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   المقدمة:

 أهمية الموضوع:          

إن التحقيق القضائي بصورة عامة ليس مجرد دراسة وإلمام بنصوو  القوانون ونيرياتو  

وليس كذلك مجرد أسئلة يلقيها المحقوق القضوائي وإجابواد يودونها حوي محضوره ولكنو  حون ودراسوة  

تحقيوق أمميوة وصوود جودا خبرة ودرايوة  صوراب بوين الحقيقوة والخيواص والصودق والضو ص لوذلك حلل

خاصة حي القضايا الجنائية لهذا يتوجب على واضي التحقيق الحزم حي العمص المنوو  بو  والصورامة 

حي القراراد التي يتخذما حي شأن القضايا الم روحة أمام  والموكص إلي  تحقيقها والبحث والتحري 

ى وواعد سليمة وجدية ودويقة ونزيهوة   حيها حإذا كان التحقيق الذي يقوم ب  القاضي المحقق مبني عل

كان التحقيق حي حائدة القانون وبالتالي حي حائدة المجتمع الوذي يصوبوا إلوى ت بيوق موذا القوانون علوى 

أحسن وج  وحي يروف جد  بيعية وعادلة أما إذا كان المحقق الذي أممص واجبات  كقاضي وإنسان 

يا مبهموة ومعقودة دون جودود بسوبب الونق  ل  ضمير ول  عقص يفكر وغالبا ما تصوب  بعوا القضوا

الواض  حي التحقيق وتقصير القاضوي المحقوق ومون موذا ا ستشوفينا موضووب  بحونوا قأوامور واضوي 

التحقيووقق نيوورا لكووون أواموور واضووي التحقيووق مووي الوسوويلة الوحيوودة التووي يسووتخدمها واضووي التحقيووق 

واضوي التحقيوق أن يكوون ذا وقاحوة  ونيرا لخ ورة التحقيق من جهوة وأمميتو  مون جهوة وانيوة  حعلوى

واسووعة حووي القووانون والعلوووم المسوواعدة لوو  وموورد أمميووة مووذا الموضوووب تحقيووق العدالووة حووي المجتمووع 

 والوصوص إلى معرحة الحقيقة وتوويع جزاء عادص.

 

 إبراز دور واضي التحقيق. -1الغرا من البحث: 

 ون عند إصدار واضي التحقيق ألوامره .إبراز القيود التي وضعها القان -2                    

 إبراز مختلف األوامر الصادرة عن واضي التحقيق ومدد أمميتها حي    -3                    

 التحقيق.                         

 

المنهج المتبع: إن ال ريقة التي سولكناما حوي موذا البحوث موي دراسوة عاموة لموضووب أوامور واضوي 

 نون الجزائي الجزائري.التحقيق حي القا

ولقد عرضنا األحكام المتعلقوة بقاضوي التحقيوق حوي القوانون الجزائوري وذلوك بنصوو  وانونيوة مون 

 وانون اإلجراءاد الجزائية الجزائرية .

كما بينا مختلف األوامر التي تصدر عن واضي التحقيوق وذلوك عنود مختلوف المراحوص التوي يمور بهوا 

 التحقيق.
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 التالية: دالموضوب يمكن أن نوير اإلشكاليا من خ ص تعرضنا لهذا

   

 ما مي  بيعة أوامر واضي التحقيق؟ 

 ما نوب األوامر التي تصدر حي التحقيق؟ 

 من ل  الحق حي االستئناف؟ 

 

 ومنهاج الدراسة حي مذا الموضوب كاآلتي:

 تناولنا حي الفصص األوص األحكام المتعلقة بقاضي التحقيق ووضاء التحقيق .

ضي التحقيق و رق أخ ار واضي التحقيق بملف الدعود ومذا ما ورد حي المبحث األوص تعريف وا

وبخصو  المبحث الواني حقد عرضنا حي  تنحي واضي التحقيق وذلك حي حاالد التنحي االختياري 

 وحاالد التنحي الوجوبي.

 

ص األواموور أمووا الفصووص الووواني حقوود ت رونووا إلووى أواموور واضووي التحقيووق حيووث ورد حووي المبحووث األو

الصادرة حي بداية التحقيق أما المبحث الواني األوامر الصادرة أوناء سير التحقيق أما المبحث الوالوث 

 حقد تناولنا حي  األوامر المنتهية للتحقيق.

 

أمووا الفصووص الوالووث واألخيوور حقوود عرضوونا حيوو  اسووتئناف أواموور واضووي التحقيووق موون حيووث مباشوورة 

 بحث األوص أما المبحث الواني حعرضنا حي  العودة إلى التحقيق.االستئناف ومذا ما جاء حي الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل األول:                                          
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إن القاعدة العامة حي اغلب التشريعاد المعاصرة اليوم مو األخذ بمبدأ الفصص بين سل تي 

التهووام موون اختصووا  النيابووة العامووة وسوول ة االتهووام والتحقيووق  حجعووص المشوورب الجزائووري سوول ة ا

التحقيق من اختصا  واضي التحقيق  حي يروف خاصة وتحد شورو  وانونيوة معينوة وبوذلك حقود 

أصب  لقاضي التحقيق دور مهم حي تحقيق العدالة حي المجتمع  من خ ص ما يقوم ب  حي التحقيق من 

 ريق السل ة الممنوحة لو  مون إصودار  تحليص وبحث وتدويق حي القضايا الم روحة علي  وذلك عن

 ألوامر لسير مجرد التحقيق.

 

ولنتناوص موضوب أوامر واضي التحقيق ارتأينا ان نستهص عملنوا موذا بفصوص أوص عرضونا 

من خ ل  وضاء التحقيوق وكوان حوي الم لوب األوص واضوي التحقيوق مقسوم إلوى حورعين تناولنوا حيهموا 

قد أوردنا  رق إخ ار واضي التحقيق بملف الدعود وكوان ذلوك تعريف  وتعيين  أما الم لب الواني ح

 على مستود حرعين.

 

أما المبحث الواني حقد درسنا حي  تنحي واضي التحقيق وحاالد التنحي االختياري ومذا حوي الم لوب 

 مقسمينا ك   الم لبين إلى أربعة حروب. ياألوص أما حي الم لب الواني حاالد التنحي الو جوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحكام المتعلقة بقاضي التحقيق

يقصد باألحكام المتعلقة بقاضي التحقيق مجموعة اإلجراءاد التي يقوم بها واضي التحقيق 

ويسمى مذا التحقيق ق بالتحقيق االبتدائيق ويقوم واضي التحقيق بمهام  وحق مبادئ وأسس من بينها 
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لعدة وواعد أوناء تحقيق  ومذا ما يتض  لنوا  تدوين التحقيق وسرية واستق لية واضي التحقيق واتباع 

 من خ ص المبحوين األوص والواني. 

 المبحث األوص: وضاء التحقيق

 المبحث الواني: تنحي واضي التحقيق.

 

 المبحث األول: قضاء التحقيق

 

يقصد بوالتحقيق لغوة موو بوذص الجهود للكشوف عون حقيقوة أمور مجهووص ويقصود بقضواء التحقيوق 

القيام بهذا التحقيق القضائي ومما واضي التحقيق وغرحة االتهام حهو نشا  إجرائي الجهة المختصة ب

 تقوم ب  وتباشره ميئة وضائية مختصة كص حي حدود اختصاص .

والغرا من التحقيق االبتدائي مو جمع أدلة الجريمة ب رق موضوعية وشورعية ووانيوا تقودير موذه 

ئي مو إعداد ملف الجريمة )جنحة أو جناية( إعداد وانونا األدلة وبالتالي حالغرا من التحقيق االبتدا

واإلشراف علي  وصد تقديم  للمحاكمة إن كاند مناك أدلة كاحية إلدانة المتهم وتسهيص مهمة المحكمة 

من حيث أن التحقيق االبتدائي ال ي رح على ميئاد الحكم سود الوتهم الوابتوة والمجورمين الحقيقيوين 

د متين من حيث الووائع والقانون وذلوك خدموة للمصولحة العاموة ولمصوال  كص ذلك مرتكز على إوبا

األحراد أيضا ويهودف عودم تقودي محشوود مون النواس األبريواء دون تحقيوق معهوم ويهودف عودم إتقوان  

 كامص سل اد الحكم ودون تقديم المساعدة الضرورية كلها وتهيأ القضايا الجزائية للحكم حيها.

 

 

 

 التحقيقالمطلب األول: قاضي 

 : تعريف قاضي التحقيق ووظيفته1الفرع

إن واضووي التحقيووق مووو أحوود اعضوواء الهيئووة القضووائية حهووو أحوود وضوواة الحكووم ب بيعتوو  

 ووييفت  ومو يجمع شخص  صفتين مت زمتين:

حهو من جهة يقوم بأعماص مويفي الشر ة القضائية من تحقيق وتحري بحوا عن الحقيقة ومون جهوة 

ر خ ص التحقيق وراراد وأوامر متنوعوة لهوا صوفة وضوائية حوي القضوايا التوي وانية حهو واضي يصد

 يحقق حيها.
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( 1حهو إذن واضي ود يقوم باإلضاحة إلى التحقيق بويائف واضي الحكم حيسوتعان بو  عنود الضورورة)

للقيام مقام واضي متغيب أو حي ع لة مرضية أو ع لة سنوية حيقوم مقام  ويترأس جلساد المحكمة 

ر أحكاما مختلفة ما عدا القضايا التي وام بالتحقيق حيها ح  يجوز ل  الحكم حيها أص  وإال كان ويصد

وانون اإلجراءاد الجزائية على أن:ق تنا  بقاضي التحقيق إجراءاد  33الحكم با   إذ تن  المادة 

تحقيوق وإال البحث والتحري وال يجوز ل  أن يشترك حي الحكم حوي القضوايا نيرموا بصوفت  واضويا لل

 كان ذلك الحكم با ص اق

 

 :: تعيين قاضي التحقيق2الفرع 

( المختار من بين وضواة المحكموة بمقتضوى وورار وزيور العودص 2يعين واضي التحقيق)

 (33/1سنواد وابلة للتجديد )المادة 3حامص األختام لمدة 

ينودب للتحقيوق أكوور ( ويجووز أن 33/2ويجوز إعفاءه من مهام وييفت   بقوا األوضواب نفسوها)المادة

من واضي واحد حي المحكمة الواحدة كما يجووز أن يقووم واضوي تحقيوق واحود بالعموص حوي أكوور مون 

 محكمة واحدة حقد يقوم بتحقيق وضايا محكمتين أو أكور عند الضرورة.

من ق إ ج على أن:ق يعين واضي التحقيق المختار من بين وضاة المحكمة بمقتضى 33وتن  المادة 

سونواد وابلوة للتجديود. ويجووز إعفواءه مون مهوام وييفتو  3وزير العدص حامص األختوام لمودة  ورار من

  بقا لألوضاب نفسها.

ويجوز حي حالوة الضورورة انتوداب واضوي مخور مبوتوا بقورار مون وزيور العودص حاموص األختوام للقيوام 

 بمهام واضي التحقيق مع القاضي المعين حسبما سبق الذكر حي الفقرة األولىق.

 

 المطلب الثاني: طرق إخطار قاضي التحقيق بملف الدعوى

إن إخ ار واضي التحقيق بملف الدعود يتووف على  ريقتين ومو ما سنوضح  حي الفرب األوص 

 والواني.

 

 الفرع األول: إخطار قاضي التحقيق عن طريق طلب افتتاحي إلجراءات التحقيق

                                                 
 .12ص -1391أنظر الدكتور محمد فاضل،قضاء التحقيق ،مطبعة جامعة دمشق -1 

حقيق تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري في الجرائم التي ترتكب داخل الدائرة القضائية التي يباشر فيها وظيفته كقاضي ت -2 

 واستثناء ينتقل إلى دوائر أخرى مجاورة وذلك بشروط معينة.
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واضوي التحقيوق نيورا الختصوا  النيابوة العاموة  ومي ال ريقة المعتادة لرحع الودعود إلوى          

بالدرجة األولى بالدعود العمومية تخضع المتابعة الجزائية حي التشريع الجزائري كما  رأينوا سوابقا 

 مبدأ الم ئمة بحيث يكون لوكيص الجمهورية متابعة مرتكب الجريمة أو حفي األوراق.

بعة أمام و وة حروا بخصو  رحع الدعود إلى ويكون وكيص الجمهورية حي حالة ما إذا ورر المتا

واضي التحقيق وذلك بحسب الوصوف القوانوني للجريموة المرتكبوة حإموا أن تشوكص الجريموة المرتكبوة 

جناية وحي مذه الحالة يكون وكيص الجمهورية ملزما برحع الدعود إلى واضي التحقيق بواس ة  لب 

إ ج( وإمووا أن تشووكص 99/1وجوووبي حووي المووواد) احتتوواحي إلجووراء التحقيووق ألن التحقيووق التحضوويري

الجريمووة جنحووة وحووي مووذه الحالووة يرحووع وكيووص الجمهوريووة الوودعود إلووى واضووي التحقيووق إال بصووفة 

 إج(99/2استونائية ألن التحقيق حي مواد المخالفاد جوازي)م

 

 الفرع الثاني: إخطار قاضي التحقيق عن طريق شكوى مع اإلدعاء المدني

 ريقة الوانية لرحع الدعود إلى واضي التحقيق ويتموص مذا اإلجراء حي تقديم شكود ومي ال          

من وبص الشخ  المضار بجريمة إلى واضي التحقيوق يوذكر حيهوا اسوم الشوخ  أو األشوخا  محوص 

 الشكود والووائع محص الشكود ووصفها القانوني ويعلن حيها عن تأسيس   رحا مدنيا.

ائية أن استعماص موذه ال ريقوة محصوور جودا بحيوث ال مجواص للمقارنوة والم حي من الممارسة القض

بين عدد الملفاد المحالة إلى التحقيق بهذه ال ريقة وعدد الملفاد المحالة بواسو ة ال لوب االحتتواحي 

 إلجراء التحقيق.

وود يكون اإلجراء المدني بالدرجوة األولوى بحيوث ترحوع الودعود إلوى واضوي التحقيوق بصوفة أصولية 

 يها الجزائي والمدني وود يكون االدعاء المدني بصفة حرعية بحيث يقتصر على دعود المدنية بشق

حيكون االدعاء حي مذه الحالة تابعا للدعود العمومية التي حركتها النيابوة العاموة وموا يهمنوا حوي موذا 

المدنيوة  ال المقام ومو االدعاء المدني بصفة أصلية الذي يترتوب عليو  تحريوك الودعوتين العموميوة و

يشتر  المشرب الجزائري لقبوص االدعاء المودني شورو ا موضووعية معينوة باسوتوناء موا تعلوق منهوا 

 بالووائع محص الشكود ووصفها الجزائي.

 

ق إ ج لكووص شووخ  يوودعي أنوو  مضووار بجريمووة أن يوودعي موودنيا بووأن يقوودم  22ومكووذا أجووازد المووادة 

مة حسوواء أكانود جنايوة أو جنحوة أو مخالفوة شكواه دون تخصي  من حيث الوصف الجزائي للجري

حووي حووين حصوور المشوورب الفرنسووي مجوواص الشووكود مووع االدعوواء الموودني حووي الجنايوواد والجوون  دون 

 المخالفاد.
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غير أن  حرا على وبوص الشكود مع االدعاء المدني تواحر شرو  شكلية أممها إيداب الشاكي مبلو  

بأمر يسم  بتغ ية مصاريف الدعود وذلك ما لم يكن مالي لدد كتابة الضب  يقدره واضي التحقيق 

 ق إ ج(.21الشاكي ود حصص على المساعدة القضائية )م  

وإذا كان القانون يجيز للمودعي المودني تحريوك الودعود العموميوة عون  ريوق الشوكود موع االدعواء 

 المدني حإن  أووف حت  التحقيق على إتمام شر ين ومما:

 

 أيام إلبداء رأي  حي الشكود. 1مهورية حي أجص عرا الشكود على وكيص الج-

 تقديم  لباد وكيص الجمهورية بفت  التحقيق. -

 

 ومن وم ال يجوز لقاضي التحقيق حت  التحقيق بدون  لباد وكيص الجمهورية حي مذا االتجاه.

غيوور أنوو  ال يجوووز لوكيووص الجمهوريووة أن ي الووب موون واضووي التحقيووق عوودم إجووراء التحقيووق إال حووي 

ق إ ج إذا كانود الوووائع ألسوباب تموس  23االد المنصو  عليها حوي الفقورة الوالووة مون الموادة  الح

الدعود العمومية نفسها غير جائز وانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كاند الووائع حتى على حرا 

حتوى حوي بوبوتها ال تقبص وانونا أي وصف جزائي ومي الحاالد التوي سويتناولها ال حقوا بالتفصويص  و

الحوواالد المووذكورة حووإن واضووي التحقيووق غيوور  مقيوود و لبوواد وكيووص الجمهوريووة إذ بإمكانوو  عوودم 

االستجابة ل لب وكيص لجمهوريوة بعودم حوت  التحقيوق وعندئوذ يتعوين عليو  إصودار أمور مسوبب يمكون 

ي من مذا وكيص الجمهورية استئناح  أمام غرحة االتهام ويسرد الك م على ذلك تفصي  حي الباب الوان

 المبلف.

 المبحث الثاني: تنحي قاضي التحقيق: 

متى اتصص واضي التحقيق بالقضية ودخلود موذه األخيورة حوي حوزتو  حإنو  يحقوق حيهوا  بقوا          

للقانون حي صال  المتهم وحي غير صالح  مدح  الوحيد كشف الحقيقة وم التصرف حي الدعود علوى 

التووي تكونوود لديوو  بكووص حريووة واسووتق ص إال أن اسووتق لية ضوووء مووا نووتج عوون البحووث وحسووب العقيوودة 

المحقق ال تعني أن  يفعوص موا يشواء حوي الووود الوذي يريوده وبالكيفيوة التوي يراموا غيور مبواص ب لبواد 

 الخصوم وبما ورره المشرب وإنما يتعين علي  أن يقوم بمهمت  حي حدود القانون وأال يتعداه.

لشبهاد ن  المشرب على حاالد معينوة أجواز حوي الوبعا منهوا وضمانا لعدم تحيز القضاء ودرءا ل

لقاضووي التحقيووق أن يتنحووى عوون نيوور الوودعود بمحووا إرادتوو  وأوجووب حووي األخوورد تنحيتوو  عوون 

 (.1نيرما)

                                                 
 .331اإلجراءات الجزائية األستاذة:كاسطون ستيفاني وجورج لوفاسور وبيرنار بولول،ص -1 
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 المطلب األول: حاالت التنحي االختياري:

 4تخرج الدعود من حوزة واضي التحقيق بإرادتو  واختيواره حوي الصوور التاليوة: نحصورما وحوق 

 حروب:

 

 الفرع األول: عدم االختصاص 

إذا رأد واضي التحقيق ان  غير مخت  وانونوا بنيور الودعود المعروضوة عليو  مون النيابوة          

العامووة أو المتضوورر موون الجريمووة يعووين عليوو  إصوودار أموور بعوودم االختصووا  سووواء تعلووق األموور 

من النيام العام أو ان  يترتوب  باالختصا  الشخصي أو النوعي أو المحلي ألن وواعد االختصا 

 24( لقوراراد صوادرة عون الغرحوة الجنائيوة األولوى للمجلوس األعلوى األوص 1على مخالفتها الب  ن)

 13311حووي ال عوون روووم  1330جويليووة  11والووواني يوووم  23031حووي ال عوون روووم  1331نوووحمبر 

 .10132حي ال عن روم  1321أحريص  22والوالث يوم 

 

 

 

 تنحي قاضي التحقيق الفرع الثاني:

ود يحدث أن ترحع الدعود عن ذاد الواوعة أمام واضيين للتحقيق حوأكور ويريود أحودمم لحسون        

سير العدالة أن يتنحى عن متابعة التحقيق حيها حيصدم أمور بوالتنحي لصوال  أحود زم ئو  يقتسوم معو  

 (.2االختصا )

 

 الفرع الثالث: قفل التحقيق

اضي التحقيق من مهمت  حإن  يتصورف حوي الودعود علوى ضووء موا نوتج عون عندما ينتهي و       

 البحث حيصدر حسب األحواص أمربأال وج  للمتابعة أو باإلحالة إلى محكمة المخالفاد أو الجن  أو  

 (. 3بأالبإرساص المستنداد إلى النيابة العامة)

 

                                                 
 192ص  1333. الديوان الوطني لألشغال التربوية –التحقيق )دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية (-بغدادي يأنظر جيال ل -1 

 .من نفس المرجع.193ع الصفحات راج -2 

 .من نفس المرجع.130أنظر الصفحات  ص -3 
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 الفرع الرابع: رد قاضي التحقيق بناء على طلبه

من وانون اإلجراءاد الجزائيوة للقاضوي الوذي يعلوم بقيوام سوبب مون أسوباب 119لمادة تجيز ا         

الرد لدي  أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي التابع ل  حيث يزاوص ويائف  وعلوى موذا األخيور 

 أن يقرر ما إذا كان يتعين على واضي ال الب أن يتنحى عن نير الدعود.

 

  يو جوبالمطلب الثاني: حاالت التنحي ال

األصص أن القاضي الذي كلف بإجراء التحقيق حي القضية ما أن يستمر حي أداء مهمت  إلى أن         

يتصرف نهائيا حوي الودعود موا لوم يتخوص باختيواره عون متابعوة البحوث حيهوا كموا سوبق بيانو  غيور أن 

 المشرب أوجب تنحي  كلما اوتضد المصلحة العامة ويحصص ذلك حي الصور التالية:

 

 الفرع األول: نقل قاضي التحقيق إلى محكمة أخرى

 إذا نقص واضي التحقيق إلى المحكمة أخرد وأصب  بذلك غير مخت  وانونا بنير الدعود.      

 

 

 الفرع الثاني: أمر رئيس المجلس القضائي بتنحية قاضي التحقيق 

 لوب الورد الوذي ودمو   إذا أمر رئيس المجلس القضوائي بتنحيوة عون نيور الودعود بنواء علوى        

 (.1إجراءاد) 192-112المتهم أو أي  رف مخر حي القضية  بقا للمادتين 

 

 الفرع الثالث: وجود أكثر من قاضي التحقيق

إذا كان بالمحكمة أكور من واضي تحقيق واحد وورر وكيص الجمهورية تنحيت  لصال  محقق          

 إجراءاد. 21بقا للمادة مخر بناء على  لب المتهم أو المدعي المدني  

 

  الفرع الرابع: نزع القضية من قاضي التحقيق

إذا أموورد المحكمووة العليووا بنووزب القضووية موون واضووي التحقيووق الووذي شوورب حووي أداء مهمتوو        

وبإحالتها إلى محقق مخر لداعي األمن أو لحسون سوير العدالوة أو لقيوام شوبهة مشوروعة  بقوا الحكوام 

 (.2إ ج.)143المادة 

                                                 
 .1333.الديوان الوطني لألشغال التربوية،22بغدادي: التحقيق )دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ( ص  يأنظر األستاذ جيال ل -1 

 .112أنظر نفس المرجع:ص  -2 
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 مقدمة الفصل الثاني

 

بعود التحوودث عون واضووي التحقيوق وكيفيووة تعيينو  وجميووع األحكوام المتعلقووة بو  باعتبوواره يموووص       

سل ة وانونية تصدر عن  مجموعة من األوامر لهذا ال بود مون معرحوة  بيعوة أوامور واضوي التحقيوق 

التحقيق وأوامر أوناء سير التحقيق وأخرد  واإلجابة عن  وم الت رق إليها من أوامر صادرة حي بداية

منهية للتحقيوق وبهوذا تعرحنوا علوى مختلوف األوامور التوي تصودر أونواء التحقيوق تختلوف بحسوب ووود 

 إصدارما و بيعتها وأمميتها والمن بقة عليها واآلوار القانونية الناتجة عنها.
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 يقأوامر قاضي التحق -1

إن األوامر التي يصدرما واضي التحقيق تختلف بحسب وود إصودارما و بيعتهوا وأمميتهوا        

( وأخورد 1والقواعد المن بقة عليها واآلوار القانونية الناتجة عنهوا حهنواك أوامور ذاد  بيعوة إداريوة)

األموور ذاد  بيعووة وضووائية مووذه األخيوورة يصوودرما عنوود حووت  التحقيووق كوواألمر بعوودم االختصووا  أو 

باالمتناب عن إجراء التحقيق كذلك األمر بوالتخلي وأخورد يتخوذما أونواء سوير التحقيوق كجموع األدلوة 

 بنفس  عن الجريمة المرتكبة حي التفتيش واالنتقاص إلى المعاينة والحجز وسماب الشهود واالستجواب.

 

ة ومنهوا موا يتعلوق بمنوع كما يقوم بواس ة مساعدي  بإصدار أمرين كتعيين خبيور أو باإلنابوة القضوائي

المتهم من محاولة إخفاء معالم الجريمة وذلك بالتأوير على األدلة كاألمر باإلحضار واألمور باإليوداب 

والقووبا واألموور بووالحبس المبووود والروابووة القضووائية وعنوودما ينتهووي واضووي التحقيووق موون البحووث 

حسب األحواص أمرا بأن ال يتصرف حي الدعود على ضوء ما توصص إلي  من ووائع وأدلة  حيصدر 

                                                 
يق وما يتمتع به من صالحيات فيه كأمره باالنتقال إلى مكان الحادث إلجراء كل معانيه وهي األوامر تتعلق بدور قاضي التحقيق في التحق-1 

أي  يراها ضرورية أو األمر أو القرار برد األشياء الموجودة تحت سلطة القضاء لمن له الحق فيها بناء على طلب المتهم أو المدعي المدني أو

ثل هذه األوامر اإلدارية ليس لها طبيعة قضائية وال يجوز استثنائها أمام غرفة إ ج وم 139شخص يدعي أن له حق في ذلك طبقا للمادة 

 االتهام. 
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وج  للمتابعة أو أمور بإحالوة الموتهم إلوى المحكموة الفاصولة حوي المخالفواد و الجون   أو إرسواص ملوف 

القضية إلى النائب العام لدد المجلس القضوائي وذلوك بعود ترويمهوا مون  ورف الكاتوب وإرسوال  إلوى 

أيوام وعليو  نقسوم موذا  10خو ص وكيص الجمهوريوة وصود اسوت  ب رأيو  وتقوديم  لباتو  إلوى المحقوق 

 الفصص إلى و ث مباحث:

 

 المبحث األوص: األوامر الصادرة حي بداية التحقيق.

 المبحث الواني: األوامر الصادرة أوناء سير التحقيق.

 المبحث الوالث: األوامر المنهية للتحقيق

 

 

 

 

 

 المبحث األول: األوامر الصادرة في بداية التحقيق.

قووووم واضوووي التحقيوووق بفوووت  التحقيوووق ويباشووور عملووو  بسوووماب األ وووراف والقيوووام األصوووص أن ي     

 باإلجراءاد التي يقتضيها سير التحقيق.

غير أن  يجوز لقاضي التحقيق حي الحاالد استونائية رحا حت  التحقيق الم لوب منو  حيصودر لهوذا 

الدعود المرحوعوة  الغرا مجموعة من األوامر تكون غايتها واحدة ومي االمتناب عن التحقيق حي

 إلي  كذلك األمر بالتخلي وسنتناوص مذه األوامر خ ص و ث م الب:

 

 الم لب األوص: األمر بعدم االختصا .

