽ لمختمؼ التيارات الفقيية التي صاحبت ظيكر القاعدة ال يتأتى فقط مف خبلؿ كالجزائرم 

تحديد نطاؽ قاعدة االستبعاد بصفة عامة، أك بالتطرؽ إلى تنظيميا كتطبيقيا، كال مف خبلؿ 
بد أيضا مف تطبيؽ كؿ ىذه المبادئ كاألسس اإلجرائية عمى بعض اإلجرائي فحسب. إنما ال

األدلة التي تـ تحصيميا  بطرؽ غير مشركعة مف إجراءات مخالفة لما تتطمبو االعتبارات 
حتى ال ككف دراستنا مقتصرة عمى الجكانب كالنصكص الدستكرية مف ضمانات لممشتبو فييـ. 

نما تتعداىا لمتطرؽ إلى النظرية فحسب  اإلطار التطبيقي لمقاعدة في كؿ مف النظاـ اإلجرائي كا 
 كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ ألىـ ىذه اإلجراءات التي تتـ مباشرتيا خبلؿ سيراألمريكي كالجزائرم 

تحصيؿ األدلة مف خبلليا، فاستبعاد غير القانكني الجنائية، كالتي يمكف استنباط ك  الخصكمة
مكذج الذم رسمو كحدده القانكف لمقائـ باإلجراء حماية منيا لتحصيمو غير المشركع بالمخالفة لمن

لمحقكؽ كالحريات الفردية تحقيقا لمتكازف المطمكب بيف حقكؽ كؿ مف المجتمع ممثبل في سمطة 
اإلدعاء العاـ كحقكؽ المشتبو فييـ المقررة بمكجب مبدأ الشرعية المكضكعية كاإلجرائية كقرينة 

ا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسييف نخصص األكؿ فييما كعمى ىذا األساس سنقسـ ىذ البراءة.
لئلطار التطبيقي لمقاعدة في النظاـ اإلجرائي األمريكي كالثاني لئلطار التطبيقي لمقاعدة في 

 .النظاـ اإلجرائي الجزائرم
 

 المبحث األوؿ: اإلطار التطبيقي لمقاعدة في النظاـ اإلجرائي األمريكي 
بعد تفصيؿ اإلطار دة في النظاـ اإلجرائي األمريكي طار التطبيقي لمقاعلئل إف التطرؽ

أك الجانب النظرم ليذه القاعدة في ىذا النظاـ ليس باألمر اليسير إذ أف اإلجراءات كاألدلة 
ال يمكف حصرىا خاصة مع التطكر الذم  المتحصمة منيا  متنكعة كمتعددة في المجاؿ الجزائي

يات المتحدة عمى كجو الخصكص في مختمؼ تشيده تمؾ الدكؿ المتقدمة بصفة عامة كالكال
غير أننا المجاالت مما ينعكس عمى طرائؽ ارتكاب الجرائـ كمف ثـ كسائؿ الكشؼ عنيا، 

سنركز عمى أىـ تمؾ اإلجراءات المتخذة مف أجؿ الكشؼ عف حقيقة الجريمة المرتكبة كحقيقة 
التي ستككف   تحصيؿ األدلةيمكف  كالتي مف خبللياأك التقميدم منيا إف صح القكؿ، مرتكبيا 
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التفتيش، كيتعمؽ األمر أساسا بالقبض، اإلدانة متابعة كمف ثـ الحكـ بالبراءة أك أساسا لم
 فاالعتراؼ، عمى التفصيؿ اآلتي: 

 القبض في  المطمب األوؿ: 
يجب أف يتفؽ القبض مع القانكف بالمعنى الكاسع، كلكي يتحقؽ ذلؾ يجب أف يمتـز 

األمريكي، كعمى األخص التعديؿ الرابع، كىك ما يقضي أف يستند  القبض نصكص الدستكر
 -السبب المحتمؿ –القبض إلى السبب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية، فإذا تخمؼ سبب القبض 

كاف القبض غير مشركع. كلذلؾ يمـز أف يككف السبب المحتمؿ سابقا في كجكده عمى القبض ال 
ال استخدـ رجؿ الضبط ال قضائي القبض ذريعة لمتفتيش. كتقـك المحاكـ بمراقبة ىذا الحقا لو، كا 

المزـك  الدستكرم لمسبب المحتمؿ، كتفحص التعديات عمى الحريات الشخصية لممكاطنيف، عند 
ذلؾ أف السبب  .(1)القبض دكف تكافر السبب المحتمؿ، كلك تكافر ىذا السبب بعد القبض

ستناد إلى التعديؿ الدستكرم الرابع ىك أساس مشركعية القبض في النظاـ اإلجرائي المحتمؿ كا
األمريكي، سكاء كاف ىذا القبض بإذف أـ كاف بدكنو. كعمى ىذا األساس سنقسـ ىذا المطمب 

السبب المحتمؿ، فالقبض بإذف سبب القبض أم إلى ثبلث فركع، نتعرض في األكؿ منيا إلى 
تبقييف متطرقيف مف خبلؿ ذلؾ إلى حاالت استبعاد األدلة المتحصؿ كبدكنو في الفرعيف الم

عمييا بطريؽ غير مشركع مف جراء قبض باطؿ لمخالفة أحكاـ التعديؿ الدستكرم الرابع، عمى 
 التفصيؿ اآلتي:

 سبب القبضالفرع األوؿ: 
 التعديؿيعتبر السبب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية سبب القبض كأساس مشركعيتو بحسب 

، إذ أنو كبحسب النظاـ اإلجرائي األمريكي يجب الدستكرم الرابع في الكاليات المتحدة األمريكية
ال اعتبر القبض غير مشركع كقرر القضاء مف ثـ  تكافر ىذا االسبب قبؿ القياـ بأم قبض كا 

مفيـك السبب  يثكر التساؤؿ حكؿكاستبعاد األدلة المتحصمة منو، كبيذا الصدد  عدـ مشركعيتو
 العناصر المتطمبة لقيامو. ك  لمحتمؿا

 

                                         
  

L.C.Waddington, Criminal Evidence, Glencoe Publishing Co., INC-Encino, California, p.38.
 (1) 
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 السبب المحتمؿمفيـو أوال: 
 reasanableما يطمؽ عميو الشؾ المعقكؿ الدالئؿ الكافية أكالسبب المحتمؿ أك 

suspicion أك رجؿ الشرطة "الكقائع كالظركؼ التي تؤيد عمـ رجؿ الضبط القضائي ىي 
  .(1)سط الحذر كالتبصر"السابؽ بارتكاب الجريمة طبقا لمعيار الرجؿ المتك 

كمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح جميا بأف سبب المحتمؿ أك الشؾ المعقكؿ ىك مجرد 
، فالدليؿ ترقى إلى مرتبة الدليؿ  ال لة،دال كمف ثـ ال يمكف االستناد إلييا كحدىا إلثبات الجـر

في مرحمة يثار إال لظف كالتخميف، كالكبلـ عف الدليؿ ال يبني عمى الجـز كاليقيف دكف ا
ال في مرحمة المحاكمة، أما الدالئؿ فيي تتعمؽ باالحتمالية إالمحاكمة، كما عف الدليؿ ال يثار 

لؾ فيي ذات ذتجرم عميو االعتبارات الكاقعية كالعممية في الحياة اليكمية، كل اكاإلمكاف طبقا لم
ية المكاطف مغزل عممي كليست ذات مفيـك فني، كمف أجؿ ذلؾ قيؿ بأنيا مكازنة بيف خصكص

. فالسبب المحتمؿ أك الشؾ المعقكؿ مبدأ كقائي الـز مف (2)كحريتو الشخصية كبيف تنفيذ القانكف
أجؿ تطبيؽ ضيؽ إلجراء القبض كالتفتيش حماية ألعضاء المجتمع مف االستبداد كالعشكائية 

دالئؿ الكافية كعمى ىذا األساس تطمب القانكف األمريكي تكافر السبب المحتمؿ أك ال .(3)كالتمييز
 بو. اإلذفد صدكر نفي الحاالت القبض ع

 ثانيا: عناصر السبب المحتمؿ
مف الكقائع كالظركؼ، فإنو يمـز لقياـ ىذه األخيرة تكافر  تستفاد بما أف الدالئؿ الكافية

 :عنصريف أساسيف
 السموؾ الصادر مف الشخصالعنصر األوؿ:  -2

كؿ، كيتمثؿ ىذا السمكؾ في حركات مريبة الشؾ المعقالذم يقكد رجؿ الشرطة إلى ىك ك  
ىذه الحركات أضعؼ مف أف تصؼ السمكؾ بأنو سبب  تصدر عف ىذا الشخص، كرغـ ككف

محتمبل أك داللة تكفي لطمب القبض، إال أنيا مع العمـ السابؽ لرجؿ الشرطة بالنشاط 
رجؿ  رتكب الجريمة، كلك لـ يكفااإلجرامي، تؤكد شكككو في أف ىذا الشخص ىك الذم 

                                         
(1( 

L.C. Waddington, Op.Cit., p.27 

C.H.Whitebread, Criminal Procedure, Mineola, New York ,The foundation Press, INC, 1980, p.62.  
(2)  

L.C. Waddington, Op.Cit., p.27.  

(3)  
V. Bevan & K.Linston, A Guide to The Police And Crimial Evidence Act 1984, Butterworths, 

London, 1985, p.5.
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الشرطة يعمـ بالجريمة عمى نحك محدد. كعمى ذلؾ فإف ىذه الحركات المريبة تدؿ ضمنا عمى 
 ارتكابيا منو، لكنيا مع ذلؾ ال تكفي إلدانتو.

ىذا كيغمب صدكر مثؿ ىذه الحركات عند استيقاؼ رجؿ الشرطة لشخص ما في 
أك  ارتكبتجريمة قد  الشارع،فتصدر عف ىذا األخير حركة ييدؼ مف خبلليا إلى إخفاء دليؿ

يقـك بتصرؼ مف شأنو الحيمكلة دكف الكقكؼ عف نشاطو أك الفرار أك اليرب. كما كتبدك 
الحركات المريبة بصكرة أكضح في حاالت استيقاؼ السيارات، ففي الكقت الذم يعطى فيو رجؿ 

ارة الشرطة اإلشارة بالتكقؼ، يخالؼ قائد السيارة ذلؾ األمر، كيخالؼ في ذات الكقت إش
 المركر، أك قد تصدر مف الركاب بعض التصرفات المريبة.

غير أف الصعكبة تثكر في حالة صدكر الحركات المريبة مف الشخص ال يقصد مف 
بيذه المثابة ال يمكف  -أم السمكؾ–صدكرىا إخفاء دليؿ، إنما كاف السمكؾ مريبا في ذاتو فيك 

ال خطأ منو، إذ قد ال يدرؾ معناىا، كلذلؾ أف ينسب صدكره إليو بعبارة أخرل فإف صدكره ليس إ
ذا كاف السؤاؿ يجب أال يؤدم إلى الغمكض، فإف  البد مف التحرز في تفسير ىذه الحركات، كا 

 الحركة التي تصدر مف الشخص يجب أال تثير الشؾ.
كمف أجؿ ذلؾ فإف الحركة الخفية ال تكفي لقياـ الدالئؿ الكافية أك السبب المحتمؿ الذم 

جراء الماس بحرية الشخص، إنما تصبح ىذه الحركة سببا محتمبل أك داللة كافية إذا يبرر اإل
لدل  ابتداءتكافر ليا التعمد كالسرعة كأف تككف كاضحة في داللتيا عمى تأكيد الشؾ الذم يتكافر 

 .(1) رجؿ الشرطة كعممو السابؽ
تراقب العكامؿ  كيتأتى عمـ رجؿ الشرطة مف اإلخبار كالمبلحظة، كلذلؾ فإف المحكمة

التي تكافرت لدل رجؿ الضبط القضائي، كالتي اتخذ عمى أساسيا قراره بطمب القبض. كيتأتى 
اإلخبار مف المجني عميو أك مف أحد الشيكد أك مف رجؿ أمف أك ضابط، كيجب أف تككف ىذه 

عف المعمكمات مبلئمة لقياـ الشؾ، كقد يككف العمـ السابؽ لرجؿ الشرطة عف طريؽ التسامع 
أك الشائعات، غير أنو تجدر اإلشارة إلى أف العمـ مف ىذا المصدر hearsory الغير 
ف كاف مف يرددكف  (التسامع عف الغير أك الشائعات)األخير يستمـز تحقؽ المحكمة منو كا 

الشائعات أك يكرركف ما تـ تسامعو، ليسكا بشيكد، إال أف المحكمة في سبيؿ ذلؾ تستمع إلى 

                                         
( 1   (

L.C. Waddington, Op.Cit., p.32.
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مجني عميو عما يتـ تسامعو كالذم ككف العمـ السابؽ لرجؿ الشرطة، كالمحكمة ىؤالء أك إلى ال
 إذ تقـك بيذا الدكر إنما.تقـك بالرقابة عمى مشركعية اإلجراء.

أما المبلحظة فيي ما رآه رجؿ الشرطة بعينيو أك سمعو بأذنو أك شمو بحاستو أك لمسو 
ستنتاج الدالئؿ الكافية، إنما ال تكفي بيده، كيمكف أف تككف ىذه المبلحظات أساسا مقبكال ال

لقياميا، كلذلؾ يجب أف تعتمد الدالئؿ الكافية في كجكدىا عمى اإلخبار كالمبلحظة معا. كيمـز 
أخيرا أف تككف التحركات الخفية معبرة بيقيف كممثمة بصدؽ عف الدالئؿ التي تعبر عنيا 

 الكقائع.
ال يمكف كجكدىا ما لـ يتكافر لرجؿ كمف خبلؿ ىذا يتضح جميا بأف الدالئؿ الكافية 

الشرطة العمـ السابؽ الذم ال يتأتى إال عف طريؽ اإلخبار كالمبلحظة، كتبدك أىمية ىذا العمـ 
السابؽ في أنو يدخؿ في تككيف الكقائع باعتباره يضفي عمييا تحديدا، ماداـ ىذا العمـ السابؽ 

شتبو فيو قد ارتكب الجريمة كعمى أساس ذلؾ يتسـ بالمعقكلية كالثقة التي تكفي لبلعتقاد بأف الم
 . (1)قيؿ بحؽ أف مجرد االشتباه غير كاؼ لمقبض

 عف الشخص رجؿ الضبط لمسموؾ الصادر تقدير العنصر الثاني:  -7
عف تقدير رجؿ الضبط لمسمكؾ الصادر  العنصر الثاني لمسبب المحتمؿ في يتمثؿ
لمحكـ عمى تكافر  لمظركؼ المحيطة بو رجؿ الضبط القضائيتقدير حيث يبلحظ أف الشخص، 

الدالئؿ الكافية يجب أف يعتمد عمى معيار مكضكعي أساسو الرجؿ المعتاد المتكسط الذكاء 
ذا كاف ىذا المفيـك يعتمد عمى السمكؾ الصادر مف الشخص مع األخذ في عيف  كالحذر، كا 

لسمكؾ بمعيار االعتبار الظركؼ التي أحاطت بو، فإنو يككف مف الطبيعي تقدير ىذا ا
مكضكعي كمف ىنا تبدك أىمية العنصر الثاني. كلذلؾ فإف المحكمة كىي بصدد رقابتيا عمى 
مشركعية إجراء القبض،فإنيا تتحقؽ مف أف السمكؾ الصادر مف الشخص يؤدم إلى استنتاج 

 الدالئؿ الكافية.
كقائع التي غير أف التساؤؿ عف مدل إمكاف االعتماد عمى الشـ كالممس لمقكؿ بتكافر ال

تقيـ السبب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية، كقد كضعت المحكمة األمريكية العميا القاعدة العامة 
التي مقتضاىا أنو يمكف االعتماد عمى الشـ كالممس لمقكؿ بتكافر الكقائع التي تقيـ الدالئؿ 

                                         
C.H.Whitebread, Op.Cit.,p.62.
  (1) 
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لشـ كالممس الكافية، كلكنيا اشترطت أف يتكافر لدل رجؿ الضبط القضائي يقيف بأف مكضكع ا
يعد جريمة. كمع ذلؾ قضت بأف دخكؿ رجؿ الضبط القضائي منزؿ كجد بو طاكلة عمييا حقيبة 
كبيرة مغمقة ينبعث منيا رائحة قكية تفيد كجكد أشياء محظكر حيازتيا، فإف قيامو بتفتيشيا يككف 

 عمى غير أساس سميـ مف القانكف، إذا لـ يكف عمى يقيف مف ذلؾ.
الحكـ بعدـ مشركعية اإلجراء، جاء ليؤكد أف الشـ كالممس أك إدراؾ كفي الكاقع أف ىذا 

الجريمة بأم حاسة مف الحكاس، ىك كجكد الجريمة في حالة تمبس تبرر اإلجراء كلذلؾ 
استمزمت أف يككف ىناؾ يقيف. كيذىب الشراح في النظاـ اإلجرائي األمريكي إلى القكؿ بأف 

الدالئؿ الكافية ما لـ يتـ تعزيزىا بدالئؿ أخرل، كلذلؾ  الممس في حاالت البحث الظاىرم ال تقيـ
 فيـ يشترطكف المعاصرة بيف الشـ كالممس كاإلجراء، فضبل عف دالئؿ أخرل.

غير أف الكضع يختمؼ بالنسبة لمسيارات، فإذا قاـ رجؿ الشرطة باستيقاؼ سيارة بسبب 
عث منيا، فإف مفيـك الشـ يمثؿ قانكني يبرر ىذا االستيقاؼ، كفي أثناء ذلؾ شـ رائحة مخدر تنب

أساسا سميما لمشؾ القكم بأف حائزم السيارة يرتكبكف جريمة، كلذلؾ فإف الدالئؿ الكافية تتكافر، 
 .(1)كتقـك حالة تمبس بالجريمة التي تجيز القبض كالتفتيش

تقـك المحكمة بالرقابة عمى تقدير الكقائع التي تقيـ الدالئؿ الكافية في ضكء ك  ىذا
ؼ التي يقع فييا سمكؾ الشخص كمف ثـ تقـك باستخبلص المفيـك الذم تكافر لدل رجؿ الظرك 

الضبط القضائي تطبيقا لمعيار الرجؿ المعتاد. كلذلؾ يجب أال يعتمد تقدير الكقائع عمى 
الشعكر الحدسي ميما كاف قكيا، كما ال يمكف أف تعتمد الدالئؿ الكافية عمى قياميا عمى العمـ 

نما يمـز أف يككف التقدير السابؽ لرجؿ ا لضبط القضائي ميما كانت درجة الثقة في ىذا العمـ، كا 
 بمعيار الشخص المتكسط كأف تتكافر الكقائع التي تعزز العمـ كتؤيده.

كالمحكمة في قياميا بالرقابة عمى تكافر الدالئؿ تحقؽ أكال مف كجكد الكقائع، فإذا تخمؼ 
ذا   كقع القبض كاف باطبل كذلؾ كيبطؿ الدليؿ المستند منو. كاف طمب اإلجراء بالقبض باطبل كا 
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 بإذف الفرع الثاني : القبض
كالقبض بدكنو  بإذف القبضمف القبض في النظاـ اإلجرائي األمريكي،  ىناؾ نكعيف

 ثـ  فالمقصكد مف اإلذف بالقبض كمنبيف بداية فقبض باإلذف كسنتطرؽ مف خبلؿ ىذا الفرع لم
 :تيعمى النحك األ مقكماتو

 أوال: مفيـو اإلذف بالقبض   
يعرؼ اإلذف بالقبض عمى أنو أمر قضائي صادر مف سمطة ليا اختصاص قضائي 
مكجو إلى الضابط الذم يقـك بتنفيذه، متضمنا أمرا بإلقاء القبض عمى عمى الشخص المسمى 

يداعو الحجز القضائي. ىذا كيبلحظ في نفس اإلطار أف السمطة المختصة بإصدار إ ذف بو كا 
القبض االلتزاـ بالقانكف بالمعنى الكاسع كعمى األخص التعديؿ الدستكرم الرابع الذم ينص عمى 
أنو: "ال يجكز إصدار إذف القبض إال إذا تكافر السبب المحتمؿ، كما يتطمب صدكره تأكيد 
الضابط طالب اإلذف عمى كجكد السبب المحتمؿ عف طريؽ حمؼ اليميف، مع تحديد كصؼ 

 .(1)د القبض عميو"الشخص المرا
 ثانيا: مقومات اإلذف بالقبض

يتبيف لنا جميا أف   التعديؿ الدستكرم الرابعالسابؽ أم نص  النص الدستكرممف خبلؿ 
لئلذف مقكمات يجب أف يقـك عمييا، إذ يمـز أكال أف يصدر القبض كتابة، كأف يستند ثانيا في 

كبت، كأف يشمؿ ىذا البياف كذلؾ عمى صدكره عمى بياف الكقائع األساسية لمجريمة التي ارت
تحديد شخص المتيـ بارتكابيا. كيمـز ثالثا أف يبيف الضابط طالب اإلذف، السبب المحتمؿ أك 
الدالئؿ الكافية عمى ارتكاب الجريمة، كأف يصؼ شخص المتيـ بارتكابيا، كالذم يصدر إذف 

صحة ما كرد في بيانو، كيصؿ القبض في مكاجيتو. كيمـز أخيرا أف يقدـ طالب اإلذف تأكيدا ب
 ىذا التأكيد إلى حد حمؼ اليميف.

ىذا يبلحظ أف المحاكـ األمريكية الفيدرالية لـ تكف تعير اىتماميا بالسبب المحتمؿ أك 
 Unitedقضية كفي  1957الدالئؿ الكافية عند إصدارىا اإلذف بالقبض، غير أنو منذ عاـ 

States.Giordenello V  يكية العميا طعنا كقد أصدرت حكميا نظرت المحكمة األمر
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كحرصت فيو عمى التزاـ المحاكـ الفيدرالية بما كرد في التعديؿ الدستكرم الرابع، فقالت بمقكمات 
  اإلذف بالقبض.

كفي الكاقع فإف أىـ ىذه المقكمات ىك السب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية عمى ارتكابيا 
ف ىذه الدالئؿ الكافية ال يقـك الضابط باستظيارىا الجريمة كنسبتيا إلى شخص مرتكبيا، غير أ

إال مف خبلؿ تحريات تكصؼ بأنيا جدية ككافية. كلذلؾ فإف المحكمة األمريكية العميا حيف 
ضمانة الحتراـ حريات األفراد ألزمت المحاكـ الفيدرالية بكجكب احتراـ الدستكر، اعتبرتو 

 . )1(راـ الدستكرالشخصية، كىي في ذات الكقت نتيجة طبيعية الحت
كعمى ىذا األساس يعطي النظاـ اإلجرائي األمريكي لممقبكض عميو الحؽ في التظمـ مف 
القبض، كيعيد بنظره قاض، كأساس فحصو لمتظمـ ىك بحث السبب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية 
 عمى ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى شخص المتظمـ، كبعبارة أخرل فإف فحص التظمـ يقـك عمى
مدل ما تكافر لتحريات الضابط مف جدية ككفايتيا، كيككف الفصؿ في ىذا التظمـ مبدأ اقتناع 
القاضي، كمدل صحة الكقائع كالبيانات التي قدميا قبؿ صدكر اإلذف بالقبض كمدل كفاية 

كيحكـ القاضي بعدـ دستكرية القبض حتى كلك تبيف بعد  .اعتبارىا سببا محتمبل أك دالئؿ كافية
كيقـك قاضي التظمـ في سبيؿ  بعد إجراء القبض صحة االتياـ المنسكب إلى المتظمـ. مذلؾ أ

تككيف عقيدتو كقناعتو الشخصية بسؤاؿ المتظمـ، إذ ال يمكف تقييـ االحتمالية استقبلال عف 
ال يستند في قياـ السبب المحتمؿ عمى أ -القاضي عمى أم-شخص المتيـ بالجريمة. كما عميو

 يجكز االستناد إلى الحؽ في الحرية الشخصية كأساس لقياـ التظمـ، ذلؾ عممو الشخصي، كال
أف االلتزاـ بالقكاعد الدستكرية أك بعبارة أخرل مقكمات اإلذف بالقبض يجعمو حقا دستكريا،كالحؽ 
في التظمـ ليس ىك اآلخر إال إقرارا بالقكاعد الدستكرية مف أجؿ تكريس الحريات الشخصية 

 . (2)لؤلفراد
حد مقكمات صدكره، أكيبلحظ أف السبب المحتمؿ الذم يستند إليو إذف القبض كيعد ىذا 

ىك ذاتو البلـز تكافره لمقبض دكف إذف، كىك في نفس الكقت الذم يبرر صدكر اإلذف بالتفتيش 
كلذلؾ فإنو إذا شاب اإلذف بالقبض عيبا دستكريا، مع ذلؾ تكافر السبب المحتمؿ الذم يكفي 

                                         
، 1003، دار النيضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة، الحقػػػوؽ الدسػػػتورية فػػػي قػػػانوف اإلجػػػرااات الجنائيػػػة دراسػػػة مقارنػػػةرمػػػزم ريػػػاض عػػػكض،  (1)

 .87.ص
  

L.C.Waddington, Op.Cit., p.P53. (2) 



 213 

اف القبض صحيحا لقيامو عمى سبب صحيح. فبطبلف إذف القبض ال يحكؿ لمقبض دكف إذف، ك
دكف صحة القبض إذا تكافر السبب المحتمؿ كقت القياـ بالقبض. كترتيبا عمى ذلؾ فإف بطبلف 
إذف القبض، مع تكافر سبب القبض دكف إذف ال يرتب بطبلنا لمتفتيش التابع لمقبض في ىذه 

أف بطبلف إذف التفتيش، ال يرتب إال بطبلف التفتيش الذم الحالة. إنما يجب أف يبلحظ كذلؾ 
 . (1)كقع عمى أساسو

 الفرع الثالث : القبض دوف إذف 
إف أخصب حاالت القبض دكف إذف، ىي حاالت التمبس بالجريمة، كالتي يمـز لقياميا 

يارات، التي تكافرىا أيضا في حاالت استيقاؼ األفراد كالس تكافر الدالئؿ الكافية،كما يمـز مع ذلؾ
ذا كانت الدال لكؿ الـز ؿ الكافية أك السبب المحتمؿ ىك شرط ئيستفاد منيا حالة التمبس. كا 

إجراء ماس بالحرية، فكاف ال بد مف تكافر الدالئؿ الكافية كالتي ال تقـك فقط عمى الكقائع 
د تككف ق ةالذم يتمقاه مف مصادر مختمفالشرطة  كالظركؼ التي تتفؽ مع العمـ السابؽ لرجؿ

أف تكصؼ  أيضا الشاىد بكقكعيا، إنما يمـز المجني عميو في الجريمة، أك آخر أكشرطة رجؿ 
ذلؾ أف التحريات الجدية ىي شرط القبض دكف  بأنيا كافية مف خبلؿ القياـ بإجراء التحريات،

 .(2)إذف
ؿ رجا عمـ فالمعمـك أف التبميغ الجنائي، يعتبر أىـ مصادر المعمكمات التي تصؿ إلى

القائميف عمى تنفيذ القانكف، كىذا التبميغ إما يككف مف شخص مكثكؽ بو مف قبميـ،  أكالشرطة 
ما أف يككف مف شخص غير مكثكؽ بو، ذلؾ أنو قد يقـك بالتبميغ أك اإلببلغ عف الجريمة أحد  كا 

أف يككف المساىميف في ارتكابيا، أك أحد المتفقيف عمى ارتكابيا، فتثكر في نفسو دكافع لمتبميغ، ك
باعثو تجنب القبض عميو أك الحصكؿ عمى كعد  بمعاممة عقابية مخففة، كلذلؾ يجب أف 

 يخضع الببلغ عف الجريمة لعناية دقيقة.
كلذلؾ فإف القبض الذم يتـ عف ىذا الطريؽ ال يؤيده القضاء كال يقره ما لـ يتـ تعزيز 

زز ىذه المعمكمات قبؿ إجراء المعمكمات أك بعبارة مساكية تماما إجراء التحريات التي تع
القبض. ىذه المعمكمات فضبل عف التحريات ىي التي تقيـ السبب المحتمؿ أك الدالئؿ الكافية. 
كلذلؾ فإنو إذا كاف التبميغ نتيجة التسامع عف الغير، كجب التحقؽ مف صحتو، إذ يجب أف 
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يمثؿ الضابط الذم  يككف التبميغ عف معمكمات شخصية لمكقائع كاألحداث، كفي ىذه الحاالت
قاـ بتنفيذ القبض أماـ المحكمة لئلدالء بشيادتو الذم يجب أف يؤكد فييا أنو قاـ بتعزيز 
المعمكمات، كأف ما قاـ بو مف تحريات يؤكد صحة ما كرد في الببلغ.كتقـك المحكمة بالتحقيؽ 

حكاسو، إذا كاف  مف أف ما كرد بالببلغ ىك ما سمعو المبمغ بأذنو أك رآه بعينو، أك لمسو بأحد
التبميغ بناءا عمى معمكمات شخصية لممبمغ، فالتبميغ ال يمكف أف يككف سببا لبراءة المبمغ كما ال 
يمكف في ذات الكقت إغفالو. كلذلؾ تحرص المحكمة عمى أف يككف الببلغ متضمنا الكقائع 

 الذم ارتكبو. يامية، كأف يشير عمى نحك محدد لمفعؿ الذم يككف الجريمة كأف المتيـ ىكتاال
كمف أجؿ ذلؾ فإنو ال يمكف االعتماد عمى معمكمات تـ تبميغيا مف شخص مجيكؿ أك 
شخص غير مكثكؽ بو، كلذلؾ كاف ال بد مف إجراء التحريات لتعزيز المعمكمات. كيتـ االعتماد 
في ذلؾ عمى ببلغ مقدـ مف شخص آخر غير مكثكؽ بو أيضا أك مف القياـ بمبلحظة المبمغ 

لتسجيؿ السابؽ لو، كالمعمكمات التي تقدـ مف ضابط آخر، كالمعمكمات كالتسجيبلت ضده، كا
الرسمية. ذلؾ ألف عدـ التحقؽ مف المعمكمات إذا لـ يتـ تعزيزىا عف طريؽ التحريات ال يمكف 
أف يساكم أك يرادؼ الشؾ القكم في ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى شخص معيف. فالشؾ القكم 

تعددة ليست ىي التي ليا في ذاتيا مغزل فقط، إنما يمـز أف يتزامف كؿ يقـك عمى عكامؿ م
عامؿ مف ىذه العكامؿ مع كؿ داللة عمى تكافر السبب المحتمؿ، كلذلؾ قيؿ بأف تعزيز 
المعمكمات مف شخص غير مكثكؽ يجعميا في ذات الدرجة كاألىمية مف المعمكمات التي تقدـ 

 مف شخص مكثكؽ بو.
ص مكثكؽ بو، كىك الشخص الذم يسبؽ لو اإلببلغ عف أنشطة أما التبميغ مف شخ

إجرامية، ككانت دقيقة. كمع ذلؾ فإنو يجب التحقؽ مف صحة المعمكمات مف خبلؿ تعزيزىا 
بإجراء تحريات، كالذم يجب أف ينصب عمى الدليؿ، مف خبلؿ السؤاؿ كالمبلحظة كالخبرة 

كلذلؾ فإف الثقة تتكافر بتكافر الدليؿ  كالمعمكمات األخرل المكممة التي يتـ الحصكؿ عمييا
 .(1)بارتكاب الجريمة كنسبيا إلى شخص معيف

كقد جرل القضاء األمريكي عمى القكؿ بتكافر السبب المحتمؿ إذا كانت المعمكمات 
جديرة بالثقة المعقكلة لدل القائـ بتنفيذ القبض، كلـ يستمـز القضاء معمكمات شخصية مباشرة 

 Whitely V. Warden  (1971)السبب المحتمؿ، كلذلؾ حكـ في قضية  بالكقائع التي تقيـ
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 .Aguilar vلكاقع بناء عمى معمكمات مستقاة مف نشرة المذياع. كفي قضية ا بصحة القبض

Texas (1964)  حكـ أيضا بصحة التفتيش الذم قاـ بو رجاؿ مكافحة المخدرات بعد الحصكؿ
 ثكؽ بو.  عمى إذف لمجرد تمقي المعمكمات مف شخص مك 

ذا كانت المعمكمات التي تمقاىا  يمكف الثقة فييا، فإف القبض يقع صحيحا  رجؿ الشرطةكا 
دكف النظر إلى عدـ مكضكعية رجؿ الضبط القضائي، كلذلؾ ال يجدم الدفع بسكء نيتو، ذلؾ 

 . (1)أنيا ال تؤثر في مشركعية اإلجراء مادامت المعمكمات مكثكؽ بيا

فرؽ بيف المعمكمات المكثكؽ بيا، كبيف المبمغ المكثكؽ بو كيجب أف يبلحظ أف ىناؾ 
فاألكلى تأتي مف مصادر رسمية كالمذياع أك التمفزيكف، أما الشخص المكثكؽ بو يجب تعزيز 
المعمكمات التي يقدميا ميما كانت درجة الثقة فيو، كلذلؾ فإف المعمكمات التي يتـ تمقييا مف 

مف الجريمة يجب تعزيزىا، كيتسـ ىذا التقرير بالسيكلة المجني عميو أك الشاىد أك المضركر 
 .(2)ألف المبمغ غالبا يقدـ الدليؿ عمى قياـ السبب المحتمؿ

الدالئؿ الكافية، يجب استظياره  ف السبب المحتمؿ أكأما تقدـ يمكف القكؿ ب كعمى أساس
كتبرز . (3)رطةالضبط القضائي أك رجاؿ  الش مف خبلؿ التحريات الجدية التي يقـك بيا رجاؿ

أىمية ذلؾ بصفة خاصة في النظاـ اإلجرائي األمريكي إذ يتـ فحص األدلة بصفة دقيقة مف 
حيث مدل تكافر الصفة المشركعة أثناء تحصيميا في مرحمة سابقة لمرحمة المحاكمة كما بينا 

زمة بشرط في المبحث السابؽ، كأثناء ذلؾ يحاكؿ اإلدعاء تدعيـ القضية كاالتياـ بكؿ األدلة البل
تحصيميا مف خبلؿ إجراءات مشركعة كفؽ لما تتطمبو االعتبارات الدستكرية، فتصؿ بذلؾ  فقط 
القضايا الجدية كالمدعمة بأدلة تـ تحصيميا بطرؽ مشركعة مما يقمؿ العبء عف القضاء في 

ات مرحمة المحاكمة كيحمي ىيئة المحمفيف مف تأثير مثؿ تمؾ األدلة كما يحدث في مكاد الجناي
 في النظاـ اإلجرائي الجزائرم.  

 التفتيش في المطمب الثاني: 
، التعرض لحؽ األفراد في الخصكصية يتـ بمكجبو التفتيش إجراء مف إجراءات التحقيؽ،

القتضاء  كمرتكبيا، رضا منيـ،في سبيؿ الكشؼ عف الجرائـ كيكشؼ مستكدع أسرارىـ بدكف 

                                         
., p.66. C.H.Whitebread, Op.Cit (1) 

  
L.C.Waddington, Op.Cit., p.p.45-46. (2) 

 .91.، صمرجع سبؽ ذكرهرمزم رياض عكض،  (3)



 216 

ع في المحافظة عمى أمنو كاستقراره. لذلؾ كاف حؽ الدكلة في العقاب حماية لمصمحة المجتم
 أم تفتيش إلذف صادر عف سمطة مختصة محددة بمكجب القانكف.ند مف الضركرم أف يست

فالتفتيش فييا يجب أف يتـ بمكجب إذف ال تشذ عف ىذه القاعدة،  كالكاليات المتحدة األمريكية
ساس يقيـ التفتيش بدكف ما لـ يكف ىناؾ أمكتكب صادر كمكقع عميو مف طرؼ القاضي، 

لذا سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلث  ، كالتفتيش التابع لمقبض، كالتفتيش بناء عمى الرضا(1)إذف
 ففركع، نتعرض في األكؿ منيا إلى التفتيش بإذف، فالتفتيش بدكف إذف مف خبلؿ الفرعي

رضا بالتفتيش، لمتفتيش التابع لمقبض كالفرع الثالث لمنيما المتبقييف كنخصص الفرع الثاني 
 عمى التفصيؿ اآلتي:

 الفرع األوؿ: التفتيش بإذف 
ع الذم ينص في جانب منو عمى كفقا لما ىك متطمب بمكجب التعديؿ الدستكرم الراب

الذم يتطمب تأكيد الضابط  ال يجكز إصدار اإلذف بالتفتيش إال إذا تكفر السبب المحتمؿ ،" أنو:
مع تحديد المكاف كالشخص كاألشياء المراد  يميف،طالب اإلذف عمى كجكده عف طريؽ حمؼ ال

إلى ضابط الشرطة لمقياـ كيجب أف يككف إذف التفتيش مكتكبا كيكجو مف القاضي  تفتيشيا ،
 .تطمباتيتكافر عمى جممة مف الم يجب أف، يتضح أف اإلذف بالتفتيش بالتفتيش"
 اإلذف بالتفتيش تطمباتمأوال:  

  األمكر يمكف حصرىا في اآلتي:يقتضي اإلذف بالتفتيش جممة مف 
 :يجب أف يصدر اإلذف متضمنا األماكف التي يراد تفتيشيا -2
متضمنا األماكف التي يراد ع التعديؿ الدستكرم الرابحسب يجب أف يصدر اإلذف  
كالمساحة  العاـ الذم ال يرد بو تحديدا لممكاف ذلؾ أف القانكف األمريكي ال يعرؼ اإلذفتفتيشيا 

 .بتفتيشياالتي يؤذف 
 تقديـ اإلقرار الكتابي:  -2

إلى القاضي  Affidavit يتعيف أف يقـك الضابط طالب اإلذف بتقديـ إقرار كتابي بقسـ
تضمف الكقائع التي تقيـ السبب المحتمؿ عمى كجكد دليؿ ارتكاب ، يالمختص بإصدار اإلذف

األشياء التي أك  ،رتكابيااألشياء التي استخدمت في اأك  ،الجريمة أك األشياء المتحصمة عنيا

                                         
L.C.Waddington, Op.Cit., p.69.  (1) 
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ىذا كنشير  .(1)تككف ليا قيمة كلك محتممة في أف الجريمة قد ارتكبت كنسبتيا إلى شخص معيف
بجدية  في نظامنا اإلجرائي نستعيض عف ىذا اإلقرار الكتابي بالقسـ في ىذا اإلطار إلى أننا

لمبحث الثاني المطمب كما سنبيف في ا التحريات الكاجب تكافرىا قبؿ صدكر اإلذف بالتفتيش
 .الثاني فيما يتعمؽ بالنظاـ اإلجرائي الجزائرم 

ي أنو ال يجكز إجراء تفتيش إال لؤلشياء التي كصفت في إذف إذا فالقاعدة العامة ى
 كاألشياء التي استخدمت في ارتكابيا كضبطيا، ،كاألشياء التي تحصمت مف الجريمة ،التفتيش

عد حيازتيا جريمة كلك لـ تكف مف األشياء المأذكف األشياء التي تضبط  كمع ذلؾ يجكز
مثاؿ ذلؾ أف  ككذلؾ ضبط األشياء التي تعد سببا محتمبل عمى ارتكاب الجريمة. بضبطيا.

كمف ىذه األشياء  ،شياء التي تحصمت مف جريمة السطكمتضمنا ضبط األ يصدر إذف التفتيش،
ى حجرة النـك كفتح أحد أدراج أف دخؿ الضابط إل كما شيكات شخصية كبطاقات ائتمانية،

كىك يقكؿ  كأمسؾ بدفتر يكمياتو المكجكدة بالدرج، الخزانة إال كدخؿ المتيـ في ذات المحظة،
فقياـ الضابط كقتيا بمصادرتو مع األشياء األخرل صحيحا عمى الرغـ مف  ىذا الدفتر ممكي،

ء المصادرة ىذا أساس كيجد إجرا أف دفتر اليكميات ليس ضمف األشياء المأذكف بمصادرتيا.
صحتو في أف يقيـ ضابط الشرطة عبلقة السببية بيف األشياء المأذكف بمصادرتيا كبيف سمكؾ 
المتيـ بانتزاع أك خطؼ الدفتر، كىك ما يبرر اعتقاده بقياـ سبب محتمؿ بأف الدفتر يتضمف 

 .(2)كىكذا يككف ضبط دفتر اليكميات صحيحا كمشركعا دليؿ ارتكاب الجريمة.
 يا: إجرااات تنفيذ اإلذف بالقبض ثان
كفقا أثناء تنفيذ إذف التفتيش الصادر  اإلجراءات الكاجب مراعاتيا فيما يخص أما 

 نيا فتتمثؿ في اإلجراءات التالية:الممقكمات السابؽ بي
 الميعاد أك ىذا فع كالتأخير أف يتـ تنفيذ اإلذف خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدكره، -1

ذلؾ أف مصطمح اإلذف يعني  ،المحكمة ميما كانت أسباب التأخيركال مف األجؿ ال يككف مقب
كىك أمر كاجب طاعتو في ذات المحظة كمما كاف ذلؾ  لمقياـ بالتفتيش فكرا، لمضابطأنو أمر 
 ممكنا.

                                         
(1)

  R.W.Ferguson& A.H.Stokke,  Op.Cit., p.126. 
(2)

  Idem., p.128. 
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ميو أف كيجب ع عمى الضابط عدـ دخكؿ المكاف المأذكف بتفتيشو باستعماؿ القكة . -2
ذا رفض مف لو ،يقـك باإلنذار قبؿ الدخكؿ يككف لمضابط  ،الحؽ في السماح لو في الدخكؿ كا 

الثانية  ذا تيددىـ خطر جسماني جسيـ،إ كالقكة المصاحبة لو استعماؿ القكة في حالتيف:األكلى
 أف يؤدم عدـ استعماؿ القكة أك التأخر في الدخكؿ إلى العبث بالدليؿ أك تدميره.

حتى كلك صدر اإلذف بعد الساعة العاشرة بإجراء التفتيش ليبل  عدـ جكاز القياـ -3
ذا كاف اإلذف بالتفتيش مطبكعا كىذا ىك الغالب، ك  التفكيض يككف متضمنا عبارة "مساء، كا 

عمى أف التفتيش  التفتيش ال يجكز بعد الساعة العاشرة مساء. إجراء فإف "بالتفتيش نيارا أك ليبل
إلى إقرار كتابي بالقسـ، الذم  بعد ىذا الكقت يجب أف يرخص بو مف القاضي كأف يستند

 يتضمف ما يكجب القياـ بيذا اإلجراء بعد ىذا الكقت.
ش إال لؤلشياء المذككرة عمى الضابط المأذكف لو بالتفتيش، عدـ إجراء ىذا التفتي -4
كبطبيعة الحاؿ، فإف ىذا ال يحكؿ دكف ضبط أدلة الجريمة التي ارتكبت بحضكره، أم  باإلذف

 يا.الجريمة المتمبس ب
مف إذف التفتيش لممأذكف بتفتيشو،  photocopyأف يقدـ الضابط صكرة فكتكغرافية  -5

كز المكاف المراد تفتيشو كما يمـز أف يقدـ إيصاال يبيف فيو األشياء التي تـ مف يحأك ل
 مصادرتيا.

يتـ تنفيذ اإلذف عف طريؽ الضابط المسمى باإلذف دكف غيره، إنما ال يحكؿ ذلؾ أف  -6
 تنفيذ عف طريؽ مساعديو.  دكف ال

عمى الضابط المأذكف لو بالتفتيش أف يقدـ تقريرا عف تنفيذ اإلذف، كيضـ ىذا التقرير  -7
 إلى ممؼ الدعكل عمى أف يككف ذلؾ خبلؿ عشرة أياـ مف تنفيذ اإلذف.

 الؾ صعبا يأخذ ليمصادرتيا إلى القاضي، فإذا كاف ذ ـ األشياء التي تتـأف يتـ تقدي -8
كيجب عمى الضابط الحصكؿ عمى إذف مف  كتكغرافية تعرض عميو ليبدم رأيو بشأنيا.صكرا ف

ف تأذف لو بكضع األشياء في المكاف يخصص كلممحكمة أ ف حارسا.مكالمالمحكمة إذا عيف 
 .(1)لممضبكطات

                                         
.94.، صمرجع سبؽ ذكرهرمزم رياض عكض،  ( 1  (
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  الطعف في اإلذف بالتفتيش ثالثا:
عمى خطأ، إذ يمكف لو  اء اإلذف المتعمؽ بوالتفتيش، قد يبلحظ الدفاع انطك  إجراء بعد

ذا  ف يقدـ طعنا عمى إذف التفتيش، كيحاكؿ مف خبللو إقناع القاضي بكجكد خطأ باإلذف.أ كا 
ذا كاف المتيـ  نجح الطعف في إقناع القاضي استبعد الدليؿ الذم تـ تحصيمو مف التفتيش . كا 

 خر عمى اتيامو.آمحبكسا كجب إطبلؽ سراحو ما لـ يكف ىناؾ دليؿ 
 كالذم يعد التفتيش عمى ما كرد باإلقرار الكتابي بالقسـ، إذف الطعف عمى كيستند ىذا

منو مف كقائع تقيـ السبب المحتمؿ، أساسا إلصدار اإلذف بالتفتيش كعمى األخص ما يتض
الضابط الذم قاـ بتنفيذ اإلذف إلى المحكمة لمناقشتو كلذلؾ كاف ال بد مف إف تككف  كيستدعى

بالقسـ دقيقة .فإذا تبيف لممحكمة أف ىناؾ أخطاء أك إىماؿ فيما محتكيات اإلقرار الكتابي 
ذايتضمنو اإلقرار، يساؿ الضابط يككف إذف  كاف ال يكجد دليؿ عمى قياـ السبب المحتمؿ، ، كا 

 التفتيش باطبل.
ر الكتابي بالقسـ مف أخطاء يقيـ ف ما يتضمنو اإلقراكيقع عمى المتيـ عبء إثبات أ

السبب المحتمؿ طبقا لمظركؼ كالمبلبسات، فإذا كاف االعتقاد بكجكده  العتقاد عمى عدـ كجكدا
سـ، قد يككف الغمط بو معقكال أك كفي الكاقع إف اإلقرار الكتابي بالق معقكال، كاف اإلذف صحيحا.

