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  مقـــدمـــة

يعتبر قانون اإلجراءات الجزائية الوسيلة الفنية لتطبيق قانون العقوبات ،كما أن تنظيم العمـل  
اإلجرائي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي  الجـرائم و مصـلحة   

إلعالن العـالمي  الفرد في صيانة حقوقه األساسية في الحرية و السكينة و حرمة المسكن، و بصدور ا
، أصبحت حرية اإلنسان و حرمة حياته الشخصية من أهم الحقـوق التـي   1948لحقوق اإلنسان سنة 

  تتمتع بقدر عالي من االحترام 
و لكن  في المقابل، فان اخطر اإلجراءات الماسة بحقوق اإلنسان، من حيث تعلقها بحرية الفرد 

في اللجوء إليه و كذا ما يسفر عنـه مـن أدلـة     و سكينته و كذا من حيث وجوب إقرار حق المجتمع
تكشف وجه التحقيق هو إجراء التفتيش، و حقيقة األمر انه ال يمكن أن يشـعر اإلنسـان بالحريـة إذا    

لذلك حق اإلنسان في االحتفاظ بسره و حرمة مسكنه هو األصل، ومن ,أصبح مهددا في سره و حرمته 
من هنا تبرز خطورة هذه القيود في أنها تمنح السلطة القضائية  ثمة فان ما يرد عليها يعتبر استثناءا، و

  .حقوقا تمارسها في مواجهة األفراد الذين ال يملكون مقاومة التفتيش
إن أهمية التفتيش كإجراء من إجراءات جمع األدلة التي تهدف إلى التوصل للحقيقـة، جعلـت   

أسمى قانون في البالد، حيث نصت المادة  قانون اإلجراءات الجزائية ينظمه بأحكام خاصة، ناهيك عن
يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و  ”انه ال 1996نوفمبر  28من دستور  39

  .سرية المراسالت و االتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة, يحميها القانون
في المساس بحق فـردي،   إذا كان القانون يقدر أن الغاية، هي الوصول للحقيقة تبرر الوسيلة

طالقه، فبالرغم من أن المشرع الجزائري على غرار بـاقي المشـرعين   افان هذا اإلجراء ليس على 
أعطى صالحيات لسلطات مختصة النتهاك هذه الحقوق و الحرمة، إال أن هذه الصالحية ليست علـى  

ت الجزائية فـي مـواده أهـم    إطالقها، فلقد حدد القانون اإلطار الشرعي لها،  و نظم قانون اإلجراءا
الشروط موضوعية كانت أو شكلية الواجب توافرها في إجراء التفتيش ليكون شرعيا، كما انـه نظـم   
اآلثار و الجزاءات المرتبة عن تخلف هذه الشروط و بالتبعية مصير ذلك اإلجراء، لـذلك أن إجـراء   

نفيذ اإلجـراء يتطلـب إحاطتـه    الحق فيه حتى يكون مبررا، و ت ءالتفتيش يقتضي توفر عناصر نشو
بالضمانات و القيود التي بينها المشرع  الجزائري  مراعيا فيها الجوانـب اإلنسـانية و االعتبـارات    

  .المتعلقة بسالمة ضبط الدليل لمواجهة المتهم
قد يبدو أن موضوع التفتيش في اإلجراءات الجزائية هو موضوع تقليدي بحت؛لكن الممارسة 

هو موضوع تطبيقي يتطور مع تطور حقوق اإلنسان كون هذا  اإلجراء يحاط دائما تبين غير ذلك ، ف
  .بالضمانات الكافية رعاية للحرية و تحقيقا للعدالة

و لقد تناول هدا البحث أهم ما تضمنه قانون اإلجراءات الجزائية فيما يخص إجراء التفتيش من 
ب عن ذلك من ضـبط األدلـة و اإلشـكاالت    الشروط و الضمانات لتنفيذ اإلذن بالتفتيش، و ما يترت

  .المترتبة عنها، وأهمها تلك التي يثيرها موضوع ضبط المراسالت واالتصاالت والحلول المقدمة لها
  :وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف دراستنا في هدفين رئيسيين

استعراض أحكام إجراء التفتيش بصفته إجراء من إجراءات التحقيـق،من حيـث مدلولـه    -1
  .القانوني وشروطه الموضوعية والشكلية

ومدى نجاعتـه فـي    06\22تحديد أهم األحكام الواردة بموجب التعديل المستحدث بالقانون-2
  .تحيين السياسة اإلجرائية الجزائية

وللوصول لهذه األهداف سوف نستخدم المنهج التحليلي لموقف التشريع والفقه والقضـاء فـي   
تباع خطة التحليل مجسدة في فصلين أساسين ،إضافة إلي فصـل تمهيـدي   القانون الجزائري،ارتأينا إ

يتضمن اإلطار القانوني  و االصطالحي إلجراء التفتيش و خصوصا اإلذن بالتفتيش ، فيمـا تنـاول   
الفصل األول أهم الشروط الموضوعية و التشكيلية التي يتطلبها إجراء التفتيش ، لنعرج فـي الفصـل   
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ر القانونية المترتبة عن التفتيش و المتمثلة في ضبط األشياء والمراسالت إضـافة  الثاني إلي أهم اآلثا
  .إلى الجزاء القانوني المترتب على مخالفة الشروط القانونية أال وهو البطالن

  :وهذا وفق الخطة التالية
  الفصل التمهيدي

  شروط إجراء التفتيش: الفصل األول
  ء التفتيشالشروط الموضوعية إلجرا: المبحث األول 
  سبب التفتيش : المطلب األول 
  محل التفتيش: المطلب الثاني
  قواعد االختصاص: المطلب الثالث
  التفتيش إلجراءالشروط الشكلية :المبحث الثاني

  قاعدة الحضور:األولالمطلب 
  محضر التفتيش: المطلب الثاني
  قواعد تنفيذ التفتيش: المطلب الثالث
  آثار التفتيش: الفصل الثاني

  ضبط األشياء و المراسالت: لمبحث األولا
  ضبط األشياء : المطلب األول
  ضبط المراسالت : المطلب الثاني

  التصرف في األشياء  المضبوطة : المطلب الثالث 
  بطالن التفتيش : المبحث الثاني
  ماهية البطالن: المطلب األول
  أسباب البطالن وطبيعته: المطلب الثاني
  لدفع ببطالن التفتيشأحكام ا: المطلب الثالث
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 الفصــــــل التمهيـــــــدي

    

وقد  .تباشره السلطة المختصة بالتحقيق التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق،

إذا  وأ يتعداها في حالة الجريمة المتلبس بها، يختص به ضابط الشرطة القضائية في حدود معينة ال

.جانب السلطة المختصة بالتحقيق انتدب لذلك من  

واجراء التفتيش يتضمن معنى انتهاك لحريات األفراد وحقوقهم الشخصية في نطاق نظمه 

 وبعبارة عامة، القانون لجعل هذا االنتهاك بالقدر الذي يمكن سلطة التحقيق من جمع األدلة وتمحيصها،

.للبحث عما يفيد التحقيق  

والتفتيش في جوهره هو  يش بمجرد وقوع جريمة معينة،ونشا حق الدولة في مباشرة التفت

ألنه وعاء حق اإلنسان في  أو ما يفيد التحقيق فيها بموضع له حرمة، البحث عن أدلة الجريمة،

أو مسكنه أو  يستوي أن يكون هذا الموضع هو جسم الشخص نفسه ومالبسه وأمتعته، االحتفاظ بسره،

وهو بذلك يختلف  وفيه معنى اإلجبار، حق اإلنسان في سره، ففيه انتهاك لحرمة رسائله الخاصة به،

.عن صور أخرى يطلق عليها مصطلح التفتيش كالتفتيش اإلداري  

 االطار االصطالحي للتفتيش مع تمييزه عن غيره من إجراءات التحقيق، لذلك ارتأينا تحديد

.وهذا ما سنتولى توضيحه في الفصل التمهيدي  

 

 أوال: ماهية التفتيش 

وجميعها ال  لذلك تعددت التعريفات التي صاغها الفقه، تتضمن التشريعات تعريفا للتفتيش، لم

تخرج على انه إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة في محل 

جراءات جل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم وفقا لإلالشخص وذلك من أ يتمتع بحرمة المسكن أو

مشتقة من الفعل الالتيني  "تفتيش"و كلمة . القانونية المقررة perquere    و الذي يعني البحث الدقيق

.عن األشياء التي تشكل جسم الجريمة و التي تؤيد االتهام الموجه للمتهم  

وعرف التفتيش علي أنه إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلي ضبط أدلة الجريمة 

قيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وبالتالي فهو عمل من أعمال السلطة القضائية ويكون موضوع التح

، كما عرفه األستاذ سامي حسني الحسيني انه إجراء تحقيق 1معاصرا له أو سابقا له, الحقا للتحقيق

وظيفته البحث عن الدليل، وأضاف انه إجراء من إجراءات التحقيق وحق للعدالة، يقوم به رجال 
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 .11:ص ،إذن التفتيش الدكتور مجدي محمود محي حافظ، -  



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 4

لقضاء مباشرة أو بواسطة الضبطية القضائية بأمر مكتوب منهم، الهدف منه هو البحث عن األدلة ا

.المادية للجريمة وحجزها في مكان خاص مغلق عادة، يتمتع بالحرمة وعدم االنتهاك  

كما عرف التفتيش على انه البحث واالستقصاء، وهو عبارة عن االطالع على محل منح له 

باعتباره من خصوصيات الشخص، والغاية من التفتيش هو البحث عن األشياء  القانون حرمة خاصة

المتعلقة بالجريمة الجاري جمع االستدالالت عنها أو حصول التحقيق بشأنها، وينفرد عن باقي طرق 

اإلثبات بأنه إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي، بينما الطرق األخرى جائزة كذلك في مرحلة 

2خاص باإلثبات في المواد الجزائية دون المواد المدنية المحاكمة وهو . 

 

    ثانيا: خصائصه

يتميز التفتيش كإجراء بعدة خصوصيات تميزه عن اإلجراءات األخرى كاالستجواب والمعاينة 

:والضبط، وأعمال الخبرة، وهذه الخصائص يمكن تلخيصها في ثالث وهي  

 1111- اإلكراه

ية أو لحرمة مسكنه بغير إرادته ورغما عنه، اقتضته هو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخص

ضرورة إعمال حق المجتمع في العقاب والدفاع عما يحميه من مصالح، فيباح إجراء التفتيش جبرا عن 

صاحب الشأن ورغم إرادته متى توفرت ضمانات معينة، ولذلك فإن التفتيش بمعناه القانوني يتخذ دون 

ن أهمية لرضاه، وما دام عنصر اإلكراه أوليا في التفتيش فان اإلجراء من يقع عليه ودو بإذعان اعتذار

الذي ال تتوفر له تلك الخاصية ال يمكن اعتباره تفتيشا ولذلك ال يعد تفتيشا البحث عن أدلة الجريمة في 

مسكن برضا صاحبه، ويصبح التفتيش مجرد اطالع عادي أو معانيه كذلك ال يعد تفتيشا دخول المنازل 

.دور نداءات استغاثة من الداخل أو بناءا علي طلب أصحابهاعند ص  

    2222-  المساس بحق السر

إن التفتيش يمس حرمة الشخص، وال يقصد بها حماية حق الملكية، كونها ليست شرطا العتبار 

إجراء التفتيش ماسا بالحرمة، فيمكن أن يتم تفتيش مسكن مؤجر، فالحرمة والحماية ليست للمكان أو 

مقدرة للشخص عليه و إنما الحماية مقدرة للحق في السر الذي من مظاهر حمايته سحب الحقوق ال

.الحرمة على محله  

يرتبط الحق بالسر بالحرمة الفردية، وال يقتصر محله على المسكن، بل أن الحرمة تمتد إلى المسكن 

.وشخص اإلنسان ورسائله، فكل منها مستودعا للسر يجب حمايته  
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 17 :ص  ،2003عدد  ،نشرة القضاء مروك  نصر الدين،الدكتور  -  
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فتيش يتضمن مساسا بحق السر أنه يخرج عن نطاقه كل إجراء ال يمس يترتب على كون الت

سرا ألحد، وعليه ال يعد تفتيشا البحث في األماكن أو األشياء التي ليست مستودعا للسر كاألماكن 

.3العامة والمزارع والحقول حيث يحق لكل إنسان االطالع على ما فيها  

ء التي يتخلى عنها أصحابها طواعية واختيارا تسقط الحرمة المقررة للحق في السر عن األشيا

وال يعد تفتيشا االطالع على المنقوالت التي توجد في الطريق العام، في غير حيازة أحد للتحري عن 

مالكها، فادا أسفر التحري عن الدليل في جريمة أو كشف عما تعد حيازته جريمة قامت حالة التلبس 

من  41خاذ اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة والتي تخول ضابط الشرطة القضائية ات

.قانون اإلجراءات الجزائية  

 3333- البحث عن األدلة المادية للجريمة

التفتيش إجراء  يهدف إلي التنقيب عن األدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة، 

تؤثر في اقتناع القاضي بطريق مباشر، فقد واألدلة المادية هي التي تستند إلى عناصر مادية بنفسها و

يترك الجناة في مكان الجريمة بعض األدوات التي استخدمت في ارتكابها أو بعض بصمات أصابع أو 

أقدام أو غير ذلك من الظواهر المادية التي تفيد في اإلثبات، والجدير بالذكر أن الحصول على هذه 

ة طرق وإجراءات أخرى وهي المعاينة والخبرة والضبط، األدلة قد يكون عن طريق التفتيش أو بواسط

ولكن التفتيش يختلف عن هذه اإلجراءات، كون المعاينة مثال هي الوقوف على حالة األماكن 

والمحافظة على ما يوجد فيها من آثار وماديات قبل أن يمضي الوقت فتضيع معالمها، وهي ال تتضمن 

.و األشياء أما التفتيش فهو غير ذلك إكراها أو اعتداءا على حرمة األشخاص أ  

إضافة إلى أن التفتيش يختلف عن الضبط، كون هذا األخير هو أثر من آثار التفتيش إضافة 

إلى انه ينصب على الملكية وال يعتبر اعتداءا على حق السير، كما أن الضبط ال يجوز إال في مكان 

ش ينصب على كل األشياء التي يمكن اعتبارها معين أو لدى شخص معين أو أشياء معينة، بينما التفتي

.4دليال في الجريمة  

 

 ثالثا:  طبيعة التفتيش وصوره

:اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة التفتيش، وفي هذا الصدد ظهرت أربعة اتجاهات  
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 65 :ص   ،2001طبعة  ،"إجراءات األدلة الجنائية " ،عبد المهيمن بكر -  
4

أن المشرع الجزائري أحسن فعال لما أطلق :   96 :ص ،1984قسنطينة    -د محدة في رسالة الماجستير  أشار الدكتور محم -  
 .الن الحجز لألشخاص –حيث ميزة عن الحجز . على التحفظ على االشياء ضبطا 
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- االتجاه األول: أخد به القضاء الفرنسي وهو يأخذ بمعيار الغاية من األجرام، وذلك أن 

دالل هي عبارة عن جمع المعلومات والبيانات العامة، وبالتالي التفتيش هو عمل من إجراءات االست

5أعمال التحقيق ألنه يهدف للبحث عن األدلة وجمعها للكشف عن الحقيقة
.  

- االتجاه الثاني: ذهب أنصار هذا الرأي إلى وقت التفتيش، فإذا كان التفتيش قد اتخذ قبل فتح 

.دالل بينما يعد عمل تحقيقا إذا جرى بعد فتح التحقيقالتحقيق كان من أعمال االست  

- االتجاه الثالث: يأخذ بصفة القائم باألجراء فيعتبر التفتيش من إجراءات التحقيق إدا قامت به  

سلطة التحقيق، ولكن انتقد هدا الرأي على أساس أن المشرع ال يعتد بصفة القائم باإلجراء خاصة  

.ث يقوم به عناصر الضبطية القضائية ويعتبر من إجراءات التحقيقفي حالتي الندب والتلبس حي  

- االتجاه الرابع: يأخذ هدا االتجاه بالمعيارً  المختلطً ، فيعد التفتيش من إجراءات التحقيق متى 

اتخذته سلطة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية، بقصد الكشف عن الحقيقة، وبالتالي يتضمن 

.ير الغاية، الوقت والقائم باإلجراءاتاإلجراء ثالثة معاي  

أخد القضاء الجزائري بالمعيار المختلط وذلك حسب قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في شان 

:التفتيش بقولها  

إن األمر بالتفتيش ال يمنع البحث واكتشاف أشياء أخرى أو بضاعة مهربة إن إجراء التفتيش يتم طبقا "

من قانون اإلجراءات الجزائية،إن إبطال التفتيش   64إلجراءات الجزائية والمادة من قانون ا 47للمادة 

6"وما تاله من إجراءات خطأ ينجز عنه نقض القرار  

 - صور التفتيش 

األصل إن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أدلة الجريمة 

قضائي عن أنواع أخرى من التفتيش ومن أهم موضوع التحقيق وبهذا المفهوم يختلف التفتيش ال

:صوره  

 1111- التفتيش الوقائي

هو إجراء تحفظي يقتضيه األمن لتجريد المتهم مما معه من سالح أو أدوات أو مواد قد 

يستعملها ضد نفسه أو غيره، وال يجوز أن يشمل التفتيش سوى أيدي الشخص ومالبسه أي المناطق 

وال يجوز اإلطالع على جسم الشخص وخاصة ما يتصل بعوراته وما التي يحتمل أن يكون فيها سالح 

يخدش كرامته، وأصبح من المتفق عليه أن ضباط الشرطة القضائية لهم الحق في تفتيش األشخاص 
                                           

5
 1972سنة  ،القاهرة  ،ربيةدار النهضة الع ،"المقارن والنظرية العامة للتفتيش في القانون المصري "  ،سامي حسني الحسيني.د -  
6

  ،دار هومة ،"قانون اإلجراءات الجزائية"  ،أشار له األستاذ يوسف يوسف دالندة 12/02/1993المؤرخ في   95513قرار رقم  -  
 .46 :ص ، 2001 ،الجزائر
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المقبوض عليهم بموجب أمر قضائي باعتبار التفتيش اقل خطورة من القبض، وكذا ضرورة التفتيش 

   7بتنفيذ أعمالهم لوقاية رجال األمن أثناء قيامهم

 2222- التفتيش اإلداري

قد يكون التفتيش اإلداري منصوصا عليه قانونا، والغرض منه بواعث إدارية بحتة وال شان له 

بتحقيق أية جريمة أو البحث عن أدلة عليها، مثال ذلك التفتيش طبقا للوائح السجن للتأكد من عدم 

ن مثل السجائر، وتتوقف صحة التفتيش عن وجود حيازتهم لألشياء الممنوع حيازتها على المسجوني

.8الجهة المختصة بهذا اإلجراء، وكذا التفتيش الذي يجري على بوابات السجون  

ولقد اخضع المشرع الجزائري الدائرة الجمركية إلجراءات التفتيش اإلداري ومنها تفتيش األمتعة 

بصرف النظر عن رضا هؤالء  واألشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها

.9األشخاص بهذا التفتيش أو عدمه  

 

 رابعــا: مفهوم اإلذن بالتفتيش

اإلذن بالتفتيش تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة إلى احد ضباط الشرطة القضائية، 