 الم لب الواني: األمر باالمتناب عن إجراء التحقيق.

 الم لب الوالث: األمر بالتخلي.

 

 المطلب األول: األمر بعدم االختصاص

لدعود العمومية إما بناء على  لب وكيص الجمهوريوة أو بنواء علوى يتصص واضي التحقيق با       

شكود مصحوبة بإدعاء مدني من وبص المتضرر من الجريمة و حي كلتا الحالتين ينبغي أن يتأكد من 

مون ووانون اإلجوراءاد  1/ 40أن  مخت  بإجراء التحقيق حي القضية المعروضوة عليو   بقوا للموادة 
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ضي التحقيق محليا بمكان وووب الجريمة أو محص إوامة أحد األشخا  الجزائيةق يتحدد اختصا  وا

المشتب  حي مساممتهم حي اوتراحها أو بمحص القبا علوى أحود موبالء األشوخا  حتوى ولوو كوان موذا 

 (.1القبا ود حصص لسبب مخرق )

 

 يتض  من ن  المادة أن واضي التحقيق يكون مختصا بالنسبة للشوخ  الم لووب اتهامو  والتحقيوق

مع  ولنوب الجريمة المرتكبة ولمكان وووعها أو محص إوامة مقترحها أو مكان القبا علي  حوإذا تبوين 

ان  غير مخت  وانونا بنير الدعود تعين علي  إصدار أمر بعدم االختصا  ألن  من النيوام العوام 

 (.2وان مخالفتها يترتب عليها الب  ن)

 

 الفرع األول: األمر بعدم االختصاص الشخصي

موون ق إ ج واضووي األحووداث الموجووود لوودد وسووم األحووداث  411خصوو  المشوورب حووي المووادة      

بالتحقيق حي الجن  التي ترتكب بدائرت  أو التي بها محص إوامة القاصر ووالدي  أو وصي  أو عور بها 

علي  أو كان بها محص إيداعو  بصوفة مبوتوة أو نهائيوة كموا خصو  بالجنايواد واضوي وسوم األحوداث 

وجود بمقر المجلس القضائي بحيث ال يجوز لوكيص الجمهورية أن يكلوف واضوي التحقيوق العوادي الم

بإجراء التحقيق بالنسبة للقاصر إال بصف  استونائية وحي حالة تشعب القضية نزوال على  لب واضي 

 (.3)412/4األحداث وبموجب  لباد مسببة  بقا للمادة 

( حوإذا لوم تتوواحر موذه 4يترتوب علوى عودم مراعاتهوا الوب  ن)وتعتبر موذه القواعود مون النيوام العوام و

 الشرو  وعرضد القضية للتحقيق على واا عادي أصدر بعدم االختصا .

 

 الفرع الثاني:األمر بعدم االختصاص النوعي

ود يخوص المشرب لجهة وضائية غير عادية حق نير بعا الجرائم كما موو الشوأن بالنسوبة         

حيمووا يخوو  جريمتووي التحووريا علووى الفوورار موون الجوويش وإخفوواء الهووارب  حووإذا  للمحوواكم العسووكرية

عرضوود القضووية علووى واضووي التحقيووق العووادي للبحووث حيهووا حإنوو  يتعووين عليوو  أن يصوودر أموورا بعوودم 

 االختصا .

 

                                                 
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 40/1أنظر المادة -1 

 من الغرفة الجنائية األولى في الطعن. 1321افريل  22الصادر يوم  10132أنظر قرار رقم  -2 

 ت الجزائية.من قانون اإلجراءا 412/4انظر المادة -3 

المجلة القضائية للمحكمة العليا  29230من القسم األول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  1334مارس  20أنظر قرار صادر يوم-4 

 .293،ص 1330سنة  2العدد 
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 الفرع الثالث: األمر بعدم االختصاص المحلي

دعود العمومية إال أن  حي حالة عدم النيابة العامة وبصفتها ممولة للمجتمع مي التي تحرك ال      

تحريكها من  رف وكيص الجمهورية لسبب من األسباب حأن  يجوز للمتضرر من الجريمة أن يبوادر 

 22بتحريكها بنفس  وذلك بتقديم شكود مع إدعاء مودني أموام واضوي التحقيوق المخوت   بقوا للموادة 

 ر بعدم االختصا .من ق إ ج حإذا كان مذا القاضي غير مخت  بنيرما أصدر أم

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                               

 

 أمر بعدم االختصاص                                           

 مجلس وضاء: ........

 محكمة: ...............

 روم النيابة: ..........بتاريخ................

 ................نحن................واضي التحقيق بمحكمة.............روم التحقيق: 

 بعد اال  ب على  لب وكيص الجمهورية المبرخ حي..............والرامي إلى 

 حت  التحقيق ضد المدعو ح ن.................من أجص السروة  الفعص المنصو  

 من وانون العقوباد. 310والمعاوب علي  بالمادة

 وبعد اال  ب على أوراق الملف

 وحيث يستفاد منها أن المتهم المذكور اختلس يوم............بمدينة...............

 الدائرة القضائية لمحكمة............... ماال  منقوال)أذكر الشيء المسروق( 

 مو حي ملك............

ارتكواب الجريموة إذ أنو  ولود حوي  وحيث أن السارق كان واصرا ولم يبلو  مون الرشود الجزائوي يووم

...... 

كموووا تشوووهد بوووذلك شوووهادة موووي د المحوووررة يووووم............ مووون  ووورف ضووواب  الحالوووة المدنيوووة 

 لمدينة...........
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 411وحيث أن  والحالة مذه حإننا غير مختصين بإجراء التحقيوق حوي الودعود وحقوا ألحكوام الموادة 

 ئية.الفقرة األولى من وانون اإلجراءاد الجزا

 لهذه األسباب      

 نصرح بعدم اختصاصنا ونحيص القضية إلى السيد وكيص الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

 

 واضي التحقيق                   

 )اإلمضاء والخاتم(                  

 

                                   

 األمر بعدم االختصاص النوعي

 

 

علووى  لووب وكيووص الجمهوريووة المووبرخ حووي: ................والرامووي إلووى حووت  تحقيووق بعوود اال وو ب 

 ضد:..........

 من أجص التحريا على الفرار من الجيش واخفاء الهارب وبعد اال و ب علوى أوراق ملوف القضوية

كري على وحيث يستفاد منها أن المدعو...........وام يوم............بتحريا ابن ............... العس

الفوورار موون الجوويش وووم أخفوواه عموودا عوون السوول اد المختصووة حووي محووص سووكناه الكووائن ب:.......موون 

 تاريخ.......إلى أن القي القبا علي  يوم..............

وحيث أن التحريا على الفرار مون الجويش وإخفواء العسوكري الفوار جريمتوان مموا مون اختصوا  

 من وانون القضاء العسكري. 222و 221ين  المحاكم العسكرية وحقا الحكام المادت

 

 

 لهذه األسباب   

 

 نصرح بعدم اختصاصنا ونحيص القضية إلى السيد وكيص الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا                                    
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 األمر بعدم االختصاص المحلي

 

عووواء المووودني التوووي وووودمها حووو ن............. ضووود بعووود اال ووو ب علوووى الشوووكود المصوووحوبة باالد

 المدعو...........

الفقورة األولوى مون  294من أجوص جنحوة الجورح العمود  الفعوص المنصوو  والمعاووب عليو  بالموادة 

 وانون العقوباد

 

وبعد اال  ب على  لباد وكيص الجمهورية المبرخة حوي......... والراميوة إلوى عودم إجوراء تحقيوق 

 لعدم االختصا  المحلي.حي القضية 

وحيث يستفاد حع  من أوراق الدعود أن الجريمة ود ارتكبد خارج دائرة اختصاصونا وان مقترحهوا 

الجزائيووة توون   دموون وووانون اإلجووراءا 40ال يقوويم بهووا وأنوو  غيوور مقبوووا عليوو  وحيووث أن المووادة 

و بمحووص إوامووة صووراحة علووى أن اختصووا  واضووي التحقيووق المحلووي يتحوودد بمكووان وووووب الجريمووة أ

من نفس القانون تقتضوي حوي موذه الصوورة إحالوة  22مرتكبها أو بمكان القبا علي .حيث أن المادة 

 المدعي المدني إلى رحع دعواه أمام الجهة القضائية المختصة.

 

 

 لهذه األسباب   
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الجهة نصرح بعدم اختصاصنا ونصرف السيد: ..............  المدعي المدني إلى رحع دعواه أمام 

 القضائية المختصة.

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: األمر باالمتناع عن إجراء التحقيق

يتعين على المحقق أن يتأكد من تواحر شورو  وبووص الودعود العموميوة التوي يريود تحريكهوا        

حإذا كانود لشورو  األمليوة والمصولحة و وبووص الودعود العموميوة متوواحرة تعوين عليو  أال يمنوع عون 

 (.1التحقيق أيا كاند التماساد النيابة )إجراء 

 

أموا إذا تبووين لوو  أن مووذه الودعود غيوور مقبولووة النقضووائها أو لعودم تووواحر شوور  موون شوورو          

إوامتهووا أو لكووون الواوعووة لهووا  ووابع موودني محووا وال تكووون أيووة جريمووة يعاوووب عليهووا القووانون أموور 

مون ق إ ج  23داء  لبات  بشأنها  بقا للمادة بعرا شكود المدعي المدني إلى وكيص الجمهورية إلب

( ولم يحدد القانون شكص مذه ال لباد وإنما جرد العمص أن يكتفي وكيص الجمهورية باإلشارة على 2)

مامش أمر المحقق إلى ان  نير ملف القضية ويلوتمس إجوراء أو عودم إجوراء التحقيوق حيهوا غيور انو  

ة جديووة وأن يسووبب  لباتوو  بقبوووص أو رحووا إجووراء يستحسوون أن يوودرس مموووص النيابووة القضووية بصووف

التحقيووق حيهووا تسووبيبا كاحيووا حووإذا واحووق واضووي التحقيووق علووى  لبوواد النيابووة أصوودر أموورا بعوودم إجووراء 

 التحقيق.

أما إذا لم يواحق أصدر أمرا مخالفا ل لباد النيابة على أن يكون مذا األمر مسببا تسبيبا كاحيا تحد 

( ح  يمكن لقاضوي التحقيوق رحوا إجوراء التحقيوق إال حوي 3ير مذا األمر) ائلة الب  ن ويمكن تحر

حاالد معينة ومن وم يتعرا للنقا ورار غرحة االتهام المبيد الراموي إلوى رحوا إجوراء التحقيوق 

 (.4ضد مجهوص)

                                                 
،ص  1334سنة  1عليا العدد المجلة القضائية للمحكمة ال 103990من الغرفة الجنائية في الطعن رقم  1333يناير  12أنظر قرار صادر -1 

242. 

 تنص "يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام"-2 

 .192-199ص -بغدادي يأنظر جيال ل-3 

 .201ص  1333/1المجلة القضائية  12/02/1334الصادر في  124391أنظر قرار رقم-4 
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 المطلب الثالث: األمر بالتخلي

مووون ووووانون  40موووادة وووود يحووودث وان تختلوووف موووذه األمكنوووة الو ووووة المنصوووو  عليهوووا حوووي ال       

اإلجراءاد الجزائية المتمولة حي مكان وووب الجريمة أو بمحص إوامة مرتكبها أو بمكان إلقواء القوبا 

علي  ليتحدد لقاضي التحقيق اختصاص  المحلي  حهص يجوز لقاضي التحقيوق أن يتخلوى عون التحقيوق 

  أو الذي يقويم بهوا الموتهم ؟ حي الدعود المعروضة علي  لصال  زميل  الذي ارتكبد الجريمة بدائرت

كان واضي التحقيق العادي يصدر أمرا بالتخلي لفائدة زميل  لدد القسم االوتصادي لمحكمة الجناياد 

 (.1بمجرد توصل  بال لباد الكتابية للنائب العام لدد مذه الجهة)

ام لودد المجلوس كاند الجهة العادية المكلفة بالتحقيق تتخلى وجوبا عن الودعود إذا  لوب النائوب العو

 من ق إ ج. 143-141(.حبموجب المادتان 2الخا  ذلك)

 

ينتهووي التنووازب بووين القضوواة إذا كووان وضوواة التحقيووق  141حنجوود حووي الفقوورة الرابعووة موون المووادة       

التابعين لمحاكم مختلفة ود أصدروا بناء على  لباد النيابة العامة أوامر بوالتخلي عون نيور الودعود 

بأنوو  يجوووز للمحكمووة العليووا حووي مووواد الجنايوواد والجوون   143لك نصوود المووادة لصووال  أحوودمم كووذ

والمخالفاد إما لداعي األمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو بسبب ويام شوبهة مشوروعة أن توأمر 

بتخلي أية جهة وضائية عن نير الدعود وبإحالتها إلى جهة وضائية أخورد مون نفوس الدرجوة حبنواء 

راعوواة لحسوون سووير القضوواء يمكوون لقاضووي التحقيووق ان يتخلووى عوون الوودعود علووى مووذه النصووو  وم

لصال  زميل  الذي يقتسم مع  االختصا  شري ة حصووص اتفواق سوابق بينهموا تفاديوا لنشووء تنوازب 

 (.3حي االختصا )

 

 

                             

 

 

 

 

                                                 
 . 1330غشت  24المؤرخ في  24-30الملغاة بقانون رقم  4-322أنظر المادة -1 

 .1331فبراير 21المؤرخ في  10-31من المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب واإلرهاب الملغى باألمر رقم  33المادة  -2 

 .1333سنة  الطبعة األولى الديوان الوطني لألشغال التربوية 193أنظر جيال لي بغدادي التحقيق) دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية( ،ص -3 
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 األمر باالمتناع عن إجراء التحقيق

 

 .....واضي التحقيق بمحكمة..............بتاريخ........نحن ...

 نير للشكوك مع االدعاء المدني المقدمة يوم..........من المدعو........

 ضد جاره.......من اجص است ئ  على و عة أرا بغير حق.

ونيرا ل لباد وكيص الجمهورية المبرخة حي ......والرامية إلى عدم إجراء تحقيق حي الودعود الن 

 تسي  ابعا مدنيا محضا .الووائع تك

الفقرة الوالوة من وانون اإلجراءاد الجزائية وحيوث أن موذه الموادة ال تسوم  لوكيوص  23ونيرا للمادة 

الجمهورية بان يتقدم إلى واضي التحقيق ب لب عدم إجراء تحقيق إال إذا كاند الووائع ألسباب تمس 

ال تقبص أي وصف جزائي وأن حيما عدا ذلك  الدعود العمومية نفسها ال تجوز المتابعة حيها أو كاند

 يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا مخالف ل لباد النيابة على شر  أن يعلل  تعلي  كاحيا.

 وحيث أن األحعاص المنسوبة إلى المتهم تتموص حي أن مذا األخير يكون ود استولى ليلة............

 س.على عقار مملوك للشاكي ب ريق الغش أو التدلي

 339وحيث أن مذه الووائع على حورا بوبوتهوا تشوكص الجنحوة المنصوو  والمعاووب عليهوا بالموادة 

 عقوباد وأن  ال يوجد بملف القضية أي سبب يمتنع المتابعة حيها جزائيا.

 

 لهذه األسباب    

 نأمر بمواصلة التحقيق حي القضية وبتبلي  مذا األمر إلى السيد..................... 
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 األمر بالتخلي

                             

 بتاريخ..........نحن..............واضي التحقيق بمحكمة..............

نيرا للتحقيق المفتوح ضد المدعو...............من أجص ............الفعص المنصو  والمعاوب علي  

 بالمادة............من القانون...............

را ل لباد وكيص الجمهورية المبرخة حي:..............والرامية إلى تخلينا عون الودعود لفائودة وني  

 زميلنا السيد:.........واضي التحقيق بمحكمة..........

 وحيث أن حسن سير القضاء والتقليص من المصاريف يقتضيان إحالة ملف القضية إلى المحكمة....

وكيص الجمهورية وواضي التحقيق التوابعين لهوا وود واحقوا علوى ذلوك  لمتابعة التحقيق حيها ال سيما وان

 كتابة 

 

 

 لهذه األسباب   

 

نأمر بتخلينا عن التحقيق حي القضية الحاص وبإحالة ملوف الودعود إلوى السويد وكيوص الجمهوريوة لودد 

 محكمة..................
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 قالمبحث الثاني: األوامر الصادرة أثناء سير التحقي

بالرجوب إلى وانون اإلجراءاد الجزائية نجد أن المشورب الجزائوري وود حودد األوامور التوي           

( مون بينهوا 1يباشرما ويصدرما واضي التحقيق أوناء سير التحقيق تأسيسا على مبدأ شرعية التحقيق)

واالسووتجواب تلووك األواموور لجمووع األدلووة والمتمولووة حووي المعاينووة والتفتوويش والحجووز وسووماب الشووهود 

 والمواجهة كذلك األمر بندب خبير وباإلنابة القضائية.

 

ضود الموتهم بصوفت  احتيا يوة ولمودة موووتوة تقتضويها  -توأمين الودليص–كذلك األوامور التوي تسوتهدف 

يروف التحقيق ومقتضيات  ومذه األوامر مي األمر بحضور الموتهم واألمور بوالقبا عليو  و األمور 

 لصلة بالروابة القضائية وكذا األمر بحبس  مبوتا. بإيداع  واألوامر ذاد ا

حسل ة التحقيق تصدر أوامر مدحها إرغام المتهم علوى الموووص لوديها أو منعو  مون التوأوير علوى أدلوة  

الفرديوة  دالجريمة أو الفرار حتى ال ينفذ حي حق  حكم القضاء ونيرا لمسواس موذه األوامور بالحريوا

ة بقيود وذلك لس مة التحقيق وسرعة إنجازه لوذلك سويتم مناوشوة ذلوك حقد أحا تها التشريعاد الجنائي

 حي خمس م الب التالية:

 

 : األوامر التي يقوم بها واا التحقيق لجمع األدلة بنفس .1الم لب

 : اإلجراءاد التي يقوم بها واضي التحقيق بواس ة مساعدي .2الم لب

 : األوامر الصادرة حي مواجهة المتهم.3الم لب 

 األوامر الصادرة حي الحبس المبود. 4 لب الم

 : األوامر ذاد الصلة بالروابة القضائية. 1الم لب 

 

 المطلب األول: األوامر التي يقوم بها قاضي التحقيق لجمع األدلة بنفسه

مذه األوامر متعددة ومتنوعة تترتب عليها موار خ يرة حي مجاص الحرياد الفردية ويمكون            

 مسة أنواب ومي المعاينة التفتيش   الحجز   سماب الشهود  االستجواب والمواجهة.حصرما حي خ
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 الفرع األول: المعاينة

المعاينة مي إجراء بمقتضاه ينتقص المحقوق إلوى مكوان ووووب الجريموة ليشوامد بنفسو  ويجموع          

ي تفيود حوي الكشوف عون اآلوار المتعلقة بالجريمة وكيفيوة وووعهوا و كوذلك جموع األشوياء األخورد التو

الحقيقة وود أوجب المشرب الجزائري حينموا يباشور التحقيوق بمعرحوة واضوي التحقيوق أن انتقالو  إلوى 

إجراء المعاينة يتووف على تقريوره لمودد ضورورتها حوي الكشوف عون الحقيقوة والمعاينوة موي الودليص 

فيود حوي الكشوف عون الحقيقوة مباشر أو عام باعتبار أن المحقق يلموس بنفسو  العناصور الماديوة التوي ت

ويجب على المحقق عند إجراء المعاينة إوباد حالة المكان ووصف  وبيان مدد مكان وووب الجريمة 

بالشكص الذي ورد على لسان المجني علي  والشهود وكذلك إوباد حالة األشخا  واألشياء الموجودة 

يجوب اإلسوراب حوي االنتقواص للمعاينوة بمكان الجريمة ورحع اآلووار المتعلقوة بهوا كالبصوماد والودماء و

حتى ال يت رق الشك إلى الدليص المستفاد منها  ذلك وإذا ما انقضد حترة بين وووب الجريمة وإجراء 

 معاينة تسم  بأن يتمكن الجاني من إزالة العناصر المادية التي تفيد حي كشف الحقيقة.

 

إلوى مكوان الجريموة ل  و ب بنفسو  علوى وود ن  القانون الجزائوري علوى  إمكانيوة انتقواص المحقوق 

مووع  ومميزات  وعلى اآلوار المادية التي خلفتها الجريمة ومذا االنتقاص ود يتم حي دائورة اختصاصو  

 أو حي دائرة اختصا  المحاكم المجاورة.

 

 أوال: االنتقال إلى دائرة اختصاصه

تحقيوق االنتقواص إلوى أمواكن ووووب من ق إ ج على ما يلوي:ق يجووز لقاضوي ال 23تن  المادة         

الجرائم إلجراء جمع المعايناد ال زمة أو القيام بتفتيشوها ويخضوع بوذلك وكيوص الجمهوريوة الوذي لو  

الحوق حووي مراحقتوو  ويتعوين واضووي التحقيووق دائموا بكاتووب التحقيووق ويحورر محضوورا بمووا يقووم بوو  موون 

 (.1إجراءاد ق)

 

لتحقيق أن ينتقص إلى مكان وووب الجريمة صحبة كاتب يتض  من ن  مذه المادة أن  يجوز لقاضي ا

الضووب  إلجووراء جميووع المعاينوواد ال زمووة داخووص دائوورة اختصاصوو  المحلووي بعوود أن يخبوور وكيووص 

الجمهورية الذي ل  الحق حي مراحقت  وود جرد العمص حي مواد الجنايواد وبصوفة عاموة حوي الجورائم 

دث حي أورب وود ممكن حتى يتعرف علوى أوصواح  الخ يرة أن ينتقص المحقق إلى مكان وووب الحا

                                                 
 .1399جوان  3من ق إ ج الجزائري الصادر في  23انظر المادة-1 
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ومحتويات  وما يتصص ب  من مادياد وآلوار تركها المجرم والتي مون شوأنها أن تودص علوى شخصويت  

 كالس ح المستعمص أو بصماد األصابع أو موار األودام.

 

تحقيووق أن حبتحديوود المكووان والزمووان الووذين ارتكبوود حيهمووا الجريمووة تحديوودا دويقووا يسووت يع واضووي ال 

يستخل  ما إذا كان المتهم صادوا حي أووال  والشامد صادق حي تصوره للحادث سواء كوان المجنوي 

عليوو  نفسوو  أم غيووره موون الشووهود اإلوبوواد أو النفووي وال يصووص المحقووق إلووى مووذه النتووائج إال إذا بووادر 

كووص شوويء نيوورة واسوورب باالنتقوواص إلووى عووين المكووان وراعووى الدوووة أونوواء المعاينووة بحيووث ينيوور إلووى 

الفاح  وال يودب أمورا مهموا صوغر شوان  دون تمحوي  ليسوتخل  منو  نتوائج معقولوة ويجوب علوى 

واضي التحقيق أال يضب  شيئا حتى يصف  ويحدد مكان وجوده  والوضع الذي كوان عليو  كموا يجوب 

إلصواباد علي  أن يتبع الترتيب حي إجراء المعاينة حيصف حالة المكان واألواث الموجود حي  ومووار ا

وصفا دويقا منتيما كما ل  أن يأمر بوضع حراسة كاحية على مكان الجريمة حتى ال يقترب من  أحود 

أو يقع أي تغيير حي  ود يسيء إلى التحقيق غير أن االنتقاص إلى مكان وووب الجريموة وإعوادة تمويلهوا 

 (.1حكمة العليا)مرة أمام الم صإجراءين اختياريين ال يجوز التمسك بعدم القيام بهما ألو

 

 ثانيا: االنتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة

من وانون اإلجراءاد الجزائية الجزائري:ق يجوز لقاضوي التحقيوق أن ينتقوص  30تن  المادة         

صحبة كاتب  بعد إخ ار وكيص الجمهورية بمحكمت  إلى دوائر اختصوا  المحواكم المجواورة للودائرة 

ا وييفت  للقيام بجميع إجراءاد التحقيق إذا ما استلزمد ضوروراد التحقيوق أن يقووم التي يباشر حيه

التي سوينتقص إلوى دائرتهوا وينووه حوي محضوره  ةبذلك على أن يخ ر مقدما وكيص الجمهورية بالمحكم

 (. 2عن األسباب التي دعد إلى انتقالها ق.)

 

ص إلى دائرة اختصا  المحاكم المجاورة يتض  من ن  مذه المادة ان  يجوز لقاضي التحقيق االنتقا

وذلك للقيام بالمعايناد ال زمة والتفتيش صحبة كاتب  بعود إخ وار وكيوص الجمهوريوة بالمحكموة التوي 

سووينتقص إليهووا وذلووك عنوود وجووود ضوورورة موون ضووروراد التحقيووق علووى أن يوضوو  واضووي التحقيووق 

 محضره لألسباب التي أوجبد انتقال .

 

 االنتقاص إلى مكان وووب الجريمة على النحو التالي :ويمكن تحرير األمر ب
                                                 

 .90403من الغرفة الجنائية األولى في الطعن رقم  1333ديسمبر  20أنظر قرار صادر يوم -1 

 .1399جوان  3اإلجراءات الجزائية الصادر في من قانون  30أنظر المادة -2 



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -24- 

 

 بتاريخ:....................

 نحن...............واضي التحقيق بمحكمة..............

نيرا للتحقيق المفتوح ضد الموتهم......................من .............أجوص محاولوة وتوص...... عمودا. 

من وانون العقوباد وحيث أن  جاء  293و  214و   30المواد   الفعص المنصو  والمعاوب علي   ب

 حي تصريحاد المجني علي  أن  كان يوم.....................

حوالي الساعة الرابعة زواال يعمص بحقل .............. وإذا الموتهم يقورب منو  ويصووب نحووه بندويوة 

اليمنوى وحيوث أن الموتهم أنكور موا موو صيد وم ي لوق عليو   لقتوين نواريتين أصوابت  إحودامما برجلو  

منسوب إلي  معترحا حق  بأن  ذمب يوم الواوعة إلى المكان المذكور حام  مع  بندويوة وانو  اسوتعملها 

ليص اد أرنبا كوان علوى مقربوة منو  وحيوث أن االنتقواص إلوى الحوادث للمعاينوة ولتقودير المسواحة التوي 

ق مذا األخير النار ل  تأوير حي صحت  لنسبة االتهام كاند تفصص بين المجني علي  والمتهم حيث أ ل

 من ق إ ج.  23ومن شأن  أن يساعد على كشف الحقيقة ونيرا للمادة 

 وبعد إخ ار السيد وكيص الجمهورية واأل راف اآلخرين ومحاميهم نأمر

 بانتقالنا إلى مكان وووب الجريمة يوم............. على الساعة...............