كفي الحالة  حسف نية كقد يككف نتيجة إىماؿ كأخيرا قد يككف الضابط تكافر لديو قصد التزكير.ب
معقكال كأف يككف غمطا ماديا، أك غمط تبرره الظركؼ كالمبلبسات، كأنو تـ  التي يككف الغمط

اإلذف، كال تقـك بفحص السبب المحتؿ. أما في  تنفيذ بحسف نية، فإف المحكمة تعتد بتقرير
الحالة التي يككف فييا الغمط نتيجة إىماؿ، تستبعد المحكمة ىذا الغمط الكارد باإلقرار الكتابي 

إذف  فإف ييـ السبب المحتمؿ.أما في الحالة التي يككف الغمط فييا مقصكدا.بالقسـ كتعيد تق
  .(1)التفتيش يككف غير مشركع، كيترتب عمى ذلؾ استبعاد الدليؿ المستمد مف التفتيش

                                         
)1(

 R.W. Ferguson& A.H. Stokke, Op.Cit., p.130. 
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  التفتيش التابع لمقبض:  الفرع الثاني 
                          "Search Incident to Arrest " 

القبض بع لمقبض ال يخالؼ التعديؿ الدستكرم الرابع، انطبلقا مف ككف إف التفتيش التا
رغـ االختبلؼ القائـ  التفتيش كيجيز القانكني يجيز البحث الظاىرم )التحسس الخارجي(،

مف سبلح لتجنب  فيو يقصد بو تجريد المشتبو لمقبض ليفالبحث الظاىرم إجراء تا ، بينيما
إلى الحصكؿ عمى دليؿ ارتكاب جريمة يقـك  أساسا  ييدؼف أما التفتيش االعتداء أك اليركب،

ذا كاف القبض في ذات االعتقاد المعقكؿ عمى ارتكابيا كنسبتيا إلى شخص معيف. و ىك تجريد كا 
ذا كاف التفتيش في ظركؼ القبض يتضمف انتياكا خطيرا لمحؽ  ،الشخص مف حرية الحركة كا 

ع األمريكي قد استحسف ىذا أف المشر إال  ،اؿ مف الحرياتفي الخصكصية كالسرية كمساسا ين
، كما تطمبت مقتضيات العمؿ كجكده زه الكاقع العممي مف الحاجة إليوالنكع مف التفتيش لما أبر 

صدد اعتبارات الفعالية عمى اعتبارات حقكؽ حيث غمب في ىذا ال ،(1) يرت أىميتوأظك 
   يمي: نبينيا فيمااإلنساف، غير أنو تطمب لصحتو جممة مف الشركط 

 شروط صحة التفتيش التابع لمقبضأوال: 
مف  اعتبارات الفعالية عمى اعتبارات حقكؽ اإلنسافبعد تغميب خمؽ نكع مف التكازف ل 

ط معينة لصحة بد مف تكافر شرك بالنسبة لمتفتيش التابع لمقبض كاف ال ع األمريكي طرؼ المشر 
   تتمثؿ في: بضالتفتيش التابع لمق

 قة بيف القبض والتفتيش:ضرورة وجود عن -1
أف تتكافر لو مبرراتو ك  ،ض صحيحالعبلقة فإنو يمـز أكال أف يقـك القبكتكضيحا ليذه ا 
كلما كاف القبض قد يقع بناء عمى صدكر إذف بو أك تكافر الدالئؿ الكافية عمى ارتكاب  ،كأسبابو

ف التفتيش ىك إجراء إل فنو في ىاتيف الحالتيف يجكز إجراء التفتيش كمف ناحية أخر إف الجريمة ،
اإلجرائي  مترتب عمى القبض في حالة الجريمة المتمبس بيا. كتتكافر حالة التمبس في النظاـ

ذا ما انت الجريمة قد ارتكبت في كجكد الضابط، إذا كاألمريكي كبحسب تعبيره شيد مكاطف . كا 
ف إكعمى ذلؾ ف . (2)كلك لـ يكف الضابط مكجكدا كقت ارتكابيا ،ىا كىي ترتكبآأنو قد ر

نو أالتفتيش يقـك قانكنا إذا تكافرت حالة مف حاالت القبض الصحيح أك حالة التمبس. كالقاعدة 
                                         

(1)
 L.C. Waddington, Op.Cit., p.69.  

)2(
 J.D. schloss, Evidence and Its legal Aspects, Charles E.Merill Publishing co., A Bell &Howell, 

Colombius Ohio, 1976, p.192. 
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كيتفؽ الشراح في النظاـ  كمما كاف القبض مشركعا كاف التفتيش كذلؾ كالعكس بالعكس.
لقبض كرة أف يككف اىي ضر ك اإلجرائي األمريكي عمى الفكرة األساسية لمتفتيش التابع لمقبض 

ف اليدؼ أفبينما ذىب جانب منيـ إلى  غير أنيـ قد اختمفكا حكؿ اليدؼ منو. ،سابقا لمتفتيش
كمعنى ذلؾ  مف التفتيش التابع لمقبض ىك حماية رجاؿ الشرطة مف االعتداء عند إجراء القبض،

كمف ثـ ييدؼ إلى تجريد المقبكض عميو مف األسمحة  ،الظاىرمأف التفتيش ما ىك إال بحث 
ف اليدؼ مف التفتيش أذىب جانب آخر مف الشراح إلى القكؿ ب .(1)خبأة أك أم أشياء أخرلالم

. كلذلؾ يرل ىذا الجانب أف القبض الحصكؿ عمى دليؿ ارتكاب الجريمة التابع  لمقبض ىك
، كذلؾ إف تفتيشو يككف غير مشركععمى قائد السيارة لمخالفتو إشارة المركر محضكرا كمف ثـ ف

حا نو يجب أف يككف القبض صحيإعبارة أخرل فبك  ،ض لمجرد انتياء رخصة القيادةالقبال يجكز 
فمخالفة إشارة المركر أك انتياء رخصة القيادة ال تبرر إال الحجز  ،حتى يقع التفتيش صحيحا

البحث الظاىرم  كمع ذلؾ يجكز إجراء .رة إلى مركز الشرطة لدفع الغرامةأك اقتياد قائد السيا
فيك إجراء ال يككف غرضو البحث عف أدلة جريمة تكافرت الدالئؿ الكافية عمى  في ىذه الحاالت

كيتفؽ مع جميع ما سبؽ  لكىك ما يتفؽ مع المفاىيـ المقرة لكؿ إجراء عمى إحد  .(2)ارتكابيا
 جرائي األمريكي.اإلع مف مبادئ تـ كضعيا كقصدىا المشر  بيانو

الخارجي أك البحث الظاىرم يختمؼ لكف رأم ىذا االتجاه غير سميـ ذلؾ أف التحسس 
اختبلؼ جكىريا عف التفتيش كغرض كؿ منيا يختمؼ عف األخر، كىذا االتجاه يخمط األمريف. 

تجريد رم يرمى مف خبللو الضابط خاصة لما أضاؼ عبارة أشياء أخرل. فالبحث الظاى
أخرل كما سبؽ المتشبو فيو مف أم سبلح لتجنب االعتداء كاليركب فقط ال البحث عف األشياء 

 أف كضحنا.
االتجاه الثاني الذم يرل أف الغرض  مع الرأم أك عكض كقد اتفؽ الدكتكر رمزم رياض

مف التفتيش ىك البحث عف أدلة الجريمة التي ارتكبت فعبل كعمى ذلؾ فاف القبض يككف 
ذلؾ أف الشخص في ىذه  ،ت تحت تأثير المخدر أك الكحكلياتمشركعا في حاالت قيادة السيارا

ىدفو الحصكؿ عمى دليؿ الجريمة كىك  ،كمف ثـ يككف التفتيش مشركعا ،يرتكب جنحةالحالة 
نما يجب أف يبلحظ أف ارتكاب الذم أخفاه قائد السيارة بداخمياقاركرة الخمر أك المخدر  . كا 

فر عف دليؿ لف يس ف التفتيشأل .لمسيارة بداخمياجنحة بإىماؿ ال تجيز التفتيش لمشخص أك 
                                         

(1) 
 C.H.Whitebread, Op.Cit., p.134. 

(2) L.C.Waddington, Op.Cit., p.70. 
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ال يتخذ كذريعة لمتفتيش ذلؾ أف أكقد أضاؼ مؤكدا عمى أف القبض يجب  .ارتكاب الجريمة
ف كاف يجيز التحسس الخارجي عمى المبلبس أم البحث ا  ك  ،أك القبض ال يبرر التفتيش الحجز

 .             (1)الظاىرم 
جو في أحكاميا القضائية ليذا التك  باتجاه مغيار أخذت العميا األمريكية إال أف المحكمة

  United states v.Robinson(1973)المختمفة كالتي كاف مف أىميا ما صدر في قضية 
 ،مركية حيث أجازت التفتيش الكمي الشخصي عمى الرغـ مف أف الشخص قد ارتكب مخالفة

 Gustaforson v.Florida .(1974)كقد تكرر ذلؾ أيضا في حكميا الصادر في قضية 
 التفتيش لمقبض:عاصرة مضرورة  -7
فاظا عمى حقكؽ كحريات ضمانا كح ،ككف التفتيش في مكاف كزماف القبضيجب أف ي إذ
أكد عمى أف المعاصرة ىنا معاصرة تك  .ى ال يستخدـ القبض ذريعة لمتفتيشكحت ،المكاطنيف

أما  ،أف يتـ التفتيش في مسرح الجريمة كيقصد بالمعاصرة المكانية زمانية معا. ك مكانية
ضائي فإذا قاـ رجؿ الضبط الق ،قصد بيا أف يتـ في نفس كقت القبضنية فياالمعاصرة الزم

إف القياـ بإجراء كلـ يسفر عف كجكد دليؿ الرتكاب الجريمة ف ،بالتفتيش كإجراء تابع لمقبض
كلذلؾ يمـز  .عنو لتخمؼ شرط المعاصرة الزمنية حؽ يقع باطبل كيستبعد الدليؿ الناجـتفتيش ال
  .التفتيش البلحؽ لمقبض الحصكؿ عمى إذف مف السمطة المختصة إلجراء

كتبعا لذلؾ يككف تفتيش السيارة دكف إذف صحيح ،إذا كاف القبض عمى قائد السيارة أك 
ف تفتيش السيارة البلحؽ لمقبض إؾ فل، كلذمعاصرةصحيحا إنما يمـز تكافر شرط ال حد شاغميياأ

حركت السيارة دكف تفتيش كقت القبض عمى القائد أك ال يتكافر لو شرط المعاصرة ، كما لك ت
حؽ إجراء  . مع األخذ بعيف االعتبار أف ضابط الشرطة القضائي ال يككف لوأحد شاغمييا

إذ في  ،أجؿ تجاكز السرعةإذا كاف القبض مف  ،كبالتالي السيارة ذاتيا ،التفتيش لقائد السيارة
. إنما يقع لحصكؿ عميو أك طرحو أماـ المحكمةا دعاء بكجكد دليؿ يمكفإلىذه الحالة ال يمكف ا

جؿ قيادة السيارة تحت تأثير المخدر أك المشركبات أالتفتيش صحيحا إذا كاف القبض مف 
  .(2)الكحكلية

                                         
 .228.ص ،مرجع سبؽ ذكرهرمزم رياض عكض،  ( 1)

)2(
  J.D.Schloss, Op.Cit., p.195. 
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لضابط الشرطة القضائية  كفي نفس الصدد، فيبلحظ أف مشكمة المعاصرة تثكر إذا تكافر
السيارة إلى مركز الشرطة البعيد نسبيا عف نو قد تـ سحب أالتفتيش، إال الحؽ في القبض ك 

 تابع لمقبض؟الشرطة بعد ذلؾ صحيحا كإجراء  مكاف القبض. فيؿ يقع تفتيش السيارة في مركز
 كىؿ يتحقؽ في ىذا الفرض شرط المعاصرة المكانية كالزمانية؟

أجابت المحكمة األمريكية العميا عمى التساؤؿ ،كقضت في أحكاميا القديمة نسبيا ،في 
، كمضي بعض  Perston v.United states(2964)قضية  ، بأف شرط المعاصرة أمر الـز

الكقت بيف القبض كالتفتيش يجعؿ ىذا األخير منقطع الصمة عف القبض، كفي ذات االتجاه 
بأف تفتيش السيارة في مركز الشرطة  Chambers v .Maroney (2970)قضت في قضية 

 . (1)يككف لو أساس مف الصحة، فيك ال يككف تابعا لمقبضبعد القبض عمى السائؽ كالركاب ال 
ف أغير أف المحكمة األمريكية العميا قد عدلت عف قضائيا السابؽ ،فقضت بعد ذلؾ ب

كقد بررت ىذا القضاء تيش البلحؽ لسيارتو يقع صحيحا، المتيـ الذم يتـ القبض عميو كيتـ التف
نما كمقتض .ر السبب المحتمؿ الرتكاب الجريمةبتكاف ى ذلؾ أف التفتيش ال يستند إلى القبض.كا 

  . (2)كىك السبب المحتمؿ إلى سبب جديد يجيز القبض كالتفتيش ،
 تقيد التفتيش بالنطاؽ المكاني لمقبض:  -3

كالذم يأخذ  يرتبط النطاؽ المكاني لمتفتيش التابع لمقبض بشرط المعاصرة السابؽ بيانو،
كتقيد التفتيش بالنطاؽ المكاني لمقبض ،كأف يككف  ،كالزمانيةبة كالمباشرة المكانية مفيـك المقار 

ذا كاف ا لقبض مف أجؿ التفتيش داخؿ المنزؿ يقتضي أف يككف القبض كاف داخؿ المنزؿ،كا 
إف كعمى ذلؾ ف ف التفتيش يككف بغرض الحصكؿ عمى دليؿ ارتكابيا.إف ،جريمة قد ارتكبت فعبل

قؽ شرط المعاصرة .أك بعبارة أخرل التزاـ النطاؽ بشرط تح ،القبض داخؿ المنزؿ يجيز تفتيشو
 المكاني، كبعبارة أكثر إيجازا أف يككف عمى مسرح الجريمة.

إنما  ف تفتيش المنازؿ ال يجكز بغير إذف مف السمطة المختصة.أفالقاعدة العامة تقضي ب
رط أف استثناء مف ذلؾ يجكز التفتيش داخؿ المنزؿ إذا كاف تابعا لمقبض الصحيح، كذلؾ بش

يككف التفتيش في المنطقة المكانية لمشخص كالتي يمكف الكصكؿ إلييا مباشرة، كالتي تقع تحت 

                                         
)1(

  C.H.Whitebread, Op.Cit., p.138. 

)2  (  
J.D.Schloss, Op.Cit., p.195. 
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دليؿ ارتكاب الجريمة كالمحافظة  ؿ عمىكذلؾ ماداـ الغرض مف التفتيش ىك الحصك  سيطرتو.
 عميو حتى ال يمكف العبث بو أك تدميره.

اء ذلؾ خؿ المنزؿ، كفي أثنف دخكؿ رجؿ الشرطة لمقبض عمى المتيـ داإكعمى ذلؾ ف
 ف الحصكؿ عمى ىذا الدليؿ يعد تفتيشا تابعا لمقبض، بشرط أفكجد دليؿ ارتكاب الجريمة فإ

يككف الدليؿ في النطاؽ المكاني داخؿ منزؿ  يككف ذلؾ مف خبلؿ الرؤية الكاضحة، كأف
ؿ الدستكرم ف اإلمساؾ بالدليؿ ال تشممو حماية التعديأعمى  الشخص الذم يراد القبض عميو.

فإذا قاـ الشخص المراد القبض عميو بالتحرؾ داخؿ المنزؿ بمحض إرادتو كتبعو رجؿ  الرابع.
 ،ريمة كاضحا دكف سعي منو أك تفتيشفرأل دليؿ ارتكاب الج الشرطة داخؿ الغرؼ األخرل،

  .(1)ف اإلجراء يقع صحيحاإف
اء الشراح ىناؾ تجريد طبقا لبعض أر  ،ف الغرض مف التفتيش التابع لمقبضإنما إذا كا

ف التفتيش يجكز لما يككف تحت إف ،اليركب لذم قد يستخدمو لمفرار أكالمتيـ مف سبلحو ا
لكف التعبير القانكني األدؽ كالذم يفي بالغرض ىنا ىك التحسس .(2)سيطرة الشخص أك حيازتو

 .الخارجي
راج المغمقة، إذ يمـز اإلد في الغرؼ أك في إنما ال يمكف أف يمتد التفتيش داخؿ المنزؿ أك

كقد انتيت المحاكـ إلى أف التفتيش التابع لمقبض محدد النطاؽ،  لمقياـ بو الحصكؿ عمى إذف.
ذا كاف يشترط في التفتيش التابع لمقبض  (3)كىك ما يستمـز بالضركرة أف يككف محدد الغرض كا 

مى الدليؿ في أف يككف عف طريؽ الرؤية الكاضحة. فإنو يجب كذلؾ أف يراعى في الحصكؿ ع
إحدل الغرؼ داخؿ المنزؿ، أف يككف دخكؿ رجؿ الشرطة ليذه الغرفة لو ما يبرره، كما لك قاـ 
الشخص المراد القبض عميو بحركة سريعة أك قاـ بتصرؼ مف شأنو إخفاء الدليؿ. أما إذا كاف 

يؿ دخكؿ الغرفة راجعا لفضكؿ رجؿ الشرطة أك لحب استطبلعو فإف كسيمة الحصكؿ عمى الدل
  تككف غير مشركعة.

حكـ بعدـ Personeda  v. United States  (1969) كبناء عمى ما سبؽ كفي قضية
 ،ة األسناف بداخؿ صندكؽمشركعية الدليؿ الذم تـ الحصكؿ عميو في المطبخ مخفيا في فرشا

                                         
)1(

  J.D.Schloss, Op.Cit.,p.196. 
(2) L.C.Waddington, Op.Cit., p.78. 
)3(

  C.H.Whitebread, Op.Cit., p.136. 
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 Shiphley v. Califonia كفي قضية living roomف القبض قد تـ في غرفة المعيشة أل

  .(1)لقبض أماـ المنزؿ ال يجيز التفتيش في األرض التابعة لوف اأحكـ ب

 التفتيش التابع لمقبضرقابة المحكمة إلجراا  نيا:اث
يعتبر اإلشراؼ القضائي )الرقابة القضائية( عمى اإلجراءات الجزائية، أىـ الضمانات 

ي ذلؾ إجراء التي تكفؿ لؤلفراد حقكقيـ كحرياتيـ حياؿ أم إجراء يتخذ في مكاجيتيـ، بما ف
التفتيش التابع لمقبض، كذلؾ عف طريؽ بسط رقابة المحكمة عميو بتحققيا مف مشركعيتو مف 

 تتحقؽ المحكمة مف:، إذ  خبلؿ كسيمة إجرائو، كتكافر شركط صحتو
 أف التفتيش يتعمؽ بالحصكؿ عمى دليؿ الجريمة التي تـ القبض مف أجميا.  -2
ىنا مف صدكر اإلذف صحيحا، أك تكافر  القبض مشركعا، كتتحقؽ المحكمةأف  -7

 السبب المحتمؿ الذم يبرر القبض دكف إذف، أك تكافر حالة التمبس بالجريمة.
 التفتيش قد كقع تابعا لمقبض، كلـ يتخذ القبض ذريعة إلجراء التفتيش.   فأ -3
تكافر شرط المعاصرة بيف التفتيش كالقبض، كيدخؿ في ذلؾ تقدير المحكمة إلمكاف  -4

راء التفتيش مباشرة، كيحمؿ المعاصر عمى معنى المقاربة المكانية كالزمانية حسبما سبؽ إج
 بيانو.

 الذم قاـ بالقبض.-الشرطةذات رجؿ -ذات الشخص قد قاـ بو أف التفتيش -5
 الفرع الثالث: الرضػا بالتفتيش 

"consent search" 

صدكر اإلذف بو مف السمطة إف كاف األصؿ في القياـ بإجراء التفتيش يستند دائما عمى 
المختصة، أك يتكافر السبب المحتمؿ الذم يعد أساسا لمقبض دكف إذف كلمتفتيش، فإف رجؿ 
الشرطة في بعض األحياف قد يحاكؿ الحصكؿ عمى الرضا عف طريؽ التماسو الحصكؿ عمى 

سبب رخصة لدخكؿ السيارة أك المنزؿ مف أجؿ التفتيش، ألف الدخكؿ دكف تكافر اإلذف أك ال
المحتمؿ، يعد غير مشركع، في حيف يعد الرضا بالتفتيش تنازال عف الحؽ الدستكرم، كىك في 

                                         
)1(

  C.H.Whitebread, Op.Cit., p.134. 
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ذات الكقت استثناء مف األصؿ الذم يكجب الحصكؿ عمى اإلذف قبؿ التفتيش، كلذلؾ كاف 
 الرضا بالتفتيش ىك الذم يسبغ عمى اإلجراء مشركعيتو.

 أوال: مفيـو الرضا بالتفتيش
يصدر مف شخص "  Voluntary argreement" اتفاؽ إرادميعرؼ الرضا بأنو 

تتكافر لديو أىمية االختيار كالتمييز لقبكؿ عمؿ يعرض عميو مف آخر. كاالتفاؽ اإلرادم ىك في 
جكىره رضا، كيصدر غالبا متخذا شكبل شفكيا، إنما مع ذلؾ قد يصدر في شكؿ كتابي إلى 

صدكره أماـ المحكمة، كقد يصدر الرضا في القائميف عمى تنفيذ القانكف، حتى يسيؿ إثبات 
 .(1)صكرة سمكؾ أك تصرؼ، كاإليماءة

ؿ قد ينكره المتيـ بعد صدكره بفالرضا بالتفتيش كما قد يككف صريحا، قد يككف ضمنيا، 
منو، كمع ذلؾ فإف المحكمة عند القياـ بدكرىا في تقدير الرضا. تعتمد عمى كؿ الكقائع 

رضا، فيي تستعيف في ىذا التقدير بكقت كمكاف صدكره كالميجة كالظركؼ التي تحيط بصدكر ال
أك األسمكب الذم تـ بو طمب التفتيش، كطبيعة الرد عمى ىذا الطمب، كمدل ما يتضمنو طمب 
إجراء الدخكؿ إلى المنزؿ مف زيؼ أك تظميؿ، كيحث ما إذا كاف الرضا قد صدر كقت القبض 

 .(2)عمى المتيـ أك حجزه
 ونية الرضا بالتفتيشثانيا: عناصر قان

لكي يككف الرضا قانكنيا كيتقرر عمى أساسو صحة التفتيش كمشركعيتو دكف الحصكؿ 
 .عمى إذف، ال بد مف التأكد مف تكافر عنصريف أساسييف ىما: اإلرادية كاإلدراؾ

 اإلرادية: -2

يتعيف أف تتأكد المحكمة في المقاـ األكؿ مف ككف الرضا قد صدر تعبيرا عف إرادة حرة  
دكف أف يشكبو شبية اإلكراه أك التيديد، سكاء كاف الرضا صريحا أك ضمنيا كيتـ تقدير ذلؾ في 
ضكء الظركؼ التي صدر فييا، كلذلؾ فإف الرضا يعد تعبيرا مساكيا تماما لمتأكيد عمى تخمؼ 

يقكؿ:" إذا كاف االعتراؼ يجب أف يككف إراديا،  Stewart  اإلكراه، كقد كتب في ذلؾ القاضي
الرضا يجب أف يككف كذلؾ، كىذا ىك الذم يحقؽ المزـك الدستكرم، كتقدر إرادية الرضا في  فإف

ضكء مجمؿ الظركؼ التي يصدر فييا في الكاقع كما يتطمب تخمؼ اإلكراه، كيدخؿ في تقدير 
                                         

) 1   ( R.W.Ferguson &A.H. Stokke, Op.Cit., p.132. 

 )2(
 L.C. Waddington, Op.Cit., p.84. 
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الرضا طمب رجاؿ الشرطة لمتفتيش، كلذلؾ يجب أف يككف اإلكراه إلى أدنى حد ممكف بحيث 
اإلكراه ال أثر لو عمى مشركعية الرضا الصادر بالتفتيش، كبحيث تككف يمكف القكؿ بأف 

الظركؼ التي صدر فييا تؤكد ىذه اإلرادية كال تيدرىا، كفي ذات الكقت يجب أال نبتعد عف 
 التعريؼ التقميدم باإلرادية".

ء مشركعية إجراء التفتيش بناتقرير  كالحقيقة أف إرادية الرضا تظؿ دائما حجر الزاكية في
عمى الرضا، كىي التي تثير الخبلؼ دائما. حيث يقع عمى عاتؽ السمطة التي قامت باإلجراء 
عبء إثبات إرادية الرضا، كأنو صدر خاليا مف اإلكراه أك اإلغراء أك التيديد، كأف يككف ذلؾ 
الرضا كاضحا في التعبير عف التفتيش كىك ما يعني أف يككف حرا كمحددا، كأف يتـ اإلثبات 

يجابي.بدلي  ؿ يقنع المحكمة بأنو المتيـ قد تنازؿ عف حقكقو، كأف يككف ىذا الدليؿ كاضح كا 
كمف ناحية أخرل، فإف الرضا الذم يصدر عف شخص بناء عمى الحيمة أك الخداع ال 
راديا كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة األمريكية العميا بأنو ال عبرة بالرضا  يمكف أف يككف حرا كا 

لمخادعة، فإذا قاؿ الضابط أف التفتيش بإذف كلـ يكف كذلؾ كقت إجرائو، الصادر بناء عمى ا
نما تـ صدكره في كقت الحؽ لمتفتيش، فإف إجراء التفتيش يككف قد كقع عمى أساس مف الغش  كا 

 كالخداع.
أف التفتيش بإذف مدعى بو أك  Stewartكقد قيؿ تعميقا عمى ىذا الحكـ مف القاضي 

ه ىك إعبلف لو تأثيره عمى حائز المنزؿ كلذلؾ فإف الرضا الصادر كجكد إذف قبؿ صدكر بالقكؿ 
بقبكؿ التفتيش يككف معيبا بعيب اإلكراه. كحيث يكجد اإلكراه ينعدـ الرضا كأضاؼ أف اإلكراه 

 .(1)يمحؽ الرضا بالتفتيش إذا كاف المتيـ مقبكضا عميو
ذا كانت المخادعة كالحيمة كالزيؼ يمكف أف يصدر مف الضابط ال مكمؼ بتنفيذ القانكف كا 

فإنو يصدر كذلؾ مف المشتبو فيو، كأف يزعـ عند سؤاؿ الضابط لو بأف مفتاح السيارة في 
المكاف الذم يكضع فيو مف أجؿ تشغيميا، كقد سمح لو بالبحث عنو داخميا، كفي ىذه األثناء 

ضابط قاـ المتيـ بقذؼ المفتاح في مكاف قريب بو ىك شجر أرضي كثيؼ األغصاف، كقاـ ال
بالبحث عف المفتاح في ىذا المكاف فكجده، كقاـ باستخدامو لفتح صندكؽ السيارة، الذم كجدت 
بو أشياء محظكرة تعد حيازة جريمة، كقد قضت المحكمة بأف قياـ المتيـ بقذؼ المفاتيح بعيدا 
يدؿ عمى عدـ الرضا الذم كاف عمى كشؾ صدكره، حيث يعبر عف عدـ تعزيز أك تأكيد إمكانية 
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دكر رضا حكؿ التفتيش مع ىذا التصرؼ كمف خبللو، فقذؼ المفاتيح بعيدا ال يؤيد كال يعزز ص
 .(1)إمكانية كجكد رضا قد صدر في ىذا الصدد

 اإلدراك:  -7

ىذا كعمى المحكمة في المقاـ الثاني أف تتأكد مف كجكد العنصر الثاني، المتمثؿ في  
م كفمو الدستكر لمشخص، كالذم مقتضاه طبقا اإلدراؾ الذم يقصد بو العمـ كاإلحاطة بالحؽ الذ

لمتعديؿ الدستكرم الرابع، أنو ال يجكز تفتيشو أك تفتيش منزلو إال بإذف، حتى يككف لرضائو 
معنى عند التنازؿ عف ىذا الحؽ، كحتى يككف الرضا الصادر مف الشخص بالتفتيش صحيحا، 

ف يدرؾ الشخص بأف لو حؽ في رفض كالحقيقة أف اإلرادية ال يمكف أف تتبلـز مع الرضا دكف أ
 التفتيش.

أف التفتيش  United state V. Block( 1966)كعمى أساس مف ذلؾ حكـ في قضية 
الذم قاـ بو رجؿ الشرطة لغرفة المتيـ بفندؽ غير مشركع، كقد استندت المحكمة عمى أف رضا 

عدت الدليؿ الذم المتيـ يعني إدراكو بحقو حتى يككف التخمي عنو ذات مغزل، كمف ثـ استب
 .(2)أسفر عنو التفتيش

قد استندت المحكمة كذلؾ في حكـ ليا قضت فيو بأف رضا المتيـ يككف صحيحا فقط ك 
ؿ عنو كاف رضاه صحيحا، إنما ز حيف يعمـ بحقو في رفض التفتيش، فإذا تخمى عف حقو أك تنا

( 1938)ال يمكف القكؿ بأف الشخص يتخمى عف حؽ ىك ال يعمـ بو.كذلؾ في قضية 

Johonson V.Zerbst كفي ىذه القضية تـ تنبيو المتيـ بحقو في رفض التفتيش، كلذلؾ ،
 تطمبت المحكمة العميا العمـ كاإلدراؾ بالتفتيش كبالحؽ في رفضو حتى يككف الرضا صحيحا.

غير أف المحكمة العميا سرعاف ما عدلت عف قضائيا ىذا، فقالت أف القاعدة العامة ال 
أك العمـ بالحؽ، فيك ليس شرط الـز لقياـ الرضا اإلرادم، كلذلؾ يكفي إلرادية تتطمب اإلدراؾ 

الرضا أف يككف قد صدر دكف إكراه أك تيديد أك إغراء، فالعمـ بالحؽ في قبكؿ التفتيش أك 
 رفضو ليس إال أحد العكامؿ التي تقـك المحكمة بتقييمو عند أداء دكرىا في الرقابة عمى اإلرادية.

تقـك بتقييمو إذا كاف ليس شرط الـز لقياـ الرضا اإلرادم، إف ىذا الرأم لكف لماذا 
متناقض كلـ يبرر حتى تبرير منطقي ككافي. ككيؼ يستقيـ القكؿ بأف شخص أراد فعبل التنازؿ 
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عف حؽ ال يعمـ مقتضياتو كأبعاده بؿ كأكثر مف ذلؾ بكجكده أصبل أم ال يعمـ بكجكده أصبل ثـ 
 يتخمى عنو فيما بعد.

المبدأ الذم قررتو المحكمة العميا، كرماىا بالتناقض  ىذاMarshall  كقد انتقد القاضي
العتبارىا العمـ بالحؽ أحد عكامؿ التقييـ، ذلؾ أف عدـ عمـ المتيـ بالحؽ الدستكرم ىك نكع مف 

  اإلكراه.

 كمع ذلؾ فقد استقر األمر في قضاء المحكمة العميا عمى أف العمـ بالحؽ الدستكرم ليس
إال أحد عكامؿ تقييـ الرضا بقبكؿ التفتيش، كمع ذلؾ فقد أكلت المحكمة اىتماميا بالرضا 

 .(1)الصادر مف الشخص في الحجز، كأكدت عمى ضركرة التحقؽ مف إرادتيو
لكف المفركض أف يصدر الرضا في المكاف كالزماف المراد تفتيشو، فيك السابؽ. إذا 

التفتيش كالحصكؿ عمى أدلة ارتكاب جريمة ما؟ أما الحجز فمماذا الحجز أك التكقيؼ ما لـ يتـ 
ثـ محاكلة الحصكؿ عمى الرضا أثناءه فبل يختمؼ اثناف عمى أنو ينطكم عمى إكراه لمحصكؿ 

 عمى رضا بالتفتيش.
ذا كانت المحكمة األمريكية العميا تسير في أحكاميا الحديثة عمى أف الرضا  ىذا كا 

بالحؽ الدستكرم، فيي مف ثـ ال تتطمب تنبييا بو، إال أف  الصادر بالتفتيش ال يتطمب عمما
العميا قد استمزمت ىذا التنبيو، كىك ما يعني أف اإلدراؾ كالعمـ بالحؽ   Mirandaمحكمة ميراندا

 الدستكرم عنصرا في الرضا، كلذلؾ فإف التنبيو يعني إحاطة المتيـ عمما بما يمي:
 ي الصمت.أف لمشخص المراد تفتيشو الحؽ المطمؽ ف -
 أف القكؿ الذم ينطؽ بو يمكف أف يستخدـ كدليؿ ضده. -
 أف لو الحؽ الدستكرم عمى رفض التفتيش. -

فإذا تـ التنبيو بالحقكؽ الدستكرية، فإف التنازؿ عنيا يككف آمنا، كالرضا الذم يصدر منو 
رجؿ  بعد ذلؾ يككف إراديا كصحيحا، بؿ أف محكمة ميراندا تتطمب بعد التنبيو، أف يطرح

 .(2)الشرطة عمى الشخص سؤاال ليتبيف منو مدل إدراكو لما قدمو الضابط مف تنبيو
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 ثالثا: رقابة المحكمة لمدى مشروعية الرضا بالتفتيش
تبدأ المحكمة عند أداء دكرىا في الرقابة عمى مشركعية الرضا الصادر لمتفتيش بافتراض 

قع عمى عائؽ سمطة االتياـ عبء إثبات أف التفتيش بدكف إذف ىك تفتيش غير قانكني، كلذلؾ ي
أف التفتيش كاف يقـك عمى سبب معقكؿ كأف تقيـ الدليؿ عمى أف الرضا صدر إراديا ك بدكف 

 إذعاف مف السمطة التي أجرتو.
كتتحدد إرادية الرضا في مجمؿ الظركؼ المحيطة، كقد قضت المحكمة األمريكية العميا 

رادية، إنما يجب عمى المحكمة أف تكلي اىتماما كبيرا بأف مكافقة الشخص عمى التفتيش ىي اإل
عند صدكر الرضا مف شخص أثناء كجكده في الحجز، كتميؿ المحاكـ إلى اعتبار مثؿ ىذا 
الرضا غير إرادم، ذلؾ أنو يصعب تبريره، كبطبيعة الحاؿ فإف عمى المحكمة أف تتحقؽ مف 

في حاالت  -أم دخكؿ المنازؿ-دخكؿتخمؼ اإلكراه كالحيمة، كما عمييا أف تتحقؽ مف أف ال
 القبض كالتفتيش كاف مشركعا.

يدخؿ في تقدير اإلرادية تعاكف الشخص مع رجؿ الشرطة إذ فيو داللة عمى اإلرادية، ك 
كما يجب أف يتكافر في الرضا معنى التخمي عف الحؽ الدستكرم كأف تنصرؼ اإلرادية إلى 

 .(1)يطرة الشخص كقت التفتيشالتخمي عف الممتمكات الشخصية التي تقع تحت س
ىذا كقد يدفع أحيانا بعدـ مشركعية الرضا الصادر بقبكؿ التفتيش، كمف ثـ يككف 
التفتيش غير مشركع، عمى أساس أف الشخص يعاني مف نقص في األىمية، كلذلؾ يكصؼ 

 الرضا بأنو خاؿ مف كؿ معنى كمضمكف.
ع كقيامو عمى أساس يستند كعمى المحكمة في ىذا الفرض أف تبحث في مدل صحة الدف

إليو، كىي في ذلؾ تقيـ مشركعية الرضا بمعيار مكضكعي، كالمعيار المكضكعي يقـك عمى 
 كقائع يتـ تقييميا بمعيار الرجؿ أك الشخص المعتاد.

غير ممحكظ فيو  : أف الشخص الصادر منو الرضا،األوؿكعمى ذلؾ تفرؽ بيف أمريف: 
يار الرجؿ المعتاد،كلـ يكف لنقص األىمية دخؿ في عند إصداره لمرضا نقص األىمية بمع

: أف الشخص الصادر منو الرضا ممحكظ فيو  أنو ناقص األىمية، كأف الرجؿ الثاني صدكره.
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المعتاد يدرؾ ىذا النقص، كفي الحالة األكلى يككف الرضا صحيحا، كالتفتيش مشركعا. أما في 
 ر مشركع.الحالة الثانية،يقع الرضا غير صحيح، كالتفتيش غي

أف القياـ بالتفتيش في الحالة األكلى صحيح  Californiaكقد اعتبرت محكمة كاليفكرنيا 
الذم قاـ بو، ما داـ الغمط الذم كقع فيو يقع فيو الرجؿ أك  حسف نية الضابطالعتماده عمى 

  .(1)الشخص المعتاد، خبلفا لما إذا كاف ىذا الغمط معتمدا مف أجؿ تكسيع سمطتو في التفتيش
الحقيقة أف ىذا انعكاس لتكجو القضاء األمريكي في قصر تطبيؽ قاعدة االستبعاد عمى  

المخالفات المرتكبة مف طرؼ رجاؿ الشرطة أثناء تحصيميـ لؤلدلة المنطكية فقط عمى سكء نية 
 ، كما سبؽ كأف بينا.مف طرفيـ، أك التي تنطكم عمى مخالفات جسيمة كفجة

تيش في نطاؽ الغرض الذم صدر بو الرضا، فإذا كاف كمع ذلؾ، فيجب أف يككف التف
الرضا قد صدر مف أجؿ التفتيش عف سرقة معركضات متجر، فإف التفتيش يجب أف يقتصر 
عمى ىذا الغرض، كعمى ذلؾ فإذا تـ التفتيش مف أجؿ العثكر عمى مكاد محذرة، فإف الرضا 

قانكني ألنو كاف بغرض يختمؼ  الذم صدر ال يجيز ىذا التفتيش، كبالتالي يككف التفتيش غير
 عف الغرض الذم صدر مف أجمو.

كمف ناحية أخرل يجب أف يرتبط الرضا بالغرض مف التفتيش بمعنى أف يككف الرضا 
بالتفتيش قد صدر إلجرائو مرة كاحدة، فإذا ما تـ فبل يجكز إجراء تفتيش ال حؽ استنادا عمى 

ؿ اليـك ال يستند إلى رضا سابؽ بالتفتيش إذا ذات الرضا. كمقتضى ذلؾ أف القياـ بتفتيش المنز 
 . (2)كاف قد سبؽ إجرائو في ذات منزؿ شخص متيـ 

كما يجب أف يصدر الرضا الذم يعتد بو كأساس إلسباغ الصفة المشركعة عمى إجراء 
كز معو المنزؿ، ذلؾ أف حالتفتيش، مف الشخص الذم يراد تفتيشو أك تفتيش منزلو أك ممف ي

 فر عنو التفتيش سكؼ يستخدـ في مكاجيتو. الدليؿ الذم يس
كلذلؾ ال يجكز أف يصدر الرضا بالتفتيش مف الغير، ألف ىذا الغير ال يممؾ أف يتخمى 
عف الحؽ الدستكرم المقرر لذلؾ الشخص المراد تفتيشو أك تفتيش منزلو، كما أنو ليس ليذا 

ف ىذا الغير ليس لو مصمحة الغير أف يرفض التفتيش إذا صدر الرضا بو ممف يممكو قانكنا أل
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 Stonerفي دخكؿ المنزؿ أك الحصكؿ عمى الدليؿ. كتطبيقا لذلؾ حكـ في قضية 

V.California  أف الرضا الصادر بالتفتيش مف مكظؼ استقباؿ الفندؽ في غياب حائز
الحجرة يعد إجراء باطبل بالنظر ألف التفتيش كاف بغير إذف، كمف ثـ ال يمكف االستناد إلى 

 ليؿ الذم أسفر عنو ذلؾ التفتيش.الد
أنو ال يجكز لمكظؼ استقباؿ الفندؽ أف يتخمى عف الحؽ  Stewart كقد كتب القاضي 

الدستكرم المقرر لمنزيؿ، كما ليس لو أف يتمسؾ بو، برفض التفتيش ما لـ يكف قد رخص لو 
 مف النزيؿ بذلؾ.

باالشتراؾ مع آخر أك  غير أنو يجب أف يبلحظ أف الرضا الذم يصدر مف حائز المنزؿ
مع آخريف يقع صحيحا ككذلؾ الرضا الذم يصدر ممف يككف لو استخداما مشتركا لؤلشياء 
يككف صحيحا، كلذلؾ حكـ تطبيقا لذلؾ بأف الحقيبة التي بيا معدات التخييـ كتستخدـ بيف 
 المتيـ كابف عمو، كيرضى اآلخر بتفتيشيا يقع صحيحا كأف الدليؿ الذم يسفر عنو يمكف

 . (1)التعكيؿ عميو في اإلدانة، كحكـ كذلؾ بأف رضا الزكجة بالتفتيش يقع صحيحا
 االعتراؼ في المطمب الثالث:     

مف أىـ كأقدـ اإلجراءات المتخذة قبؿ المتيـ قصد الحصكؿ عمى يعتبر االستجكاب 
اء فيما ايضاحات حكؿ طبيعة الجريمة المرتكبة ككيفية ارتكابو ليا، كتبرز أىمية ىذا اإلجر 

 يترتب عنو، إذ يساعد في استنباط اعتراؼ صريح مف المتيـ بارتكابو لمجريمة المنسكبة إليو
مما يسيؿ الميمة عمى القائـ باإلجراء كعمى المحكمة عندما يككف  ىذا االعتراؼ بطبيعة الحاؿ 

   ده. إرادم أم صادر عف إرادة حرة خالية مف كؿ أنكاع الضغط أك اإلكراه كال تعيف استبعا
 : مفيـو االعتراؼ في النظاـ اإلجرائي األمريكيالفرع األوؿ

. (2)يعرؼ االعتراؼ بأنو إقرار المتيـ عمى نفسو بصحة ارتكاب الكاقعة المسندة إليو
كيعرفو جانب مف الشراح في النظاـ اإلجرائي األنجمكأمريكي، بأنو إقرار المتيـ عمى نفسو 

. كعرفو جانب آخر بأنو (3)الكقائع التي تظير ارتكابيابارتكاب الجريمة أك التسميـ ببعض 
. (4)إعبلف مقصكد مف المتيـ بارتكاب الفعؿ اإلجرامي، كيجب أف يتضمف كؿ عناصر الجريمة
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كقاؿ جانب ثالث في تعريؼ االعتراؼ بأنو إقرار باإلثـ يتفؽ مع كؿ العناصر الضركرية 
 .(1)لبلتياـ

متحدة األمريكية نص التعديؿ الدستكرم الخامس ىذا كيحمي االعتراؼ في الكاليات ال
الذم ينص عمى حؽ المتيـ في أف يدلي بأقكالو بكؿ حرية، أك حصانة الشخص في أال يكره 

" Privilage Against Self Incrimination" عمى تقديـ دليؿ إدانتو أك في أال يتيـ نفسو

 ككف شاىدا ضد نفسو".بقكلو: " يجب أال يكره شخص في أية دعكل جنائية عمى أف ي
No person shall be compelled in any criminal case to be witness"   

"against himself  
كيدخؿ في مفيـك حؽ المتيـ في أال يتيـ نفسو، أف يككف اعترافو إراديا، كأف يمارس 

 ”the accused must exercise “mental freedomحريتو العقمية عندما يقرر االعتراؼ 

in deciding to confess
 (2). 

تحمي ىذه الحصانة الدستكرية باعتبارىا ضمانة إجرائية المتيـ مف الضغط عميو لحممو ك 
عمى االعتراؼ، كتحقؽ غرض أساسيا ىك احتراـ حؽ اإلنساف في الخصكصية أك السرية، 

ليس في مرحمة كمعاممة المتيـ بما يتفؽ مع طبيعتو اإلنسانية، كقد بات ىذا الحؽ مسمما بو 
نما في كؿ مراحؿ الدعكل الجنائية، إذ أدركت المحاكـ أف المتيـ أك  المحاكمة كحدىا، كا 
المشتبو فيو قد يجبر عمى اتياـ نفسو في مراحؿ الدعكل السابقة عمى مرحمة المحاكمة، كىذا ما 

مرحمة  جعميا تفسر ىذا الحؽ بصكرة كاسعة، فتمده بذلؾ إلى كؿ مراحؿ الدعكل السابقة عمى
المحاكمة. كتبدك أىمية ىذه الحصانة أك ىذا الحؽ عمى كجو الخصكص في مرحمة االستجكاب 
الذم يتـ بمعرفة رجاؿ الشرطة أك الضبط القضائي في النظاـ اإلجرائي األمريكي كالتي يتـ 

يجعؿ القانكف األمريكي مف استجكاب المتيـ ىذا ك  خبلليا الحصكؿ عمى اعتراؼ المتيـ،
لشرطة إجراء عاديا في مرحمة سابقة عمى المحاكمة الجنائية. كتأخذ المحاكـ ىناؾ بمعرفة ا

باعتراؼ المتيـ أماـ ضباط الشرطة، فتصدر حكميا باإلدانة، رغـ أنو اعتراؼ غير قضائي لـ 
 يصدر أماـ جية قضائية.