.10مخوال إياه إجراء التفتيش الذي تختص به تلك السلطة     

ب للتحقيق بوجه عام، ويبرر الندب للتحقيق مجموعة وتسري على اإلذن بالتفتيش أحكام الند

من االعتبارات القانونية والمادية والفنية واالجتماعية، فسلطة التحقيق تمارس اختصاصاتها في نطاق 

التفتيش مما : جغرافي معين، وقد يتطلب التحقيق القيام ببعض إجراءاته خارج هذا النطاق مثل

أمام عبء ثقيل من أعمال  -حتى في دائرة اختصاصها-نفسهايضطرها إلى امتداد سلطة التحقيق 

التحقيق التي يجب عليها انجازه، بل وقد تضطرها الظروف إلى القيام بذات العمل في أكثر من مكان 

.في نفس الوقت فال تجد بدا من انتداب سلطة أخرى لمعاونتها في هذه المهام  

من قانون اإلجراءات   68و  64.44د   إن اإلذن بالتفتيش يجد سنده القانوني في الموا

ق ا ج على ضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن  44الجزائية، فقد اشترطت المادة

مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق قبل المبادرة بدخول المسكن وتفتيشه في الجرائم 

ا ج عندما يجري ضابط الشرطة ق  44ق ا ج إلى المادة  64بها، كما أحالت المادة  11الملتبس

                                           
7

بالقبض القضائي حسب بناءا على أمر و ق إ ج 4فقرة 51إذا ألقى ضباط الشرطة القضائية القبض على الشخص طبقا للمادة  -  
 .ق إ ج، يجوز لهم تفتيشه 120نص المادة 

8
 .المتضمن قانون السجون  06/02/2005المؤرخ  05/04ق  3فقرة  79المادة  ٍ-  
9

 .المتضمن قانون الجمارك   21/07/79المؤرخ  79/07ق  2فقرة  45المادة  -  
10

 507 :ص ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية"  ،أحمد فتحي  سرور -  
11

 .108: ، ص2002الطبعة الثانية، سنة ،"التحقيق القضائي"  ،أحسن بوسقيعة -  
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القضائية البحث التمهيدي، إذ ال يمكنه إجراء تفتيش المساكن إال برضا صريح من صاحب المسكن 

.وحصوله على إذن من السلطة القضائية  

ق ا ج بناءا على اإلنابة القضائية التي  68كما يجد اإلذن بالتفتيش سندا له في نص المادة 

على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق، جاز له إن  إذا كان من المتعذر" نصت

يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق ضمن الشروط المنصوص عليها في 

". 142إلى  138المواد   

، 12يإن الطبيعة القانونية لإلذن بالتفتيش تتجلى في كونه إجراء ذو طابع مختلط، إداري وقضائ

إال أن سمة الطابع القضائي هي التي تغلب عليه باعتباره يصدر لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق 

فهو يستمد الصفة القضائية من طبيعة اإلجراء محله ومن صفة مصدره، ويؤكد هذه الطبيعة القانونية 

دب يؤدي إلى انقطاع للندب من انه إجراء من إجراءات التحقيق ما قرره القضاء الفرنسي  من أن الن

.  التقادم وهذا األثر يترتب بالنسبة لألعمال القضائية دون اإلدارية  

ويترتب على اعتبار التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق  كل اآلثار المترتبة من إجراءات  

.13التحقيق األخرى  

إجراء من  فإذن التفتيش بمجرد صدوره من قاضي التحقيق يرتب نفس اآلثار التي يرتبها أي

إجراءات التحقيق في الدعوى دون النظر إلى ما ينتج عن تنفيذه وبل حتى ولو لم يقم ضابط الشرطة 

.  14القضائية بتنفيذ فعال  

 شروط اإلذن بالتفتيش

سبق وإن قلنا أن الندب للتفتيش تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة ألحد ضباط 

:ط معينة ويمكن تلخيصها في ثالثة شروط الشرطة القضائية، ولكن ينبغي لصحته شرو  

.الشروط الخاصة بالنادب للتفتيش -1  

.الشروط الخاصة بالمندوب للتفتيش -2  

 . شكل اإلذن وبياناته -3

 

 

 1111- الشروط الخاصة بالنادب للتفتيش
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 .1999سنة  ،الطبعة األولى ،"تطبيقيةومقارنة نظرية  التحقيق دراسة"  ،جياللي بغدادي -  
13

  .ق إ ج تعتبر التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق  6فقرة   68م  -  
14

 .249 :ص ،"ابق المرجع الس" ، محمد محدة.د -  
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األصل أن إجراءات التحقيق يباشرها قاضي التحقيق وهذا نظرا لخطورتها وكذا مساسها 

حرمة مساكنهم وخصوصياتهم، وبالتالي ينبغي على الجهة المختصة به أن تباشر هذه بحريات األفراد و

اإلجراءات بنفسها، واستثناءا قد تخول بعض من هذه اإلجراءات لضباط الشرطة القضائية كحال إجراء 

التفتيش، ويشترط في مصدر اإلذن بالتفتيش لكي يكون ندبه صحيحا ومنتجا آلثاره أن يكون مختصا 

.قيق في الدعوى اختصاصا نوعيا ومحليابالتح  

 أ - االختصاص النوعي

يشترط أن يكون النادب للتفتيش سلطة مباشرة اإلجراء، فقاضي التحقيق بحسب األصل ووكيل 

الجمهورية مختصان بإصدار اإلذن بالتفتيش لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها وفقا 

ة اإلنابة القضائية ،فان اإلذن بالتفتيش يستقل في إصداره قاضي ق ا ج أما في حال 44لنص المادة 

كما يشترط أن تبقى الدعوى في حوزة النادب لحين , ق ا ج 6فقرة 68التحقيق حسب ما ورد في المادة

.تنفيذ الندب  

 ب-  االختصاص المكاني

ي المحدد يقصد باالختصاص المكاني، أن يمارس النادب للتفتيش صالحياته في المجال اإلقليم

قانونا، ويشمل دائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيها قاضي التحقيق وظيفته، واالختصاص المحلي 

 04فقرة 47لقاضي التحقيق هو اختصاص وطني فهو يشمل كامل تراب الجمهورية طبقا لنص  المادة 

ة أعمال هو اختصاص استثناء من األصل يتحدد بنطاق ضرورة التحقيق في الجرائم الموصوفو 

 06/22إرهابية أو تخريبية، لكن هذه المادة مسها تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الموجب القانون 

:التي أضافت جرائم أخرى وهي  20/12/2006المؤرخ في   

جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية 

فقرة  47بييض األموال، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص الصرف، ونصت المادة للمعطيات، جرائم ت

.على أن قاضي التحقيق يمكنه مباشرة التحقيق في أي مكان علي امتداد التراب الوطني 04  

ق إ ج على االختصاص المكاني لكل من قاصي التحقيق ووكيل الجمهورية  40ونصت المادة 

ي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد األشخاص يتحدد اختصاص قاض"إذ نصت 

المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤالء األشخاص حتى لو كان هدا القبض 

."حصل لسبب آخر  

 

 2222- الشروط المتعلقة بالمندوب بالتفتيش
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ة القضائية وأن يكون مختصا يشترط أن يكون من صدر إليه الندب بالتفتيش من ضباط الشرط

.بأمر الندب نوعيا ومحليا، وعلى علم بأمر الندب الموجه إليه  

 أ- وجوب توافر صفة ضباط الشرطة القضائية

ق إ  44يجب أن يوجه اإلذن بالتفتيش إلى ضباط الشرطة القضائية وهذا ما صرحت به المادة 

ق ا ج عند إجراء التفتيش أثناء مباشرة  64.63ج عند القيام بالتفتيش في حاالت التلبس، والمادتين 

 148إلى  138التحقيق االبتدائي، أو عند اإلنابة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 

.ق ا ج  6فقرة  68ق ا ج كما هو مبين في المادة   

ق ا ج األشخاص المتمتعين بصفة ضباط الشرطة القضائية، غير أن  15ولقد حددت المادة 

النتداب يقتصر في واقع األمر على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمديرية األمن الوطني أو الدرك ا

.15الوطني دون باقي ضباط الشرطة القضائية مثل رؤساء البلديات  

ولكن السؤال المطروح: هل يجوز لضباط الشرطة القضائية االستعانة بالغير عند تنفيذ اإلذن 

؟بالتفتيش   

الشرطة القضائية االستعانة بكل من يستطيع مساعدته تحت إشرافه ورقابته، يجوز لضابط 

يقوم أعوان الضبط "ق ا ج  20حتى ولو لم يكن من ضباط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 

القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة 

جرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك ألوامر رؤسائهم مع الخضوع وظائفهم ويثبتون  ال

".لنظام الهيئة التي ينتمون إليها  

 ب-  التقيد باالختصاص النوعي والمحلي

يجب أن يكون ضابط الشرطة القضائية مختصا نوعيا ومحليا بإجراء التفتيش سواء كان من 

القضائية المكلفين بتعقب كل أنواع الجرائم وهم من أصحاب االختصاص العام وهم ضباط الشرطة 

أم كان من أصحاب االختصاص الخاص , ق ا ج 6إلى  1في البنود من  16.15نصت عليهم المادتين 

.ق ا ج 07فقرة  15الجرائم العسكرية حسب نص المادة : مثال  

في والثابت أن صفة الضبطية القضائية لدى أصحاب االختصاص الخاص تكون محصورة 

. 16تطبيق القانون الذي أعطاهم هده الصفة نطاق  

إن االختصاص العام لضباط الشرطة القضائية يخولهم سلطة مباشرة جميع أنواع الجرائم حتى 

.  17تلك التي تدخل في نطاق االختصاص الخاص  
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 .110 :ص ،"المرجع السابق"، احسن بوسقيعة.د -  
16

 .216 :ص ،"شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري" ،عبد اهللا اوهابية -  



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 11

:أما االختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية فهو يتحدد بمعيارين  

ي يصدر أمر الندب ألجلها، فهنا يتم تحديد االختصاص بموجب المادتين على أساس الجريمة الت -أ

.ق ا ج 37،40  

على أساس اإلجراء محل الندب، فضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة يستمد اختصاصه من  -ب

اإلجراء محل الندب أي من األمر الصادر عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، كان يصدر قاضي 

ي باتنة مثال إلى ضابط الشرطة القضائية بخنشلة تفويضا بإجراء التفتيش في دائرة التحقيق ف

.اختصاصه وهي مدينة خنشلة  

ق ا ج،  فان هذا اإلجراء باطل، كونها تشترط لصحة اإلنابة 138ولكن بالرجوع لنص المادة

تحقيق األمر بالندب، أن توجه إلى ضباط الشرطة القضائية العاملين في الدائرة التي يوجد بها قاضي ال

ق ا ج هو األصح، ويمكن أن يمتد  40.37وبالتالي فان المعيار األول  والمنصوص عليه بالمادتين 

فقرة  16اختصاص ضابط الشرطة القضائية إذا استدعت حالة االستعجال حسب ما نصت عليه المادة 

ة الذي يعملون في دائرة ق ا ج، ولكن هدا يتطلب بعض اإلجراءات أهمها إخبار وكيل الجمهوري 3

.اختصاصه  

 3333- شكل اإلذن بالتفتيش وبياناته

من الدستور على أن اإلذن بالتفتيش يجب أن  يكون مكتوبا، وهذا ما نصت  40نصت المادة 

ق ا ج وهذا العتباره إجراء من إجراءات التحقيق، وإجراءات التحقيق  يجب أن  44عليه أيضا المادة 

ط أن يتم إظهار اإلذن بالتفتيش أثناء تنفيذ اإلجراء ولقد أبطلت غرفة االتهام كما يشتر. 18تكون مكتوبة

لمجلس قضاء أم الواقي التفتيش الذي قام به ضباط الشرطة القضائية، وبين ذلك محضر رجال الدرك 

أنهم انتقلوا من مدينة عين البيضاء إلى خنشلة دون  64تحت رقم  1983أوت   30الوطني المؤرخ في 

وكيلي الجمهورية بالمحكمتين وقاموا بتفتيش منازل المتهمين الثالثة دون إذن كتابي من قضاة  إشعار

.19ق اج 64المحكمتين وضبطوا كمية من المخدرات تم حجزها مستندين إلى نص المادة   

فمن الالزم أن يفصح , كما يشترط أن تكون صياغة اإلذن بالتفتيش واضحة ال لبس فيها 

 44وهذا ما نصت عليه صراحة المادة " التفتيش"تيش عن أن اإلجراء المطلوب هو مصدر اإلذن بالتف

.  ق ا ج عند اإلنابة القضائية 138ق ا ج في حالة التلبس والمادة   

 البيانات الواجب توافرها في اإلذن التفتيش

                                                                                                                                    
17

 .274 :ص ،1993سنة   ،4العدد  ،"المجلة  القضائية" ،06/12/1992قرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية المؤرخ في  -  
18

 .257: ص ،"المرجع السابق" ، هابيةعبد اهللا او -  
19

 .132 :ص ،"المرجع السابق" ،أشار له األستاذ محمد محدة  12/11/1983الصادر بتاريخ  59/83قرار رقم  -  
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ظيفته من البيانات الجوهرية التي يترتب إغفالها البطالن بيان اسم مصدر اإلذن بالتفتيش وو 

لمعرفة ما إذا كان مختصا، ويتعلق األمر بقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية في حالة التلبس طبقا 

ق ا ج أو في  64أو لقاضي التحقيق أثناء التحقيق االبتدائي  طبقا لنص المادة , ق د ج  44لنص المادة

.ق ا ج  138حالة اإلنابة القضائية   

جملة من   22\ 06وجب التعديل بموجب القانون بم 03في فقرتها  44لقد أضافت المادة

وكذلك اسم وعنوان المتهم بتحديده تحديدا , البيانات الواجب ذكرها وهي ذكر الجريمة المسندة للمتهم

شمل , و إذا ورد باإلذن بالتفتيش مسكن المتهم دون تحديد وكان له أكثر من مسكن, كافيا نافيا للجهالة

وجب على ضابط , إذا حدد مصدر األمر بعض المساكن دون غيرها و, األمر كل مسكن مهما تعدد

الشرطة القضائية المنتدب أن يتقيد بهذا التحديد، لكن القانون لم يشترط اسم ضابط الشرطة القضائية 

.المنتدب وإنما يكتفي بتحديد وظيفته  

ن األحسن تسببه إال انه م, لم يلزم المشرع الجزائري السلطة القضائية بتسبيب اإلذن بالتفتيش

وثبوت الحق من , وذلك ضمانا لتوفر البيانات والعناصر الضرورية التي يتوافر بها سبب التفتيش

ويترتب على تنفيذ اإلذن , التفتيش كذلك لخطورة هذا اإلجراء ومساسه بحرمة وخصوصية المتهم

روط الواجب توافرها في بالتفتيش جملة من اآلثار القانونية التي سوف نتطرق لها عند توضيح أهم الش

هذا اإلجراء إضافة إلى اآلثار المترتبة عنه كما سنتطرق إلى أهم اثر رتبه المشرع الجزائري عند 

.مخالفة هذه الشروط والبيانات وهو البطالن  
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 الفصل األول: شروط إجراء التفتيش
 

وبالتالي  ن مدني أو إداري أو جنائي،من المسلم به أن ثمة مبادئ أساسية عامة للقضاء أيا كا
والقواعد  يجب أن يتم تطبيقها باعتبارها نظرية عامة تنسحب على كافة األعمال اإلجرائية أيا كانت،

العامة التي تخضع لها اإلجراءات القضائية باختالفها تتطلب لوجود اإلجراء وصحته مجموعة من 
يتطلب القانون وجودها قبل القيام باإلجراء أو أن  ومؤدى ذلك أن هذه العناصر العناصر القانونية،

.يتضمنها اإلجراء في حد ذاته  
ن إجراء التفتيش يمس بصفة أهذه الضوابط العامة يمكن اعتبارها ضمانات أساسية خاصة و

لذلك تحرص القوانين على إحاطته بشروط وضمانات أساسية  مباشرة بالحرية الشخصية للفرد،
نة الضرورية بين مصلحة المجتمع في القصاص منا  جرم ،وبين حقوق الفرد الغرض منها هو المواز

.وحرياته األساسية  
.  تتمثل هذه الضوابط في ضرورة توافر شروط موضوعية وشكلية في إجراء التفتيش  

تعتبر الشروط الموضوعية األساس الذي يرتكز عليه إجراء التفتيش من حيث تواجده وتتضمن 
وهذا ما سيتضمنه المبحث األول من هذا  والجهات المختصة للقيام به، ،شلتفتيمحل ا سبب التفتيش،

.الفصل كما سنتناول كل شرط من الشروط في مطلب مستقل  
كلية واعتبرها بمثابة ضمان ية نص المشرع الجزائري على جملة إضافة للشروط الموضوع

 محضر ي قواعد الحضور،آخر لحقوق األفراد وخصوصياتهم وتتمثل هذه الشروط في مجملها ف
التفتيش، وقواعد تنفيذ التفتيش التي سنتطرق لها بالتفصيل في المبحث الثاني مع مراعاة توضيح كل 

.شرط منها بشرح أكثر في مطلب منفرد  
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 المبحث األول : الشروط الموضوعية إلجراء التفتيش 
 

ءات القضائية على اختالفها تتطلب لوجود اإلجراء إن القواعد العامة التي تخضع لها اإلجرا
, المحل: وصحته مجموعة من العناصر القانونية التي يطلق عليها مقتضيات العمل اإلجرائي وتشمل

فهو يتوافر على هذه العناصر بطبيعة الحال التي , وباعتبار التفتيش إجراء قضائي, االختصاص, السبب
.مطلب مستقل كل واحد منها على حده في لسنتناو  

 

 المطلب األول : سبب التفتيش 
من المستقر إن سبب التفتيش هو الحصول على الدليل في تحقيق قائم بقصد الوصول إلى 

إنما يمثل السبب الذي يحرك السلطة , الحقيقة التي يحملها هذا الدليل لدى شخص معين أو في مسكنه
.ا هو السبب العام واألصلوهذ, المختصة إلى إصدار قرارها بالتفتيش ومباشرته  

وبتوافر قرائن على وجود دليل يفيد في كشف الحقيقة , فسبب التفتيش إذن هو جناية أو جنحة
أو , واتجاه قرائن االتهام نحو شخص, وهذا السبب ال ينشأ إال بعد وقوع الجريمة, لدى المتهم أو غيره

ويعتبر احتمال الحصول على دليل , يقةوجود أمارات قوية ضد آخر على حيازته ما يفيد في كشف الحق
في جناية أو جنحة هو السبب القانوني المباشر الذي يخول ضباط الشرطة القضائية إجراء التفتيش 

: حاالت حددها المشرع على سبيل الحصر وهي 03وهنا نكون أمام   
.قانون اإلجراءات الجزائية 44التفتيش طبقا لحالة التلبس حسب المادة  -      
.ق أج المتعلقة بالتحقيق االبتدائي 64التفتيش طبقا لنص المادة  -      

.وما يليها ق ا ج 138التفتيش طبقا ألحكام اإلنابة القضائية المادة  -      
 

    الفرع األول: التفتيش في حالة التلبس بالجريمة
دتين يسمح قانون اإلجراءات الجزائرية الجزائري في حالة الجرائم المتلبس بها وفقا للما 

ق ا ج  بالخروج على القواعد العامة للتحقيق من حيث انه يجيز لضابط الشرطة القضائية  41،44
القيام بإجراءات تدخل في نطاق إجراءات التحقيق االبتدائي والعلة في ذلك أن التلبس يقتضي اإلسراع 