 تبنا السيد....................... صحبة كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -25- 

 الفرع الثاني: التفتيش

التفتيش مو بحث يهدف إلى الكشف عن أدلة مادية ينفذ مذا البحث حي مكوان مسوكون أو غيور        

موون وووانون اإلجووراءاد الجزائيووة حيووث جوواء حيهووا:ق يباشوور  31مسووكون  ومووذا مووا نصوود عليوو  المووادة

 (.1ماكن التي يمكن العوور حيها على أشياء يكون كشفها مفيد إليهار الحقيقةق)التفتيش حي جميع األ

ويقصوود باألموواكن منووا المسوواكن ولوويس األموواكن األخوورد ذلووك ألن تفتوويش المسوواكن مووو الووذي يويوور 

إشكالياد ومنا واضي التحقيق مو الذي يحدد متى يتم التفتويش ويروحو  ومكانو  نيورا لموا يتمتوع بو  

 ية .من سل ة تقدير

 

ونيرا ألممية التفتيش خص  المشرب بشرو  مقيدة وعلى واضي التحقيق مراعاتها ذلك ألن         

التفتيش ود يمس بحرمة المساكن التي تعود مون الحقووق األساسوية التوي يون  عليهوا الدسوتور  حيوث 

نون وحوي يضمن الدستور الجزائري عدم انتهاك حرمة المساكن ح  يجووز تفتيشوها إال بمقتضوى القوا

إ ار احترام  وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السل ة القضوائية المختصوة  بقوا لون  الموادة 

التووي جوواء حيهووا:ق تضوومن الدولووة عوودم انتهوواك حرمووة المسووكن حوو  تفتوويش إال  1339موون دسووتور  40

 بمقتضووى القووانون وحووي إ ووار احتراموو  وال تفتوويش إال بووأمر مكتوووب صووادر عوون السوول ة القضووائية

 (.2المختصة ق)

 

والمقصود بالمسواكن المحو د المعودة للسوكن سوواء كانود مسوكونة بالفعوص أم ال حالمنوازص واألكوواخ 

والسووفن تعتبوور مسوواكن وكووذلك الحجوورة حووي حنوودق المسووتأجرة لموامووة  ومفهوووم المنووزص منووا يخوو  

 (.3األشخا  ال بيعية والمعنوية معا)

 

ش حي مواد عدة ميز من خ لها بوين التفتويش الوذي يقوع حوي كما نيم المشرب الجزائري إجراء التفتي

 مسكن المتهم والتفتيش الذي يقع حي مسكن الغير.

 

 

 أوال: التفتيش الذي يجري في منزل المتهم:

                                                 
 من ق إ ج السابق ذكره. 31أنظر المادة -1 

 الجزائري. 1339من دستور  40أنظر المادة -2 

الديوان الوطني لألشغال التربوية،سنة -الطبعة األولى-111ص  –أنظر جيال لي بغدادي: )التحقيق دراسة مقارنة ونظرية وتطبيقية (-3 

1333. 
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إن التفتيش الذي يجري حي منزص المتهم ويده المشرب الجزائوري بشورو  موي نفسوها الخاصوة        

موون وووانون اإلجووراءاد  42إلووى  41ليهووا حووي المووواد موون بضووبا  الشوور ة القضووائية المنصووو  ع

 الجزائية ومميز من خ ص مذه الشرو  حيما إذا تعلق األمر بجنحة أو جناية ومذه الشرو  مي:

 

 حضور المتهم عملية التفتيش: -1

من  41ومذا إذا كان األمر يتعلق بجنحة حيث يجب أن يقع الدخوص إلى المنازص  بقا ألحكام المادة  

إ ج بحضووور صوواحب المنووزص أو موون يمولوو  أو شووامدين إذا رحووا صوواحب المنووزص الحضووور  أو ق 

حي حقرتها األولى على مايلي:ق إذا ووع التفتيش حي مسكن شوخ   41تعذر حضوره حيث نصد م 

يشووتب  حووي انوو  سووامم حووي ارتكوواب الجنايووة حإنوو  يجووب أن يحصووص التفتوويش بحضوووره حووإذا تعووذر عليوو  

التفتويش حوإن ضواب  الشور ة القضوائية ملوزم بوأن يكلفو  بتعيوين ممووص لو  وإذا الحضور وود إجوراء 

امتنع عن ذلك وكان ماربا استدعي ضاب  الشر ة القضائية لحضور تلك العملية شوامدين مون غيور 

 (.1المويفين الخاضعين لسل ت ق )

 

موون وووانون  9الفقوورة 41أمووا إذا تعلووق األموور بجنايووة عوون جوورائم اإلرموواب والتخريووب حووإن المووادة 

( تعفوي واضوي التحقيوق مون موذا الشور  2)10-31اإلجراءاد الجزائية المضاحة إليها بموجب األمر 

ومو شور  حضوور الموتهم عمليوة التفتويش حيوث يصوب  موذا الشور  غيور إلزاموي بالنسوبة لو  كوذلك 

 حضور الشامدين يصب  غير ضروري.

على إبانة وضائية ال بد ل  من إذن مكتوب من وحي حالة ويام ضاب  الشر ة القضائية بالتفتيش بناءا 

 (3من ق إ ج) 44وكيص الجمهورية أو واضي التحقيق  بقا لن  المادة 

 
 القيام بعملية التفتيش في الفترة ما بين الساعة الخامسة صباحا والساعة مساءا: -2

حيث جاء حيهوا ق من وانون اإلجراءاد الجزائية حي حقرتها األولى  42نصد على مذا الشر  المادة 

ال يجوز البودء حوي تفتويش المسواكن ومعاينتهوا وبوص السواعة الخامسوة صوباحا وال بعود السواعة الوامنوة 

 (.4مساءاق)

يتض  من مذه المادة أن  ال يجووز البودء حوي التفتويش وبوص السواعة الخامسوة صوباحا وكوذلك ال يجووز 

 لق األمر بجنحة.إجراءه بعد الساعة الوامنة مساءا ومنا حي حالة ما إذا تع

                                                 
 من ق إ ج السابق ذكره. 41ظر المادةأن-1 

 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية السابق ذكره. 1331فيفري  21الصادر في  10-31أنظر األمر رقم-2 

 من القانون السابق الذكر. 44أنظر المادة -3 

 من القانون السابق ذكره  42أنظر المادة -4 
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اسوتوناء لموا ورد حوي الفقورة  2/3مون ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة حوي حقرتهوا  42وود أوردد الموادة 

 األولى والذي يتعلق بالحاالد التالية:

 

 حالة ما إذا  لب صاحب المنزص. -1

 النداءاد الموجهة من الداخص وكذا حي األحواص االستونائية المقررة وانونا . -2

 يجوز إجراء التفتيش خارج األوواد المحددة حي الفقرة األولى عند التحقيق حي جرائم كما  -3

 

موون وووانون العقوبوواد  343إلووى 342المخوودراد وكووذا جوورائم الوودعارة التووي نصوود عليهووا المووواد موون 

والمعاوب عليها أيضا  بقا لهذه المواد والمرتكبوة داخوص الفنوادق والمنوازص المفروشوة و محو د بيوع 

روباد والنوادي وحي مكان مخر مفتووح للعمووم أو يتوردد عليو  الجمهوور إذا توم التحقوق مون أن المش

 (.1أشخا  يستقبلون حي  عادة لممارسة الدعارة)

من ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة واشوتر د لوذلك وو ث  32باإلضاحة إلى االستوناء الوارد حي المادة 

 شرو  ومي:

 

 راء التفتيش بنفس  وليس عن  ريق اإلنابة القضائية.أن يقوم واضي التحقيق بإج   -1

 أن يقوم بهذا التفتيش بحضور وكيص الجمهورية.  -2

 أن يكون مذا التفتيش واوعة على منزص المتهم. -3

 

المعوودص والمووتمم لقووانون اإلجووراءاد  21/2/1331المووبرخ حووي  10-31كمووا أورد األموور روووم       

مون ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة بنصو  حوي الفقورة الجديودة التوي توم  41الجزائية استوناء على الموادة 

علوى أنو  يمكون تفتويش المسواكن إذا تعلوق األمور بوالجرائم الموصووحة بأحعواص  41إضاحتها إلى المادة 

إرمابية أو تخريبية حي مختلف ساعاد الليص والنهار ومذه الجورائم منصوو  عليهوا حوي الموواد مون 

 (2من وانون العقوباد) 3مكرر  32مكرر إلى  32

 اتهام شخص معين: -3

ال بد لصدور اإلذن بالتفتيش ان يكون مناك اتهام وائم ضد شخ  معين يقيم حي ذلك المكان المراد  

 تفتيش  سواء كان مذا المتهم حاع  أصليا أو شريكا وسواء كاند الجريمة جنحة أو جناية .

 
                                                 

 دار الحكمة للنشر والتوزيع .-32ص  -ق القضائيأنظر الدكتور أحسن بوسقيعة ،التحقي-1 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات . 21/02/1331المؤرخ في  10-31بموجب األمر رقم -2 
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 ماكن المحصنة ضد التفتيش:أن ال يكون المحل المراد تفتيشه من األ -4 

مون اتفاويوة حينوا بحيوث أن دار البعووة  22ومذا  بقوا لموا جورد عليو  العورف الودولي بموجوب الموادة 

الدبلوماسية مصونة ح  يمكن لموويفي الدولوة المعتمود لوديها الودخوص إليهوا إال برضوى رئويس البعووة 

نة الدبلوماسية حهذا ال يمنع األجهزة خ حا الرتكاب الجريمة داخص الدار من شخ  ال يتمتع بالحصا

القضائية من التحقيق حي مذه الجريمة من غير أن تودخص إلوى دار السوفارة للمعاينوة ألن ذلوك يت لوب 

إذن السووفير أو موون يقوووم مقاموو  للوودخوص إليهووا ومباشوورة اإلجووراءاد الجزائيووة داخلهووا ويتمتووع المنووزص 

 (.1لحرمة التي تتمتع بها السفارة)الخا  الذي يق ن  المبعوث الدبلوماسي بنفس ا

 

 ثانيا: التفتيش الذي يجري في منزل الغير:

إن التفتيش حي مذه الحالة يخضع لنفس اليروف التي سوبق ذكرموا حوي حالوة إجوراء التفتويش         

حي منزص المتهم حيث يجب حضور صاحب المنزص كوذلك يجوب أن يكوون التفتويش حوي ميعواد محودد 

موون وووانون اإلجووراءاد الجزائيووة  42-41سووتونائية أيضووا الووواردة حووي المووادتين وتسووري األحكووام اال

والمتعلقووة بحضووور صوواحب المنووزص وكووذلك المتعلقووة بميعوواد التفتوويش اخت حووا عوون الحالووة األولووى ان 

تفتيش مسكن الغير ال يكون بوجود اتهام وائم وإنما يجووز تفتيشو  إذا كانود توجود حيو  أشوياء تسواعد 

من وانون اإلجراءاد الجزائية :ق  يباشر التفتويش  31قيقة ومذا ما نصد علي  المادة على كشف الح

 (.2حي جميع األماكن التي يمكن العوور  حيها على أشياء ويكون كشفها مفيدا إليهار الحقيقةق)

 

إال أنوو  حووي حالووة غيوواب صوواحب المنووزص أو حووي حالووة رحضوو  الحضووور حووإن واضووي التحقيووق يجووري 

ر اونوين موون أواربو  أو أصووهاره الحاضورين بمكووان التفتويش حووإن لوم يوجوود أحود موونهم التفتويش بحضووو

 (.3حبحضور شامدين ال تكون ومة بينهم وبين سل اد القضاء أو الشر ة التبعية)

كص من الحالتين جاز للمحقق مباشورة التحقيوق حوي أي مكوان  يحإذا تواحرد الشرو  السابقة الذكر ح 

ميع اإلجراءاد ال زمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدحاب على شر  أن تتخذ مقدما ج

مون ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة حوي حقرتهوا الوانيوة  33السوابقة الوذكر والموادة  41 بقا لون  الموادة 

ولكون عليو  أن يتخوذ  42و 41 نحيث جواء حيهواق علوى واضوي التحقيوق أن يلتوزم بمقتضوياد الموادتي

 (.4د ال زمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدحابق )مقدما جميع اإلجراءا

 

                                                 
 .1391من اتفاقية فينا الخاصة بالحصانة الدبلوماسية لسنة  22أنظر المادة -1 

 من قانون اإلجراءات الجزائية السابق ذكره. 31أنظر المادة -2 

 من نفس القانون. 433أنظر المادة -3 

 من نفس القانون. 2فقرة  33أنظر المادة -4 
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ومتى تم التفتيش على المحقق تحرير محضر بذلك يبين حيو   صوفة صواحب المسوكن الوذي وووع حيو  

التفتيش مع مراعاة األحكام الوواردة حوي القوانون التوي يترتوب عليهوا ب و ن التفتويش والودحع بب  نو  

ها على وضاة الموضوب وإال سق  الحق وتوم إوارتهوا الوص مورة أموام ومي المسائص التي يجب عرض

 (.1المحكمة العليا)

 

من ق إ ج ويعتبر مذا الب  ن جوزاء   33و 42و  41وب  ن التفتيش يكون بمخالفة أحكام المواد  

إجرائي كما يترتب على عدم مراعواة إجوراءاد التحقيوق مون وبوص واضوي تحقيوق جوزاء جنوائي علوى 

 وة جرائم:أساس و 

 

 من وانون العقوباد . 231جريمة انتهاك حرمة المنزص المنصو  عليها حي المادة  -1

 من وانون العقوباد. 131جريمة إساءة استعماص السل ة والمنصو  عليها حي المادة  -2

 (2من وانون العقوباد) 301جريمة المساس بسر المهنة والمنصو  عليها حي المادة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 تحرير األمر بالتفتيش على النحو التالي:ويمكن 

 

 بتاريخ ..............

 نحن ح ن...................واضي التحقيق..............

 نيرا للقضية المتبعة ضد المدعو...................

 3الفقورة  113المتهم بجناية االخت س األمواص العموميوة الفعوص المنصوو  والمعاووب عليو  بالموادة 

وانون العقوباد وحين ان  بل  إلوى علمنوا أن األصووص المختلسوة وود أخفاموا الموتهم بمنوزص خليلتو   من

 ح نة الكائن بـ: ..............
                                                 

 .2214م من الغرفة الجنائية الطعن رقم 1331جويلية -22أنظر قرار صادر يوم -1 

 دار الشهاب. - 130ص -شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية الجزائري–أنظر بارش سليمان -2 
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وحيث أن ضب  مذه األمواص يفيد ال محاص حي كشف الحقيقة ال سيما وان المتهم ال زاص مصرا علوى 

 لجزائية.من وانون اإلجراءاد ا 33و  31اإلنكار ونيرا للمادة 

 نأمر

 بإجراء تفتيش بمسكن السيدة: ............

الكائن بـ:........... .وصد حجز األموواص المختلسوة وكوص موأمن شوأن  أن يسواعد علوى كشوف الحقيقوة 

 بالنسبة لهذه الحقيقة الواوعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: الحجز

بور مفيودة حوي الكشوف عون الحقيقوة الجريموة يتموص الحجز حي ضب  األشياء والووائق التي تعت        

المرتكبة ومذه األشياء والووائق إما تكون لودد الموتهم أو لودد الغيور كموا أن تكوون وود اسوتعملد حوي 

 الجريمة أو خصصد الرتكابها أو تبحث عنها.

 وعملية الحجز التي يقوم بها واضي التحقيق تستوجب من  إتباب إجراءاد معينة:

 

علووى الووووائق وضووب ها وبووص إجووراء عمليووة الحجووز كمووا يجوووز لضوواب  الشوور ة  أن ي لووع بنفسوو  -1

المنوب عن  أن ي لع على الووائق المراد حجزما  كما يجوز لكص من يهمو  األمور أن يتحصوص علوى 
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( 1على الووائق المضبو ة  إذا كان ذلك ال يتناحى ومقتضياد التحقيق ) ةنسخة أو صورة حوتوغراحي

حقيوق أن يحجوز المراسو د التوي يتلقاموا الموتهم أو الصوادرة عنو  إال إذا كانود كما يجوز لقاضي الت

موجهووة إلووى محاميوو  أو صووادرة عنوو  ومووذا يعتبوور اسووتوناء علووى واعوودة إ وو ب واضووي التحقيووق علووى 

 (.2الووائق وبص حجزما)

نوة يجب على واضي التحقيق أن يقوم بكص اإلجوراءاد ال زموة مون أجوص احتورام كتموان سور المه -2

 وحقوق الدحاب.

يجب على واضي التحقيق أن يقوم بإحصاء األشياء والووائق التي تم حجزما ووضعها حي أحراز  -3

مفتوحووة مختومووة وإذا كانوود المضووبو اد تموووص نقووودا أو أوراوووا تجاريووة ذاد ويمووة ماليووة وكانوود 

حإن  حي مذه الحالة ضرورية للتحقيق  كأن تكون مذه النقود متحصلة من رشوة أو كاند نقود مزيفة 

يتم حفضها لدد واضي التحقيق حتى يتم الفصص حي القضية أموا إذا كانود ال تفيود التحقيوق حوي شويء 

 حإن  يتم إيداعها الخزينة العامة بناء على ترخي  من واضي التحقيق.

كمووا انوو  علووى واضووي التحقيووق دعوووة كووص موون المووتهم ومحاميوو  موون اجووص حضووور حووت  األحووراز  -4

 وذلك عن  ريق استدعاء وانوني كما ل  أن يستدعي كص شخ  تم ضب  األشياء لدي . المختومة

 * وعند انتهاء التحقيق حإن واضي التحقيق يتصرف حي تلك األشياء المضبو ة وحقا لحالتين:

 

: حووي حالووة إصوودار واضووي التحقيووق أموورا بإحالووة القضووية إلووى إحوودد المحوواكم المختصووة ومنووا ألولىىىا

 ي مختصة بالتصرف حي المضبو اد .تصب  األخيرة م

: حي حالة إصدار واضي التحقيق أمرا بأن الوج  للمتابعة دون أن يبد حوي  لوب رد األشوياء الثانية

مون ق إ ج التوي تون :ق  32المضبو ة حإن  يرجع لوكيص الجمهورية سل ة البد  بقا لون  الموادة 

ث حوي  لوب رد األشوياء المضوبو ة حوإن إذا أصدر واضي التحقيوق وورارا بوأال وجو  للمتابعوة ولوم يبو

 (.3سل ة البد حي ذلك تكون لوكيص الجمهورية ق)

  

وما تجدر الم حية إلي  أن كص شخ  يدعي حقا على شيء سواء كان المتهم أو المدعي المدني أو 

موون وووانون  39أي شووخ  مخوور أن ي لووب اسووترداده موون واضووي التحقيووق  بقووا لمووا جوواء حووي المووادة 

 (.4جزائية)اإلجراءاد ال

 

                                                 
 ن قانون اإلجراءات الجزائية  السابق ذكره.م 34أنظر المادة -1 

 دار الحكمة للنشر والتوزيع. - 34ص   -أنظر أحسن بوسقيعة:التحقيق القضائي-2 

 .1399/جوان /3من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  32أنظر المادة -3 

 من نفس القانون. 39أنظر المادة -4 
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حي  لب المقدم حي يرف و وة أيام مون تبليغو  ويجووز للشوخ   صحيث يقوم واضي التحقيق بالفص

المعنووي أن يرحووع تيلمووا موون مووذا القوورار إلووى غرحووة االتهووام والجوودير بالووذكر أن مووذا الووتيلم ال يعتبوور 

دد ووراراد الغرحوة استئناحا لقرار صادر عن واضي التحقيق أمام غرحة االتهام  مذا ما جواء حوي إحو

الجنائية بالمحكمة العليا  حيث تضمن ق أن رحع األمر الوذي يشوكص واضوي التحقيوق حصو  حوي  لوب 

استرداده إلى غرحة االتهام  ال يشكص حي حد ذات  استئناحا ضد ورار يفصص حي الموضوب  وإنما يعود 

حيو  بوالنقا بصووفة  تيلموا ضود وورار والئوي ال يموس بأصوص الحوق  ونتيجووة لوذلك حو  يجووز ال عون

 (.1مستقلة عن الحكم الفاصص حي الموضوبق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويكون ورار األمر بالضب  كالتالي:

 

 بتاريخ........................نحن............واضي التحقيق.

 بمحكمة.....................بمساعدة السيد:..................كاند الضب .

 لمدعو........................من أجص جريمة........نيرا للتحقيق المفتوح ضد ا

 ..........الفعص المنصو  والمعاوب علي  بالمادة...............من وانون.......

 ..........الفعص المنصو  والمعاوب علي  بالمادة...............من وانون......

........................................................................................... 

 من وانون اإلجراءاد الجزائية 43ونيرا للمادة 

 نأمر:

                                                 
 .241ص  1331المجلة القضائية العدد األول  1331-01-23غرفة الجنائية بالمحكمة العليا في الصادر عن ال 122243أنظر القرار رقم -1 
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 بضب  األشياء بالجدوص التالي:

 روم التسجيص الميبو اد الروم الترتيبي

تع وووى أسوووماء واوصووواف  

وبيانوواد األشووياء التووي يقووع 

ضوب ها ووزنهوا ومقياسوها 

 أو ويمتها عند االوتضاء

 

 

 بكتابة الضب  كأدلة.وبإيداعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمكن تحرير األمر برد األشياء المضبو ة حسب النموذج التالي:

 

 بتاريخ ............نحن.................واضي التحقيق

 بمحكمة.................................

 من وانون اإلجراءاد الجزائية. 93نيرا للمادة 

 المدني السيد: ............ ونيرا للعريضة التي ودمها المدعي

  البا حيها استرداد األمواص...........................التي سرود من  يوم..........

 

 والتي وجدد عند المتهم أوناء التحقيق وووع ضب ها وإيداعها بكتابة الضب  كدليص إلوباد.
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انون وحيث أن الدحاب لم يقدم وحيث أن مذه العريضة ود بلغد إلى وكيص الجمهورية والمتهم  بقا للق

أيووة م حيووة حووي حووين أن النيابووة العامووة ال توورد مانعووا إلرجوواب األمووواص المحجوووزة إلووى صوواحبها 

 الشرعي والحقيقي.

 

 لهذه األسباب          

 

 نأمر برد األمواص............. التي ضب د عند المتهم

 لى السيد: ................حي إ ار مذه الدعود والتي تبل  ويمتها ............ إ

 المدعي بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الرابع: سماع الشهود

الشهادة مي الدليص الغالب حي المواد الجزائية حيث تنصب  على ووائع مادية تحودث حجوأة وال        

اسو  يتيسر عوادة إوباتهوا بالكتابوة وموي روايوة شوخ  لموا شوامده أو سومع  أو أدركو  بحاسوة مون حو

( حيث يتم سوماب أي 1وتكون من إجراءاد التحقيق متى تمد بالشكص القانوني أمام واضي التحقيق )

 شخ  كشامد  إذا كاند شهادت  تخدم مصلحة التحقيق وكذا عند مواجهت  بشهود مخرين أو بالمتهم.

 

ءة الموتهم أو وللشهادة أممية حي الكشف عن الحقيقة وذلوك نتيجوة   للودور الوذي تلعبو  حوي إوبواد بورا

 إدانت  وحي الكشف عن األدلة بها وبص إخفاء معالم الجريمة.

 

 أوال : واجبات الشهود

                                                 
 .1333سنة—ديوان المطبوعات الجامعية -242ص  -مبادئ اإلجراءات الجزائية الجزائري-أنظر أحمد شوقي الشلقاني-1 



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -35- 

 : واجب الحضور -1

القانون الجزائري ألزم على كص من يستدعى لسماب شهادت  بالحضور  وأجاز لقاضي التحقيوق بنواء 

عمومية والحكم علي  بغرامة على  لب وكيص الجمهورية بأن يأمر باستحضاره جبرا بواس ة القوة ال

دج بحكم غير وابص ألي  عن  كموا أجواز القوانون للقاضوي إوالوة الشوامد مون  2000إلى  200من    

الغرامة المحكوم بها إذا حضر بعود تكليفو  مورة وانيوة وأبودد أعوذارا مقبولوة   وموذا موا نصود عليو  

لتحقيووق  بنواء علووى  لووب وكيووص موون ق إ ج :ق وإذا لووم يحضوور الشوامد حيجوووز لقاضووي ا 32/2الموادة 

دج 2000إلوى 200الجمهورية استحضاره جبورا بواسو ة القووة العموميوة والحكوم عليو  بغراموة مون 

غير ان  إذا حضر حيما بعد وأبدد أعذارا محقة ومدعمة بما يبدي  صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد 

 (1ق)سماب  لباد وكيص الجمهورية إوالت  من الغرامة كلها أو جزء منها

 

 : وجوب قول الحق وحلف اليمين -2

يجب على الشامد أن يكون صادوا حي شهادت  ولحمل  على وووص الصودق أوجوب عليو  القوانون حلوف 

اليمين وعاوب على إعانة الجاني من الفرار من وج  القضواء بتقوديم معلومواد غيور صوحيحة تتعلوق 

 (.2بالجريمة)

امد بوأداء اليموين عون  ريوق القسوم حيوث نصود الموادة وحي مذا المجاص ألزم المشرب الجزائري الشو

موون وووانون اإلجووراءاد الجزائيووةق ويووبدي كووص شووامد ويووده اليمنووى مرحوعووة اليمووين بالصوويغة  33/2

 اآلتية>>أوسم باهلل العييم أن أتكلم بغير حق وال خوف وان أووص كص الحق وال شيء غير الحق<<

 

 (.3ر حلف اليمين)وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغي

سونة مون حلوف اليموين  وبالتوالي حوإن التوزام أداء  19حالمشورب اسوتونى الشوامد القاصور الوذي لوم يبلو 

 سنة وذلك مهما تكن صلة القرابة التي ترب   بالمتهم. 19اليمين مو من واجب كص شامد بل  

أن يحكوم عليو  بغراموة مون وود أجاز القانون لقاضي التحقيق حي حالة امتناب الشامد عن أداء اليمين 

مون ق إ ج وموا  32/3دج حيوث موذا الحكوم غيور وابوص ألي  عون  بقوا لون  الموادة 2000إلوى 200

تجدر الم حية إلي  أن أداء اليمين من  رف الشامد  يجب اإلشارة إلي  حوي المحضور  سوواء بوذكر 

المراحعاد أو حي الحكوم  الصيغة كاملة أو يذكر ما يدص على أن الشامد ود أدد اليمين إما حي محضر

                                                 
 .1399 جوان 3من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  2فقرة  32أنظر المادة -1 

 . 34الطبعة  -342ص  –أنظر مأمون محمد سالمة قانون اإلجراءات الجزائية معلق عليها فقها و قضاءا -2 

 من القانون السابق ذكره. 33/2أنظر المادة -3 
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وأن عدم اإلشارة إلى ذلك يبدي إلى نقا الحكم ومذا ما جاء حي  ورار عون المحكموة العليوا والوذي 

 تضمن:

 

>> إن عدم اإلشارة إلى أداء اليمين حي محضر المراحعاد أو حي الحكم يبدي إلي نقا مذا األخير 

ي أن يوبد حي محضر المراحعواد أو حوي وان  ليس من الضروري ذكر صيغة اليمين بأكملها بص يكف

الحكم أن الشهود حلفوا اليمين على أن يقولوا الحق ذلك أن ووص الحق مو األمر الجومري حي حلوف 

 (.1اليمين<<)

 

 :واجب اإلدالء بالشهادة -3

يجووب علووى الشووامد أن يوودلي بأووالوو  عمووا رمه أو سوومع  أو أدركوو  بحواسوو   إذا حضوور أمووام واضووي  