                                         
(1) R.W.Ferguson & A.H.Stokke, Op.Cit., p.112. 
(2) J.D.Schloss, Op.Cit., p.117. 
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كالكاقع أف القانكف األمريكي أكثر حرصا عمى حقكؽ المتيـ، حيث اىتـ بالسماح   
الستعانة بمحاـ، كتحديد بداية االتياـ، كحقو في الصمت. كقد قيؿ تطبيقا لذلؾ إنو"إذا أمكف با

قبكؿ بينة الشرطة بشأف االعتراؼ غير القضائي دكف أم قيد أك شرط، فإف الضمانات التي 
تحمي المتيـ ضد تجريـ النفس أماـ المحكمة ستشجع الشرطة ألف تمجأ إلى استخداـ كسائؿ 

تي مكنتيا مف لمحصكؿ عمى اعترافات مف المتيميف قبؿ تقديميـ لممحاكمة". كقد اإلكراه ال
 .Miranda V( 1966)ذىبت المحكمة العميا في إحدل القضايا كيتعمؽ  األمر أساسا بقضية 

Arizona   إلى أنو عمى الشرطة االلتزاـ بالضمانات اإلجرائية الصحيحة لحماية حؽ المتيـ
نفسو، ككما لـ تكف ىناؾ ضمانات كافية فإف إجراءات استجكاب الدستكرم في عدـ تجريـ 

المتيـ بمعرفة الشرطة تنطكم حتما عمى ضغكط تؤدم إلى إجبار المتيـ عمى الكبلـ عمى غير 
 .(1)رغبتو

بأف لمفرد حؽ  Lefkwitz V.Turleyكلذلؾ قضت المحكمة األمريكية العميا في قضية 
ذا حدث كأجاب عمى نحك يفضي إلى اتيامو، فبل يتـ االمتناع عف اإلجابة عف أية أسئمة،  كا 

التعكيؿ عمى تمؾ اإلجابات، كيستبعد االستناد إلييا في مراحؿ الدعكل البلحقة. كما قضت بأف 
طالة االستجكاب معو ىي محاكلة مف جانب السمطة إلجبار  استجكاب المتيـ كىك في الحجز، كا 

 .لئلكراه الشخص عمى اتياـ نفسو شريطة تعرض المستجكب
فالمتيـ يجب أال  كؿ مف المتيـ كالشاىد، ىنطاؽ تطبيؽ ىذه الحصانة إل دىذا كيمت       

 .(1)يستدعي كشاىد، كالشاىد لو الحؽ في عدـ اإلجابة عف األسئمة التي تفضي إلى اتيامو
لذلؾ فبل بالتيديد باالتياـ، فإذا تعمؽ األمر باإلثبات، فبل محؿ لتطبيقيا، ك  أيضا كيتحدد نطاقيا

مساس بيذه الحصانة إذا تعمؽ األمر بالحصكؿ عمى عينات الدـ كالعرؽ كالبكؿ كىكاء 
 نما المحظكر فحسب ىك اإلكراه اإلثباتي.إالتنفس...مف المتيـ، ك

كبما أنيا حصانة مقررة بنص دستكرم، فتمتـز بيا حككمة الكاليات المتحدة األمريكية، 
. كما كنشير إلى أف ىذه الحصانة تستند مف ناحية أخرل عمى كما تتقيد بيا المحاكـ الفيدرالية

التعديؿ الدستكرم الرابع عشر، كالذم تمتـز بمقتضاه الكاليات بمعاممة المكاطنيف كفقا لمقانكف أك 
بعبارة أخرل، فإف ىذا التعديؿ الدستكرم ىك الذم يقرر المساكاة في الحماية القانكنية. كقد 

                                         
   .445.، ص1005دار النيضة العربية،  ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة محمد الشياكم،  (1) 

(1) L.C .Waddington, Op.Cit., p.144. 
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يؽ القانكف يتضمف ىذه الحصانة باعتبارىا حقا دستكريا، كلذلؾ خمصت المحاكـ إلى أف تطب
أصبحت الحككمات الفيدرالية تمتـز باحتراـ حصانة الشخص في أال يككف شاىدا عمى نفسو أك 

  .(1)بعبارة أخرل أال يقدـ دليؿ اتيامو
كمف خبلؿ ىذا تتضح أىمية التعديؿ الدستكرم الخامس باعتباره أحد كسائؿ الضبط 

كـ في سمكؾ رجاؿ الشرطة عند قياميـ بإجراء االستجكاب، عف طريؽ حمايتو لقاعدة كالتح
االعتراؼ في مرحمة ما قبؿ المحاكمة، ذلؾ أف سمطة رجاؿ الشرطة يجب أف تمتـز باحتراـ ىذا 
الحؽ الدستكرم، فبل تكره مشتبيا فيو عمى أف يككف شاىدا ضد نفسو، كمف باب أكلى ال يجكز 

كراىو عمى اإلثبات االتيامي، أك االعتراؼ أماـ المحكمة. كلذلؾ قيؿ بأف حمؼ إجبار المتيـ كا  
اليميف كاإلجبار عمى اإلثبات االتيامي ىك نكع مف اإلكراه يفضي إلى االعتراؼ. كحؽ المتيـ 
في أف يدلي بأقكالو بحرية يعني بمفيـك المخالفة، أف يككف لو الحؽ في أال يدلي بأقكالو عمى 

، كمعنى ذلؾ أف ال يجيب عف أم سؤاؿ إذا كانت إجابتو تؤدم إلى اتيامو جنائياكأف  اإلطبلؽ
يككف لو الحؽ في الصمت، كذلؾ كمو احتراما لحؽ الدفاع، كالتزاما بتكفير ضمانات المحاكمة 

لذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف أساسيف نتطرؽ في األكؿ منيا إلى إرادية  المنصفة.
مقتضيات التعديؿ الدستكرم الخامس كالتي يترتب عمى مخالفتيا استبعاد االعتراؼ كما تتطمبيا 

األدلة المتحصمة منو حتى كلك كانت منتجة في الدعكل. أما الفرع الثاني فنخصصو لمدفع بعدـ 
ألىمية كحساسية  إرادية االعتراؼ كمف ثـ التمسؾ بتطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة منو،

 لجزائي.اإلجراء في المجاؿ ا
 : إرادية االعتراؼ لثانيالفرع ا

طبقا لنص التعديؿ الدستكرم الخامس فإف االعتراؼ المعتد بو في النظاـ اإلجرائي 
األمريكي يجب أف يصدر عف إرادة حرة خالية مف أية كسيمة مف كسائؿ الضغط كاإلكراه أك 

أك معنكية. كيعتبر التعذيب التأثير لحمؿ المتيـ عمى االعتراؼ سكاء أكانت ىذه الكسائؿ مادية 
 في االعتراؼ. الجسدم في ىذا اإلطار مف بيف أىـ الكسائؿ المجردة لصفة اإلرادية

يتخذ صكرة الضرب المتكرر، قد اإلكراه المادم الذم مف أنكاع  التعذيب الجسدم نكعف
خؿ في ، كيد(2)كما قد يككف ناشئا عف ضعؼ مقاكمة المتيـ بمنع الطعاـ أك الحرماف مف النـك

                                         
(1) R.W. Ferguson & A.H. Stokke, Op.Cit., p.179. 
(2) C.H. Whitebread, Op.Cit., p.283. 
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ىذه الصكرة أيضا كضع الشخص في سجف انفرادم، ذلؾ أف كجكد المتيـ في ىذا المكاف فيو 
 frank. كلذلؾ قاؿ القاضي (1)مف التعذيب الجسدم ما يشجع عمى االعتراؼ إلطبلؽ سراحو

furter  في تعميقو عمى قضيةRogers V.Richmond أف االعتراؼ يستبعد ألنو ليس مف" :
نما ألف كسائؿ الحصكؿ عميو تخالؼ المبادئ األساسية في تطبيؽ  المحتمؿ أف يككف صادقا كا 

القكاعد التي يجب أف يؤسس عمييا  كأف قانكننا الجنائي، إذ ىك قانكف اتيامي كليس تنقيبي.
اإلثـ تقتضي أف تقـك عمى دليؿ منفصؿ كمستقؿ كبحرية مضمكنة كليس عف طريؽ اإلكراه في 

 نتزاع االعتراؼ منو".إثبات التيمة ضد المتيـ كا
 Williamsأيضا يقكؿ في قضية  Douglasكفي نفس اإلطار كتب القاضي 

V.United States أف الحصكؿ عمى االعتراؼ مف خبلؿ األعماؿ الكحشية كالتعذيب ال" :
. كعمى ذلؾ فيناؾ إجماع (2)يمكف قبكلو تحت أم مفيـك لمحماية المقررة بالدستكر األمريكي"

عمى أف اؼ الذم يستمد مف التعذيب الجسدم ال يمكف قبكلو أك االستناد إليو. عمى أف االعتر 
إثباتو مف خبلؿ تكقيع الكشؼ الطبي، كغالبا ما يككف ذلؾ مف طبيب المتيـ حتى يمكف  تـي

التعكيؿ عمى نتيجة االستجكاب، كتجنب اإلدعاء بالكحشية. كالحكمة مف استبعاد االعتراؼ 
دم تكمف في أف مثؿ ىذا اإلجراء ينطكم عمى اتياـ شخص برمء، المستمد مف التعذيب الجس

ذلؾ أف الشخص في ىذا الفرض يسمـ بارتكابو لمجريمة بينما ىك في الكاقع برمء حتى يتخمص 
مف التعذيب الكاقع عميو مف رجاؿ الشرطة، فاالستجكاب ىنا سكؼ ينتيي إلى اتياـ شخص 

 .(3)جة لمتعذيب الجسدمبرمء عمى أساس اعترافو المخالؼ لمكاقع نتي
كحتى كلك كاف مطابقا لمكاقع فإنو ال يمكف االستناد إليو، ذلؾ أف االعتراؼ الصادر مف 
المتيـ في ىذه الحالة مجرد مف إرادتو، كالمعمـك أف أم سمكؾ فعبل كاف أك قكال يجب أف يككف 

عمى ىذا األساس إراديا حتى يمكف االعتداد بو، فما بالؾ باالعتراؼ الصادر عف المتيـ. ك 
 يمكف دحضو باإلكراه المادم الكاقع عميو.

كما أف اإلكراه المعنكم يجرد أيضا االعتراؼ مف إراديتو، كيقصد باإلكراه المعنكم 
اء، كاإلغراء في النظاـ اإلجرائي األمريكي يتخذ صكرة مزدكجة: التيديد كالكعد، فالتيديد غزاإل

س المتيـ مف عقكبة قاسية أك اتياـ عمى درجة مف أجؿ االعتراؼ يعني بعث الخكؼ في نف

                                         
(1) J.D. Schloss, Op.Cit., p.177. 
(2) C.H. Whitebread, Op.Cit., p.283. 
(3) R.W. Ferguson & A.H. Stokke, Op.Cit.,p.113. 
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كبيرة مف الخطكرة أك إحداث الضرر بقريب أك بالزكجة، أك بعث الخكؼ بكضع أم منيـ في 
. أما (1)السجف، إذا لـ يعترؼ، أك تيديد أـ باإلضرار بمصمحة صغيرىا لحثيا عمى االعتراؼ

دل المتيـ، كإطبلؽ سراحو إذا الكعد مقتضاه قياـ شخص في السمطة الرسمية ببعث األمؿ ل
كاف محبكسا أك بتخفيؼ عقكبتو إذا كاف في مرحؿ التحقيؽ أك المحاكمة، أك بتحقيؽ فائدة ألحد 

 .(2) أقاربو إذا قاـ باالعتراؼ
ستجكاب كأثره عمى حرية اإلرادة، فقد استقر األمر في النظاـ اإلجرائي أما عف إطالة اال

ذاتو ال يبرر عدـ األخذ باالعتراؼ الذم  حد االستجكاب فيإطالة األمريكي عمى القضاء بأف 
يتمخض عنو ، إنما يمـز فضبل عف ذلؾ تكافر عكامؿ أخرل، حتى يمكف كصؼ االعتراؼ بأنو 

إذ تكسعت المحاكـ  غير إرادم. ىذه العكامؿ تجد أساسيا في أحكاـ المحكمة األمريكية العميا،
حكاؿ التي يثبت فييا المتيـ أف المتيـ كاف مرىقا األمريكية في عدـ قبكؿ االعتراؼ مف األ

اإلكراه. إذ يسمى  حينما أدلى بو بعد استجكاب مطكؿ كلك لـ تستعمؿ فيو كسائؿ التعذيب أك
ىذا التعبير مأخكذ عف نظاـ ( ك The third degree) االستجكاب في ىذه الحالة بالدرجة الثالثة

بلث درجات: األكلى المناقشة، الثانية المكاجية، الشرطة الركسية التي تقسـ االستجكاب إلى ث
الثالثة الضغط. كقد تمادت الشرطة األمريكية في استعماؿ ىذه الكسيمة لمحصكؿ عمى اعتراؼ 
المتيميف، غير أف المحكمة االتحادية العميا لـ تشجع ىذا الكضع، بحيث أصدرت في شأف ىذا 

اب ككثرة عدد المحققيف، لو أىمية في نظر األمر عدة أحكاـ، قررت بمكجبيا أف طكؿ االستجك 
المحكمة عند تقدير مجمكعة الظركؼ المحيطة باالعتراؼ. إذ لكي يقبؿ االعتراؼ يجب أال 
يككف ناتجا عف استجكاب مطكؿ، فمـ تقبؿ اعتراؼ المتيـ الذم كضع بالزنزانة لمدة أسبكع 

ضباط الشرطة كمما جاء  ككاف يستكجب يكميا لمدة ساعات أغمبيا ليبل في حضكر كثير مف
 8 ىذا المتيـ الذم سأؿ بمعرفة الشرطة لمدة - Spano  - كميا في قضية سبانكفي حيثات ح

"...إف مقت المجتمع لمحصكؿ عمى االعترافات غير اإلرادية ال - بكاسطة عدة محققيف: ساعات
تثاؿ الشرطة يرجع فقط لككنيا ليست محؿ ثقة كلكف أيضا يرجع إلى الشعكر العميؽ بكجكب ام

لمقانكف عند تنفيذىا لو، إذ مف الممكف أف تتعرض الحرية بؿ الحياة لمخطر نتيجة لمكسائؿ غير 
"...بأنو لكي يقبؿ االعتراؼ ال يتطمب فقط أف -القانكنية التي تستعمميا..." . كقضت في أخرل

-أخرلكفي قضية  -يككف إراديا كلكف يجب أف يككف ناتجا عف إجراءات استجكاب ميذبة"

                                         
(1) J.D. Heydon, Op.Cit., p.164. 
(2) 

J.D.Schloss, Op.Cit., p.118. 



 248 

فترات متقاربة بدكف نـك أك  يساعة ف 36 لمدة و"...رفضت اعتراؼ المتيـ بعد استجكاب
 .(1)راحة"

 9بأف االعتراؼ الذم أدلى بو المتيـ عقب استجكابو لمدة  "...-كقضت في قضية أخرل

مممكءة برجاؿ الشرطة كبدكف حضكر محاميو يعتبر اعترافا غير  ةساعات بحجرة صغير 
عف امرأة أصيبت بيستيريا نتيجة  ي قضية أخرل اعتبرت االعتراؼ الصادر. كفإرادم..."

حرمانيا مف تناكؿ الخمر خبلؿ االستجكاب الذم طالت مدتو باطبل، كما اعتبرت استدعاء 
سيدة خبلؿ أياـ متتالية كترديد نفس األسئمة عمييا نكع مف اإلطالة، فاالستجكاب تـ إجراؤه دكف 

الجسدم لممتيـ كعدـ القدرة عمى المقاكمة، فأدل ذلؾ إلى اإلدالء  األخذ في االعتبار الضعؼ
  باالعتراؼ.

إنما يككف االعتراؼ إرادم إذا كانت الكسيمة المستخدمة في االستجكاب ال تمارس تأثيرا 
عمى المتيـ، فإذا أحدث بو تأثيرا أدل إلى االعتراؼ كما في حاالت الحيمة كالخداع، فيجب 

ت انقطاع عبلقة السببية بيف االعتراؼ كالكسائؿ كالتي استخدمت في عمى المحكمة أف تثب
  ف ىي أرادت أف تعكؿ عمى االعتراؼ.إاالستجكاب، 

ىذا كيعتبر االعتراؼ غير مقبكؿ، إذا تمت مكاجية المتيـ بدليؿ إدانتو، كقكؿ الضابط 
تو بنفسو، ذلؾ أف لممتيـ أف تكقيعو عمى األكراؽ مزكر في جريمة تزكير أك قكلو أنو رأل جريم

  .(2)المتيـ يرل دائما في ظؿ ىذه المكاجية أف صمتو أك إنكاره عديـ الجدكل
كما يعتبر مف قبيؿ الخديعة التي تؤدم إلى االعتراؼ غير المقبكؿ، تقديـ ضابط 

نو حضر لمعالجة آالمو الجسدية التي يعاني منيا، فيقـك أيب نفسي لممتيـ عمى بالشرطة ط
 .(3) ر عمى إرادة المتيـ لئلدالء باعترافوالطبيب بالتأثي

                                         
(1) J.D. Schloss, Op.Cit., p.119. 
(2) 

Op.Cit p.118. 
(3) C.H. Whitebread, Op.Cit., p.284. 
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 : الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ في النظاـ اإلجرائي األمريكي لثالفرع الثا
يعد الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ مف أىـ كسائؿ الدفاع، إذ يترتب عميو قبكؿ الدليؿ أك 

ى تقديـ دليؿ إدانتو، استبعاده، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تمسؾ المتيـ بحصانتو في عدـ إكراىو عم
أك عمى أف يشيد ضد نفسو، كىي كما سبؽ كأشرنا الحصانة المنصكص عمييا بالتعديؿ 

 . incrimination  Privilege against self-الدستكرم الخامس
إذ يدفع المتيـ بعدـ إرادية اعترافو، قكال بأنو لـ يعمـ بحقو في عدـ االعتراؼ، أك لعدـ 

نو أحيط بو عمما، كلكنو لـ يتخؿ عنو، أك ألف اإلرادية الظاىرة أل ، أكإحاطتو عمما بيذا الحؽ
 في اعترافو كانت نتيجة ظركؼ أحاطت بو كلـ يكف لو سبيبل لدفعيا.

كيتـ النظر إلى الدفع عند المداكلة قبؿ النطؽ بالحكـ، كيكفي ىذا الدفع سببا لمطعف 
  .(1)كتقديمو أماـ محكمة المكضكععمى الحكـ أماـ  المحكمة االستئنافية بمجرد تسجيمو 

إذ يتعيف أف يسجؿ الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ كيقدـ أماـ محكمة المكضكع، كإجراء 
الـز لمطعف عمى الحكـ الصادر منيا أماـ المحكمة االستئنافية، كلكي يتحقؽ ذلؾ يجب تقديمو 

عمى تقديـ الدليؿ  ابقاكمعنى تقديـ الدفع في الكقت المناسب أف يككف س في الكقت المناسب.
الدعكل، مثاؿ ذلؾ أف تستدعي المحكمة رجؿ  )االعتراؼ( إلى المحكمة المختصة بنظر

الشرطة الذم تمقى اعتراؼ المتيـ. كسؤالو عف مدل احتراـ اإلجراءات التي يكفميا الدستكر 
لكقت كالقانكف. ضمانا لحقكؽ المتيـ، حتى تتحقؽ المحكمة مف مشركعية اإلجراء كصحتو. فا

المناسب ىك الكقت السابؽ عمى تقديـ االعتراؼ كدليؿ في الدعكل أماـ المحكمة. فالدفع بعدـ 
إرادية االعتراؼ ال يحدث أثره إال في ىذا الكقت، كىك الكقت السابؽ عمى بحث المحكمة 
لمشركعية الدليؿ، كيترتب عمى الدفع تدكينو بمحضر الجمسة كأخذه في االعتبار عند المداكلة 

صدار الحكـك   (1977) . كفي ىذا المعنى قضت المحكمة األمريكية العميا في قضية(2) ا 
Wain Wright V.Syke  بأف الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ ال قيمة لو ما لـ يبد في الكقت

كبذلؾ قضت أيضا محكمة كاليفكرنيا العميا في قضية  ،المناسب أماـ محكمة المكضكع
(1964) People V.Varnam

(3). 

                                         
(1) J.D. Schloss, Op.Cit., p.44. 
(2)  

Idem, p.45. 
(3) C.H. Whitebread, Op.Cit., p.315. 
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كمقتضى ما تقدـ أف الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ ىك دفع جكىرم يمـز تقديمو لمحكمة 
فإذا لـ يقدـ في ذلؾ الكقت، فبل يجكز قبكلو، كما ال   -االعتراؼ -المكضكع قبؿ عرض الدليؿ

يجكز الطعف عمى الحكـ أماـ المحكمة االستئنافية، فالسمطة المختصة بنظر الدعكل ىي 
 لدفع بعدـ اإلرادية.المختصة بنظر ا

كتجدر اإلشارة إلى كجكد ما يسمى بنظرية "الغمط الظاىر"، كمناط تطبيقيا ىك استبعاد 
أك حسف سير  الدليؿ بسبب المساس بالحقكؽ الدستكرية لممتيـ أك التأثير عمى عدالة المحكمة

ك غمط العدالة، كىي نظرية تطبؽ في كؿ الدعاكل الجنائية. كيبلحظ أف الغمط الظاىر، ى
جكىرم يؤدم إلى استبعاد الدليؿ مف تمقاء ذات المحكمة كأماـ المحكمة االستئنافية، ما لـ 
تستبعده محكمة المكضكع، كذلؾ كلك لـ يقـ المتيـ أك المدافع عنو بالدفع بعدـ صحة أك عدـ 

  .(1)مشركعية الدليؿ المقدـ، أك الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ في الكقت المناسب

ع عبء إثبات إرادية االعتراؼ في ىذا النظاـ عمى عاتؽ سمطة االتياـ، إذ يقىذا ك 
يتعيف عمييا أف تقييـ الدليؿ عمى أف االعتراؼ قد صدر متفقا مع القانكف. كىك ما يتطمب منيا 
أف تقيـ الدليؿ عمى أنيا قد أحاطت المتيـ عمما بأف لو الحؽ في أال يدلي باعترافو، فإذا أدلى 

دليبل عميو. كيتطمب مف ناحية أخرل أف تثبت سمطة االتياـ أف المتيـ بعد أف عمـ  باعترافو أخذ
 قـك بو ىذه السمطة ىك معيار ما كراء الشؾ المعقكؿتبحقو، قد تخمى عنو كمعيار اإلثبات الذم 

doubt beyond a reasonableعكيؿ ت، كىك المعيار الذم تكاترت المحاكـ الفيدرالية عمى ال
 ثبات، كمقتضاه الترجيح بأف االعتراؼ كاف إراديا.عميو في اإل
نو يجب أف يبلحظ أف لممحاكـ حرية مطمقة في كضع الضكابط التي تكفؿ ليا  أعمى 

أم  –التحقؽ مف إرادية االعتراؼ، فإذا عجزت سمطة االتياـ عمى إثبات اإلرادية، فإنيا
مف ناحية أخرل إلقاء عبء تنظر إلى االعتراؼ عمى أنو صدر ضد إرادة صاحبو، ك  -المحاكـ

 .(2)إثبات إرادية االعتراؼ عمى عاتؽ سمطة االتياـ ىك نتيجة مترتبة عمى قرينة البراءة

                                         
(1) J.D. Schloss, Op.Cit., p.45. 
(2) C.H. Whitebread, Op.Cit., p.312. 
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 : اإلطار التطبيقي لمقاعدة في النظاـ اإلجرائي الجزائرينيالمبحث الثا 
كعة مف اإلجراءات التي ترمي إلى متتخذ عبر مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية مج

دلة الجريمة المرتكبة كالكشؼ عف مرتكبييا لتكقيع العقاب عمييـ، كتحاكؿ ىذه البحث عف أ
اإلجراءات في نفس الكقت كتطبيقا لمبادئ الشرعية حماية البرمء مف إدانة ظالمة كحماية 
الجاني مف إجراءات تؤدم إلى امتياف الكرامة اإلنسانية، كفي ىذا اإلطار احتؿ القيد المتعمؽ 

أىمية بالغة في لمحدكد المرسكمة دستكرا كقانكنا دلة بطرؽ مشركعة كفقا بضركرة تحصيؿ األ
الميداف النظرم كالعممي. كفي ىذا الخصكص تعتبر اإلجراءات المتعمقة بالقبض كالتفتيش ككذا 
االستجكاب المفضي إلى االعتراؼ مف أىـ اإلجراءات المتخذة لمحصكؿ عمى األدلة في الدعكل 

دفع باستبعاد األدلة المتحصمة عنيا بطريؽ غير مشركع  لف يككف إال  الجزائية، لذلؾ فإف أم
الضمانات المقررة لؤلفراد بصفة عامة كلممشتبو فييـ  كحدكد مف خبلؿ الكقكؼ عمى إطار

بصفة خاصة في مكاجية ىذه اإلجراءات القسرية كمف ثـ الكقكؼ عمى مدل استجابة القضاء 
أك التطبيقي. كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو مف المطالب لمثؿ ىذه الدفكع في الميداف العممي 

 الثبلث اآلتية:
 القبض في  المطمب األوؿ:

كأغمب التشريعات السيما تمؾ التي أخذت عف التشريع الفرنسي، لـ يعرؼ القانكف 
نو مف المعمـك أف حرية تنقؿ األشخاص مف المبادئ األساسية التي أالجزائرم القبض، إال 

يراد بو  ؽ حقكؽ اإلنساف كدساتير الدكؿ الحديثة، كمعمـك أيضا أف القبض كإجراءقررتيا مكاثي
ينطكم عمى المساس بالحرية الشخصية إذ ( 1)مف حرية التجكؿ كلك لفترة يسيرة حرماف الشخص

ييدؼ إلى منع شخص معيف مف التنقؿ خبلؿ فترة محددة أم التحفظ عميو كتقييد حريتو في 
فالقبض إذف إجراء تحضيرم أك  كف تحت تصرؼ السمطة القضائية،التجكؿ كالحركة حتى يك

كىك بذلؾ إذا إجراء خطير يمس بالحرية في التحرؾ أك التنقؿ لذلؾ كاف مف البلـز أف  .(2)كقتي
يقتصر عمى الحاالت التي يحددىا القانكف كأف ينفذه مكظفكف منحيـ القانكف اختصاصا بذلؾ 

رسميا حفاظا عمى الضمانات المقررة في مكاثيؽ حقكؽ طبقا لئلجراءات كالشكميات التي ي

                                         
 ، دار الفكػر الجػامعي، اإلسػكندرية،دراسػة فػي أحكػاـ محكمػة الػنقض الجنػائي، بطػنف إجػرااات القػبضصػبلح الػديف جمػاؿ الػديف،   (1)

 .22 .، ص1005
 . 255.، ص1008يف مميمة، ، دار اليدل، عالدفوع الجوىرية وطمبات الدفاع في المواد الجزائيةنبيؿ صقر،   (2)
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اإلنساف كالدساتير كالتشريعات الجنائية حتى ال تنتيؾ حقكؽ األفراد كحرياتيـ بذريعة مكافحة 
 الجريمة، كتكقيا لكؿ أشكاؿ التعسؼ أك تجاكز السمطة في حؽ المشتبو فييـ.

مف الدستكر  32/1مادة في الالجزائرم كالجزائر ال تشذ عف ذلؾ، حيث نص المشرع 
 34/1."، كتنص المادة ةكحقكؽ اإلنساف كالمكاطف مضمكناألساسية عمى أف: "الحريات 

منو:" يعاقب القانكف  35الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف..."، كتنص أيضا المادة  منو:"تضمف
بدنية ال عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقكؽ كالحريات كعمى كؿ ما يمس سبلمة اإلنساف

كز إال في الحدكد التي عمى أف القبض حالة استثنائية ال يج 47كالمعنكية."، ثـ أكدت المادة 
في  ال يكقؼ أك يحتجز، إال"ال يتابع أحد ك  يسمح بيا القانكف ككفقا لئلشكاؿ المحددة فيو فتنص:

 .(1)طبقا لؤلشكاؿ التي نص عمييا"الحاالت المحددة بالقانكف، ك 
 51/4 ءات الجزائية نظـ المشرع القبض مف خبلؿ نص المادتيففي قانكف اإلجراك 

ج .إ.يمييا مف ؽكما  119المادة ية القضائية عند تنظيمو لمتمبس ك بالنسبة لمرحمة الضبط
ببيانو لمكيفية التي يتـ مف خبلليا إصدار األمر  بالنسبة لمرحمة التحقيؽ القضائي االبتدائي

منو عمى الحقكؽ كالحريات الفردية، كعمى التحصيؿ حرصا  بالقبض مف طرؼ قاضي التحقيؽ،
 المشركع لؤلدلة أثناء القياـ بيذا اإلجراء الخطير حتى يمكف فيما بعد التعكيؿ عمييا في اإلدانة

 عمى التفصيؿ اآلتي:كذلؾ 
 تمبسالالفرع األوؿ: القبض في حالة 

بط الشرطة يقرر قانكف اإلجراءات الجزائية مجمكعة مف اإلجراءات، يباشرىا ضا
القضائية بناء عمى قياـ حالة التمبس بالجريمة، كىي إجراءات تختمؼ في طبيعتيا كدرجة 
خطكرتيا مف حيث مدل تعرضيا لمحقكؽ كالحريات الفردية، عف طريؽ ما يقرره القانكف مف 
قيكد عمييا أك الحد مف ممارستيا، إذ ال تعدك بعض ىذه اإلجراءات عمى أنيا استداللية تدخؿ 

 نطاؽ العمؿ العادم لجياز الضبطية القضائية، كاستيقاؼ المشتبو فيو كضبطو كاقتياده إلى في
قرب مركز لمشرطة القضائية كاألمر بعدـ مبارحة مكاف ارتكاب الجريمة لتحقيؽ اليكية، في أ

حيف أف بعض ىذه اإلجراءات، إجراءات استثنائية لما تتضمنو مف تعرض أك قيد عمى حرية 
الشرطة القضائية كالضبطية ف عمؿ ضابط أالتي تقضي ب –كجا عمى القكاعد العامةاألفراد، خر 

                                         
 18، المتعمػؽ بإصػدار نػص الدسػتكر ، المصػادؽ عميػو فػي اسػتفتاء 2996ديسػمبر سػنة  7المؤرخ في  438-96المرسـك الرئاسي رقـ   (1)

  .2996نكفمبر سنة 
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لضابط الشرطة القضائية كحده  إجراءات تخكؿ كىي -القضائية ينحصر في العمؿ االستداللي
دكف غيره مف أعكانو، مف ىذه اإلجراءات ما يقرره القانكف بناء عمى ما تقتضيو ضركرة البحث 

نظر، كمنيا ما يقرره القانكف رغـ طبيعتيا القضائية لمضابط استثناء، كالتحرم كالتكقيؼ لم
 يا يعكد لمسمطة القضائية ممثمة في قاضي التحقيؽ كالقبضفيف االختصاص أاألصؿ فييا 

التفتيش، كىي جميعيا سمطات مقررة تتطمبيا طبيعة التمبس مف حيث أنيا تقع تحت أنظار ك 
الئميا قائمة ك شاىدة عمى كقكعيا ككقكؼ الضابط عمييا ضابط الشرطة القضائية أك أف تككف د

باالنتقاؿ لمكاف ارتكابيا، مما يبرر اإلسراع في اتخاذ مثؿ تمؾ اإلجراءات التي يتعرض بيا 
 قبؿ أف ينفرد المجـر بطمس معالـ جريمتو كالقضاء عمى ات أك يقيدىا،لمحقكؽ كالحري

قضائية اختصاصات كاسعة في حالة الجريمة حيث أعطى المشرع لضابط الشرطة ال .(1)دالئميا
المتمبس بيا كذلؾ نظرا لما تقتضيو حالة التمبس مف كجكب السرعة في اتخاذ اإلجراءات قبؿ 
ضياع الدليؿ كاآلثار التي تؤدم إلى الكشؼ عف مرتكبي الجريمة، كمف أىـ ىذه اإلجراءات 

 القبض عمى األشخاص. 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية باعتبارىا المصدر  4الفقرة  51كبالرجكع إلى نص المادة 

أك التحقيؽ األكلي، أك مرحمة جمع  القانكني لمقبض عمى األفراد في مرحمة التحريات األكلية
ذا قامت ضد الشخص دالئؿ قكية كمتماسكة مف شأ، نجدىا تنص عمى االستدالالت نيا أنو: "كا 

قضائية أف يقتاده إلى ككيؿ الجميكرية دكف التدليؿ عمى اتيامو فيتعيف عمى ضابط الشرطة ال
 ساعة". (48)أف يكقفو لمنظر أكثر مف ثماف كأربعيف 

نو يتعيف تكافر مجمكعة مف الشركط حتى يحؽ أكمف خبلؿ نص ىذه المادة يتضح جميا 
بة لصحة نفس الكقت شركط متطمىي في لضابط الشرطة القضائية القبض عمى األفراد. ك 

ىي ىذه الشركط التي تجعؿ القبض عمى فما  ترتيب آثاره.فو ك القبض المرتكب مف طر 
 ؟ األشخاص كإجراء استثنائي مخكؿ لضباط الشرطة القضائية إجراء صحيحا مرتبا آلثاره

في حالة الجريمة المتمبس بيا  القبض لصحة: شروط القبض في حالة التمبس :أوال
تمييز في ىذا الصدد بيف الشركط يمكف الك  كلترتيب آثاره يتطمب القانكف جممة مف الشركط

 :(2)اآلتية

                                         
 .487.ص ،2985دكف دار نشر،  ،الوسيط في شرح قانوف اإلجرااات الجنائيةأحمد فتحي سركر،   (1)
 .164-363.صص.، 1008، دار ىكمة، الجزائر،شرح قانوف اإلجرااات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيؽ أكىايبية، عبد ا  (2)
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 شروط تتعمؽ بالجريمة محؿ القبض: -2
 55، 41يجب أف تككف الجريمة محؿ القبض جريمة متمبس بيا طبقا لنص المادتيف 

تكصؼ الجناية أك الجنحة بأنيا في حالة ك  جناية أك جنحة معاقب عمييا بالحبس.ؽ.إ.ج 
 ذا كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا."إ .ج :ؽ.إ 41التمبس طبقا لنص المادة

كما تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف الشخص المشتبو في ارتكابو إياىا في 
كقت قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة بصياح أك كجدت في حيازتو أشياء أك 

 ك الجنحة.ثار كدالئؿ تدعك إلى افتراض مساىمتو في الجناية أآكجدت 
كتتسـ بصفة التمبس كؿ جناية أك جنحة كقعت كلك في غير الظركؼ المنصكص عمييا 
في الفقرتيف السابقتيف، إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ أك كشؼ صاحب المنزؿ عنيا عقب 

 حد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا".أكقكعيا كبادر في الحاؿ باستدعاء 
 حاالت التمبس:  - أ

ىذه الحاالت في نكعيف مف التمبس  صرمادة نبلحظ أف المشرع قد حباستقراء نص ال
ف كاف المشرع الجنائي  كيبلحظ أنو ىذا كىما: التمبس الحقيقي كالتمبس االعتبارم أك الحكمي. كا 

غير أنو  ،(1)قد حدد حاالت التمبس فإنو ترؾ أمر تقديرىا لمجية القضائية تبعا لظركؼ الحاؿ
اضي الجنائي استعماؿ القياس لتقرير كجكد التمبس في غير لـ يجز لمقفي نفس الكقت ك 

 .(2)ؽ.إ.ج 41األحكاؿ المنصكص عمييا في المادة 
رة األكلى مف ػػالفق 41 في الحالتيف المتيف نصت عمييما المادة التمبس الحقيقيكيتمثؿ 

ميت كقد س -مشاىدة الجريمة عقب ارتكابيا /إذا كانت الجريمة مرتكبة في الحاؿ -ج إ. .ؽ
الجريمة تشاىد أثناء كقكعيا مف طرؼ ضابط الشرطة  ألفىاتيف الحالتيف بالتمبس الحقيقي 

 ف نارىا مازالت لـ تخمد عند مشاىدتو ليا.القضائية، كالشيكد. كأل
الفقرتيف  41فيمثؿ في الحاالت المنصكص عمييا في نص المادة  التمبس االعتباريأما 

اح/ حيازة الجاني ألشياء تدؿ عمى مساىمتو في يجاني بالصتتبع العامة لم :الثانية كالثالثة
الجريمة في كقت قريب مف كقكعيا/ كجكد آثار بالمشتبو فيو / اكتشاؼ صاحب المنزؿ لمجريمة 

                                         
 . 1991.02.05نقض جزائي   (1)

 .206.ص ،1992المجمة القضائية، العدد األكؿ، 
 .106.ص ، دار البدر،العممياإلجرااات الجزائية بيف النظري و شرح قانوف فضيؿ العيش،   (2)
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يا كما لك شاىد زكج زكجتو متمبسة بجريمة الزنا مع شريك في منزلو كالتبميغ عنيا في الحاؿ
ك قسـ الشرطة مستدعيا ضابط أقة الدرؾ الكطني اتصؿ بفر فأغمؽ باب المسكف ك نكافذه، ك 
 .(1)الشرطة القضائية إلثبات الحالة

كقد سميت ىتو الحاالت بالتمبس االعتبارم بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تنقضي بيف  
ارتكاب الجريمة كالكشؼ عنيا، حيث في ىذه الحاالت تككف آثار الجريمة قد خمدت نكعا ما 

 ؿ لكف لـ تزؿ أثارىا.كمر عمييا كقت طكي
لـ يكتفي المشرع بتحديد حاالت التمبس، بؿ تطمب أيضا تكافر مجمكعة في الشركط ك  

مخكال لقبض عمى األفراد لكي يصبح التمبس منتجا آلثاره ك  في كؿ حالة مف ىتو الحاالت كذلؾ
 ستثنائيا لضباط الشرطة القضائية.اباعتباره اختصاصا 

مجمكعة مف الشركط يمكف حصرىا  ة التمبسيشترط لصح شروط صحة التمبس: - ب
 فيما يمي:
ألف حالة التمبس : (2)أف يكوف التمبس قائما وسابقا عمى إجراا التحقيؽ ال الحقا لو -

ىي التي تمكف ضابط الشرطة القضائية مف ممارسة سمطاتو باتخاذ اإلجراءات المقررة قانكنا 
سابقا عمى التمبس أك عدـ قياـ التمبس أصبل بما فييا القبض عمى األفراد، ألف اتخاذ اإلجراء 

يعتبر غير مشركع كعديـ األثر، كالتمبس الذم يكشؼ عقب إجراء سابؽ لو غير قائـ كال يرتب 
 أم أثر قانكني.

أف يكشؼ ضابط الشرطة القضائية التمبس بنفسو أو عمى األقؿ يتحقؽ منيا  - 
بمغو الغير بكجكدىا أ، فإذا لـ يتـ ذلؾ فف يشاىدىا أك يكتشفيا عقب ارتكابيا بنفسوأك :بنفسو

القياـ بجميع اؿ فكرا إلى مكاف كقكع الجريمة ك االنتقإخطار ككيؿ الجميكرية ك كجب عميو 
ف (. إذ ال يكتفي بمجرد التبميغ عنيا أك الركاية مف الغير، ألؽ.إ.ج 42 التحريات البلزمة)المادة

ف عممنا ألنيا ليست مظاىر خارجية، خاصة كا  و األدلة القكلية عمى قياـ التمبس ال تكفي إلثبات

                                         
 .1989.07.02نقض جزائي   (1)

 .244.ص ،1991المجمة القضائية، العدد الثالث، 
 .488.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأحمد فتحي سركر،   (2)
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يجب أف يقؼ عمييا الضابط بنفسو، إذ يجب عميو حالة عينية تتعمؽ بالجريمة ك أف التمبس 
 . (1)مشاىدة الجريمة ال شخص مرتكبيا

إذ يجب عمى ضابط الشرطة  :أف يتـ اكتشاؼ التمبس بطريؽ قانوني مشروع -
ىذا يعني ؾ كؿ سبيؿ مشركع لضبط الجريمة، ك مو، فيسمالقضائية أف يتحرل المشركعية في عم

ف تتييأ أ كأف يصادؼ ضابط الشرطة القضائية عرضا جريمة أمامو أأف يتـ اكتشافيا عرضا ك
الحريات شركع ال افتئات فيو عمى الحقكؽ ك ف يسعى إليو بطريؽ مأ كألو المشاىدة عرضا 

ال بعمؿ غير مشركع، أك أف يقـك بإجراء  الفردية، فبل يقـك في سبيؿ ضبط المشتبو فيو متمبسا
دخؿ في اختصاصو نكعيا أك إقميميا في غير الحاالت التي يسمح لو بيا القانكف، فمثبل أف ي

السمع، كميا كسائؿ غير ينظر الضابط مف ثقب الباب بالتجسس أك تسمؽ الحائط أك استراؽ 
ف مف أل و متمبسا بالجريمة،كذلؾ تحريض المشتبو فيو عمى ارتكاب الجريمة لضبطمشركعة، ك 

ليس التحريض عمى العمؿ عمى تفادم كقكع الجرائـ ك  صبلحيات ضابط الشرطة القضائية
يكتشؼ الجريمة نتيجة لذلؾ، كاف يسئ استعماؿ السمطة المخكلة لو ك ف يتجاكز أك أ كأارتكابيا 

بتفتيش مسكنو فيعثر يقـك ك ينتدب ضابط الشرطة القضائية لتفتيش متيـ فبل يمتـز بحدكد اإلنابة 
 نتيجة لذلؾ عمى كمية مف المخدرات. 

فبل يقـك بمثؿ ىذه الصكر التمبس بالجريمة لعدـ مشركعية الطريؽ التي ضبط بو 
تمبس، كانتحاؿ التمبس، إال أف ىذا ال يمنع الضابط مف سمكؾ أم طريؽ مشركع لضبط حالة ال

 .(2)بسيف بالجريمةالمجرميف متمضبط الجناة ك التخفي لالصفة أك التنكر ك 
يجب أف تقـك في حؽ  إذ :أف تقوـ في حؽ المشتبو فيو دالئؿ قوية و متماسكة  -7

ما ىك المقصكد لكف  نيا التدليؿ عمى اتيامو.أالمشتبو فيو دالئؿ قكية كمتماسكة مف ش
 بيذه العبارة؟

 مفيـو الدالئؿ: - أ

                                         
 .77.ص ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،المبادئ األساسية في قانوف اإلجرااات الجنائية الجزائريإسحاؽ إبراىيـ منصكر،   (1)
 كما يمييا. 214.ص ،مرجع سبؽ ذكره ف، بارش سميما  (2)

 .96-93.ص ،مرجع سبؽ ذكرهرمزم رياض عكض، 
 .35-31.، ص1008الطبعة الرابعة ، دار ىكمو، الجزائر، ،مياـ الشرطة القضائيةالوجيز في تنظيـ و أحمد غام، 
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استنتاج كقائع مجيكلة مة تسمح بمعمك ( ىي عبلمات ككقائع ثابتة ك Indicesأف الدالئؿ)
مثاليا استعراؼ ف الصمة بيف النكعيف ليست قكية كال حتمية أم ال تفيد اليقيف كالجـز ك لكك 

تسمى أيضا مة أك كجكد جركح عمى جسـ الشخص ك الكمب البكليسي أك حيازة سبلح الجري
 .(Présomptions Complémentaires) القرائف التكميمية

ناصر تكفي التياـ المشتبو ت التي يدؿ ثبكتيا عمى تكافر عأك بعبارة أخرل، ىي اإلمارا
بالتالي تجيز القبض عمى مف تكافرت فيو، أك ىي شبيات تستند لظركؼ الكاقعة تؤدم فيو، ك 

 لبلعتقاد بنسبة الجريمة لممتيـ.
ال فقدت قيالمعتبرة يجب أف تككف متناسقة كمتماسكة فيما بينيا ك  الدالئؿك  يرجع متيا ك ا 

 .(1)لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة قاضي المكضكع تقدير ذلؾ
 األدلة:بيف الدالئؿ الكافية و الفرؽ  - ب
نما ىي الئؿ ال ترقى إلى مرتبة األدلة ك الدك  ضعؼ منيا فيي قرائف ضعيفة، أم أا 

، لكف ضعفيا يجئ مف استنتاجيا مف كقائع قد ال تؤدم  استنتاج ألمر مجيكؿ مف أمر معمـك
ال بحكـ المزـك العقمي فيي ال تصمح كحدىا أماـ محكمة ة ك لضركرة الحتميإلى ثبكت التيمة با

سببا لئلدانة، بؿ لمبراءة. فقد يعد مف الدالئؿ الكافية في جرائـ السرقة مشاىدة  –المكضكع 
نو أنو تسمقو لمجرد أنو قد يتضح بعد القبض عميو أإنساف متسمؽ سكر خارجي لمنزؿ ليبل، مع 

اإلببلغ عف الجريمة مف الدالئؿ ال ىذا كال يعتبر مجرد االرتباؾ ك  .(2)منزؿكاف قد نسى مفتاح ال
كما أف كجكد شخص في كقت متأخر مف الميؿ في الطريؽ العاـ  .(3)تبرر القبض الكافية التي

كتناقضو في أقكالو ال يبرر القبض عميو العتباره في حالة تمبس بجريمة كال يجكز كذلؾ القياـ 
 بتفتيشو.

االستدعاء الذم يتـ تكجييو إلى أحد األشخاص لسؤالو عما يككف لديو مف كما أف 
معمكمات حكؿ الجريمة ال يعدك إال أف يككف مجرد طمب إليو بالحضكر كال يجكز في ىذا 

                                         
 .106.، ص1005، دار ىكمو، الجزائر،ضمانات المشتبو فيو أثناا التحرياتأحمد غام،   (1)
 .28.، صمرجع سبؽ ذكرهصبلح الديف جماؿ الديف،   (2)
 .23.، ص2980القاىرة،  ، الجزء األكؿ، دار الفكر العربي،في اإلجرااات الجنائيةالمشكنت العممية اليامة رؤكؼ عبيد،   (3)
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االستدعاء تنفيذه بالقكة الجبرية حيث يعتبر ذلؾ تعرض مادم كقبض محظكر ألنو لـ يكف في 
 . (1)ة عمى اتياموحالة تمبس كعدـ كجكد دالئؿ كافي

نما يجب أف يقـك ضابط الشرطة القضائية بإجراء التحريات حكؿ ما أشتمؿ عميو ك  ا 
)الدالئؿ الكافية(  الببلغ عف الجريمة ، فإذا تبيف كجكد دالئؿ كافية جاز القبض. فإذا انتفت

ذا أعقب القبض تفتيش فلقبض باطبل. ك كاف ا كذلؾ ال يعتبر مف  نو يككف باطبل أيضا.إا 
محكمة مثبل ىذا ما قضت بو إذ  الدالئؿ الكافية مجرد كجكد فتاة مع أشخاص يركبكف في سيارة

235/77التمييز باألردف في قرارىا رقـ 
 (2). 

ف األمر يتعمؽ بجناية أك جنحة نو ال ضركرة مف كجكد مثؿ ىذا الشرط ألأإال أننا نرل 
فاستمزاـ  –ج . إ .ؽ 55 بقا لممادةبشرط أف تككف الجنحة معاقب عمييا بالحبس ط -متمبس بيا

بذاتو تكافر الدالئؿ القكية المتماسكة ىنا تحصيؿ حاصؿ. باعتبار أف تكافر التمبس يتضمف 
ىك بطبيعتو أقكل منيا ألنو يقـك عمى المشاىدة الشخصية بمعرفة ضابط الدالئؿ الكافية، ك 

الظيكر قد ال تتطمبيا التثبت ك  درجة مفألنو يتطمب قضائية الذم قاـ بإجراء القبض. ك الشرطة ال
 الدالئؿ الكافية، التي ىي عبارة عف مجرد شبيات ليا ما يبررىا.

ذا كانت الجريمة المتمبس بيا مما يتكقؼ ىذا كنشير إلى أنو ك  الدعكل العمكمية تحريؾ ا 
فبل يجكز القبض عمى المتيـ إال إذا صرح عمى تقديـ شككل مف الطرؼ المضركر  فييا
الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو  كما ىك الحاؿ في جريمة الزنا تقديمياحؽ يممؾ الشككل مف ب

 .(3) التي تتطمب لتحريكيا شككل الزكج المضركر مف قانكف العقكبات الجزائرم 339في المادة 

                                         
 .257.ص مرجع سبؽ ذكره،نبيؿ صقر،   (1)
 .35.ص 1الجزء الثاني، ىامش  مرجع سبؽ ذكره، فاركؽ الكيبلني،   (2)

-233.صص.، 1007الجػزء األكؿ، دار ىكمػة، الطبعػة السػابعة، الجزائػر،  ،الػوجيز فػي القػانوف الجزائػي الخػاصأحسػف بكسػقيعة،   (3)
236. 
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 :أف يتـ القبض عمى المشتبو فيو بواسطة ضباط الشرطة -3
 أم المكظفيف الذيف يتصفكف بيذهشرنا إلى أف فئة ضباط الشرطة القضائية أأف سبؽ ك 

تفتيش الشرطة القضائية مف تفتيش كقبض ك مياـ خطر الصفة ىـ الصنؼ المنكط بو أىـ كأ
ىـ الذيف يخكليـ القانكف سمطات كاسعة. فقكاعد االختصاص االستثنائي تخكليا المساكف ك 

ضائي إال عكاف الضبط القال يعدك أف يككف دكر أشرطة القضائية، ك التشريعات لضباط ال
كمما ضاؽ مجاؿ نكع المكظفيف الذيف ة الضابط في مباشرة اإلجراءات، ك معاكنمساعدة ك 
حرياتيـ لسيكلة مراقبتيـ لقانكف تمؾ الصفة كاف ذلؾ أنجع كأضمف لحقكؽ األفراد ك يمنحيـ ا

  51 الفقرة الرابعة مف المادة فتنصفي تكجيو مياميـ مف طرؼ النيابة تككينيـ كالتحكـ أكثر ك 
 ...".ة"...يتعيف عمى ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده إلى ككيؿ الجميكري :ؽ.إ.ج

ف صفة ضابط أالجزائية نجد ب ءاتااإلجر مف قانكف  15 بالرجكع إلى نص المادةك 
 كؿ مف:  الشرطة القضائية يتصؼ بيا

 رؤساء المجالس الشعبية البمدية. -2
 ضباط الدرؾ الكطني. -7
 محافظك الشرطة. -3
 اط الشرطة.ضب -4
مؾ الدرؾ ثبلث سنكات عمى مضكا في سأرجاؿ الدرؾ الذيف ك  ذكك الرتب في الدرؾ، -5
الذيف تـ تعيينيـ بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير العدؿ ككزير الدفاع الكطني، بعد األقؿ ك 

 مكافقة لجنة خاصة.
ى األقؿ ذه الصفة ثبلث سنكات عممفتشك األمف الكطني الذيف قضكا في خدمتيـ بي -6

الجماعات المحمية، بعد عف كزير العدؿ ككزير الداخمية ك  عينكا بمكجب قرار مشترؾ صادرك 
 مكافقة لجنة خاصة.