. في ضبط األدلة وجمعها قبل أن تضيع معالم الجريمة  
ق ا ج ومن شروط التلبس  41لتلبس بالجريمة في نص المادة نص المشرع الجزائري عن ا

 41ق أج  مشاهدة ضابط الشرطة القضائية حالة التلبس بنفسه ولكن المادة  44الوارد في نص المادة 
فضال على أن ضابط الشرطة القضائية يتلقى عادة نبأ التلبس عمن شاهد , ق د ج لم تشترط هذا الشرط

لشرطة القضائية قبل قيامه بالتفتيش أن يتأكد من حالة التلبس بنفسه يجب على ضابط ا. الجريمة
كما انه ال يجوز , والشرط الثاني هو أن تكون مشاهدة الجريمة في حالة تلبس يتم عن طريق مشروع

لضابط الشرطة القضائية مباشرة التفتيش إال بعد اكتشافه حالة التلبس وبالتالي فان مشاهدة الجريمة في 
تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب  أنكما انه يشترط , س يجب أن تسبق إجراء التفتيشحالة تلب

ق ا ج 55, 41عليها بعقوبة الحبس مدة تتجاوز شهرين طبقا للمادتين   

من القانون اإلجراءات الجزائرية على جملة من الشروط الواجب توافرها  44لقد نصت المادة 
: ها عند التفتيش في حالة التلبس وأهم  

من قانون اإلجراءات الجزائية  15أن يجري التفتيش ضابط الشرطة القضائية وفق ما تحدده المادة * 
.ويكون ذلك بحضوره وتحت إشرافه  

ويكون ذلك من السلطة المختصة سواء قاض التحقيق أو : حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن* 
الئل سابقة على إصدار اإلذن تكفي لتوجيه االتهام وكيل الجمهورية الذي يكون أساسه وجود أمارات ود
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.                                                                         للشخص المراد تفتيش منزله
  

تتمثل هذه الفائدة في ضبط األشياء التي تفيد في الكشف عن الحقيقة سواء : وجود فائدة من التفتيش* 
.أو البراءة وهذا يستشف من طبيعة الجريمة أيضاكان ذلك لإلدانة   

ولقد تدخل المشرع الجزائري صراحة بالنسبة للتفتيش في حالة التلبس بالجريمة، وحدد 
:األماكن التي يجوز تفتيشها كالتالي  

 أوال:  تفتيش منزل المتهم 
تلبس بجنحة في حالة ال -ق إ ج لضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المتهم 44تجيز المادة 

أو جناية ويضبط  فيه األشياء واألوراق التي تفيد في إظهار الحقيقة ومن الواضح أن ما يجوز طبقا 
لهذا النص هو تفتيش منزل المتهم، وكذا منزل األشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية، بينما 

الشرطة القضائية في حالة من قانون تحقيق الجنايات ال تجيز لضابط  36في فرنسا  كانت المادة 
من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي  56التلبس سوى تفتيش مسكن المتهم لوحده، ولكن المادة 

.20الحالي، أباحت تفتيش جميع األماكن  

    ثانيا: تفتيش شخص المشتبه فيه
قيام يعتبر إجراءا جوهريا، شأنه شأن القبض على المتهم، فال تجوز لضباط الشرطة القضائية ال

بهذا اإلجراء دون أن يكون له أساس قانوني، لكن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منح 
إذا "ضباط الشرطة القضائية هذا الحق في حالة التلبس وبحسب األستاذ عبد اهللا اوهايبية عندما يقول 

فتيش ال يجيز كان األصل أن تفتيش األشخاص إجراء مستقل عن تفتيش المساكن، فالقاعدة أن هذا الت
تفتيش األشخاص المتواجدين به صاحبه أو الغير، إال إذا دعت مقتضيات إجراءاته بأن قامت دالئل 

قوية على حيازة أو إخفاء احد المتواجدين به ألشياء أو أوراق تتعلق بالجريمة موضوع البحث تفيد في 
ى مشتبه فيه من قبل ضابط ، بل أكثر من ذلك، إذا ألقى القبض عل21" إظهار الحقيقة جاز تفتيشه

ق ا ج أو بناءا على أمر بالقبض القضائي حسب  4فقرة  51الشرطة القضائية، تطبيقا لحكم المادة 
.ق إ ج، جاز له أن يقوم  بتفتيش المقبوض عليه تفتيشا قانونيا صحيحا منتجا آلثاره 120المادة   

 ثالثا: تفتيش مسكن المساهم في الجريمة
القضائية أن يقوم بتفتيش مسكن كل مساهم في الجريمة المتلبس بها بعد يجوز لضابط الشرطة 

.ق إ ج 44الحصول على إذن من الجهة القضائية، وهذا ما ورد بنص المادة   
 

 الفرع الثاني: تفتيش مسكن في التحقيق االبتدائي
 ق ا ج لضابط الشرطة القضائية أن يجري تفتيشا 64أجاز المشرع الجزائري بنص المادة 

للمسكن المشتبه فيه بناء على رضا صاحبه، فإذا رضي الشخص بتفتيش مسكنه وبوجود إذن قضائي 
مسبب، فإن هذا الرضا يضفي المشروعية على هذا التفتيش، وينفي عن سلوك ضابط الشرطة القضائية 

 عدم المشروعية، ومن ثمة يكون دخوله مبررا ويصح معه كل ما يتبعه من إجراءات الستناده إلى
.دخول مشروع  

:ق ا ج يمكن إيجازها فيما يلي 64ولقد أبدى الفقهاء عدة مالحظات على المادة   
ق ا ج لم تكن صائبة، ذلك أن رضا صاحب المسكن يغني ضابط  44اإلحالة على المادة  -    

الشرطة القضائية عن حصول على إذن بالتفتيش، ذلك أن صاحب المنزل تنازل بإرادته عن الحماية 
.ررة لمسكنهالمق  

                                           
20

 .162: ص ،"المرجع السابق"، الدكتور سامي الحسيني -  
21

 .264: ص ،"المرجع السابق"، الدكتور عبد اهللا اوهايبية -  
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ق ا ج والمتعلقة بقواعد الحضور غير صائبة بدورها، كون رضا  45اإلحالة على المادة  -    
الشخص يفترض تواجده هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن رضا صاحب المنزل في حالة عدم 

.حضوره ال يؤثر على شرعية الدخول للمسكن  

كون الرضا متى حصل، هذا يجيز لضابط الشرطة  ق ا م لم تكن موفقة، 47اإلحالة على المادة  -    
.القضائية دخول المسكن في أي وقت  

لكن بالرغم من هذه المالحظات، نقول ال يوجد هناك تعارض بين حصول رضا صاحب 
المسكن لدخول ضابط الشرطة القضائية الحامل إلذن قضائي لمسكنه، ذلك أن المشرع اشترط ذلك من 

أكدت على  1996من دستور  40جرائية والدستورية، خاصة أن المادة باب الضمانات الشرعية اإل
.22حرمة المسكن  

:وتتمثل شروط الرضا بالتفتيش في العناصر اآلتي ذكرها  
 أوال: يجب أن يكون الرضا صريحا

بطريق االستنتاج بمجرد  حة تفيد ذلك، فال يصح أن يؤخذيأي يكون الرضا بعبارة صر 
ن االعتداد بالرضاء الضمني، وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع سكوت صاحب المسكن، وال يمك

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي، ولقد  76ق إ ج من المادة  64الجزائري قد استقى المادة 
.أوجبت إثبات الرضا كتابة بخط صاحب الشأن، ويذكر ذلك في المحضر  

 ثانيا: يجب أن يكون الرضا حرا
إرادة حرة وال يصدر من الشخص تحت تأثير الخوف أو اإلكراه مهما ويقصد به أن يكون عن   

. كان شكله ماديا أو معنويا     

 ثالثا: أن يكون الرضا صادر عن علم وإدراك
أي أن صاحب المسكن يكون على علم ودراية بصفة الشخص الذي سيدخل لمسكنه، انه  

ذا يجب أن يكون الرضا سابقا ضابط الشرطة القضائية وأن الغرض من الدخول هو التفتيش، وله
.للتفتيش ليكون صحيحا     

كذلك يجب أن يصدر الرضا من صاحب صفة، وهو صاحب المسكن أو من يعد حائزا له في 
.غيابه  

 
 الفرع الثالث:التفتيش بناءا على اإلنابة القضائية

، من المستقر عليه أن سلطة التحقيق غير مطالبة بإجراء التفتيش بنفسها في كل الحاالت
فيمكنها ندب احد ضباط الشرطة القضائية لذلك وذلك بموجب إنابة قضائية، ويلتزم ضابط الشرطة 

:القضائية في حدود ما ورد بها، والسلطات المختصة بالتفتيش وفقا لإلنابة القضائية هم  
 أوال: التفتيش بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب

كامل التراب الوطني للقيام بإجراء من  يمكن لقاضي التحقيق أن ينتدب قاضي تحقيق آخر في
إجراءات التحقيق ومن بينها التفتيش، وعادة ما يقوم القاضي المنتدب بتكليف ضابط من ضباط 

 الشرطة القضائية 
:للقيام بهذا اإلجراء، هنا نميز بين حالتين  

بناءا على انتداب إذا كان إجراء التفتيش الذي سيقوم به ضابط الشرطة القضائية :الحالة األولى -   
.من قاضي التحقيق المنتدب يقع داخل دائرة اختصاص القاضي المنتدب هنا ال يكون أي إشكال  

إذا كان إجراء التفتيش خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المنتدب هنا يطرح : الحالة الثانية -   
ي يمارس مهامه بدائرة اإلشكال، هل يجب الحصول على تفويض أو انتداب ثالث لقاضي التحقيق الذ

 االختصاص مكان التفتيش ؟

                                           
22

 .267: ص، "المرجع السابق"،  اوهايبيةالدكتور عبد اهللا -  



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 17

ق إ ج انه  16لقد أجاب الدكتور أحسن بوسقيعة  عن هذا التساؤل إذ يرى استنادا لنص المادة 
في حالة االستعجال يجوز للضباط أن يباشروا مهمتهم على كافة التراب الوطني إذا طلب منهم أداء 

يتم ذلك بمعرفة ضابط من ضباط الشرطة القضائية الذي ذلك احد القضاة المختصين قانونا، وهنا 
.يعمل في المجموعة السكنية المعنية بعد إخبار وكيل الجمهورية المختص  

 
 

 ثانيا: التفتيش بمعرفة ضابط الشرطة القضائية
يتم التفتيش بناءا على إنابة قضائية، ويعمل ضابط الشرطة القضائية على تنفيذ اإلذن تحت 

النادب، ولكن، ال يوجد بالقانون الجزائري ما يمنع قاضي التحقيق من إعادة هذا إشراف القاضي 
اإلجراء أو استكماله في حالة نقصه متى كان هذا مفيدا لمجريات التحقيق وكذلك لضبط األدلة وإظهار 

 الحقيقة، ويبقى لغرفة االتهام صالحية مراقبة أعمال قاضي التحقيق إذا شابها عيب من العيوب التي
.من قانون اإلجراءات الجزائية 191تؤدي إلى البطالن حسب نص المادة   

 
 المطلب الثاني: محل التفتيش

يقصد به المستودع أو الوعاء الذي يحتفظ فيه اإلنسان باألشياء المادية التي تتضمن عناصر 
لجريمة أو ما تفيد في إثبات الجريمة، تكون له حرمة بمعنى أن هذا المستودع قد يقيم ما يعد جسما ل

يحتمل انه أستعمل في ارتكابها أو نتج عنها أو ما وقعت عليه وكل ما يفيد في إظهار الحقيقة وال بد أن 
.23تكون له حرمة ويحميه القانون  

 

 الفرع األول :شروط محل التفتيش
.يجب أن يكون محل التفتيش معنيا ومما يجوز تفتيشه  

 أوال: ضرورة تعيين محل التفتيش
إجراء من إجراءات التحقيق، ال يجوز االتجاه إليه إال بناءا على تهمة موجهة إلى التفتيش 

شخص معين بارتكاب جناية أو جنحة، أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة، 
ا وال يمكن لهذا اإلجراء أن يكون عاما بمعنى أن المكان الذي يجري قاضي التحقيق تفتيشه يكون مكان
محددا سواء تعلق بالمتهم أو الغير، هذا كون العمومية في التفتيش تمس حرمة مساكن المواطنين أو 

.أشخاصهم  

  .فالشخص أو المكان المراد تفتيشه يجب أن يكون محددا تحديدا كافيا نافا للجهالة
 ثانيا: أن يكون محل التفتيش مما يجوز تفتيشه

عين إجراءه لكن قد يضفي القانون على بعض األصل أنه متى توفرت شروط التفتيش يت
األعمال حصانة معينة تتعلق أحيانا بمصلحة جديرة باالعتبار أكثر من مصلحة التحقيق التي تتطلب 
.إجراء التفتيش وأهمها الحصانة المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والهيئات البرلمانية وحصانة حق الدفاع  

 1111- الحصانة الدبلوماسية
مكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مقتضيات وظيفته في الدولة التي وفد إليها، ورعاية مفادها ت

لما تستوجبه اللياقة في التعامل بين الدول وهي مانع من اتخاذ اإلجراءات الجنائية وهذه الحصانة ال 
لشخصية تحيط بالمبعوث إال خالل الفترة التي يتمتع فيها بالحصانة وتشمل مقر البعثة، الحصانة ا

.وحصانة المراسالت  
فمقر البعثة هو المكان الذي تتخذه البعثة الدبلوماسية كمقر لمباشرة أعمالها فال يجوز دخوله 

. 24وال تفتيشه إال بإذن من رئيس البعثة  
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الحدائق وكذلك المنازل الخاصة التي يسكنها : وتشمل هذه الحصانة كل ملحقات المقر مثل
.فهي تتمتع بدورها بهذه الحصانة أعضاء البعثات الدبلوماسية  

أما الحصانة الشخصية فهي مقررة للمبعوثين الدبلوماسيين فال يجوز التعرض لهم بأي إجراء 
.25ماس للحرية من قبض أو تفتيش وهي االمتياز الرئيسي الذي تتفرع منه كافة االمتيازات األخرى  

أو اإلطالع عليها ويسري هذا المبدأ أما فيما يتعلق بالمراسالت الدبلوماسية، فال يصح ضبطها 
كما انه ال يجوز مراقبة المحادثات الهاتفية المتعلقة بأعضاء . على كل المراسالت المتعلقة بعمل البعثة

البعثة وال برقياتهم حتى لو كان ذلك يفيد في كشف الحقيقة في تحقيق يجري ضد متهم ال يتمتع 
.26بالحصانة  

 2222- الحصانة البرلمانية
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب وألعضاء "من الدستور على أن  109مادة نصت ال

مجلس األمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، وال يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم ال يمكن أن 
أو ما . ترفع عليهم دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من أراء

".فظوا به من كالم أو بسبب تصويتهم خالل ممارسة مهامهم البرلمانيةتل  

من الدستور عن الحصانة التي يتمتع بها أعضاء غرفتي البرلمان  110وكذلك نصت المادة 
وبالتالي يمتنع عن النيابة العامة اتخاذ أي إجراء في مواجهة عضو البرلمان قبل الحصول على إذن 

يه وال حبسه مؤقتا وال تفتيشه قبل رفع الحصانة عنه، كما تمتد هذه بذلك، فال يجوز القبض عل
.الحصانة إلى مسكن أعضاء البرلمان  

 3333- حصانة حق الدفاع
من المقرر دستوريا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها 

ذلك فإن حق الدفاع عن المتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، فإن حرية الدفاع عن المتهم أمر أساسي، ل
على األوراق أو المستندات التي لدى المحامي  عيتمتع بحصانة مطلقة تحضر الضبط أو االضطال

والتي وصلته من قبل المتهم للدفاع عنه لذلك فان قاعدة حصانة بعد الدفاع عن المتهم هي قاعدة 
المتعلقة بالتفتيش عن ضرورة متفرعة عن مبدأ سرية إجراءات التحري والتحقيق ونصت المواد 

مراعاة اإلجراءات الالزمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحق الدفاع، فلقد نص المشرع فيما يتعلق 
يمنع التعدي على حرمة مكتب : " 91/04من قانون المحاماة  80تفتيش مكتب المحامي في المادة 

شخصيا  ايب أو ممثله وبعد إحضارهمالمحامي وال يجوز إجراء تفتيش أو حجز من غير حضور النق
.، كما أن المشرع رتب البطالن عن مخالفة هذه اإلجراءات..."وبصفة قانونية   

 
 الفرع الثاني:  تفتيش المساكن

 44فلقد نص في المادة " منزل"يستعمل المشرع الجزائري مصطلح مسكن كمرادف لمصطلح 
ج على مصطلح  مسكن، كما أنه أورد ق إ  45ق إ ج على مصطلح  منزل فيما نص في المادة 

يعد منزال مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة : "من قانون العقوبات 355تعريف المسكن في نص المادة 
أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا ووقتذاك وكافة توابعه مثل 

والمباني التي توجد بداخلها مهما كان  األحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغالل واإلسطبالت
".استعمالها حتى لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور  

 
*الشروط الواجب توافرها في المسكن: يشترط في المسكن عدة شروط أهمها التعيين وان يكون 

.جائزا تفتيشه   
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فعال للسكن، سواء  من قانون العقوبات أن يكون المسكن مخصصا 355وقد اشترطت المادة 
كان بطبيعته مخصصا لكي يمارس الشخص مظاهر الحياة الخاصة به أو غير معد أصال للسكن ولكنه 

.بالفعل مسكون بشخص أو أكثر يقيم به، وال يشترط أن يكون مسكونا بصفة دائمة  
 

ث أنواع هنا يجب التفرقة  بين ثال ؟لقد ثارت عدة إشكاالت فيما إذا كانت السيارة تعتبر سكناو
:من السيارات  

1111- السيارات العامة: مثل الحافالت والقطارات هذه السيارات تأخذ حكم األماكن العامة وهي ليست 
.مستودعا لسر أحد  

2222- سيارات األجرة: تأخذ هذه السيارات حكم المسكن إدا كانت بداخله أما إذا كانت خارجه فيشترط أن 
.تكون في حالة عمل لتتمتع بالحرمة  

3333- السيارات الخاصة: إن الراجح في القضاء والفقه إن للسيارات الخاصة طبيعة خاصة بحيث يتوقف 
حكمها على مكان وجودها، فإذا كانت داخل مرآب المسكن تأخذ حكمه أما إذا كانت خارج المسكن 
يش فإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لصاحبها أو حائزها وذهب القضاء والقانون الفرنسي إلى جواز تفت
السيارات التي يوحى ظاهرها أن صاحبها تخلى عنها وكانت خالية وأن يكون التخلي سابقا عن 

.27التفتيش  

وجدير بالذكر انه يجوز لرجال الضبطية القضائية إيقاف أي سيارة للتحقيق من توافر 
تيش السيارة إال وال يعد هذا تفتيشا بالمفهوم القانوني، ولكن ال يجوز تف 28االشتراطات القانونية والفنية

.وفقا لألوضاع والشروط القانونية المقررة للمساكن  
 

 الفرع الثالث : تفتيش األشخاص
إن حرمة األشخاص مستقاة من قواعد الحريات العامة ومن المالحظ أن المشرع الجزائري لم 