ب أن تكووون أووالوو  م ابقووة للحقيقووة دون إحشوواء أسوورار المهنووة المعاوووب عليهووا  بقووا التحقيووق ويجوو

مون ووانون العقوبواد  حيوث حوددد موذه الموادة األشوخا  الملزموون بعودم إحشواء أسورار  301للمادة

المهنة ومم األ بواء والجراحوون والصويادلة والقواب د  وكوذا األشوخا  الموبتمنين بحكوم الواووع أو 

لوييفوووة الدائموووة أو المبوتوووة علوووى أسووورار أدلوووى بهوووا إلووويهم كالقضووواة وكتووواب الضوووب  المهنوووة أو ا

 (.2والمحامون)

 

كما يجوز منا أيضا لقاضي التحقيق حي حالوة امتنواب الشوامد عون أداء الشوهادة الحكوم بونفس 

موون ق إ ج كمووا يعاوووب بووالحبس موون شووهر إلووى سوونة وبغرامووة موون  32العقوبووة المقووررة حووي المووادة 

دج أو بإحدامما إذا رحا الشامد اإلجابة عن األسئلة الموجهة إلي  عن التصوري  10000إلى 1000

الذي أدلى ب  والخا  بمعرحت  مرتكبي جناية أو جنحة يرحا اإلجابة على األسئلة التي توج  إليو  

حي مذا الشأن بمعرحة واضي التحقيق   يجووز إحالتو  إلوى المحكموة المختصوة والحكوم عليو  بوالحبس 

 (.3دج أو بإحدد ماتين العقوبتين<<)10000إلى 1000شهر إلى سنة وبغرامة من من 

  

 ثانيا: حقوق الشاهد

للشامد الحق حي الحصوص على المصروحاد التي تكبودما حوي سوبيص الحضوور الداء الشوهادة          

زينة العامة وكذلك مقابص ما حات  من كسب وتع ص عن عمل  ومذا حي حالة ما إذا  لبها وتتحملها الخ

                                                 
 .242العدد األول ص  1330المجلة القضائية  1331نوفمبر  29أنظر قرار صادر في -1 

 .39ص  -قالمرجع الساب -أنظر أحسن بوسقيعة-2 

 من قانون اإلجراءات الجزائية السابق ذكره 33أنظر المادة -3 
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كما أن القانون من جهة حرا علوى الشوامد أداء الشوهادة ومون جهوة أخورد أبواح لو  موا وود تتضومن  

 (.1الشهادة من سب أو وذف حي حق أ راف الدعود حيث ال يسأص عنها ال جزائيا وال مدنيا)

 

 ثالثا: األهلية للشهادة:

 مكن إعفاءه حي الحاالد التالية:األصص يلزم كص شخ  بأداء اليمين إال ان  استوناء ي      

مون ق إ ج  33سنة من عمره  بقا لن  المادة  19إذا كان الشامد لم يبل  وود اإلدالء بالشهادة  -1

ح  زاص حي  عمر  يجعل  واسع الخياص وود أضفى على الووائع التي شامدما أبعادا غير حقيقية ولكن 

ف اليمين ولم يحضر القانون تحليوف المسونين أو ذوي ال تتجرد شهادت  من ويمتها االستداللية إذا حل

العامواد أو المصوابين بضوعف الوذاكرة أو أيوة عواموص تووبور حوي إمكوان ذكور الحقيقوة ولكون القاضووي 

الخبورة بصودد وودرة  صيتعين علي  مراعاة موذه اليوروف حوي تقودير الشوهادة بوص ويجووز أن ينودب أمو

 (.2مبالء األشخا  على ا لشهادة)

التوي يحوددما القوانون حيوث يحورم مووبالء  دعلويهم بالعقوبوة جنايوة أو جنحوة حوي الحوواال المحكووم -2

األشخا  من الحقوق الو نية ومنها عدم األملية للشوهادة أموام القضواء علوى سوبيص االسوتدالص  بقوا 

 (.3من وانون العقوباد) 14و م 3/3و  9لن  م 

 

لي  وبين بعا األشخا  يمكونهم أن تودحعهم ود توجد رواب  أو ع واد بين المتهم أو المجني ع -3

إلى محاباة أي منهما كاألزواج أو األصوص أو الفروب أو األوارب حتى الدرجة الوانية ولكن القوانون 

رغم ذلك لم يحضر على واضي التحقيق سماب مبالء األشخا  بينما حضر سماب المودعي المودني 

ادعى شخ  مدنيا حي دعود ح  يجووز بعدئوذ  من ق إ ج ق إذا 243بصفت  شامدا  بقا لن  المادة

 سماع  بصفت  شامداق.

حي حالة وجود دالئص ووية تدص على ويام اتهام ضد أشخا  معينين ال يجوز لقاضي التحقيق وال  -4

حتى لضاب  الشور ة القضوائية الوذين أحوادمم االسوتماب إلوي شوهادتهم الن ذلوك يعتبور إحبوا  لحقووق 

 الدحاب.

 

                                                 
 المرجع السابق.-أنظر أحمد شوقي الشلقاني-1 

 .243المرجع السابق،ص -أنظر أحمد شوقي الشلقاني-2 

 من قانون العقوبات. 14و3فقرة  3و9أنظر المواد-3 
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 لذي يسمع به الشاهدرابعا: الشكل ا

يكتووب الكاتووب المعووين موون واضووي التحقيووق أجوبووة الشووهود وشووهادتهم حووي محضوور ويجووب أن         

يحضوور مووع النيابووة الووذي يباشوور التحقيووق كاتووب يحوورر محضوور بشووهادة الشووهود وتحوود م حياتوو  

العاموة وال ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة الشهود بغير حضور المتهم وال أحد من أعضاء النيابة 

مون     ق إ ج   39المدعي بالحقوق المدنية إذا رأد لزوما لذلك وإنما تعتبر ن  المشرب حي الموادة 

ق يجوووز للقاضووي مناوشووة الشووامد ومواجهتوو  بشووهود مخوورين أو بووالمتهم وأن يجووري بمشوواركتهم كووص 

 (.1لحقيقة ق)اإلجراءاد و التجارب الخاصة بإعادة تمويص الجريمة مما يراه ال زما إلضهار ا

 

ويعوود انتهوواء الكاتووب موون توودوين شووهادة يووتم التوويووع علووى صووفحاد المحضوور موون  وورف كووص واضووي 

 34التحقيق والكاتب والشامد المعني وكذلك توويع المترجم إذا اوتضى األمر ذلك حيث نصد المادة 

 موون ق إ ج علووى أنوو  ق يووووع علووى كووص صووفحة موون الصووفحاد محضوور التحقيووق موون واضووي التحقيووق

والكاتب والشامد ويدعي األخير إلى إعادة ت وة ححود شهادت  بنصها الذي حررد بو  والتوويوع إن 

أصر عليها حإذا لم يكن الشامد ملما بالقراءة يتلى علي  بمعرحة الكاتب وإن امتنع الشامد عن التوويوع 

لمترجم إن كوان أو تعذر علي  نوه عن ذلك حي المحضر يووع أيضا على كص صفحة مذه الكيفية من ا

 (2ومة محص لذلكق)

 

وتعتبر المحاضر التي لم تووع توويعا صوحيحا ملغواة ونفوس الشويء بالنسوبة لصوفحاد المحضور  إذا 

كانوود تتضوومن توويووع الشووامد  ويجووب أال يتضوومن المحضوور أي تحشووير بووين السوو ور وإذا  كووان 

وة علي  مون  ورف واضوي المحضر يتضمن ش با أو تجريحا ح  يعتبر صحيحا إال إذا تمد المصاد

 من ق إ ج.  31التحقيق والكاتب والشامد والمترجم عند االوتضاء  بقا للمادة

 

وإذا كان الشامد ال يعرف اللغة العربية عين ل  القاضي مترجما من غير الشوهود  بقوا لون  الموادة 

إذا لم يكن  من ق إ ج التي تن :ق يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب و الشهود 31

المترجم ود سبق ل  أن أدد اليمين حإن  يحلف بالصيغة اآلتية:ق أوسم باهلل العيويم وأتعهود بوأن أتورجم  

 بإخ   األوواص التي تلفي أو تتبادص بين األشخا  معبرة بلغاد مختلفةق

 

                                                 
 من القانون السابق. 39أنظر المادة  -1

 من نفس القانون. 34انظر المادة -2 
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ة بمون لو  أما إذا كان أصم ابكم  حإن  تودون شوهادت  خ يوا حوإن كوان ال يعورف الكتابوة أمكون االسوتعان

 (.1من وانون اإلجراءاد الجزائية) 32القدرة على التعامص مع   بقا لن  المادة 

  

 الفرع الخامس: االستجواب والمواجهة

استجواب المتهم إجراء من إجراءاد التحقيق يستعان ب  على كشف الحقيقة سواء بيهور بوراءة     

 ستكشاف.المتهم أو إدانت  حهو  ريق للدحاب كما مو للبحث واال

(  واسوتجواب الموتهم 2حهو  ريق للدحاب الن  يسم  للموتهم بوأن يوضو  حقيقوة الواوعوة المسوندة إليو )

غير سبال   ألن  يت لب حض  عن توجي  التهمة إلي  مجابهت  باألدلة المختلفة القائمة وبلو  ومناوشوت  

إذا شوواء االعتووراف ويموور حيهووا مناوشووة تفصوويلية كمووا ينفيهووا إن كووان منكوورا للتهمووة أو يعتوورف بهووا 

 :ياالستجواب بمراحص يمكن أن نوجزما حيما يل

 

 أوال: استجواب المتهم عند الحضور األول

يتم مذا  االستجواب بتبلي  المتهم بالتهمة المنسوبة إلي  من جهة ومن جهوة أخورد التعورف علوى     

االسوتجواب بجملوة مون  ( حيوث أشوار المشورب موذا3مون ق إ ج )100مويت   ومذا  بقا لن  المادة 

الضماناد والتي أو ضحها حي مذه المادة وأوجب على واضي التحقيق إتباعها تحود  ائلوة الوب  ن 

 ومي:

 : أعالم المتهم بالوقائع المنسوبة إليه-1

ومذا بعد التعرف على موية المتهم وبالتالي حيعتبر إع م المتهم الموجهة إلي  إجراء أساسوي يترتوب 

لووب  ن كمووا لقاضووي التحقيووق منووا أن يعلووم المووتهم بالوصووف القووانوني لتلووك الووووائع علووى مخالفتوو  ا

 (.4المنسوبة إلي  حسب ما جاءد حي  لب االحتتاحي رغم عدم وجود ن  بذلك)

 

 :تنبيه المتهم بحقه في عدم اإلدالء بأي تصريح-2

ي التحقيوق أن يخ وره حبعد التعرف على المتهم وتبليغ  بالتهم الموجهة إليو  يكوون مون واجوب واضو 

بحريت  الكاملة حي عدم اإلدالء بأي تصري  مع التنويو  عون ذلوك حوي محضور االسوتجواب ولكون إذا 

                                                 
 من نفس القانون. 32أنظر المادة-1 

 .331-333ص -المرجع السابق–أنظر الدكتور مأمون محمد سالمة -2 

 من قانون اإلجراءات الجزائية السابق ذكره.100أنظر المادة -3 

 .21ص -المرجع السابق-أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة-4 
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أراد المتهم أن يدلي بأي تصري  أو أوواص حما على واضي التحقيق إال أن يتلقى مذه التصوريحاد أو 

 (.1األوواص دون سبال  عنها أو مناوشتها أو التشكيك حيها)

 

حيجب علوى واضوي التحقيوق أن يخ ور الموتهم بوأن لو   يه المتهم بحقه في االستعانة بمحامي:تنب -3

الحق حي اختيار محامي أو  لب تعيين محامي مع اإلشارة إلى كص ذلك حي المحضر ويتبين من مذا 

أن  حي حالة تنوازص الموتهم عون االسوتعانة بمحوامي حإنو  علوى واضوي التحقيوق بعود أن يوبود ذلوك حوي 

ضر أن يبودا حوي اسوتجواب الموتهم حوي الموضووب وإجوراء عمليوة المواجهوة ويبقوى موذا التنوازص المح

ساريا حي كاحة مراحص التحقيق ما لم يتراجع المتهم عن  أما إذا  لب المتهم االستعانة بمحامي سواء 

لموتهم اختار بنفس  محاميا أو  لب من واضي التحقيق اختياره ل  حإن واضي التحقيق يكتفي بسوماب ا

 عن .

أما إذ  لب المتهم االستعانة بمحامي سواء اختار لنفس  محاميا أو  لب من واضي التحقيوق اختيواره 

ل  حإن واضي التحقيق يكتفي بسماب الموتهم دون أن يقووم باسوتجواب  حوي الموضووب إال بعود حضوور 

 محامي .

 

  نوانه:تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بأي تغيير يطرأ على ع -4

كموووا لووو  أن يختوووار موووو ن حوووي دائووورة اختصوووا  المحكموووة وموووذا اإلجوووراء المنصوووو  عليووو  حوووي 

من ق إ ج يفهم من  أن األمر يتعلق بالمتهم الذي أحرج عن  واضوي التحقيوق مبوتوا النو  ال 100المادة

الموادة يعقص أن يكون مذا اإلجراء يخ  المتهم المحبوس مبوتا الن  يصوب  ال حائودة منو  وإذا كانود 

من ق إ ج نصد على واعدة مفادما عدم جواز اسوتجواب الموتهم حوي الموضووب عنود الحضوور 100

من ق إ ج نصود علوى حوالتين اسوتعجاليتين تعتبوران اسوتوناء للقاعودة السوابقة  101األوص حإن المادة 

 (.2ومما وجود شامد حي خ ر المود أو وجود أوار على وشك االختفاء)

  

من 100لم حية إلي  أن تخلف أي ضمان من الضماناد المنصو  عليها بالمادة وما تجدر ا       

 112نفس القانون والواجب على واضي التحقيق مراعاتهوا يترتوب عليهوا الوب  ن  بقوا لون  الموادة

المتعلقووة باسووتجواب المتهمووين  100موون ق إ ج الفقوورة األولووى :ق تراعووى األحكووام المقووررة حووي المووادة

                                                 
األقوال التي يدلي بها المتهم عند الحضور األول تكفي العتبار أن قاعدة استجواب المتهم في مالحظة:إن القضاء الفرنسي يسلم بأن -1 

 الموضوع ولو مرة واحدة قد تحققت على عكس إذا كان المتهم لم يدلي بأي أقوال.

 من ق إ ج السابق الذكر. 101أنظر المادة -2 
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متعلقة بسماب المدعي المدني وإال ترتب على مخالفتها ب  ن اإلجراء نفس  وما يتلوه ال 101والمادة 

 (.1من إجراءادق)

 

 ثانيا: االستجواب الجوهري

تعتبوور أمووم مرحلووة حيووث يقوووم واضووي التحقيووق بمناوشووة الموضوووب مووع المووتهم وذلووك بتوجيوو         

لحقيقة ويعتبر االستجواب الجومري إجراء األسئلة عن الووائع المنسوبة إلي  من أجص الوصوص إلى ا

 وجوبي ولو لمرة واحدة إال أن  يمكن االستغناء عن  حي حاالد معينة:

إذا كانوود التصووريحاد واألوووواص التووي أدلووى بهووا المووتهم عنوود الحضووور األوص كاحيووة للكشووف عوون  -أ

 الحقيقة.

 حي حالة حرار المتهم. -ب

 ن الضماناد وذلك من أجص كفالة حق الدحاب للمتهم:كما أحا  المشرب مذا االستجواب بجملة م

 

 : للمتهم الحق في االتصال بمحاميه-1  

( أن للمتهم المحبوس الحرية الكاملة ل تصاص بمحامي  بعود 2من ق إ ج ) 102 بقا لن  المادة 

أن يتم استجواب  عند الحضور األوص ويبقى مذا الحق ملك للموتهم حوي كوص مراحوص التحقيوق  وال 

أيوام ألن موذا 10زوص مذا الحق حتى ولو منع واضي التحقيق االتصواص بوالمتهم المحبووس لمودة ي

 المنع ال يسري على المتهم.

 

 :للمتهم الحق في استجوابه بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا -2  

ن مو 101أما إذا كان المتهم محامي وجب علوى واضوي التحقيوق مراعواة األحكوام الوواردة حوي الموادة 

وانون اإلجراءاد الجزائية حيث جواء حوي الفقورة األولوى والوانيوة مون موذه الموادة موا يلوي:ق ال يجووز 

سماب المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إال بحضور محامي  أو بعد دعوت  وانونا ما 

لى األوص وبص لم يتنازص صراحة عن ذلك  يستدعي المحامي بكتاب موصى علي  يرسص إلي  يومين ع

استجواب التهم أو سماب ال رف المدني حسب الحالة يمكن أيضا استدعاء محامي األ وراف شوفامة 

 (.3ويوبد ذلك بمحضرق)

                                                 
 من القانون السابق ذكره. 112أنظر المادة -1 

جوان  3المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  13/3/1330المؤرخ في  24– 30من القانون رقم  102دة أنظر الما-2 

1399.. 

 3المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  2001جوان  29المؤرخ في  03-01من القانون رقم  3-101/2أنظر المادة -3 

 .1399جوان 
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يتضو  موون موذه المووادة أنوو  يجوب اسووتدعاء محوامي المووتهم لحضووور االسوتجواب أو المواجهووة بكتوواب 

ضواحد الموادة أنو  يمكون اسوتدعاء موصى علي  بيومين علوى األووص وبوص أن يوتم اسوتجواب الموتهم  وأ

محووامي األ ووراف شووفويا علووى أن يوبوود ذلووك حووي المحضوور وحووي حالووة مووا إذا كووان المووتهم أكووور موون 

 من ق إ ج. 104محامي حيكفي استدعاء أحدمم  بقا لن  المادة 

 

 حق الدفاع في االطالع على ملف اإلجراءات والحصول على نسخة منه: -3

من ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة حإنو   101حي الفقرة األخيرة و من المادة ومراعاة لألحكام الواردة  

يجب وضع ملوف القضوية تحود تصورف محوامي الموتهم بأربعوة و وعشورين سواعة علوى األووص وبوص 

 استجواب المتهم.

وما تجدر الم حيوة إليو  أن القاعودة التوي مفادموا اسوتجواب الموتهم حوي حضوور محاميو  يورد عليهوا 

 ما:استونائين م

* يجوز استجواب المتهم بدون حضور محامي  حي حالة تخلوف المحوامي عون الحضوور حوي الموعود 

 المحدد.

 * يجوز استجواب  حي غيبة محامي  إذا تنازص المتهم صراحة عن ذلك.

 

ويجوز لوكيص الجمهورية أن يحضر استجواب المتهم ومواجهت  بغيره وان يوج  ل  مباشرة موا      

 (.1من ق إ ج ) 109األسئلة ومذا ما نصد علي  المادة يراه الزما من 

كما يجوز لمحامي المتهم أن يوج  األسئلة التي يراما حي صال  موكل  على شر  أن يأذن ل  واضي 

التحقيق بذلك وحي حالة الرحا يجب أن يتضمن محضور االسوتجواب أو أن يرحوق بو  نو  السوباص 

من ق إ ج كما تجدر اإلشارة أيضا إن  102علي  المادة الذي لم يأذن المحقق ب رح  ومذا ما نصد 

 عدم مراعاة الضماناد التي سبق بيانها يترتب ب  ن االستجواب.

 

 ثالثا: المواجهة

المواجهة مي وضع المتهم وجها لوج  إزاء موتهم مخور  إزاء شوامد أو بعوا الشوهود لكوي           

و بو  مون معلومواد تتعلوق بواوعوة أو عودة وووائع يسمع بنفس  ما يصدر منهم مون أووواص بشوأن موا أدلو

 منسوبة إلي  حيتولى اإلجابة عنها حإما أن يبديها أو ينفيها.

                                                 
 .1399جوان  3من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  109ادة أنظر الم-1 
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وإجراء المواجهة مو أمر بخضع للسل ة التقديرية لقاضي التحقيق حهو الوذي يحودد ضورورة إجوراء 

 المواجهة أم ال وكذلك مو الذي يحدد ميعادما وكذا األشخا  المراد مواجهتهم.

 

كما أن إجراء المواجهة يت لوب حضوور محوامي الموتهم أو دعوتو  وانونوا لحضوور المواجهوة  إذا لوم 

من ق إ ج  101يتنازص المتهم عن ذلك صراحة ويكون االستدعاء كما مو منصو  علي  حي المادة 

سوواعة موون إجووراء  24إال أن المشوورب لووم يوون  علووى وضووع الملووف تحوود تصوورف المحووامي وبووص 

حعووص حيمووا يخوو  االسووتجواب ومووذا دليووص علووى أن محووامي المووتهم لوويس لوو  الحووق حووي  المواجهووة كمووا

 اال  ب على الملف وبص إجراء المواجهة .

 

 

 

 رابعا: االستجواب اإلجمالي:

ن  المشرب الجزائري على إجراء االستجواب اإلجمالي حوي موواد الجنايواد دون موواد الجون       

مالي تلخي  لكص التصريحاد التوي سوبق أن أدلوى بهوا الموتهم والمخالفاد  ويقصد باالستجواب اإلج

وليس القصد من  الحصوص على أدلة جديدة  ويقوم واضي التحقيق بهذا االستجواب وبص غلق التحقيق 

موون ق إ ج والتووي يتضوو  منهووا أن إجووراء  103حووي المسووائص الجنايووة مووذا مووا نصوود عليوو  المووادة 

ية غير إلزامي  حي حين نصد الفقرة األولوى مون نفوس الموادة االستجواب اإلجمالي حي المواد الجنائ

على ضرورة أن تراعي حي تحرير محضر االستجواب أو المواجهة األحكام المنصوو  عليهوا حوي 

من ق إ ج وموي المتعلقوة باالسوتعانة بكاتوب ضوب  وبمتورجم عنود االوتضواء  31-34-32-31المواد 

 (.1مصادوة على كص ش ب أو تحشير وارد حيها)وبالتوويع على صفحة من صفحاد المحضر وبال

 

مما سبق يتبين لنا أممية وخ ورة كص من االستجواب والمواجهة كإجراء من إجوراءاد التحقيوق     

إذ أنهما يبديان إلى اعتراف المتهم أحيانا وبالتالي ال يمكن لقاضوي التحقيوق إغو ق التحقيوق وبوص أن 

إال حوي حالوة حورار الموتهم أو عنود إصودار أمور بانتفواء وجو   يقوم باستجواب الموتهم ولوو مورة واحودة

 (.2الدعود)

 

 
                                                 

 أنظر اإلجراء الخاص بسماع الشهود.-1 

 .211ص  1334المجلة القضائية العدد الثالث  1/03/1334الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في  493120أنظر قرار رقم -2 
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 محضر استجواب عند الحضور األول

 

 مجلس وضاء:...................

 محكمة:...........................

 مكتب السيد:.................. .واضي التحقيق.

 روم النيابة:.....................

 التحقيق:..................روم 

 

 بتاريخ............سنة ألفين و................                            

 أمامنا نحن.....................................واضي التحقيق.                            

 ........كاتب الضب وبمساعدة األستاذ....................                             

 بعد اال  ب على المادة....................من وانون اإلجراءاد الجزائية.                             

 حضر الشخ  المبين اسم  حيما يلي:                            

 االسم:............................                            

 اللقب واالسم المستعار........................                            

 المولود حي......................................                             

 األب.............................................                           
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 ..................................الجنسية.......                           

 المو ن.........................................                           

 أعزب...............أو متزوج...............أو أرمص.                           

 .......األحكام...................................                          

 الحالة العسكرية...............................                           

 مص يحسن القراءة؟...........................                            

 وبعد إوباد شخصية الحاضر أح ناه علما بالووائع المسندة إلي .                            

 الفعص المنصو  والمعاوب علي  بالمادة.........                            

 أخ رنا المتهم بأن ل  الخيار حي أال يبدي تصريحا ما غير أن  إذا رغب.                           

 حي إبداء أووال  حإننا سنتلقاما من  على الفور.                            

 د صرح المتهم................وو                            

 ونيرا لتأييد االتهام حقد أبدينا للمتهم رأينا حي ان ل  الحق حي اختيار محام                           

 وإما حي حالة عدم االختيار سوف نعين ل  أحدا متى  لب ذلك.                             

 حقد صرح                             

 المتهم......................................................................                      

                        

........................................................................................ 

 هم وأصر علي  وووع معنا نحن وكاتب الضب .وتمد الت وة بمعرحة المت                        

 

( وأور ذلك أيضا أعلمنا الموتهم بوأمر اإليوداب بوالحبس الوذي أصودرناه 1(نش ب                   )1)

 ضده .

 

 (وإور ذلك أيضا أعلمنا المتهم وأننا نترك  تحد اإلحراج.1الفقرة                          )

 

كما يجب أن ي لعنا بجميع تغيراد عنوان  وباست اعت  اختيار المو ن  غير ال زمة                 

  

 حي دائرة  المحكمة.                                 

 يم تلي وأصر علي  ووع معنا نحن وكاتب الضب .                                 
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 ةمحضر مواجه

   

 مجلس وضاء: ........................... 

 محكمة: ...................................

 مكتب السيد: .......................... .واضي التحقيق

 روم النيابة: .............................

 روم التحقيق: ..........................

 تاريخ...................................سنة ألفين و..................ب                               

 نحن...............................................     واضي التحقيق                                 

 كاتب المحكمةبمساعدة األستاذ.................................                                     

 بعد اال  ب على المادة..............من وانون اإلجراءاد الجزائية                               

 ود واجهنا:                                

 

 (حضر أو      .................................................................................1)

                       تغيب   

................................................................................. 

 الشهود الذين سبق لهم أن أدلوا اليمين القانونية.........................                                 

                                 

 ...........................................................المتهم .............

 

 (                            األستاذ....................................1( حضر أو                حي)1)

 تغيب                          محامي المتهم الذي دعي وانونا بموجب خ اب موصى علي  

 بتاريخ................................ومرحق اصال  والذي وضعد                                 
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 ساعة على األوص 24القضية تحد تصرح  وبص مذه المواجهة بـ                                 

 (2( تش ب                  الذين ارتيوا أنم يجيبوا بغير حضور محامي)2)

 ر                  وود أح نامم علما بالتصريحاد الصادرة من كص منهمالعبارة غي

 ال زمة                       والمتناوضة. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني :اإلجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه

 ة واإلنابة القضائية .مذه اإلجراءاد تتموص أساسا حي الخبر

 

 الفرع األول: الخبرة

كويرا ما تعرا أوناء مباشرة التحقيق أمور تت لوب االسوتعانة بورأي أموص الخبورة لوذلك كوان مون     

ال بيعووي أن تجيووز التشووريعاد لقاضووي التحقيووق نوودب خبيوور حووي الوودعود ل سووتفادة بمعلوماتوو  الفنيووة 
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خ و اد أو األسلحة وغيرمم حالقانون يجيز للمحقق الشرعيين والمتخصصين حي علم الم ءكاأل با

عندما تعرا علي  مسألة ذاد  ابع حني أن يأمر بندب خبيور إموا بنواء علوى  لوب النيابوة العاموة أو 

 (1المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفس .)