ضباط كضباط الصؼ التابعيف لمصالح األمف العسكرم الذيف تـ تعيينيـ خصيصا  -7
  .بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير الدفاع الكطني ككزير العدؿ
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حب المشرع الجزائرم إلى التدخؿ لسبيذه المناسبة د ا اكىايبية كقد دعى الدكتكر عب
أعكاف مف مستخدمي مصالح األمف العسكرم لتفرغ ىذه صفة الضبطية القضائية كضابط ك 

ختصاص الضبطية القضائية ترؾ اابراتي لحماية أمف الدكلة كنظاميا، ك المصالح لمعمؿ المخ
الشرطة، خاصة عندما نعرؼ أف تمؾ المصالح في لمضباط كاألعكاف مف رجاؿ الدرؾ الكطني ك 

النكعي مف حيث أف اصيا اإلقميمي حيث تختص كطنيا، ك األمف العسكرم ال تتقيد في اختص
رائـ المشرع لـ يفصح عف اختصاص نكعي محدد ليا، أك تحديد اختصاصيـ الضبطي بالج

يذىب ىذا المنحى، أك عمى ىك ما يعتقد معو أف القانكف الجزائرم التي تمس أمف الدكلة فقط، ك 
األقؿ، جعؿ اختصاصيـ في مجاؿ الشرطة القضائية اختصاصا خاصا في مجاؿ الجرائـ 

 .(1) الماسة بأمف الدكلة أك الجرائـ العسكرية
يجب أف ال يوقؼ المشتبو فيو في مركز مف مراكز الشرطة أو الدرؾ الوطني أكثر  -4

 :اؿ توقيفو تحت النظرمف ثماف وأربعيف ساعة، متى اقتضت ظروؼ الح
ف انتياؾ ىذا األجؿ يعرض ضابط إنفسيا الفقرة األخيرة ف 51 بحسب المادةإذ أنو ك 

الشرطة القضائية لمعقكبات التي يتعرض ليا مف حبس شخصا تعسفيا، في إطار تطبيؽ قكاعد 
 أعكانا.ألعضاء الشرطة القضائية ضباطا ك  المسؤكلية الشخصية

  لة التمبس واستبعاد األدلة المتحصمة منو:  في حا ثانيا: بطنف القبض
قيد ت التي يجب أف يتـ فييا القبض، ك يككف المشرع قد نص عمى الحاالتبعا لما سبؽ 

عمى أساس ذلؾ رتب عمى إجراء القبض الشركط التي تمنع التعسؼ فيو. ك  ممارستو بعدد مف
ف جميع اإلجراءات بطبلك  في غير ىذه الحاالت أك بمخالفة ىذه الشركط بطبلف القبض،
ف القبض يككف باطبل كما لك إالمترتبة عميو. فإذا تخمؼ شرط مف شركط صحة القبض ىذه، ف

متماسكة، أك لكقعو في غير الحاالت المبنية في القانكف لقبض دكف تكافر الدالئؿ القكية ك تـ ا
 يترتب عمى بطبلف القبض بطبلفمف غير ضباط الشرطة القضائية. ك  أك بمعرفة شخص

المتحصمة عنو. فبطبلف القبض يؤدم لبطبلف االعتراؼ اآلثار الناشئة عنو مباشرة كاألدلة 
 الناشئ تحت تأثيره، ككذلؾ يؤدم لبطبلف التفتيش الذم يتـ نتيجة لو.
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التي نشأت بعد القبض الباطؿ غير مترتبة عميو مباشرة، فإنيا كلكف إذا كانت األدلة  
ؼ الذم أدلى بو المتيـ أك المشتبو فيو مستقبل بذاتو، تككف صحيحة، كما لك كاف االعترا

بالقبض الباطؿ أم صمة أك كما  لكقكعو بعد فترة طكيمة مف القبض الباطؿ بحيث لـ تعد تربطو
لكف اليدؼ . نو يعتبر عندئذ دليبل مستقبل بذاتوإكقع ىذا االعتراؼ أماـ ككيؿ الجميكرية فلك 

دلة المتحصمة عف القبض خاصة استبعاد األالبطبلف ك ذا ىك التقميص مف أثار الحقيقي مف ى
نو مف أ"ما بني عمى الباطؿ فيك باطؿ" ، خاصة  ػفي ىذا تعارض مع المبدأ القائؿ بالباطؿ، ك 

ككيؿ الجميكرية لـ يكف تحت تأثير القبض  أماـف ىذا االعتراؼ الكاقع بأالصعب كثيرا الجـز 
ككيؿ الجميكرية  أماـالباطؿ لما مثؿ ىذا المتيـ  الباطؿ ميما طالت المدة. فمكال ىذا القبض

تو كتفادم نيئنفاعتبارات الفعالية كحؽ الدكلة في معاقبة المجرميف حماية ألمف المجتمع كطما
ىي التي  -استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة  -اآلثار السمبية لقاعدة االستبعاد

 .حتمت مثؿ ىذه الحمكؿ
 الت بطالن نسبي:البطالن في هذه الحا -2

في مثؿ ىذه الحاالت، أم الحاالت المتعمقة بالقبض في حالة التمبس  البطبلف نسبي
ال تحكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا لعدـ تعمقو بالنظاـ العاـ، بؿ يجب عمى بطبلف نسبي 

ف يتمسؾ بيذا الدفع صاحب الصفة كالمصمحة أكمة المكضكع، ك المتيـ أف يدفع بو أماـ مح
مف كقع عميو ىذا اإلجراء أك اتخذ ىذا اإلجراء ىذه األكضاع لحمايتو القانكنية ك شرعت مف ك 

محكمة  الصادرة عفكنستدؿ فيما يمي ببعض القرارات  .(1)لذا يجكز التنازؿ عنو ،في مكاجيتو
لتطابؽ كؿ مف التشريعيف الجزائرم كالمصرم في ىذا المجاؿ كقمة كندرة  النقض المصرية
نقض المصرية قرار محكمة الة العميا المنشكرة في ىذا المجاؿ، كيتعمؽ األمر بقرارات المحكم
ال صفة في الدفع ببطبلف القبض لغير صاحب الذم يقضي بأف  2967فبراير 24الصادر في 

 جاء فيوالذم  27/20/2960صادر في  ىاقرار بك  .(2)الشأف فيو ممف كقع القبض عميو باطبل
ض إال صاحب الشأف فيو ممف كقع القبض عميو باطبل كال شأف ال يستفيد مف بطبلف القبأنو 

 .(3)لغيره في طمب بطبلف ىذا اإلجراء

                                         
 .40.، صمرجع سبؽ ذكرهرؤكؼ عبيد،   (1)
 ،1005 ، دار المطبكعػات الجامعيػة اإلسػكندرية،فػي القػبض والتفتػيش والػدفوع والػبطنف المشػكنت العمميػةمصػطفى مجػدم ىرجػة،   (2)
 .86.ص
 .91.، صمرجع سبؽ ذكره مصطفى مجدم ىرجة،   (3)



 261 

ف أليتو كعدـ تعمقو بالنظاـ العاـ ك ال يجكز الدفع بو ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا لنسبك 
ا يجب ىك ماال تممكو المحكمة العميا، لذتدخؿ في تقدير مدل تكافر شركطو ك إثباتو يحتاج إلى ال

مف الشركط القانكنية البلزمة لصحة الدفع الدفع أماـ محكمة المكضكع. ىذا ك أف يبدل ىذا 
يمتمس اإلشياد لو  -الصادر مف المتيـ أك ككيمو أف يككف جازما ثابتا في محاضر الجمسات

ما الدفع الذم ال يتـ إثباتو في محضر الجمسة إنما ىك مجرد و أحتى يعتد ب -بالدفع المقدـ
 نو غير مدكف في محضر الجمسات.ث ال أىمية لو ألحدي

قاضي المكضكع ممـز بالرجكع إلى محاضر الجمسات كميا أثناء الفصؿ في الدعكل ك  
سائغة ك مقبكلة فإذا ما كاف ىناؾ دفكع ثابتة بالكتابة كاف عميو األخذ بيا أك رفضيا بأسباب 

ذا لـ تكف تمؾ الدفكع ثابتة بالكتابفي حيثيات حكمو ك  ة فميس ىناؾ إلزاـ عمى قاضي المكضكع ا 
 .(1)أك األخذ بيا لعدـ جديتياببياف ىذه الدفكع 

 
 بسبب الدفكع التي يمكف إثارتياإف  أنواع الدفوع المقدمة بمناسبة ىذا القبض: -7

يضاحو طبقا لما سبؽ في حالة الجريمة المتمبس بيا ممية القبض ع متنكعة كثيرة ك بيانو كا 
 أىميا:

 بلف القبض عمى المتيـ لكقكعو مف غير ضباط الشرطة القضائية.الدفع ببط -أ 
الدفع ببطبلف القبض النتقاء حالة التمبس لعدـ كجكد مظاىر خارجية تنبأ بذاتيا  -ب  

كفي ذلؾ تقكؿ محكمة النقض المصرية في قرارىا الصادر  ،عف كقكع الجريمة
ككفقا لما أثبتتو بحكميا عمى  : )متى كانت الكاقعة كما استخمصتيا المحكمة24/04/1956في

لساف المخبر تتحصؿ في أف ىذا األخير ارتاب في أمر المتيـ حيف رآه بعربة القطار يسير في 
ممرىا ك يحتؾ بالركاب فاعترض سبيمو كمنعو مف السفر طالبا إليو النزكؿ مف القطار فمما 

                                         
التفتػيش إنمػا ىػك مػف الػدفكع القانكنيػة المختمطػة بػالكاقع التػي ال القػبض ك  )مف المقرر أف الػدفع بػبطبلف :13/21/2992قرار صادر في   (1)
مػا لػـ يكػف قػد دفػع بػو أمػاـ محكمػة المكضػكع أك كانػت  -كتقابميػا المحكمػة العميػا فػي الجزائػر -ز إثارتيػا ألكؿ مػرة أمػاـ محكمػة الػنقضيجك 

ك لما كاف مػف الثابػت مػف محضػر  -محكمة النقض -مدكنات الحكـ تحمؿ مقكماتو نظرا ألنو يقتضي تحقيقا تنأل عنو كظيفة ىذه المحكمة
التفتػيش عمػػى األسػاس الػكارد بكجػػو الطعػف، ك كانػت مػػدكنات دافع عنػػو لػـ يػدفع بػػبطبلف القػبض ك يػا مػػف الطػاعف أك المػجمسػة المحاكمػة أف أ

 الحكـ قد خمت مما يرشح لقياـ ذلؾ البطبلف ، فإنو ال يقبؿ منو إثارتو ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض(.
 .256.ص مرجع سبؽ ذكره،نبيؿ صقر، 

 .29/21/2992 كفي نفس المعنى: قرار صادر في
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في المتيـ كيرغب خبره أنو يشتبو أمسؾ بو ثـ نادل الضابط ك أرفض جذبو إلى الرصيؼ ك 
لما شرع الضابط في اقتياد المتيـ لمكتب الضابط القضائي أخذ يستعطفو كلما التحرم عنو ك 

يئس منو رجاه في أف يأخذ ما معو كيخمي سبيمو فمما استكضحو الضابط عما معو كيحممو 
فتيش أفضى إليو أنو مخدر فاقتاده لمكتب الضباط القضائي الذم ابمغ النيابة كقاـ المحقؽ بت

المتيـ فعثر معو عمى المادة المخدرة فيككف ما أثبتو الحكـ عف الريب كالشككؾ التي ساكرت 
رجؿ البكليس كجعمتو يرتاب في أمر المتيـ ال تبرر بحاؿ القبض عميو إذ ال يصح معيا القكؿ 
بأف المتيـ كاف كقت القبض عميو في حالة تمبس بالجريمة كمف ثـ فيك قبض باطؿ قانكنا 

لو في غير األحكاؿ التي يجيزىا القانكف ككذلؾ االعتراؼ المنسكب لممتيـ إذ ىك في كاقع لحصك 
 .(1)األمر نتيجة ليذا القبض الباطؿ( 

 ، كىذا ماالدفع ببطبلف القبض لتحقؽ حالة التمبس نتيجة إجراء غير مشركع -ج  
قائمة  13/22/2996الصادر في  في قرارىا محكمة النقض المصريةقضت بو استجابت لو ك 

)الدفع الذم ينتج أثره القانكني مشركط بأف يجئ اكتشافو عف طريؽ قانكني مشركع كال  :بأف
يجكز أف يتخذ عف طريؽ مخالؼ لمقانكف دليؿ عمى قياـ حالة التمبس كال يعد كذلؾ إال إذا كاف 

التمبس  قد كشؼ عنو إجراء باطؿ كالدخكؿ غير القانكني لمنزؿ المتيـ، كال يجكز إثبات حالة
بناء عمى مشاىدات يختمسيا ضابط الشرطة القضائية مف خبلؿ ثقكب األبكاب لما في ذلؾ مف 
تعدم عمى حرمة المساكف كالمنافاة لآلداب كذلؾ ال يجكز إثبات تمؾ الحالة بناء عمى اقتحاـ 
المسكف فإف ذلؾ يعد جريمة في القانكف فمما كاف الضابط قد تكجو إلى بيت أحد األشخاص 

بط جريمة سرقة متيـ فييا أخكه فمما لـ يذعف ىذا الشخص إلى فتح الباب نظر الضابط مف لض
ثقب الباب الخاص بالمفتاح فكجده يحاكؿ أف يخفي أثار جريمتو فقامت لدل الضابط شبية في 
أف الشئ الذم يخفيو مسركؽ أيضا فاقتحـ المنزؿ لتفتيشو فإف ىذه الكاقعة ال تعتبر حالة تمبس 

ابط لـ يكف لو أف يمد بصره مف ثقب الباب لما في ذلؾ مف مساس بحرمة المسكف ك ألف الض
منافاتو لآلداب فإذا كاف الظاىر أف رجؿ السمطة العامة شاىد المتيميف كىـ يتعاطكف المخدرات 
كذلؾ مف خبلؿ ثقب الباب أف أحد الشيكد فتح باب الغرفة التي كانكا بيا كتـ اقتحاميا مف 
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ضائي كضبط المتيميف كبتفتيشيـ عثر معيـ عمى مكاد مخدرة فإف حالة التمبس رجؿ الضبط الق
 .(1) ال تككف ثابتة كيككف اإلجراء الذم قاـ بو رجؿ الضبط مف قبض كتفتيش باطميف

الدفع ببطبلف القبض النتقاء حالة التمبس لزكاؿ أثار الجريمة قبؿ كصكؿ ضابط  -د   
صادر  ىاقرار في محكمة النقض المصرية ا ما أكدت عميو كىذ الشرطة القضائية لمكاف الجريمة

تستكجب حالة التمبس أف يتحقؽ ضابط الشرطة القضائية مف  ) :بقكليا   22/22/2946في 
قياـ الجريمة بمشاىدتيا بنفسو أك إدراكيا بإحدل الحكاس ك ال يغنيو عف ذلؾ أف يتمقى نبأىا 

ف تمؾ الحالة قد انتيت بتماحي آثار الجريمة ك عف طريؽ الركاية أك النقؿ عف الشيكد طالما أ
الشكاىد التي تدؿ عمييا الميـ إال إذا كانت الجريمة متتابعة األفعاؿ مما يقتضي المضي فييا 
تدخؿ إرادة الجاني في الفعؿ المعاقب عميو كمما أقدـ عمى ارتكابو ال ينفي قياـ حالة التمبس 

الحادث بعد كقكع الجريمة بزمف ماداـ أنو قد  ككف ضابط الشرطة القضائية انتقؿ إلى محؿ
بادر إلى االنتقاؿ عقب عممو مباشرة ك ماداـ أنو قد شاىد آثار الجريمة بادية ك قائمة إف 

يجب لكي تخكؿ ىذه الحاالت لرجؿ ردة في القانكف عمى سبيؿ الحصر ك حاالت التمبس كا
ش في الحدكد التي رسميا القانكف الضبطية القضائية حؽ التحقيؽ كما يستمزمو مف قبض ك تفتي

ماداـ ضابط الشرطة القضائية قد شاىد الجاني بنفسو ك ىك في إحدل الحاالت المذككرة أما إذا 
كاف غيره ىك الذم شاىد حالة التمبس فيجب أف يككف ضابط الشرطة القضائية قد انتقؿ إلى 

 .(2) قكعيا(عايف آثرىا كمعالـ ك اقعة عقب ارتكابيا ببرىة يسيرة ك مكاف الك 
محكمة النقض  ، كقد استجابتالدفع ببطبلف القبض لعدـ تكافر الدالئؿ الكافية - ف
تكافر  لمثؿ ىذا الدفع كأكدت عمى كجكب 09/06/2980 في  صادرليا قرار في المصرية 
ذا كاف عدـ تكافر التمبس المبيح لمقبض يرتب  ) :قائمة تمؾ الحاالت  في مثؿ الكافيةالدالئؿ  كا 
 -كبطبيعة الحاؿ ىي أقؿ قكة في اإلثبات كالتبرير -فإف عدـ تكافر الدالئؿ الكافيةالبطبلف 

لك تمييدا إلصدار المتيـ بغير تكافر دالئؿ كافية ك يرتب البطبلف أيضا. فبل يجكز القبض عمى 
ال كاف القبض باطبل(  .(3) أمر مف النيابة بتفتيشو، كا 
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لتكسع فييا بطريؽ تمبس االعتبارم أك نتقاء حالة الالدفع ببطبلف القبض ال -و     
ذكر القانكف حاالت التمبس عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ المثاؿ كالبياف فبل  ، كقدالقياس

التقريب. إذف فبل يجكز لرجؿ الضبط القضائي ماداـ  يصح التكسع فييا بطريؽ القياس أك
ستنادا إلى أف حالتو أقرب ما المتيـ لـ يكف في إحدل حاالت التمبس المذككرة إجراء التفتيش ا

تككف إلى حالة التمبس االعتبارم فإذا كاف ضابط الشرطة القضائية قد قبض عمى شخص 
اـ ضابط قالت التمبس الكاردة في القانكف ك معيف رغـ ككنو لـ ينطبؽ عميو أم حالة مف حا

التمبس فإنو بذلؾ مقارنة الحالة التي تـ فييا القبض عمى أمثاؿ حالة الشرطة القضائية بقياس ك 
 .(1)يبطؿ القبض فبل مجاؿ ىنا لبلجتياد

، إذ تفتيش باطميفثر إجراءات قبض ك الدفع ببطبلف حالة التمبس لتحققيا عمى إ -ي  
في  ليا صادر في قرارمحكمة النقض المصرية  أكدت عمى ذلؾ ، كقضت بذلؾ 

نتج إجراء  راء قائـ صحيح)القاعدة القانكنية العامة تقكؿ كؿ إج :جاء فيو بأف 22/22/2946
عمى ىذا لصحيح فإنو يككف ىك اآلخر باطؿ ك ترتب عميو ىذا اإلجراء اآخر باطؿ سابؽ عميو ك 

ئية التعدم فإذا تحققت حالة التمبس إثر قبض باطؿ أك استيقاؼ خكؿ لضابط الشرطة القضا
اطبل فإذا ما يجعمو في حالة قبض فإنو يككف بعمى حرية الناس كالمكاطنيف كتقييد حريتيـ ك 

تحقؽ إثر ذلؾ حالة تمبس بأم جريمة فإنيا تككف ىي األخرل باطمة لنشكئيا إثر إجراء باطؿ 
كال يعتد بيا كدليؿ إدانة ككذلؾ إذا ما تحققت حالة التفتيش ككانت باطمة فإنو ال يعتد بالدليؿ 

حالة التمبس  ال تتكافر بمقتضاهغير قائـ عمى أساس قانكني صحيح ك المستمد منو نظرا ألنو 
يقع طبلف يبطؿ اإلجراء البلحؽ عميو ك باطؿ قانكنا فيذا البنيا نشأت إثر إجراء غير مشركع ك أل

القبض باطبل إذا كانت حالة التمبس بالجريمة لـ تقـ أصبل كىك ما يتحقؽ بكقكع القبض عمى 
شركط  المقررة قانكنا كأف حالة التمبس لـ تستجمعص لـ يكف في إحدل حاالت التمبس ك شخ

صحتيا بعدـ إدراكيا مف ضابط الشرطة القضائية شخصيا أك بمجئ إدراكيا عف طريؽ غير 
 .(2) مشركع يقع القبض باطبل كال تتحقؽ بو حالة التمبس لبطبلف القبض

                                         
 .263.صكره، مرجع سبؽ ذنبيؿ صقر،  (1)

  12/22/2992جمسة  2990لسنة  3011كفي نفس اإلطار الحكـ الصادر في الجناية رقـ 
 .60.، صمرجع سبؽ ذكرهمصطفى مجدم ىرجة، 

 .264.صمرجع سبؽ ذكره، نبيؿ صقر،   (2)
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الدفع ببطبلف القبض الكتشاؼ ضابط الشرطة القضائية حالة التمبس عف طريؽ  -ؿ  
في عنيا  قرار صادرفي  ض المصرية قمحكمة الن رؼمف ط تـ القضاءكتطبيقا لذلؾ ،  الغير
مف قياـ  بأف:)حالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ ضابط الشرطة القضائية 29/22/2997

ال يغنيو عف ذلؾ تمقى نبأىا عف سو أك بإدراكيا بحاسة مف حكاسو ك الجريمة بمشاىدتيا بنف
ى نفسو، ماداـ ىك لـ يشيدىا أك طريؽ الركاية أك النقؿ مف الغير شاىدا كاف أك متيما يقر عم

  .يشيد أثرا مف أثارىا ينبئ بذاتو عف كقكعيا(
ليس مف الضركرم كما بينا أف يشاىد ضابط الشرطة القضائية الجاني أثناء كما أنو 

ارتكابو الجريمة فعبل، بؿ يكفي أف يحضر إلى محؿ الكاقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرىة يسيرة 
ض قعف محكمة الن قرار صادرفي  ثارىا الباقية. كقضي تطبيقا لذلؾكيشاىد بنفسو أثرا مف آ

قد ضابط الشرطة القضائية بأنو:)الينفي قياـ حالة التمبس ككف  15/03/2973في المصرية 
انتقؿ إلى محؿ الحادث بعد كقكعو بزمف، ماداـ أنو بادر إلى االنتقاؿ عقب عممو مباشرة، 

 .(1)(كماداـ أنو شاىد آثار الجريمة بادية
 الثار المترتبة عمى تقرير البطنف: -3

بحكـ أك بأمر مف قضاء التحقيؽ األصؿ أف البطبلف ال يرتب أثاره إال متى تقرر 
ىدار كأنو لـ يكف، فيعيف إاء زالت أثاره القانكنية فيصبح ك نو متى تقرر بطبلف اإلجر أالقاعدة ك 

غير  أكالمنفصمة عف اإلجراء الباطؿ ف كاف ال يؤثر في صحة األدلة الدليؿ المستمد منو. كا  
المترتبة عميو مادامت صحيحة في ذاتيا مثؿ اعتراؼ المتيـ بعدئذ في محضر التحقيؽ أك أماـ 

 المحكمة أك تمؾ التي أسفر عنيا تفتيش منزلو تفتيشا صحيحا.
يترتب عمى الحكـ ببطبلف القبض إذا بطبلف كؿ ما ترتب عميو مف أثار تطبيقا لقاعدة ك 

ظيرت بناء  اعترؼ المتيـ إثر القبض عميو أك لكترتب عمى الباطؿ فيك باطؿ، حتى ك ا يكؿ م
 عمى القبض حالة مف حاالت التمبس.

ليس معنى ذلؾ أف المحكمة ال تستطيع رغـ الحكـ بالبطبلف أف تديف المتيـ بناء عمى ك 
مستفاد مف ا ىك نو يجب في ىذه الحالة أف تككف مستقمة عمأالعناصر إثبات أخرل، إال 

ال كاف الحكـ معيبا.اإلجراء الباطؿ ك   ا 

                                         
 . 160.، ص1006، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، البطنف في المواد الجنائيةمدحت محمد الحسني،   (1)



 267 

يى إلى بطبلف القبض عمى الطاعف تطبيقا لذلؾ حكـ بأنو إذا كاف الحكـ بعد أف انتك 
ل المستقمة عف نو يستند في ذلؾ إلى عناصر اإلثبات األخر أتفتيشو قضي بإدانتو قكال منو ك 

كر ليما كجكد لكال كقكع التفتيش الباطؿ ال يمكف أف يتصالقبض كالتفتيش الباطبلف كتأكيدا لو ك 
 .(1)ف الحكـ يككف معيباإف

بيف تيـ بتكافرىا بيف القبض الباطؿ ك لمحكمة المكضكع أف تقدر الصمة التي قد يدفع المك 
ض الدليؿ الذم يرتكز عميو االتياـ، فإذا رأت أف الصمة متكافرة قضت ببطبلف األمريف معا: القب

ال كاف ليا عند التقرير بانتقاء الصمةليؿ ك نفسو ثـ ما أسفر عنو مف د ألسباب منطقية  -ا 
التعكيؿ عمى الدليؿ القائـ في الدعكل بكصفو إجراء مستقبل بذاتو، فبل ينسحب إليو  -سائغة

أك العمة بطبلف القبض إذا كاف باطبل، أك بطبلف أم إجراء آخر عند انقطاع صمة السببية 
 ترتكز عميو سمطة االتياـ. الدليؿ الذمبالمعمكؿ بيف اإلجراء ك 

ىذا التقدير ىك مف المسائؿ المكضكعية التي تفصؿ فييا المحكمة حسبما يتكشؼ ليا ك 
كفصميا في ذلؾ نيائي  الدليؿ المقكؿ بأنو مترتب عميو،ف ظركؼ القبض المدفكع ببطبلنو، ك م

اقب فييا ىذه إال في الحدكد العامة التي تر  -المحكمة العميا -ال رقابة فيو لمحكمة النقض
سباب كافية نفييا بأفي الجممة أف يككف بياف الصمة أك ك  األخيرة كافة المسائؿ المكضكعية،

مقبكؿ. يستكم في ذلؾ أف يككف يككف استظيارىا باستنتاج سائغ ك  أفمستمدة مف األكراؽ، ك 
قاـ االعتراؼ المقكؿ بصدكره عقب القبض قد صدر أماـ النيابة، أـ أماـ نفس الضابط الذم 

 بإجراء القبض الباطؿ.
الدليؿ  ىي تعمؿف فيو، أف المحكمة كانت منتبية ك يقتضي ذلؾ أف يبيف الحكـ المطعك ك 

ثر أنيا أف تعدـ أأف ىذه الصمة مف شإلى انتقاء الصمة بينو كبيف القبض المدفكع ببطبلنو، ك 
لت عميو عف كدليؿ عك  -مثبل-ىذا الدليؿ لك كانت قائمة. فإذا لـ تبيف انفصاؿ االعتراؼ

 القبض الباطؿ كاف حكميا معيبا يستكجب نقضو.
فقد يعد االعتراؼ أماـ النيابة دليبل قائما بذاتو غير مترتب عمى القبض إذا تبيف أف 

 المتيـ لـ يكف كاقعا تحت تأثير اإلجراء الباطؿ.

                                         
-190.ص.، ص1006 المطبكعػات الجامعيػة، اإلسػكندرية، ، دارالتحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلػة الجنائيػةفرج عمكاني ىميؿ،   (1)

192. 
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الجنائي، فإذا ظير بطبلف القبض كيبلحظ كقاعدة عامة أف األدلة متساندة في المجاؿ 
ثر الدليؿ الباطؿ أاستبعدتو محكمة النقض، كجب نقض الحكـ حيث يتعذر التعرؼ عمى مبمغ ك 

ال يمكف االستغناء عف ىذا التساند إال بأدلة صحيحة في حاالت استثنائية ك  في عقيدة المحكمة.
 .(1)نادرة مستمدة مف طريقة التدليؿ التي بيا الحكـ

 الفرع الثاني: األمر بالقبض 
قاضي التحقيؽ سمطة اتخاذ مجمكعة مف األكامر القسرية التي يعد خكؿ المشرع 

خطر المياـ المنكطة بو لما تشكؿ مف انتياكات عمى الحرية الفردية فيي تيدؼ أإصدارىا مف 
تبلعبو باألدلة فتقيد حريتو لتحقيؽ كمنعو مف الفرار ك إلى إرغاـ المتيـ عمى المثكؿ أماـ قاضي ا

ضركرية لمكشؼ عف الحقيقة. فإذا لـ مقابؿ ذلؾ فيي بالغة األىمية ك ي لكف ف أك تسمبيا مؤقتا.
 ؿ الفشؿ حتما.آيكف لقاضي التحقيؽ مثؿ ىذه السمطات القيرية الكافية آللت سمطتو م

غير أف قضاء  (2)نشير في ىذا الصدد إلى أف المشرع الجزائرم يسمييا األكامرىذا ك 
فصؿ ت تميزا ليا عف األكامر التي بمقتضاىا يالمحكمة العميا استقر عمى تسميتيا بالمذكرا

)األمر(  يعرؼ الفقو المذكرةالقاضي في الجانب المكضكعي كالقانكني لمقضية كالقابمة لمطعف. ك 
القكة العمكمية بإحضار المتيـ أك بأنيا اإلجراء الذم بمقتضاه يأمر قاضي التحقيؽ رجاؿ 

مف قانكف اإلجراءات  109 نص المادةكبالرجكع إلى  .(3)القبض عميو أك بإيداعو السجف
ر ثبلث مذكرات ىي: مذكرة الضبط الجزائية نجد أف لقاضي التحقيؽ صبلحية إصدا

في مكاجية تخذىا أثناء تحقيقو في المكضكع ك ي مذكرة اإليداع.كاإلحضار، مذكرة القبض، ك 
ة أف "يجكز لقاضي التحقيؽ حسبما تقتضي الحال :ؽ.إ.ج 109فتنص المادة  .متيـ معيف

يستخمص مف ىذا ك " يصدر أمرا بإحضار المتيـ أك بإيداعو في السجف أك بإلقاء القبض عميو.
يرية لقاضي التحقيؽ بحسب النص أف إصدار ىذه األكامر مسالة تقديرية مترككة لمسمطة التقد

"يقـك قاضي  التي تنص:ؽ.إ.ج  68/1 تطبيقا لحكـ المادة حاجة التحقيؽ لذلؾ،مصمحة ك 
 فقا لمقانكف باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية لمكشؼ عف الحقيقة ،التحقيؽ ك 

 أدلة النفي".   بالتحرم عف أدلة االتياـ ك 

                                         
 .77-75.صص.، مرجع سبؽ ذكرهصبلح الديف جماؿ الديف،   (1)
 المتضمف  قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ كالمتمـ. 2966يكنيك  8المؤرخ في  255 -66الباب الثالث القسـ السادس مف األمر رقـ   (2)

(3)
  A. Vitu, Op.Cit., p.275. 
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 .جؽ.إ 109/3ىي أكامر نافذة عمى مستكل أراضي الجميكرية الجزائرية، طبقا لممادة ك 
ضي الجزائرية"، كالمبلحظ "تككف تمؾ األكامر نافذة المفعكؿ في جميع أنحاء األرا :التي تنص

أف القانكف الجزائرم لـ يحدد مدة معينة لنفاذ ىذه األكامر، كبالتالي تبقى سارية لحيف إلغائيا مف 
طرؼ القاضي أمر بيا أك أف تتقادـ الجريمة التي تعنييا طبقا لقكاعد التقادـ المقررة بمكجب 

 .ج.إ ؽ. 6المادة 
ض الذم يصدره قاضي التحقيؽ إلى القكة ما ييمنا في إطار بحثنا، األمر بالقبك 

عنيا في األمر حيث يجرم العمكمية لمبحث عف المتيـ ك سكقو إلى المؤسسة العقابية المنكه 
بيدؼ كضع المتيـ المأمكر القبض عميو تحت  -1ج فقرة .إ ؽ. 119المادة  -حبسو تسميمو ك 

اتخاذ ما يراه بشأنو مف ابو ك ي التحقيؽ مدة ال تزيد عف ثماف كأربعيف ساعة الستجك تصرؼ قاض
 إجراءات، كاألمر بحبسو مؤقتا أك كضعو تحت المراقبة القضائية أك إخبلء سبيمو.

 مف طرؼ قاضي التحقيؽ أوال: شروط إصدار األمر بالقبض 
 119/2فتضمنت المادة .إ.ج ؽ 122-119لقد تـ تنظيـ األمر بالقبض مف خبلؿ المكاد 

تنقسـ إلى  ىيقاضي التحقيؽ إصدار أمر بالقبض ك ى يجكز لمنو الشركط الكاجب تكافرىا حت
 (1)شكمية:أخرل شركط قسميف شركط مكضكعية ك 

الشرطيف  في يمكف حصر مجمؿ الشركط المكضكعية الشروط الموضوعية: -1
 :اآلتييف
أف يككف المتيـ ىاربا أك مختؼ عف العدالة، أك مقيما خارج إقميـ الجميكرية. إذ قد  -أ       
المتيـ ىاربا أك رفض االمتثاؿ لبلستدعاء المكجو إليو. كقد يككف المتيـ ىاربا أك مقيما  يككف

خارج أراضي الجميكرية كفي ىذه الحمة األخيرة يمكف لقاضي التحقيؽ بعد استطبلع رأم ككيؿ 
الجميكرية أف يصدر أمرا بالقبض عميو دكليا حسب االتفاقيات المبرمة بيف الجزائر كالدكلة التي 

 .   (2)ينفذ فييا األمر

                                         
دار قانػة، باتنػة، الطبعػة األكلػى،  ،الجزا الثاني، التحقيؽ القضائي االبتػدائي، شرح قانوف اإلجرااات الجزائية الجزائريبارش سميماف،   (1)

 .50.، ص1008
 .213.ص، مرجع سبؽ ذكرهمحمد حزيط،   (2)
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أف يككف الفعؿ اإلجرامي معاقبا عميو بعقكبة جنحة بالحبس أك بعقكبة أشد جسامة،  -ب       
كمف ثـ ال يجكز إصدار األمر بالقبض في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة فحسب ككذا في 

 المخالفات.

ىك مراعاتو ك  يجب عمى قاضي التحقيؽ ىناؾ شرط شكمي كاحد الشروط الشكمية: -2
 استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية.

خذ رأم ككيؿ الجميكرية في أإذا يجكز لقاضي التحقيؽ إصدار األمر بالقبض، بعد 
 (.119/2محالتيف: إذا كاف المتيـ ىاربا، أك إذا كاف مقيما خارج إقميـ الجميكرية)

األمر  ف يمتنع عف إصدارفي ماعدا ىاتيف الحالتيف يتعيف عمى قاضي التحقيؽ أك 
قبمو ينبغي أف يكجو استدعاء إلى الشخص المطمكب بالقبض كأف يستخدـ األمر باإلحضار ك 

)المتعمقة  .إ.جؽ 441إلى  439ضمف األكضاع القانكنية المنصكص عمييا في المكاد 
كينتظر رجكع كصؿ االستبلـ  ليتأكد مف عدـ امتثاؿ صاحب بالتكميؼ بالحضكر كالتبميغات( 

 .الشأف لبلستدعاء
نو يبلحظ مف خبلؿ الممارسة القضائية أف قضاة التحقيؽ ال يمتزمكف دائما بأحكاـ أغير 

كف إلى إصدار األمر بالقبض بمجرد عدـ مثكؿ ؤ المذككرة أعبله حيث يمج 119/2المادة 
ف التأكد مف استبلمو االستدعاء الشخص المطمكب أماميـ في التاريخ المعيف في االستدعاء دك 

اعتداء عمى الحرية يشكؿ خرقا صارخا لحقكؽ اإلنساف ك األمر باإلحضار مما دكف المركر بك 
 الفردية.
ة أحيانا أخرل يستخدـ قضاة التحقيؽ األمر بالقبض بناء عمى طمبات النيابة العامك 

ىذه الطمبات تستند إلى محاضر التحريات األكلية التي غالبا ما الكاردة في الطمب االفتتاحي، ك 
و فيو في حالة فرار بمجرد عدـ العثكر عميو أك عدـ حضكره إلى مكاتب ف المشتبأتفيد ب

اجأ الشخص المطمكب تبعا لذلؾ فقد يحصؿ أف يفحريات األكلية، ك المصمحة التي تجرم الت
السبب لككنو لـ يتمؽ أم استدعاء مف مصالح الشرطة القضائية كال  ىك يجيؿبالقبض عميو ك 

 .(1)ف ىك محؿ متابعةتماما أ مف قاضي التحقيؽ بؿ كيجيؿ

                                         
 .204.ص ،مرجع سبؽ ذكره، التحقيؽ القضائيأحسف بكسقيعة،   (1)
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التأكد مف عدـ استجابة يؽ التريث قبؿ إصدار ىذا األمر ك نو يمكف لقاضي التحقإلذلؾ ف
 .(1)المتيـ المفترض فراره إلى االستدعاء المكجو إليو

 األمر بالقبض الصادر عف رئيس غرفة اإلتياـشروط  ثانيا: 
و رئيس غرفة االتياـ إصدار من 181المادة  نص قد خكؿ قانكف اإلجراءات الجزائية فيل

 أمر بالقبض بناء عمى طمب النائب العاـ ك ذلؾ بالشركط:
أف ال تككف غرفة االتياـ منعقدة ألف كجكدىا منعقدة يرجع ليا كحدىا االختصاص  -1

 باألمر بالقبض عمى المتيـ.
 أف تككف غرفة االتياـ قد أصدرت أمرا باألكجو لممتابعة. -2
شأنيا أف تعزز األدلة السابقة، مف ة لـ تكف مطركحة مف قبؿ، ك ة جديدأف تظير أدل -3

 .(2) (ؽ.إ.ج 175،181)انظر المادتيف تعطي الكقائع دعما في إظيار الحقيقةك 
بالقبض عمى ىكية المتيـ، تاريخ .ج يتعيف أف يشتمؿ األمر ؽ.إ 109طبقا لممادة ك 

المادة تماعية كالتيمة المنسكبة إليو ك اه كاسـ أبكيو كجنسيتو ، حالتو االجمقر سكنكمكاف ميبلد ك 
يتـ بعد ك يكقع ك يختـ مف القاضي اآلمر ك القانكنية التي تعاقب عمى الفعؿ المرتكب ثـ يؤرخ 

إذ يتعيف أف تككف ىكية المتيـ معمكمة كبدكنيا  ذلؾ التأشير عميو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية.
كف معمكمة التجأ إلى اإلنابة القضائية ف لـ تإال يمكف لقاضي التحقيؽ إصدار األمر بالقبض ف

 .(3)لمكشؼ عف ىكية المتيـ
حد أعكاف الضبط أتنفيذه مف قبؿ ضابط الشرطة القضائية أك كيتـ تبميغ األمر بالقبض ك 

 تسمـ لو نسخة منوعكف مف أعكاف القكة العمكمية، كيعرض األمر عمى المتيـ ك  القضائي أك أم
 (.2-110 م)

ذا كاف المتيـ محبك ك  سا مف قبؿ لسبب أخر، يجكز تبميغو األمر بمعرفة مدير المؤسسة ا 
 الذم يسممو نسخة منو.
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ؽ الفاكس أك )عف طري في حالة االستعجاؿ، يجكز تكزيع ك إذاعة األمر بكؿ الكسائؿك 
أصؿ في ىذه الحالة يتعيف أف تكضح جميع البيانات الجكىرية الكاردة في التمكس أك البرؽ(، ك 
يكجو أصؿ كصفة القاضي مصدر األمر، ك  كاسـية المتيـ كنكع التيمة األمر كباألخص ىك 

 (.2-111م) قرب كقت إلى العكف المكمؼ بتنفيذهأاألمر في 
ذا رفض المتيـ االمتثاؿ لؤلمر أكك  حاكؿ اليرب، تعيف إحضاره جبرا عف طريؽ القكة  ا 

 (.116)ـ
عمى ىذه األقرب إليو ك كة العمكمية لممكاف لحامؿ األمر في ىذه الحالة استخداـ القك 

  .(1)األخيرة أف تمتثؿ لما تضمنو األمر مف طمبات
 : النتائج المترتبة عف األمر بالقبضلثاثا

 بخصكص النتائج المترتبة عمى األمر بالقبض، يجب التمييز بيف ثبلث حاالت:
حالة القبض عمى المتيـ في دائرة اختصاص قاضي التحقيؽ  الحالة األولى: -2
يقتاد المتيـ في ىذه الحالة بدكف تأخير إلى مؤسسة إعادة التربية المبنية في  : األمر مصدر
 (.120األمر)ـ

أربعيف ساعة مف مر أف يستجكب المتيـ خبلؿ ثماف ك يتعيف عمى قاضي التحقيؽ اآل
 (.  1-121محبسو )
ذا تعذر استجكاب المتيـ خبلؿ ىذه الميمة، يقدـ المتيـ أماـ ككيؿ الجميكرية الذمك   ا 

يطمب مف قاضي التحقيؽ أك، في حالة غيابو، مف أم قاضي آخر مف قضاة المحكمة، القياـ 
 (.112ك 1-121)ـ  باستجكابو في الحاؿ ك إال اخمي سبيمو

 48يعتبر كؿ متيـ ضبط بمقتضى أمر بالقبض ك بقي في مؤسسة عقابية أكثر مف ك 
قانكف  107طبقا لممادة  ؿ عنو جزائياأساعة دكف أف يستجكب محبكسا حبسا تعسفيا يس

 ج(..إ.ؽ 113ك 3-2-121مكتسامح فيو عف عمـ) ياأك مكظؼ أمر ب كؿ قاضي العقكبات
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حالة القبض عمى المتيـ خارج دائرة اختصاص القاضي مصدر  الحالة الثانية: -7
 بض كي يتمقى منو أقكالوا أماـ ككيؿ الجميكرية لمكاف القيقتاد المتيـ في ىذه الحالة فكر األمر: 

 (.4 الفقزة121مينكه عف ذلؾ التنبيو في المحضر)و بحقو بعدـ اإلدالء بشئ منيا، ك بعد أف ينبي
يطمب طار القاضي الذم أصدر أمر القبض ك ثـ يقـك ككيؿ الجميكرية بدكف تأخير بإخ

ذا تعذر نقمو في الحاؿ نقؿ المتيـ إلى قاضي التحقيؽ، ك  مف المصالح المعنية بتحكيؿ المكقفيف ا 
 عمى ككيؿ الجميكرية أف يعرض المكضكع عمى القاضي اآلمر.يتعيف 

مرة أخرل يؤخذ عمى المشرع الجزائرم صمتو بخصكص ميمة نقؿ المتيـ الذم قبض ك 
ألمر بالقبض إلى حيث يكجد قاضي التحقيؽ مصدر األمر. إما المشرع الفرنسي  عميو تنفيذا

 .(1) ج فرنسي(. إ .ؽ 133-130ملممتيـ) فقد حدد ىذه الميمة بأربعة أياـ مف تاريخ تبميغ األمر
 الحالة الثالثة: حالة عدـ العثور عمى المتيـ -3

لـ يعثر عميو،يتـ تبميغ األمر يذ كؿ جيكده لمعثكر عمى المتيـ ك إذا بذؿ المكمؼ بالتنف
  (.3-122بالقبض بتعميقو في المكاف الكائف بو آخر محؿ لسكنى المتيـ بعد تفتيشو)ـ

تعيف عمى المكمؼ بتنفيذ األمر بالقبض التقيد بميمة تفتيش المنازؿ في ىذا الصدد يك 
مسكف قبؿ الساعة حيث ال يجكز لو أف يدخؿ الؽ.إ.ج  1-47المنصكص عمييا في المادة 

 (.1-122ال بعد الثامنة)ـالخامسة صباحا ك 
لكي ال يتمكف المتيـ مف اإلفبلت مف سمطة القانكف، لحامؿ األمر بالقبض أف يستعيف ك 

ثؿ لما تضمنو تعمى ىذه األخيرة أف تمكاف األقرب مف محؿ تنفيذ األمر ك بالقكة العمكمية لمم
 (.2-122األمر مف طمبات )ـ 

قرب جيراف المتيـ ممف تسنى لحامؿ أيحرر محضر تفتيش السكف بحضكر اثنيف مف 
ك امتنعا عف األمر العثكر عمييما، يكقع الحاضراف عمى المحضر فإذا كانا ال يعرفاف التكقيع أ

 (.3-122مذلؾ، يذكر ىذا في المحضر مع الطمب المكجو ليما)
ثر ذلؾ يقدـ حامؿ األمر بالقبض ىذا المحضر إلى محافظ الشرطة أك قائد فرقة كا  

لمكاف سكف المتيـ الدرؾ الكطني أك، عند غيابيما، إلى ضابط الشرطة قسـ األمف الحضرم 
 ج(.إ. .ؽ 4-122يترؾ لو نسخة مف األمر)ـلمتأشير عميو ك 
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المحضر)محضر عدـ جدكل التفتيش أك البحث( إلى كبعد ذلؾ يرفع أمر القبض ك 
 (.5-122مر)ـ القاضي اآل
صدر أمر بإرساؿ أجرم بشأف كقائع ذات كصؼ جناية ك ىنا إما أف يككف التحقيؽ قد ك 

األمر ف إ.ج فإؽ. 166مف المادة  2 نو طبقا لمفقرةإمستندات القضية إلى النائب العاـ، ف
 بالقبض الصادر ضد المتيـ الفار يحتفظ بقكتو التنفيذية لحيف صدكر قرار مف غرفة االتياـ.

أما إذا كاف التحقيؽ قد أجرم بشأف كقائع ذات كصؼ جنحة كصدر أمر باإلحالة عمى 
ج .إؽ. 164 محكمة الجنح بالنسبة لممتيـ الفار، فإف المشرع لـ يحسـ صراحة في نص المادة

.ج في مسالة مصير األمر إؽ. 2فقرة  166ا فعؿ بالنسبة لمجنايات في المادة عمى غرار م
المتيـ الفار أماـ  الصادر ضده، فيؿ يحتفظ األمر بالقبض كذلؾ بقكتو التنفيذية لحيف مثكؿ

يكجيو إلى مرا بالكؼ عف التفتيش أك البحث ك محكمة الجنح أـ أف قاضي التحقيؽ يصدر أ
ماـ محكمة الجنح ليحاكـ يحيؿ المتيـ الفار أيش لمكؼ عف البحث ك ي قامت بالتفتالمصالح الت

 .يصبح ليا سمطة القرار فيما إذا تأمر مف جديد بالقبض عميو أـ الغيابيا ك 
 : بطنف األمر بالقبضرابعا

يترتب عمى مخالفة شركط األمر بالقبض البطبلف، فيبطؿ األمر بالقبض كما يترتب 
ذا تـ تفتيش عميو مف آثار. فإذا نشأ عف ا لقبض الباطؿ اعتراؼ فإنو يككف عديـ األثر، كا 

 .  (1)المتيـ كأسفر ىذا التفتيش عف العثكر عمى مادة ممنكعة كاف ىذا التفتيش باطبل
ف األمر بالقبض تدبير مؤقت عمى غرار األمر بالكضع تحت الرقابة القضائية إذ أ

قضاء في الجزائر عمى اعتبار أنو في كاألمر بالكضع في الحبس المؤقت كقد سارت تطبيقات ال
نو بيذا المعنى يبقى سارم المفعكؿ إالجنح المعاقب عمييا بالحبس كما في مكاد الجنايات فمكاد 

 إلى أف تفصؿ في المكضكع محكمة الجنح، أما إذا حصؿ إعادة تكييؼ الكقائع إلى مخالفة أك
 .(2)يصدر أمرا بالكؼ عف البحث ف قاضي التحقيؽإجنحة معاقب عمييا بالغرامة دكف الحبس ف

: "ال يقضي بأنو  10/04/2998في  عف المحكمة العميا ىذا الصدد قراركقد صدر في 
يجكز لممتيـ الفار الذم يقبض عميو بعد إحالتو إلى محكمة الجنح كقبؿ مثكلو أماميا أف يشكك 
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الذم يصدره  ؽ.إ.ج، عمما أف األمر بالقبض 212مف عدـ استجكابو طبقا ألحكاـ المادة 
قاضي التحقيؽ عمى متيـ في حالة فرار يحتفظ بقكتو التنفيذية لحيف مثكؿ المتيـ أماـ 

 .(1)المحكمة
ذا تعمؽ األمر بممارسة قاضي التحقيؽ الختصاصو إلى دكائر أخرل طبقا لنص   كا 
فإف كؿ مف  04/14المستحدثة بالقانكف رقـ  4مكرر 40فانو بالنظر إلى المادة  40المادة 

ألمر بالقبض كالحبس يظؿ محتفظا بقكتو التنفيذية إلى أف تفصؿ في ذلؾ الجية القضائية ا
  .(2)المختصة
ما بعدىا مف قانكف اإلجراءات ك  109 يتضح ك طبقا ألحكاـ المكاد مف خبلؿ ما سبؽك 

األمر بالقبض بصفة لجزائية المبينة ألكامر القضاء كشكمياتيا كطرؽ تنفيذىا بصفة عامة ك ا
فبل يمكف  ،(3)أف األمر بالقبض إجراء قضائي ال يمكف إعطاؤه لجية غير قضائية خاصة،

 . (4)لككيؿ الجميكرية إصداره عمى خبلؼ جيات التحقيؽ بدرجتييا
كفي ىذا ضمانات لمحرية الفردية لؤلشخاص. كباعتبار األمر بالقبض أمرا قضائيا يبمغ 

اطتو بمجمكعة مف الشركط كالشكميات، كقد لممتيـ كينفذ مف طرؼ الضبطية القضائية فقد تـ إح
القضاء ال تمس  اعتبر الفقو كالقضاء، عند سككت القانكف، أف المخالفات الشكمية البحتة ألكامر

ف إغفاؿ ذكر الكقائع مكضكع المتابعة ال يترتب عنو بطبلف األمر بالقبض. إعميو فصحتيا. ك 
مف جية أخرل، فاف إغفاؿ و البطبلف. ك لممتيـ ال يترتب عن كما أف عدـ استظيار ىذا األمر

نو ال يترتب عنو بطبلف األمر بالقبض. إال أف إالتبميغ إذا لـ يشكؿ انتياكا لحقكؽ الدفاع، ف
 131)المادة  .إ.جؽ 2-119األمر بالقبض الصادر خارج الحاالت التي نصت عمييا المادة 

تحقيؽ كككيؿ الجميكرية الفرنسي( يعتبر باطبل، خصكصا إذا كاف كؿ مف قاضي ال .إ.جؽ
 .(25/01/1961 فرنسي جنائي نقض)يعمماف أف المتيـ محبكس في مدينة أخرل

يرل بعض الفقياء أف المخالفات التي تتعمؽ بإجراء جكىرم مثؿ عدـ اختصاص ك 
تحديد المتيـ، يترتب عنيا ك التكقيع أك عدـ كفاية تعييف ك  قاضي التحقيؽ أك إغفاؿ التاريخ

 انعداـ األمر.
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نو ال يمكف إثارة البطبلف الخاص بأمر القضاء أقد قضت محكمة النقض الفرنسية ك 
في  تعتبر الجيات القضائية لمجنح غير مختصة بالفصؿب بعيب إال أماـ غرفة االتياـ. ك المشك 

نو ال يمكف إثارة عدـ قانكنية الحبس أماـ محكمة الجنايات، أسبلمة أمر القضاء. كما صحة ك 
مف جية ء. ك لقبض الجسدم الذم أصدرتو غرفة االتياـ قد عكض أمر القضاذلؾ أف األمر با

نو ال يمكف أيضا إثارة الكجو المأخكذ مف المخالفة الشكمية ألمر القضاء ألكؿ مرة أماـ إأخرل، ف
 .(1)المحكمة العميا

 التفتيش في المطمب الثاني: 
ساس خطير بحرمة إجراء مف إجراءات الدعكل الجزائية ينطكم عمى مإف التفتيش ك

المساكف، لكنو في الكقت ذاتو إجراء ضركرم لمكشؼ عف األدلة المادية لمجريمة، التي بدكنيا 
ال يمكف  لمدكلة اقتضاء حقيا في عقاب مرتكبي األفعاؿ المجرمة التي تيدد أمف كاستقرار 

رضت المجتمع ككؿ. فمصمحة ىذا المجتمع في الدفاع عف نفسو ضد خطر الجريمة ىي التي ف
 التفتيش كإجراء ميـ مف إجراءات جمع األدلة في الدعكل.