.واقتصر على تفتيش المساكن29يضع قواعد خاصة في شأن تفتيش األشخاص  
أنه شأن تفتيش المساكن إجراء من إجراءات التحقيق وال يصح أن لكن تفتيش األشخاص ش

تأمر به جهة التحقيق إال بشان جريمة وقعت وقامت القرائن على نسبتها إلى شخص معين، لكن هذه 
القاعدة ليست مطلقة ذلك أن تفتيش الشخص جائز بغير أن يكون هناك اتهام موجه إليه بارتكاب 

.معينة 30جريمة  
األشخاص تحسس مالبسه كما يعني فحص تلك المالبس بدقة وإخراج ما يخفيه  ويقصد بتفتيش

.اإلنسان فيها، ويعني كذلك فحص الجسد فحصا ظاهريا  
 أوال: الفحص الجسدي

يقع هدا التفتيش على األجزاء الخارجية للجسد بعد انتزاع المالبس وتفحص الجلد من الخارج 
الشيء من فم المتهم إذا حاول ابتالعه كما يجوز أخد عينات وانتزاع ما يكون الصقا به، كذلك انتزاع 

.من تحت أظافر الشخص أو أخد البصمات أو فحص باطن الكف والقدم  
 ثانيا: توابع الشخص

تمتد حرمة الشخص إلى ما في حوزته من منقوالت ويكون اإلطالع عليها من قبيل التحري 
لقانون الجزائري على تفتيش توابع الشخص ويبقى ويعتبر معاينة عادية وليس تفتيشا ولكن لم ينص ا

 السؤال المطروح حول التفتيش الذي يمتد لداخل جسم اإلنسان؟
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 1111- فحص الدم
يعد تحليل الدم من اإلجراءات التي أقرت شرعيتها العديد من النصوص القانونية، على غرار 

ة الكحول في الدم من اجل كشف المشرع الجزائري إذ أجاز لضباط الشرطة القضائية بغاية تحديد نسب
فهذا يعتبر تفتيشا  01/14الحقيقة أخد عينات من دم الشخص حسب ما نصت عليه قانون تنظيم المرور 

.بالرغم من انه ال يشترط وقوع جريمة أو شروط أخرى  
 
 
 

 2222- غسيل المعدة 
يشا كون قد يسفر غسيل المعدة عن ضبط شيء مادي أبتلعه المتهم وهذا اإلجراء يعتبر تفت

الهدف منه هو التوصل إلى دليل مادي في جريمة يجري البحث عن أدلتها كما انه ينطوي على اعتداء 
.على سر اإلنسان  

 
هل شبكات الحاسوب والبريد االلكتروني تخضع للتفتيش؟*  

يعرف العالم حديثا تصنيفا جديدا للجرائم وهي جرائم المعلوماتية وكذا الجرائم المنظمة 
للحدود ولقد أتى المشرع أخيرا في التعديل الذي طرأ على قانون اإلجراءات الجزائية بأحكام والعابرة 

.خاصة بهذه الجرائم  
إن ظهور شبكة االنترنت أدى إلى ظهور عدة جرائم مرتبطة بها، فهل يجوز في إطار التحقيق 

 في هذه الجرائم القيام بإجراءات التفتيش ؟
 1111- شبكات الحاسوب

"وب من مكونات مادية يتكون الحاس Hardware "ومكونات منطقية "   Software عادة ما "  
ينصب التفتيش على المكونات المادية للحاسوب للبحث عن شيء يتصل بجريمة معلوماتية ولقد استقر 

الفقهاء على أن التفتيش الواقع على الحاسوب هو تفتيش قانوني كما نص القانون االنجليزي الصادر 
.31المتعلق بإساءة استخدام الحاسوب 29/06/1990في   

 2222- البريد االلكتروني
يهدف هدا البريد إلى إرسال واستقبال رسائل الكترونية فقد يستخدم البريد االلكتروني 

عن طريق تحويل األموال من ) تبييض األموال(ألغراض غير مشروعة مثال جريمة غسيل أموال 
انه على المحقق اختيار صندوق البريد الخاص بالمتهم محل يرى الفقه . خالل المراسالت االلكترونية

الوارد :التفتيش والمبينة في قائمة البرامج األساسية فتظهر ثالث خيارات  INالصادر ، OUT الحفظ ،
TRASHأو المهمالت   .وهذا لتحديد مكان تواجد الرسائل المراد تفتيشها وضبطها    

 
 المطلب الثالث: قواعد االختصاص

ن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق ال تباشره إال سلطة التحقيق وقاضي األصل أ
التحقيق يمثل سلطة التحقيق األصلية في القوانين المقارنة التي تأخذ بمبدأ الفصل بين وظائف االتهام 

.والتحقيق و الحكم  
شرطة لضباط ال شخول المشرع الجزائري مثله مثل باقي القوانين األخرى إجراء التفتي

كما سنوضح أهم اإلشكاالت التي يثيرها تفتيش  القضائية استثناءا في حاالت معينة سوف نتطرق لها،
.األنثى  

 
 الفرع األول : السلطة المختصة بالتفتيش
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يختص قاضي التحقيق أصال بإجراء التفتيش تساعده النيابة العامة بتوليها تتبع الجرائم و اتخاذ 
ثم يخطر قاضي التحقيق الذي يتولى مباشرة التحقيق، فالنيابة توجه االتهام  اإلجراءات المالئمة بصددها

.والتحقيق يباشر إجراءات التحقيق  
ج على أنه يجوز لقاضي التحقيق القيام بإجراء التفتيش .إ.ق  82و  81ولقد نصت المادتين 

.في أي مسكن يرى أنه توجد به أشياء يفيد اكتشافها في إظهار الحقيقة  
ج لقاضي التحقيق القيام بنفسه بالتفتيش في أي مكان آخر وبالتالي .إ.ق 83جازت المادة ولقد أ

وكل شيء آخر يفيد  أي مسكن آخر غير مسكن المتهم ليضبط أدوات الجريمة أو ما نتج عن ارتكابها،
ق ا ج حق إنابة احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا  84كما منحته المادة في كشف الحقيقة،

التفتيش إذا استحال على قاضي التحقيق تنفيذ هذا التفتيش بنفسه وطبقا للشروط التي نصت عليها 
إذ أن المشرع الجزائري قيد سلطة قاضي التحقيق في منح اإلنابة بشرط  .ق ا ج 142إلى  138المواد

.شالتفتي استحالة قيامه باإلجراء بنفسه نظرا لخطورة السلطات التي يملكها قاضي التحقيق ومنها  
 * ضباط الشرطة  القضائية

من الممكن أن يتم التفتيش بمعرفة ضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها ولقد نصت 
ج على أعضاء الضبطية القضائية الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، إذ نص .إ.ق 15المادة 

عوان ولكن يتم اإلجراء بحضوره القانون على ضرورة إجراء التفتيش من طرف ضابط يساعده أ
.32وتحت إشرافه وإال وقع باطال  

 
 

 الفرع الثاني: تفتيش األنثى بمعرفة أنثى مثلها
القاعدة أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه أن يتولى إجراء التفتيش بنفسه أو من طرف احد 

أنثى مثلها وهي قاعدة  معاونيه إال انه العتبارات تتعلق بالنظام العام يجري تفتيش األنثى بمعرفة
.يقتضيها الحياء العام، لكن لم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نصا في هذا الشأن  

ويتحدد مجال تطبيق هذه القاعدة في أنها ال تسري على إطالقها لمجرد كون المراد تفتيشه 
مست  فإن اشتراط تفتيش أنثى ولكن الهدف هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا 

األنثى بمعرفة أنثى إنما هو ضرورة فقط عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي ال 
فما يخطر على ضابط الشرطة القضائية هو أن . يجوز للقائم بالتفتيش اإلطالع عليها ومشاهدتها

ذه األجزاء هي التي تعرضه لها يتعرض في تفتيش المتهمة ألجزاء من الجسم مما تعد عورة منه فه
.33انتهاكا لآلداب ومساسا بالعرض  

 
 الفرع الثالث: اإلشكاالت التي يثيرها تفتيش األنثى

لم ينص المشرع الجزائري على إجراءات تفتيش األنثى، كما أن أغلبية التشريعات العربية 
ى المنتدبة ولكن هناك بعض التي اشترطت لتفتيش األنثى أنثى مثلها لم تتطلب شروط معينة في األنث

:الشروط الواجب توافرها  
اشترطت أغلب التشريعات تحليف األنثى القائمة بالتفتيش اليمين قبل مباشرتها لمهمتها فيجوز 

.ندب أي أنثى إلجراء التفتيش وال يشترط أن تكون موظفة عامة  
حضوره فيه مساس إن حضور ضابط الشرطة القضائية أثناء تفتيش األنثى يبطل اإلجراء كون 

والجدير بالذكر أن المشرع أورد نصا خاصا فيما يتعلق بتفتيش المساجين، . لحياء المرأة وعورتها
ال "المتعلق بأمن المؤسسات 28/02/1972من المرسوم الصادر في  03فقرة  07حيث نصت المادة 

".يمكن أن يفتش المسجون إال من طرف أشخاص من نفس جنسه  

                                           
32

 .256: ص، "المرجع السابق" ، الدكتور عبد اهللا اوهايبية -  
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 .95 :ص، "القانون الجنائيو الدستور" ،الدكتور محمود نجيب حسني -  
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ر بالنسبة ألعضاء الدرك الوطني هو عدم تواجد إناث يعملون في هذا السلك، اإلشكال الذي يثو
وجرت العادة على إحضار أعوان إناث من الشرطة القضائية للقيام بتفتيش األنثى ويتم توقيع المحضر 

) الدرك الوطني(من طرف العون الذي قام بالتفتيش ويتم ذلك تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية 
يتم إحضاره من اقرب مركز ) األنثى(راء التفتيش وتجدر اإلشارة إلى أن عون الشرطة المكلف بإج

.والمراد تفتيشها) األنثى(شرطة للمكان الذي يتواجد فيه الشخص المشتبه فيه   
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:الشروط الشكلية الجراء التفتيش
 

توجد ضمانات أخرى ذات  باإلضافة إلى الضمانات الموضوعية للتفتيش والتي سبق شرحها،
طابع شكلي يجب مراعاتها عن ممارسة هذا اإلجراء صونا للحريات الفردية من التعسف أو اإلسراف 

اءات إحاطة المتهم بضمانات أخرى إضافة للضمانات والغرض من هذه اإلجر .في استخدام السلطة
وسيلة التي يظهر بها أمام ويعتبر الشكل هو الوسيلة التي يتحقق بها حدث معين أي ال الموضوعية،

وفي  عندما يعني الوسيلة التي يتم بها، الغير وقد يكون الشكل عنصرا من عناصر العمل اإلجرائي،
ومنها ما يعتبر  الواقع أن الشكليات التي يتطلبها إجراء التفتيش تختلف  نظام التحقيق القضائي لتفتيش،

وسيتضمن هذا المبحث هذه الشروط الشكلية بشيء  ظرفا له كإجراء التفتيش في أوقات زمنية معينة،
.من التفصيل في مطالب مستقلة  

 
 المطلب االول:قاعدة الحضور

يستوجب إجراء التفتيش عند مباشرته سواء تم بمعرفة سلطة التحقيق أم بمعرفة الشرطة 
ويعتبر هذا  وأول من يتعين حضوره هو المتهم، القضائية وجوب حضور أشخاص عند مباشرته،

من المتصور  وذلك على خالف تفتيش المساكن إذ شرطا مفترضا إذا ما تعلق األمر بتفتيش شخصه،
وبخالف المتهم الذي يتعين  ره غير ممكن،وإجراء التفتيش بغير حضور المشتبه فيه متى كان حض

.حضوره قد يتطلب األمر حضور بعض الشهود ألجراء التفتيش  
ود عند قيام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش شخص لم يستلزم حضور شه نإذا كان القانو

فليس له أن  إال أننا نرى انه ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أال يتعسف في تمسكه بهذا، المتهم،
يمنع شهودا من حضور التفتيش مادام هذا الحضور ليس من شانه أن يؤدي إلى عرقلة إجراء التفتيش 

 د مباشرة التفتيش ال يعني زوال صفة السرية على اإلجراء،والثابت أن حضور الشخص آو أكثر عن
وحضور الشاهدين إنما يكون في حالة عدم حضور  فالتفتيش يجري في مواجهة ذوي الشأن وحدهم،

.والبحث في قواعد الحضور يتعلق بتفتيش المساكن دون تفتيش األشخاص المشتبه فيه أو من ينوبه،  
 

 الفرع األول: قاعدة الحضور عند تفتيش مسكن المشتبه فيه
من الضمانات التي يستوجبها المشرع الجزائري حضور شخص أو عدة أشخاص أثناء مباشرة 

.التفتيش، وهو ضمان لصحة اإلجراء كما سنرى الحقا  
فإذا تعلق األمر بتفتيش مسكن شخص يشتبه في انه ساهم في ارتكاب الجناية، فلقد نصت المادة 

جزائية في فقرتها األولى على ضرورة حضور صاحب المسكن عملية من قانون اإلجراءات ال 45
التفتيش، فادا تعذر عليه الحضور لسبب ما مثل السفر فإنه يتعين عليه تعيين ممثل له بناءا على أمر 
مكتوب من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش وينوه عن ذلك في محضر التفتيش، فإذا أمتنع 

هاربا فان ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجراء التفتيش يستدعى شاهدين صاحب المسكن أو كان 
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شريطة أن ال يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته، ويجب أن يتضمن محضر التفتيش اسمهما 
ولقبهما وكل البيانات المتعلقة بالتفتيش، ويتم تسخير الشاهدين بواسطة محضر يوقعه الشاهدين مع 

هذا إذا كان القائم بالتفتيش هو ضابط الشرطة القضائية بناءا على أمر من . يةضابط الشرطة القضائ
أما إذا حصل التفتيش بمعرفة قاضي التحقيق فلقد نص المشرع على نفس ) ندب(قاضي التحقيق 

إلى  45من قانون اإلجراءات الجزائية على نص المواد من  82األحكام، إذا أحال في  نص المادة 
47 .  
من قانون اإلجراءات الجزائية   64حصل التفتيش أثناء التحقيق االبتدائي فلقد نصت المادة  أما إذا - 

على انه ال يجوز تفتيش المسكن إال برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات، 
انه وحددت المادة شكل الرضا الذي يكون مكتوبا بخط يد صاحب الشأن فإذا كان ال يعرف الكتابة فبإمك

إلى  44االستعانة بشخص يختاره بنفسه وينوه عن ذلك في المحضر كما أحالت نفس المادة على المواد 
من نفس القانون ولكن السؤال المطروح في حالة عدم رضا صاحب الشأن، هل يباشر ضباط  47

عليهم مع العلم أن من أهم خصائص هدا اإلجراء هو اإلكراه، أم يجب  –الشرطة القضائية التفتيش 
 الحصول على إذن آخر ؟

فإنه بالرجوع  لهذه المواد  47إلى  44في الحقيقة المشرع لما أحال على نصوص المواد من 
تضمنت في حالة تعذر حضور الشخص صاحب المسكن عملية التفتيش أو في حالة امتناعه عن تعيين 

.ممثل له ولكنها لم تتضمن حالة رفض صاحب المسكن إجراء التفتيش  
ط األشياء واألوراق التي يعثر عليها جراء عملية التفتيش والتي تكون مفيدة إلظهار تضب

الحقيقة أو التي يمكن أن تشكل دالئل أو أدلة مادية في القضية كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بجرد 
رف كل المضبوطات  ويرقمها ويصنفها في أحراز مختومة بعد تقديمها للمشتبه فيه أو الشهود للتع

.عليها  وسنتناول كيفية التصرف في األشياء المضبوطة بالتفصيل في الفصل الثاني  
 

 الفرع الثاني :قاعدة الحضور عند تفتيش مسكن الغير
فرق قانون اإلجراءات الجزائية بين ما إذا كان التفتيش يجري بمعرفة ضابط الشرطة القضائية 

حقيق، فإذا كان تفتيش مسكن الغير يباشر بمعرفة أو كان يجري بمعرفة قاضي الت –في حاالت اإلذن–
قاضي التحقيق، فيجب أن يتم استدعاء صاحب المسكن الذي يجري تفتيشه بحضور العملية فإذا كان 

غائبا أو رفض الحضور فإن التفتيش يتم بحضور أثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان 
دين ليس لهم عالقة تبعية للقضاء أو الشرطة، وأشترط التفتيش فان لم يوجد أحد منهم يتم تعيين شاه

المشرع للجوء لشاهدين عدم وجود أقارب الشخص أو أصهاره في مكان التفتيش حسب ما نصت عليه 
.من قانون اإلجراءات الجزائية 83المادة   

 من قانون 45أما إذا تم إجراء التفتيش بمعرفة ضابط الشرطة القضائية، فلقد ورد في المادة 
اإلجراءات الجزائية في فقرتها الثانية إن المشرع اشترط حضور صاحب المسكن عملية التفتيش فإذا 

تعذر ذلك فانه تتبع نفس اإلجراءات الفقرة السابقة والمتعلقة بتفتيش مسكن المشتبه فيه، فيما نجد 
لمشرع بالرغم من المشرع لم ينص على هذه الحالة بالنسبة للتحقيق االبتدائي وبالتالي نالحظ أن ا

من  45إعطاءه صالحية التفتيش لضابط الشرطة القضائية إال أنه قيد ذلك بالشروط الواردة في المادة 
.قانون اإلجراءات الجزائية، فيما منح صالحيات أخرى لقاض التحقيق  

 
 الفرع الثالث : األحكام الواردة بموجب القانون 22222222-06060606

ه مؤخرا قانون اإلجراءات الجزائية والسيما المواد لقد أورد المشرع الجزائري عند تعديل
عدة أحكام متعلقة بجملة من    20/12/2006المؤرخ في  22-06المتعلقة بالتفتيش بموجب القانون 

الجرائم المحددة على سبيل الحصر خاصة ما تعلق منها بقواعد الحضور عند تفتيش مسكن المشتبه 
ين لم يسبق ذكرهما عند التفتيش بمناسبة ارتكاب الجرائم مكرر على حالت 47فيه، ونص في المادة 

.األخرى وهما في حالة تفتيش مسكن شخص موقوف للنظر أو محبوس في مكان آخر  



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 24

نص المشرع على قواعد حضور صاحب المسكن لعملية التفتيش في الحالتين السابقتين ولكن 
:اشترط لتطبيق هذه القواعد جملة من الشروط  

ب المسكن المراد تفتيشه بمناسبة ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة على سبيل أن يكون صاح -أ
.موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر03فقرة 47الحصر في النص المادة   

.نقل المشتبه فيه يسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام  -ب  

.احتمال فرار المشتبه فيه - ج  

.زمة لنقله لمكان إجراء التفتيشاختفاء األدلة خالل المدة الال -د  

إذا توافرت هذه الشروط فإن التفتيش يتم بعد الموافقة المسبقة لوكيل الجمهورية أو قاضي 
التحقيق أي بموجب إذن بالتفتيش صادر عن إحداهما ويتم ذلك بحضور شاهدين يتم تسخيرهما بموجب 

التفتيش أو بحضور ممثل يعنيه أمر من وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق المشرف على عملية 
بالنسبة  45مكرر على المادة  47صاحب المسكن ويكون ذلك كتابيا على األرجح ولقد أحالت المادة 