 

يحتواج التحقيوق  حالخبرة مي عبارة عن استشارة حنية يستعين بها واضي التحقيق لتقدير المسائص التي

 حيها إلى معرحة حنية أو دراية علمية غير متوحرة حي القاضي وال تدخص حي تكوين .

 

 أوال: اختيار الخبراء وتحديد مهامهم:

من وانون اإلجراءاد الجزائيوة  142يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو أكور ومذا  بقا للمادة      

من القائمة التوي تعودما المجوالس القضوائية كوص سونة بعود واختيار الخبراء حي اليروف العادية حي ض

من ق إ ج أما حي الحاالد االستونائية حيجووز نودب خبيور  144/1أخذ رأي النيابة العامة  بقا للمادة 

ويكوون ذلوك بوأمر مسوبب  ويصودر واضوي التحقيوق أمور  144/2غير مقيد بالجدوص المذكور بالمادة 

مهمة الخبير التي ال يجووز لو  الخوروج عنهوا كموا جواء حوي الموادة بندب الخبير ويحدد حي مذا األمر 

ق إ ج باإلضاحة إلى تحديد واضي التحقيق حي ورار الندب المدة التي ينبغي خ لها على الخبير  149

تقووديم تقريووره الفنووي ويجوووز أن تمتوود مووذه المهلووة إذا اوتضوود يووروف الخبوورة ذلووك بنوواء علووى  لووب 

بير تقريره حي الميعاد المحدد يجوب عليو  إعوادة األوراق التوي تلقاموا وتقوديم الخبراء وإذا لم يقدم الخ

سواعة ويسوتبدص الخبيور حوي موذه الحالوة بغيوره موع جوواز  43نتائج ما وام بو  مون أبحواث حوي يورف 

( أما إذا كاند المهلة غير كاحيوة أو إذا 2من ق إ ج ) 143ش ب اسم  من وائمة الخبراء  بقا للمادة 

أسووباب خاصووة حوويمكن لقاضووي التحقيووق تمديوودما ب لووب موون الخبيوور ويكووون ذلووك بووأمر اوتضوود ذلووك 

 مسبب.

 

وود جاء حي إحدد وراراد المحكمة العليا ما يلي:>> مون المقورر وانونوا ووضواءا أن نوأمر القاضوي 

بإجراء الخبرة ويعين الخبير مع توضي  مهمت  التي تكتسي  ابعا حنيا بحتا  مع مراعاة عدم التخلي 

صوو حياد القاضووي احائوودة الخبيوور  وموون وووم يعوورا وووراره للوونقا المجلووس الووذي أموور الخبيوور  عوون

 (.3بإجراء تحقيق مع سماب الشهود واعتمد نتائج تقريره للفصص حي موضوب الدعود)

 

                                                 
 .311ص -المرجع السابق-أنظر جيال لي بغدادي-1 

 .134ص -المرجع السابق–أنظر سليمان بارش -2 

 .103ص  1334العدد الثاني –المجلة القضائية  02/02/1333الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في  32224أنظر قرار -3 
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 ثانيا: قيام الخبراء بالمهام الموكلة لهم

ين ممووا اليمووين والمراوبووة أو تووتم الخبوورة وحقووا لقووانون اإلجووراءاد الجزائيووة بخ وووتين رئيسوويت       

 االتصاص عمص الخبير بقاضي التحقيق وروابت  علي .

 

 :اليمين  1

لقد ن  وانون اإلجراءاد الجزائية على وجوب أن يحلف الخبير اليمين القانونية وبوص الشوروب حوي  

بوالمجلس مباشرة مهمت  تحد  ائلة الب  ن  ما لم يكن ود أداما سابقا بمجرد ويده بالجدوص الخوا  

من ق إ ج :>> أوسم باهلل العيويم بوأن أوووم بوأداء  141القضائي  وصيغة اليمين نصد عليها المادة 

 (.1مهمتي كخبير على خير وج  وبكص إخ   وان أبدي رأي بكص نزامة واستق ص<<)

 

أموا ومن  حالخبير إذا اختيور مون بوين الخبوراء المقيودين حوي الجودوص حو  يحلوف ألنو  حلوف عنود القيود 

المختوار موون خووارج الجودوص حإنوو  يحلووف اليمووين أموام واضووي التحقيووق أو القاضوي المعووين موون الجهووة 

القضائية وحي حالة المانع من الحلف ألسباب يتعين ذكرما بالتحديد حإن  يبدي  كتابوة ويرحوق الكتواب 

 ج. الفقرة األخيرة من ق إ  141المتضمن ذلك بملف التحقيق  ومذا كما جاء  حي المادة 

 

 

 

 : الرقابة2

مون ق   ج وبوذلك حعليو  أن يبقوى  143/3أعماص الخبير خاضعة لروابة واضي التحقيق  بقوا للموادة 

على اتصاص ب  ويحي   علما بما يصص إلي  ليكون وادرا على اتخاذ اإلجوراءاد ال زموة  بقوا للموادة 

جميوع وسوائص اإلوبواد التوي  الفقرة الوانية مون ق إ ج  وعلوى واضوي التحقيوق أن يسولم للخبوراء 431

يحتاجون لم  ب عليها  حتى ولو كانود أحورازا مختوموة  وموذه األحوراز المختوموة تعورا علوى 

 منق إ ج. 110المتهم وبص تسليمها للخبير  وأن تعدد مذه األحراز حي المحضر  بقا للمادة 

الخبراء بإجراء أبحاث  وود أجاز القانون أل راف الخصومة أن ي لبوا من واضي التحقيق بأن يكلف

معينة أو سماب أي شخ  معين باسم  ود يكوون مون شوأن  مودمم بمعلومواد ذاد  وابع حنوي تعيونهم 

مون ق إ ج حوإذا اسوتدعد ضوروراد الخبورة اسوتجواب  112وتقيدمم حي تقريور الخبورة  بقوا للموادة 

                                                 
 .03/09/1399من قانون اإلجراءات الجزائرية الصادر في  141أنظر المادة -1 
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باالسوتجواب  بقوا  المتهم حيتم ذلك من  رف واضي التحقيق بحضور الخبراء وحقا لألحكام الخاصة

 (1من ق إ ج ) 111/2للمادة 

 

وحوي موذا اإل وار إذا استعصود علوى الخبيور مسووألة خارجوة عون اختصاصو   أن ي لوب مون واضووي 

من ق إ ج يقوم الفنيين بوأداء اليموين  143التحقيق ضم حنيين مخرين إليهم يعينهم باسمهم  بقا للمادة 

ر اإلشووارة إلووى أنوو  ال يجوووز للنيابووة العامووة وأل ووراف بوونفس الكيفيووة التووي يبديوو  بهووا الخبووراء  وتجوود

الدعود اإل  ب على مجرياد عملياد الخبرة  وجاء ورار عن المحكمة العليا تضمن ما يلوي: >>  

ال يوجد أي إلزام باستدعاء األ راف لحضور العملياد التي يقوم بها الخبوراء المعنيوون مون  ورف 

 (2القضاء الجزائي  <<)

 

 ر الخبرة:ثالثا: تقري

تنتهي الخبرة بتقرير يعده الخبير حي اآلجاص المحددة لذلك  حيتضمن التقرير نتائج مهموة الخبيور      

من وصف لما وام ب  من أعماص وشوهادت  بأنو  ووام شخصويا بمباشورة موا عهود بو  إليو   كموا يتضومن 

األحراز أو ما تبقى منها أيضا أجوبت  عما وج  إلي  واضي التحقيق من أسئلة حيودب الخبير تقريره و

مون ق إ ج  113لدد كاتب واضي التحقيق ويوبد مذا اإليداب بمحضر حسب ما نصود عليو  الموادة 

وبعد حصوص واضي التحقيق على التقارير الخاصة بالخبرة يقوم باستدعاء الخصوم ويحوي هم علموا 

  ن  ويكووون الحووق موون ق إ ج تحوود  ائلووة الووب 109و 110بنتائجهووا مووع مراعوواة أحكووام المووادتين 

للخصوم حي إبداء الم حياد حوص مذه النتائج وتقوديم  لبواد جديودة إلجوراء خبورة تكميليوة ويكوون 

مون ق إ  114لقاضي التحقيق الرأي النهائي بقبوص مذه ال لباد أو رحضها بأمر مسوبب  بقوا للموادة 

لمشتركة يحدد كص واحود مونهم ج وإذا تبايند مراء الخبراء أو كاند لديهم تحفضاد حي شان النتائج ا

 (. 3من     ق إ ج ) 113/2رأي  وتحفيات  مع تعليص وجهة نيره  بقا للمادة 

 

وجاء ورار عن المحكمة العليا تضمن ما يلي :>> إن الدحع بعدم تبلي  الخبرة إلى المتهم من المسائص 

التحقيق حكان على ال اعن التي توار أمام واضي التحقيق حكان على ال اعن أن يوير ذلك أمام واضي 

                                                 
 .131-134ص -جع السابقالمر-أنظر سليمان بارش-1 

 .93ص  1392نشرة القضاة  342ص  139/92النشرة السنوية  1392ماي  2أنظر قرار صادر في -2 

 .120إلى 112ص -المرجع السابق-أنظر أحسن بوسقيعة-3 
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أن يوير ذلك أمام واضي التحقيق أو أمام غرحة االتهام  حيما جاء ب  ورار غرحة االتهام الوذي اكتسوب 

 (.1ووة الشيء المقضي حب  غ ى كص ما شاب اإلجراءاد من عيوب<< )

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمر بندب الخبير

 

 

................... نحن.........................................واضوووووووووووووووي  التحقيوووووووووووووووق بتووووووووووووووواريخ

 بمحكمة................

نيووووووووووورا للتحقيوووووووووووق المفتووووووووووووح ضووووووووووود المووووووووووودعو.............................. مووووووووووون أجوووووووووووص 

................................... 

 .....................محامي المتهم.ونيرا للعريضة التي ودمها األستاذ ..................

                                                 
 .340رقم  19/12/1339أنظر قرار صادر في -1 
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 من  2الفقرة 43 البا حيها ندب خبير مخت  حي األمراا العقلية حح  على موكل  ونيرا للمادة

 وانون اإلجراءاد الجزائية وحيث أن  ال يوجد  بيب مخت  حي األمراا العقلية على مستود

 الدكتور......................ال بيب دائرة محكمتنا وان الخبرة ال بية التي سبق إجرائها من  رف

 الشرعي.

 يوم ................. أتبد أن المتهم يتمتع بكص وواه العقلية حض  عن سلوك  أمامنا وداخص المبسسة 

 عادي العقابية عادي كما أن المعلوماد المع اة عن  من رحقائ  حي السجن وأحراد عائلت  تبكد

 أن  ال يزاص سليم العقص.

 

 لهذه األسباب       

 

 نأمر برحا  لب المتهم     

 

 

 

 

 

 

 

 لتشريح الجثة -طبيب شرعي–األمر بندب خبير 

 

بتاريخ............................نحن..............................واضووووووووووووووووووووووووووي التحقيووووووووووووووووووووووووووق 

 بمحكمة......................

....من نيوووووووووووووووووورا للتحقيووووووووووووووووووق المفتوووووووووووووووووووح ضوووووووووووووووووود الموووووووووووووووووودعو.........................

 أجص.................................ونيرا

 الفقرة األولى من وانون اإلجراءاد الجزائية. 143للمادة 

 

 

 نأمر                                                        
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بندب السيد: ........................الخبير 

 ...............المحلفحي............................................

لدد مجلس وضاء ...............................أو الخبير الغير محلف الذي أدد اليمين القانونية 

 أمامنا

بغية االنتقاص إلى -من نفس القانون 114 بقا لن  المادة 

 المستشفى...............................الكائن

 بـ :...........................

.......................... .لتشري  ....

 جوة...................................................................... و

 تحديد تاريخ وأسباب وحات .

كمووا نووأمر بتحريوور تقريوور بووذلك يقوودم إلينووا حووي يوورف........................................يمكن مووذا 

 األجص 

 مقبوال. إذا ودم الخبير عذرا

 

 

 الفرع الثاني: اإلنابة القضائية

القاعدة العامة مي أن إجراءاد التحقيق يقوم بهوا واضوي التحقيوق بنفسو  بعود اتصوال  بالودعود       

وانونا إال أن  استنادا إلى الم ئمة اإلجرائية التي تبررموا اعتبواراد زمانيوة أو مكانيوة أو العتبواراد 

ز القووانون لقاضووي التحقيووق الحووق حووي تفووويا جووزء موون اختصاصوو  أخوورد كالكفوواءة مووو   وووود أجووا

 بجهاد معينة تباشرما نيابة عن  وتحد إشراح  بأمر من  يسمى>> أمر اإلنابة القضائية <<.

وتعرف اإلنابة القضائية بأنهوا التكليوف بمهموة تصودره سول ة مختصوة بوالتحقيق إلوى السول ة أخورد 

مون ق إ ج لألشوخا  الجوائز إنوابتهم   133حوددد الموادة جزء من إجراءاد التحقيوق  حيوث  ذلتنفي

حيحق لقاضي التحقيق إنابة أي واضي من وضاة محكمة أو أي ضاب  مون ضوبا  الشور ة القضوائية 

 (.1المخت  بالعمص حي دائرتها أو أي واضي من وضاة التحقيق مهما كاند دائرة اختصاصهم)

 

  أوال:ة اإلجراءات التي تكون محل إنابة

                                                 
 .1399من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر سنة  133أنظر المادة -1 
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مووون ق إ ج نجووود محوووص اإلنابوووة الفضوووائية ينصوووب علوووى  142إلوووى  313بوووالرجوب إلوووى الموووواد      

 133اإلجراءاد التي يرد واضي التحقيق أن  من الم ئم تفويضها لغيره للقيوام بهوا  وحسوب الموادة 

موون ق إ ج حوو  يجوووز إع وواء تفووويا عووام باإلنابووة القضووائية  حووالتفويا يجووب أن يكووون جزئيووا  

 133وجود إجراءاد ال يجوز التفويا حيهوا نيورا لخ ورتهوا وموذا  بقوا للموواد مون  باإلضاحة إلى

 من ق إ ج : 401إلى 

 

 ال يجوز تفويا استجواب متهم إلى ضاب  الشر ة القضائية. -1

 ال يجوز التفويا بإصدار األوامر. -2

 

 ثانيا: شكل اإلنابة القضائية

إجراءاد شوكلية مقيودة واكتفوى بوالن  علوى شوكلياد لم يفرا وانون اإلجراءاد الجزائية حيها      

 بيعوووة اإلجوووراءاد الم لووووب -موووو يوووة الموووتهم  -نووووب الجريموووة  -بسوووي ة يتعوووين مراعاتهوووا وموووي:

وتواريخ اإلنابوة وحوي حالوة االسوتعجاص وضورورة إرسواص -اسوم المنودوب والنادب توويعو  -مباشورتها 

لتوزيوع العصورية مون حواكس أو تلكوس أو نسوخ اناباد وضائية مماولة حيمكن استعماص وسائص البث وا

 (.1مع وضع البياناد الجومرية الموجودة بالنسخة األصلية)

 

 ثالثا: تنفيذ اإلنابة القضائية

بعد تأكد المكلف بها من اختصاص  المحلي والنووعي ق حوي حالوة عودم اختصاصو  جواز لو  ردموا    

ءاد التوي كوان علوى النوادب احترامهوا لوو ووام إلى واضي التحقيق ق حعلي  بتنفيذما مع مراعاة اإلجورا

 بنفس  باإلجراء الذي تضمنت  اإلنابة.

وعلي  كذلك االلتزام بحدود اإلنابة المكلوف بهوا واآلجواص المحوددة لتلوك اإلنابوة  وإذا كانود اإلنابوة ال 

ن مو 141/4أيوام  بقوا للموادة  3تتضمن ذكر أجالها حعلى المندوب مواحاة القاضي بالمحاضور خو ص 

 (.2وانون اإلجراءاد الجزائية )

 

 رابعا: انقضاء اإلنابة القضائية

 تنقضي بإحدد الحاالد التالية:       

                                                 
 المرجع السابق-أنظر أحسن بوسقيعة-1 

 .221 -224ص -المرجع السابق-أنظر سليمان بارش-2 
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 اإلنابة القضائية. رإذا تم تنفيذ اإلجراء المحدد حي أم -1

 إذا انقضى األجص المحدد حي اإلنابة وبص تنفيذما ولم يصدر أمر مخر بمد اجلها. -2

 ة وبص نهاية المهلة المحددة.اإلناب رإذا ألغى أم -3

 (1إذا زالد الصفة عن المندوب كاستقالت  أو عزل  أو تحويل ) -4

 

 المطلب الثالث: األوامر الصادرة في مواجهة المتهم.

موون وووانون  103يتخووذ واضووي التحقيووق مجموعووة موون األواموور المنصووو  عليهووا حووي المووادة         

ز لقاضي التحقيق حسبما تقتضوي الحالوة أن يصودر أمورا اإلجراءاد الجزائية التي تن  على:ق يجو

بإحضار المتهم أو بإيداع  السجن أو بإلقاء القبا علي   ويتعوين أن يوذكر حوي كوص أمور نووب التهموة 

 ومواد القانون الم بقة مع إيضاح موية المتهم.

مور ناحوذة ويبرخ األمر ويوووع عليو   مون القاضوي الوذي أصودره ويمهوره  بختمو   وتكوون تلوك األوا

المفعوص حي جميع أنحاء األراضي الجزائرية ويجوب أن يبشور علوى األوامور التوي يصودرما واضوي 

 التحقيق من وكيص الجمهورية وان يرسص بمعرحت ق

ومذه األوامر الو وة السابقة تتموص حي أوامر القضواء وليسود ووراراد وضوائية حهوي غيور وابلوة ألي 

إجوراء مون إجوراءاد التحقيوق األخورد بإيوداب الموتهم الحوبس أو إلى واضي التحقيق ليتخوذ حيموا بعود 

 .باإليداباألمر  -بإخ ء سبيل   وتتموص مذه األوامر حي األمر باإلحضار األمر بالقبا

 

 الفرع األول: األمر باإلحضار

من وانون اإلجراءاد الجزائية حيصدره واضي التحقيق ضد كص  من يخالف  110عرحت  المادة       

من ق إ ج أما لو كان  32/2مت  أو حراره وضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور  بقا للمادة مقاو

من 111المتهم محبوسا لسبب مخر حيبل  األمر بمعرحة المشرف الذي يسلمهم نسخة من  حسب المادة 

 ق إ ج .

 

 أوال: ضبط المتهم لتنفيذ أم اإلحضار 

 شرب نجد نفسنا أمام حالتين:وضمانا لحرية المتهم التي راعاما الم    

                                                 
مالحظة: هناك إنابة داخلية وإنابة دولية صادرة عن الجهات القضائية األجنبية إلى الجهات القضائية الجزائرية أو العكس و هي تتخذ -1 

 الطريق الدبلوماسي.
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 حالة ضبط المتهم داخل دائرة اختصاص القاضي مصدر األمر باإلحضار: -1 

 يقتاد المتهم حورا إلى واضي التحقيق وعلي  استجواب  حي الحاص  مستعينا    

ساعة وإال  43من ق  إ ج وإذا تعذر استجواب  ح  يجوز حبس  أكور من  112بمحامي  حسب المادة 

 113يسأص عن  كص واضي  أو مويف أمر ب  أو تسام  حي  عن علم  بقا للمادة  بر حبسا تعسفيا أعت

 (.1من وانون اإلجراءاد الجزائية)

 

  حالة ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي مصدر األمر باإلحضار: -2 

ويتلقى أووال  وينهبو  يقتاد المتهم حورا إلى وكيص الجمهورية لمكان القبا الذي يستجوب  عن مويت  

إلى حريت  حي عدم اإلدالء بأي شيء ومن وم يحيل  إلى واضي التحقيق صاحب أمر باإلحضار  بقا 

 من ق إ ج. 114لن  المادة 

حي حالة رحا المتهم إحالت  إلى واضي التحقيق مصدر األمر مبديا حججا ووية تدحا التهموة حإنو  

حووي الحوواص واضووي التحقيووق المخووت  موون  وورف وكيووص يسوواق إلووى المبسسووة إعووادة التربيووة ويخ وور 

الجمهورية مرحقا مذا اإلخ ار بمحضور موووص الموتهم وكوص البيانواد التوي تسوعد علوى التعورف علوى 

مويت  أو التحقيق حي الحجج التي أدلى بها  ويرجع إلى واضي التحقيق لتقرير ما إذا كوان وموة محوص 

 (.2لنقص المتهم إلي )

 

 نفيذ أمر اإلحضار.ثانيا: رفض المتهم ت

من ق  119إذا حاوص الهرب أو رحا االمتواص حيلجا إلى القوة مع  وإحضاره جبرا حسب المادة  -1

من ق إ ج يصدر واضي التحقيق منا أمر بالقبا على  111إ ج حيصدر واضي التحقيق  بقا للمادة 

 المتهم.

حضوار الوذي يبعوو  إلوى واضوي إذا لم يعور علي  حيتم تحرير محضر بذلك من  رف المكلف باإل -2

من ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة حيصودر واضوي التحقيوق منوا أمور بوالقبا  111التحقيق  بقا للمادة 

 على المتهم .

 

 الفرع الثاني: األمر بالقبض 

                                                 
 .103-101-100ص -لسابقالمرجع ا-أنظر أحسن بوسقيعة-1 

 .203ص -المرجع السابق-أنظر سليمان بارش-2 
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ومو األمر الذي يصدره واضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم واوتياده إلوى المبسسوة 

 من ق إ ج. 113/1نوه عنها حي األمر حيث يجزي تسليم  وحبس   بقا للمادة العقابية الم

 

 أوال: شروطه.

 من ق إ ج وتتموص حي شر ين موضوعيين ووالث شكلي ومي: 113/2ومي ما حددت  المادة     

أن يكووون المووتهم ماربووا أو مقيمووا خووارج إولوويم الدولووة أي كووون الشووخ  حووي محووص مووروب موون  -1

 المتابعة.

يكووون الفعووص اإلجرامووي المووتهم بارتكابوو  معاوبووا عليوو  بعقوبووة جنحووة بووالحبس أو بعقوبووة أشوود  أن -2

 جسامة.

 (.1است  ب رأي وكيص الجمهورية ) -3

 ثانيا: تنفيذ أمر القبض: 

يبل  مذا األمر بواس ة أحد ضبا  الشر ة القضائية أو أعووان الضوب  القضوائي موع إيداعو          

من ق إ ج و حي صدد تنفيذ أمور القوبا نجود  111لة االستعجاص حسب المادة بجميع الوسائص حي حا

 أنفسنا أمام و ث حاالد:

 

 حالة القبض على المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر األمر: -1

من وانون إ ج ويتم  120يساق المتهم إلى مبسسة إعادة التربية المبينة غي أمر القبا حسب المادة 

مون ووانون  121/1سواعة مون اعتقالو  حسوب الموادة  43من  رف واضوي التحقيوق خو ص استجواب  

 1/-121-113-112اإلجراءاد الجزائية حإذا انقضد مذه المهلة دون استجواب  حن بق أحكام الموواد

 من وانون اإلجراءاد الجزائية و المتمولة حي: 

تحقيق أو من أي واضي مخر من وضاة تقديم المتهم أمام وكيص الجمهورية الذي ي لب من واضي ال -

 المحكمة باستجواب  وغ  أخلي سبيل .

 113-121ساعة حيعتبر حبسا تعسفيا يسوأص حسوب الموواد  43وإذا تم حبس  بأمر القبا أكور من  -

 (.2من ق إ ج )

 

 حالة القبض على المتهم في دائرة اختصاص محكمة أخرى: -2

                                                 
 .203المرجع السابق ص  -أنظر سليمان بارش -1 

 . 20/04/1333صادر في  21231أنظر قرار رقم -2 
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ية محكمة القبا الذي يستجوب  عن مويت  وأووال  موع التنبيو  يقتاد المتهم حورا أمام وكيص الجمهور 

من وانون اإلجوراءاد الجزائيوة ويوبود ذلوك حوي  121/2إلى حق  بعدم إدالء شيء منها حسب المادة 

المحضر ومون ووم يقووم وكيوص الجمهوريوة بإخ وار القاضوي مصودر األمور وان ي لوب مون المصوال  

 (.1يق إذا تعذر نقل  حإن  يعرا األمر على واضي التحقيق)المعني نقل  حي الحاص إلى واضيا لتحق

 

 

 

 حالة عدم العثور على المتهم:  -3

يبل  أمر القبا بتعليقو  بمكوان الكوائن بو  مخور سوكن للموتهم بعود التفتويش موذه السوكنى حسوب الموادة 

يحورر مون ق إ ج و  42/1من ق إ ج مع التقيد بمهلة التفتيش المنصوو  عليهوا حوي الموادة  122/3

محضور التفتويش بحضووور اونوين موون أوورب جيووران الموتهم ويرحوع المحضوور مون مصووال  األمون إلووى 

من ق إ ج ومنا ييص أمر القبا وائما  4-122/3واضي التحقيق مصدر األمر بالقبا حسب المادة 

إلى حين صدور وورار مون غرحوة االتهوام بعود إحالوة ملوف الودعود إلوى النائوب العوام بواسو ة وكيوص 

 ورية إلحالتها إلى غرحة االتهام.الجمه

 

 الفرع الثالث: األمر باإليداع

مو األمر الذي يصدره واضي التحقيق إلى رئيس مبسسة عقابية باست م وحبس المتهم حسب        

من ق إ ج دون حاجة إلى تسبب أمره ودون مناوشوة سوابقة وموو إجوراء ال حوق علوى  112/1المادة 

 -عوون مون أعووان الشور ة العموومي  -من مويت   ويقوم العون المنفوذ  سماب أوواص المتهم والتحقق

بتسليم المتهم إلى رئيس المبسسة العقابية الذي يستلم بدوره إورار باست م المتهم ويصب  بذلك رمن 

 (.2الحبس المبود وضمن وائمة المحبوسين بالمبسسة)

 مي: بوشرو  األمر باإلبدا

 

 ب ال يكون إيداع  دون استجوا -1

 (.3أن تكون الجريمة معاوبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو أي عقوبة أخرد أكور جسامة) -2

 

                                                 
 .101ص -المرجع السابق–أنظر أحسن بوسقيعة -1 

 . 2000-ديوان المطبوعات الجامعية 41ص  –دليل عملي  –الوجيز في اإلجراءات الجزائية  -أنظر معراج حديدي-2 

 .211ص  -المرجع السابق  -أنظر سليمان بارش -3 
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 المطلب الرابع: األوامر الصادرة في الحبس المؤقت

الحبس المبود إجراء يقيد حرية المتهم وبص محاكمتو  حهوو إجوراء شواد أو كموا عرحو  المشورب        

 (.1الجزائري بأن  إجراء استونائي )

ويقوم الحبس المبود على حبس المتهم لمدة ود تتجاوز مدة التحقيق  أي يكون خو ص الفتورة الممتودة 

بين بداية التحقيق االبتدائي والحكم النهائي حي الدعود العمومية  حيوث يصودر أمور الحوبس المبوود 

التحقيوق موو  من واضي التحقيق وال يجوز إصدار أمر بالحبس المبود إال إذا كاند حي  حائدة تخودم 

لمنع المتهم من التأوير على أدلوة الجريموة كإخفواء معالمهوا أو حوي سوبيص دواعوي أمنيوة حمايوة الموتهم 

ومواجهت  متى شاء  كذلك ضمانا  لتنفيذ الحكم دون حرار المتهم  وأخيرا حإن  يسهص إجراء ححوو  

 (.2لشخصية المتهم حي إ ار سياسة الدحاب االجتماعي)

مبود على الجناياد والجن  المعاوب عليها دون المخالفاد حتى ولو كاند معاوبوا ويقتصر الحبس ال

 عليها بالحبس.