لكف كضمانا لمتكازف المطمكب بيف فعالية العدالة الجنائية كالمحافظة عمى حقكؽ األفراد 
كحرمة مساكنيـ نظـ المشرع قكاعد التفتيش كأحكامو كعيف األشخاص المؤىميف لمقياـ بو، كما 

تي تنفذ بيا عممية التفتيش بغرض الكشؼ عف األشياء حدد اإلجراءات كالشركط كاألساليب ال
كاألكراؽ التي تشكؿ أدلة إلثبات كقائع الجريمة كالتكصؿ لمكشؼ عف مرتكبيا أك مرتكبييا. 
كرتب البطبلف عمى عدـ مراعاتيا مما يمتد إلى استبعاد تمؾ األدلة المتحصمة مباشرة مف 

ة لمضمانات كالحقكؽ المقررة دستكرا كالمكرسة التفتيش الباطؿ لتحصيميا غير المشركع بالمخالف
 قانكنا. 

ينتج عف مخالفة أحكاـ القانكف  –كغيره مف اإلجراءات الجنائية  -فبطبلف التفتيش
المنظمة لو. كلكنو فكؽ ذلؾ يتميز بككنو يتمتع بأىمية كبرل في العمؿ ألنو يترتب عميو 

لقضية كيترتب عميو براءة المتيـ. خصكصا استبعاد األدلة الناتجة عنو مما يضعؼ االتياـ في ا
ال يمكف إعادتو مصححا بأم حاؿ مف األحكاؿ  –إذا كقع باطبل  -كأف التفتيش يتميز بأنو

 بخبلؼ إجراءات جمع األدلة األخرل، ىذا مف ناحية.
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كمف ناحية أخرل، فالتفتيش قيد عمى حريات األفراد كحرماتيـ. كىك قيد يقبؿ في نظر  
فكيؼ بو إذا كاف باطبل خارجا  –كبصفة استثنائية إذا كاف صحيحا  –ضض القانكف عمى م

  ؟عف الحدكد المرسكمة في القانكف
لذلؾ ال يتردد القضاء في تطبيؽ أحكاـ التفتيش كجزاءاتيا بكؿ حـز كشدة، ميتديا بركح 

 .(1)التشريع في حماية الحقكؽ كضماف الحريات
جراء مف إجراءات التحقيؽ يقـك بو قاضي كالتفتيش نظرا ألىميتو ىذه فيك أساسا أ

التحقيؽ بنفسو أك يندب لو قاضي آخر أك أحد ضباط الشرطة القضائية لمقياـ بو نيابة عنو. 
قاضي التحقيؽ، فإنو يمكف حسب القانكف الجزائرم كالفرنسي لضابط الشرطة  كباإلضافة إلى

الجناية كالجنحة المتمبس بيما حتى  القضائية كككيؿ الجميكرية القياـ بمباشرة التفتيش في حالة
كلك بدكف رضا المعني باألمر بعد الحصكؿ عمى إذف مف السمطة القضائية المختصة، )المادة 

كما بعدىا مف قانكف اإلجراءات  53كما بعدىا مف قانكف اإلجراءات الجزائية(، )المادة  41
راراتيا العديدة، منيا قرارىا الجزائية الفرنسي(، كىك ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في ق

23/10/1991، 08/11/1989، 26/04/1983الصادر في 
(2). 

ناء ب البحث التمييدم أك التحريات األكلية  ىذا فضبل عف التفتيش الذم يتـ في مرحمة
لذم ستتخذ لديو ىذه اإلجراءات. كلذلؾ سنقسـ ىذا المطمب رضا صريح مف الشخص اعمى 

تطرؽ في األكؿ منيا إلى التفتيش بإذف في حالة الجناية أك الجنحة إلى ثبلث فركع أساسية، ن
المتمبس بيما، التفتيش الذم يقـك بو قاضي التحقيؽ في مرحمة التحقيؽ القضائي االبتدائي في 
الفرع الثاني، فالتفتيش بناء عمى الرضا في مرحمة التحريات األكلية في الفرع الثالث متطرقيف 

كاعد كالشركط التي يتطمبيا القانكف لصحة إجراء التفتيش كالتي يترتب مف خبلؿ ذلؾ ألىـ الق
عمى مخالفتيا بطبلف التفتيش كمف ثـ استبعاد األدلة المتحصمة عنو كعدـ التعكيؿ عمييا في 

 تقرير اإلدانة  رغـ تعمقيا بالكاقعة اإلجرامية المراد إثباتيا. 
 الفرع األوؿ: التفتيش بإذف 

كالتي جاءت تجسيدا  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 44المادة  نصت عمى ىذه الحالة
مف الدستكر" تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة المسكف، فبل تفتيش إال بمقتضى  40لممادة 

                                         
 .415.، صمرجع سبؽ ذكرهتكفيؽ محمد الشاكل،   (1)

 (2)   P. Chambon, Op.Cit., p.110.
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القانكف، كفي إطار احترامو، كال تفتيش إال بأمر مكتكب صادر عف السمطة القضائية 
تفتيشيا بناء عمى إذف كؿ المساكف ك الشرطة القضائية دخ ، حيث أجازت لضابطالمختصة"

التحقيؽ في حالة الجناية أك الجنحة المتمبس بيا   مكتكب صادر مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي
"ال يجكز لضابط الشرطة القضائية االنتقاؿ إلى مساكف األشخاص الذيف  نو:أبنصيا عمى 

ليا عبلقة باألفعاؿ الجنائية يظير أنيـ ساىمكا في الجناية أك  أنيـ يحكزكف أكراقا أك أشياء 
المرتكبة إلجراء تفتيش إال بإذف مكتكب صادر مف ككيؿ الجيكرية أك قاضي التحقيؽ مع 

 الشركع في التفتيش.ا األمر قبؿ الدخكؿ إلى المنزؿ ك كجكب االستظيار بيذ
يككف األمر كذلؾ في حالة التحرم في الجنحة المتمبس بيا أك التحقيؽ في إحدل ك 
 مف ىذا القانكف. 40ك  37لمذككرة في المادتيف الجرائـ ا

ؼ الجـر مكضكع البحث عف الدليؿ يجب أف يتضمف اإلذف المذككر أعبله بياف كص
جراء الحجز فييا، ك عنك   ذلؾ تحت طائمة البطبلف.كاف األماكف التي ستتـ زيارتيا كتفتيشيا كا 

الذم يمكنو عند ك  ؼ المباشر لمقاضي الذم إذف بياتنجز ىذه العمميات تحت اإلشرا
 االقتضاء أف ينتقؿ إلى عيف المكاف لمسير عمى احتراـ أحكاـ القانكف.

التي كرد ذكرىا في إذف القاضي ىذه العمميات جرائـ أخرل غير تمؾ إذا اكتشفت أثناء 
 ف ذلؾ ال يككف سببا لبطبلف اإلجراءات العارضة".إف

ذا تتبعنا التعديبلت التي ك  المادة نستخمص المبلحظات التالية:  دخميا المشرع عمى ىذهأا 
كاف ضابط الشرطة القضائية لو صبلحيات تفتيش المسكف في حالة التمبس  1982قبؿ تعديؿ 

ينص في  1976دكف أف يككف حامبل إلذف مف ككيؿ الجميكرية عمى الرغـ مف أف دستكر 
القضائية  عمى أف تفتيش المساكف يجب أف يككف بأمر مكتكب صادر عف السمطة 50المادة 
ليستدرؾ ذلؾ دكف أف  1982صة مما يجعؿ ىذا النص مخالفا لمدستكر لذلؾ جاء تعديؿ تالمخ

التي ينبغي أف يتضمنيا اإلذف كالجزاء اإلجرائي الذم  يبيف بعض التفصيبلت المتعمقة بالبيانات
طة فضبل عف مدل صحة اإلجراءات التي يقـك بيا ضابط الشر  يترتب عف إغفاؿ ىذه البيانات 

 جميا.أالقضائية عرضا عندما يكتشؼ ارتكاب جريمة أخرل غير تمؾ التي يقـك بالتفتيش مف 
لما كانت ىذه التفضيبلت ليا عبلقة بالضمانات القانكنية التي تحمي المشتبو فيو كعدـ ك 

نو أف يجعؿ ضابط الشرطة القضائية كالقضاة يجتيدكف كال ينفذكف إجراءات أالنص عمييا مف ش
مساكف بطريقة مكحدة فضبل عف مسعى المشرع لتدعيـ حقكؽ اإلنساف، لذلؾ تـ تعديؿ تفتيش ال
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دقيقة. تبيف كاضحة ك  44أصبحت صيغة المادة ك  22-06ىذه المادة بمكجب القانكف رقـ 
البيانات التي يتضمنيا اإلذف تحت طائمة البطبلف كما بينت الجرائـ التي تخكؿ تفتيش المساكف 

رة مراقبة القاضي ليذا اإلجراء ك أف اإلجراءات التي ينفذىا ضابط ليبل ك ركزت عمى ضرك 
الشرطة القضائية لمعاينة اكتشاؼ جريمة عارضة تككف صحيحة مما يساىـ في فعالية مكافحة 

 اإلجراـ.
مف النقاط التي كضحيا التعديؿ الجديد إزالة المبس الذم كاف في الفقرة األكلى ك 

ف األفعاؿ المكيفة جنحة ال تطبؽ عمييا أ" مما قد يكحي ببخصكص عبارة" األفعاؿ الجنائية
 .(1)المادة فنصت المادة الجديدة "ك يككف األمر كذلؾ في حالة التحرم في الجنحة"

كمف خبلؿ نص المادة يتضح جميا أف ىناؾ مجمكعة مف القيكد المفركضة إلجراء مثؿ 
 ىذا التفتيش كلصحتو.

 لتفتيش أوال: القيود المفروضة عمى إجراا ا
ف الغرض مف التفتيش أذلؾ  باإلضافة إلى قيدم أف تككف ىناؾ جريمة قد كقعت فعبل

، البحث عف دليؿ جريمة كقعت، ك ليس البحث ك الكشؼ عف جريمة قد تقع مستقببلدائما ىك 
أف تككف ىذه الجريمة متمبس بيا، جناية أك جنحة معاقب عمييا بعقكبة الحبس، طبقا لممادة ك 

نو يجب عمى ضابط الشرطة القضائية مراعاة األحكاـ المنصكص عمييا في إج، ف.ؽ.إ 55،41
 :(2)ىذه األحكاـ ىيالمحددة لشركط صحة التفتيش ك  47-45المكاد 

كقد سبؽ كأف حددنا مف ىـ ضباط  أف يجري التفتيش ضابط شرطة قضائية: -2
القضائية لو صفة  الشرطة القضائية، حيث يجب أف يقـك بعممية التفتيش عضك مف الضبطية

ؽ.إ.ج، أك بحضكره كتحت إشرافو، فبل  15ضابط لمشرطة القضائية، كفؽ ما تحدده المادة 
نما يجكز مساعدتو مف طرؼ العكف، كأف  يجكز ليـ تكميؼ عكف بإجرائو بصفة مستقمة، كا 
ال كقع التفتيش باطبل، كىك ما يعني عدـ اختصاص األعكاف  يجريو تحت إشرافو كبحضكره، كا 

لمكمفيف ببعض مياـ الضبط القضائي بيذا اإلجراء، كتطبيقا لذلؾ فإف قانكف اإلجراءات كا
ؽ.إ.ج  21الجزائية يقرر عدـ صبلحية عكف الشرطة القضائية في الدخكؿ لممسكف في المادة 

                                         
 .36.ص ،1008، دار ىكمة، الطبعة األكلى، الجزائر، فالحماية القانونية لحرمة المسكحمد غام، أ  (1)
 كما بعدىا. 168.ص مرجع سبؽ ذكره،عبد ا اكىايبية،   (2)
 .231-232.صص. ،مرجع سبؽ ذكرهالجزا األوؿ،  شرح قانوف اإلجرااات الجزائية الجزائري،بارش سميماف،  
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المتعمؽ بالمنافسة،  1995يناير  25المؤرخ في  06-95مف القانكف  81كما يمييا، كالمادة 
عكاف المكمفيف ببعض مياـ الشرطة القضائية، مف ميندسيف كفنييف كتقنييف كالمكظفيف كاأل

مختصيف في الغابات كحماية األراضي كاستصبلحيا، كأعكاف اإلدارة المكمفيف بالتحقيقات 
 21المؤرخ في  07-79مف قانكف الجمارؾ رقـ  47كفي نفس اإلطار المادة  االقتصادية...

 .1979يكليك 
يـ حؽ دخكؿ المنازؿ كالمعامؿ كممحقاتيا إال بحضكر ضابط لمشرع لـ يخكؿ لفا 

ؽ.إ.ج( كتعتبر ىذه القكاعد جكىرية  22الشرطة القضائية كفي األكقات المحددة قانكنا)المادة 
 .(1)كيترتب عمى مخافتيا البطبلف

بط الجريمة إذا شاىد الضا أف يحصؿ الضابط عمى إذف مف السمطة القضائية: -7
لممعاينة، فشاىد آثارىا نتقؿ إلى مكاف ارتكاب الجريمة ابمغ عنيا، فو أك أالمتمبس بيا بنفس

نو يجكز أشياء أك أاستدعت التحريات تفتيش مسكف المشتبو فيو أك مسكف مف يعتقد بنفسو، ك 
ال  يجكز المبادرة  بدخكؿ المسكف ك أكراقا ليا عبلقة باألفعاؿ المجرمة مكضكع البحث، فبل

 44/1 المادة –اضي التحقيؽ ؿ عمى إذف مف ككيؿ الجميكرية أك قبتفتيشو إال بعد الحصك 

عدا شرط الكتابة المنصكص  -رغـ سككت المادة عف تحديد شركط اإلذف القضائيك  -ؽ.إ.ج
التي اشترطت ضركرة أف يتضمف اإلذف بالتفتيش  44في الفقرة الثالثة مف المادة  عميو صراحة

جراء تكييؼ الجريمة مكضكع البحث عف الدليؿ ك  عنكاف األماكف التي سيتـ زيارتيا كتفتيشيا كا 
جية ذف متضمنا تاريخ إصداره ك نو يجب أف يككف اإلإف -الحجز بيا تحت طائمة البطبلف

قيؽ بحسب األحكاؿ، اسمو ك صفتو كختمو ك تكقيعو، إصداره، ككيؿ الجميكرية أك قاضي التح
يستكم محدد المسكف المراد تفتيشو، ك  يشأف يككف صريحا في الداللة عمى اإلذف بعممية التفتك 

بعد ذلؾ أف يحدد ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بإجرائو تعيينا دقيقا، أك تعيينا بصفتو 
 ."صفة ضابط لمشرطة القضائية" الكظيفية إذ يكفي أف تتكافر فيو الصفة

                                         
 . 2986مارس  09نقض جنائي   (1)
 .89.، ص2986جكيمية  الثالثعدد ال نشرة القضاة ، 

 



 282 

كيجب عميو أف يستظيره لصاحب المنزؿ قبؿ الدخكؿ إلى منزلو كالشركع في تفتيشو. 
كيترتب عف عدـ مراعاة ىذا اإلجراء، بطبلف التفتيش كال يعتد بالدليؿ المستمد منو ألنو مبني 

 عمى إجراء باطؿ. كما بني عمى باطؿ فيك باطؿ.
ذا كاف كؿ مف الدستكر الجزائرم كقانكف اإلجراءات الجزائية قد اشترطا أف يككف  إذ أنو كا 

 لى ذلؾ أف يككف مؤرخا كمكقعا عميو مف طرؼاإلذف بالتفتيش مكتكبا، فإنو البد باإلضافة إ
التي أصدرتو، كأف عدـ التكقيع عميو يترتب عنو البطبلف، باعتبار أف التكقيع  السمطة القضائية

ىك إجراء جكىرم يتعمؽ بحسف سير العدالة مقارنة بالطمب االفتتاحي إلجراء التحقيؽ الذم 
 ة البطبلف.يترتب عف عدـ التكقيع عميو مف طرؽ ككيؿ الجميكري

كيمكف قياس عدـ التكقيع عمى اإلذف بالتفتيش، بإجراء آخر لمتحقيؽ ىك محضر 
التكقيع عميو مف طرؼ قاضي التحقيؽ يترتب عنو  االستجكاب عند الحضكر األكؿ، فعدـ

بطبلنو كبطبلف اإلجراءات البلحقة لو المتعمقة باالتياـ الكارد بالمحضر. كما أف عدـ التكقيع 
التفتيش يترتب عنو بطبلف التفتيش كاألدلة المستمدة منو. كيجب أف يككف اإلذف عمى اإلذف ب

بالتفتيش مختكما بختـ القاضي الذم أصدره، كأف يبيف فيو نكع الجريمة مكضكع التحقيؽ التي 
ييدؼ إلى التكصؿ إلى دليؿ بشأنيا، كتحديد محؿ التفتيش المراد تفتيشو. كعمى ىذا األساس 

 .                (1)ذف بالتفتيش الذم صدر شفييافإنو ال يعتد باإل
إذ يجب أف تتـ عممية التفتيش في  أف يجري التفتيش في الميقات المقرر قانونا: -3

الشرطة القضائية دخكؿ المساكف  ميقات قانكني محدد، أم في فترة زمنية يسمح فييا لضابط
قبؿ تفتيش المساكف أك معاينتيا  .ج:" ال يجكز البدء فيؽ.إ 47/1تفتيشيا، فتنص المادة ك 

أنو ال يجكز ىذا يعني مساء..."، ك  (8)الساعة الثامنة  ال بعدصباحا، ك  (5)الساعة الخامسة 
ساكف بعد الساعة الثامنة ليبل، كقبؿ الساعة الخامسة صباحا، معاينة المكقاعدة عامة تفتيش ك 

لو في غير الميقات المقرر ىك ما يضفي عمييا حماية خاصة أثناء الميؿ، فبل يجكز دخك ك 
قانكنا، فإذا كانت ظركؼ الحاؿ تستدعي تدخؿ ضابط الشرطة القضائية كالخكؼ مف العبث 

المكجكد داخؿ ىركب الشخص المراد القبض عميو ك  باألدلة المراد البحث عنيا أك الخكؼ مف
ة بمحاصرة المسكف أف يتخذ التدابير كاإلجراءات األمنية كالتحكطينو ال يجكز لو إال إالمسكف، ف

مراقبة منافذه لحيف حمكؿ الميقات القانكني الذم يسمح فيو بالدخكؿ لممسكف، فتنص المادة ك 
                                         

 .215، 214.ص.صمرجع سبؽ ذكره، أحمد الشافعي،   (1)
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كاطف قبؿ .ج: "ال يجكز لممكمؼ بتنفيذ أمر القبض أف يدخؿ مسكف أم مؽ.إ 122/1،2
 ال بعد الساعة الثامنة مساء. الساعة الخامسة صباحا ك 

اإلفبلت مف سمطة ال يتمكف المتيـ مف  لو أف يصطحب معو قكة كافية لكيك 
القاعدة التي تحكـ التفتيش ىي جكاز االستمرار فيو لما بعد الساعة الثامنة ليبل، ، ك القانكف..."

ىي مسالة لـ يتناكليا قانكف اإلجراءات الجزائية، إال أف أنو بدأ في ميقاتو القانكني، ك  طالما
 نو. ىذه القاعدة العامة.م 47/4مادة قانكف الجمارؾ ينص عمييا في ال

 االستثنااات المتعمقة بالميقات:  
االستثناء ىنا ىك جكاز التفتيش في كؿ ساعة مف ساعات النيار لكؿ قاعدة استثناء ك  

 أك الميؿ في الحاالت التالية:
المقيـ بو سكاء كاف مالكا أك حائزا  -: إذا طمب صاحب المسكفطمب صاحب المسكف -أ

"ال يجكز البدء في تفتيش المساكف أك  .ج:ؽ.إ 47قا لنص المادة ذلؾ طب -فقط لممسكف
طمب مساء إال إذا  (8)ال بعد الساعة الثامنةالخامسة صباحا، ك  (5)قبؿ الساعة معاينتيا 

 ...."صاحب المنزؿ ذلؾ
تفتيشو كمعاينتو في ط الشرطة القضائية دخكؿ المسكف ك يجكز لضاب حالة الضرورة: -ب

ىي الحالة التي عبر عنيا القانكف ف االلتزاـ بالميقات القانكني، ك لؾ، دك أم كقت متى اضطر لذ
أك كجيت نداءات مف الداخؿ أك في األحكاؿ االستثنائية "إال إذا... :بقكليا .جؽ.إ 47في المادة 

ىي حاالت غير محددة عمى سبيؿ الحصر، حيث يجكز أف تقاس عمييا كؿ ". ك المقررة قانكنا
ذا نصت  .(1)ما إلييافييا حالة الضركرة كالحريؽ كالغرؽ كالزلزاؿ، ك ر حالة مشابية تتكاف كا 

مف قانكف اإلجراءات  47 قكانيف خاصة عمى حاالت تستمد شرعيتيا مف الفقرة األكلى لممادة
مف  47المادة  طبقا لنص الجزائية مثاليا البحث عف سمع ميربة مف طرؼ أعكاف الجمارؾ

  قانكف الجمارؾ.
يجكز التفتيش أيضا داخؿ كؿ فندؽ أك منزؿ  دؽ والمساكف المفروشة:تفتيش الفنا -ج

مرقص أك أماكف مفركش أك فندؽ عائمي أك محؿ لبيع المشركبات أك ناد أك منتدل أك 
كذا ضبط األشياء فتكح لمعمـك أك يرتاد الجميكر، ك في أم مكاف مالمشاىدة العامة كممحقاتيا، ك 

                                         
 .347.ص، مرجع سبؽ ذكرهأحمد فتحي سركر،   (1)
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 عقكباتال انكفق 348-342رائـ المعاقب عمييا في المكاد المكجكدة فييا إذا تعمؽ األمر بالج
 (..جؽ.إ 2فقرة  47المادة )

 كىي الجرائـ المنصكص عمييا في: بمناسبة جرائـ معينة موصوفة: -د
 المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات 1004ديسمبر  15مؤرخ في  28-04القانكف -

 ركع بيا.قمع االستعماؿ باالتجار غير المشكالمؤثرات العقمية ك 
مكرر ؽ ع التي تجـر  277ؽ ع التي جرمت جمعية األشرار ك المادة  276المادة -

 المساىمة في أنشطة جمعية األشرار.
 قانكف العقكبات. 7مكرر  394مكرر إلى  394المكاد -
 ؽ .ع. 7مكرر  389مكرر إلى  389المكاد -
 . 9مكرر  87مكرر إلى  87المكاد -
المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع ك التنظيـ  2996يكليك  9في المؤرخ  11-96األمر رقـ -

لى الخارج.  الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف كا 
.ج إطبلؽ يد ضابط الشرطة القضائية في الدخكؿ ؽ.إ 3الفقرة  47تقرر المادة حيث 

أك "كعندما يتعمؽ األمر بجرائـ المخدرات  ، فتنص:-عدا قيد اإلذف -لممساكف مف كؿ قيد
نظمة المعالجة اآللية لممعطيات الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية أك الجرائـ الماسة بأ

الصرؼ فإنو يجكز كذا الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص باإلرىاب ك كجرائـ تبييض األمكاؿ ك 
ف الحجز في كؿ ساعة مف ساعات النيار أك الميؿ ك ذلؾ بناء عمى إذإجراء التفتيش كالمعاينة ك 

 ."مسبؽ مف ككيؿ الجميكرية المختص
كما يبلحظ ىنا أف المشرع لـ يجـر بصفة مستقمة المنظمة اإلجرامية كشكؿ خطير مف 
أشكاؿ اإلجراـ الجماعي الذم مف بينو جمعية األشرار كبيذا التجريـ يككف المشرع قد كضع 

تكاء جميع ىذه األشكاؿ. حكما عاما لكؿ أشكاؿ اإلجراـ المنظـ معتبرا جمعية األشرار قابمة الح
كرغـ ذلؾ اعتبرىا مف الجرائـ الخطيرة كالتي عمى أساسيا قرر ىذا االستثناء رغـ أنيا ال تتطمب 

 مثؿ ىذه المبالغة.
ة كعدـ الدقة في التجريـ كفي المتابعة الجزائية ألنو يعتمد بكىك مكقؼ يتسـ بالغرا

عي الظرفي كالمنظـ، مما يمس ال محالة المساكاة المجردة بالنسبة لكؿ أشكاؿ اإلجراـ الجما
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بالحقكؽ كالحريات الفردية كيضيؽ مف نطاؽ كمجاؿ الحماية المقررة في ىذا المجاؿ كفي 
ك ينطبؽ ذلؾ أيضا عمى جرائـ أخرل شمميا االستثناء محؿ البحث ماعدا جرائـ  مجبلت أخرل.

ف إطار الجرائـ الخطيرة المخدرات كاإلرىاب كتبييض األمكاؿ التي يمكف تصنيفيا حقيقة ضم
التي تتطمب مثؿ ىذه االستثناءات كما تتطمب أيضا إجراءات متابعة خاصة بيا لمكاجيتيا 

 المكاجية الفعالة الكفيمة بقمعيا. 
مف ككيؿ لمقياـ بذلؾ الحصكؿ عمى إذف مسبؽ المشرع يشترط كحسب نص المادة إذا 

ـك بأم عممية تفتيش أك حجز ليبل أك يمكف لقاضي التحقيؽ أف يقالجميكرية المختص، ىذا ك 
نيارا أك في أم مكاف عمى امتداد التراب الكطني إذا تعمؽ األمر بالجرائـ المذككرة في الفقرة 

 -4الفقرة  47المادة  –ف يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصيف لمقياـ بذلؾ أالثالثة أعبله، ك 
رطة القضائية في مكاجية لضابط الش مف سمطة 47 مف المادة 4،3فرغـ ما تخكلو الفقرتاف

الحريات الفردية، فإنيا تظؿ سمطة مقيدة ال تقـك إال بناء عمى إذف مف ككيؿ الحقكؽ ك 
 الجميكرية أك بأمر مف قاضي التحقيؽ.

يقرر القانكف  :5مكرر 65الدخوؿ لممساكف بغرض تنفيذ العمميات المقررة في المادة  -ػى
فيذ ى اإلذف الذم حصؿ عميو مف ككيؿ الجميكرية في إطار تنلضابط الشرطة القضائية بناء عم

لدخكؿ لممساكف في أم التقاط الصكر اعمميات االعتراض لممراسبلت كتسجيؿ األصكات ك 
نية بغرض تنفيذ عممية االعتراض كالتسجيؿ كالتصكير، نيارا، لكضع الترتيبات التقساعة ليبل ك 

ف الغرض مف دخكؿ المسكف ىك كضع أل ىي عممية ال تسمح ابتداء بإجراء أم تفتيشك 
ف ىذا ال يمنع الضابط في حالة تنفيذه لمعممية أف إ، إال 5مكرر 65الترتيبات المقررة في المادة 

 ضبط جريمة متمبس بيا في المنزؿ أف يتخذ جميع اإلجراءات المقررة قانكنا.
"تتـ  نو:أ.ج عمى ؽ.إ 45تنص المادة  حضور صاحب المسكف عممية التفتيش: -4

 أعبله عمى الكجو اآلتي: 44عمميات التفتيش التي تجرم طبقا لممادة 
نو إساىـ في ارتكاب الجناية في إذا كقع التفتيش في مسكف شخص يشتبو في أنو -1

ف ضابط إيجب أف يحصؿ التفتيش بحضكره، فإذا تعذر عميو الحضكر كقت إجراء التفتيش ف
ذا امتنع عف ذلؾ أك كاف ىاربا استدعى ممـز باف يكمفو بتعييف الشرطة القضائية  ممثؿ لو. كا 

 ضابط الشرطة القضائية لحضكر تمؾ العممية شاىديف مف غير المكظفيف الخاضعيف لسمطتو.
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إذا جرل التفتيش في مسكف شخص آخر يشتبو بأنو يحكز أكراقا أك أشياء ليا عبلقة  -2
ف تعذر ذلؾ اتبع اإلجراء باألفعاؿ اإلجرامية فإنو يتعيف حضكره كقت إجراء التفتيش ، كا 

 المنصكص عميو في الفقرة السابقة...".
يتطابؽ مع مضمكف الفقرة الثانية  45األكلى مف المادة ف مضمكف الفقرة ىذا كيبلحظ أ

الفرنسي، فعبارة تعييف شاىديف مف غير األشخاص مف قانكف اإلجراءات الجزائية  57مف المادة 
، كتترؾ المجاؿ كاسعا لو عدـ الدقةقضائية تتسـ بالعمـك ك الشرطة ال الخاضعيف لسمطة ضابط

في اختيار الشاىديف. ككاف األحرل بالمشرع الجزائرم أف يحذك حذك المشرع المصرم الذم 
ف يككف الشاىداف بقدر اإلمكاف مف أقارب أصحاب أالضبط القضائي ب أك رجؿ مأمكر ألـز

ك  -ج مصرم.إ.ؽ 51المادة  -ك مف الجيراف المنزؿ البالغيف أك مف القاطنيف معو بالمنزؿ أ
في ىذا ضماف أكثر لحرمة المسكف ك لتكقع ساكنك المنزؿ أك عمى األقؿ ضماف االنسجاـ 

بالنسبة لقاضي التحقيؽ، خاصة أف القائـ  ج الجزائرم.إ.ؽ 83كالتناسؽ مع مضمكف المادة 
 .ألفراد ىذا ىك مجالوبالتفتيش ىنا ىك ضابط الشرطة القضائية، كأف الحرص عمى حقكؽ ا

ف حضكر عممية إ القواعد التي تحكـ حضور صاحب المسكف عممية التفتيش:-أ
تفتيش مسكف المشتبو في مساىمتو في ارتكاب جريمة، أك مف يعتقد في حيازتو لما يفيد في 

 التحقيؽ، تحكمو القكاعد التالية:
م يحكز أكراقا أك أف يحضر المشتبو في ارتكابو الجريمة صاحب المسكف، أك الذ -

 أشياء تتعمؽ بالجريمة مكضكع البحث في مسكنو.
تككف العبارة ينيب غيره لحضكر عممية التفتيش. ك إذا تعذر حضكر المسكف يجكز أف  -

 التي تكتب في المحضر كالتالي:"مثاؿ":
العنواف" وبنااا عمى طمبنا الصريح عيف  -االسـ-"استقبمنا مف طرؼ المسمى"أ" "المقب

العنواف" لتمثيمو في مرافقتنا أثناا عممية التفتيش، صرحنا ؿ "ب"  -االسـ-"ب" "المقبالمسمى
باشتباه "أ" في التورط في ارتكاب"جناية أو جنحة..." أو إمكانية وجود أدلة في شكؿ وثائؽ 
أو أشياا ليا عنقة بارتكاب الجريمة والغرض مف التفتيش البحث عف ىذه األوراؽ و 

 األشياا".
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 "مثاؿ": العبارة التي يتـ تعييف الممثؿ بمكجبيا كالتالي: تككفك 
...عمى  "أنا الموقع أدناه "أ" أعيف المسمى"ب" ليمثمني أثناا القياـ بتفتيش مسكني يـو
الساعة. وذلؾ بحثا عف األوراؽ واألشياا التي ليا عنقة بارتكاب الجريمة نظرا لتعذر حضور 

 .(1)التفتيش شخصيا بسبب"...اذكر السبب"
عدـ ة عدـ حضكر صاحب المسكف شخصيا، ك لضابط الشرطة القضائية في حال - 

تعييف نائب لحضكره التفتيش نيابة عنو أك امتناعو عف ذلؾ، أف يعيف شخصيف، يشيداف عممية 
 التفتيش بشرط أف ال يككنا مف المكظفيف الخاضعيف لسمطتو.
 كفي ىذه الحالة تككف صياغة العبارة كالتالي:"مثاؿ":

"بحضور س" اسـ و لقب وعنواف الشاىد األوؿ"و ص" اسـ و لقب الشاىد الثاني" 
مف قانوف اإلجرااات  45المذيف سخرناىما كشاىديف لحضور عممية التفتيش بموجب المادة 

الجزائية نظرا لغياب صاحب المسكف أو نظرا لرفضو تعييف ممثؿ عنو، وبعد االستظيار ليما 
ا حضرا معنا عممية التفتيش والقياـ بحجز المستندات واألشياا بصفتنا والغرض مف تسخيرىم

 و تحريزىا..."
في حالة ة بمعية ضابط الشرطة القضائية، ك يكقع الشاىداف عمى المحضر في كؿ كرقك 

 .(2)رفضيما يشار إلى ذلؾ في المحضر
 :االستثنااات الواردة عمى قاعدة الحضور-ب

بقاعدة الحضكر بصفة  القضائية زاـ ضابط الشرطةلـ يقرر قانكف اإلجراءات الجزائية الت
مطمقة، إذ ينص عمى إمكاف استعماؿ سمطتو في الخركج عمى ىذا األصؿ في تحريو عف 

 .ج، في حالتيف:ؽ.إ 45بعض الجرائـ، فبل يمتـز بقكاعد الحضكر المقررة في المادة 
محبكس متى خيؼ مف يقرر فييا القانكف بالنسبة لممكقكؼ لمنظر أك ال األولى: الحالة -

نقمو لحضكره التفتيش الفرار أك ضياع األدلة أك تعريض النظاـ العاـ لمخاطر جسيمة،إجراء 
بعد إذف مف ككيؿ حضكر ممثؿ عنو أك حضكر شاىديف ك  التفتيش بدكف حضكره، بشرط

"إذا حدث أثناء التحرم في جريمة  مكرر: 47الجميكرية أك قاضي التحقيؽ، فتنص المادة 

                                         
 .202.ص ،مرجع سبؽ ذكرهأحمد غام،   (1)
 .201.ص ،مرجع سبؽ ذكره  (2)
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مف ىذا القانكف أف  3الفقرة  47بيا أك تحقيؽ متعمؽ بإحدل الجرائـ المذككرة في المادة متمبس 
أف الحاؿ ؼ لمنظر أك محبكسا في مكاف آخر ك كاف الشخص الذم يتـ تفتيش مسكنو مكقك 

يقتضي عدـ نقمو إلى ذلؾ المكاف بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظاـ العاـ أك الحتماؿ 
دلة خبلؿ المدة البلزمة لنقمو، يمكف أف يجرم التفتيش بعد المكافقة المسبقة فراره، أك اختفاء األ

مف  45بحضكر شاىديف مسخريف طبقا ألحكاـ المادة كيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ ك مف ك 
 ىذا القانكف أك بحضكر ممثؿ عنو يعينو صاحب المسكف محؿ التفتيش".

"ال تطبؽ ىذه  .ج بقكليا:ؽ.إ 6الفقرة  45منصكص عمييا في المادة  الثانية: الحالة-
نظمة الجرائـ الماسة بأات المنظمة عبر الحدكد الكطنية ك األحكاـ إذا تعمؽ األمر بجرائـ المخدر 

الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب ك 
حجز السر الميني ك كذا جرد األشياء ك عمى بالصرؼ،  باستثناء األحكاـ المتعمقة بالحفاظ 

 المستندات المذككرة أعبله".
ف المشرع الجزائرم عبر أخمص مف عرض القيكد المقررة حماية لممساكف، يستكالذم 

القيكد المقررة سكف مف كؿ الضمانات ك تعديمو لقانكف اإلجراءات الجزائية باستمرار يكاد يفرغ الم
الشرطة القضائية أك الضبط القضائي في ىذا النكع مف حماية لو، ليكسع مف صبلحيات 

الحريات الفردية، مع نفس الكقت التضييؽ عمى الحقكؽ ك  فيائـ التي تعتبر حالة استثنائية ك الجر 
ىي المحافظة عمى السر حاالت، ك احتفاظ قانكف اإلجراءات الجزائية بضمانة كاحدة في كؿ ال

في حيف أف تدعيـ  .47مف المادة  6تي أكدتيا الفقرة الؽ.إ.ج، ك  46ميني المقرر في المادة ال
حقكؽ الدفاع كالحريات الفردية خاصة في مرحمة البحث التمييدم كالبحث في الجريمة المتمبس 
بيا يتطمب التحرم أكثر لتدعيـ مبدأ قرينة البراءة  كتحقيؽ التكازف المطمكب بيف مركز الدفاع 

ف عممنا بأف ىذه الجرائـ ليست جميعيا عمى درجة كسمطة االتياـ في ىذه المرحمة. خاصة  كا 
كاحدة مف الخطكرة التي تتطمب معيا مثؿ ىذه االستثناءات التي تقمص مف حقكؽ الدفاع 
المترتبة عف قرينة البراءة كحرمة المساكف المبدأيف المكرسيف دستكريا ، كتكسع مف صبلحيات 

 سمطة االتياـ إلى أبعد الحدكد.
اإلجراءات المتضمنة فييا جاءت استجابة لمعديد مف االتفاقيات يبلت ك إال أف ىذه التعد

طالما أف ىذه اإلجراءات غير مطابقة يا الجزائر بخصكص ىذه الجرائـ. ك التي صادقت عمي
ف المبرر إالحرية الفردية المكفكلة بالدستكر، فنيا تشكؿ مساسا بالحياة الخاصة ك لمدستكر أل
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تكاثؼ جيكد دكؿ ىك مقتضيات كمتطمبات حماية األمف العاـ ك لذم يعتمد لتمريرىا الكحيد ا
العالـ لمقضاء عمى أنماط خطيرة مف اإلجراـ لكف مع تحديد نطاؽ ىذه الممارسة لتفادم 

، كقصرىا عمى جرائـ اإلرىاب كالمخدرات كتبييض األمكاؿ كالجريمة التجاكزات المحتممة
 جمعية األشرار.يمة المنظمة بعد رسـ الحدكد الفاصمة بينيا كبيف جر 

 ثانيا: الدفع ببطنف ىذا التفتيش
  44،45مف الدستكر كالمادة  40يؤسس الدفع ببطبلف ىذا التفتيش عمى نص المادة 

عمى التفصيؿ الذم سبؽ كأف تطرقنا لو عند بياف الشركط  .مف قانكف اإلجراءات الجزائية 47ك
 48كتنص المادة  ىذاؽ.إ.ج.  44مادة التي يجب تكافرىا لصحة اإلذف بالتفتيش طبقا لنص ال

كيترتب عمى  47ك 45ؽ.إ.ج عمى أنو: "يجب مراعاة اإلجراءات  التي استكجبتيا المادتاف 
، 45مخالفتيا البطبلف". كطبقا ليذه المادة فإف أم تفتيش يتـ بالمخافة أك خرؽ أحكاـ المادتيف 

كىك حكـ يتعمؽ  -ؽ.إ.ج 44 يقع باطبل، ككذلؾ التفتيش الذم يتـ خرقا لحكـ المادة 47
التفتيش أم أف إجراء  -الجناية كالجنحة المتمبس بيمابضابط الشرطة القضائية في حالة 

بمخالفة القيكد المتعمقة باإلذف كالحضكر كالميقات القانكني مف الجياز شبو القضائي أـ مف 
لصادر بتاريخ )قرار مجمس قضاء سطيؼ ا السمطة القضائية المختصة يترتب عمييا البطبلف

(، فتقع عديمة األثر، كال يمكف االستناد عمى األدلة المتحصمة منو في اإلدانة، 09/05/1986
كىك  -التفتيش الذم يجريو العكف خارج قكاعد اختصاصو النكعي باإلضافة إلى ذلؾ فإف

ما يقع باطبل، إذ ال يجكز أف يستقؿ بإجراء  –المساعدة كالمعاكنة لضابط الشرطة القضائية 
األخير كتحت بنفسو إال أف يككف مساعدا أك معاكنا لضابط الشرطة القضائية كبحضكر ىذا 

كيترتب عمى بطبلف التفتيش بطبلف أىـ آثاره، كىك ضبط الشئ الذم عثر عميو  .(1)إشرافو
ضابط الشرطة القضائية. فيستبعد الدليؿ الذم نتج عف اإلجراء الباطؿ كال يصح االستناد إليو 

ة المتيـ. فكأنو لـ يضبط قط. بؿ أنو ال يجكز استمداد الدليؿ مف شيادة ضابط الشرطة في إدان
القضائية الذم أجرل التفتيش الباطؿ، كال مف اعتراؼ أثبتو عمى لساف المتيـ بمحضره الذم 

  .     (2)حرره بعد التفتيش

                                         
 .264-261.صص.، 1008عيف مميمة، ، دار اليدل،الدليؿ العممي لممحامي في المواد الجزائيةحسيف بكشينة كنبيؿ صقر،   (1)

 .64ص. ،مرجع سبؽ ذكره، الوجيز في تنظيـ ومياـ الشرطة القضائيةأحمد غام، 
 .177.ص مرجع سبؽ ذكره،بية، يعبد ا اكىا

 .32.، ص1005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطعف في إجرااات التفتيشصبلح الديف جماؿ الديف،   (2)
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تقع عمى  مف قانكف العقكبات مف مسؤكلية جنائية 135ىذا فضبل عف ما تقرره المادة 
مف ؽ.إ.ج عند دخكلو لمنازؿ المكاطنيف أكالمشتبو  44عاتؽ كؿ مف ال يحتـر مقتضيات المادة 

عف  قرار صادرال في ىذا الخصكص إلى االستناد، كيمكف فتيشفييـ قصد القياـ بإجراء الت
 .(2) 30/06/2982صادر فيليا كقرار آخر  ، (1)04/03/2969فيالمحكمة العميا 

 التفتيش الذي يقـو بو قاضي التحقيؽ الفرع الثاني:
لقد خكؿ القانكف لقاضي التحقيؽ القياـ بجميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية كبمكجب نفس المادة  68لمكشؼ عف الحقيقة كذلؾ بمكجب المادة 
ز لو ندب قاضي أك ضابط فمقاضي التحقيؽ إذا تعذر عميو القياـ بنفسو بجميع اإلجراءات جا

الشرطة القضائية لمقياـ بتنفيذ عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ضمف الشركط المنصكص عمييا في 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 142إلى  138المكاد مف 

يقـك  كمف ىذا المنطمؽ فقد خكؿ القانكف لقاضي التحقيؽ تفتيش المسكف بنفسو عندما
ث فييا عف أشياء أك كثائؽ يككف كشفيا مفيدا إلظيار الحقيقة بالتحقيؽ في قضية يستمـز البح

بيدؼ إثبات كقائع الجريمة أك التعرؼ عمى مرتكبييا، فالتفتيش كإجراء مف إجراءات التحقيؽ 
ما يفيد في إظيار ىذه يسمح لو بالبحث في أم مكاف مف المسكف بغرض الحصكؿ عمى 

كالتي منو  81،82،83أحكاـ التفتيش في المكاد قد نظـ قانكف اإلجراءات الجزائية الحقيقة. ك 
 139، 138 خكلت المكادمنو. ك  46،47، 45قررة في المكاد أحالت أيضا إلى األحكاـ الم

ش .ج لقاضي التحقيؽ إصدار إنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية يفكضو فييا تفتيؽ.إ
نادرا ما يقكمكف بإجراء تفتيش الكاقع يبيف أف قضاة التحقيؽ مسكف لمبحث عف أدلة الجريمة. ك 

نابات إالمساكف بأنفسيـ، رغـ أف نصكص القانكف تخكؿ ليـ ذلؾ، فيمجؤكف غالبا إلى إصدار 
 .(3)قضائية لضباط الشرطة القضائية لمقياـ بالتفتيش

"يباشر التفتيش في جميع  نو:أ.ج نجدىا تنص عمى ؽ.إ 81كبالرجكع إلى المادة 
 فييا عمى أشياء يككف كشفيا مفيدا إلظيار الحقيقة".األماكف التي يمكف العثكر 

                                         
 .56 .ص، 2969العدد الخامس، ، نشرة القضاة  (1)
  .99.ص، 2989 ، العدد الرابع،نشرة القضاة  (2)
 .38.ص ،مرجع سبؽ ذكره، الحماية القانونية لحرمة المسكف أحمد غام،  (3)
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"إذا حصؿ التفتيش في مسكف المتيـ فعمى قاضي التحقيؽ أف  نو:أعمى  82كالمادة 
نو يجكز لو كحده في مكاد الجنايات أف يقـك بتفتيش أغير  47إلى  45يمتـز بأحكاـ المكاد مف 

بشرط أف يباشر التفتيش بنفسو ك أف  47مسكف المتيـ في غير الساعات المحددة في المادة 
نو :"إذا حصؿ التفتيش  في مسكف أعمى  83يككف ذلؾ بحضكر ككيؿ الجميكرية". كالمادة 

غير مسكف المتيـ استدعي صاحب المسكف الذم يجرم تفتيشو ليككف حاضرا كقت التفتيش 
اربو أك جرم التفتيش بحضكر اثنيف مف أقأفإذا كاف ذلؾ الشخص غائبا أك رفض الحضكر 

حضكر شاىديف ال يككف ثمة بينيـ حد منيـ فبأأصياره الحاضريف بمكاف التفتيش فإذا لـ يكجد 
 تبعية.  بيف سمطات القضاء أك الشرطةك 

كلكف عميو أف يتخذ مقدما  47، 45كعمى قاضي التحقيؽ أف يمتـز بمقتضيات المادتيف 
 47/4 تنص المادةكحقكؽ الدفاع". ك حتراـ كتماف سر المينة جميع اإلجراءات البلزمة لضماف ا

"عندما يتعمؽ األمر بالجرائـ المذككرة في الفقرة الثالثة أعبله، يمكف لقاضي التحقيؽ  :.جؽ.إ من
في أم مكاف عمى امتداد التراب الكطني أك ية تفتيش أك حجز ليبل أك نيارا ك أف يقـك بأية عمم

 ."لؾأف يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصيف لمقياـ بذ
التعرض لؤلحكاـ الكاردة بشأنيا كالمتعمقة .ج فقد سبؽ ؽ.إ 47الى 45أما المكاد  

مما  الميقات بشئ مف التفصيؿ فيما سبؽبالحضكر كضماف احتراـ سر المينة كحقكؽ الدفاع ك 
نعرض لمحاالت التي كضع ليا أحكاما خاصة  نعرض ليا بالتفصيؿ مرة أخرل، ك يجعمنا ال

لما يتمتع بو مف حكاـ السابقة، فكسع بيا صبلحيات قاضي التحقيؽ، نظرا بالخركج عمى تمؾ األ
الحريات الفردية التي يحرص القانكف عمى ياد مف شأنيما أف يضمنا الحقكؽ ك حاستقبللية ك 
 ضمانيا.