.لتعيين الشهود  

يعاب على هذه المادة أنها أوردت حالتين فقط الشخص المراد تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو 
هل يتم تطبيق نفس األحكام؟: في حالة فرار محبوسا ولم يتم تحديد حالة ما إذا كان الشخص  

في الحقيقة، لم يجب المشرع عن هذا التساؤل، ولكن يتم الرجوع للمبادئ العامة والواردة 
من قانون اإلجراءات الجزائية ويتم التفتيش طبقا لهذه األحكام، لكن بالرجوع لنص  45بنص المادة 

ال تطبق هذه األحكام إذا تعلق األمر بجرائم ".......  :في فقرتها األخيرة فان المشرع نص  45المادة 
المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات 

وهنا نكون أمام .....". وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 
.فراغ قانوني  

 
 المطلب الثاني: محضر التفتيش

القاعدة المسلم بها أن أعمال التحقيق جميعا ينبغي كتابتها، والكتابة تشمل جميع إجراءات 
من ق إ ج  2فقرة  68التحقيق سواء كانت معاينة، سماع شهود أو إجراءات التفتيش وتنص المادة 

حقيق أو ضابط الشرطة وتحرر نسخة عن هذه اإلجراءات وكذلك جميع األوراق ويؤشر كاتب الت"
......"القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها لألصل  

وبقصد حماية الحريات الفردية والمنع من التعسف، ألزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة   
.القضائية المنتدبين للتحقيق تحرير المحاضر المثبتة لما قاموا به من إجراءات مبينين فيها اإلجراءات  

بشكل عام له مجموعة من البيانات الواجب توافرها إضافة إلى األشخاص المؤهلين  والمحضر
.لتحريره  

 
 الفرع األول: بيانات محضر التفتيش

من المرسوم المنظم لخدمة الدرك الوطني على خصائص وبعض  50و 46نصت المادتين 
.34كالقواعد المتعلقة بتحديد المحضر وكذا أعضاء الدرك الوطني المؤهلين لذل  

والمالحظ أن المشرع الجزائري أخضع تحرير المحاضر للقواعد العامة التي تتطلب أن يكون 
المحضر مكتوبا باللغة الرسمية، وأن يحمل تاريخ تحديده، وتوقيع محرره، كما ينبغي أن يتضمن كافة 

.اإلجراءات التي اتخذت بشأن الوقائع التي يثبتها  
 أوال: كتابة المحضر بالغة الرسمية

وفي  1996من دستور  03اللغة الرسمية في الجزائر هي اللغة العربية طبقا لنص المادة 
الحقيقة لم ينص المشرع عن تحرير محضر التفتيش باللغة الوطنية، لكن هدا األمر تقتضيه طبيعة 
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 .وطنيتعلق بتنظيم خدمة الدرك الالم 05/02/1980المؤرخ في 108/80المرسوم رقم -  
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ية األشياء وذلك أن ضابط الشرطة القضائية المندوب للتفتيش أقدر على التعبير بلغته الوطنية والرسم
على جميع اإلجراءات والوقائع، كذلك أن المحكمة تتعامل بلغة الدولة ولذلك قد يبطل المحضر المحرر 

.35بلغة أخرى غير لغة الدولة  

 ثانيا: ضرورة تحديد تاريخ المحضر
يفيد التاريخ في تحديد اليوم الذي تم فيه إجراء التفتيش وهذا التاريخ يبدأ قطع التقادم فيما   

العمومية كذلك فيما يتعلق بالبطالن واآلثار المترتبة عنه في إبطال اإلجراءات الالحقة يخص الدعوى 
.لإلجراء الباطل دون المساس باإلجراءات التي سبقته  

 ثالثا: التوقيع على المحضر
يتعين على القائم بالتفتيش أن يبين في المحضر وصفا دقيقا للمكان الذي فتشه ومكان األشياء 

ر عليها وأوصافها وأسماء األشخاص الموجودين بالمحل، ومالحظات المتهم وكذلك أسماء التي تم العثو
الشهود وال بد أن ال يغفل أي أمر من األمور التي صادفته عند قيامه بالتفتيش كونه يعتبر شاهدا على 

.تلك الوقائع وعليه تقديم شهادة كاملة للقاضي في هذا المحضر  
لتفتيش أن يدون اإلجراءات التي قام بها وأن يوقع على المحضر وأخيرا ينبغي على القائم با

فهدا التوقيع هو الذي يصبغ على المحضر الصبغة القانونية، كما نصت على ذلك الفقرة األخيرة من 
، كذلك التوقيع يفيد في معرفة من "وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها"... ق إ ج   54المادة 

د مدى اختصاصه، وإن بيان االسم والصفة ال يغني عن التوقيع كذلك يتضمن  قام بالتفتيش وتحدي
المحضر توقيع األشخاص المعنيين باألجراء وفضال عن ذلك ينبغي عدم الشطب وان ال يتخلل سطور 

.ق إ ج 95المحضر أي حشر طبقا لنص المادة   
 

 الفرع الثاني: القائم بتحرير المحضر
له قيمة قانونية، يجب أن يكون محررا بمعرفة موظف مختص  القاعدة أن المحضر لكي تكون

نوعيا ومحليا ويختلف األمر فيما إذا كان القائم باإلجراء هو ضابط الشرطة القضائية أو قاضي 
.التحقيق  

 أوال: ضابط الشرطة القضائية
األصل أن يحرر ضابط الشرطة القضائية محضر التفتيش بنفسه في حاالت التلبس وذلك طبقا 

ق إ ج فالمشرع الجزائري ال يلزم على  ضابط الشرطة القضائية الذي أجرى  45من المادة  02للفقرة 
.التفتيش التخلي لغيره لتحرير محضر اإلجراءات التي قام بها  

نالحظ أن قانون اإلجراءات الجزائية لم يحدد الفترة التي يجب على ضابط الشرطة القضائية 
الجمهورية في حاالت التلبس في حين بالنسبة لمحاضر التحقيق ومنها  تحرير المحاضر خاللها لوكيل

 138محضر التفتيش الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية بمناسبة اإلنابة القضائية استنادا لنص المادة 
أيام من انتهاء  08ق إ ج، فقد حدد المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية المندوب للتفتيش  مدة 

.تفتيش ما لم يحدد القاضي مهلة أخرىإجراء ال  
يثور اإلشكال إذا استمد ضابط الشرطة القضائية  اإلذن بالتفتيش من قاضي التحقيق عن طريق 

اإلنابة القضائية، ذلك أن ضابط الشرطة القضائية المنتدب  يتقيد بذات القواعد التي يتقيد بها القاضي 
.اجد كاتب يقوم بتحرير المحاضرضرورة تو: ق إ ج مثل 139تطبيقا لنص المادة   

يرى األستاذ الدكتور سامي الحسيني أنه ال يلزم حضور كاتب أثناء مباشرة ضابط الشرطة 
.القضائية للتفتيش المنتدب للقيام به لعدم ضرورة ذلك  

 ثانيا: قاضي التحقيق
ص طبقا لن) التفتيش(استلزم المشرع الجزائري حضور كاتب ضبط لتدوين محاضر التحقيق 

ق إ ج والغرض الذي يهدف إليه المشرع الجزائري من وجوب قيام كاتب بتدوين محاضر  68المادة 

                                           
35
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التحقيق بصفة عامة ومحضر التفتيش بصفة خاصة هو الرقابة التي تبسط على القاضي من جهة ومن 
الء جهة أخرى تسهيل العمل الذهني للقاضي في الوصول للحقيقة، ويتولى الكاتب تحرير المحضر بإم

.من قاضي التحقيق الذي يثبت ما رآه هو وليس ما رآه الكاتب  

 
 المطلب الثالث: قواعد تنفيذ التفتيش

إضافة إلى الشروط السابقة، أضاف المشرع مجموعة من القواعد والضوابط التي تحقق عدم 
.فيذهالمساس بحرمة المكان أو الشخص المراد تفتيشه وأهمها وقت إجراء التفتيش وكذا طريقة تن  

 
 الفرع األول : وقت أو ميعاد إجراء التفتيش

المقصود به هو الوقت من الزمن الذي يسمح فيه بتنفيذ التفتيش فلقد حظر المشرع الجزائري 
ال يجوز البدء في تفتيش "ق إ ج  01فقرة  47القيام بتفتيش المساكن في أوقات معينة، إذ نصت المادة

....."مسة صباحا وال بعد الثامنة مساءاالمساكن ومعاينتها قبل الساعة الخا  
ويستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري اعتبر وقت الليل الفترة الواقعة قبل الساعة 

الخامسة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساءا وهذا يعني أن المشرع حظر التفتيش ليال، وتبعا لذاك فإن 
خول المساكن وتفتيشها أثناء الليل، وال يجوز الخروج األصل في النظام اإلجرائي الجزائري هو عدم د

عن هدا األصل مبدئيا، فإن كان من الضروري عدم االنتظار إلى وقت النهار خشية هروب المتهم أو 
تهريب األدلة الجريمة المطلوب ضبطها وجب االكتفاء بمحاصرة المسكن ومراقبته من الخارج حتى 

في فقرتيها األولى  122التفتيش فيه، وهذا ما أكدت عليه المادة وصول الوقت الجائز قانونا مباشرة 
ال يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن : "والثانية من قانون اإلجراءات الجزائية على انه

أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا وال بعد الساعة الثامنة مساءا وله أن يصطحب معه قوة كافية 
........"لمتهم من اإلفالت من سلطة القانونلكي ال يتمكن ا  

 حاالت جواز إجراء التفتيش ليال
القاعدة انه ال يجوز مباشرة التفتيش ليال، لكن استثناءا حدد المشرع الجزائري بعض الحاالت 

على سبيل الحصر، أجاز فيها لضابط الشرطة القضائية الدخول ليال لمباشرة إجراء التفتيش وتتمثل 
:     ت فيهذه الحاال  

 1111- طلب صاحب المسكن
في فقرتها األولى من قانون  اإلجراءات الجزائية فإذا طلب  47نصت على هذه الحالة المادة 

صاحب المنزل ذلك في هذه الحالة ال يتقيد ضابط الشرطة القضائية بالميعاد القانوني لكن كيف يتم 
إلى أن المشرع لم ينص على كيفية تبرير التعبير عن إرادة صاحب المسكن في تفتيش مسكنه؟ إضافة 

ذلك من طرف ضابط الشرطة القضائية؟ في هذه الحالة يتعين عليه ذكر ذلك في محضر التفتيش كونه 
.الوسيلة القانونية الوحيدة التي تتضمن اإلطار القانوني إلجراء التفتيش  

 2222- حالة الضرورة
..." أو وجهت نداءات من الداخل"... قانون اإلجراءات الجزائية  01فقرة  47نصت المادة 

فانه يمكن لضابط الشرطة القضائية الدخول إلى المسكن دون التعرض لعقوبة انتهاك حرمة المنزل 
وذلك لتقديم الحماية الالزمة للشخص أو أكثر لدرء الخطر الذي يواجهه عند طلب النجدة كما أن 

ويقصد بها على " ستثنائية المقررة قانوناأو في األحوال اال"...المشرع أضاف في نفس الفقرة   
.األرجح حالة الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات والحرائق  

 3333- تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة
من قانون اإلجراءات الجزائية انه يجوز التفتيش في كل  47تجيز الفقرة الثانية  من المادة 

من قانون   342و   348لجرائم المعاقب عليها في المواد ساعة من ساعات النهار قصد التحقيق في ا
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العقوبات، إذ يجوز تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحالت واألماكن المفتوحة للعامة إذا تحقق 
.أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة، ويتم ضبط األشياء المتواجدة بهذه األماكن  

من قانون العقوبات فهي متعلقة بتحريض القصر على  348إلى  342وبالرجوع لنصوص 
الفسق والدعارة، ولقد أتى المشرع بهذه األحكام الخاصة كون هذه الجرائم ماسة بالنظام العام من جهة 

من  41وكذلك صعوبة إثباتها من جهة أخرى، وعادة ما يتم ضبط الفاعلين متلبسين طبقا للنص المادة 
.قانون اإلجراءات الجزائية  

 4444- التفتيش في الجرائم اإلرهابية والجرائم المستحدثة بموجب القانون رقم 06060606- 22222222
من قانون اإلجراءات الجزائية بعد التعديل  47نظرا لخطورة الجرائم اإلرهابية نصت المادة 

المؤرخ في فيفري  95/10الذي أدخله المشرع الجزائري على قانون اإلجراءات الجزائية باألمر 
نه يجوز مباشرة التفتيش في أي ساعة من ساعات الليل والنهار في الجرائم الموصوفة على ا 1995

من قانون  9مكرر  87مكرر إلى  87إرهابية أو تخريبية وهي تلك الجرائم المنصوص عليها بالمواد 
العقوبات الجزائري ولقد أعطى المشرع صالحية التفتيش لقاضي التحقيق أو لضباط الشرطة القضائية 

.كن اشترط حصولهم على أمر من قاضي التحقيق لمباشرة التفتيشول  
لقد ذهب المشرع الجزائري في مجال االستثناءات أبعد من ذلك والسبب في ذلك هو ظهور 

جرائم جديدة وخطيرة تمس األمن على الصعيد الدولي، وظهرت الجرائم العابرة للحدود وإضافة إلى 
م بالضرورة ظهور عدة جرائم جديدة، والمشرع الجزائري واكب أن التطور التكنولوجي واإلعالمي حت

هدا التطور ونص على هذه الجرائم في قانون العقوبات كما أنه خصها بجملة من األحكام اإلجرائية من 
.بينها التفتيش  
 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22- 06بعد تعديلها بموجب القانون رقم  47نصت المادة 

األمر بجرائم المخدرات أو جريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة عندما يتعلق :  "على
بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال أو اإلرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع 
الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في 

".ل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختصك  
 5555- حالة خاصة

لقد أورد المشرع الجزائري حالة خاصة يجوز فيها الخروج من القاعدة التي نصت عليها 
من  82المادة إذ نصت . من قانون اإلجراءات الجزائية والمتعلقة بالميقات القانوني للتفتيش 47المادة 

قانون اإلجراءات الجزائية على انه يجوز لقاضي التحقيق وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش 
من قانون اإلجراءات الجزائية، ولكن اشترط  47مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 

:المشرع للخروج عن قاعدة الميعاد القانوني أن  

مباشرة من طرف قاضي التحقيق وليس ضابط الشرطة القضائية أي أثناء تتم مباشرة التفتيش  -أ
مرحلة التحقيق القضائي وليس التحقيق االبتدائي وال مجال هنا للحديث عن التلبس كون األمر يتعلق 

من قانون اإلجراءات  66بالجنايات وما هو معلوم أن التحقيق إجباري في مادة الجنايات حسب المادة 
.الجزائية  

.اشترط المشرع تنفيذ إجراء التفتيش بحضور وكيل الجمهورية -ب  

مع العلم أن هذه الحالة وردت في باب التحقيق إضافة إلى أنها تتعلق بتفتيش مسكن المتهم 
.فقط  

على جملة من األحكام الخاصة والمتعلقة ببعض  22- 06لقد نص المشرع بموجب القانون 
ه الحالة على هذه الجرائم أم أنها تبقى متعلقة بالجنايات الجرائم على سبيل الحصر، فهل تطبيق هذ

.األخرى فقط  
في رأينا من باب أولى أن تحضى هذه الجرائم المحددة على سبيل الحصر بنفس اإلجراء 

.من قانون اإلجراءات الجزائية بالرغم من أن المشرع لم يعدل هذه المادة 81المنصوص عليه بالمادة   
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 الفرع الثاني: طريقة تنفيذ التفتيش
إن إجراء التفتيش يتضمن نوعا من االعتداء على حريات وحقوق األشخاص ومنها حق الدفاع 

ألنه ال يجوز إجبار المتهم على تقديم دليل اتهامه، لذلك إضافة للضمانات السابقة التي وضعها المشرع 
:هناك ضمانات أخرى يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاتها وهي  

 أوال: عدم التعسف في تنفيذ التفتيش
يجب تنفيذ اإلذن بالتفتيش بصورة ال تسيء لصاحب المسكن أو الموجودين به وإال كان إجراءا 

تعسفيا، ينبغي على ضابط الشرطة القضائية اختيار الوقت المناسب والطريقة التي يرى أنها مثمرة في 
ري أنه لم يضع ضوابط لكيفية التفتيش وهذا تحقيق الغرض من التفتيش وما يعاب عن التشريع الجزائ

قد يفسح المجال للتعسف، فيجب على القائم بالتفتيش أن يراعي حرمات األفراد وتقاليدهم وقد يكشف 
التفتيش بصفة عارضة عن أسرار صاحب المسكن فيجب عدم اإلشارة إليها في المحضر ما دام أنها ال 

.ترتبط بالتحقيق  

بالتفتيش أن يتلف أو يبعثر محتويات المسكن أو أن يحيط عملية تنفيذ  كما انه ال يجوز للقائم
.التفتيش بأساليب قد تؤثر سلبا على األشخاص المتواجدين بمحل التفتيش  

 ثانيا: مدى جواز استخدام القوة لتنفيذ التفتيش
تيش إن تنفيذ التفتيش ليس متروكا لخيار المتهم، إذ يتعين على المتهم أن يخضع مسكنه للتف

طواعية فإذا رفض كان لضابط الشرطة القضائية اللجوء إلى القوة بعد استظهار اإلذن بالتفتيش 
وما يليها من قانون  44إلجباره على الخضوع للتفتيش السيما في حاالت التلبس طبقا للمواد 

الالزم لتنفيذ اإلجراءات الجزائية التي تشرط أن يكون اإلكراه الذي تعرض له المتهم متناسبا مع القدر 
.التفتيش  

وإذا زاد اإلكراه عن القدر الالزم لتنفيذ التفتيش كان هدا العمل غير مشروع وهذا ما يرتب 
.من قانون العقوبات 107المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية بناءا على نص المادة   

ه الحق في إصابته فمثال إذا كان بمقدور ضابط الشرطة القضائية تكبيل يد المتهم فليس ل
من قانون اإلجراءات الجزائية نصت على جواز  5و 2في فقرتها  17بجروح، مع اإلشارة أن المادة 

.لجوء ضابط الشرطة القضائية الستعمال القوة العمومية في تنفيذ مهامه   
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أثــار التفـتــيش: الفصــل الثـاني  
 

، وذلك إذا الحقيقةيق التي تهدف إلى ضبط ما يفيد في كشف يعتبر التفتيش من إجراءات التحق 
الشروط القانونية، وبعبارة أخرى إذا كان التفتيش قانونيا، أما إذا لم يكن وصر االعن هما توافرت في

وبطالن الضبط التالي له، فضال عن اآلثار  هألثر اإلجرائي الذي يترتب عليه هو بطالناقانونيا ف
في قيام المسؤولية الجنائية أو المدنية أو تأديبية  ةالتفتيش غير القانوني المتمثل ها يثيرقد التي األخرى 
.للقائم به  

التحفظ و التحقيق بشأنها يباشر الغرض من الضبط هو العثور على أدلة في الجريمة التيو 
.ةللتفتيش، ونتيجته المستهدف بةفهو الغاية القري ،عليها  

نته يستهدف من دليل، يتعين المحافظة عليه بالضبط وصيا الضبط يرتبط بالتفتيش فيماو 
اإلجرامية التي يجري بشأنها التحقيق،  ما يضبط يتصل بالواقعة بان هلمصلحة التحقيق، ويتقيد مثل