 

 الفرب األوص: شرو  الحبس المبود.

إن لصووحة حووبس المووتهم حبسووا مبوتووا ال بوود موون توووحر شوورو  موضوووعية وأخوورد شووكلية يمكوون    

 توضيحها كالتالي:

 

 أوال: الشروط الموضوعية

  متهم:ضرورة استجواب ال-1

يجب على واضي التحقيق أن سويتوجب الموتهم وبوص أن يصودر أمور بوالحبس المبوود وذلوك مون أجوص 

إع اء حرصة للمتهم لمعرحة الجريمة المسندة إلي  وكذلك من اجص إبداء دحاع  وبص حبس  مبوتا حيث 

 أن  يترتب على عدم استجواب المتهم أو الب  ن االستجواب ب  ن أمر الحبس المبود.

 

 أن يصدر في الجريمة مما يجوز إصداره فيها:-2

يجب على واضي التحقيق حتى يصدر أمر بالحبس المبود أن يكيف الووائع المنسووبة للموتهم علوى  

أنها جناية أو جنحة معاوب عليها بالحبس مهما كاند خ ورتهوا ضوئيلة  دون الجون  المعاووب عليهوا 

 مخالفة. بالغرامة ودون الجرائم التي تكيف على أنها 

                                                 
 1332ديوان المطبوعات الجامعية  -3الحبس االحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والقانون ،  ص  -أنظر بوكحيل لخضر-1 

 .214ص  -المرجع السابق–أنظر سليمان بارش  -3

 .214ص  -المرجع السابق–سليمان بارش  أنظر -2 
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( والتووي يتضوو  منهووا أن األموور بووالحبس 1موون ق إ ج ) 113ومووذان الشوور يان نصوود عليهمووا المووادة 

 المبود يكون عن  ريق إصدار مذكرة إيداب من  رف واضي التحقيق.

 

 

 

  أن يستند إلى مبررات صحيحة: -3

مر بووالحبس موون ق إ ج حيووث جوواء حيهووا :ق ال يمكوون أن يووأ 123مووذه المبوورراد نصوود عليهووا المووادة 

 المبود أو أن يبقى علي   إذا كاند التزاماد الروابة القضائية غير كاحية حي الحاالد التالية:

ذا لم يكن المتهم مو ن مستقر أو كان ال يقدم ضماناد كاحية للمووص أمام العدالوة أو كانود األحعواص -     

 جد خ يرة.

 ى الحجوج واألدلوة الماديوة أو الوسويلة لمنوع عندما يكون الحبس المبود الوسيلة الوحيدة للحفاي علو

الضغو  على الشوهادة أو الضوحايا أو لتفوادي توا وب بوين المتهموين والشوركاء والوذي وود يوبدي إلوى 

 عرولة الكشف عن الحقيقة.

   عندما يكون مذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوواية مون حودووها مون

 جديد.

 تهم من تلقاء من تلقواء نفسو  الواجبواد المترتبوة علوى إجوراءاد الروابوة القضوائية عندما يخالف الم

 (.2المحددة لهاق)

 

 ثانيا: الشروط الشكلية 

إن األمر بالحبس المبود يصدره واضي التحقيق بناء على مذكرة إيوداب بحيوث يبسوس األمور        

 .بالحبس المبود على المبرراد واألسباب التي جاء ذكرما منفا

ويبل  مذا األمر إلى المتهم شفامة من وبص واضي التحقيق وبخ ره بان ل  و وة أيام من تاريخ التبلي  

 (3الستئناف مذا األمر مع اإلشارة إلى مذا التبلي  حي المحضر.)

 

 الفرع الثاني: مدة الحبس المؤقت

                                                 
جوان  03المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  2001جوان  29المؤرخ في  03-01من ق رقم  113أنظر المادة -1 

1399. 

 السابق الذكر. 03-01من ق رقم  123أنظر المادة  -2 

 من نفس القانون. 123أنظر المادة -3 
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ونوا حيوث تنتهوي موذه المودة إن ال بيعة االستونائية للحبس المبود تقتضي أن يكون لمدة محددة وان   

 بانتهاء مبرراد الحبس المبود .

 

 أوال: بالنسبة للجنح

إن مدة الحبس المبود حي مواد الجن  تقدر بأربعوة أشوهر  إال أنهوا يمكون أن تزيود علوى موذه         

يوما حي جرائم معينة  كما يمكون أن تصوص  20المدة أو تقص بحسب جسامة الجريمة حيمكن أن تكون 

 أشهر حي جرائم أخرد ويمكن تفصيص ذلك على النحو التالي: 3إلى 

 

 يوما: 22الجنح التي يكون فيها مدة الحبس المؤقت -1

المشرب الجزائري ن  على ان  ال يجوز حبس المتهم المتو ن حوي الجزائور حبسوا مبوتوا أكوور مون 

الحد األوصوى لعقوبتهوا يوما تبدأ من يوم موول  ألوص مرة أمام واضي التحقيق بشأن جنحة يكون  20

 ( ولكن ذلك مشرو :1أوص من سنتين)

 أال يكون المتهم ود سبق الحكم علي  حي جناية أيا كان نوب العقوبة  المحكوم بها علي .-   

أال يكون المتهم وود سوبق الحكوم عليو  بوالحبس لمودة أكوور مون و ووة أشوهر حوي جنحوة القوانون العوام                          -

 إيقاف التنفيذ أي أن يكون ذلك الحكم مشموال بالنفاذ المعجص. بغير

 

 أشهر:  4جنح مدة الحبس المؤقت فيها  -2

إذا كاند العقوبة المقررة وانونا للجنحوة أوصواما موو الحوبس لمودة تزيود عون سونتين وتقوص عون و ووة 

 القتص الخ أ. اشهر غير وابلة للتمديد موص جن  4سنواد أو تساويها حإن مدة الحبس المبود 

 

 أشهر:8جنح تصل مدة الحبس المؤقت فيها  -3

سنواد حبس حإن  يمكن تمديد مدة الحبس  3إذا كان الحد األوصى للعقوبة المقررة للجنحة تزيد على 

أشهر موص جنحة السروة  ويكون مذا التمديد بناء  3المبود مرة واحدة ألربعة أشهر أخرد أي تبل  

 (.2ي التحقيق بعد أن يست لع رأي وكيص الجمهورية المسبب)على أمر مسبب يصدره واض

 

 ثانيا: بالنسبة للجنايات 

 أشهر . 4أن مدة الحبس المبود حي المواد الجناياد تقدر ب المبدأ:  
                                                 

 .1399المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  13/04/1332المؤرخ في  03-32من القانون رقم  124 أنظر المادة-1 

 السابق ذكره . 03-01من قانون رقم  121أنظر المادة -2 
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شوهرا حوي  12أشهر لكص مورة أي تصوص إلوى 4يمكن لقاضي التحقيق تمديدما مرتين لمدة  االستثناء:

سوبب بعوود أن يسوت لع رأي وكيوص الجمهوريووة الوذي يكوون اآلخوور حالوة وجوود ضورورة لووذلك بوأمر م

 مسببا.

 

 19أشوهر لكوص مورة حتصوب   4مراد لمودة  3كما يجوز لقاضي التحقيق تمديد مدة الحبس المبود   

سوونة أو بالسووجن المببوود أو  20شووهرا ومووذا بالنسووبة للجنايوواد المعاوووب عليهووا بالسووجن المبووود لموودة 

رة  ذلووك وبووأمر مسووبب أيضووا وبعوود اسووت  ب رأي وكيووص الجمهوريووة باإلعوودام إذا اوتضوود الضوورو

 المسبب.

 

كما يمكن لقاضي التحقيق أن ي لب من غرحة االتهام تمديود الحوبس المبوود ب لوب مسوبب حوي أجوص  

شهر ووبص انتهاء المدة القصود المبينة سابقا بحيث يجب على غرحة االتهام أن تبد حي ال لوب وبوص 

الجارية  وحوي حالوة وبولهوا ل لوب واضوي التحقيوق والراموي إلوى تمديود الحوبس  أن تنتهي مدة الحبس

 (.1ألشهر حيث ال تكون وابلة للتجديد) 4المبود حيجب أال يتجاوز مذا التمديد عن 

 

 ثالثا: تجديد الحبس المؤقت

 حي حالة ما إذا وررد غرحة االتهام مواصلة التحقيوق وعينود مون أجوص ذلوك واضوي التحقيوق        

مكورر  121حإن مذا األخير يكون مختصا بتجديد الحبس ضمن الحودود القصوود المبينوة حوي الموادة 

 (.2من ق إ ج )

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 السابق ذكره. 03-01من قانون رقم  121أنظر المادة -1 

 من نفس القانون. 121أنظر المادة -2 
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 أمر بتجديد الحبس المؤقت

 مجلس وضاء: ........................

 محكمة: ...............................

 ضي التحقيقمكتب السيد:..........................    وا

 روم النيابة: ..........................

 روم التحقيق: ........................

يبلووووو  إلوووووى السووووويد وكيوووووص الدولوووووة اإلجوووووراء المتخوووووذ ضووووود                                            

 المتهم...................

بـ:                                            

................................................................................. 

والمحبوس تنفيذا ألمر اإليداب                                            

 بتاريخ....../......./........................

                                                                                                          

 واضي التحقيق

 

 أ لع علي  حي.../.../...

 رأي النيابة العامة                                                    

 وكيص الجمهورية                       وكيص الجمهورية.......................

حيث                                            

 أن.............................................................................

 تسلم إع ن من مذا                   يلتمس رحع أمر اإليداب مدة الحبس المبود لمدة أربعة أشهر

 حي.........../.........../............األمر إلى محامي حي../../..                                       

                                                                                                             

 وكيص الجمهورية

    كاتب الضب                                                                                   

 ود صار إب   مذا                                   أمر

 األمر إلى المتهم                      نحن واضي التحقيق
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حي.../.../...                          بعد اإل  ب على األمر وال لب المدونين أع ه والمادة.....من 

 وانون

 اإلجراءاد الجزائية.                                        

كاتووووووووووووووب الضووووووووووووووب                         وحيووووووووووووووث أن............نضوووووووووووووورنا بوووووووووووووواإلحراج 

 عن.....................................

نووووأمر بموووود الحووووبس المبووووود لموووودة أربعووووة أشووووهر ابتووووداء موووون                                        

 يوم..../..../.......

 حرر بمكتبنا حي....../....../........                                        

قاضي                                                                                                     

 التحقيق

    

  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الخامس: األوامر ذات الصلة بالرقابة القضائية
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تم استحداث موذا القورار بموجوب القوانون المعودص لقوانون اإلجوراءاد الجزائيوة الصوادر بتواريخ       

بمقتضوووى القوووانون الصوووادر حوووي  1330لكنووو  لوووم يعووورف الت بيوووق إال بتعوووديص سووونة  04/03/1339

من وانون العقوباد الجزائري والهدف من مذا  121الذي أدخص تعدي د على المادة  13/03/1330

 األمر عدم اإلحرا  حي الحبس المبود.

مون ق إ ج حيجووز لقاضوي التحقيوق تلقائيوا أو ب لوب مون  1مكورر  121وجاء الن  علي  حي المادة 

القضوائية إذا كانود العقوبوة  ةيوأمر بالروابو النيابة العامة أو ب لب من المتهم المحبوس أو محامي  أن

 (.1لألحعاص المنسوبة إلي  بالحبس أو عقوبة أشد)

 

 أوال: اإلجراءات التي يلتزم المتهم بتنفيذها طبقا ألمر الرقابة القضائية

مي مجموعة من االلتزاماد يعدلها واضي التحقيق تلقائيا أو ب لب سوواء بالزيوادة أو بالنقصوان      

 حي:وتتموص 

 عدم مغادرة التراب الو ني إال بإذن من القاضي.  -1

 عدم الذماب إلى بعا األماكن التي يحددما واضي التحقيق.  -2

 المووص بصورة دورية أمام المصال  أو السل اد التي يعينها واضي التحقيق لهذا الغرا.  -3

ها موي السوبب حوي ارتكواب عدم القيام ببعا النشا اد المهنية وخاصوة إذا كانود حوي  ممارسوت  -4

 الجريمة.

تجريد المتهم من الووائق التي تسم  ل  بمغادرة التراب الو ني ووضعها لدد كتابوة الضوب  أو   -1

 المصال  األمن العمومي.

 يمكن لقاضي التحقيق منع المتهم من االتصاص بأشخا  معينين.  -9

 (.2ترخي  من القاضي)إيداب الصكوك لدد كتابة الضب  وعدم استعمالها غ  ب  -2

 

 

 

 

 ثانيا: زوال الرقابة القضائية: ويتم زوالها بطريقتين:

يرحع اليد عن الروابة القضائية بناءا على أمر من القاضي ب لب من المتهم أو محامي  أو وكيوص   -1

 30يوما من تقديم ال لب و  11الجمهورية الذي يستشار دائما حي رحع الروابة القضائية ومذا خ ص 
                                                 

 مكرر واحد من قانون اإلجراءات الجزائية 121 انظر المادة-1 

 .11المرجع السابق ص  –أنظر معراج حديدي -2 
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يوما إذا ودم ال لب إلى غرحة االتهام مباشرة)ومي التي تفصص حي مذه الحالة حي  لوب رحوع الروابوة 

 القضائية(

 (.1حي حالة الوصوص بأال وج  إلوامة الدعود أو الحكم بالبراءة أو بالعقوبة مع ووف التنفيذ)  -2

الروابوة القضوائية ويعوود  وإذا أحيص المتهم إلى جهة وضائية للحكم حي الموضوب  يسوتمر حوي ت بيوق

 (.2)-الروابة القضائية  -لتلك الجهة االختصا  باألمر برحعها ولها أيضا سل ة األمر بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: األوامر المنهية للتحقيق

يتصرف واضي التحقيق حي الدعود عندما ينتهي من البحث على ضوء موا توصوص إليو  مون         

 م الب: 3ئع عندما أوامر التي سنتناولها حي أدلة أو ووا
                                                 

من ق إ ج أن تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن تفصل بغير ذلك  3مكرر  121حيث جاء في قرار المحكمة العليا أن المستفاد من المادة  -1 

تبين من قرار المطعون فيه بالنقض أن محكمة الجنايات لما فصلت في الدعوى بإدانة المتهم الجهة القضائية المحالة عليها الدعوى، ولما 

يه كان صائبا بعقوبة سنتين مع وقف التنفيذ، فإن هذا ينتهي تلقائيا الرقابة ويعد الحكم سندا في تنفيذ رفع الرقابة وبالتالي فإن القرار المطعون ف

 فيما قضى.

 .201ص  2000سنة  1لة القضائية عددالمج 29/10/1333نقض جزائي 

 .2003 –دار هومة  -404-403ص  –التحري والتحقيق  -شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري –أنظر الدكتور عبد هللا أوهايبية  -2 
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 الم لب األوص: األعماص السابقة للتصرف حي الدعود.

 الم لب الواني: األمر بانتفاء وج  الدعود بأن ال وج  للمتابعة.

 الم لب الوالث: األمر باإلحالة.

 

 لمطلب األول: األعمال السابقة للتصرف في الدعوىا

قيووق منتهيووا يقوووم واضووي التحقيووق بإرسوواص الملووف لوكيووص الجمهوريووة بعوود بمجوورد اعتبووار التح        

أيوام علوى أكوور  بقوا  10ترويم  من  رف الكاتب وعلى النيابة أن تقدم  لباتهوا إلوى المحقوق خو ص 

(. ويستفاد من مذه المادة أن األعماص السابقة إلصدار األوامر المنهية للتحقيق تتموص 1)192/1للمادة 

 ف القضية وإرسال  إلى وكيص الجمهورية وتقديم النيابة  لباتها إلى واضي التحقيق.حي ترويم مل

 

 الفرع األول: ترقيم ملف القضية

إلرساص الملف إلى وكيص الجمهورية يجب أن يهيئ ملف الدعود وترتب أوراو  ولكي يكون لهذا     

مون ق إ ج  93مون الموادة  3لفقورة الملف ترويم حالقانون لم يحدد كيفيتو  بالتفصويص وإنموا اكتفوى حوي ا

(. بالقوص بأن جميع أوراق الملف تروم وتجرد أوال بأوص حسب تحريرما أو ورودما علوى واضوي 2)

 1392أحريوص  12الموبرخ حوي  314التحقيق  ولتوحيد العمص القضائي ضب  المنشور الوزاري روم 

 (.3القواعد المنيمة إلعداد وإرساص الملفاد القضائية)

 خيصها بالنسبة للتحقيق حي أن أوراق الدعود توزب بين أربع ملفاد حرعية.يمكن تل

 

: )حورف أ( ويتضومن االسوتدعاءاد والتكواليف بالحضوور وأوامور القوبا أو اإلحضوار ملف الشىكل

والرسائص المختلفة و لباد تحويص المتهمين وإخراجهم من السوجن وموذكراد المصواريف إلوى غيور 

 ذلك من األوراق الوانوية.

)حوورف ب( ويحتوووي علووى األوراق التووي لهووا اتصوواص مباشوور بشووخ  المووتهم  ملىىف االسىىتعالمات:

والضحية كب اوة المعلوماد عن سلوك المتهم وصحيفة القضائية واألوامور المتعلقوة بوالخبرة ال بيوة 

 النفسانية وشهاداد الحالة المدنية وغيرما.

                                                 
 من ق إ ج. 192/1أنظر المادة -1 

 من نفس القانون. 93/3أنظر المادة  -2 

 .43-42طبع مديرية التشريع لوزارة العدل الصفحات من 1392أنظر مجموعة المناشير لسنة -3 
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اق المتعلقة بالحبس االحتيا ي والبدائص )حرف س( ويشمص ب بيعة الحاص جميع األور ملف الحبس:

 القضائية والكفالة المالية. ةل  كالرواب

)حوورف د( ويحتوووي علووى كووص الووووائق التووي لهووا اتصوواص بموضوووب  ملىىف األسىىاس أو الموضىىوع:

الدعود من ووائع وأدلة كالشكاوي والب غة ومحاضر ضبا  الشر ة القضوائية وال لوب االحتتواحي 

ر المواجهة واالنتقاص إلى مكان وووب الجريموة والتفتويش إلوى غيور ذلوك مون إلجراء التحقيق ومحض

 (.1األوراق المتعلقة بالموضوب)

حيث ال يترتب الب  ن عند إغفاص كاتب التحقيق بجردما وترويمها بحسب تاريخ تحريرموا مون وبوص 

 المحقق.

 

 الفرع الثاني: إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية

تحقيق بعد تحوري القضوية وترويمهوا وود انتهود يوأمر بإرسواص الملوف إلوى وكيوص إذا رأد واضي ال    

الجمهورية وصد معرحة رأي  ألن عدم ويام واضي التحقيق بهذا العمص لمعرحة  لباد النيابة العمومية 

يعتبوور أنوو  ووود تجوواوز سوول ت  حعليوو  أن يتأكوود وبووص إصووداره موون أن التحقيووق ووود تووم بالفعووص وان جميووع 

 (.2ال زمة ود اتخذد حتى ال يجد نفس  مض را إلى إجراء تحقيق تكميلي)اإلجراءاد 

حمو  إذا رأد واضي التحقيق بعد التحقيق الذي وام ب  أن القضية خباية وابتة وبوتا كاحيا على شخ  

أو أكور يصدر أمرا بإرساص الملف مرحووا بأدلة اإلوباد والمحاضر وكذلك التقارير التي تمود  بقوا 

لجناياد إلى النائب العام لدد المجلس القضائي بمعرحة وكيص الجمهورية وم يقوم النائب العوام لمواد ا

بتحويص الملف مع أدلة اإلوباد إلى غرحوة االتهوام لتنيور حيو  وحقوا لصو حياتها وبعودما تصودر وورار 

 بإحالة إلى محكمة الجناياد.

ى محتفضوا بقوتو  التنفيذيوة إلوى غايوة أن مع الم حية أن  إذا صدر ضد المتهم أمر بالقبا حإن  يبقو

 (.3تصدر غرحة االتهام ورارما)

 

 الفرع الثاني: تقديم النيابة

يتقدم وكيص الجمهورية ب لبات  إلوى واضوي التحقيوق خو ص عشورة أيوام دون أن يحودد شوكلها أو       

يوق موا  لبو  وكيوص مضمونها حهو يعتبر من اجتهاد وضاة النيابة العمومية حإذا لوم يحقوق واضوي التحق

أيوام ويجوب  10الجمهورية جاز لوكيص الجمهورية رحع استئناف إلوى غرحوة االتهوام حوي أجوص أوصواه 

                                                 
 .1333 -، الديوان الوطني لألشغال التربوية1الطبعة  -131التحقيق )دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية(ص  -أنظر جيال لي بغدادي-1 

 انظر نفس المرجع ونفس الصفحة.  -2 

 .03/09/1399من ق إ ج الصادر في  199أنظر المادة -3 
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علوووى وكيوووص الجمهوريوووة أن يمضوووي ال لوووب ويضوووب  تاريخووو  و يسوووجص النيابوووة ويبلووو  إلوووى واضوووي 

 (.1التحقيق)

السويد وكيوص الجمهوريوة غير أن  إذا رأد واضي التحقيق أن  ال موجب التخاذ اإلجراء الم لوب من 

 (.2تعين علي  إصدار ورار مسبب خ ص األيام الخمسة التالية لل لب)

حفي وضايا الجن  والمخالفاد يكتفي أعضاء النيابة بإبداء رأيهم حيها على موامش أوامور المحقوق أو  

<< أو موا بأسفلها مستعملين العباراد التالية >> نيرا إلي  مع المواحقة << أو >>  نير و الوتمس 

 شابهها.

 

أما مواد الجناياد حلها أن تتقدم ب لباد  مسببة سواء من الناحيوة الواوعيوة أو القانونيوة حقاضوي       

النيابة ملوزم بتعوديص  لباتو  حوي كوص وضوية بسوي ة أو معقودة خ يورة أو غيور خ يورة واوتوراح الحوص 

لتحقيق لم يتنواوص جانبوا مون الوووائع أو المناسب لها حإذا تبين لوكيص الجمهورية أو أحد مساعدي  أن ا

 أن المحقق سها عن اتخاذ إجراء من شأن  أن يساعد حي كشف الحقيقة  لب إجراء تحقيق تكميلي 

 

أما إذا تبين ل  أن ملف التحقيق تام وأن اإلجراءاد المتخذة صحيحة وم ابقة للقوانون  لوب مون     

التي سنتناولها حوي الم لوب الوواني مون موذا المبحوث واضي التحقيق إصدار أمر بأن ال وج  للمتابعة 

أيام لكن نقترح تعديص حي نو   10من ق إ ج حعلى النيابة أن تقدم ب لباتها خ ص  192و بقا للمادة 

يوم إلع اء مهلة أ وص لقضاة النيابة العمومية ألنهم ال  20و 11أيام إلى  10مذه المادة بتمديد أجص 

هم وال يع ونهوا األمميوة بوص يكتفوون بوالتوويع واإلمضواء علوى م بوعواد يقومون بهذه العملية بأنفس

 (.3حارغة أو صي  عامة أو غامضة)

 

 (4المطلب الثاني: األمر بانتفاء وجه الدعوى بأن ال وجه للمتابعة )

األمر بان ال وج  للمتابعة أمر يصدره واضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي حتووف الدعود        

مية عند مذه المرحلة لوجود موانع ووانوني وبعبوارة أخورد حهوو أمور يوووف السوير حوي الودعود العمو

(. حهوو يتخوذ موذا األمور بعود أن 5بوجود مانع وانوني أو موضوعي يحووص دون الحكوم حيهوا باإلدانوة)

                                                 
 .122ص  -المرجع السابق -ظر سليمان بارشأن-1 

 .1339المجلة القضائية العدد األول  11/02/1334الصادر بتاريخ  121122أنظر قرار رقم -2 

 .133ص  -أنظر جيال لي بغدادي -3 
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 يقتنع بان الووائع ال تشكص جناية أو مخالفة يعاوب عليها أو عند وجوود ركون مون أركوان الجريموة أو

 (.1سبب من أسباب اإلباحة كالدحاب  الشرعي أو مانع من موانع العقاب كالجنون)

 

 الفرع األول: تسبيب األمر بان ال وجه للمتابعة

وووود يبنووى مووذا األموور علووى أسووباب موضوووعية تتعلووق بالووووائع كووأن تكووون األدلووة غيوور كاحيووة         

كوون الموتهم مجهووال إال أنو  يتعوين لصودور إلدانتهم أو تكون الواوعة المدعي بها غيور صوحيحة أو ي

 األمر على مذه األسباب أن يكون األمر ود ألم بأدلة الدعود.

وود يبسس األمر على أسباب وانونية إذا كاند الووائع ال تكون جريمة ما  أو من المسبولية أو مانع 

ائع وجميع المتهمين أو جزء من العقاب  وود يكون األمر بأال وج  للمتابعة  كليا إذا اشتمص كاحة الوو

إذا لووم يشوومص إال بعووا الووووائع  أو بعووا المتهمووين وال يشووتر  حووي األموور أن يصوودر حووي نهايووة  ايوو

التحقيق حقد اتض  براءة أو امتناب المسبولية بالنسبة ألحد المتهموين حوي الجريموة أونواء التحقيوق موع 

تحقيوق ذلوك األمور بالنسوبة لو  خو ص باوي المساممين  أو يصدر عفو بشوأن  وحينئوذ يصودر واضوي ال

 (.2التحقيق ال حي نهايت )

 

                                           

 

 

 

 أمر بانتفاء وجه الدعوى

 

 

 مجلس وضاء: ......................

 محكمة: .............................

 مكتب السيد:.....................   واضي التحقيق

 ابة: .......................روم الني

 روم التحقيق: ....................

                                                 
 .14ص  –الوجيز في اإلجراءات الجزائية  –انظر معراج جديدي  -1 

 .232ص  -المرجع السابق –أنظر أحمد شوقي الشلقاني  -2 
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 نحن ................................................................واضي التحقيق             

 بعد اإل  ب على أوراق التحقيق ضد..........................................            

 المتهم                      

 بـ:..........................................................            

 وبعد اإل  ب على  لباد السيد وكيص الجمهورية بتاريخ.................            

 ...الرامية إلى أال محص للمتابعة   وحيث أن.................................            

 وبعد اإل  ب على المادة ...................من وانون اإلجراءاد الجزائية            

 نقرر بأن  ال محص لمتابعة الدعود بالحالة التي مي عليها ونأمر بإيداب             

 القضية كتابة الضب  مع لعودة إلى متابعة السير حيها حي حالة ورود أدلة           

 جديدة.            