 التفتيشىذا  أوال: شروط
حصمة لكي يعتبر تفتيش المسكف قانكنيا منتجا ألثاره خاصة فيما يتعمؽ بقبكؿ األدلة المت

 :(1)شركط شكميةو البد أف تتكافر شركط مكضكعية ك من
  ػكىي شركط تتعمؽ ب: الشروط الموضوعية -2

                                         
 ما بعدىا.ك  14.ص مرجع سبؽ ذكره، الجزا الثاني،، سميمافبارش   (1)
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يجب أف يككف اليدؼ مف التفتيش ىك إجراء التحقيؽ لمكصكؿ إلى  إجراا التحقيؽ: -أ    
 إالمعنى ذلؾ أف التفتيش ال يصح مف الناحية القانكنية تفيد في كشؼ الجريمة المرتكبة، ك أدلة 

لتحريات عمى ا تصح مباشرتو لجريمة مستقبمية كلك قامت الدالئؿ ك بعد ارتكاب الجريمة حيث ال
.ج السابؽ اإلشارة إلييا فالحقيقة ؽ.إ 81يستفاد ىذا الشرط مف نص المادة أنيا ستقع بالفعؿ. ك 

 المقصكدة في النص ىي حقيقة الجريمة المرتكبة.
عميو طابع عدـ المشركعية، فيعتبر الدخكؿ في ف التفتيش قبؿ كقكع الجريمة يضفى ألك 

 مثؿ ىذه الحالة غير مشركع ما لـ يكف ىناؾ سبب آخر يبرره، كرضا صاحب المسكف بذلؾ.
الفائدة المراد الحصكؿ عمييا ىي كشؼ ك  أف يكوف ىناؾ فائدة مف التفتيش: -ب   

تفتيشو لتحقيؽ إلى البيت ك إف دخكؿ قاضي االحقيقة، فإذا لـ تكف ىناؾ فائدة مف كراء التفتيش ف
 يعد عمبل غير قانكني.

لكي يعتبر تفتيش المسكف قانكنيا البد أف يككف ىناؾ اتياـ  اتياـ شخص معيف: -ج   
البد أف يككف ىذا االتياـ جديا، فإذا كاف مستندا شخص معيف مقيـ في ذلؾ المسكف، ك  قائـ ضد

ذا كاف االتياـ جديا فيستكم أف ش. ك لشكاكم فبل يكفي لصحة التفتيإلى مجرد األخبار أك ا ا 
شريكا، بؿ يكفي أف تقـك قرائف  يككف المتيـ قد ساىـ في الجريمة باعتباره فاعبل أصميا أك

دالئؿ عمى أف في حكزتو أشياء ليا عبلقة بالجريمة. غير أف تقدير مدل كفاية الدالئؿ أمر ك 
تي إذا تبيف ليا عدـ جدية متركؾ لتقدير القاضي المحقؽ تحت رقابة محكمة المكضكع ال

 االلتفات عف الدليؿ المستمد منو.كاف ليا اعتبار التفتيش باطبل ك  الدالئؿ
ال يكجد في قانكف اإلجراءات الجزائية نص أف يكوف التفتيش بخصوص جرائـ معينة:  -د    

 صريح يقصر التفتيش عمى جرائـ معينة، غير أف الفقو قد استقر عمى أف التفتيش باعتباره
الجنح ك ال ى جرائـ ذات الجسامة كالجنايات ك إجراء يمس حرمة المنزؿ يجب أف ينصب عم

يحؽ تفتيش المسكف بحثا عف أدلة لكشؼ مخالفة ألنيا مف البساطة التي ال يجكز معيا إىدار 
 حرمة المسكف.

البد أف يقع التفتيش عمى مسكف الشخص الذم قامت : أف يكوف المسكف محددا -ػى   
لذا يشترط زتو ألشياء ليا عبلقة بالجريمة ك ئؿ قكية عف مساىمتو في الجريمة أك حياضده دال
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المبس، ال مجرد شقة عمارة ا تحديدا كافيا ال يحتمؿ الخطأ ك أف يككف ىذا المسكف محدد
  .(1)مجيكلة

في مجاؿ الشركط الشكمية يجب التفرقة بيف حالتيف حيث يجب الشروط الشكمية:  -7
 ذلؾ بالنظر إلى صفة القائـ بو.تيش ك ة في كؿ حالة مف حاالت التفتكافر شركط معين

 قياـ ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش بناا عمى إنابة قضائية الحالة األولى:-أ
يمكف لقاضي التحقيؽ إذا تعذر عميو شخصيا القياـ بعممية التفتيش أف يرخص لضابط 

ف ذلؾ بالسند القانكني أم بالسند المكتكب الشرطة القضائية لمقياـ بيذه العممية عمى أف يكك 
ية متضمنة اإلذف بالتفتيش ذلؾ بمكجب إنابة قضائالترخيص بإجراء عممية التفتيش ك  المتضمف

ساعة كتاريخ صدكرىا كاسـ مف أصدرىا  كاسـ المأذكف لو بالتفتيش كاسـ المأذكف بتفتيش 
 الميمة المحددة إلجرائو. ك ميمة المقصكدة مف كراء التفتيش المسكنو كعنكاف المسكف ك 

يجب التنبيو، في ىذا السياؽ، إلى أف القانكف يمنع عمى قاضي التحقيؽ أف يصدر ك 
ال إنابة تتضمف استجكاب المتيـ أك سماع المدعى المدني نابة قضائية تتضمف تفكيضا عاما ك إ
بة قضائية كبناء عمى ذلؾ يمكف لضابط الشرطة القضائية أف يتمقى إنا .ج .ؽ.إ 139 ادةمال

 عميو أف ينقذ ىذه اإلنابة مع مراعاة يش مسكف شخص متيـ أك غير متيـ ك تتضمف ميمة تفت
  :، يمكف حصرىا فيما يميالشركطمجمكعة مف 

 شيكد.الاالمتناع عف استجكاب المتيـ أك مكاجيتو مع  -
 عف سماع أقكاؿ المدعي المدني.االمتناع  -
يككنا مف األعكاف  سخر شاىديف بشرط أف الإذا كاف صاحب المسكف غائبا فيأنو   -

 .التابعيف لسمطتو
يجرد نو جميع العمميات التي قاـ بيا ك أف يحرر محضرا مستقبل لعممية التفتيش يضم -

األشياء المتحصؿ عمييا التي يقـك بكضعيا في إحراز مختكمة ال يجكز لغيره اإلطبلع عمييا 
كمحضرا لتسخير  .جؽ.إ 84فتيش المادة قبؿ تقديميا إلى قاضي التحقيؽ مع محضر الت

 .(2)الشاىديف

                                         
 .93.ص ،مرجع سبؽ ذكرهمحمد حزيط،   (1)
 .211 .ص ،رجع سبؽ ذكرهمأحمد غام،   (2)
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في ىذه الحالة يجب ك  :قياـ قاضي التحقيؽ بالتفتيش بنفسوالحالة الثانية:  -ب
  :(1)التفرقة بيف فرضيف

 : التفتيش الذي يجري في منزؿ المتيـالفرض األوؿ -
لشركط، متيـ إلى مجمكعة مف ايخضع التفتيش الذم يجريو قاضي التحقيؽ في منزؿ ال

.ج )المادة ؽ.إ 47إلى  45ىي نفس الشركط المقررة لضابط الشرطة القضائية في المكاد مف 
 :عمى النحك اآلتي .ج(ؽ.إ 82

 :ج عمى كجكب حضكر ؽ.إ 1-45تنص المادة  حضور المتيـ عممية التفتيش.
عذر عميو الحضكر كجب عمى قاضي تالمتيـ عممية التفتيش إذا حصؿ في مسكنو، فإذا 

ذا امتنع عف ذلؾ أك كاف ىاربا يعيف قاضي التحقيؽ قيؽ دعكتو إلى تعييف ممثؿ لو، ك حالت ا 
 لحضكر عممية التفتيش شاىديف مف غير المكظفيف الخاضعيف لسمطتو.

يعفي قانكف اإلجراءات الجزائية قاضي التحقيؽ مف كجكب االلتزاـ بقاعدة حضكر ك 
 يستدعى أم منيـ لحضكرىا مما يعتبر ك الشاىديف عممية تفتيش المسكف فبلأصاحب المسكف 

مف الحضكر لعممية تفتيش خرقا لقاعدة حؽ الخصـ في الدفاع المكفكؿ لو قانكنا بتمكينو 
 45جب المادة ذلؾ في حالة قيامو بالتفتيش بمناسبة الجرائـ المنصكص عمييا بمك مسكنو، ك 

الجريمة المنظمة عبر لمخدرات ك ذا تعمؽ األمر بجرائـ اال تطبؽ ىذه األحكاـ إالفقرة األخيرة: "
الحدكد الكطنية ك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ 
كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ، باستثناء األحكاـ المتعمقة بالحفاظ عمى 

 أعبله".حجز المستندات المذككرة السر الميني ك كذا جرد األشياء ك 
 :القياـ بعممية التفتيش في الفترة ما بيف الساعة الخامسة صباحا و الساعة الثامنة مساا 

ات الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية مع مراعاة االستثناء 47طبقا لنص المادة 
ذككر السابؽ التطرؽ ليا، حيث يجكز إجراء تفتيش خارج الكقت المالكاردة في فقراتيا التالية ك 

في األحكاؿ لداخؿ، ك المسكف، النداءات المكجية مف ا صاحب آنفا في الحاالت التالية: طمب
 االستثنائية المقررة قانكنا.

                                         
 .93-92.ص.ص ،مرجع سبؽ ذكره، التحقيؽ القضائيأحسف بكسقيعة،   (1)
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كما يجكز التفتيش أيضا في أم كقت قصد التحقيؽ في جميع الجرائـ المعاقب عمييا في 
 .2فقرة  47 ؽ.ع ك في األماكف المعينة المحددة بمكجب المادة 348إلى  342المكاد 

)جرائـ المخدرات  47عندما يتعمؽ األمر بالجرائـ المذككرة في الفقرة الثالثة مف المادة ك 
نظمة المعالجة اآللية لممعطيات ك الجرائـ الماسة بأأك الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية أ

 ؼ(.كذا الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصر كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب ك 
استثناء آخر لميعاد التفتيش حيث أجازت لقاضي  .إ.جؽ 82كما أكردت المادة 

 47ارج الكقت المحدد في المادة التحقيؽ، في مكاد الجنايات، القياـ بتفتيش مسكف المتيـ خ
فسو ال بطريؽ اإلنابة أكقفت ذلؾ عمى شرطيف ىما: أف يجرم قاضي التحقيؽ التفتيش بنك 

 بحضكر ككيؿ الجميكرية. أف يككف ذلؾالقضائية ك 
يبلحظ أنو كتمكينا لقاضي التحقيؽ مف مباشرة التحقيؽ في ظركؼ تسمح لو مف ىذا ك 

الكصكؿ إلى الحقيقة المنشكدة، فقد أجاز لو القانكف الدخكؿ عنكة لممساكف متى امتنع أصحابيا 
ية أثناء عممو، عف السماح لو بالدخكؿ، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يجكز لو االستعانة بالقكة العمكم

ؽ.إ.ج "كلو في سبيؿ مباشرة مياـ كظيفتو أف يستعيف بالقكة العمكمية"،  38/2فتنص المادة 
لكف السماح لو باالستعانة بالقكة العمكمية، ال يعني السماح لو بدخكؿ المساكف خارج الميقات 

.إ.ج، كما في ؽ 82القانكني ما لـ يكف قد سمح لو بذلؾ كفي الحدكد التي يقررىا في المادة 
     .(1)، كبمناسبة الجرائـ المكصكفة باإلرىابية كالتخريبيةالمتيـ بجنايةحالتي تفتيش مسكف 

 :إذا تـ التفتيش في مسكف يشغمو شخص ممـز قانكنا  ضماف احتراـ السر الميني
بكتماف السر الميني، يجب عمى قاضي التحقيؽ أف يأخذ مقدما جميع التدابير البلزمة لضماف 

 (..إ.جؽ 3-45تراـ السر الميني)ـ اح
في حضكر  جرم التفتيش، عمى سبيؿ المثاؿ، في مكتب محامي فيتـ ذلؾأىكذا إذا ك 

ذا كاف في مكتب مكثؽ يتـ ذلؾ في حضكر ممثؿ غرفة المكثقيف نقيب المحاميف المحمي ك  ا 
 المحمي...

                                         
 .363.ص مرجع سبؽ ذكره،بية، يعبد ا أكىا  (1)
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   غرامة مف ب.إ.ج بالحبس مف شيريف إلى سنتيف ك ؽ 85كفي ىذا الصدد تعاقب المادة 
صفة ك أذاع مستندا متحصبل مف تفتيش شخص ال أ ىفشأدينار كؿ مف  20.000لى إ 2.000

ك المكقع بإمضائو أك مف خمفو أكاف ذلؾ بغير إذف مف المتيـ لو قانكنا في اإلطبلع عميو ك 
ك الشخص المرسؿ إليو ك كذلؾ كؿ مف استعمؿ ما كصؿ إلى عممو منو ما لـ أعمى المستند 

 ؾ مف ضركرات التحقيؽ القضائي.يكف ذل
التفتيش الذم يجرم في منزؿ الغير: يخضع التفتيش في ىذه الحالة  الفرض الثاني: -

الذكر كىي: حضكر صاحب المنزؿ كميعاد التفتيش كضماف أيضا إلى الشركط الثبلثة سالفة 
اب تفتيش ستثنائية المقررة في بتسرم عميو كذلؾ نفس األحكاـ االاحتراـ السر الميني، ك 

 المنازؿ سكاء تعمؽ األمر بحضكر صاحب المنزؿ أك بميعاد التفتيش.
نو إذا كاف صاحب المنزؿ الذم يجرم تفتيشو غائبا أك رفض الحضكر يقـك أغير 

ك أصياره الحاضريف بمكاف التفتيش أقاضي التحقيؽ بعممية التفتيش بحضكر اثنيف مف أقاربو 
بيف سمطات القضاء أك الشرطة ف ال تككف بينيما ك فبحضكر شاىدي حد منيـأف لـ يكجد إف

حبذا لك التـز المشرع ف ؟ لكف لماذا ىذا التمييز بيف المتيـ كغيره  (..إ.جؽ 83عبلقة تبعية ) ـ 
اإلجرائي بيذه القيكد حتى في تفتيش مسكف المتيـ الحتراـ تكقع الجميع في الخصكصية 

 كر اثنيف مف األقارب أك األصيار الحاضريفحضإذ أف  ،كاطمئنانيـ لما يتـ أثناء التفتيش
 .دكف أدنى شؾ ضمفأ

بالرجكع إلى فتيش، ك ىنا يمكف أف نتساءؿ عف مدل كجكب حضكر المحامي أثناء التك 
محامي المتيـ إلجراء نجد أف القاعدة العامة تستكجب حضكر  .إ.جؽ 105نص المادة 
نو فيما يتعمؽ بالتفتيش فبل داعي أ المكاجية التي يقـك بيا قاضي التحقيؽ. غيراالستجكاب ك 

الستدعاء المحامي الميـ إال إذا اقتضى األمر مف قاضي التحقيؽ استجكاب المتيـ أثناء عممية 
 .حضكر المحاميفالتفتيش إذا يتـ دكف  التفتيش.

 ثانيا: بطنف ىذا التفتيش
فإف  83ك 47، 45إذا قاـ قاضي التحقيؽ بإجراء التفتيش بالمخالفة ألحكاـ المكاد 

المشرع قرر بطبلف التفتيش. كقد استقر القضاء الجزائرم عمى أف بطبلف عممية التفتيش يترتب 
عمييا بطبلف جميع اإلجراءات البلحقة إذا كانت ىناؾ عبلقة سببية بيف عممية التفتيش الباطمة 

قرار  في  "Tribunal de Nimes" كالعمميات التي تتبعيا. كقد قضت إحدل المحاكـ الفرنسية
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عميو نسبة بأف التفتيش الباطؿ ال يترتب  -السابؽ اإلشارة إليو – 09/02/1957صادر ليا في 
 . (1)األشياء المضبكطة إلى المتيـ

ؽ.إ.ج: "يجب مراعاة اإلجراءات التي استكجبتيا المادتاف  48كبالرجكع إلى نص المادة 
كاف " في الجنايات كالجنح كيترتب عمى مخالفتيا البطبلف"، كالتي جاءت تحت عن 47ك 45

المتمبس بيا" كالتي أحاؿ المشرع الجزائرم في تنظيمو لمتفتيش بكاسطة قاضي التحقيؽ في 
كلـ يحؿ إلى المادة  ،47، 46، 45إلى بعض مكاد ىذا العنكاف، كىي المكاد  83، 82المادتيف 

المخالفة لمقيكد الكاردة منو التي تقرر بطبلف التفتيش كما يترتب عميو مف إجراءات، إذا تـ ب 48
فيؿ يعني ىذا أنو ال يترتب البطبلف عمى خرؽ تمؾ  ؽ.أ.ج، 45،47في حكمي المادتيف 

 في التحقيؽ أيضا؟ 48األحكاـ السابقة في مرحمة التحقيؽ، أـ أنو يجب أعماؿ حكـ المادة 
ـ مف ؽ.إ.ج ىي تحصيؿ حاصؿ، كال حاجة ىنا لمتساؤؿ مادا 48أف اإلحالة إلى المادة 

ؽ.أ.ج في األساس. فإذا كاف التفتيش يكتسي أىمية خاصة، مف  45،47تمت اإلحالة إلى 
حيث أنو يتعمؽ بالدخكؿ في مكمف سر األفراد كاإلطبلع عمى أسرارىـ، كىك ما دعا المشرع 
الجنائي إلى حمايتو عمى الكجو السابؽ التعرض لو في التفتيش في حالة الجناية كالجنحة 

لذم أساسو اإلذف المسبؽ مف السمطة المختصة، فإف ىذه األىمية  نفسيا المتمبس بيما كا
ال  تستدعي كجكب احتراـ القيكد كاألحكاـ المقررة قانكنا إلجرائو في مرحمة التحقيؽ االبتدائي كا 

 -كبغض النظر عف اإلطار الذم تـ فيو مثؿ ىذا اإلجراء -ترتب عمى مخالفتيا بطبلف اإلجراء
مف  83، 82، 47، 46، 45التحقيؽ يجب عميو أف يمتـز بأحكاـ المكاد كىذا يعني أف قاضي 

ال ترتب عمى مخالفتيا بطبلف التفتيش.  ؽ.إ.ج، كا 
قاضي التحقيؽ التقيد  إال أف السؤاؿ الحقيقي الذم يطرح نفسو ىك، ىؿ يجب عمى

ح مف بأحكاـ تمؾ المكاد المقررة لمضمانات القانكنية حماية لممسكف حتى في حالة رضا صري
صاحب المسكف المراد دخكلو كتفتيشو؟ كبعبارة أخرل ىؿ يجكز لصاحب الشأف التنازؿ عنيا، 

التي تنص عمى جكاز الخركج بناء عف الميقات المحدد  47تحيؿ لممادة  81خاصة كأف المادة 
 لمتفتيش  بناء عمى طمب صاحب المسكف؟ 

تنازؿ عف القيكد المقررة ينص قانكف اإلجراءات الجزائية عمى حؽ صاحب الشأف في ال
 47في مرحمة البحث كالتحرم أم البحث التمييدم، فتنص المادة  45،47لصالحو في المادتيف 

                                         
 .17.، صمرجع سبؽ ذكره، سميمافبارش   (1)
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ؽ.إ.ج عمى أنو "ال يجكز البدء في تفتيش المساكف أك معاينتيا...إال إذا طمب صاحب 
ياء المثبتة ؽ.إ.ج "ال يجكز تفتيش المساكف ك معاينتيا كضبط األش 64المنزؿ"، كتنص المادة 

لمتيمة إال برضا صريح مف الشخص..."، كعمبل بالقكاعد العامة خاصة كأف التحقيؽ يجريو 
عكس ضباط الشرطة القضائية -قاضي التحقيؽ، كىك مستقؿ في عممو ال يخضع إال لمقانكف 

الذيف ال يتمتعكف بأم نكع مف االستقبللية في أداء كظيفتيـ الضبطية بسبب تبعيتيـ لسمطة 
سية كخضكعيـ لئلرادة كاإلشراؼ كالمراقبة مف طرؼ النيابة العامة كغرفة االتياـ لكف رغـ رئا

ذلؾ فإف ىذه التبعية ضركرية ألنيا الضمانة الحقيقية مع الرقابة القضائية لمحقكؽ كالحريات 
فإنو يجكز لصاحب المسكف المراد تفتيشو أف يتنازؿ عف تمؾ القيكد المقررة قانكنا  –الفردية 

المتيف تنصاف عمى حؽ صاحب المسكف في القبكؿ  ق. إ.ج 64، 47عماال لحكمي المادتيف إ
أم الرضا باإلجراء دكف مراعاة لمقيكد المفركضة عادة، بحيث يطمب مف الضابط أك العكف أك 
 حتى قاضي التحقيؽ، أك مف أم كاف دخكؿ مسكنو كمعاينتو كتفتيشو في أم كقت شاء، أم

بشرط أف يككف رضا صريح بيذا الغرض خاؿ مف عيكب الرضا، كعميو حقو في الرضا بذلؾ، 
، 45فإنو كفي غير ىاتيف الحالتيف فإف الدخكؿ كالتفتيش إذا تما خرقا لؤلحكاـ الكاردة في المكاد 

 .(1)ؽ.إ.ج 48ؽ.إ.ج يقعاف باطميف طبقا لحكـ المادة  83، 82، 47
الؾ إجماع كاعتراؼ فقيي كقضائي باستثناء قاعدة حظر تفتيش أنثى بغير أنثى التي ىن

بتعمقيا بالنظاـ العاـ انطبلقا مف ككف اآلداب العامة ما ىي إال كجو مف أكجو النظاـ العاـ، 
بالرغـ مف عدـ كجكد نص صريح بشأنيا في قانكف اإلجراءات الجزائية. حيث أف البطبلف ىنا 

ضابط الشرطة القضائية  بطبلف مف النظاـ العاـ ال يسقطو حتى رضا المتيمة بأف يفتشيا
 .(2)بنفسو

ىناؾ اتجاه دائما نحك التضييؽ مف نطاؽ البطبلف بالنسبة إلجراء نستخمص أف إذا 
التفتيش كمف ثـ استبعاد األدلة المتحصمة نتيجة لو، كذلؾ مف خبلؿ تقرير استثناء عمى 

جراءات التفتيش لو في حالة الرضا بو، كىك االستثناء المعتد بو في جميع إ المنظمةاألحكاـ 

                                         
 .365.ص مرجع سبؽ ذكره،بية، يعبد ا أكىا  (1)
 .34.، صمرجع سبؽ ذكرهإسحاؽ إبراىيـ منصكر، (2)

 .338.صمرجع سبؽ ذكره،  مركؾ نصر الديف،
 .213.ص ،مرجع سبؽ ذكرهالجزا األوؿ، ، سميمافبارش 

 .255.، ص1008 دار النيضة العربية، القاىرة، ،الرضا كتك ة في التفتيش الجنائي دراسة مقارنةناينتي نايف أحمد الدسكقي، 
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ميما كانت المرحمة اإلجرائية، كميما كاف القائـ بو، كيمكف أف نتصكر سيكلة االدعاء مف 
طرؼ القائـ باإلجراء برضا صاحب المسكف كصعكبة إثبات العكس بالنسبة لمدفاع كصعكبة  
التحرم في مدل صحة ذلؾ مف طرؼ رجاؿ القضاء مما يجعؿ العبء األكبر يقع عمى عاتقيـ 

في الدعكل العمكمية  األضعؼمى عاتؽ المتيـ الذم ىك أصبل الطرؼ الضعيؼ كالحمقة كع
 كالمفركض فيو البراءة حتى صدكر الحكـ النيائي باإلدانة، خاصة حيف تنتيؾ حقكقو.

ىذا كنشير في األخير إلى أنو كفضبل عف الجزاء اإلجرائي المتمثؿ في البطبلف فيناؾ 
 اضي التحقيؽ إذا لـ يراع إجراءات التفتيش عمى أساس: الجزاء الجنائي المكقع عمى ق

مف قانكف  295انتياؾ حرمة المنزؿ كىي الجريمة المنصكص عمييا في المادة  -
 العقكبات.
 مف قانكف 135الجريمة المنصكص عمييا في المادة  إساءة استعماؿ السمطة كىي -
 العقكبات.
مف قانكف  301يا في المادة الجريمة المنصكص عمي كىي المساس بسر المينة -
 .(1)العقكبات

 الفرع الثالث: تفتيش المسكف في حالة البحث التمييدي أو التحريات األولية 
"Enquêtes Préliminaires" 

 نو:أمف قانكف اإلجراءات الجزائية حيث جاء فييا  64عمى ىذه الحالة المادة تنص 
ة لمتيمة إال برضا صريح مف المثبتضبط األشياء اليجكز تفتيش المساكف كمعاينتيا ك  "

بخط  مكتكب  يجب أف يككف ىذا الرضا بتصريحلذم ستتخذ لديو ىذه اإلجراءات. ك االشخص 
 االستعانة بشخص يختاره بنفسو، كيذكرف كاف ال يعرؼ الكتابة فبإمكانو إيد صاحب الشأف، ف

 ذلؾ في المحضر مع اإلشارة إلى رضاه.
 مف قانكف.  47إلى  44اد مف تطبؽ فضبل عف ذلؾ أحكاـ المك ك 

 (3)الفقرة  47 المذككرة في المادةمر بتحقيؽ في إحدل الجرائـ عندما يتعمؽ األ أنو غير
 مكرر". 47كذا أحكاـ المادة األحكاـ الكاردة في تمؾ المادة ك مف ىذا القانكف، تطبؽ 
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ة عبر الحدكد مة المنظمجرائـ المخدرات كالجريتتعمؽ ب (3)الفقرة  47ىذا كنشير إلى أف 
اب اإلرىممعطيات ك جرائـ تبييض األمكاؿ ك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لالكطنية ك 

تسمح لضابط الشرطة ف مكرر 47، أما المادة كذا الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼك 
بشأف جريمة  القضائية بعد المكافقة المسبقة مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ في التحرم

، أف يجرم تفتيش مسكف  3 الفقرة 47متمبس بيا أك التحقيؽ في الجرائـ المذككرة في المادة 
بحضكر دكف حضكره ك ال حضكر مف ينكبو، ك المكقكؼ لمنظر أك المحبكس في مكاف آخر ب

شاىداف يسخراف لذلؾ. إف كاف الحاؿ يقتضي عدـ نقمو إلى ذلؾ المكاف بسبب مخاطر جسيمة 
 .س بالنظاـ العاـ أك الحتماؿ فراره أك اختفاء األدلة خبلؿ المدة البلزمة لنقموقد تم

معاينتيا الشرطة القضائية تفتيش المساكف ك أجازت لضباط قد  46 المادة تككف بذلؾك 
 ـضمف االختصاصات العادية الممنكحة ليير حالة التمبس ك لضبط األشياء المثبتة لمتيمة في غ

 مجمكعة مف الشركط. كلية مع مراعاةفي مرحمة التحريات األ
 أوال: شروط صحة ىذا التفتيش

الشرطة ضباط في ىذه المرحمة اإلجرائية كلحساسيتو يقع عمى عاتؽ  لصحة التفتيش
مف ؽ.إ.ج، كالتي تتمثؿ أساسا في  64 تضمنتيا المادة التي األحكاـالقضائية كاجب احتراـ 

 التالية:الشركط 
يشترط أف ح مف الشخص المراد تفتيش بيتو، ك عمى رضا صريأف يتـ التفتيش بناء  -2

ف كاف ال يعرؼ الكتابة ينكه عف ذلؾ ا  ف ك أيككف ىذا الرضا الصريح مكتكبا بخط يد صاحب الش
ذا تعمؽ األمر بمكاف يشغمو شخص ممـز بالسر الميني ك في المحضر مع اإلشارة إلى رضاه.  ا 

ش مكتب محامي أك حجز األشياء المكدعة فيو إال تراعي جميع التدابير البلزمة لضمانو، فتفتي
بصفة قانكنية. كأم إجراء أك تصرؼ ك ممثمة أك بعد إخطارىما شخصيا ك بحضكر النقيب أ

 .(1)يككف مخالفا ألحكاـ ىذه المادة يككف باطبل بطبلنا مطمقا

 44يجب عمى ضابط الشرطة القضائية مراعاة األحكاـ الكاردة في نصكص المكاد  -7
ال تطبؽ أحكاـ ىذه المكاد إذا تعمؽ األمر بجرائـ المادة مف قانكف اإلجراءات الجزائية. ك  47 إلى
 ( باستثناء األحكاـ المتعمقة بالحفاظ عمى السر الميني.3)الفقرة 47
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 والمىاد التي تحيل إليها ق.إ.ج  64: تقييـ المادة ثانيا
إلييا تثير جممة مف  التي تحيؿالمكاد تفحصة كالمتزامنة ليذه المادة ك ف القراءة المإ

مكرر "المدرجة  47، 47، 46، 45، 44 االنتقادات. فبالرجكع إلى مضمكف المكادالمبلحظات ك 
الجنحة المتمبس بيا"، نبلحظ أنيا تنص عمى إلزامية إجراء الفصؿ األكؿ المتعمؽ بالجناية ك  في

ي التحقيؽ، حضكر قاضمكتكب صادر عف ككيؿ الجميكرية أك تفتيش المسكف بمكجب إذف 
شاىديف في حالة عدـ حضكر صاحب المسكف، معاقبة مف أفشى بمحتكل مستند ناتج عف 

تقرير تطبيؽ ك التفتيش، إجراء التفتيش بعد الساعة الخامسة صباحا كقبؿ الساعة الثامنة مساء. 
يش طبقا يكحي بأنو ال يجكز االستغناء عف تمؾ القيكد في التفت 64األحكاـ في حالة المادة ىذه 

ما رضا صاحب المسكف إال دعما ليا مما يجانب الصكاب لؤلسباب ؽ.إ.ج ك  64لنص المادة 
 :(1)التالية

ف المادة تفرض ليست ضركرية بؿ جاءت في غير محميا، أل 44فاإلحالة إلى المادة  -2
 ال حاجةلتحقيؽ ك كجكب القياـ بالتفتيش بناء عمى إذف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي ا

بإرادتو عف الحماية يا بيذا التفتيش أم تنازؿ طكعا ك ليذا اإلذف إذا كاف صاحب المسكف راض
مسكنو مما يغنى ضابط الشرطة القضائية عف سعيو لمحصكؿ عمى إذف مف  المقررة لحرمة

ف دخكلو يستند إلى رضا صاحب ألالجميكرية أك قاضي التحقيؽ السمطة القضائية ككيؿ 
مف جية أخرل أف اإلذف مقرر في الجرائـ المتمبس بيا حيث يجكز ك المسكف، ىذا مف جية 

 الدخكؿ عنكة لممسكف متى امتنع صاحبو عف الرضكخ لؤلمر.
.ج المتضمنة قكاعد حضكر المعني عممية تفتيش ؽ.إ 45المادة  إلى اإلحالة إف -7

كف حاضرا أف يك، يفترض فيمف يرضى بدخكؿ الغير مسكنو ألنو، أيضاالمساكف لـ تكف مكفقة 
حتى في حالة عدـ ة في الحضكر أك حضكر الشاىديف، ك مما يغني عف اإلشارة إلى اإلناب

الحضكر مف المذككريف سابقا، فبل يؤثر عمى شرعية الدخكؿ لممسكف ماداـ صاحبو قد رضي 
 حرا بدخكلو.

                                         
 .186-184.ص.صمرجع سبؽ ذكره، عبد ا أكىايبية،   (1)

 .أيضا كقد شاطره الرأم أحمد غام في أف ىذه الحاالت في غير محميا ك جانبت الصكاب
 .207.ص ،مرجع سبؽ ذكره أحمد غام،
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( شكىي المادة التي تحدد الميقات القانكني لمتفتي) .جؽ.إ 47إف اإلحالة إلى المادة  -3
صاحب المسكف بدخكؿ الغير مسكنو كتفتيشو في أم ف قبكؿ أك رضا لـ تكف مكفقة بدكرىا، أل

يب مف عيكب اإلرادة كقع صحيحا، الميؿ، متى كقع صحيحا خاؿ مف أم عكقت مف النيار ك 
.ج تضع ؽ.إ 47أف نفس المادة برر في نفس الكقت الدخكؿ لممسكف كتفتيشو، خاصة ك يك 

قبؿ  "ال يجكز البدء في تفتيش المساكف أك معاينتيا تيا األكلى بالنص:استثناء في نياية فقر 
مساء، إال إذا طمب صاحب المنزؿ ذلؾ أك كجيت  (8ال بعد)( صباحا، ك 5الساعة الخامسة)

المقررة  كغيرىا مف الحاالت نداءات مف الداخؿ أك في األحكاؿ االستثنائية المقررة قانكنا"
 .ؽ.إ.ج. 47مادة مف ال 4، 3، 2بمكجب الفقرات 

المتعمقة بتجريـ إفشاء  46كاف المنحى األمثؿ لممشرع أف يكتفي باإلحالة إلى المادة ك 
مف المكقع عمى األسرار أك إطبلع شخص ال صفة لو قانكنا بغير إذف المتيـ أك ذكم حقكقو أك 

يش المرسؿ إليو عف معمكمات متحصؿ عمييا مف خبلؿ مستند ناتج عف التفتىذا السند أكمف 
حيث عمى كؿ مف يدخؿ المسكف بناء عمى رضا  الميـ إال إذا كاف ضركريا لفائدة التحقيؽ.

ع عمييا بمناسبة دخكلو صاحبو أف يمتـز بعدـ إفشاء األسرار التي يمكف أف يككف قد اطم
كيعاقب بالحبس مف  ؿ مسؤكلية جنائية كؿ مف أفشى سرا منياأنو يسإبالتالي فلممسكف، ك 

  46 طبقا لنص المادة دج 20.000إلى  2.000ف ك بغرامة تتراكح بيف شيريف إلى سنتي
 .ؽ.إ.ج

مكرر، بعدـ التزاـ ضابط  47المادة ك  47ا لمفقرة الثالثة مف المادة ف القكؿ طبقإ -4
حريات المشتبو فيو، ليس لو ما يبرره طالما أف الكاردة ضمانا لحقكؽ ك  الشرطة القضائية بالبنكد
 تفتيشو.نيا برضائو الصريح بدخكؿ مسكنو ك الحماية، فيتنازؿ ع األمر يتعمؽ بحقو في

مخالفتيما كالمتاف يترتب عمى  ؽ.إ.ج 47، 45 المادتيف إلى ؽ.إ.ج 64 أحالت المادة -5
ؽ.إ.ج  47، 45كبما أف اإلحالة إلى نصي المادتيف ؽ.إ.ج، 48البطبلف طبقا لنص المادة 

ؽ.إ.ج ال يعني ىذا  48في المادة  لبطبلف المقررفإف ا ، غير صائبة لؤلسباب المذككرة أعبله
 النكع مف التفتيش، ألف صاحب الحؽ في الحماية القانكنية لو حؽ التنازؿ عف ىذه الحماية.

التعديبلت كاإلضافات كيرجع ذلؾ لككف ىذه اإلحاالت في غير محميا  جاءتذا فقد إ
عف النظرة الشاممة لمجمؿ مكاده تفاديا ج جاءت مفتقرة لبلنسجاـ كبعيدة كؿ البعد .إ.ؽلالمتتالية 

إجراءات الدعكل بمنتيى الكضكح  نو مف المفركض أف ينظـ جميعألمتعارض بيف أحكاميا رغـ 
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إذا  فما بالؾالدقة كالسيكلة إال أننا دائما يجب أف نحطاط عندما نمجأ إليو لعدـ انسجاـ مكاده ك 
نتيجة إعدادىا بسرعة بإيعاز مف  كانت اإلحاالت غير مدركسة كغير منطقية. كيعكد ذلؾ

السمطة التنفيذية استجابة لظركؼ سياسية أك دكلية ضاغطة دكف أف تككف محؿ نقاش مكسع ك 
، فضبل عف ككف أسمكب اإلحالة في حد ذاتو دراسات معمقة مف طرؼ المختصيف في القانكف

 أسمكب غير محبذ فما بمؾ عندما يككف ىذا األخير غير مدركس.
.ج، ال يتقيد فيو ؽ.إ 64ف تفتيش المساكف بناء عمى حكـ المادة إلسابقة، فلؤلسباب اك 

مف نفس القانكف كالمتعمؽ  47، 45، 44كاد ضابط الشرطة القضائية بالقيكد الكاردة في الم
تفتيشو، يغني ف رضا صاحب الحؽ بدخكؿ مسكنو ك الميقات في التفتيش، ألباإلذف كالحضكر ك 
، بشرط أف يككف  .جؽ.إ 47كىذا بصريح نص المادة  ،الكاردة فييابالقيكد عف كجكب االلتزاـ 

لذلؾ ال يبقى أماـ المتيـ كدفاعو إال التمسؾ كالدفع بعدـ  الرضا صحيحا تتكافر فيو شركطو.
صحة الرضا الصادر عنو أك عدـ إرادتيو. كبما أف قكاـ كأساس مشركعية التفتيش في ىذه 

 رؽ لشركط صحتو.  الحالة ىك الرضا فكاف البد مف التط
 : شروط صحة الرضالثاثا

ؽ عمى نو مكفأإف رضا صاحب المسكف المراد تفتيشو أك معاينتو أك مف يمثمو يدؿ عمى 
نكنية المقررة لحماية كأنو بصفة ضمنية متنازؿ عمى اإلجراءات القاالدخكؿ إليو بمحض إرادتو ك 

عف إرادة حرة ككاعية مف طرؼ  ىك الصادر 64الرضا الصريح المقصكد في المادة المساكف. ك 
التي سنكضحيا  ال يعتد بيذا الرضا إال إذا تكفرت فيو الشركط التاليةلذم لو الصفة. ك الشخص ا
 :(1)فيما يمي
تتكافر فيو  ىك مفحب الحؽ في الحماية القانكنية، ك أف يككف الرضا صادر عف صا -2

و أك مستأجرا لو، أك مف ينكب عنو ا لىك المقيـ بالمسكف سكاء كاف مالكالصفة في إصداره ، ك 
بف في حالة كذلؾ االحاؿ غياب زكجيا حائزة لممسكف، ك  أثناء غيابو كالزكجة التي تعتبر في

 غياب أبيو.
، فإذا ة، خاؿ مف عيكب اإلرادة بكجو عاـأف يككف الرضا صادر عف إرادة حرة كاعي -7

 رضا معيبا ال يعتد بو. ف يككف كليد إكراه أك تيديد، كافأصدر مشكبا بعيب منيا ك

                                         
 .188-186.ص مرجع سبؽ ذكره،بد ا اكىايبية، ع  (1)
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قد حددت المادة عني صراحة عف رضائو، ك أف يككف الرضا صريحا، أم أف يعبر الم -3
.ج أف يككف الرضا مكتكبا بخط يد صاحب الحؽ في الحماية القانكنية المقررة لممسكف ؽ.إ 64

حقو في ىذا إذا كاف يعرؼ الكتابة، أما إذا كاف ال يعرؼ الكتابة، فقد أجازت نفس المادة 
الشرطة االستعانة بمف يختاره بنفسو، مع كجكب التنكيو في المحضر الذم يحرره ضابط 

 عمى الرضا بالتفتيش.القضائية عمى ىذا العمؿ ك 
 صياغة الرضا الصريح:عف  مثاؿكىذا 

...عمى الساعة ...إلى  46)...نظرا لممادة  مف قانوف اإلجرااات الجزائية، توجينا يـو
ذي اشتبينا في انو يحتمؿ أف توجد بو وثائؽ أو آثار ليا عنقة بالجناية مسكف المسمى...ال

أو بناا عمى تحرياتنا والمعمومات المتوفرة لدينا اشتبينا في  -أو الجنحة موضوع تحرياتنا
 احتماؿ وجود أشياا أو أوراؽ أو آثارىا ليا عنقة بجريمة...موضوع تحرياتنا...الخ. 

 برناه أننا نرغب في تفتيش مسكنو إذا رضي بذلؾ. أبمغنا المعني بمقصودنا أخ
 المسمى...أبدى موافقتو و سممنا رضاه الذي نرفقو بالمحضر.

مع عممي بإمكانية رفضي لتفتيش مسكني فإنني أعمف صراحة عمى موافقتي  -
لدخوؿ مسكني وتفتيشو وضبط األشياا والوثائؽ ورفع الثار التي ترونيا مفيدة لمتحريات 

 .(1)الجارية(
في غير الحاالت  ف دخكؿ المسكفأف يككف الرضا سابقا عف اإلجراء ال الحقا، أل -4

يعتبر جريمة في نظر قانكف العقكبات  التي يسمح بيا القانكف كبدكف رضا مف صاحب المسكف
ؼ في السمؾ اإلدارم أك القضائي ككؿ ضابط "كؿ مكظ ؽ.ع التي تنص: 135طبقا لممادة 

منزؿ أحد المكاطنيف بغير د رجاؿ القكة العمكمية دخؿ بصفتو المذككرة حأ كؿ قائد أكشرطة ك 
عاقب عمييا فيو يير الحاالت المقررة في القانكف كبغير اإلجراءات المنصكص في غرضاه، ك 

اإلخبلؿ بتطبيؽ دكف  دج100.000 لىإ 20.000بغرامة مف بالحبس ممف شيريف إلى سنة ك 
في تبريرىا تطبيقا لمقكاعد العامة في الجرائـ التي يعتبر ثر لمرضا البلحؽ أال ". ك 107المادة 

عدـ الرضا ركنا خاصا مميزا ليا، بؿ أف الفقو الجنائي مستقر عمى كجكب أف يصدر الرضا 
عف عمـ بالظركؼ المحيطة، فيعمـ الراضي أف مف يباشر اإلجراء الحؽ لو فيو، بحيث إذا 

                                         
 .220.صمرجع سبؽ ذكره، أحمد غام،   (1)
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ئية يممؾ الحؽ في التفتيش كقع الرضا صدر عف صاحبو العتقاده أف ضابط الشرطة القضا
 باطبل.

كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم لـ يتكسع كثيرا في مسألة البطبلف في مرحمة التحريات 
األكلية رغـ أف المكمفيف بيا ىـ رجاؿ الضبط القضائي عمى خبلؼ البطبلف في مرحمة التحقيؽ 

فحص حاالت البطبلف القانكني التي القضائي االبتدائي كمرحمة المحاكمة، إال أنو كمف خبلؿ ت
نص عمييا المشرع بمناسبة التفتيش يمكف أف نبلحظ أف ىذا األخير قد رتب عمى إغفاؿ كعدـ 
مراعاة أحكاـ التفتيش كقكاعده التي نص عمييا، البطبلف النسبي المتعمؽ بمصمحة األطراؼ، 

كىك قت اإلشارة إلييا،التي سب تطبؽ عميو جميع القكاعد التي تطبؽ عمى البطبلف النسبي
عف الغرفة  27/01/1987المكقؼ الذم أخذت بو المحكمة العميا في قرار ليا صادر بتاريخ 

حيث قضت بأف الدفع  ببطبلف التفتيش ىك مف السائؿ  22147الجنائية األكلى  طعف رقـ 
ال سقط الحؽ في إثارتيا ألكؿ مرة أ عرضيا عمى قضاةالمكضكعية التي يجب  ماـ المكضكع كا 

 .(1)المحكمة العميا
كال يجكز الدفع ببطبلف التفتيش إال مف شخص المتيـ الذم قررت القاعدة لمصمحتو.  

فميس لغيره كال لمنيابة العامة التمسؾ بيذا الحؽ كلك كاف الغير يستفيد مف ذلؾ. كبناء عمى 
تمقاء  الحكـ القضاء بو مف قضاةل المكضكع  كال يجكز قضاة ذلؾ، يجب التمسؾ بو أماـ

أنفسيـ، كما ال يجكز التمسؾ بو أماـ المحكمة العميا ألكؿ مرة. كما يجكز لمف قررت القاعدة 
المخالفة لمصمحتو التنازؿ عنو صراحة أك ضمنا "إذا لـ يتمسؾ بو" مما يؤدم إلى تصحيح 
التفتيش المشكب بيذا العيب. كما أف عدـ الدفع بو يصحح ما كقع مف إجراءات باطمة. كأف 

التفتيش يترتب عنو بطبلف األدلة المستقاة منو. كال يمحؽ ىذا البطبلف اإلجراءات  حكـ ببطبلفال
 .     (2)الصحيحة التي تمت قبؿ التفتيش الباطؿ

                                         
 .233-231.ص.ص مرجع سبؽ ذكره،بغدادم جيبللي،   (1)
 .435-414.صص.، 1006، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، البطنف في المواد الجنائيةمدحت محمد الحسيني،  (2)

، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، الطبعػػة الثانيػػة، اإلسػػكندرية، التحقيػػؽ الجنػػائي والتصػػرؼ فيػػو واألدلػػة الجنائيػػة، أحمػػد بسػػيكني أبػػك الػػركس
 .43-42.صص.، 1008

 .263،164،267، 249، 30،132ص مرجع سبؽ ذكره،صبلح الديف جماؿ الديف،  
 .394 -381عبد الحميد الشكاربي، مرجع سبؽ ذكره، ص. ص. 
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معتبرا المشرع اإلجرائي الجزائرم بذلؾ الحماية المقررة لحرمة المساكف حماية تيـ فقط 
المشركع، كاجية إجراء التفتيش غير صاحب المسكف الذم انتيكت حقكقو كضماناتو في م

فالمصمحة في نظره ىنا ىي مجرد مصمحة شخصية. رغـ أف حرمة المساكف مبدأ مقرر 
مف الدستكر الجزائرم، كأف أم انتياؾ لحرمة مسكف  40بمكجب نص دستكرم ىك نص المادة 

الشعكر  مف مساكف أحد المكاطنيف الجزائرييف بداعي مكافحة الجريمة ال محالة سيؤثر عمى
داخؿ منازليـ كمستكدع أسرارىـ. مما يؤكد الفكرة  العاـ لدل الكافة بعدـ الطمأنينة كاألماف

القائمة بصعكبة الفصؿ بيف المصمحة العامة كالخاصة في المجاؿ الجزائي خاصة عندما يككف 
 مصدر ىذه الحقكؽ كالضمانات الدستكر.      
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 االعتراؼ في : ثالثال مطمبال
راؼ عمى مر العصكر بأىمية بالغة، إذ اعتبر مف بيف أىـ أدلة اإلثبات في تمتع االعت

المسائؿ الجنائية نظرا لكقعو كتأثيره الكبير في نفس القاضي لصدكره مف صاحب العبلقة نفسو. 
كفي الحقيقة أف ىذا الكضع كاف نتيجة لمجمكعة مف التراكمات المترتبة عف األخذ في العصكر 

ة القانكنية حيث كاف االعتراؼ آنذاؾ يعتبر سيد األدلة.إال أف الكضع تغير الكسطى بنظاـ األدل
كثيرا بعد ذلؾ خاصة بعد األخذ بنظاـ األدلة األخبلقية، فأصبح االعتراؼ شأنو شأف األدلة 
األخرل خاضعا لمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، كلـ تعد لو تمؾ القيمة في اإلثبات 

ف المتيـ أىمية كبرل، فكجكد االعتراؼ ال يؤدم دائما إلى الحكـ باإلدانة إال كلـ يعد النتزاعو م
 إذا ارتبط ىذا الكجكد بقناعة القاضي كاطمأف إلى صدقو.