جل الوصول إلى الحقيقة المطلقة، بمعنى انه ما دام التفتيش يستهدف ذات باشر من أولذلك فهو ي
أم في مصلحة  انةمن أدلة، سواء كانت في صالح اإلد ما يتعلق بهباشر ضبط التحقيق يتعين أن ي

.الحالتين يحقق العدالة الجنائية ويفيد معنى االرتباط بالتفتيش تايضبط في كل ما ، ألنالمتهم  
هنا هو دراسة اآلثار اإلجرائية للتفتيش، وعلى ذلك سوف نقسم دراستنا في هذا  همناوما ي 

 الفصل إلى مبحثين أساسين 
ضبط األشياء و: المبحث األول -  اسالت المر   

.بطالن التفتيش: المبحث الثاني -   
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 المبحث األول: ضبط األشياء و المراسالت

 
عنها  ةحقيقبالجريمة التي وقعت، ويفيد في كشف الالضبط هو وضع اليد على شيء يتصل  

من قانون اإلجراءات  81الضبط من إجراءات جمع األدلة، لذلك نصت المادة  يعدوعن مرتكبها ، و
التفتيش في جميع المساكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها  باشري" الجزائية على أن 

إذا اقتضى األمر " ه أنالثانية على تيها األولى وفي فقر 84، كما نصت المادة "مفيدا إلظهار الحقيقة
الشرطة القضائية  قاضي التحقيق أو ضابطلثناء إجراء التحقيق وجوب البحث عن مستندات فان أ

الحق في اإلطالع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورة التحقيق وما  اهمالمناب عنه وحد
عليها ماديا األشياء السيطرة  وعلى ضوء ما تقدم يقصد بضبط ،"83توجبه الفقرة الثالثة من المادة 
قرار نهائي بخصوصها إما بالرد  ذة التحقيق في فترة التحقيق تمهيدا التخاووضعها تحت تصرف سلط

.المصادرة هذا من جهةبأو   
ويل الناس حق االحتفاظ بسرية ن احترام الحريات العامة يقتضي تخمن جهة أخرى فاو  

من الدستور  39ساس فقد نصت الفقرة الثانية من المادة كان نوعها، وعلى هذا األ امراسالتهم أي
ومع هذا " تصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة سرية المراسالت و اال" أن  على الجزائري الحالي

وإنما هي حق نسبي ، 36مطلقا بالمعنى الذي قررته تشريعات الثورة الفرنسية اعد حقسرية لم  تفان ال
ا أن نقسم هذا المبحث إلى بن يراعية وعلى هذا األساس حمصلحة الجمتجوز التضحية به في سبيل ال

ضبط  إلىنتكلم في المطلب األول عن ضبط األشياء فيما نتطرق في المطلب الثاني  :مطلبين
.المراسالت   

 
 المطلب األول: ضبط األشياء 

سلحة أو ش الشخص أو مسكنه هي محاولة ضبط األوراق أو األيالغاية الوحيدة التي تبرر تفت
اآلالت أو كل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليه 

نت أدلة اإلدانة أم أدلة كل ما يفيد في كشف الحقيقة الموضوعية من أدلة مادية سواء كا جملةفي الو
.البراءة  

تخلف يمة ليس من شانها أن الغاية يكون التفتيش تحكميا، كما لو تم بخصوص جر هوبغير هذ
ثر تفتيش المسكن أو الشخص، كما هو الحال في جرائم السب أو أثار مادية يمكن ضبطها على إ

 القذف و البالغ الكاذب
ضبط األشياء على كل األشياء، وإنما يكون مقصور على األشياء المادية، وهي  يرد وعليه ال

أما األشياء المعنوية فال تكون محل ضبط وإنما  ،التي لها مظهر خارجي مادي محسوس تلك األشياء
.لها إجراء مستقل  

.ن تلك التي يخضع لها ضبط العقارا ضبط األشياء المنقولة عوتختلف األحكام التي يخضع له  
 

 الفرع األول: ضبط األشياء المنقولة 
ب نقولة ذات كيان وحس خارجي ملموس، ويمكن أن تؤدي إلى معرفة مرتكمشياء الإن األ 

مميزات تمثل دالئل غير مباشرة، ألنها ذات طبيعة و الجريمة أو المساهمين فيها بطريقة مباشرة أو
.التحقيق  

                                           
36

في عهد لويس الحادي عشر كانت السلطة تعتدي على جميع المراسالت بدرجة أثارت سخط الرأي العام، فلما قامت الثورة  - 
ا مطلقا ال يجوز التعدي عليه من الحكومة أو األفراد مهما كانت جعل سرية المراسالت حق 1970الفرنسية أصدرت قانونا في سنة 

 .الظروف



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 31

.   المقصود باألشياء المنقولة في هذا المجال معنى أوسع من معناها في القانون المدنيو 
و العقار ... ،المالبسان آلخر بدون تلف كأثاث البيت وفالمنقول يشمل كل ما يمكن نقله من مك

 ةإذا نزعت من أصلها المثبت بتةت الزراعة، وكذلك األشياء الثاالمثل عربات المصنع وآصيص بالتخ
، بينما المنقول المعنوي ال يدخل في هذا مثبة في الحيطان وأنابيب المياه فيه كالمرايا التي كانت

.اإلطار ألنه ليس له كيان مادي ملموس  
الثانية من قانون اإلجراءات الجزائية المنقوالت التي تيها األولى ورفي فق 84وقد بينت المادة  

إذا اقتضى األمر أثناء إجراء " ان يقع عليها الضبط وان لم توردها على سبيل الحصر فذكرت  يمكن
قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المناب عنه للبحث عن مستندات فان تحقيق وجوب ا

الوثائق ويجب على الفور إحصاء األشياء و ....عليها قبل ضبطها، وحدهم الحق في اإلطالع
في فقرتها الثانية من قانون  45،وقد أضافت المادة " المضبوطة ووضعها في إحراز مختومة

ولضابط الشرطة القضائية وحده مع األشخاص السابق ذكرهم في الفقرة األولى "  اإلجراءات الجزائية
."المستندات قبل حجزهااق وطالع على األورالحق في اإل  

ن على أشياء يكو" عبارة  ذ أن الظاهر أن ما ذكرته المادتان لم يأت على سبيل الحصر، إو 
تعني  قانون اإلجراءات الجزائية من  81المنصوص عليها في المادة و " كشفها مفيدا إلظهار الحقيقة 

و هذا معناه أن القائم بالتفتيش  ،ارهاأن القائم بالتفتيش له أن يضبط كل ما يوصله للحقيقة و إظه
مسالة واقعية  هعن نتجتيستطيع أن يضبط كل شيء متصل بالجريمة، أو وقعت عليه الجريمة أو 

األشياء األخرى التي يكون و . 37تخضع لها الدعوى، وتفيد بيقين في واقعة الجريمة وما يتصل بها
د تكون لدى المتهم أو غيره، ويستنبط من ضبطها مفيدا في كشف الحقيقة هي تلك األشياء التي ق

لى الجناة بل قد تكون هي القرائن القضائية التي زة ما يراه التحقيق  دالئل تشير إحالتها المادية الممي
بجوار  هقود الجاني أو بعض أثاروجود حافظة ن:  تعطي دالئل واضحة في إظهار الحقيقة مثال
.بدماء المجني عليه وقد سارع الجاني إلى إخفاءها المجني عليه أو العثور على مالبس ملطخة  

المستندات التي قد ويجوز ضبطها مثل الوثائق  يالت وقد أورد المشرع الجزائري بعض األشياء 
الواردة في " األوراق " المقصود بمصطلح حول  ال يثور بصددها اإلشكال، ولكن المشكل يطرح 

من قانون اإلجراءات الجزائية ؟ 45المادة   
الخطابات و الرسائل و الكتب و المنشورات ، مطبوعة كانت او بخط " وعرفت األوراق بأنها  

.38أخرشيئا أو نقوشا أو  امستوي أن تتضمن كتابة أو رموز  
المستندات، ذلك األوراق أوسع من مصطلح الوثائق وو الذي يجب أن نؤكد عليه أن مصطلح  

إذ ال يشترط أن تكون ي نطاق ما يفيد في كشف الحقيقة، أن مصطلح األوراق بالتحديد السابق يدخل ف
.األوراق جسم الجريمة بل يكفي أن تتضمن عنصرا من عناصر الحقيقة التي يصح ضبطها  

 اعتنى المشرع الجزائري بالمحافظة على ما قد تتضمنه األوراق من أسرار عائلية أو و قد 
الوثائق أو المستندات ال تخرج من كونها أشياء  أن هذه األوراق أو من  داخلية، وعلى الرغم خبايا 

يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة إال أن المشرع الجزائري أورد قيودا خاصة على ضبط هذه األشياء 
: من قبل القائم بالتفتيش على التفصيل األتي  

 أوال : ضبط األشياء الموجودة في مسكن المتهم بناء على حالة تلبس
لضابط الشرطة " على انه  من قانون اإلجراءات الجزائية  45 ةمن الماد تنص الفقرة الثانية 
 القضائية وحده مع األشخاص السابق ذكرهم في الفقرة األولى أعاله الحق في اإلطالع على األوراق

."ستندات قبل حجزهاالمو  

                                           
37

 113: ، المرجع السابق، ص"الجنائية  إجراءات األدلة" ،عبد المهيمن بكر. د - 
38

: ص ،1951  ،الجزء األول، مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ،"المبادئ األساسية لإلجراءات الجنائية "  ،علي زكي العرابي. د - 
103. 
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ة التلبس هم بناء على حالتفتيشه مسكن المت ضابط الشرطة القضائية أثناءلالمادة خولت  هو هذ 
.بجريمة حق اإلطالع على األوراق و المستندات قبل حجزها بالتالي فالمشرع الجزائري منح و 

ندات المغلقة والمفتوحة، وهذا تسمالو األوراققضائية سلطة اإلطالع على الوثائق   وضابط الشرطة ال
طة القضائية يعد خطرا على خصوصيات األفراد، ذلك أن المشرع الجزائري عندما مكن ضابط الشر

الن   -من وجهة نظرنا - بما أن النص جاء عاما و المستندات المغلقة من اإلطالع على األوراق 
سرار عائلية أو أمور ذات قيمة وال على أوي تاإلطالع على األوراق المغلقة أو المستندات التي قد تح

ى سمعة المتهم أو سمعة للشرطة القضائية من شانه أن يسيء إوان إطالع ضابط ا ،تتعلق بالتحقيق
المستندات لقاضي التحقيق زائري جعل اإلطالع على األوراق وعائلته، لذلك كان على المشرع الج

بمفرده أما األوراق غير المغلقة فيباح له اإلطالع عليها إذ أن عدم إغالقها قد يكون قرينة على أن 
.ا على الغيرهيدعو حجبالمتهم ال يخفي ما   

من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسية التي وردت  02فقرة  56أن المادة فرنسا نجد وفي  
أعطت لضابط  ،المتعلقة باختصاص ضابط الشرطة القضائية بناء على حالة التلبسالنصوص ضمن 

.الشرطة القضائية الحق في اإلطالع على األوراق الموجودة بمسكن المتهم أثناء تفتيشه قبل ضبطها  
من طرف ضابط  االمختومة من اإلطالع عليهرع الفرنسي األوراق المغلقة ولمشولم يستثني ا 

  .ة الذكرالسالف 02فقرة  45الشرطة القضائية وهو ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 
في قانون اإلجراءات الجنائية المغربية اتفق مع المشرع  يبالمقابل نجد أن المشرع المغربو  

ثناء على إال انه أورد استضائية سلطة اإلطالع على األوراق ط الشرطة القالجزائري في تخويل ضاب
ا في نوع معين من الجرائم فقط وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة من هذه السلطة حيث حصر استعماله

.انون اإلجراءات الجنائية المغربيمن ق 02فقرة  61الداخل و الخارج وهذا حسب المادة   
 ثانيا:ضبط األشياء بناءا على انتداب من سلطة التحقيق 

دب ضابط الشرطة القضائية لمباشرة بعض إجراءات التحقيق مثل يملك قاضي التحقيق ن 
.و ما يليها من قانون اإلجراءات الجزائية  139الضبط طبقا للمادة التفتيش و  

ختصاص وعندما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ اإلجراء محل الندب فانه يكون له اال 
، و يتقيد بالقيود التي ترد عليها، ولما كان لقاضي ندبه لتحقيق ولكن في حدودانفسه الذي لسلطة 

األوراق قبل ضبطها، فقد يتبادر في األذهان أن ضابط الشرطة حقيق حق اإلطالع على المستندات والت
حل محل باعتبار انه يع على هذه األشياء بإجراء التفتيش يملك حق اإلطال ندبهالقضائية في حالة 

 84ح به المشرع الجزائري من خالل الفقرة األولى من المادة ر، وهذا فعال ما ص 39سلطة التحقيق
فان لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية " لتي جاء فيها جراءات الجزائية امن قانون اإل

تقتضي ضرورات التحقيق الحق في اإلطالع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما  ماهالمنوب عنه وحد
."83وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة   

نستخلص من ذلك إن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية يجيز لضابط الشرطة القضائية إذا 
.ما قام بتفتيش مسكن المتهم أن يطلع على المستندات أو األوراق التي يعثر عليها نتيجة التفتيش  

مالحظة: لما كان إجراء التفتيش يبيح للقائم به إجرائه في كل مكان يرى هو احتمال وجود األشياء 
  تهاأخرى تعد حيازتها جريمة قائمة بذاالتي يبحث عنها فيه، فقد يترتب على ذلك العثور على أشياء 

أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، فهل يجوز له ضبطها؟    
قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  وذلك لعدم إن هذه المسالة فعال تعد محل نقاش في  

 40أخرى وتضبط أثناء التفتيش جريمة في يدتعد حيازتها جريمة أو تفوجود حل لمصير األشياء التي 
وعن قانونية اإلجراء المتخذ بشأنها ، وهل ضبطها صحيحا أو باطال ؟ و في هذا الصدد نجد هناك 

  :رأيين

                                           
39

 .85:، ص"ائية في القانون المقارناإلثبات في المواد الجن" ،محمود مصطفى. د - 
40

 .243 :الجزء الثاني، ص ،"مباديء اإلجراءات الجزائية في التشريعي الجزائري"، احمد شوقي الشلقاني. د - 
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الرأي األول: يرى بصحة التفتيش ويعزز قوله بان المشرع لم يجرم التفتيش ذاته بل حرم انتهاك 
حرمة المسكن التي نص عليها الدستور، فإذا انتهكت الحرمة بمسوغ قانوني فان مسكن المتهم بالنسبة 

يعثر عليه أثناء  فما للقائم بالتفتيش يصبح مباحا ال حاجة الستصدار إذن في التفتيش فيه، وعليه
.يكون له أثره هغير متصل بالجريمة الجاري من اجلها التفتيش إال أنإن كان و التفتيش  

الرأي الثاني: فيرى أنصاره بان التفتيش إنما صدر به األمر بالنسبة لجريمة معينة بالذات، فليس للقائم 
بالتفتيش أن يستند في إقامته دعوى أخرى على شيء أخر عثر عليه ال يتصل بالجريمة، فحرمت 

ا ما دام لم يصدر إذن بالتفتيش خاص بالجريمة الثانية، وفي هذا ت قائمة فيما يتعلق بهمسكن مازالال
  41ل الدكتور محمد محدة عندما يقولتاذ الفاضلمح موقف األسالثاني ن الرأيالصدد و بخصوص هذا 

إذا كان المشرع قد خول للضبطية القضائية حق اإلطالع على بعض األسرار المفيدة في كشف " 
قة، فان كان يبحث عن سيارة تحمل أسلحة أو مواد مهربة فيجب أال يفتح الخزائن أو الصناديق الحقي

أثناء عملية التفتيش، فإن فعل ذلك عرض نفسه  هالصغيرة، كما عليه أال يكشف ما اطلع عليه أو صادف
."بإفشاء أسرار المهنة لمساءلة ل  

ر للكثير من اإلجراءات التي يمارسها في التعسف الكبي هوالواقع أن الرأي الثاني يجد سند
 مساكنلمباشرة التفتيش ل دضباط الشرطة القضائية أثناء بحثهم عن أدلة الجرائم وبصفة خاصة عن

عي ضباط سوذلك مثل وعند إحساس بوجود قدر من التجاوز في تنفيذهم لتفتيش المساكن، ، بمعرفتهم 
حل تفتيش وبحثهم عن أدلتها في أماكن بالجريمة م تتعلق أساسا الشرطة القضائية إلى ضبط أدلة قد ال

42يستحيل تصور وجودها فيها  
:رضينوخالصة القول أن األشياء التي تظهر عرضا، ال يخلو أمرها من أحد الف  

أ- أشياء تعد حيازتها جريمة: يصح لضابط الشرطة القضائية  المضي في اإلجراءات بشأنها بناءا 
   45و  44لتلبس بالجريمة كما هو المستفاد منه من نص المادتين له في أحوال ا ه المخولقعلى ح

بارها كذلك أن تكون لة وكأنها حالة التلبس ويكفي العتأي أن هذه الحا جراءات الجزائية من قانون اإل
 ،يسفر التحقيق بعد ذلكسهناك عوامل خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة بصرف النظر عما 

الجزائري قد أخذ بالقاعدة السابقة وتطبيقا لذلك قضى بأن األمر بالتفتيش ال يمنع والواقع أن المشرع 
.43ةربحث واكتشاف أشياء أخرى أو بضاعة مهالب  

، فقيام حالة التلبس يجعل نص يقرره جريمة ال يحتاج إلى اتي تعد حيازتهال وضبط األشياء  
.تيش عرضا بط الشرطة القضائية من واجبه أن يضبط ما كشف عنه التفاض  

ب-  أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى: قد يسفر التفتيش عن أشياء تتعلق بجريمة أخرى 
د حيازتها جريمة في حد ذاتها، ومثال تعها، دون أن تغير تلك التي يباشر اإلجراء للبحث عن حقيق

ذي يجري فيها، واألصل ذلك أشياء استعملت في ارتكاب جريمة أخرى أو تعتبر دالئل تفيد التحقيق ال
يجوز لضابط الشرطة القضائية ضبط هذه األشياء مادامت ال تتصل بالجريمة الجاري التفتيش  ال هأن

جريمة، إذ ال تتوفر حالة التلبس في هذا الفرض، فإذا أراد ضابط  تعد بشأنها، ومادامت حيازتها ال
إذن مستقل يخول له ضبطها قيق ليصدر التحلقاضي ية ضبط هذه األشياء عليه أن يلجأ الشرطة القضائ

، وفي هذا اإلطار نجد أن 44وهو ما قد ينجم عليه العبث بها أو إخفائها مما يضر بمصلحة العدالة
من  50المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه النقطة بينما المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة 

شياء التي تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى قانون اإلجراءات الجنائية المصري أجاز ضبط األ
.غير تلك التي استلزمت إجراء التفتيش  

    

 الفرع الثاني: إجراءات ضبط األشياء المنقولة
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ة لضمان ط، فأوجب مراعاة قواعد شكلية معينالضب تنظم قانون اإلجراءات الجزائية إجراءا  
الناجمة عن الضبط، وقد نص على ذلك دلة ألسالمة امن  كدالتعرف على األشياء المضبوطة ، والتأ

الضبط الذي  من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، وهذا فيما يخص 84، 45، 42في المواد 
مانع من  ال هوإن جاءت في التحقيق االبتدائي إال أن 84شرطة القضائية، والمادة يمارسه ضابط ال