 (1ونأمر باإلحراج حورا عن المتهم.....................ما لم يكن محبوسا لسبب مخر)           

 

 ( أو لم يكونوا محبوسين إذا تعدد المتهمون أو ما لم يكن محبوساد إن كن نساء1)         

 

 

 

 

 ا لفرع الثاني: آثار األمر بأن ال وجه للمتابعة 

مر بانتفواء وجو  الودعود الوذي يصودره واضوي التحقيوق ضورورة الفصوص حوي ويترتب على األ       

مسألة اإلحراج عن المتهم وكذا مسألة التصرف حي األشياء المحجووزة حبمجورد صودور األمور يفورج 

عن المتهم ما لم ي عون حوي موذا األمور مون  ورف وكيوص الجمهوريوة وحوي حالوة ال عون ييوص الموتهم 

هام حي مذا ال عن وحي حالة التي لوم ي عون حيهوا وكيوص الجمهوريوة محبوسا إلى أن تفصص غرحة االت

حإن  يفرج عن المتهم وذلك بإخ ء سبيل  موا لوم يكون محبوسوا لسوبب مخور  أموا مسوألة التصورف حوي 

األشياء المحجوزة حيبد حيها واضي التحقيق بعود إصودار أمور بانتفواء وجو  الودعود وحوي حالوة عودم 

لجمهورية  ووود صودر وورار عون الغرحوة الجنائيوة بخصوو  موذا البد تصب  من اختصا  وكيص ا

 األمر تضمن:
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>> لما أن واضي التحقيق لم يستوجب المتهم ولم يقم بإجراءاد التحقيوق إلوى نهايتهوا حتوى يسوت يع 

إصدار ممر بانتفاء وج  الدعود مبني على أسباب موضوعية تتعلق بتقودير الوووائع ووبوتهوا  يتعوين 

ص ورار غرحة االتهام المبيد ألمر واضي التحقيق الرامي إلوى انتفواء وجود الودعود حينئذ نقا وإب ا

(>>1.) 

 

أما بخصو  إصدار واضي التحقيق األمر بانتفاء وج  الدعود جزئيا حقد جاءد مذه المسألة        

حي إحدد وراراد المحكمة العليا الذي تضمن:>> ما دام واضي التحقيق أصودر أمور لصوال  الموتهم 

انتفاء وج  الدعود جزئيوا حيموا يخو  اسوتعماص السو ح األبويا يعرضوون وورارمم للونقا وضواة ب

المجلس الذين أيدوا حكم أوص درجة القاضي بإدانة المتهم بجنحة الضورب والجورح العمودي بالسو ح 

 (.2من وانون العقوباد<<) 299األبيا  بقا للمادة 

 

ائموا ووود ارتكواب الجريموة حوالمن ق والعدالوة يقتضويان أما إذا كان مجنونا وكان جنونو  موذا و      

إصدار أمر بأن ال وج  للمتابعة حي صالح  ألن القانون يعفي  حي مذه الحالة من العقاب وحقا ألحكام 

عقوباد غير أن  يمكن للمحقق أن يأمر بوضوع المجنوون حوي مبسسوة لمعالجوة األموراا  42المادة 

 21أن اإلحراج عن  يكون خ را علوى النيوام العوام  بقوا للموادة  العقلية إذا اتض  من الفح  ال بي

 عقوباد.

 ويمكن تحرير مذا األمر على الشكص التالي:

 

 

 بتاريخ: ...................نحن: ......................واضي التحقيق  

 بمحكمة: ................. 

 ............نيرا للقضية المتبعة ضد المدعو:......................

 من أجص : ..............................................................

 التي انتهد بصدور أمر بان ال وج  للمتابعة

 ونيرا لتقرير الخبرة ال بية المبرخ حي: ........................

 وحيث يتض  من مذا التقرير أن الشخ  المذكور كان مجنونا

 ريمة وان  ال زاص مصابا بخلص حي وواه العقليةوود ارتكاب الج
                                                 

 .211ص  1334عن الغرفة القضائية العدد الثالث  01/03/1334في الصادر  120493أنظر القرار رقم  -1 
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 وان حالت  الصحية تكون خ را على نفس  وعلى الغير مما

 يستوجب وضع  حي أحد المراكز المعدة للمجانين ونيرا 

 من وانون العقوباد. 21للمادة  

                    

 نأمر

 .......بوضع المسمى: ...........................................

 بمركز األمراا العقلية ص: ..............أن يعود إلي  رشده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: أنواع األوامر بان ال وجه للمتابعة

 إن األمر بان ال وج  للمتابعة نوعان:          

 

 أوال: األمر الكلي:

لدعود ولجميع األشوخا  الوذين إن مذا النوب من األوامر ينهي التحقيق بالنسبة لكص الووائع ا       

 ووعد متابعتهم ويمكن تحريره على النحو التالي: 

 

 بتاريخ..............نحن...............................واضي التحقيق بمحكمة..................

 بعد اإل  ب على  لباد وكيص الجمهورية المبرخة حي: ...................................

 مية إلى: .......................................................................................والرا
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 وبعد اإل  ب على القضية المتبعة ضد: ........................................................

 نون العقوبادمن وا 329من أجص خيانة األمانة الفعص المنصو  والمعاوب علي  بالمادة 

 وحيث يتض  من التحقيق الذي أجرد حي الدعود أن الشيء الذي سلم  الشاكي إلى المتهم

 على سبيص الوديعة ود تم إت ح  نتيجة إمماص . 

 وحيث أن جريمة خيانة األمانة ال تتحقق إال إذا ووع تبديد الماص المسلم إلى المتهم بسوء نية

 من وانون  193حي وضية الحاص  ونيرا للمادة وحيث أن مذا الركن المعنوي منعدم 

 اإلجراءاد الجزائية.

 

 لهذه األسباب           

نقرر أن  ال محص لمتابعوة التحقيوق حوي الودعود بالحالوة التوي موي عليهوا ونوأمر بإيوداب ملوف القضوية 

ن محبوسوا بكتابة الضب  مع العودة إلي  عند يهور أدلة جديدة وباإلحراج حوورا عون الموتهم موا لوم يكو

 لسبب مخر 

 كما نبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

 

 

 

 

 ثانيا: األمر الجزئي:

ود يجوز لقاضي التحقيق حي حالة تعدد التهم أو المتهمين أن يصدر أمرا بان ال وجو  للمتابعوة        

مون ق إ ج  192بصفة جزئية سواء بالنسبة إلحدد الوتهم أو ألحود المتهموين  بقوا لمقتضوياد الموادة 

التووي توون  علووى انوو   يجوووز أونوواء سووير التحقيووق إصوودار أواموور تتضوومن بصووفة جزئيووة أن ال وجوو  

 للمتابعة ويمكن تحرير مذا األمر على الشكص التالي:

 

 بتاريخ.....................نحن..................................................واضي التحقيق بمحكمة

 القضية المتبعة ضد)أ( و)ب( و)جـ( من أجص القتص العمد الفعص المنصو   بعد اإل  ب على

 من وانون العقوباد   وبعد اإل  ب على  لباد 3الفقرة  293-214والمعاوب علي  بالمادتين

 وكيص الجمهورية المبرخة حي: .................. والرامية إلى: ....................................

 من وانون اإلجراءاد الجزائية 192ادة ونيرا للم
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وحيث يتض  من التحقيق الذي أجري حي الدعود أن الموتهم )ب( لوم يسوامم بأيوة  ريقوة حوي واوعوة 

القتص العمد المرتكب يوم...... بوـ......... ..........علوى الشوخ ........ إذا وبود بصوفة و عيوة أنو  

وأن  لم يسامم حيها بصفة و عية أن  كان بعيدا عن  كان بعيدا عن مكان وووب الجريمة وود اوتراحها

مكان وووب الجريمة وود إوتراحها  وان  لم يسامم حيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة  وحيث يتعوين 

حينئذ وبدون انتيار إنهاء التحقيق القوص بانتقاء وج  الدعود بالنسبة لهذا المتهم وبمواصلة التحقيق 

 بالنسبة لآلخرين.

 

 لهذه األسباب             

 

نأمر بأن ال وج  لمتابعة المتهم)ب( واإلحراج عن  حورا ما لم يكون محبوسوا لسوبب مخور وبمواصولة  

 التحقيق حيما يخ  المتهمين )أ( و)ج(.

 

 

 الفرع الرابع: حجية األمر بأن ال وجه للمتابعة

السوير حوي الودعود العموميوة وذلوك  من بين اآلوار القانونية الهامة لألمر بأن ال  للمتابعة إيقواف     

 ( وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء الحق.1بإخ ء سبيص المتهم المحبوس مبوتا )

حالقاعدة العامة أن  ال تجوز متابعة نفس الشخ  عن الفعص الواحد مرتين وإال كاند المتابعة الوانيوة 

 (.2با لة)

تة أي جواز الرجوب عن  إذا تواحرد أدلوة أي أن األمر بأال وج  للمتابعة ل  حجية ولكنها حجية مبو

من وانون اإلجراءاد الجزائية حقود منوع الشورب العوودة إلوى التحقيوق  121جديد  ولذلك نصد المادة 

والمتابعة المتهم مرة وانية من  اجص ذاد الواوعة التي صدر أمر بأن  ال وج  للمتابعة حي صالحة موا 

قوادم وذلوك حتوى ال يكتسوب األمور بانتفواء وجو  الودعود وووة لم ت ورأ أدلوة جديودة وبوص انتهواء مودة الت

 (.3الشيء المقضي بصفة و عية ونهائية)

                                                 
فيه، وبقي كذلك في جميع األحوال إلي حين انقضاء نالحظ أنه إذا رفع االستئناف من وكيل الجمهورية بقي المتهم محبوسا لحين الفصل -1 

 ميعاد استئناف وكيل الجمهورية ما لم يوافق هذا األخير على اإلفراج عن المتهم في الحال.

 .22139من القسم األول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  1331ماي  13انظر قرار صدر اليوم -2 

 الشيء المحكوم فيه هي من النظام العام ويترتب على عدم مراعاتها البطالن.أي أنة القواعد المتعلقة بقوة -3 
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حبنوواء علووى ذلووك ووورار المجلووس األعلووى نقووا ووورار االتهووام القاضووي بتوجيوو  نفووس االتهاموواد إلووى 

 (1أشخا  سبق وأن صدر لصالحهم من أجص ذاد الواوعة أمر نهائي بأن ال وج  للمتابعة)

الفقرة الوانية حتعتبر أوواص الشهود و المحاضر واألوراق بموابة أدلة جديدة من  121المادة حبمقتضى 

شأنها ان تع ي الووائع ت وراد ناحعوة إليهوار الحقيقوة ومعرحوة الجنواة ولويس مون اللوزوم أن يكوون 

لودد الدليص الجديد غير موجود وبص صدور األمر بان ال وج  للمتابعة بوص يشوتر  أن يكوون مجهووال 

المحقق.ولم يفرق وانون اإلجراءاد الجزائيوة بوين األوامور المبنيوة علوى أسوباب موضووعية وأخورد 

وانونية حإذا كان األمر مبنيا على سبب موضوعي كعدم وجود دالئص كاحيوة ضود الموتهم حيهوور أدلوة 

 جديدة تعزز القرائن الضعيفة السابقة يسم  بالعودة إلى التحقيق.

 

مر على سبب وانوني كعدم تواحر القصد الجنائي المكون للجريمة خيانة األمانة وم وإذا بني األ       

يهرد أدلة جديدة على تواحر مذا القصد صار من الممكن العودة إلوى التحقيوق كوذلك الحواص إذا بنوي 

األمر بان ال وج  للمتابعة على أساس تقادم جنحة السروة ووم يهورد بعود ذلوك أدلوة جديودة توبود أن 

وة ارتكبود لوي  وبالتسولق والكسوور أي حوي يوروف تجعوص الواوعووة  جنايوة وبالتوالي تت لوب موودة السور

 (.2أ وص النقضاء الدعود العمومية حيها)

حفي حالة الحصوص على أدلة جديدة من  رف مأموري الضب  القضائي كذلك أ وراف الودعود حو  

أن يعرضوها علوى النيابوة العاموة يسو  للمدعي المدني أن يحرك الدعود العموميوة بنفسو  بوص يجوب 

 (.3التي يمكن لها العدوص عن األمر بان ال وج  للمتابعة حي شكص  لب إعادة التحقيق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .14334من الغرفة الجنائية األولى في الطعن رقم  1322ماي  10أنظر قرار صادر  -1 

 .201-200ص  -المرجع السابق  -أنظر جيال لي بغدادي -2 

ها قاضي التحقيق صاحب األمر بان ال وجه للمتابعة أو من طرف النائب يحرر من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي ينتمي إلي -3 

 العام لدى المجلس القضائي أن كان القرار بذلك قد صدر من غرفة االتهام حتى تتراجع هذه الجهة عن قرارها األول .
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 ويمكن تحرير مذا ال لب على الشكص التالي:

 

لدد مجلس  نحن.................وكيص الجمهورية لدد المحكمة ....................)أو النائب العام

 القضاء بـ...(

نيرا للقضية المتبعة ضد المدعو..................المتهم 

 بـ:.................................................

 والتي انتهد بصدور أمر )أو ورار( بان ال وج  للمتابعة لصال  .............يوم.....................

 درك( روم.....................المبرخ.ونيرا لمضر الشر ة )أو رجاص ال

 حي: .......................)أو الووائق الواردة من...................(

وحيث جاء حي المحضر أو الووائق المذكورة 

.............................................................. 

ن وبص على جهة التحقيق التي أصرد )ذكر األدلة الجديدة( تلك العناصر التي لم تعرا م

 األمر)القرار( 
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 بان ال وج  للمتابعة.

 وحيث أنها تعتبر أدلة جديدة على ان المتهم ...................وام يوم .................بارتكاب........

 ..........تلك الجريمة المنصو  والمعاوب عليها بالمادة ............من وانون........................

 

 لذلك              

 

نلووووووووووووووووووتمس موووووووووووووووووون السوووووووووووووووووويد: ..................................واضووووووووووووووووووي التحقيووووووووووووووووووق 

 بمحكمة................................

)أو من غرحة االتهام بمجلس وضاء...........(إعادة التحقيوق حوي الودعود بنواءا علوى األدلوة الجديودة 

 مر بإيداب...........الحبس االحتيا ي)أو كص أمر مناسب( .بكاحة ال رق القانونية و إصدار أ

 

 المطلب الثالث: األمر باإلحالة

بعد االنتهاء من التحقيق يصدر واضي التحقيق المخت  بعد تكييف الفعص المشكص للجريمة أمور      

 .بإحالت  إلى المحكمة المختصة ويختلف تكييف الفعص ما إذا كان جنحة أو مخالفة أو جناية

 

 : األمر اإلحالة إلى المحكمة الجنح أو المخالفات.1الفرع 

 (.1يتعين على واضي التحقيق إحالة الدعود إلى وسم المخالفاد )      

بمحكمة الجن  ألن حي الجزائر توجد نوعان حق  من المحاكم محكمة  الجناياد ومحكمة الجن  التوي 

باشورة إذا كوان محبوسوا مبوتوا وإذا كوان الموتهم تنير أيضا حي المخالفاد ومنهوا يفورج عون الموتهم م

موضوب تحد الروابة القضائية يجب رحعها وذلك لعدم جواز  الحبس المبود والروابة القضائية حي 

مواد المخالفاد أما إذا تعلق األمر بجنحة حإن السل ة المختصة بوالتحقيق تحيوص الموتهم علوى محكموة 

تستوجب العقاب بالحبس وكان المتهم مسجونا حيصير إبقاءه  الجن  وإذا كاند الجنحة حي مذه الحالة

(إذا كان تحد الروابوة القضوائية حيبقوى كوذلك حتوى ترحعهوا المحكموة أموا إذا كانود 2حي السجن مبوتا)

 بغير ضمان بشر  أن يحضر أمام المحكمة عند  لب  أو تكليف  بالحضور أو التنبي  علي  بذلك.

 

                                                 
 نص المادة األخيرة"إ ج "راجع 323من قانون العقوبات التي أكدت عليها المادة  22و1طبقا لما تقرره المادتان -1 

 .03/09/1399من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  194انظر المادة  -2 



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -79- 

ان المتهم واصرا حيحاص إلى وسم األحداث بدال مون وسوم الجون  وإذا كوان مع الم حية ان  إذا ك      

يبقوى محتفيوا  األمورالمتهم حي حالة حرار  وكوان واضوي التحقيوق وود أصودره أمور بوالقبا حوإن موذا 

بقدوتوو  التنفيذيووة إلووى غايووة القووبا عليوو  مووع اإلشووارة إلووى أن واضووي التحقيووق يقوووم بإرسوواص ملووف 

حالة إلى وكيص الجمهورية الوذي يقووم بودوره بغيور تمهوص بإرسوالها إلوى ولوم اإلجراءاد ومع  أمر اإل

 كتاب الجهة القضائية.

 (. 1ويكلف المتهم بالحضور للجلسة التي يكون ود حددما ل  أمام تلك المحكمة لنير الدعود)

 حإذا كان محبوسا حيجب حي جميع األحواص أن ال يتعدد ميعاد عرض  على المحكمة مودة شوهر  بقوا

 (.2من وانون اإلجراءاد الجزائية ) 191-194لما نصد علي  المادتان 

سوواعة موون صوودوره بكتوواب الموصووى عليوو  إلووى المووتهم ومحاميوو  وإذا كووان  24ويبلوو  األموور خوو ص 

ق  193محبوسا يبل  بواس ة المشرف على المبسسة العقابية ويحا  المدني علما باألمر  بقا للمادة 

 (.3اإلجراءاد الجزائية)

 

 الفرع الثاني: األمر باإلحالة في الجنايات

إذا رأد واضي التحقيوق بعود تحقيوق ووام بو  أن القضوية جنايوة وابتوة كاحيوا علوى شوخ  أو أكوور      

يصدر أمرا بإرساص الملف مرحوعا بأدلة اإلوباد والمحاضر وكوذلك التقوارير التوي تمود  بقوا لموواد 

لقضووائي بمعرحووة وكيووص الجمهوريووة وووم يقوووم النائووب العووام الجنايوواد إلووى النائووب العووام لوودد المجلووس ا

بتحويص الملف مع أدلة اإلوباد إلى غرحوة االتهوام لتنيور حيو  وحقوا لصو حياتها وبعودما تصودر وورار 

 باإلحالة إلى المحكمة الجنياد .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .03/09/1399المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  1330-03-13المؤرخ في  24-30من قانون رقم  191أنظر المادة  -1 

 من نفس القانون . 191-194أنظر المادتين  -2 

 من نفس القانون. 193المادة أنظر  -3 
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 األمر باإلحالة على المحكمة

 

 .............مجلس القضاء:....

 محكمة: ........................

 مكتب السيد: ..................

 روم النيابة: ....................

 روم التحقيق: .................

 نحن ..............واضي التحقيق........................بمحكمة.................                                 

 التحقيق المتبعة ضد المدعو............. دبعد اإل  ب على أوراق إجراءا                                 

 المتهم بـ: .............................................................................                                 

 د اإل  ب على التماساد السيد وكيص الجمهورية المبرخة حي:..........بع                                 

 والتي ترمي إلى: ..................................................................                                 

 .....................................حيث أن التحقيق أوبد الووائع التالية:.....                                 

                                   ............................................................................ 

 التحقيق دالئص كاحية ضد المشار إلي  أع ه دحيث يستخل  من إجراءا                                

 بأن  منذ زمن لم يمضي علي  التقادم أرتكب بدائرة اختصا                                  

 محكمة: ........................جرائم..............................................                                 

ليها األحعاص المنصو  عليها والمعاوب ع                                

 بالمواد..............................

 بعد اإل  ب على المواد .............من وانون اإلجراءاد الجزائية                                 

 األحداث -المخالفاد –نأمر بإحالة المذكور أع ه على محكمة الجن                                   
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 بـ:............................لكي تجري محاكمت   بقا للقانون.                                 

            

 بل  السيد وكيص الجمهورية..............حي: ......../......../........                                 

 مكتبنا يوم: ........................حرر ب                                                              

 واضي : ...................................                                                              

 أ لع علي  وكيص الجمهورية................حي........../......../.........

 وص المدني( مذا األمر حيالمسب -ال رف المدني -إع م المحامي )المتهم

 كاتب الضب .................. 

 كشف المصاريف...................

 مجلس وضاء: .................

 محكمة: .........................

 مكتب السيد: .................. .واضي التحقيق

 روم النيابة: ...................

 روم التحقيق: .................

 نحن .............واضي التحقيق....................بمحكمة................

 بعد اإل  ب على  لب السيد وكيص الجمهورية السابق

 وبعد اإل  ب على مستنداد القضية الجنائية المتبعة ضد المدعو............

 .......................المتهم.........................بـ: .............................

 وبعد اإل  ب على المادة..............من وانون اإلجراءاد الجزائية

 وحيث يتبين من التحقيق الووائع التالية:

سلم اإلع ن                  حيث يتبين من التحقيق دالئص كاحية ضد: 

..................................... 

للجريمة المنصو  والمعاوب عليها  المنشأالفعص      األمر الحالي إلى        

 بالمواد..................

 وكيص الجمهورية                نقرر أن التهمة المعنية أع ه ضد المذكور وابتة وبوتا كاحيا 

 حي:../.../...                  وحيث أن مذه الواوعة من  بيعتها أن يعاوب عليها بعقوبة جناية

 نأمر أن تحاص المستنداد المبيدة للتهمة حورا بمعرحة السيد وكيص                                  

 الجمهورية إلى السيد النائب العام ليفصص حيها حسب ما جاء حي                                  
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 التهاموانون اإلجراءاد الجزائية الخا  بغرحة ا                                 

 كاتب الضب  سلم                                      حرر بمكتبنا: ....................................

 إع ن من األمر الحالي                               حي: ..../..../...........

 إلى ال رف المدني                                   واضي التحقيق

 

 نشير وان   بقا للمادة......من وانون اإلجراءاد الجزائية                               

 كاتب الضب                 ود أحي  األستاذ............محامي المتهم

 سلم إع ن من              األستاذ ......................محامي المدعي المدني

 ألمر على الفور بموجب كتاب موصى علي  وأرحقاألمر الحالي إلى           مذا ا

 المتهم حي: ../../..         إيصال  باألوراق وكاتب الضب .

 كاتب الضب 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل الثالث

وموي حوي  األوامر القضائية مي كما يدص اسمها نفصص حي نزاب وضائي و مسوألة واوعيوة أو وانونيوة 

األصص وابلة لل عن ل ستئناف وود ت رونا لوذلك مون مباشورة االسوتئناف ومجواص ت بيقو  إضواحة إلوى 
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أشكاص ومواعيد االستئناف إضاحة إلى موار االستئناف ومذا لمجابة عن األشكاص الم روح وموو مون 

 ل  الحق حي  لب االستئناف؟

 القانون ت بيقا سليما وذلك الوتضاء الحقوق.ومذا الحق يجنب تعسف القضاة أحيانا أو عدم ت بيق 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: استئناف أوامر قاضي التحقيق  
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 وانون اإلجراءاد الجزائية( 124-120)المواد              

 وما بعدما من وانون اإلجراءاد الجزائية القواعد اإلجرائيوة 120نيم المشرب الجزائري حي المواد 

التووي يخضووع لهووا اسووتئناف أواموور واضووي التحقيووق سووواء منهووا الصووادر أونوواء سووير التحقيووق أو تلووك 

الصادرة بالتصرف حي التحقيق بعد انتهائ  حقد أباح القانون لأل راف استئناف أوامر واضي التحقيق 

أو كموا  الذي يقوم بعمص مزدوج أوناء نيره الدعود والتحقيق حفيهوا حو  وتوارة  يصودر أوامور إداريوة

 (1يسميها الفقهاء أوامر تحقيقية)

وتارة يصدر أوامر وضائية وموو يعتبور درجوة أولوى للتحقيوق حيموا وود يفصوص حيو  مون أوامور متعلقوة 

بالدحوب أو ال لباد التي يبديها األ راف لهذا أباح المشرب للنيابة العامة ولباوي األ راف أن يقدموا 

 قيق.إلي  ما يرون تقديم  منها أوناء التح

وي حي أن األوامور التوي يصودرما واضوي التحقيوق ليسود كلهوا وابلوة لل عون حيهوا بدرجوة متسواوية  

بالنسبة أل راف الدعود لذلك لجأ الفق  إلى تقسيمها إلى وضائية وغير وضائية ووود حصور حوق كوص 

فاوتوة من المتهم والمسبوص المودني أو ال ورف المودني حوي اسوتئناف األوامور القضوائية وبودرجاد مت

بيوونهم بينمووا أع ووى للنيابووة العامووة الحووق حووي أن تسووتأنف أمووام غرحووة االتهووام جيمووع أواموور واضووي 

 من ق إ ج( 120/1التحقيق)المادة 

إذن نقوص ان  بعد ت رونا لألوامر التي يصدرما واضي التحقيق سواء أوناء سير التحقيوق أو الخاصوة 

استئناف مذه األوامور وموا يترتوب علوى االسوتئناف بالتصرف حي  بعد انتهائ  من  حنت رق بعدما إلى 

 والعودة إلى التحقيق وذلك من خ ص المبحوين األوص والواني.

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول مباشرة االستئناف:

لقد أباح القانون أل راف الدعود اسوتئناف أوامور واضوي التحقيوق كوص حسوب مركوزه بعود            

صدورما حسب مواعيد محددة حاألوامر التي يصدرما واضي  ساعة من 24تبليغها األ راف حخ ص 

                                                 
 113بيروت ص  –أصول المحاكمات الجنائية )سير الدعوى العمومية الدار الجامعية  -أنظر الدكتور جالل ثروت -1 
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التحقيق ليسد كلها وابلة لل عن حيها بدرجة متساوية بالنسبة أل راف الدعود لوذلك توم تقسويمها إلوى 

أوامر وضائية وأخرد غير وضائية وحصر حق كص من المتهم والمسوبوص المودني وال ورف المودني 

 (.1حي استئناف األوامر القضائية)

 

 المطلب األول : مجال تطبيق االستئناف)أو أطرافه(

 -وموم: النيابوة العاموة 3األشخا  الذين خولهم القانون حق مباشرة االستئناف حصرمم حي          

 المدعي المدني أو محامي . -المتهم أو محامي 

 

 أوال: النيابة العامة:

ي الووودعود العموميوووة حوووق ال عووون خووووص القوووانون للنيابوووة العاموووة بصوووفتها  ووورف أصوووليا حووو         

إجوراءاد تون  علوى أن وكيوص  120باالستئناف حي أوامر واضي التحقيق حالفقرة األولى من الموادة 

الجمهورية الحق حي أن يسوتأنف أموام غرحوة االتهوام جميوع أوامور واضوي التحقيوق مون جهتهوا تون  

 العام حي جميع األحواص.من نفس القانون على ان  يحق االستئناف أيضا النائب  121المادة 

يستفاد من مذين النصين أن وضاة النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام لهم الحق حوي أن يسوتأنفوا 

جميع األوامر التي يتخذما واضي التحقيق سواء كاند مواحقوة ل بواتهم أو مخالفوة لهوا )نقوا جنوائي 

ية حصلد حي موضوب الودعود أم ( بسي ة كاند أم وضائ211نشرة عدد  1319نوحمبر 11حرنسي 

 19حووي مسووألة حووبس المووتهم احتيا يووا أو ووضووع  تحوود المراوبووة القضووائية )نقووا جنووائي حرنسووي 

( وال يستوني مون ذلوك إال األمور بإرسواص الملوف الجنوائي إلوى النائوب 313نشرة عدد  1330سبتمبر 

 حائدة حيو  مون الناحيوة العمليوة العام وإن كان القانون ال ين  على ذلك ألن ال عن حي  باالستئناف ال

 (.2ما دامد الدعود ت رح وجوبا على غرحة االتهام بمجرد صدور مذا األمر)

 

 

 

 ثانيا: المتهم أو محاميه

 أجاز القانون للمتهم ومحامي  استئناف األوامر اآلتية:     

 األمر برحا  لب اإلحراج المبود.   -

                                                 
 1332طبعة  -شارع زيغود يوسف 3شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب  -أنظر موال ي جياللي بغدادي -1 

 .130ومذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية األستاذ سعد عبد العزيز صفحة  224ص  -براد يلتحقيق االبتدائي األستاذ جون ال -2 
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 .األمر بتمديد أو تجديد الحبس المبود   -

المحلي والنوعي والشخصي سوواء تعلوق األمور  –األوامر التي تصدر حي اختصاصاد القاضي    -

 بعدم اختصاص  أو بمشكلة باالختصا .