كىذا االطمئناف يتأتى مف خبلؿ التأكد مف شركط صحتو، فاالعتراؼ دليؿ مف أدلة 
لمحكمة فيو كاالستناد إليو في اإلثبات كلكؿ دليؿ شركط كقكاعد تتحقؽ بو صحتو كبالتالي ثقة ا

حكميا كبعض ىذه القكاعد كارد صراحة في التشريع كالبعض اآلخر مف اجتياد الفقو كالقضاء 
اجتياد يقيد حرية القاضي في االقتناع كتبرره الرغبة في تأميف الحريات الفردية التي كفميا 

 ذم يحتمو ىذا الدليؿ بيف أدلة الدستكر فمبلعتراؼ الجزائي قكاعد كشركط تتفؽ كمكاف الصدارة ال
المتعمؽ بإرادية االعتراؼ كتمتع المتيـ خبللو بحرية االختيار مكاف اإلثبات، كيحتؿ الشرط 

صادرا عف إرادة حرة أم دكف  الصدارة ىك اآلخر في ىذا الصدد، إذ يجب أف يككف االعتراؼ
راؼ كدليؿ كسقطت أك أم تأثير خارجي فإف كاف ىناؾ تأثير عمى إرادة المتيـ سقط االعت

استبعدت األدلة المتحصمة منو. ذلؾ سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا الفرع إلى عنصرييف أساسييف 
يتعمؽ أكليما بإرادية االعتراؼ في النظاـ اإلجرائي الجزائرم، فالدفع بعدـ تكافر ىذه اإلرادية 

 كعنصر ثاني، عمى التفصيؿ اآلتي: 
 ـ اإلجرائي الجزائري: إرادية االعتراؼ في النظاالفرع األوؿ

إف تحديد مدل حرص النظاـ اإلجرائي الجزائرم عمى إرادية االعتراؼ خبلؿ مختمؼ 
مراحؿ الدعكل العمكمية الرامية إلى الكشؼ عف حقيقة الجريمة المرتكبة كحقيقة مرتكبييا 
 القتضاء حؽ الدكلة في معاقبة ىؤالء حفاظا عمى أمف كاستقرار المجتمع يتطمب التطرؽ إلى

التعذيب الجسدم كعبلقتو ، في النظاـ اإلجرائي الجزائرمحؽ الصمت  ثبلث نقاط رئيسية ىي:
 إرىاؽ المتيـ باالستجكاب المطكؿ، عمى النحك اآلتي:   ، فالمؤثرة عمى إرادية االعتراؼ
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 حؽ الصمت في النظاـ اإلجرائي الجزائري: -أوال
ف األصؿ في أم إنساف البراءة، فقد نو مداف ألأإذا تعمد المتيـ الصمت فبل يعني ذلؾ 

يككف ىذا الصمت المعتمد كليد أسباب عديدة مثؿ: الرغبة في إنقاذ شخص عزيز عميو كصمت 
 واالبف عندما تكجو إليو تيمة ارتكبيا كالده، كالعكس صحيح. أك الرغبة في إنقاذ شرؼ صديق

زاء تيمة السرقة، أك إ تفيفضؿ السكك  في حالة الزنا عندما يضبط شخص بمنزؿ صديقو كما
 قد يككف نتيجة مرض نفسي، أك عند عدـ حضكر محامي معو.

كقد مت كعمى ىذا األساس قررت العديد مف المؤتمرات الدكلية حؽ المتيـ في الصمت، 
لجنائية المنعقدة في نذكر منيا: ما قررتو المجنة الدكلية لممسائؿ اتكصياتيا في ىذا الصدد، ك 

، المؤتمر 1953ؤتمر السادس لقانكف العقكبات المنعقد في ركما تكصيات الم، ك 1939برف 
، الحمقة الدراسية التي 1955الدكلي الذم نظمتو المجنة الدكلية لرجاؿ القانكف في أثينا في يكنيك 

نظمتيا األمـ المتحدة لدراسة حماية حقكؽ اإلنساف أثناء اإلجراءات الجنائية كالتي انعقدت في 
، 1962يناير  5، تكصيات لجنة حقكؽ اإلنساف بييئة األمـ المتحدة في 1960فينا في يكليك 

لبحث مكضكع حماية حقكؽ اإلنساف أثناء اإلجراءات الجنائية  1978كمؤتمر فينا في مارس 
 .(1)كالتي أكدت جميعيا عمى حؽ المتيـ في الصمت كفي أف ال يجبر عمى الشيادة ضد نفسو

التـز الصمت، فبل يجكز أف تتخذ لتيمة المكجية إليو ك إلجابة عف اإذا فإذا رفض المتيـ ا
لحممو عمى الكبلـ  المادم كالمعنكم ف تستعمؿ كسائؿ غير مشركعة كاإلكراهاك أفي مكاجيتو 

ذا أسفر االستجكاب الباطؿ عف  ال ترتب عمى ذلؾ بطبلف االستجكاب كالحكـ المبني عميو، كا  كا 
 لممحكمة التعكيؿ عمى ىذا االعتراؼ.دليؿ مثؿ اعتراؼ المتيـ بالتيمة، فبل يصح 

"يتحقؽ قاضي  نو:أمف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى  100في الجزائر نصت المادة ك 
مف الكقائع اقعة يحيطو عمما صراحة بكؿ ك المتيـ لديو ألكؿ مرة مف ىكيتو ك التحقيؽ حيف مثكؿ 

ف ذلؾ التنبيو في المحضر فإذا المنسكبة إليو كينبيو بأنو حر في عدـ اإلدالء بأم قرار كينكه ع
كقد جاءت ىذه المادة ضي التحقيؽ منو عمى الفكر...". اأراد المتيـ لف يدلي بأقكاؿ تمقاىا ق

يفيد المتيـ  ألنو اإلجراءنصت عمى ىذا منو ك  114نقبل حرفيا عف القانكف الفرنسي في المادة 
  .(2)في إحاطتو بالتيمة ك يضمف لو حؽ الدفاع

                                         
 .291-292.ص.ص ،2986القاىرة، ، المطبعة العالمية، الطبعة الثالثة، اعتراؼ المتيـسامي صادؽ المبل،   (1)
 .274.ص، مرجع سبؽ ذكرهفضيؿ العيش،    (2)
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف قاضي  100مف ىذه الفقرة مف المادة ف ما يتضح إ
التحقيؽ ممـز بتبميغ المتيـ عند الحضكر األكؿ لبلستجكاب أف لو حؽ الصمت، بمعنى أف 

تجب اإلشارة إلى ىذا التنبيو بالمحضر، كأف إغفاؿ ك  ينبيو بحقو في عدـ اإلدالء بأم تصريح
)نقض جنائي عدـ ذكره يترتب عنو البطبلفيو ك ا التنبيو أك عدـ اإلشارة إلىذ

 ؽ.إ.ج.  157 طبقا لنص المادة(  10/01/1946فرنسي
ذ رغب المتيـ في اإلدالء بتصريحات، تمقاىا منو ك  متد تقاضي التحقيؽ عمى الفكر. ك ا 

مف قانكف اإلجراءات  454/2ك 453/2ذلؾ بمكجب المادتيف أحكاـ ىذه القاعدة لؤلحداث ك 
تعمؽ ي. كىذا النكع مف البطبلف ىك بطبلف نسبي (24/01/1975نائي فرنسي)نقض جالجزائية

استبعد لصالحو صراحة كاف اإلجراء باطؿ ك ، فإذا لـ يتنازؿ مف تقررت (1)بمصمحة الخصـك
 أم دليؿ تحصؿ منو.ك االعتراؼ 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية قد أكردت  101نشير في ىذا الصدد إلى أف المادة ىذا ك 
اء عمى ذلؾ حيث أجازت لقاضي التحقيؽ القياـ في الحاؿ بإجراء االستجكاب عمى الرغـ استثن

إذا  -بما في ذلؾ حؽ الصمت – 100مف مقتضيات األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 
اقتضت ذلؾ حالة االستعجاؿ الناجمة عف كجكد شاىد في خطر المكت أك كجكد إمارات عمى 

 .(2)في المحضر حالة االستجكاب كشؾ االختفاء ك يجب أف يذكر
ىذا كيبلحظ أف المتيـ في القانكف الجزائرم لو حؽ الصمت لغاية تككيؿ محامي فقط، 
بمعنى أف حؽ الصمت مشركط بحضكر محامي مع المتيـ، كىذا عكس القانكف المصرم الذم 

ره مظير جعمو حؽ مطمؽ لممتيـ في جميع مراحؿ الدعكل بما فييا مرحمة المحاكمة ألنو يعتب
مف قانكف اإلجراءات الجنائية  274/1المادة  -مف مظاىر حرية المتيـ في الدفاع عف نفسو

نو: "ال يجكز استجكاب المتيـ إال إذا قبؿ ذلؾ"، ككذلؾ الشأف أالمصرم التي تنص عمى 
بالنسبة لمنظاـ اإلجرائي األمريكي كما أكضحنا. بينما القانكف الجزائرم قصرىا عند الحضكر 

كؿ أماـ قاضي التحقيؽ فقط دكف بقية مراحؿ التحقيؽ، كما لـ ينص عمييا في مرحمة األ
 المحاكمة.

                                         
 .569.ص مرجع سبؽ ذكره،مركؾ نصر الديف،   (1)
 .64.، صمرجع سبؽ ذكرهمحمد حزيط،   (2)
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ف ىذا الصمت ال ف صمت المتيـ ال يعتبر اعترافا ألأقدـ يمكف القكؿ بتكترتيبا عمى ما 
استعماال لحؽ ليس إال ة المنسكبة إليو، كىك في حقيقتو يعبر صراحة عف إقراره بالكاقعة اإلجرامي

مع ذلؾ يبلحظ أف مثؿ ىذا الصمت يتخذ كقرينة ضد المتيـ عمى ارتكابو رره لو القانكف، ك ق
 .(1)ف المحكمة ليس ليا مف حؿ ليذه القضية إال ىذا األسمكبالجريمة، أل
 التعذيب الجسدي يجرد االعتراؼ مف إرادتيو -ثانيا

عمى اعتراؼ منو الحصكؿ الكحيد المتبع الستجكاب المتيـ ك كاف التعذيب ىك األسمكب 
بارتكاب الجريمة، كقد الـز ىذا األسمكب االستجكاب مئات السنيف في كثير مف دكؿ العالـ 
كخاصة في أكربا نتيجة التأثر بمبدأ األدلة القانكنية. كشاع التعذيب في القركف الكسطى في كبل 

 سا.مف النظاميف، االتيامي الذم كاف يسكد انجمترا، كالتحرم الذم كاف يسكد فرن
كاف السبب في اعتبار التعذيب كسيمة مشركعة لمحصكؿ عمى االعتراؼ أف العدالة في ك 

التشريعات الجزائية القديمة لـ تكف تيتـ إال بالحصكؿ عمى االعتراؼ، فكاف التعذيب ىك 
الكسيمة الطبيعية لمكصكؿ ليذا اليدؼ، عندما لـ يكف التحقيؽ ينتج أدلة حاسمة ضد المتيـ، 

عتراؼ كاف يعتبر سيد األدلة، ككاف كجكد االعتراؼ في الدعكل يترتب عميو كخاصة أف اال
 حتما إدانة المتيـ.

كقد بقي ىذا األسمكب متبعا حتى العصر الحديث، حيث بدأت التشريعات الحديثة 
بتحريـ المجكء إلى التعذيب نتيجة ظيكر المبادئ اإلنسانية كرسكخيا في الضمير العالمي، 

، فتعذيب (2)معاممة المتيميفنكف كالفبلسفة عمى ىذا األسمكب البربرم في كىجـك رجاؿ القا
خطر الكسائؿ التي تياف فييا كرامة اإلنساف مف أالشخص المتيـ لحممو عمى االعتراؼ مف 

طرؼ القائميف بو، كىك في حقيقتو عبارة عف عجز السمطة عف أداء كاجبيا في منع كقكع 
اء يضمؿ بو العدالة حيث يقدـ ليا متيـ ببل دليؿ، أك بدليؿ الجريمة، كىك أيضا عبارة عف إجر 

 غير مشركع.
 
 

                                         
ني، أدلػػة اإلثبػػات الجنػػائي، الكتػػاب األكؿ، االعتػػراؼ كالمحػػررات، دار ، الجػػزء الثػػامحاضػػرات فػػي اإلثبػػات الجنػػائيمػػركؾ نصػػر الػػديف،   (1)

 .246.، ص1008ىكمة، الجزائر، الطبعة الثانية، 
 . 354.ص مرجع سبؽ ذكره،فاركؽ الكيبلني، الجزء الثاني،   (2)
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 ريـ التعذيب في المواثيؽ الدولية:جت-2
ريـ التعذيب ككسيمة مف جعندما ظيرت إعبلنات حقكؽ اإلنساف، نصت صراحة عمى ت

التعذيب،  1948 كسائؿ التحقيؽ، حيث حضر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر سنة
في المادة الخامسة منو عمى ما يمي: "يجب أال يعرض أم شخص لمتعذيب كال لمعقكبة نص ف

. كمنع العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية (1)القاسية أك الكحشية، أك الحاطة بالكرامة"
كالسياسية التعذيب بمكجب المادة السابعة التي نصت عمى أنو: "ال يجكز إخضاع أحد لمتعذيب 

ال  مة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الحاطة بالكرامة كعمى كجو الخصكصكال لممعام
 .(2)يجكز إجراء أية تجربة طبية أك عممية عمى احد دكف رضاه الحر"

حماية ف أإعبلنا بش 09/10/1975قد أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ىذا ك 
المعامبلت غير اإلنسانية أك المينية في  غيره مف العقكبات أكجميع األشخاص مف التعذيب ك 

فنصت المادة األكلى منو عمى : "أف التعذيب في خصكص ىذا اإلعبلف  3452قرارىا رقـ 
حد األشخاص بكاسطة ألـ أك معاناة بدنية أك عقمية ضد أيشمؿ  كؿ فعؿ يستخدـ ألحداث 
اصة الحصكؿ عمى خيضيـ ك ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ معينة ك مكظفيف عمكمييف أك بناء عمى تحر 

 .عترافات"امعمكمات أك 
مف ذات اإلعبلف االلتجاء إلى التعذيب كنصت  7،6،5،4،3 رت أيضا المكادضكح 

منو عمى أف "األقكاؿ  12عمى التدابير الكاجب اتخاذىا لمكاجيتو. كما نصت في المادة 
المتيـ أك ضد الصادرة بناء عمى تعذيب ال يمكف االستناد إلييا كدليؿ في الدعكل سكاء ضد 

 شخص أخر".
 
 
 
 

                                         
 .207.، ص45نشرة القضاة، العدد   (1)
 .234مرجع سبؽ ذكره، ص.  (2)
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اتفاقية دكلية ضد التعذيب كالمعاممة أك  10/12/1984كما أصدرت األمـ المتحدة في 
العقاب الكحشي أك غير اإلنساني أك الحاط مف الكرامة البشرية كالتي تجـر التعذيب كتمـز الدكؿ 

مييـ حؽ المطالبة بمحاكمة مرتكبيو أك تسميميـ لممحاكمة في الخارج، كما تخكؿ المجني ع
تحظر بلؿ قنكات مناسبة تشنيا الدكلة ك المطالبة بالتعكيض العادؿ مف خك بالتحقيؽ في شكاكاىـ 

حيث جاء في  .(1)ثر التعذيب كدليؿ إثبات جنائيإاالستناد إلى االعتراؼ المتحصؿ عمى 
بمكجب  "تضمف لكؿ دكلة طرؼ أف تككف جميع أعماؿ التعذيب جرائـ مادتيا الرابعة ما يمي:

قانكنيا الجنائي، كينطبؽ األمر ذاتو عمى قياـ أم شخص بأم محاكلة لممارسة التعذيب، كعمى 
الجزائر إلى ىذه االتفاقية  لقد نظمت بأم عمؿ أخر يشكؿ تكاطؤ كمشاركتو في التعذيب".قيامو 

66-89بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  16/05/1989في
(2). 

  :وؿ الحديثةتجريـ التعذيب في دساتير الد -2
الفرنسي، االيطالي، األلماني، الككيتي،  كالدستكر نصت كثير مف الدساتير الحديثة لقد

ريـ المجكء ليذه الكسيمة أيضا، ككذلؾ فعمت قكانيف العقكبات كقكانيف جعمى تالعراقي، المصرم 
يككف  لؾف االعتراؼ إذا المترتب عمى ذإاإلجراءات الجزائية. فإذا كقع عمى المتيـ تعذيب ف

ف المتيـ الذم يخضع يتعيف استبعاده، كعدـ االعتماد عميو كدليؿ في مجاؿ اإلثبات، ألباطبل ك 
ليذا التعذيب ال يتصرؼ بحرية ك تككف إدارتو معيبة كبالتالي فأم اعتراؼ يصدر منو ال قيمة 

ـ التي لو. ىذا كألف التعذيب كثيرا ما يدفع شخصا بريئا إلى االعتراؼ لكي يتخمص مف اآلال
مف السيؿ بطبيعة الحاؿ أف نجبر شخصا ما عمى الكبلـ، لكف مف الصعب أف ك يتعرض ليا، 

 نجبره عمى قكؿ الحقيقة، كقد يككف المتيـ عنيدا فيظؿ متمسكا بإنكاره رغـ تعذيبو.
ىذا فضبل عف أف إجراء التعذيب عمى المتيـ يمنعو مف إبداء دفاعو كيمنع القائـ 

ف المحقؽ يكجو منذ البداية التحقيؽ الكجية التي يرل إالحؽ، كلذلؾ ف بالتحقيؽ مف ضماف ىذا
ف ىذا العمؿ المسمى قانكنا إأنيا تخدـ االتياـ كتؤيده دكف مراعاة لحقكؽ المتيـ، كبالتالي ف

فالمحقؽ يحقؽ لمكصكؿ إلى الحقيقة كبكؿ تكازف إذ  -تحقيؽ يصبح غير جدير بيذا االسـ
                                         

(1)  "Convention against torture and other cuel in human and degrading treatment or punishment " 
C.L.Blakesley ,C. Curtis  B. Zagaris ,Human Rights  Criminal Justice in the United States, Revue 

internationale de droit penal ,1992, p.402. 

 C. Bassiouni,un siècle de service consacré à la justice criminelle et aux droit de l’homme, Revue 

internationale de droit penal,1990, p.42-43. 
 .27/05/2989المؤرخة في  10منشكر بالجريدة الرسمية عدد   (2)
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إنما يصبح نتيجة لذلؾ كثيقة اتياـ مطكلة، لـ  -بلتياـ كالدفاع معايحقؽ لئلدانة كالبراءة أم ل
عطائيا أىمية أكثر مما ليا، فباستعماؿ  تناقش أدلة االتياـ كلـ تحققيا، بؿ اكتفت بتكرارىا كا 

ؿ أنو يفسد أدلة كسائؿ التعذيب ضد المتيـ ال يقتصر أثره عمى خمك التحقيؽ مف أدلة الدفاع، ب
خفية دكف أف يسمح تمس اختبلسا ك ف الدليؿ الذم يخيا محاطة بالشؾ، ألجعماالتياـ نفسيا ك 

ي حينو كالذم يكره عميو المتيـ ىك دليؿ مشككؾ في صحتو، كىك دليؿ لمخصـ بمناقشتو ف
يعطيو صفة الدليؿ  يمكف أف يثؽ بمثؿ ىذا الدليؿ ك بالتالي فالمشرع المظمؿ لمعدالة، ك 

المتيـ، الف اليدؼ منو ى المناقشة الحرة بيف المحقؽ ك عمالقضائي. فاالستجكاب يجب أف يقـك 
ف أم تأثير عمى إرادة المتيـ إىك الكصكؿ إلى الحقيقة، ك ليس إلى مجرد االعتراؼ. كلذلؾ ف

ذا نشأ عف ىذا االستجكاب اعتراؼ ف  نو يككف باطبل.إعف طريؽ التعذيب يفسد االستجكاب كا 
ات سكاء منيا المدعية التمدف أك رغـ كؿ ذلؾ فالتعذيب ظؿ مكجكد في المجتمعك 

ف كاف يمارس في سرية كبعيدا عف األنظار، كما تصدره منظمة العفك  المتحضرة أك المتخمفة، كا 
 .(1)الدكلية في تقريرىا السنكم لخير دليؿ عمى ذلؾ

الضمانات المقررة لو ضد التعذيب الممارس ماـ المتيـ إال التمسؾ بالحقكؽ ك فما يبقى أ
كاء عمى مستكل االتفاقيات الدكلية أك الدستكر أك قانكف العقكبات أك قانكف في مكاجيتو س

كذا استبعاد لفعؿ ضده قصد الحصكؿ عمى دليؿ. ك اإلجراءات الجزائية لمعاقبة مف ارتكب ىذا ا
اإلجرائي الجزائرم  الدليؿ المتحصؿ عميو مف خبلؿ ىذا الفعؿ اإلجرامي. فما ىك مكقؼ النظاـ

 ؟ي آلية استبعاد االعتراؼ أك أم دليؿ متحصؿ مف ىذا اإلجراءما ىمف التعذيب ك 
قر المشرع الجزائرم بعدـ مشركعية التعذيب ككسيمة مستخدمة في التحقيؽ الجنائي، ألقد 

كيظير ذلؾ مف نصكص الدستكر، كنصكص قانكف العقكبات كنصكص قانكف اإلجراءات 
 الجزائية. 
 
 
 
 

                                         
 .99، 94.صص.، مرجع سبؽ ذكره مركؾ نصر الديف،   (1)
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 ري:في الدستور الجزائتجريـ التعذيب  -3
عمى ما يمي: كالمتمـ  المعدؿ 2996دستكر  مف 34 بخصكص الدستكر نصت المادة

كيحظر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس  ،"تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف
مف ذات الدستكر قائمة: "يعاقب القانكف عمى مخالفات المرتكبة  35 بالكرامة". كأضافت المادة
  عمى ما يمس سبلمة اإلنساف البدنية كالمعنكية".ضد الحقكؽ كالحريات، ك 

كذلؾ يككف الدستكر الجزائرم أيضا ككغيره مف دساتير الدكؿ الحديثة األخرل، قد حرص       
عمى تجريـ التعذيب بكؿ صكره كأشكالو الكاقع عمى أم فرد  داخؿ تراب الجميكرية، كعمى 

   معاقبة مرتكبيو.
 عقوبات الجزائري:في قانوف التجريـ التعذيب  -4
بخصكص قانكف العقكبات يجـر قانكف العقكبات التعذيب كيعاقب عميو بأشد العقكبات، ك 

2004نكفمبر  10المؤرخ في  15-04خاصة بعد تعديؿ قانكف العقكبات بالقانكف رقـ 
(1) ،

لقانكف العقكبات، كتعديؿ العنكاف رقـ  2مكرر  263، 1مكرر 263مكرر،  263بإضافة المكاد 
القتؿ العمد " مف القسـ األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني مف الكتاب الثالث ليصبح 1

، كألغت المادة "التعذيبالتسميـ ك األطفاؿ ك قتؿ األصكؿ ك ك الترصد سبؽ اإلصرار ك  كالقتؿ مع
مف قانكف العقكبات كالتي أسست لمعقاب  110الفقرة الثالثة مف المادة  15-04 مف القانكف 13

لتعذيب ألكؿ مرة في الجزائر، عقب انضماـ الجزائر لبلتفاقية الدكلية الصادرة عف األمـ عمى ا
 .1989المؤرخ في شير مايك  66-89المتحدة، بالمرسـك 

عاقبت عميو نكف العقكبات التعذيب، كجرمتو ك مكرر مف قا 263حيث عرفت المادة 
 2مكرر 263ؼ، أما المادة بالنسبة لمتعذيب الذم يمارسو غير المكظ 1مكرر 263المادة 

( 10فنصت عمى جزاء التعذيب الذم يمارسو المكظؼ" يعاقب بالسجف المؤقت مف عشر)

                                         
، كانػػت 20/22/1004لعقكبػػات الجزائػػرم، قبػػؿ إلغائيػػا بمكجػػب القػػانكف المػػؤرخ فػػي مكػػرر قػػانكف ا 220تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف المػػادة   (1)

سنكات فقػط، أم أف الفعػؿ كػاف يشػكؿ  3أشير إلى  6تعاقب عمى التعذيب الذم يمارسو مكظؼ أك مستخدـ أك يأمر بممارستو بالحبس مف 
لجديػػدة تجػػرمف يمػػارس أك يحػػرض أك يػػأمر بممارسػػػتو جنحػػة بسػػيطة ككػػاف يجػػـر الممارسػػة الفعميػػة لمتعػػذيب فقػػط فػػي حػػيف أف النصػػكص ا

 بغرض الحصكؿ عمى اعترافات أك معمكمات أك ألم سبب مف األسباب، كتجـر أيضا المكافقة أك السككت عميو.
  يمييا. كما 64.، صمرجع سبؽ ذكره، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص الجرائـ ضد األشخاص والجرائـ ضد األمواؿ ،أحسف بكسقيعة
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 مكظؼدج، كؿ  800.000دج إلى  150.000سنة ك بغرامة مف  (20)سنكات إلى عشريف 
جؿ الحصكؿ عمى اعترافات أك معمكمات لك أيمارس أك يحرض أك يأمر بممارسة التعذيب مف 

 خر. آألم سبب 
صاحب أك تمى جناية غير القتؿ  كتككف العقكبة السجف المؤبد، إذا سبؽ التعذيب أك

  .العمد
دج إلى  100.000مف ( سنكات كبغرامة 5بالسجف المؤقت مف خمس)يعاقب 

مكرر مف  263دج، كؿ مكظؼ يكافؽ أك يسكت عف األفعاؿ المذككرة في المادة  500.000
 ىذا القانكف".

 :الجزائري في قانوف اإلجرااات الجزائيةب تجريـ التعذي -5
لـ يكتؼ المشرع الجنائي بتجريـ فعؿ التعذيب بؿ بخصكص قانكف اإلجراءات الجزائية، 

بعد مف ذلؾ حيث كضع بعض الضمانات ضمف نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية أنو ذىب أ
ماديا أك معنكيا، كمف  حماية لممتيـ مف أم اعتداء جسماني يقع عميو سكاء أكاف ىذا االعتداء

 يمي:ثناء سير اإلجراءات ماأالضمانات التي كضعيا المشرع لحماية المتيـ مف التعذيب 
مف قانوف اإلجرااات الجزائية  3و 7الفقرة  2مكرر 52نصت عميو المادة  ما -أ 
، يتـ كجكبا إجراء فحص طبي لمشخص عند انقضاء مكاعيد التكقيؼ لمنظرك  : "...بالقكؿ
ؼ إذا ما طمب ذلؾ مباشرة أك بكاسطة محاميو أك عائمتو، كيجرم الفحص الطبي مف المكقك 

طرؼ طبيب يختاره الشخص المكقكؼ مف األطباء الممارسيف في دائرة اختصاص المحكمة، 
ذا تعذر ذلؾ يعيف لو ضابط الشرطة القضائية تمقائيا طبيبا.  كا 

 تضـ شيادة الفحص الطبي لممؼ اإلجراءات".
كيجكز لككيؿ  : "...الفقرة األخيرة مف ذات القانوف 57المادة  نصتما و  -ب

حد أفراد عائمة الشخص أالجميكرية إذا اقتضى األمر، سكاء مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب 
لحظة مف اآلجاؿ المنصكص عمييا  ةالمكقكؼ لمنظر أك محاميو، أف يندب طبيبا لفحصو في أي

 أعبله".  51في المادة 
ار احتراـ السبلمة الجسدية لممكقكؼ تحت النظر كاحتراـ حقكقو كحرياتو، كذلؾ في إط

مكاف تجاكزه  في مكاجية ما يقرره لضابط الشرطة القضائية مف سمطات في التكقيؼ لمنظر، كا 
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ف يستعمؿ كسائؿ غير مشركعة، ييدؼ مف كرائيا الحصكؿ ألو القانكف، ك الحدكد التي يقررىا
مكقكؼ تحت النظر عمى نفسو. خاصة التعذيب، مف خبلؿ نصو عمى اعتراؼ المشتبو فيو ال

 عمى المراقبة الطبية.
حيث يقرر القانكف كجكب أف يخضع كؿ مكقكؼ لمنظر في مركز الشرطة أك الدرؾ 
لفحص طبي عقب انتياء عممية التكقيؼ لمنظر بناء عمى طمبو، كىك فحص يجريو طبيب 

جكب إخطار الشخص المكقكؼ لمنظر مف طرؼ عائمتو، مع ك  يختاره المكقكؼ أك محاميو أك
الضابط بيذا الحؽ، كيكمف الغرض مف الفحص الطبي أف يكشؼ عما يككف مف ممارسات 

نو أف يدفع الضابط إلى أالشرطة القضائية غير المشركعة ككسائؿ اإلكراه كالتعذيب، كمف ش
لقضائية شيادة احتراـ المحتجز في سبلمتو الجسدية، ىذا كيجب أف يرفؽ ضابط الشرطة ا

 المذككر أعبله. 1مكرر 51الفحص الطبي بممؼ اإلجراءات طبقا لمفقرة األخيرة مف المادة 
أف قانكف اإلجراءات الجزائية حماية لممكقكؼ لمنظر يجيز لمنيابة العامة ممثمة كنبلحظ 

اإلشراؼ عميو، أف يندب تصة بإدارة جياز الضبط القضائي ك في ككيؿ الجميكرية، كجية مخ
تمقاء نفسو أك بناء مف بيبا لفحص المكقكؼ تحت النظر في أم كقت مف فترة التكقيؼ، سكاء ط

ة فقر  52حد أفراد أسرة المكقكؼ، طبقا لنص المادة أعمى طمب مف محامي المكقكؼ لمنظر أك 
عدـ بط بالسماح بإجراء الفحص الطبي ك ىك أمر يمتـز بمكجبو الضاأخيرة السابؽ اإلشارة إلييا، ك 

ال اعتبر مرتكبا لمجريمة المنصكص عمييا في المادة االع  2مكرر فقرة  110تراض عميو، كا 
قانكف عقكبات: "ككؿ ضابط بالشرطة القضائية الذم يتعرض رغـ األكامر الصادرة طبقا لممادة 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية مف ككيؿ الجميكرية إلجراء الفحص الطبي لشخص ىك  51
الكاقعة تحت سمطتو،  -La garde à vueكيقصد بيا التكقيؼ لمنظر -ةتحت الحراسة القضائي

أك بإحدل  100.000إلى  20.000بغرامة مف ك  يعاقب بالحبس مف شير إلى ثبلثة أشير
 .(1)ىاتيف العقكبتيف فقط"

نو كاف يجب عمى المشرع الجزائرم أف يذىب بعيدا في حماية المشتبو المكقكؼ أإال 
الطبي عقب انتياء مدة تكقيفو،  لشرطة أك الدرؾ بإقرار كجكب الفحصتحت النظر لدل مراكز ا

بغض النظر عما إذا طمبو المعني باألمر أـ لـ يطمبو، كىذا لتدعيـ الضمانات التي يقررىا ك 

                                         
 .158-157.ص مرجع سبؽ ذكره،عبد ا اكىايبية،   (1)
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، 1مكرر  263مكرر،  263المكاد ؽ.إ.ج ك  51ئية لممشتبو فيو المادة قانكف اإلجراءات الجزا
 .(1)تمف قانكف العقكبا 2مكرر  263

مشركعيتيا مف قبؿ األشخاص المحجكزيف أك ا ألم طعف في مصداقية التحريات ك تفاديك 
لك لـ يطمبو بإجراء الفحص حتى ك  -مف الناحية العممية - المكقكفيف تحت النظر يكصي عادة

ذلؾ تكقيا مف االدعاءات المغرضة أك االتيامات الكيدية التي قد يمجا إلييا المحجكز المكقكؼ ك 
ف االعترافات التي أدلى بيا أماـ رجاؿ الشرطة القضائية كانت نتيجة أدعاء بإما تككف  كعادة

تضاؼ الشيادة الطبية إلى أكراؽ المحضر لتككف شاىدا يـك  التيديد أك اإلكراه أك الضرب.
المحاكمة أك أماـ قاضي التحقيؽ عمى أف المكقكؼ لمنظر كاف سميما يـك أف غادر مركز 

ف المحضر يجب أف يشير إلى إ. كسكاء اجرم الفحص لممحجكز أـ ال فالشرطة أك الدرؾ
 الفحص أك إلى أف المعني قد بمغ بحقو في إجراء الفحص كلـ يرغب في ذلؾ.

 :7222جويمية  32عميو التعميمة الوزارية المشتركة الصادرة في  أكدتما  -ج
)كزارة الدفاع  2000ية جكيم 31التعميمة الكزارية المشتركة الصادرة في ىذه ألزمت حيث 

كزارة الداخمية كالجماعات المحمية( عرض المكقكؼ لمنظر عمى الطبيب  -كزارة العدؿ -الكطني
عند انتياء مدة التكقيؼ لمنظر "يتعيف عند انتياء المدة القانكنية لمنظر كبصفة تمقائية عرض 

ف قانكف اإلجراءات م 5ك  4الفقرتاف  51الشخص المكقكؼ عمى الطبيب كفقا ألحكاـ المادة 
الجزائية كفي حالة تنازؿ المعني عمى ىذا الحؽ يجب اإلشارة إلى ذلؾ مف طرؼ الطبيب الذم 

 كمؼ فعبل بفحصو". 
كمف الضمانات التي كردت في التعميمة الكزارية المشتركة فرض تعميؽ في مكاف ظاىر 

شخاص لتكقيفيـ عند مدخؿ كؿ مركز مف مراكز الشرطة القضائية حيث يحتمؿ استقباؿ أ
مف قانكف  53ك 52ك 51 لمنظر لكحة يكتب عمييا بخط بارز ككاضح األحكاـ الكاردة في المكاد

في كؿ الحاالت يجب أف يحاط الشخص المعني عمما بحقكقو بالمغة التي اإلجراءات الجزائية ك 
 .(2)يفيميا
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مف الشركط  كفي نفس اإلطار فقد نصت التعميمة الكزارية المشتركة ذاتيا عمى جممة
الكاجب تكافرىا في األماكف المخصصة لكضع األشخاص المكقكفيف لمنظر فييا، كما ييمنا في 

أف مف محيطو أم أمجاؿ بحثنا ىك الشرط المتعمؽ بضركرة مراعاة سبلمة المكقكؼ لمنظر ك 
شئ يمكف يتكفر في الغرفة شرط التيكية كالنظافة كمستمزمات النـك كأف تككف خالية مف أم 

 .(1)تخدامو إليذاء المحجكز نفسو كأف تككف مجيزة بكسيمة إلنذار المناكبة عند االقتضاءاس
نيا حماية المكقكؼ لمنظر مف اإلكراه أحد أف مراعاة مثؿ الشركط مف شأحيث ال يخفى عمى 

 عف عدـ االلتزاـ بيا.   أالمادم أك المعنكم الذم قد ينش
البطبلف كجزاء مكضكعي إلجراء التكقيؼ كىكذا لـ يقرر قانكف اإلجراءات الجزائية 

لمنظر الذم يقع خرقا ليذه األحكاـ بالتعرض لمحقكؽ كالحريات الفردية كخاصة السبلمة 
الجسدية لممكقكؼ لمنظر عف طريؽ التعذيب، مكتفيا بما يتعرض لو ضابط الشرطة القضائية 

نكف العقكبات، ككذلؾ قا 2مكرر 263مف مسؤكلية تأديبية كحتى الجزائية طبقا لنص المادة 
 األمر بالنسبة لمرحمة التحقيؽ االبتدائي الذم يقـك بو قاضي التحقيؽ.

ف الضمانة الحقيقية كالردع الفعاؿ لمثؿ ىذه الممارسات سيككف فقط مف أإال أننا نرل ب
خبلؿ بسط الرقابة القضائية عمى أعماؿ الشرطة القضائية كالمحققيف بتقرير بطبلف اإلجراءات 

استبعاد لبلعتراؼ أك أم دليؿ تـ تحصيمو  ا تعرض المتيـ لمتعذيب كما يستتبع ذلؾ مفإذا م
فالمحقؽ يقـك بمثؿ ىذه الممارسات غير المشركعة لمحصكؿ عمى االعتراؼ،  .ذلؾ خبلؿمف 

ذا تـ استبعاد ىذا األخير بعد الحكـ بإبطاؿ اإلجراء المترتب عنو جزاء لمخالفتو لئلجراءات  كا 
لمقررة دستكرا كقانكنا، فإف ذلؾ سيحكؿ حتما دكف اإلتياف بمثؿ ىذه الممارسات في كالضمانات ا

المستقبؿ. كبذلؾ فقط يتحقؽ الردع الحقيقي كالفعاؿ، كما سبؽ كأف بينا لدل تطرقنا إلى حجة 
المؤيد لكجكد قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة المتعمقة بعدـ كفاية  االتجاه
األخرل المقترحة لتحقيؽ ما تحققو القاعدة مف استبعاد لؤلدلة التي تـ تحصيميا  بطريؽ البدائؿ 

غير الدستكرية كغير  غير مشركع كفي ردع القائميف باإلجراءات عف إتياف مثؿ ىذه الممارسات
 القانكنية. 
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 إرىاؽ المتيـ باالستجواب المطوؿ: -ثالثا
و أصعب كأدؽ إجراءات التحقيؽ، بؿ ىك يعتبر استجكاب المتيـ المؤدم إلى اعتراف

الكسيمة األكثر جمبا لممنازعات كاألكثر عرضة لمبطبلف الذم أقر لحماية حؽ المتيـ في الدفاع 
 عف نفسو لذلؾ نظمو المشرع اإلجرائي تنظيما دقيقا في قانكف اإلجراءات الجزائية.
كؿ إلى حقيقة كاالستجكاب ىك إجراء مشركع مف إجراءات التحقيؽ ييدؼ إلى الكص

ما بدفاع ينفي ا  ما باعتراؼ منو بصحة التيمة المنسكبة إليو، ك إالتيمة مف نفس أقكاؿ المتيـ، 
 التيمة عنو. كبيذا المعنى فاالستجكاب يحقؽ كظيفتيف أساسيتيف ىما:

 .إثبات شخصية المتيـ كمناقشتو تفصيميا في االتياـ المكجو إليو -
 تحقيؽ دفاع المتيـ. -
ر قانكف اإلجراءات الجزائية االستجكاب كسيمة مف كسائؿ التحقيؽ كالدفاع في لذلؾ اعتب 

نو يساعد عمى تحديد ظركؼ ارتكاب الكقائع. كىك كسيمة إنفس الكقت. فباعتباره كسيمة تحقيؽ ف
أساسية في الممؼ القضائي، يقـك بو قاضي التحقيؽ بنفسو في أم كقت. أما أف االستجكاب 

ذلؾ مف ككنو إجراء جكىريا، يجب القياـ بو مرة كاحدة عمى األقؿ كسيمة دفاع، فيستخمص 
حد أك اتيامو دكف سماعو أك استدعائو قانكنا )نقض أنو ال يمكف محاكمة أخبلؿ التحقيؽ. ذلؾ 

 .(1) (1989جانفي  30جنائي فرنسي 
كؿ اإلجراءات االستقصائية التي تيدؼ دائما  و في ذلؾ شأفنأفيك إجراء استقصائي ش

الكشؼ عف الحقيقة في أم قضية، حيث يككف الجاني في أم جريمة ىك مستكدع السر  إلى
الكحيد لحقيقتيا، كبالتالي فيتـ البحث عف الحقيقة بالقرب مف شخصو، أما إذا كاف المتيـ ليس 
ىك الجاني الحقيقي كاف لبلستجكاب فضؿ في الكشؼ عف الحقيقة كلك بانصراؼ ذىف المحقؽ 

إليو فعؿ اإلجراـ، كيككف بيذا الكصؼ إجراء مف إجراءات البحث عف إلى شخص آخر ينسب 
جراء مف إجراءات الدفاع أم لو طبيعة مزدكجة.  األدلة، كا 

يككف  التحقيؽ، كمف ثـ فكؿ ما يترتب عميواالستجكاب إجراء مشركع مف إجراءات 
معنكياتو صحيحا، لكف قد يمجا المحقؽ إلى إرىاؽ المتيـ باالستجكاب المطكؿ حتى يضعؼ 

كيقمؿ مف حدة االنتباه أثناء اإلجابة فيحممو عمى االعتراؼ. كاالستجكاب المطكؿ صكرة مف 

                                         
(1) P. Chambon, Op, p.p.177-178. 
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ف إطالتو لفترات متصمة مف الميؿ ك النيار دكف انقطاع تحطيـ صكر اإلكراه المادم أل
بكؿ ما ىك منسكب إليو، بغض النظر عف  -يعترؼ- ألعصاب المتيـ كالتضييؽ عميو، فيقر

 .(1)ومدل حقيقت
كاالستجكاب المطكؿ يرىؽ المتيـ كيستنفذ قكاه كيؤثر في إرادتو لذلؾ تبطؿ كؿ 

عقب ىذا االستجكاب كتطبيقا ليذا أكصت المجنة الدكلية  االعترافات الصادرة منو أثناء أك
لممسائؿ الجنائية بتحريـ إخضاع المتيـ الستجكاب مطكؿ، دكف السماح لو بالراحة كالتغذية 

كفي التشريع الجزائرم يمكف أف نميز في ىذا الصدد بيف  نـك في األكقات المناسبة.الطبيعية كال
 ثبلث مراحؿ إجرائية:

 في مرحمة التحريات األولية: -1
ضمانا لعدـ إطالة االستجكاب، حرص المشرع اإلجرائي الجزائرم عمى إلزاـ المحقؽ أف 

مراقبتو، كىذا تى يتمكف مف يذكر في المحضر فترات الراحة التي تتخمؿ االستجكاب، كذلؾ ح
عمى كؿ ضابط مف قانكف اإلجراءات الجزائية صراحة بقكليا: "يجب  52ما نصت عميو المادة 

لمشرطة القضائية أف يضمف محضر سماع كؿ شخص مكقكؼ لمنظر مدة استجكابو كفترات 
اضي الراحة التي تخممت ذلؾ كاليـك كالساعة المذيف أطمؽ سراحو فييما، أك قدـ إلى الق

 المختص.
ما تكقيع صاحب الشأف أك يشار فيو إلى إكيجب أف يدكف عمى ىامش ىذا المحضر 

امتناعو، كما يجب أف تذكر في ىذا البياف األسباب التي استدعت تكقيؼ الشخص تحت 
 النظر.

كيجب أف يذكر ىذا البياف في سجؿ خاص ترقـ ك تختـ صفحاتو كيكقع عميو مف ككيؿ 
كؿ مراكز الشرطة أك الدرؾ التي يحتمؿ أف تستقبؿ شخصا مكقكفا  الجميكرية كيكضع لدل

 لمنظر.
 يتـ التكقيؼ لمنظر في أماكف الئقة بكرامة اإلنساف كمخصصة ليذا الغرض.

 يمكف لككيؿ الجميكرية المختص إقميميا في أم كقت أف يزكر ىذه األماكف. 

                                         
 .221.صمرجع سبؽ ذكره، مركؾ نصر الديف،   (1)
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حد أسو أك بناء عمى طمب كيجكز لككيؿ الجميكرية إذا اقتضى األمر، سكاء مف تمقاء نف
أفراد عائمة الشخص المكقكؼ لمنظر أك محاميو، أف يندب طبيبا لفحصو في أية لحظة في 

 ".أعبله 51لمنصكص عمييا في المادة اآلجاؿ ا
يتعمؽ  ضمافكضع قد حرص عمى أف المشرع ب جميا يتضح ىذه المادة نص بمكجبك 

ضابط الشرطة القضائية بذكر بلؿ إلزامو لمف خبعدـ إرىاؽ الشخص المشتبو فيو باالستجكاب، 
ساعات االستجكاب كساعات الراحة في المحضر الذم يحرره بأقكاؿ المتيـ، كيرسؿ ىذا 
المحضر فيما بعد لككيؿ الجميكرية، مف ىذا ال يمكف لو أف يتصرؼ بمطمؽ الحرية في إجراء 

 االستجكاب.
ادة ال يقصد بو معناه ىذا كيبلحظ أف مصطمح االستجكاب المستعمؿ في ىذه الم

نما يقصد ة إليو كمناقشتو فييا تفصيبل، ك االصطبلحي كىك مكاجية المتيـ باالتيامات المكجي ا 
، حيث أف المادة استعممت محضر استجكاب، كالمقصكد بو  auditionsبو سماع األقكاؿ

 Les ال محاضر االستجكاب d’audition  Les procès verbauxمحاضر سماع  األقكاؿ

procès-verbaux d’interrogatoires  ذلؾ أف ضابط الشرطة القضائية ال يجكز لو أف ،
 139/2ف االستجكاب مف اختصاص السمطة القضائية كحدىا. المادة يستجكب أيا كاف، أل

إذ ال يجكز لسمطة التحقيؽ ندب ضابط الشرطة القضائية الستجكاب المتيـ، كىذه ، (1)ؽ.إ.ج
االستجكاب ف. (2)كف سكاه مف إجراءات التحقيؽ األخرل ألىميتوضمانة خاصة باالستجكاب د

ال يجكز لغير القضاة القياـ بيذا اإلجراء مع ك إجراء قضائي مف اختصاص قاضي التحقيؽ 
 -التحقيؽ قصد بيا اإلنابة بيف قضاةيك  -حتى في حالة اإلنابة القضائية تحرير محضر كجكب

 منح ىذا الحؽ لككيؿ الجميكرية في حالةج ك إ..ؽ 100،139،142ىذا ما نصت عميو المكاد ك 

ككذلؾ في حالة أمر اإلحضار الذم  .(3)ؽ.إ.ج 58،59الجنحة المتمبس بيا في المكاد الجناية ك 
مف  2فقرة  114اآلمر بو حسب المادة  فقرة ينفذ خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيؽ 

نما يجكز لو فقط كىكذا فإنو ال يجكز أبدا لضابط الشرطة القضائية  ؽ.إ.ج. استجكاب المتيـ كا 

                                         
 .155.، ص501ىامش  مرجع سبؽ ذكره،عبد ا اكىايبية،   (1)
 .   378.، صمرجع سبؽ ذكره ،مركؾ نصر الديف  (2)
 .82.، صمرجع سبؽ ذكرهفضيؿ العيش،   (3)
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سؤالو. كيتمثؿ السؤاؿ في مكاجية المتيـ بالتيمة كمطالبتو بالرد عنيا دكف مناقشتو فييا مناقشة 
 .(1)تفصيمية
لسكء ترجمة القانكف كعدـ انسجامو ككضع الكممات في الحقيقة الخمط راجع  كىذا 

يو. كالحقيقة أف ىذه الفترة تسمى مرحمة كالمصطمحات في غير مكانيا، األمر الذم أكقع لبسا ف
التحريات األكلية ك لـ تحرؾ فييا الدعكل العمكمية أصبل فالشخص ىنا مجرد مشتبو فيو 

 ال يستجكبو.قؽ معو ك إنما يسمع أقكالو فقط ك كضابط الشرطة القضائية ىنا ال يح
 في مرحمة التحقيؽ القضائي االبتدائي: -2
لة مدل أاالبتدائي، فقد طرح الفقو الجنائي مسضائي القمرحمة التحقيؽ بالنسبة ل

مشركعية االستجكاب كعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، اعتمادا عمى األسمكب الذم يعتمده القاضي 
كمناقشتو التفصيمية فيما ينسب إليو مف تيمة بغرض لة فترة استجكاب المتيـ في التحقيؽ، كإطا

ستجكاب بيذه الطريقة يؤثر عمى إرادة المتيـ، ف االإضعاؼ معنكياتو كالتقميؿ مف انتباىو، أل
مما قد يدفعو إلى التصريح بأقكاؿ لـ يكف ليصرح بيا لكال اإلرىاؽ الذم لحقو مف جراء إطالة 
مدة استجكابو، إال أف المبلحظ ىك عدـ كجكد معيار محدد يمكف االستناد إليو في تقرير مدل 

الة مكضكعية مترككة لسمطة المحقؽ تحت طكؿ مدة االستجكاب مف عدمو، كبالتالي فيي مس
 رقابة قضاء المكضكع.