يمية ال القضائية لكونها حاملة لقواعد تنظبطية تطبيقها على األشياء المضبوطة من طرف رجال الض
.45أي بطالن ألنها ليست جوهرية مخالفتهايترتب على   

ويمكن القول أن القواعد المتعلقة بضبط المنقوالت هي قواعد واحدة سواء أكانت هذه   
 هاء تفتيشأثن هبناءا على حالة التلبس أم موجودة في مسكن هالمضبوطات موجودة مع المتهم أثناء تفتيش

.قاضي التحقيق من  نتدابعلى ا ءابنا  
:مثل إجراءات ضبط األشياء المنقولة فيما يليتسبق ذكره ت وبناءا على ما    

 
 

 أوال: عرض األشياء المضبوطة
وأن يعرض األشياء " في فقرتها الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية  42تنص المادة   

"مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها المضبوطة على األشخاص المشتبه في  
حالة  ىقتصر علي 42يق الفقرة الثالثة من المادة وفي البداية البد من اإلشارة إلى أن مجال تطب  

بناءا على حالة التلبس أو  هللمتهم أو مسكن هضبط األشياء بمعرفة ضابط الشرطة القضائية أثناء تفتيش
.جراءات الجزائيةمن قانون اإل 139أساس المادة بناء على انتداب من قاضي التحقيق على   

ولقد استلزمت المادة السابقة عرض األشياء المضبوطة على المتهم وذلك إلبداء مالحظات، أي   
على هذه األشياء، فيما يقتصر اله من المالحظات ضبط من المتهم شيء بشيء ليبدي م أن يتم تقديم ما

المتهم على األشياء حالة على مجرد تلقي مالحظات  دور ضابط الشرطة القضائية في هذه ال
عد ذلك استجوابا وهو أمر محظور على  فيما يدلي به من مالحظات، وإال هالمضبوطة دون أن يناقش
46.ضابط الشرطة القضائية  

لى الشخص الذي ضبطت لديه وينصح البعض بأن يقدم القائم بالتفتيش األشياء المضبوطة إ  
ت له صلة بهذه األشياء، وسند وتاريخ حيازتها وأوجه استعماله لها ويناقش في ما إذا كانويسأله ع

ثم يتحقق بقدر االمكان من صحة هذه البيانات التي  شأن وجودها في المكان الذي عثر عليها فيه،
من هذا اإلجراء هو التعرف على األشياء المضبوطة، وضمان  العلةو يجب إثباتها في المحضر،

مستمد منهاصحة الدليل ال  

وال يقتصر عرض المضبوطات من طرف ضابط الشرطة القضائية على المشتبه فيه فقط بل   
 84إال أن المادة  ،السابقة لم تنص على ذلك 42على وكيله أيضا، وهذا رغم أن المادة  هايتعين عرض

صحوبا بمحاميه أو الوثائق إال بحضور المتهم مو في فقرتها الثالثة و الرابعة التي منعت فتح اإلحراز
.بعد استدعائها قانونا  

سببين لألضرار بالمتهم فقد نصت زائري أال يكون التفتيش و الضبط ورغبة من المشرع الج  
يجوز لمن يعنيهم األمر الحصول على نفقتهم و في اقصر وقت "  هفي فقرتها الثالثة على أن 84المادة 

تي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق ال
" التحقيق  

 ثانيا: تحريز األشياء المضبوطة 
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لق األشياء أو تغ" واعد تحرير المضبوطات على أن إ ج في فترتها الرابعة ق 45حددت المادة  
ء أو رت الكتابة عليها فإنها توضع في وعارالمستندات المحجوزة ويختم عليها ، إذا أمكن ذلك فإذا تق

" كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه  
ما  وبالنسبة لألشياء فقد تكون إما ،تمل األشياء و المستنداتإن الضبط يشو المالحظ في هذه المادة 

استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة أو أي شيء أخر يفيد في 
.كشف الحقيقة  

لضبط يشمل كال النوعين من كون مغلقة أو مفتوحة، فامستندات يستوي أن توبالنسبة لل
.المستندات  

الكتابة عليها فإنها توضع في  ، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرتهاوتغلق المضبوطات ويختم علي
فقد يكون ظرفا  ،، ويقصد بالحرز أي غطاء خارجي يهدف إلى صيانة وحفظ الشيء المضبوطحرز

مشروبات موجودة  ، وقد يكون زجاجيا إذا تعلقت األمر ببقاياتورقيا إذا تعلق األمر بضبط المستندا
  .بإحكام مغلوقكما يجب أن يكون الحرز  ،47في كاس تناوله المجني عليه مما أدى إلى وفاته بالتسمم

تمه، وقد ألزم المشرع ويضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بخ
.الجزائري ضابط الشرطة القضائية أن يختم الحرز بختمه  

وليس هناك ما يمنع المتهم من وضع خاتمه إلى جانب ختم ضابط الشرطة القضائية متى طلب 
إذ أن هذا قد يكون مبعثا لالطمئنان بالنسبة للمتهم بعدم حصول عبث بالمضبوطات على أن  ،48ذلك

.49على اإلحراز هلم يضع خاتم هحتى ال يدعي فيما بعد بأن بة العامةلنيايرسل ختم المتهم ل  
رها بعضها أو كلها يالهدف من هذا اإلجراء هو منع العبث باألشياء المضبوطة أو احتمال تغيو 

فقرة الثانية من بوطة في مكان الضبط وهذا بدليل الو األصل أن يتم جرد األشياء و المستندات المض
ضابط الشرطة القضائية للقيام  دبوهذا في حاالت ن قانون اإلجراءات الجزائية من 84المادة 

ير بعض الصعوبات، فيمكن االكتفاء بوضع ثإذا كان تنفيذ ذلك من شان أن ي هبالتفتيش، غير أن
بجردها فيما بعد ووضعها في  ةتى تتاح الفرصحفي حقيبة مغلقة  أو ةالمضبوطات في إحراز مؤقت

.إحراز نهائية  
ك ذهبية ئلقاضي التحقيق أن يأمر بإيداع ما يضبط من نقود أو سباويجيز المشرع الجزائري  

أوراق ذات قيمة مالية وتكون الزمة لكشف الحقيقة أو لحفظ حقوق األطراف في  أوأوراق تجارية و
.لجزائيةمن قانون اإلجراءات ا 84الخزينة العمومية وذلك وفقا لما جاء في الفقرة األخيرة من المادة   

 ثالثا: فض األختام 
عدم فتح اإلحراز والوثائق إال بحضور المتهم  من قانون اإلجراءات الجزائية 84أوجبت المادة  

.حضور هذا اإلجراءأيضا من ضبطت عنده هذه األشياء ل كما يستدعيه مصحوبا بمحامي  
غياب المتهم أو فالقانون يوجب حضور المتهم مصحوبا بمحاميه، وال يصح فتح اإلحراز في  

.محاميه فالبد من حضورهما معا حتى تفتح اإلحراز  
 أثناءأما المقصود بمن ضبطت عنده األشياء فهو قد يكون الشخص الذي وجد في مسكن المتهم  

على إذن تفتيشه، وذلك متى قامت قرائن قوية أثناء  بناءا تفتيشه بمعرفة ضابط الشرطة القضائية
كما أن  ،يفيد في كشف الحقيقة ئان هذا الشخص الموجود فيه يخفي معه شيتفتيش مسكن المتهم، على أ

المقصود به صاحب المكان الذي به أثار تفيد في كشف الحقيقة إذا كان الشخص غير المتهم ووضعت 
.سبب ارتكاب الجريمة فيهه باألختام على مكان  

ضبطت عنده هذه ويالحظ أن المشرع الجزائري قد نص على حضور المتهم ومحاميه ومن   

اإلحراز والوثائق المضبوطة، ولكن ما هو الحكم لو أن وضع األختام تم بمعرفة  األشياء عند فتح
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من  84المادة  أن ه للضبط من جانب قاضي التحقيق وبخاصةدبضابط الشرطة القضائية بناء على ن
و التفتيش و الضبط، بمعرفة واردة في إطار القسم الثالث الخاص باالنتقال  قانون اإلجراءات الجزائية

المندوب فض هذه األختام و التقيد بأحكام المادة  قاضي التحقيق، فهل يجوز لضابط الشرطة القضائية
.أم ال يتعين عليه ذلك من قانون اإلجراءات الجزائية )03(الفقرة  84  

اءت في و إن ج من قانون اإلجراءات الجزائية 84رأي الغالب فقها إلى أن المادة لذهب ا 
من رجال الضبطية القضائية  تطبيقها على ضبط األشياء الحاصل ال مانع من هالتحقيق االبتدائي إال أن

تها أي حاملة لقواعد تنظيمية ال يترتب على مخالف من قانون اإلجراءات الجزائية 84لكون المادة 
من قانون  84المادة  المشرع الجزائري قد نص في أنوفي اعتقادنا . 50بطالن لكونها ليست جوهرية

ام بحضور المتهم ومحاميه معا أو بعد دعوتهما ختاالتفض فقرة الثالثة على أن  اإلجراءات الجزائية
وذلك إذا كانت هذه األختام قد وضعت بمعرفة ضابط ،إلى الحضور وكذلك من ضبطت لديه األشياء 

.الشرطة القضائية بناء على انتداب من قاضي التحقيق  
فقا تلبس ونت األختام موضوعة بناء على ضبط ناتج عن تفتيش مستند إلى حالة أما إذا كا 

من قانون  64بناء على المادة  اإلبتدائي أو في إطار التحقيق  من قانون اإلجراءات الجزائية 45للمادة 
ام بحضور األشخاص الذين عاونوا في إجراء التفتيش و ختفيتعين فض األ اإلجراءات الجزائية

قام ضابط  اللذين و هم الشاهدين من قانون اإلجراءات الجزائية 45عليهم في المادة  المنصوص
.الشرطة باختيارهم لحضور التفتيش نظرا لعدم حضور المتهم أو نائبه  

 
 

 الفرع الثالث: ضبط العقار
 بالتفتيش أن الجريمة قد تركت أثار بمكان ما أو تركت القائم  قد يبدو لضابط الشرطة القضائية 

ويقتضي الكشف عنها و التعرف على حقيقتها االستعانة بالخبراء مثل بقع الدم  ،فيه أشياء تفيد التحقيق
الموجودة على أرضية المسكن أو بحيطان الغرفة أو بصمة أصابع للمشتبه فيه موجودة على زجاج 

ف الحقيقة فيتم ضبط النافذة، وعندئذ تبدو المحافظة على العقار الذي به هذه اآلثار أمرا ضروريا لكش
.العقار لمصلحة التحقيق  

لقها وإقامة حراس عليها وهذا لمواجهة يكون بوضع األختام على أالماكن وغوضبط العقار  
.51قلهاأثار الجريمة في محل الواقعة التي ال يمكن ن  

ووضع األختام وتعيين الحراس على المكان هو رخصة لضابط الشرطة القضائية، وليس واجبا  
ه ، فله أن يقدر ما إذا كانت توجد اآلثار من عدمها ، وفي حالة وجودها فهون ليس ملزما بوضع علي

.األختام وتعيين الحراس إال إذا قدر أهميتها في ذلك  
أو ضبطه ال يستمر في الغالب مدة طويلة، وال يكون إال إذا بد له ضرورة،  التحفظ على العقارو 

.اع به مع ما قد يواجه في ذلك من عناءمن االنتف ألنه يحرم حائز العقار  
التحفظ على هذا النحو يباشره ضابط الشرطة القضائية في حالة االستعجال التي ال يكون و 

.بالوسع فيها اللجوء إلى سلطة التحقيق قبل اتخاذ األجراء  
ضبط العقار وأيضا تشريعات دول لقواعد خاصة  لم ينص على القانون الجزائري أن  والواقع 

عربية أخرى مثل سوريا، األردن، تونس، الكويت، لبنان و المغرب، بينما نجد أن المشرع المصري 
نصت ائية المصرية قد نظم مسالة ضبط العقار حيث نمن قانون اإلجراءات الج 54و  53في المادتين 

ي بها أثار لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا األختام على األماكن الت" من نفس القانون  53المادة 
ذلك بأو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يضعوا ختما عليها، ويجب عليهم أخطار النيابة العامة 
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وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة الحال في  لهذا اإلجراء أن ترفع األمر إلى القاضي الجزائي  
" إلقراره  

جراءات الجنائية مما يجعل وإذا كانت هذه المسالة قد نظمها المشرع المصري في قانون اإل 
التي للدول تطبيقها في مصر يكون وفق نص قانوني صريح، إال أن هذا ال يمنع األجهزة القضائية 

قانوني ينظم هذه المسالة كالجزائر مثال من إمكانية ضبط العقار بالوسائل التي تتفق مع  نص  ليس لها
.طبيعتها ومتى اقتضت حالة االستعجال ذلك  

 
 المطلب الثاني: ضبط المراسالت 

ويل الناس حق االحتفاظ بسرية مراسالتهم أيا كان نوعها، ن احترام الحريات العامة يقتضي تخإ 
سرية المراسالت " من الدستور الجزائري الحالي على أن  39وعلى هذا األساس فقد نصت المادة 

.واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة  
بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص ارسلت المكتوبة  خطاباتويقصد بالمراسالت جميع ال 

وكذلك المطبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد أو البرق، و يستوي أن تكون 
الهاتفية التي خاللها  المكالمات الرسالة داخل ظرف مغلق أو مفتوح، كما تعد من قبيل المراسالت

.يجيش في نفسه إلى الغير يستطيع الشخص التعبير عما  
المراسالت بهذا المفهوم تعد عنصرا من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة، بل هي من و 

كان نوعها ما هي إال ترجمة  اذلك الن الرسائل أي أهم عناصر هذا الحق في الدستور الجزائري،
ه اإلطالع عليها، فهي مادية ألفكار شخصية و أراء خاصة ال يجوز لغير مصدرها و من توجه إلي

.غالبا ما تكون مستودعا لخصوصيات اإلنسان  
ال ريب أن التدخل الخفي يهدد الحياة الخاصة ألنه يتم من خالل العديد من الوسائل التي شهدها و 

 االتقدم العلمي و التقني السبب الرئيسي في كثرتها، فقد يتم التصنت على مكالمات الشخص و تسجيله
دون علمه، وكذلك تصوير كافة ما يحرص الشخص على إخفاءه وهذا مكاتباته ومراقبة               
على حياة الفرد الخاصة، إذ أصبح من الممكن تتبع الشخص في كافة تحركاته و  اكبير داما يشكل تهدي

فة يسهل إلى حد كبير معر هإال أن ةما يمثل هذا التقدم العلمي من خطرا على حياة اإلنسان الخاص ربقد
لمصلحة امن المجتمع ومكافحة عنها، وبالتالي يصبح من الضرورة و حقيقة الجرائم و الكشف 

.بهذه الخصوصية سالجريمة المسا  
من هذا المنطلق فان ضبط المراسالت في هذا اإلطار يكون إما من خالل ضبط الرسائل و هذا و 

لهاتفية وهذا خالل مراقبة المحادثات اما سنتطرق له في الفرع األول من هذا المطلب، و إما يكون من 
.موضوع الفرع الثاني  

 
 الفرع األول ضبط الرسائل

إن الحقوق الواردة على الرسالة بمقتضى حرمة المراسالت المقررة بالنص الدستوري السابق  
وجه إليه اإلطالع على سريتها بغض النظر عن مضمونها، حتى ز لغير مصدرها و من تذكره، ال يجي

هذا المضمون ال يتعلق بالحياة الخاصة للمراسل أو المرسل إليه، ومن باب أولى ال يجوز  لو كان
.محتوياتها بأي شكل من األشكال إفشاء  

وتعرف الرسائل بأنه حديث مكتوب بين شخصين تتولى نقله هيئة البريد، فينطوي تحت مفهوم  
.52تب البريدالبرقيات التي توجد لدى مكوالرسائل، الخطابات و المطبوعات   

وإذا كان المشرع المصري في قانون اإلجراءات الجنائية المصري قد اخضع ضبط الرسائل بكل 
في حين نجد أن المشرع الجزائري و من خالل قانون اإلجراءات الجزائية  ،أنواعها ألحكام خاصة

.جاء خاليا من أي نص حول ضبط الرسائل عندما تكون في دوائر البريد  
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لقاضي التحقيق أن يأمر " من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على أن  95دة فقد نصت الما 
بضبط جميع الخطابات و الرسائل و المطبوعات و الطرود لدى مكاتب البريد و جميع البرقيات لدى 

متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ..... البرقمكاتب 
قابة أو على ثالثة اشهر، وفي جميع األحوال يجب أن يكون الضبط أو اإلطالع أو الر لمدة تزيد

.أخرى مماثلة دسبب ولمدة ال تزيد عن ثالثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدالتسجيل بناءا على أمر م  
من خالل هذه المادة نجد أن المشرع المصري قد وضع شروط ال بد من توافرها حتى يتم و 

أن يكون لهذا األجراء فائدة في  كل أنواعها لدى مكاتب البريد ، وهيوء إلى ضبط الرسائل باللج
ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة واال تزيد مدة اإلذن عن ثالثين يوما قابلة للتجديد ، وان يكون األمر 

 باتخاذ هذه اإلجراءات مسبب من طرف قاضي التحقيق 
.قانونا عند ضبط الرسائل وتفتيشها مخولة ضماناتالواقع أن هذه الشروط تعتبر و   

وفي الجزائر وفي ظل انعدام وجود أي نص أجرائي في قانون اإلجراءات الجزائية يعالج هذه  
.المسائل، نجد انه من الجانب الفقهي بشان مسالة ضبط الرسائل وجود اتجاهين أساسيين هما  

 االتجاه األول: 
و الذي يجيز إجراء ضبط المراسالت إال في إطار التطبيقات ه الدكتور رمضان زرقين يتزعم 

 يجوز لقاضي التحقيق حجز المراسالت التي يتلقاها هأنأحسن بوسقيعةوكذلك يرى الدكتور  53القضائية
.54أو تصدر عنه ما لم تكن موجهة إلى محاميه أو صادرة عنه المتهم  

ا بل يجيز ضبطها في إطار التحقيق حرمة المراسالت على إطالقه بمبدأ وهذا الرأي ال يأخذ 
.القضائي دون اإلخالل بحقوق الدفاع  

 
 االتجاه الثاني: 

يتزعمه األستاذ عبد الحميد عمارة عندما يرى أن المشرع الجزائري أحاط سرية المراسالت 
من قانون  85و  46شاءها، ورتب عليها عقابا جزائيا طبقا للمواد ز إفبعناية خاصة، حيث لم يج

.55اءات الجزائية الجزائريةاإلجر  
ونحن من جانبنا نتفق مع كال االتجاهين معا، فإذا كان االتجاه األول يجيز ضبط الرسائل في  

إطار التحقيق القضائي باعتبار انه يجوز ضبطها بعد خروجها من مكتب البريد ووجودها داخل مسكن 
ألوراق المنصوص عليها في المواد المتهم، و الرسائل نوع من األوراق تنطبق عليها قواعد ضبط ا

ا في حالة اإلنابة القضائية فانه ال يجوز لضابط بينمو ما يليها إ ج وذلك في إطار حاالت التلبس،  44
من قانون  84الشرطة القضائية المأذون له بالتفتيش ضبط مراسالت المتهم ما دام أن المادة 