 األوامر الصادرة بقبوص الدعود.    -

 (1من وانون اإلجراءاد الجزائية) 122/1ومذا ما تتناول  المادة 

صص أن يتم استئناف أوامر واضي التحقيوق بتقوديم وحي مذا الصدد جاء ورار يتضمن ما يلي: >> األ

عريضة لدد ولم كتاب المحكمة ولما وبود بوأن ال واعن تقودم بعريضوة االسوتئناف أموام كاتوب غرحوة 

التحقيق وتم تسجيلها خ أ حليس لل اعن أن يتحمص خ أ مصال  العدالة ومن ووم حوإن وضواة المجلوس 

 (2ت بيق القانون) اود أساءو الذين وضوا بعدم وبوص االستئناف شك  يكونون

 

 ثالثا: المدعي المدني

لقد عدد المشرب الجزائري األوامر الصادرة من القاضي المحقق والتي يمكن للمدعي المودني        

 أن ي عن حيها ب ريق االستئناف:

 األمر بعدم اجرء تحقيق بعد تقديم شكود مصحوبة بادعاء مدني.  -

 الصادرة لفائدة المتهم.األمر بأال وج  للمتابعة   -

 أوامر االختصا .  -

األوامر التوي تموس بحقووو  المدنيوة وال يجووز لو  اسوتئناف أوامور أو شوق مون أمور يتعلوق بحوبس   -

 المتهم مبوتا.

الجزائية وود جاء حي أحد وراراد  دمن وانون اإلجراءا 123ومذه األوامر جاء حصرما حي المادة 

وضية )ن م( ضد)النيابة العامة( ومن معها على أساس وانوني متموص  المحكمة العليا ما يلي:>>  حي

موون وووانون اإلجووراءاد الجزائيووة حكووان المبوودأ اسووتئناف أواموور واضووي التحقيووق بعوودم  123حووي المووادة 

المساس بالحقوق المدنية  حقد جاء القانون للمدعي المدني أو لوكيل  أن ي عن ب ريق االستئناف حوي 

ق بعوودم إجووراء التحقيووق أو بووأال وجوو  للمتابعووة أو األواموور التووي تمووس بووالحقوق أواموور واضووي التحقيوو

المدنيووة  ولمووا وبوود موون وضووية الحوواص أن غرحووة االتهووام رحضوود  لووب ال وواعن الرامووي إلووى اتهووام 

شخصوين مخوورين متووور ين حووي الجريمووة إلووى جانووب المووتهم الرئيسووي  باعتبووار أن  لبوو  ال يعوود موون 

قوانون علموا أن موذا الورحا ال يموس بوالحقوق المدنيوة حوي الودعود القائموة الحقوق التي منحهوا لو  ال

                                                 
 .01/03من قانون  122/1أنظر المادة  -1 

 .223ص  1334 -المجلة القضائية العدد األول 1333-03-30الصادر في  33221أنظر القرار رقم  -2 
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والجوواري بهووا التحقيووق  وذلووك أن تكييووف الجوورائم موون اختصووا  النيابووة العامووة  وموون وووم حووإن يفووي 

 (.1ال اعن على الوج  الموار حي غير محل   ويستوجب الرحا الرحا)

  أن ي عوون ب ريووق االسووتئناف حووي األواموور وكووذلك القوورار المتضوومن :>> للموودعي الموودني أو وكيلوو

الصادرة بان ال وج  للمتابعة واألوامور التوي تموس حقووو  المدنيوة أموا إذا تغيوب عون الحضوور أموام 

واضي التحقيق وال يتم سماع  كما حي وضية الحاص رغم تكليف  بالحضور وانونا حإن ذلك يعنوي عودم 

مر الذي انتهى إلي  واضوي التحقيوق بعود التحقيوق حوي تأسيس   رحا مدنيا وبذلك يكون استئناح  حي األ

غير محل  ومتى كان التحقيق ود حت  بناء على شوكود موع االدعواء المودني كوان علوى غرحوة االتهوام 

التصوري  حووي موذه الحالووة بقبووص االسووتئناف شوك  وحووي الموضووب بتأييوود أمور واضووي التحقيوق علووى 

( ستئناحا باإلضاحة إلوى موا سوبق منواك مجموعوة 1ر) أساس تغيب المدعي المدني الوابد حي المحض

األوامور  –أخرد من األوامر التي تبث حوي  لبواد االسوترداد األوامور بشوان الخبورة أوامور اإلحالوة 

 (.2من وانون اإلجراءاد الجزائية) 123-122– 193القضائية  بقا للمواد 

 

 المطلب الثاني: أشكال ومواعيد االستئناف

 ت ف صفة المستأنف:تختلف باخ       

 

 أوال: النيابة العامة: 

من ووانون  120/1يستأنف وكيص الجمهورية بتصري  لدد كتابة الضب  التحقيق  بقا للمادة          

أيام مون صودور األمور حوي حوين النائوب العوام يسوتأنف بونفس الشوكص  3اإلجراءاد الجزائية حي اجص 

يومووا موون صوودور األموور وتبليغوو  االسووتئناف  20وموووالمقوورر لوكيووص الجمهوريووة مووع اخووت ف األجووص 

 الخصوم حي المهلة ذاتها.

 

 

 ثانيا: المتهم ومحاميه: 

موون وووانون اإلجووراءاد  122/2يكووون بتعريضوو  تووودب لوودد كتابووة ضووب  التحقيووق  بقووا للمووادة       

ا المودير الجزائية حي المتهم المحبوس يسلم عريضة استئناحية إلى ضاب  مبسسة إعوادة التربيوة وموذ

                                                 
 .139ص  1333سنة  2العدد  –المجلة القضائية  – 1333-4-14في  أنظر قرار صادر -1 

 233.ص – 3المجلة القضائية العدد  4/1/1334الصادر في 1121139أنظر قرار رقم  -2 

 .13-12ص  -المرجع السابق –أنظر معراج حديدي   -2



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -88- 

سواعة وإال تعورا لجزائريواد تأديبيوة  24سيلمها بدون إلى كتاب ضب  واضي التحقيق حي يورف 

 من وانون اإلجراءاد الجزائية. 123/3 بقا للمادة 

مون  122/2-193أيوام مون تبليو  األمور إلوى الموتهم  بقوا الموادتين 3ورحع االستئناف يكون حي أجوص 

ساعة وبحصوص تأخير حي  24دة االستئناف بالتبلي  المقرر ب وانون اإلجراءاد الجزائية مع رب  م

 التبلي  تحسب نفس مدة التبلي  بالزيادة حي مهلة االستئناف.

 

 ثالثا: المدعي المدني ومحاميه:

يكوووون بووونفس الشوووكص والمهلوووة المحوووددة الموووتهم ومحاميووو  وبووونفس مهلوووة التوووأخير حوووي التبليووو         

 واالستئناف.

باسووتئناف النيابووة العامووة أو المووتهم أو الموودعي الموودني أو محاميهووا يتعووين علووى وسووواء تعلووق األموور 

المستأنف أن يبين حي وويقة االستئناف تواريخ األمور المسوتأنف حيو  و بيعتو  والتهموة محوص المتابعوة 

حيرسوص الملوف حوي أسورب وووود لمعرحوة وكيوص الجمهوريوة إلوى النائووب العوام الوذي يرحعو  إلوى غرحووة 

 (.1قا ب لبات )االتهام مرح

 

 المطلب الثالث: آثار االستئناف

 من خصائ  استئناف أوامر واضي التحقيق أن     

 

 أوال: ال يتوقف االستئناف مجرى التحقيق: 

حووي حالووة رحووع االسووتئناف ووبووص إصوودار غرحووة االتهووام لقوورار يصوونع مواصوولة التحقيووق حووإن واضووي 

 من ق إ ج. 124التحقيق يواصص إجراءاد تحقيق   بقا للمادة 

 

 

 

 ثانيا: االستئناف أثر موقف على تنفيذ األمر المستأنف :

حي حالة اسوتئناف النيابوة العاموة حوي أمور اإلحوراج المبوود حو  ينفوذ األمور إال بعود الفصوص حوي        

االستئناف بحيث يبقى المتهم محبوسا إلى غاية مواحقة وكيص الجمهورية على اإلحوراج وموذا موا جواء 

                                                 
 .131-130-133ص  -دار المحكمة للنشر والتوزيع -التحقيق القضائي –أنظر أحسن بوسقيعة   -3
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من ق إ ج حاالسوتئناف وكيوص الجمهوريوة يوووف تنفيوذ األمور المسوتأنف حيو  خو ص  120/3ة حي الماد

 أيام من صدور األمر. 3الميعاد المقرر ل ستئناف ومو

حإذا تم االستئناف حوي الميعواد المقورر بقوي تنفيوذه موووحوا إلوى غايوة نيور االسوتئناف وإصودار غرحوة 

 االتهام لقرارما حي .

 االستئناف دون رحع وكيص الجمهورية الستئناح  جاز تنفيذ أمر واضي التحقيق. أما لو انقضى ميعاد

يوما الخوا  بواإلحراج  20وككص واعدة مناك استوناءاد لها حإن استئناف النائب العام المحددة بمهلة 

موون وووانون اإلجووراءاد الجزائيووة واسووتئناف  121/2المبووود ال يووووف تنفيووذ األموور مووذا  بقووا للمووادة 

المدني حي أمر القاضي بانتفاء وج  الدعود ال يمنع المتهم المستفيد من اإلحراج المبود من  المدعي

 من وانون اإلجراءاد الجزائية. 123/1تنفيذ مذا الحق  بقا للمادة 

 

 : االستئناف أثر ناقلاثالث

حقيووق االسووتئناف بنقووص الوودعود إلووى غرحووة االتهووام مووع العلووم أنهووا درجووة وانيووة موون درجوواد الت     

حاستئناف المدعي المدني حي أمر انتفاء وجو  الودعود بكاموص إجراءاتهوا إلوى غرحوة االتهوام بموا حيهوا 

 من وانون اإلجراءاد الجزائية. 122الدعود العمومية  بقا للمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: العودة إلى التحقيق

أمور مون واضوي التحقيوق بوأال وجو   األصص أن  ال تجوز متابعة الموتهم الوذي صودر بالنسوبة إليو      

مون ووانون اإلجوراءاد الجزائيوة  112/1للمتابعة ما لم ت رأ أدلة جديدة ومذا موا نصود عليو  الموادة 
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بقولها:>> المتهم الذي صدر بالنسبة إلي  أمر من واضي التحقيق بأال وج  للمتابعة ال يجووز كتابعوة 

 (.1) من أجص الواوعة نفسها ما لم ت رأ أدلة جديدة <<

ومن وم حهو يمنع العودة إلى التحقيق إذا لم تتغير الحالة التي كانود عليهوا األدلوة وبوص صودورما ولوو 

بني األمر على خ أ حي ت بيقو  للقوانون وت ورأ موذه األدلوة عوادة بصودور األمور بوأال وجو  للمتابعوة 

صحة الواوعة حييهور  تأسيسا على أسباب موضوعية لعدم معرحة الفاعص أو عدم كفاية األدلة أو عدم

الفاعص أو تتواحر أدلة جديدة ترجع إدانوة الموتهم أو تودص علوى حودوث الواوعوة إال أنو  مون الممكون أن 

تزوص الحجية المبسسة أو العذر المعفى من العقاب الذي لم يكن متواحر حي المتهم أو بتقادم الدعود 

 (.2العمومية الذي ين المحقق عدم تواحره)

 لعودة إلى التحقيق حي النق تين:ولذلك سنتناوص ا

 

 العودة إلى التحقيق بناء على يهور أدلة جديدة.   -

 النيابة العامة مي التي ت لب العودة إلى التحقيق.   -

 

 المطلب األول: العودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة

ة عن األدلة الجديدة بقولها : من وانون اإلجراءاد الجزائية على أمول 121/20لقد نصد المادة       

>>وتعد أدلة جديدة أوواص الشهود واألوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على واضوي التحقيوق 

لتمحيصها مع أن من شانها تعزيوز األدلوة التوي سوبق أن وجودما ضوعيفة أو أن مون شوانها أن تع وي 

 (.3الووائع ت وراد ناحعة إليهار الحقيقة<< )

 

الحفي لعدم صحة الواوعة و عيا وود صدوره بوووب الدليص على عدم وووب الجريمة  يعتبر أمر     

ولكن مع ذلك ود تيهور أدلوة جديودة تنفوي األدلوة األولوى وتوبود يروحوا كانود مجهولوة ويبنوى عليهوا 

وبود التهمة واعتبارما صحيحة حفي مذه الحالة يصير العدوص عن أمر الحفي وترحع الدعود أما إذا 

 الحفي مبينا على أسباب وانونية حهناك حالتين: كان أمر

 

  الحالة األولى:

                                                 
 .1399من قانون إ ج  الصادر في  121/1أنظر المادة  -1 

 .300ص  -المرجع السابق -أنظر أحمد شوقي الشلقاني -2 

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 121/2انظر المادة  -3 
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بأن تكون األدلة الجديدة من شانها إوباد ان المتهم والمرتكب للجريموة التوي كانود منسووبة لو  حفوي  

مذه الحالة يصير العدوص عن أمر الحفي وترحع الدعود أما إذا كان أمر الحفي مبنيا على ان الواوعة 

متهم ال تعد جناية وال جنحة وال مخالفة أو على أن  صدرعفوا بشأنها أو على أنها سق د المنسوبة لل

بمضي المدة حإن إوباد إدانت  المتهم حي مذه األحواص بيهور األدلة الجديدة ال يجدي شيئا حوي إحيواء 

 الدعود العمومية التي سق د نهائيا.

 

  الحالة الثانية:

نها إوبواد أن الواوعوة المنسووبة للموتهم لهوا صوفة وانونيوة لوم توصوص بأن تكون األدلة الجديدة مون شوا 

األدلة القديموة إلوى كشوفها حفوي موذه الحالوة لينتفوي السوبب الوذي بنوي عليو  أمور الحفوي ويمكون لألدلوة 

الجديدة اإلرجاب إلى التحقيق ولرحع الدعود العمومية كما لو بني أمر الحفي على عدم وجود القصد 

لجريمة السروة أو لجريمة خيانة األمانة وم يهرد أدلة جديدة توبد توحر مذا القصد الجنائي المكون 

أو أن أمر الحفي بني على أن الجنحة سق د بمضي المدة وم يهرد أدلة جديدة ترمي إلى إوباد أن 

للمتهم تشوكص جنحوة سوروة بسوي ة أو أن موذه الجنحوة سوق د بمضوي األدلوة ووم يهورد أدلوة جديودة 

باد أن المتهم  شوكص جنحوة سوروة بسوي ة أو أن موذه الجنحوة سوق د بمضوي األدلوة ووم ترمي إلى إو

يهرد أدلة جديدة ترمي إلى إوباد أن المتهم ارتكب السروة حي يروف تجعوص الواوعوة جنايوة ومنو  

 (.1تقضى بإ الة مدة سقو  الحق حي إوامة الدعود العمومية)

 

ألسوباب غيور كاحيوة إليهوار الحقيقوة أو كوون األدلوة أما األسباب الموضوعية حتمووص حوي كوون ا      

ضعيفة بحيث ال تقنع واضي أو بعدم معرحوة الفاعوص الحقيقوي للجريموة أو عودم توواحر األدلوة أو عودم 

صحتها ...إلى غير ذلك من األسباب التي تسم  لقاضي التحقيق بإصدار أمر بأال وج  للمتابعة وحي 

ن واضي التحقيق بأال وج  للمتابعة حائز لقووة الشويء  المقضوي مذه الحالة ال يكون األمر الصادر م

موون وووانون  121/2حيو  بووص وود يعوواد التحقيوق ليهووور أدلوة جديوودة كموا أن األدلووة الموذكورة حووي الموادة 

اإلجراءاد الجزائية السابق ذكرما جاءد علوى سوبيص الموواص ال الحصور ألن األدلوة الجديودة المتمووص 

ئص واإلوباتاد التي تبرمن على تجريم المتهم بصفة و عية ولكن يتسنى كذلك حي كص  القرائن أو الدال

لل رف المعني باألمر بإعادة التحقيق بتقديم  لب إعادة التحقيق بناء على األدلة الجديدة وبص انقضاء 

                                                 
 .1333سنة  2طبعة – 320-313-313ص  -أنظر الموسوعة الجنائية لجندي عبد المالك -1 
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مون ق إ ج أو بإحودد أسوباب انقضواء الودعود  3-3-2ميعاد الدعود العموميوة بالتقوادم  بقوا للموواد 

 (.1ومية)العم

 

 المطلب الثاني: العودة إلى تحقيق بناء طلب النيابة العامة

لقد أع ى حق إعادة حوت  التحقيوق بنواء علوى يهوور أدلوة جديودة أو رحضو  إلوى النيابوة العاموة        

من ق  إ ج بقولها:>> و للنيابة العامة وحدما تقرير ما إذا كان ومة  121/3حسب ما جاء حي المواد 

 (.2عادة التحقيق بناء على األدلة الجديدة <<)محص ل لب إ

حفي حالة صدور األمور بوأال وجو  للمتابعوة مون واضوي التحقيوق يكوون وكيوص الجمهوريوة موو الملوزم 

العوام موو الوذي يلوزم  بب لب العودة إلى التحقيق أما لوو كوان األمور صوادر مون غرحوة االتهوام حالنائو

يوق موي تحقيوق جديود ال يكوون إال بنواءا علوى  لوب سول ة ب لب العودة إلى التحقيق ألن إعوادة التحق

االتهام األصلية واستجابة واضي التحقيق لوذلك ال لوب وبإلغواء األمور بواال وجو  للمتابعوة أو برحضو  

 (3بقرار مسبب وابص ل ستئناف من المتهم ومن وكيص الجمهورية )

 

تحقيق أو غرحوة االتهوام حالجهوة التوي ومتى تقررد العودة إلى التحقيق يتواله )التحقيق(واضي ال     

أصدرد األمر باال وج  للمتابعة مي التي تتولى إعوادة التحقيوق ويسوتأنف التحقيوق مون حيوث توووف 

موون وبووص ويبوودا اإلجووراءاد والضووماناد والكيفيووة التووي كووان يسوويرما موون وبووص حييووص الموودعي الموودني 

لتحقيووق أن يووأمر بإحالووة الوودعود محتفيووا بصووفت  مووذه دون إدعوواء جديوود ولكوون ال يجوووز لقاضووي ا

 (.4العمومية إلى المحكمة المختصة دون إجراء التحقيق)

وإذا كاند غرحة االتهام مي التي أصدرد األمر بأال وجو  للمتابعوة حإنو  يجووز وريوموا تنعقود غرحوة 

م بناء أن يأمر رئيس غرحة االتها-االتهام وتصدر حكمها بإلغاء األمر بأال وج  للمتابعة الصادر منها

مون ق  131على  لب النائب العام بالقبا على المتهم أو إيداع  السجن ومو ما نصد علي  المادة 

إ ج بقولها:>> يتخذ النائب العام اإلجراءاد نفسها إذا تلقى على إور صدور حكم مون غرحوة االتهوام 

 121الموض  حي المادة باال وج  للمتابعة أوراوا يهر ل  منها بأنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعني 

وحي مذه الحالة ريوما تنعقد غرحة االتهام يجوز لرئيس تلك الغرحة أن يصدر بناءا على  لب النائب 

 (.5العام أمرا بالقبا على المتهم أو إيداع  السجن<<)

                                                 
 231-342ص -المرجع السابق –بغدادي   يميال نأنظر موالي   -1 

 .1399من قانون اإلجراءات الجزائية الصادر في  121/3أنظر المادة  -2 

 .302ص  -المرجع السابق–أنظر أحمد شوقي الشلقاني  -3 

 .302ص -المرجع السابق -أنظر أحمد الشلقاني -4 

 . 3/9/1399من ق إ ج الصادر في  131أنظر المادة  -5 



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -93- 

وإور اختتام التحقيق بعود إعوادة حتحو  يجووز بودال مون إحالوة الودعود إلوى المحكموة أن تصودر سول ة 

أمرا جديدا بأال وج  للمتابعة كما يجوز العدوص عون موذا األمور أيضوا متوى توواحرد شورو   التحقيق

 (.1ذلك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

 

نيرا ألممية وحساسية موضوب أوامر واضي التحقيق حقد عالجنا من خ ص مذه المذكرة أمم         

ي  رحد من المقدمة ب ريقوة عاموة وشواملة الت دالنقا  التي تخص  محاولين اإلجابة عن اإلشكاليا

                                                 
 .1322-دار النهضة العربية–الشرعية واإلجرائية الجنائية  -أنظر فتحي سرور -1 
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   23   411  412/4   40/1أوامر واضي التحقيق وخصوها بوالمواد  بلذلك عين المشرب بموضو

 من ق إ ج ج . 120من وانون اإلجراءاد الجزائية الجزائرية  143   141

هاموو  يتحوودد لنووا اختصووا  واضووي التحقيووق بالنسووبة للشووخ  الم لوووب ات 40وموون خوو ص المووادة 

 والتحقيق مع  ونوب الجريمة المرتكبة ومكان وووعها أو محص إوامة مقترحها.

 

والم حي مون امتموام القوانون بهوذا الجانوب ومراعاتو  النو  إذا تبوين أنو  غيور مخوت  وانونوا         

بنير الدعود حيتعين علي  إصدار أمر وضائي ومو عدم االختصا  ألن  من النيام العام ومخالفتها 

إجراءاد جزائية تن  على أن لوكيص الجمهورية  الحق حي  120رتب عليها الب  ن كذلك المادة يت

االستئناف حي جميع أوامر واضي التحقيق أمام غرحوة االتهوام ومون منوا تبوين جليوا ان نيوام التحقيوق 

لعربيوة المقرر حي ب دنا مو من أحدث وأحسن األنيمة المتبعة عبر العالم خاصة منهوا التشوريعاد ا

واألحريقية من حيث كاحة الدولة حي متابعة المجرم وتوويع الجزاء المناسب ل  وتمكين المتضرر من 

الجريمة من تحريك الدعود العمومية بتقديم شكود مع إدعاء مودني أموام واضوي التحقيوق المخوت  

لك وصوويانة حقوووق الوودحاب وعوودم المسوواس بحريووة المووتهم وكرامتوو  الشخصووية  وحرمووة مسووكن  لووذ

حاإلجراءاد المتبعة حاليا أمام جهاد التحقيق أنهوا ب بيعوة الحواص توت ءم موع روح القوانون وموا كوان 

يجووري العمووص بووو  سووابقا حالعيوووب الووذي أصووويب بوو  التحقيوووق االبتوودائي مرجعووو  الرجوواص ال القوووانون 

التحقيوق  والمسبولية عن  مشتركة لذلك ال يمكن تحسين الوضع الحالي إال بإعوادة رد اعتبوار واضوي 

ماديا ومعنويا الن وييفت  مون أصوعب وأشوق ويوائف القضواء الجوالس وبتعيوين علوى رئاسوة غرحوة 

االتهام وضاة لهم دراية خبرة  واسعة حي التحقيق ألن لهم من خ ص األوامر التي تصدر عنهم توأوير 

 وصدد حي المجتمع وذلك لتحقيق العدالة بين أحراده. 
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 اإلمداء

الفضص هلل أنار دربي و بصويرتي و أوصولني إلوى مبتغواي حوي الحيواة حشوكرا  لوك ربوي  شوكرا يليوق 

 بمقامك المحمود و عرشك العييم

                                                         إلى  روح جدتي ال امرة ق يمينة ق                                      

 إلى منبع الحنان أمي الغالية أتمنى أن أناص الجنة بفضص رضاما ودعواتها 

 إلى من ومبني الصبر ألهمني الشجاعة إلى اعز الناس عندي أمي امدي مذه المذكرة الجلها حق   

 اصلي

ام  إلوى اإلنسوان الوذي حموص مون الودنيا موا ال تسوت يع إلى أبي  الحنون صاحب القلوب ال يوب المتسو

 األحاسيس أن تتفوه ب 

 إلى األب الغالي امدي نجاح حكري و أدعو هللا  أن يحفي لي والديا وي يص عمرما



                                                                 

 أوامر قاضي التحقيق 

  -97- 

 إلى الكتكوتين  ريمة وزمرة  أخواتي و إلى أخي العزيز أمين

 

 يلة وس مي الخا  إلى أالم الوانية خالتي زبيدة و إلى خالتي جم

 جميلة عبد القادر  خديجة أسماء عد المالك يإلى كص أوالد خالت

 إلى خالي حمودة و كص أبنائ  خاصة يسمين

 إلى خالي مراد وكص أبنائ 

 إلى خالي رضوان وكص أبنائ  خاصة عيشة 

 إلى خالي حميد وخالي عبد الرزاق

 إلى جدتي يمين 

 إلى عمتي دليل  و عمي حسان

 بناتها أمينة نسرين بسمةإلى عمتي حورية و كص 

 إلى عمي مقداد و زوجت  و بنات 

 إلى عمي علي وابنائ  خاصة نادية 

 بلي  -العربي-حل   -مهدية-إلى كص زم ئي و رحقاء دربي حي الدراسة حميدة 

 إلى كص من أحبوني 

 إلي كص أساتذتي وأصدوائي من االبتدائي إلى الجامعة

 

 

 

 تشكراد 

المشرف  مب رنا حريحاوي كماص حكان لنوا بموابوة الشوعاب  الوذي أنوار لنوا   نوج  شكرنا إلى األستاذ

 الدرب  حامتدينا بنوره و سرنا على خ اه نحن نشكر لك أياديك البيضاء علينا

كما نتقدم بالشوكر إلوى األسواتذة الوذين لوم يبخلووا علينوا بمعلومواتهم و خبوراتهم و شوجاعتهم و نخو  

 الحفناوي بالذكر األستاذ المحامي شداد 

 كما ال ننسى كص من سامم معنا حي إنجاز مذه األمانة العلمية.

 