نو أف يؤثر في إرادة المتيـ، كذلؾ أحيث يتعيف عمى المحاكـ بحث ما إذا كاف مف ش 
كقكة مقاكمتو، مع األخذ باالعتبار  بدراسة الظركؼ المختمفة المحيطة بو كالضغط الذم يكاجيو

اعتبار االستجكاب مطكؿ ليس زمني لكنو مجرد  كالضابط في .سنو كحالتو الصحية كالعقمية
 ضابط نسبي يختمؼ باختبلؼ درجة تحمؿ كؿ شخص.ىك شعكر المتيـ باإلرىاؽ، ك 

 
 
 
 

                                         
 .211.ص ،مرجع سبؽ ذكرهاألوؿ، الجزا بارش سميماف،   (1)
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جباره إطالة االستجكاب إلرىاؽ المتيـ ك فيخرج المحقؽ عف حياده الكاجب متى تعمد  ا 
ي مباشرة التحقيؽ و اإلجرائية فعمى االعتراؼ في ظركؼ نفسية صعبة، األمر الذم يمس أىميت

أمر مكضكعي، يخضع لتقدير المحقؽ تحت إشراؼ محكمة أثر ىذه اإلطالة ىك تحديد ك 
 .(1)المكضكع
مف الدستكر الجزائرم  147 المادةالحياد القضائي مقرر بمكجب الدستكر، حيث تنص ك 
مف نفس الدستكر حماية  150نو: "ال يخضع القاضي إال لمقانكف"، كتقرر المادة أعمى 

 تقاضي مف أم تعسؼ أك انحراؼ يصدر مف القاضي".م"يحمي القانكف ال متقاضيف، فتنص:ال
نو يقرر أكيبدك حرص المشرع الجزائرم عمى كجكب اإلسراع في استجكاب المتيـ، 

أمر ب كؿ متيـ يصدر ضده أمر إحضار أك كجكبا في قانكف اإلجراءات الجزائية، استجكا
نو يقرر أإال ؽ.إ.ج،  118،121،112ية طبقا لممكاد قبض أك مذكرة إيداع في مؤسسة عقاب

فيكدع المتيـ في المؤسسة العقابية دكف استجكابو  ،استثناء عمى ذلؾ متى تعذر االستجكاب
لقاضي األمر أك مف أم قاض آخر، ساعة، يستجكب قبؿ انقضائيا مف ا 48كلفترة ال تجاكز 

ال اخمي سبيمو، ك   .(2)بس يعتبر حبسا تعسفياف عدـ استجكابو ك بقائو في الحألا 
 في مرحمة التحقيؽ النيائي أو مرحمة المحاكمة: -3

ىذا كمنع المشرع الجنائي االستجكاب المطكؿ حتى في مرحمة المحاكمة، حيث نص في 
"...كال يجكز مقاطعة المرافعات كيجب  نو:أمف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى  285المادة 

ناء الكقت ة بحكـ المحكمة، كلكف ال يجكز مع ذلؾ إيقافيا أثمكاصمتيا إلى أف تنتيي القضي
المتيـ". كىذا النص يفيد انو حتى في مرحمة المحاكمة، المشرع منح البلـز لراحة القضاة ك 

المتيـ الحؽ في الراحة حتى يتمكف فييا مف استرجاع أنفاسو كبمفيـك المخالفة ال يجكز لمقضاة 
 .(3)خبلؿ المرافعات المستمرة أف يباشركا االستجكاب المطكؿ مف

                                         
 .74 .،ص2987، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،اعتراؼ المتيـ فقيا وقضااعدلي خميؿ،   (1)

 .259-251.صص. ،مرجع سبؽ ذكرهسامي صادؽ المبل، 
 .84.ص، 1008ماف، ع ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،اعتراؼ المتيـ وأثره في اإلثبات دراسة مقارنةحمد العبادم، أمراد 

 .686.ص ،2983 ، الجزء الثاني، دار الفكر العربي،اإلجرااات الجنائية في التشريع المصريمأمكف محمد سبلمة، 
 .501.، ص1000، دار النيضة العربية،شرح القواعد العامة لتجرااات الجنائيةعبد الرؤكؼ ميدم، 

 .387.ص مرجع سبؽ ذكره،بية، يكىاأعبد ا   (2)
 .229.، صمرجع سبؽ ذكره مركؾ نصر الديف،  (3)
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 : الدفع بعدـ إرادية االعتراؼ الفرع الثاني
إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي حيث يتكصؿ  -كما سبؽ القكؿ -االستجكاب

ض قد يتمخلة عف طريؽ مناقشة المتيـ فييا ك قاضي التحقيؽ مف خبللو إلى تمحيص األد
لعكامؿ ينبغي أف تككف إرادة المتيـ حرة عند لكؿ ىذه ااالستجكاب عف اعتراؼ المتيـ. ك 

ي التحقيؽ أك يمتنع عف اإلجابة استجكابو فمو مطمؽ الحرية في أف يجيب عمى أسئمة قاض
ليس لقاضي التحقيؽ إرغامو عمى ذلؾ، أف االستجكاب بالنسبة لممتيـ كسيمة مف كسائؿ ك 

نو إقرار أير امتناعو عمى ال يصح تفسد أف يحممو عمى عدـ استعماليا، ك الدفاع، فميس ألح
كال يجكز أف ينطكم االستجكاب عمى أم إكراه سكاء كاف ماديا أك معنكيا كمف  بصحة االتياـ.

نو حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ كما ال أثـ ال يجكز لقاضي التحقيؽ اإليحاء بكضع معيف مف ش
 ف يحمؼ اليميف.أيجكز لو إرىاقو أثناء استجكابو، ك 

ثر عمى إرادتو فحممو أذا تعرض المتيـ بغير حؽ لضغط خارجي كيبطؿ االستجكاب إ
نطكت اإلجابة عمى ما يضر بمركزه في الدعكل ككؿ قكؿ اعمى اإلجابة عمى أسئمة المحقؽ ك 

حد المتيميف تحت كطأة اإلكراه أك التيديد بو يبطؿ كال يعكؿ عميو في أنو صدر عف أيثبت 
 .(1)اإلثبات

 إثبات إرادية االعتراؼإشكالية عبا  :الفرع الثالث
 (؟عمى مف يقع عبا إثبات إرادية االعتراؼ في النظاـ اإلجرائي الجزائري)

 (العامة )النيابة نو يقع عمى عاتؽ سمطة االتياـإتطبيقا لمبدأ األصؿ في المتيـ البراءة، ف
 صالحو،  أف تقدـ األدلة التي تكشؼ عف الحقيقة سكاء ضد المتيـ أك فيعادة التي عمييا 

عبء إثبات أف االعتراؼ قد  ،(2)ؽ.إ.جمف  69 تطبيقا لمبدأ البحث عف الحقيقة الكارد بالمادة
ذلؾ إذا ما نازع المتيـ في صحة ىذا ـ عف إرادة حرة بدكف أم تأثير، ك صدر مف المتي

ة حرة ألف ىذا ىك الكضع صادر عف إراد. فاألصؿ في االعتراؼ أنو صحيح ك االعتراؼ

                                         
 .379.صمرجع سبؽ ذكره،  مركؾ نصر الديف،  (1)
 كىذا ما استقر عميو أيضا قضاء المحكمة العميا:  (2)

 .132668مف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الثانية في الطعف رقـ  07/04/2987قرار صادر في 
 .35232مغرفة الجنائية الثانية في الطعف رقـ مف القسـ األكؿ ل 15/20/1985قرار صادر في 
 .72886في الطعف رقـ  16/01/2994قرار صادر في 

 .379المرجع نفسو، ص.
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ذا دفع االعادم. ك  لمتيـ بصدكر االعتراؼ منو نتيجة إكراه كقع عميو فعمى النيابة إثبات عدـ ا 
أف صاحب الدفع يصبح ذلؾ عمى الرغـ مف أف القاعدة العامة تقضي بىذا الدفع. ك صحة 

إطبلقيا في  ؼ ىنا أف ىذه القاعدة ال تسرم عمىاضيلكف مدعيا كعميو إثبات صحة دفعو، ك 
ف االعتراؼ لـ يصدر أ. بكالذم قد يككف ظاىره عدـ الجدية مجرد االدعاءالمسائؿ الجنائية، ك 

بات ىنا سيرد عمى عف إرادة حرة ، ال يجكز أف يمـز النيابة بإثبات عدـ صحتو، إذ أف اإلث
المفركض أف يقدـ المتيـ األدلة عمى أف االعتراؼ كاف كليد إكراه، ثـ تكمؼ كقائع سمبية، ك 

 .(1)النيابة لفحص الدليؿ
يـ يسعى دائما إلى تبرئة جرم في الكاقع العممي غير ذلؾ، ذلؾ أف المتغير أف ما ي

ثبات براءتو مف خبلؿ نظاـ الدفاع الذم كمفو لو القانكف، سكاء عف طريؽ حقو في ساحتو ك  ا 
الغاية مف كؿ ذلؾ ىك لو مف قبؿ المحكمة لمدفاع عنو، ك االستعانة بمحامي، أك بتعييف محامي 

مف كجية نظر ة في إثبات براءتو ىذا مف جية، ك احب مصمحأف المتيـ بطبيعة الحاؿ ص
يرجع مجرد ادعاءات ال دليؿ بشأنيا، ك  أخرل حتى تصبح األدلة التي تقدميا النيابة العامة

إلثبات عكسيا بحكـ قضائي  سبب ىذا إلى ككف قرينة براءة المتيـ قرينة قانكنية بسيطة قابمة
بيف قرينة أخرل ىي قرينة اإلذناب في بينيا ك  نائية ىناؾ صراعالج ةطكاؿ الخصكمبات، ك 

ف المتيـ ال يتخذ مكقفا سمبيا اتجاه إالكاقع أم قرينة اإلدانة باعتبارىا قرينة مكضكعية لذا ف
 . (2)األدلة التي تقدميا جية االتياـ بؿ يجب عميو تقديـ األدلة حكؿ أم دفع يتمسؾ بو

كجكب استعارة القاعدة المدنية  قو مفالحقيقة أف كؿ ذلؾ جاء نتيجة ما نادل بو الفك 
مدعى عميو في الدعكل تطبيقيا في المجاؿ الجنائي بحيث يصبح لممتيـ مركزيف فيك ك 

 .(3)قد يتحكؿ المدعى عميو في الدعكل الجنائية إلى مدعى بالدفعالجنائية، كمدعى في الدفع، ك 
لعمميات التي يقـك لكف ىذا العبء المفركض عمى المتيـ في الكاقع تخؼ حدتو نتيجة ا

ي باجالتحرم، حيث أف لو دكر إيبمقتضى سمطتو ككاجبو في البحث ك  بيا القاضي الجزائي
طبلؽ سراح البرئلعاـ التي تتطمب معاقبة الجاني ك تفرضو مقتضيات النظاـ ا فعمى  .(4)ا 

ؽ.إ.ج(  286كمة )المادة المحكمة أف تبحث عف الحقيقة بنفسيا مف خبلؿ إجراءات المحا

                                         
 .252.صمرجع  نفسو، ال  (1)
 ما بعدىا.ك  11.ص ،مرجع سبؽ ذكرهبارش سميماف،   (2)
 .128.صمرجع سبؽ ذكره،   مركؾ نصر الديف،  (3)

(4)  A. VITU, Op.Cit., p.187. 
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 ادةم)المبدأ أف القاضي الجزائي يحكـ في الدعكل حسب عقيدتو التي تككنت لديو بكامؿ حريةالك 
حيث يزف قكة اإلثبات المستمدة مف كؿ عنصر بمحض إرادتو ككجدانو فيأخذ بما ؽ.إ.ج(  212

عميو أثناء ذلؾ أف يستند في حكمو أك قراره عمى يدتو ك يطرح ما ال يرتاح إليو. ك تطمئف إليو عق
ة متحصمة بطرؽ مشركعة، إذ ال يجكز أف يؤسس قاضي المكضكع حكمو أك قراره عمى أدل

ف بطبلف اإلجراء المستمد منو الدليؿ يترتب عميو بطبلف الدليؿ ذاتو دليؿ لحقو سبب يبطمو أل
االعتراؼ باعتباره دليؿ مف أدلة اإلثبات ال يشذ دة ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ. ك تطبيقا لقاع

لضماف احتراـ  فنتيجة لكفاح اإلنسانية المرير  .(1) ؽ.إ.ج( 123 ادةمال )عدة عف ىذه القا
العامة أصبح االعتراؼ في ظؿ مبدأ االقتناع الشخصي خاضعا لحرية الحريات الفردية ك 

التأكد مف صدقو مف  تكافر شركط صحتوالقاضي في تككيف عقيدتو، فمو بعد التحقؽ مف 
تراؼ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو أف تككف المحكمة ممزمة الناحية الكاقعية، كليس معنى اع

بالحكـ باإلدانة، بؿ ليا أف لـ يكف مف كاجبيا أف تتحقؽ مف أف االعتراؼ الصادر مف المتيـ 
قد تكافرت شركط صحتو، مف حيث عدـ تأثر إرادة المتيـ بأم مؤثر خارجي. كما ينبغي عمييا 

ح ك ضك ك  األىمية اإلجرائية لدل المعترؼ فراتك أم مف  ) مراعاة تكافر باقي الشركط األخرل
 حتى يمكنيا التعكيؿ عميو كدليؿ. (االعتراؼ حةاكصر 

تحديد مدل صبلحيتو كدليؿ إثبات بتقدير قيمة أك حجية االعتراؼ ك  فالمحكمة ال تقـك
 وككنتقـك بميمة التأكد كالتحقؽ مف تكافر شركط صحتو كالتي يعتبر مف أىميا إال بعد أف 

المعنكم شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه المادم أك  صادر عف إرادة حرة ك بعيدا كؿ البعد عف أم
يث ال الكاقع عميو أثناء كؿ مراحؿ الدعكل العمكمية بغض النظر عف مطابقتو لمكاقع أـ ال، ح

نو غير صحيح كما إذا كاف قد كقع تحت ألك كاف صادقا متى ثبت يجكز االعتداد باالعتراؼ ك 
ذلؾ ال مكاف راؼ المتيـ إلى إجراءات صحيحة، ك كما يجب أف يستند اعت .(2)كراهتأثير اإل
و حيث مف األىمية بمكاف أف يككف التصرؼ المستمد مناد إليو كدليؿ إثبات في الدعكل، االستن

                                         
 .370.، ص2989، األكؿ عددالالمجمة القضائية،  .11/22/2983جنائي:  (1)

 .171.، ص2995، األكؿ عددالالمجمة القضائية،  .12/21/2993جنائي: 
 .82.ص ،2972، األكؿعدد النشرة القضاة، . 10/20/2970جنائي: 

 
 .238.صمرجع سبؽ ذكره، عدلي خميؿ،   (2)
 .166.ص ،مرجع سبؽ ذكرهسامي صادؽ المبل،  
 .418.ص ،سبؽ ذكرهمرجع  حمد فتحي سركر،أ
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أف يككف قد اجرم في الحدكد التي كضعيا القانكف لممارستو. الدليؿ مطابقا لنصكص القانكف ك 
باطبل ىك اآلخر كال يجكز االستناد إليو. كتتنكع أسباب  اؼ كليد إجراء باطؿ كقعفإذا كاف االعتر 

، كما ىك الحاؿ في طؿكما بينا، فقد يصدر االعتراؼ نتيجة استجكاب بابطبلف االعتراؼ 
في حالة عدـ تنبيو المتيـ إلى حقو في  -ؽ.إ.ج  100 ادةمال -االستجكاب عند الحضكر األكؿ

اكتشاؼ ائؿ المتيـ المكجية إلى محاميو ك يح، أك في حالة حجز رسعدـ اإلدالء بأم تصر 
ذا شاب البطبلف أم إجراء مف إجراءات ك  - ؽ.إ.ج 218المادة  -راؼ الكارد بيا االعت ا 
بالتالي البطبلف يمتد إلى ىذا االعتراؼ ك ف إكاف االعتراؼ كليد ىذا اإلجراء الباطؿ فؽ، ك التحقي

 يجب استبعاده.
ميمتيا في لمحكمة مف تكافر شركط صحة االعتراؼ اإلجرائية، تبدأ بعد أف تتحقؽ اك 

اليدؼ مف ىذا التقدير ىك التحقؽ مف صدؽ االعتراؼ مف الناحية تقدير ذلؾ االعتراؼ، ك 
 ماديات الكاقعة.الكاقعية بأف يككف مطابقا ك 

ىذا كسمطة القاضي في تقدير قيمة االعتراؼ ليست مطمقة، إذ يجب عمى المحكمة أف 
ب عدـ أخذىا بعدكلو أك بيف في حالة عدكؿ المتيـ عف اعترافو أك إنكاره لو في حكميا سبت

تعكيميا عمى اعترافو السابؽ، مثؿ اعترافو أماـ الضبطية القضائية أك النيابة، أك إنكاره، ك 
أف أدلى بيا عدكؿ رجكع عف األقكاؿ التي سبؽ ك التحقيؽ، أك محكمة الدرجة األكلى، فيعني ال

قد يككف دليؿ صدؽ فعمى القاضي التيقف العدكؿ دليبل عمى كذب المتيـ، ك  ـ، فقد يككفأمامي
صدؽ، إال أف العدكؿ أكلى بالتصديؽ ال االعتراؼ، الحتماؿ أف يككف ىذا األخير أمف أييما 

بتغى باعترافو إنقاذ عزيز عميو كىك كليد إكراه، كما قد يرجع سبب العدكؿ إلى ككف المعترؼ ا
دفع بكقكعو عف إكراه أك س إذا تراجع المتيـ عف اعترافو ك عمى ىذا األساحقيقي. ك الجاني ال

ذا أخذت المحكمة باعتراؼ المتيـ لمحكمة أف تتحقؽ مف ىذا الدفع، ك تحت تأثير كجب عمى ا ا 
 .(1)نو لـ يكف كليدا إجراء باطؿأفعمييا أف تتحقؽ مف 

                                         
 .244.صمرجع سبؽ ذكره، عدلي خميؿ،   (1)

، الجػػزء الثػػاني، مكتبػػة دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، الوسػػيط فػػي شػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػةمحمػػد عمػػي سػػالـ عيػػاد الحمبػػي، 
 .348، ص2996عماف، 

 .76.ص ،2997شاة المعارؼ، اإلسكندرية،، منعمـ النفس القضائيرمسيس بيناـ، 
 .284.، صمرجع سبؽ ذكرهمركؾ نصر الديف، 
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 تمػػػةخا
ىناؾ مثاؿ بسيط يساعد عمى تفسير كؿ مف التطبيؽ العممي، كالطبيعة المثيرة لمجدؿ   

 سيارة  لنفترض أف الشرطة تكقؼ سائؽ استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، قاعدةل
يكتشفكف  الشرطة أك تحريرىـ لمضبط بالمخالفة المرتكبةلتجاكزه السرعة المقررة، كأثناء إصدار 

ذا  ؼالمخالكافؽ يإذا لـ ف السيارة كمية لممخدرات، في صندكؽ شرطة لملـ يكف عمى البحث، كا 
البحث غير قانكني بمكجب ىناؾ كاف  ف العثكر عمى المخدراتامكبإسبب محتمؿ لبلعتقاد 

المادة من الدستور الجزائزي و 47 نص المادةفي الكاليات المتحدة األمريكية ك  التعديؿ الرابع
ككاف التفتيش باطبل كما تـ ضبطو مف ، الجزائرم مف قانكف اإلجراءات الجزائية 4الفقرة  51
 غير مشركع كغير مقبكؿ أماـ المحاكـ كدليؿ. ) كمية المخدرات المحجكزة ( أدلة

قبؿ ة قاعدبالالكاليات المتحدة األمريكية  في سيتمسؾ المتيـ في قضية الحاؿ إذ
ىذا مصير كسيتقرر ضبطت بشكؿ غير قانكني.  التي المخدرات كاستبعاد كمية المحاكمة لقمع

 حقكؽ المتيـالدفاع عبء إثبات أف  عمى كسكؼ يككف ،مف قبؿ قاض دكف ىيئة محمفيف دفعال
، كسيككف عمى اإلدعاء العاـ في المقابؿ انتيكتالمقررة بمكجب التعديؿ الدستكرم الرابع قد 

ذا كانت الكقائع متنازع ك  إثبات كجكد السبب المحتمؿ لتبرير تفتيش السيارة. ) كىك ما ييا فا 
ذا إف كجدكا، استدعاء الشيكدب( سيسمح لؤلطراؼ  عادة يحصؿ المتيـ بشيادتو في  نجح كا 

في المحاكمة في كقت  سيتـ استبعاد األدلة المتحصمة ضده، كاثبت إدعاءهجمسة االستماع 
 .أف البحث كاف غير قانكنيفي مثالنا القاضي بعد أف  يقرر  الحؽ 

فبل يبقى أماـ اإلدعاء يـك المحاكمة أم حؿ أك سبيؿ لمكاجية المتيـ بالمخدرات  
رفض ىذا مف ثـ لمحكمة كاجب عمى اكيككف المضبكطة بعد استبعادىا كأدلة في قضية الحاؿ 

 في الكاقع مذنب.تياـ االأدلة نجح في استبعاد المتيـ الذم  أفعمما االتياـ. 

فكرة أف شخصا آخر قد كضع أم أدنى ربما كاف السائؽ ليس لديو كفي المقابؿ لكف  
، ىك الذم قاـ بكضعيا في الصندكؽالضابط يككف ، أك ربما توىذه المخدرات في صندكؽ سيار 

ؾ أدلة لىنابما أف مذنب بالفعؿ ىي أف المتيـ دكف أدنى شؾ ترجيحا  األكثركلكف الفرضية 
في الحمقة  في استبعادىاالمتيـ فقط  كمممكسة قد ضبطت في قضية الحاؿ نجح  مادية

 . اإلجرائية السابقة عمى المحاكمة
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فإذا لـ ينجح المتيـ  ، بالبراءة إلى الحكـؤدم تمقائيا تنبلحظ أيضا أف القاعدة ال ىذا ك 
 البحث في صندكؽ بأففي تمؾ الحمقة اإلجرائية السابقة عمى المحاكمة في إثبات إدعائو 

 .مخدراتالبتيمة حيازة  إدانتوفبل مناص بعد ذلؾ مف الحكـ ب قانكنيا. غير  كاف سيارتو 

في ىذه الحالة ال يختمؼ حالو كثيرا فيك بطبلف نسبي  لضبطفإف بطبلف اكفي الجزائر 
كال كمف شرعت ىذه األكضاع لحمايتو القانكنية ة المصمحالصفة ك يجب أف يتمسؾ بو صاحب 

ثبات قياـ العميا يجكز إثارتو ألكؿ مرة أماـ المحكمة ، كال يرتب أثره إال بعد أف يتـ التمسؾ بو كا 
 .ئلجراء مف قبؿ القائـ بولخرؽ 

نتائج كمف مجمؿ الدراسة يمكف استخبلص ال مف خبلؿ ىذا المثاؿ البسيط، النتائج:
 التالية:

استبعاد  قاعدة فمف المراقبيف القانكنييف يعرب عف ارتياحو الكامؿ مفقط عدد قميؿ  أف -
العميا  ةاالتحاديالمحكمة  انتقدك قد ابعض المعمقيف  األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة، كأف

بإدخاؿ عدة القاعدة كىك ما تـ بالفعؿ إذ تـ لحد مف نطاؽ مطالبيف بافي الكاليات المتحدة 
  حسف نية.عمى القاعدة كاف أىميا استثناء  ات ستثناءا

استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ  قاعدةأنو ينبغي إلغاء ركز عمى  خراآل أف البعض -
 عمى ىذا األساس  كقد اقترح بعض أعضاء الككنغرسألنو يعكؽ تنفيذ القانكف.  غير مشركعة

العميا  في المحكمة االتحاديةتحصيميا غير مشركع  الحكـ باستبعاد األدلة  تشريع إللغاء إصدار
 ثؿ ىذا التشريع. لـ يصدر م حتى اآلف األمريكية كبقية المحاكـ األخرل، لكف

منيـ طرح تساؤؿ ميـ بمناسبة تطبيؽ القاعدة في الميداف القضائي معبرا أف العديد  -
فبلت مف باإلمذنبيف لميسمح القانكف أن  خبللو عف تخكؼ مشركع قائبل أنو مف غير المعقكؿ

 ؟ أك ألف الضابط قد تصرؼ برعكنة كعدـ مسؤكلية انتيكت الدستكرقد ألف الشرطة  العقاب
عدـ فعالية ك عدـ نجاعة عدة اعتبارات أىميا رره بفاستمرار العمؿ بالقاعدة تكفي المقابؿ ف كل

الناجـ عف مخالفتو  عبلج الضررالقائـ باإلجراء، كفي ردع تيا في قك  ، كضعؼالبدائؿ المقترحة
لمحقكؽ الدستكرية كالضمانات اإلجرائية المقررة قانكنا لممشتبو فييـ كلمبدأ األصؿ في الشخص 
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، لكف عف مذنب ليست جذابة لمغاية اإلفراجفعمى الرغـ مف ككف مسألة . البراءة ال اإلذناب
 . بكثير انتياؾ الدستكر يبدك أسكأ

ككبقية  -ئي الجزائرممر ال يختمؼ كثيرا في الجزائر رغـ ككف النظاـ اإلجرااألأف   -
قاعدة االستبعاد في  يعالج -األنظمة اإلجرائية البلتينية كالنظاـ اإلجرائي الفرنسي أك المصرم 

، إذ أف ىناؾ العديد مف كأثر يستتبع الحكـ ببطبلف اإلجراء المخالؼك  إطار نظرية البطبلف
ة الجزائرم أبرزىا اإلجراءات القيكد كالمفاىيـ غير الكاضحة المعالـ في قانكف اإلجراءات الجزائي

، الجكىرية كالتي تؤدم ال محالة إلى تقميص نطاؽ تطبيؽ القاعدة في الميداف العممي كالقضائي
إذ أف األمر يتطمب كطبقا لما سبؽ ذكره تدخؿ االجتياد القضائي إليضاح ىذه المفاىيـ أكثر 

لقاضية بالبطبلف اإلجراءات  اتضح لنا جميا أف األحكاـ اأنو كمف خبلؿ دراستنا  فأكثر. إال
استبعاد األدلة المتحصمة منيا قميمة جدا إف لـ نقؿ منعدمة. كيرجع ذلؾ لتغميب كمف ثـ 

اعتبارات الفعالية خاصة مع تفاقـ مكجات اإلجراـ في الكقت الراىف كزكاؿ الصبغة الدستكرية 
جرامية كاإلجراـ في أصناؼ مف األنماط اإلمة مف الضمانات المقررة لممشتبو فييـ معف ج

المنظـ مثبل بعد مصادقة الجزائر ككغيرىا مف الدكؿ األخرل عمى جممة مف االتفاقيات الدكلية 
في إطار التعاكف الدكلي لمقضاء عمى ىذه األنماط الخطيرة التي تطمب معاممة خاصة لمقضاء 

  عمييا.

غير مشركعة يحد مف نطاؽ كآثار الحكـ باستبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ ما أف  -
مبدأ تساند األدلة، إذ أنو كطبقا ليذا المبدأ يمكف  لمقاضي أف يتغاض عف آثار سبب آخر كىك 

ذا استطاع أف  ف أثر عمى الدليؿ المتحصؿ منو،  حكمو ببطبلف اإلجراء كعف ما يستتبع ذلؾ م
أف نخفي ىنا  ، كال يمكف يستند في حكمو باإلدانة إلى دليؿ آخر منقطع الصمة بالدليؿ المستبعد

  تأثير الدليؿ المستبعد عمى تأكيد قناعتو باإلدانة. 

فيما يخض   التكقع مستكل أف األفراد في الكقت الراىف ال يمكف أف يبقى عندىـ نفس -
انتشار كاميرات المراقبة في كؿ الشكارع العامة مع لمشركع بالخصكصية خاصة االحد األدنى 

سائؿ المستخدمة ك و التطكر الذم تعرفكار أك المتسكقيف، كمع كفي كؿ األماكف التي يرتادىا الز 
كأف كاف األمر  لدراسة األعماؿ الداخمية لممنزؿ التصكير الحرارمفي المراقبة ككشؼ الجرائـ ك

  .يتطمب الحصكؿ عمى إذف مف السمطة المختصة
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يو إف مشركعية األدلة تعتبر حدا ال يمكف لمقاضي أف يتجاكزه نظرا لما تقـك عم -
الخصكمة الجنائية مف مبدأ حرية المتيـ كتعزيز قرينة براءتو، كليس فقط إطبلؽ حرية القاضي 
في اإلثبات ممثبل سمطة الدكلة في العقاب، كىذا ما أشار إليو المشرع الجزائرم حيث أفادنا 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كذلؾ مف   212بكجكب صحة كمشركعية الدليؿ في نص المادة 
ماعدا األحكاؿ التي ينص فييا " ؿ التقرير فييا عمى أف الجرائـ تثبت بكؿ طرؽ اإلثبات خبل

مشركعية الدليؿ، حيث يمنع القانكف   ، ومن  هذه األحوال نجد حالة"القانكف عمى غير ذلؾ 
    القاضي مف بناء حكمو عمى دليؿ تـ الحصكؿ عميو بالمخالفة لنص القانكف.

إف رغبة الدكؿ في تحقيؽ االستقرار كاألمف قد تؤدم بيا إلى التشدد في شركط  -  
غير المشركع، فتميؿ أكثر فأكثر نحك تفضيؿ البدائؿ األخرل كمبلحقة المخالؼ  استبعاد الدليؿ

جنائيا كتعكيض المضركر مدنيا، غير أف مثؿ ىذه الدعاكل  قمما تنجح في تحقيؽ قكة الردعية  
 كتمؾ التي تحققيا قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة.   

ة في دكلة ما سيؤثر كيؤثر ال محالة  بطريقة أف فمسفة كنطاؽ الحؽ في الخصكصي -
مباشرة أك غير مباشرة في نطاؽ تطبيؽ استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في 

 الميداف العممي كالقضائي.
إف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف نطاؽ تطبيؽ استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير  - 

اتو، كأف ىذا النطاؽ سيختمؼ بحسب تغميب مشركعة كمفيـك عدـ مشركعية الدليؿ في حد ذ
مصمحة المجتمع في الحفاظ عمى أمنو كاستقراره عمى جانب حماية الحريات الفردية، أك تغميب 
جانب حماية الحريات الفردية عمى الجانب اآلخر حتى كلك ترتب عمى ذلؾ تضحية  ببعض 

 اعتبارات الفعالية.
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 :قديـ جممة التكصيات اآلتي ذكرىاعمى ىذه النتائج يمكف ت بناء التوصيات:

 فاإلمكا أنو مف كاجب القاعدة اإلجرائية ابتداء، أف تحقؽ تكازنا مطمكبا كضركريا قدر -
ىذا كيمعب بيف فاعمية العدالة الجنائية مف جية كحماية الحقكؽ كالحريات مف جية أخرل. 

ة االستبعاد األدلة المتحصمة البطبلف في النظاـ اإلجرائي الجزائرم كاألثر المترتب عنو، كقاعد
النظاـ اإلجرائي األمريكي دكرا فعاال في الحماية الدستكرية لمحقكؽ  بطرؽ غير مشركعة في

كالحريات خبلؿ المعركة القائمة أثناء كطكاؿ الدعكل العمكمية بيف الحؽ في السر كعدـ انتياؾ 
 حرمة الحياة الخاصة كالحؽ في اإلثبات .

القانكني الحقيقي أف تككف أقدامو في ميداف العمؿ كأف يككف فكره  لفقيويجب عمى ا أنو -
ما يفرضو الكاقع مف اعتبارات كال ينكرىا بصفة في سماء المثؿ العميا. إذ يجب أف ال ييمؿ 

كالكاقع الذم يفرضو أفراد مجتمعو  ةكاقع القضايا المطركحكمية حتى ال يككف منقطع الصمة ب
في  ءجراالقائـ باإل كأفقع عبر مختمؼ القطر الكطني الكاحد. كخصكصيتو عمى تنكع ىذا الكا

 و المقابؿ إف لـ يكف مثاليا فإنو يجب أف يسعى إلى المثالية كذلؾ ال يتأتى كلف يتأتى إال بحرص
كاجية المشتبو فييـ كالتصرؼ في م لما لو كما عميوعمى التككيف الجيد كالمتكاصؿ كالفيـ الجيد 

دكف تخاذؿ أك تعسؼ،  .و في الكاقع العممي عمى ىذا األساسيكاجمع الحاالت التي سكؼ ت
ال طغت كانحرفت كىذه  فأم سمطة كميما كانت أك عمت يجب أف ال تككف مطمقة إطبلقا تاما كا 

 دكلة الحريات كالقانكف.  المعركفة في مف ابسط بديييات

كضعو  اءابتديجب أف يتكلى المشرع  عمى نحك مرف،بالقاعدة نأخذ  أفيجب  أنو -
الحقكؽ كالحريات الفردية  احتراـكقبؿ كؿ شيء  ،القانكف كاحتراـ االلتزاـلمساعدة الجميع عمى 

اإلدعاء العاـ )النيابة  الدفاع، ؿإلى رجا ،)رجاؿ الضبط القضائي( مف رجاؿ الشرطة ابتداء
لقائميف عنيا لردع ا االستغناءيمكف أبدا  العامة( كصكال إلى المحاكـ، ذلؾ أف القاعدة ال

المشركعة. كما ال يمكف ألم  رباإلجراءات طكاؿ مراحؿ الدعكل العمكمية عف ممارساتيـ غي
ف  خاصة كسيمة أخرل تحقيؽ ما تحققو القاعدة مف أغراض حماية لمبادئ الشرعية اإلجرائية. كا 

 اكجكد القاعدة لـ يتـ القضاء عميي ـعممنا بحسب الدراسات بأف الممارسات غير المشركعة كرغ
، كجكد لممدينة الفاضمة الإذ كمية مثميا في ذلؾ مثؿ الجريمة  اال يمكف القضاء عمييك  -كمية

نما يمكف فقط  مقترنة بكجكد األفراد عمى األرض، ايمكف القضاء عمييا كمية ألني ال فالجريمة كا 
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التقميؿ شأنيا  قكة رادعة مف ؿلكنيا مثمت كتمثك  -عمى المجتمع  اآثارى فالتقميؿ منيا كالحد م
 فما بالؾ المكاجية البلزمة كالفعالة. االقتضاءالمشركعة كمكاجياتيا عند مف الممارسات غير 

المحافظة عمى  ؼالمشركعة ككؿ ذلؾ بيد راألدلة غي استبعادلك لـ تكجد قاعدة كقاعدة 
 اعتبارهبيقـك عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية  يالشرعية اإلجرائية التي ينص عمييا الدستكر كالت

 قانكف الشرفاء . 
ألف كجكدىا عمى كجو الخصكص  االستبعادعدـ إلغاء قاعدة إلى يجب التكجو  وأن -

بؿ كعمى  تحققو القاعدة، كعجز البدائؿ األخرل عف تحقيؽ ما دعمو مكقؼ الشريعة اإلسبلمية،ي
ة لمقائـ باإلجراء الشخصي ةكالمسؤكلي االستبعاداإلجرائي المتمثؿ في  ءالرغـ مف الجمع بيف الجزا

فيـ لقرينة براءة  ءعف سكء تقدير كسك  ةالممارسات غير المقبكلة النابع فالعديد م ؾىنا
القكانيف ذكات األصؿ البلتيني الذيف يعتبركف تقرير  ءالشخص. كما يدعـ ذلؾ أيضا مكقؼ فقيا

قشة كتبرير ألنو يحتاج إلى منا األدلة المستمدة منو أمر ال استبعاد كالبطبلف كمف ثـ إلغاء أ
 ببساطة بدييي كمقتضى مف مقتضيات الشرعية اإلجرائية.

كما أف  جريمة أخرل، ارتكاب كال يحتاج إلى ال يتطمب الجريمةالقضاء عمى أف  - 
يقـك فكرىـ كتصرفاتيـ  فكالقائميف عمييا يفترض لدييـ بداىة أ كاألمنية المؤسسات القضائية

تماثؿ  تيقدمكا بذلؾ عمى تصرفابل ف كر إلى نصابيا ،لرد األم كاالعتداؿ عمى المكازنة
كتعـ الفكضى بؿ كتتفاقـ أكثر فأكثر  فيعـ اإلجراـ الطرفيف، غير المشركعة. المجـر تصرفات

 انتياكاتعمى األدلة المتحصمة مف  االستبعادعف طريؽ خمؽ المبررات. عمى أف يقتصر ىذا 
 يعمى الفعالية ف اة غير مؤثرة حفاظشكمية بسيط انتياكاتمف مجرد  جسيمة صارخة ال
 إذ أف التكازف مطمكب . مكافحة الجريمة،

 االلتزاـمساعدة الجميع عمى  ابتداءكعمى ىذا األساس يقع عمى عاتؽ المشرع  أنو -
الحاالت التي يمكف أف  تكقع جميعستطيع بطبيعة الحاؿ ي ال عمى الرغـ مف أنوبالقدر الكافي 
بذلؾ كؿ طرؼ في مكانو كيرجع األمكر لنصابيا، خاصة أف ىذه الكاقع. فيضع يكشؼ عنيا 

بمكجب في األخير تكريسيا فالبشرية لمحصكؿ عمييا  بذلتو رالضمانات قد جاءت بعد كفاح مري
كسبقتيـ في ذلؾ  جميع دساتير دكؿ العالـ الحديث، ى ضركرة كجكدىاعم اتفقتدساتيرىا. إذ 

باقة في تقرير مبدأ الشرعية بصفة عامة مصداقا لقكلو الشريعة اإلسبلمية كعادتيا كما كانت س

 .﴾ َوَما ُكَنا ُمَعذِِّبيَف َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً  ﴿ :اإلسراء سكرةمف  15 تعالى في اآلية
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القائميف عمى اإلجراءات إلى ممارسات أقرانيـ اليمجية  فبحجة مكافحة الجريمة يحثـ ك  
رغبة منيـ في التمتع بالسمطة  أك ء تقديرىـ لو،غابرة لسكء فيميـ لمقانكف كسك عصكر  يف

ألف السمطة المطمقة في يتمتع بالسمطة المطمقة، أف في دكلة القانكف  دحيمكف ألكال  المطمقة،
كمشركع في  رلذا يجب عمييـ بذؿ جيد أكبـ يشيع الفكضى كعدـ االستقرار، محد ذاتيا ظ

مشركعة بحسب  ء عمييا ككشفيا أساليبلمقضا كأف يطكركا مف األساليب الكشؼ عف الجرائـ،
بحسب الحالة كفي  الخالمعقدة، المنظمة، المتطكرة...  األنماط اإلجرامية المختمفة البسيطة،
 انتظارإلى أساليب المجرميف. كفي  باالنحداريقكمكا  أف  الحدكد التي رسميا كبينيا القانكف. ال

ضيقا يحضر فيو القياس كأف يفسر الشؾ ذلؾ يجب أف يفسر القانكف بمفيكمو الكاسع تفسيرا 
األساسي لمحقكؽ كالحريات باعتباره الحامي الحقيقي ك كقد بذؿ القضاء  دائما لمصمحة المتيـ.

في الجزائر  ككبيرا كمعتبرا سكاء في الكاليات المتحدة األمريكية أ االفردية في سبيؿ ذلؾ جيد
 األكضاع انعكستك تبارات حقكؽ اإلنساف اعتبارات الفعالية كاعالتكازف المطمكب بيف  ؽلتحقي

 عبر مختمؼ المراحؿ. بحسب تكجيات القضاة كمكقفيـ مف القاعدة أثناء ذلؾ
أنو كثيرا ما يجتيد المحققكف في استعماؿ  الكسائؿ التي يعتقدكف بأنيا تؤدم إلى   -

جراء إلى كشؼ الجريمة، كىذا االجتياد مطمكب، كلكف يجب أال يندفع المحقؽ أك القائـ باإل
 التي تجاكز حدكد القانكف كما رسمو مف إجراءات، ألف ذلؾ سيكقعو في دائرة األمكر المحظكرة

لمبطبلف  عرضة  تحقيقو الذم استغرؽ منو جيدا كبيرا ككقتا طكيبل تجعؿؤاخذ عمييا، أك قد ي
 ئلجراء.ل هاتخاذ الذم تـ مف طرفو أثناء بسبب الخطأ أك العيب

عدة يجب أف يتناسب كيتأثر ال محالة بظركؼ كؿ قضية عمى قاالأف نطاؽ تطبيؽ  -
حدا كبمؤشر أك بنسبة اإلجراـ في المجتمع كقت الحكـ، كأف يقتصر فقط عمى المخالفات 
الجسيمة التي يرتكبيا القائـ باإلجراء كالتي ترقى إلى درجة التعسؼ أك عدـ الكفاءة في التعامؿ 

لة بالبطبلف لمجرد تحصيميا عقب مخالفات شكمية مع المكقؼ، كعدـ اإلفراط  في كصـ األد
كالتمييز في ذلؾ بيف االعتراؼ كغيره مف األدلة المادية األخرل، كبيف المخالفات اإلجرائية  بحتة

 التي تفقد الدليؿ حقيقة كجكده مف الناحيتيف القانكنية كالفعمية. 
دلة المتحصمة بطرؽ أنو كعمى اعتبار أف القاعدة كسيمة عبلجية تحظر استعماؿ األ -

سكؼ تتحقؽ غير مشركعة فإنو يجب حصر تطبيؽ القاعدة في مجاالت يرجح فييا أف أغراض 
ذا استمر التضييؽ في نطاؽ القاعدة  عمى أفضؿ كجو مف الفعالية، عمى أنو يجب في المقابؿ كا 
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بمختمؼ أف يصاحب ذلؾ حرص مف قبؿ القائـ باإلجراء عمى تفيـ أكثر شمكال لمقكاعد المتعمقة 
طمبو كاجبات تاإلجراءات المتخذة لمحصكؿ عمى أدلة اإلثبات، كتطبيقيا عمى النحك الذم ت

ال سكؼ تككف النتيجة الحتمية لذلؾ العكدة إلى التطبيؽ الصاـر لمقاعدة مف طرؼ  المينة، كا 
ذا اقتنع مف كقائع الدعكل المعركضة عميو كمف اإلجراءات المتخذة  القضاء. إذ أف القاضي كا 

لمقكاعد الجكىرية المنظمة لكيفية تحصيؿ الدليؿ صارخ كفج كانتياؾ خبلليا أف ىناؾ اعتداء 
كانتياؾ لضمانات المتيـ المضمكنة دستكرا كقانكنا فإنو بطبيعة الحاؿ سيرجع إلى التطبيؽ 

    الصاـر لمقاعدة لمقضاء عمى ىذه الممارسات كردع القائميف بيا.
تقييما  القاعدة كتابات فقيية تأصيمية كتحميمية تقيـ نجد دراسات أكأنو يجب أف  -

األمريكييف عمى انيف ذكات األصؿ األنجمكسكسكني ك كالتقييـ الذم قدمو كقاـ بو فقياء عائمة القك 
أف القكاعد التي تحكـ مسألة البطبلف خاصة تمؾ المتعمقة خاصة إف عممنا  كجو الخصكص.

يضاح يساعد القائميباإلجراءات الجكىرية ىي بذاتيا تحتاج إل باإلجراءات  فى تقييـ كتفسير كا 
فكرة مشركعية تحصيؿ الدليؿ فكرة قابمة بطبيعتيا لبلجتياد أف ك . كالقضاة  كىيئة الدفاع

 كالمناقشة مع كؿ تطكر يطرأ عمى ىذه الكسائؿ حماية لمحريات الفردية.
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 ممخص
بطرؽ غير مشركعة قاعدة أكجدتيا التطبيقات إف قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة 

القضائية المتعاقبة لممحكمة االتحادية العميا في الكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ فترة الستينات 
نقطع حيث كانت في أكج ازدىارىا، غير أف تطبيقيا عمى ذلؾ النحك خمؽ جدال فقييا مبالذات 

عمى كجو الخصكص بيف مؤيد كمعارض، مما أدل إلى تقميص النظير في الفقو األمريكي 
 نطاؽ تطبيقيا لتفادم اآلثار السمبية  المترتبة عف تطبيقيا عمى نحك جامد في الميداف العممي. 

المنتمي إلى عائمة القكانيف ذكات األصؿ البلتيني في المقابؿ كلـ يعرؼ الفقو الجنائي 
ا الجدؿ، إذ ال يتكقؼ ىذا الفقو كثيرا عند تقييـ القاعدة كيتعامؿ مع المشكمة في إطار ال مثؿ ىذ

يعتبر  كبكؿ بساطة و يحسبو في حاجة إلى تبرير أك إلى دراسات ميدانية تختبر فعاليتو ألن
مف أبسط النتائج المترتبة عمى احتراـ مبدأ الشرعية اإلجرائية الذم يييـ كيسيطر عمى القاعدة 

مجمؿ كمختمؼ اإلجراءات المتخذة أثناء تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية أك العمكمية ضد 
دكف التضحية بالحقكؽ كالضمانات ك المشتبو فييـ حفاظا عمى أمف كاستقرار المجتمع، 

 .المضمكنة ليـ كالمقررة قانكنا أثناء ذلؾ الدستكرية 
صمة بطرؽ غير مشركعة في كعمى ىذا األساس تعالج مسألة استبعاد األدلة المتح

ذكات األصؿ البلتيني في إطار نظرية ية النظاـ اإلجرائي الجزائرم ككبقية األنظمة اإلجرائ
يترتب عمى تقرير بطبلف أم إجراء  إذاإلجراء المخالؼ، البطبلف ككأثر يستتبع الحكـ ببطبلف 

لة شفكية أك كتابية أك أثر ميـ يتمثؿ في استبعاد األدلة المستمدة منو سكاء أكانت ىذه األد
سكاء تعمؽ األمر بالبطبلف القانكني) النصي( أك البطبلف الجكىرم ) الذاتي(. ىذا ك ، مادية

كيختمؼ التنظيـ اإلجرائي ليذه القاعدة في ىذه األنظمة اإلجرائية بحسب ما إذا كاف األمر 
 يتعمؽ بالبطبلف المطمؽ أك النسبي.

خبلؿ  بطرؽ غير مشركعةد األدلة المتحصمة قاعدة استبعانطاؽ تطبيؽ شيد يىذا ك 
الكاليات المتحدة األمريكية أك في الجزائر تضييقا كبيرا إذ أصبح يقتصر  الفترة الحالية سكاء في

فقط عمى المخالفات اإلجرائية الفجة كالجسيمة التي ترافؽ عممية تحصيؿ الدليؿ مف طرؼ القائـ 
ىميا تفاقـ مكجات اإلجراـ كتطكرىا عمى نحك غير باإلجراء انعكاسا لعدة اعتبارات لعؿ مف أ

 مسبكؽ، مما أدل إلى تغميب اعتبارات الفعالية عمى اعتبارات حقكؽ اإلنساف. 
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