حرمة المراسالت ها، أما االتجاه الثاني المؤيد لاإلجراءات الجزائية لم تصرح باألوراق الجائز ضبط
مادام المشرع الجزائري لم ينظم بنصوص خاصة إمكانية ضبط الرسائل و البرقيات لدى مكتب البريد 

.من قبل الضبطية القضائية المأذون لها بالضبط  
    يدخروجها من مكاتب البر دومن هذا المنطلق فان قاضي التحقيق يجوز له ضبط الرسائل بع 

من ثم ليس هناك ما يمنعه من ضبطها لدى تلك المكاتب قبل وصولها إلى المتهم ، وهذا و           
إ ج التي أجازت لقاضي التحقيق أن يباشر التفتيش في جميع أالماكن  81استنادا إلى عموم نص المادة 

ا تجدر اإلشارة إلى أن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا إلظهار الحقيقة ، كم
المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائية قد نص على جواز  20/12/2006المشرع الجزائري وفي تعديل 

العتراض الرسائل وكان عليه كية ولم يتطرق السللاعتراض المراسالت التي تتم بالطرقة السلكية وا
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قانون اإلجراءات الجزائية  أن يحذو حذو المشرع المصري وينص على قواعد قانونية إجرائية في
سمح المشرع بالمراقبة الخاصة أين  2006كما هو الحال في تعديل اعتراض وضبط الرسائل  متنظ

.الضرورة وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الثانياقتضاء للمتهم عند  ةبالمراسالت السلكية والالسلكي  
  

 الفرع الثاني: مراقبة المحادثات الهاتفية
الهاتفية ميزة من معطيات التقدم العصري، وتؤدي وظيفتها االقتصادية و االجتماعية االتصاالت  

األبعاد ، ووفرت األوقات وسهلت أسباب االتصال دون انتقال أزالت والثقافية، بالسرعة التي 
السلكية نعمة لإلنسانية في تسيير شؤون الحياة في أسرع ت الهاتفية سلكية أو فاالتصاال ،وباإليجاز

وقد استفاد أفراد المجتمع من  .ت وبأدنى جهد، إلى جانب ما تتسم به في األصل من طابع السريةوق
التقدم الحضاري و التقني كل بما يحقق أغراضه، ومن هنا كان من الطبيعي أن تستخدم االتصاالت 

ظمة، على ارتكاب الجرائم المن ابوأالسلكية والالسلكية من طرف فئات المجرمين ومن هؤالء من د
خاصة في ظل تطور أجهزة  ....وتجارة المخدرات أو تبيض األموال أو اإلرهاب أو الصرف،

أصبح للمجرمين  هاالتصال السلكية والالسلكية بوجود الهاتف النقال المتطور وكذا االنترنت حتى أن
الحال  وسائل اتصال متطورة ومتاحة لهم وفي متناولهم يمكنهم القيام بجرائمهم بواسطتها كما هو

......بالنسبة للهاتف النقال أو شبكة االنترنت  
رءا لخطر الجريمة ومالحقة الجناة، دوهذا الخطر هو ما أدى إلى مراقبة المحادثات الهاتفية و

مع أن األصل هو أن للحياة الخاصة باإلنسان حرمتها، وألسرار محادثاته حمايتها وهو ما قررته 
.1996سنة من الدستور الجزائري ل 39المادة   

ومما هو جدير بالذكر أن االتجاه الحالي منصب على استعمال الوسائل العلمية الحديثة لمحاربة 
.الجريمة، وذلك لتسهيل مهمة كشفها واثبات تعقب المجرمين للقبض عليهم  

  .اة وقوع الجريمة أو نسبتها إلى مرتكبيهأدلوتهدف وسيلة المراقبة للمكالمة الهاتفية إلى جمع 
ا كان كل من المشرعين المصري و الفرنسي قد سبقا نظيرهما الجزائري في اعتماد فإذ

نصوص قانونية تنظم كيفية مراقبة المكالمات الهاتفية فان المشرع الجزائري انتظر إلى غاية نهاية 
وقام بإدراج مواد في قانون اإلجراءات الجزائية  2006ديسمبر  20وبالضبط في تعديل  2006سنة 

مكالمات الهاتفية ولكن ري تعالج مسالة ضبط المراسالت السلكية والالسلكية و التي من بينها الالجزائ
ة وهذا ما سنتطرق إليه ينكون هذا اإلجراء خاص بجرائم دون أخرى وكذا وفق شروط معاشترط ان ي

.بالتفصيل  
  أوال: الجرائم التي يجوز استعمال هذا اإلجراء فيها

و المتعلق  20/12/2006المؤرخ في  06/22المستحدثة بالقانون رقم  5مكرر  65نصت المادة   
إذا اقتضت ضرورة التحري في الجريمة المتلبس بها أو ' بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية على انه 

 اسةالتحقيق االبتدائي في جرائم المخدرات، أو الجريمة المنظمة  العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الم
ريع الجرائم المتعلقة بالتشالمعالجة اآللية للمعطيات أو جرائم تبيض األموال أو اإلرهاب أو  بأنظمة

اعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال ........الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
....السلكية والالسلكية   

تعمال طريقة اعتراض إ ج يتضح أن المشرع قد حصر اس 5مكرر  65من خالل نص المادة   
ددة على سبيل الحصر المراسالت السلكية و الالسلكية التي من بينها المكالمات الهاتفية في جرائم مح

سواء من  ينواالستقرار الوطنيائم وما تشكله من خطر على األمن هذه الجروهذا نظرا لخطورة 
: الجانب األمني أو االقتصادي وهذه الجرائم هي   

.ظمة العابرة للحدود الوطنية الجريمة المن -   
.اآللية للمعطيات  جةبأنظمة المعال ةالجرائم الماس -   

.جرائم تبيض األموال  -   

  .جرائم اإلرهاب - 
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.جرائم الفساد  -   

.ع الخاص بالصرفيرلقة بالتشالجرائم المتع -   

 ثانيا : الجهة المختصة بإصدار األمر بالمراقبة 
يجوز لوكيل الجمهورية  .....التحري اتإذا اقتضت ضرور "على انه  5مكرر  65تنص المادة 

: المختص أن يأذن بما يلي   
.اعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية -   
ت وبث وتسجيل الكالم المتفوه به يالتقنية دون موافقة المعنيين من اجل النقاط وتثب توضع الترتيبا - 

في حالة فتح تحقيق قضائي " كما نصت نفس المادة في فقرتها األخيرة على انه .." .....خاصة بصفة 
"المباشرة  تهت مراقببناء على إذن من قاضي التحقيق وتحم العمليات المذكورة تت  

يتضح أن القانون حدد جهتين قضائيتين لهما الحق في إصدار  05مكرر  65من خالل نص المادة 
.ات الهاتفية هاتان الجهتان همااألمر بالمراقبة للمكالم  

أ- وكيل الجمهورية المختص: في حالة التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق االبتدائي في 
  .السالفة الذكر، وتتم العمليات تحت إشرافه وبإذنه ائمالجر

ب-  قاضي التحقيق: في حالة فتح تحقيق قضائي في الجرائم السابقة وان اقتضت الضرورة مراقبة 
بناءا على إذن منه وتحت  05مكرر  65المكالمات الهاتفية للمتهمين وكل العمليات المذكورة في المادة 

.مراقبته المباشرة  
 ثالثا: إجراءاتها وشروطها 

المطلوب التقاطها و  تأن يتضمن اإلذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاال  
رر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها، وهذا ما نصت عليه المادة أالماكن المقصودة، والجريمة التي تب

.من قانون اإلجراءات الجزائية 07/01مكرر  65  
أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري او التحقيق، ) 04(أن يسلم اإلذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة  - 

ءات الجزائيةمن قانون اإلجرا 02فقرة  07مكرر  65وهذا ما نصت عليه المادة   
ه أن ينيبيجوز لكل من وكيل الجمهورية أو الضابط الذي أذن له أو قاضي التحقيق أو الضابط الذي  - 

يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمراسالت السلكية 
من قانون اإلجراءات  08مكرر  65والالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعملية وهذا ما نصت عليه المادة 

.الجزائية  

يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف قاضي التحقيق محضرا عن كل عملية  - 
من قانون اإلجراءات الجزائية  09مكرر  65اعتراض وتسجيل المكالمات وهذا ما نصت عليه المادة 

.النتهاء منهاية العمليات و ااويذكر بالمحضر تاريخ وساعة بد  

المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف،  ينسخ ضابط الشرطة القضائية المكالمات - 
 65التي تتم باللغات األجنبية بمساعدة مترجم وهذا ما نصت عليه المادة  كما تنسخ وتترجم المكالمات

.10مكرر   

اسية التي شهدتها لتطورات االقتصادية و السيوخالصة القول في هذا اإلطار أن المشرع وفي ظل ا - 
األخيرة ونظرا للخطر الذي يهدد األمن و االقتصاد الوطنيين وفي ظل التطور الجزائر في اآلونة 

المشرع  التكنولوجي الهائل و الذي يستعمله المجرمون في الوصول إلى أهدافهم اإلجرامية فقد نص
مراسالت السلكية والالسلكية التي من بينها المكالمات الهاتفية في التعديل األخير على ضبط ال الجزائري 

عنه هذه العمليات ستسفر ا ءات البد من احترامها حتى يعتد بمكما أحاط هذا اإلجراء بعدة شروط وإجرا
 كدليل من اجل الوصول إلى الحقيقة أو كشف معالم 

 ن ينص كذلك على إجراءات ضبطكان عليه أ ، وع في هذا اإلطارالمشرالجريمة، وحسن ما فعل  - 
. واعتراضها الرسائل  

 
 المطلب الثالث : التصرف في األشياء  المضبوطة 
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بناءا على إذن قضائي سلطة التفتيش ين منح المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائيةح  

التي ما سبق وان ذكرنا وهو ضبط األشياء التي تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة جعل لذلك هدفا ك
.اتخذ اإلجراء بسببها  

وضبط األشياء يعني وضعها تحت يد السلطة القضائية لحين انتهاء اإلجراءات في الدعوى 
ما جراءات في الدعوى الجزائية وذلك إوقد بين المشرع الجزائري السبيل الذي تنتهي به اإل .العمومية

ضوعها، ومتى انتهت اإلجراءات في وجه للمتابعة أو من خالل الحكم في موأال من خالل إصدار أمر 
المضبوطات وان كان مآل الدعوى العمومية بإحدى الطرق السالفة الذكر، فان هذا يقضي أيضا بيان 

.قبل انتهاء اإلجراءات في الدعوى العمومية  ن مآلها ذلك ال يحول دون بيا  
لك ستكون دراستنا ل األشياء المضبوطة عن احد األمرين هما الرد و المصادرة لذمآوال يخرج 

في الفرع األول نتطرق إلعادة األشياء المضبوطة و الفرع الثاني :  لهذا المطلب في فرعين أساسيين 
نتطرق لمصادرة األشياء المضبوطة وهذا دون ان ننسى التطرق إلى  الجهة القضائية المتخصصة في 

.هذا اإلطار  
 

 الفرع األول : رد األشياء المضبوطة
ر يدعي يجوز للمتهم و المدعي المدني ولكل شخص أخ" إ ج في فقرتها األولى 86نصت المادة  

من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب استرداده طلب ان له حق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن ي
المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم اآلخرين ويبلغ الطلب المقدم 

" ير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم أخرمن الغ  
ولذلك أجاز المشرع الجزائري لكل من له الحق على األشياء أو الوثائق أو المستندات  

.المضبوطة أن يطلب استردادها من يد السلطة القضائية  
إنهاء للضبط من خالل رد الشيء إلى أصله، ومن ثم فهو  هواألمر بالرد ال يخرج عن كون 

رد األشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وبالتالي فهو إعادة  همنلغرض اإجراء 
.الحال إلى ما كانت عليه وقت الضبط  

لم يعد يوجد مبرر لالحتفاظ باألشياء المضبوطة بعد أن أدت دورها في  هوالعلة من الرد هي أن 
ناءا على ارتكابها أو أتضح انعدام فائدتها إظهار الحقيقة في الجريمة التي ضبطت فيها هذه األشياء ب

.56لها فائدة في كشف الحقيقة في جريمة أخرى تفي كشف الحقيقة في هذه الجريمة ولو كان  
 أوال: ما ينصب عليه الرد

األصل أن الرد ينصرف إلى األشياء المضبوطة كافة، ولكن يستثني من ذلك األشياء التي تعتبر  
الرد المضبوطات التي تعد  يشمل كذلك ال ، ت فهذه ال يمكن ردهاحيازتها جريمة مثل المخدرا

حيازتها مشروعة من حيث األصل إال أن حيازتها وقت ضبطها لم تكن مشروعة لعدم توافر الشروط 
ياء القانونية المطلوبة لمشروعية هذه الحيازة مثل عدم الحصول على ترخيص بالحيازة بالنسبة لألش

.57حيازة األسلحة و الذخائرذلك ك التي يتطلب القانون لها  
 ثانيا الجهة المختصة برد الشيء المضبوط

أعطى المشرع الجزائري الحق في رد األشياء المضبوط في حالة توافر  الشروط المقررة  
يجوز للمتهم و للمدعي المدني ولكل " إ ج في فقرتها األولى  86لقاضي التحقيق، لذلك تنص المادة 

ه الحق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي شخص أخر يدعي أن ل
."التحقيق  
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مع مراعاة ما يستوجبه القانون في شان عدم لزوم االسترداد قاضي التحقيق في طلب ت وعليه يب 
ليس محال للمصادرة فان قاضي التحقيق يأمر برد  هالشيء المضبوط لمصلحة العدالة، والتيقن من أن

.ضبوط إلى صاحب الحق فيهالشيء الم  
أيام من تبليغ قرار قاضي  10ويمكن التظلم ضد قرار قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام خالل  

.التحقيق الخصم المتظلم، ويتم التظلم بواسطة عريضة تودع لدى غرفة االتهام  
 تالبباإلضافة إلى قاضي التحقيق كسلطة مختصة في رد األشياء المضبوطة فان االختصاص ب 

في رد األشياء و المستندات أو الوثائق و األوراق المضبوطة يتنقل من اختصاص قاضي التحقيق إلى 
.58جهة أخرى على النحو التالي  

أ- النيابة العامة: ممثلة في وكيل الجمهورية إذا كان قاضي التحقيق قد تصرف في القضية بان 
إذا  " إ ج  87ء، وهذا ما نصت عليه المادة أصدر أمر باألوجه للمتابعة دون أن يقضي برد األشيا

لمضبوطة فان سلطة  ا في طلب رد األشياء تأصدر قاضي التحقيق قرارا باألوجه للمتابعة ولم يب
".في ذلك تكون لوكيل الجمهورية تالب  

ب-  جهة الحكم: إذا أحيلت إليها القضية تعتبر مختصة بالبت في مسالة رد األشياء، حيث يتوجب 
في طلب االسترداد المقدم من المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية،  تبعليها ال

 وال يجوز لها أن تقضي بالمصادرة ما لم تقضي في طلب االسترداد بالرفض أو القبول
ما  برد األشياء المضبوطة وهذاتتعلق أي سلطة  ملكي تجدر اإلشارة أن ضابط الشرطة القضائية ال

القانون الجزائري، وبالتالي فاختصاص رد األشياء ينعقد إما لقاضي التحقيق أو النيابة  عليه سار
.ذكرها حسب األحوال السابقالعامة أو حتى محكمة الموضوع وهذا   

 ثالثا: من يحق له تسلم المضبوطات في حالة اإلعادة
أما إذا كانت  59األشياء المضبوطة وقت الضبط تهمن كانت في حياز كن الرد إلىاألصل أن يم

كانت له لمن المضبوطات من األشياء التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها فإن ردها يكون 
.حيازتها كاألموال المسروقة فإنها تعاد للمجني عليه  

وبذلك فقد أنصف المشرع الجزائري الشخص الذي يطالب باسترداد الشيء المضبوط والذي كان في 
إج في فقرتها األولى التي  86نصت عليه المادة  م يكن هو مالكه، وهذا ماحيازته وقت الضبط ولو ل

يز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وألي شخص رد األشياء المضبوطة وهي التي تج نظمت  قواعد
.آخر له الحق على األشياء المضبوطة أن يطلب استردادها  

عليها الجريمة أو التي تحصلت منها، فيكون  أما إذا كانت األشياء المضبوطة من األشياء التي وقعت
.الرد للمجني عليه بناءا على طلبه عند توافر الشروط اآلتية  

. يء موضوعا للجريمةـ أن يكون الش  
. للشيء بسبب الجريمة تهـ أن يكون فقد حياز  

.ـ أال يكون لمن ضبطت المضبوطات لديه الحق في حبسها  
 

 الفرع الثاني: مصادرة األشياء المضبوطة
يجوز أن يؤمر بمصادرة األشياء " من قانون العقوبات الجزائري على أن  25لقد نصت المادة 

المضبوطة كتدبير من تدابير األمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها 
قبل إلغائها  نص هذه المادةلنية ، وصالح الغير حسن از األمر بردها ليعتبر جريمة، ومع ذلك يجو

بتعريف المصادرة بصفتها عقوبة تكميلية، تكفل  20/12/2006المؤرخ في  23ـ  06بقانون رقم 
إلى خزينة  تهبرا وإضافإجراء يؤدي إلى نزع ملكية المال جومن خاللها يمكن تعريف المصادرة بأنها 

جوز لها أن تقضي بإجراء ي ليت إليها القضية الحظة أن جهات الحكم التي أحكما تجدر المال ، الدولة
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مصادرة لألشياء المضبوطة مالم تقضي في طلب االسترداد المقدم من المدعي أو المتهم أو الغير 
فبراير  23المؤرخ في  في قرارها بالرفض أو القبول وهذا ما أكدته الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا

1993 .  
لتكميلية، وتتمثل في وضع الدولة يدها ات االعقوبوالمصادرة قد تكون عامة تندرج في ضمن 

عقوبة جوازية للقاضي في  على بيع أموال المحكوم عليه وبيعها بواسطة مصلحة الدومين، وهي
ـ  06مكرر من قانون العقوبات قبل إلغائها بالقانون  15بعض الجنايات المنصوص عليها في المادة 

إذا نص القانون صراحة  الجنح والمخالفات إيجوز األمر بها في ال وال 20/12/2006المؤرخ في  23
.على ذلك  

وقد تكون المصادرة خاصة أين تنصب على شيء أو أشياء معينة بذاتها ، وهي إما أن تكون 
.وجوبية وتعتبر تدبيرا أمنيا ، وإما أن تكون جوازية وتعتبر في هذه الحالة عقوبة تكميلية   

رع صراحة على ذلك فإذا قضت محكمة يجوز توقيعها إال إذا نص المش والمصادرة ال
عيبا للخطأ في تطبيق الموضوع بتوقيع عقوبة المصادرة على الرغم من عدم وجود نص كان حكمها م

.كما أن عقوبة المصادرة ال توقع إال ضد المتهم المحكوم عليه، انونالق  
لواجب ا ءنجد أن بعض المواد نصت صراحة على المصادرة وهذا باعتبار أن األشيا هما انك

األمثلة على هذا  جريمة أو موضوعا لها أو أدوات استعملت في ارتكابها ومنللهي محل تها مصادر
على وجوب مصادرة األموال واألشياء المعروضة للمقامرة  168و 165ما جاء في نص المادتين 

من  263 عليها وكذا المبالغ التي توجد في حيازة مروجي أوراق اليانصيب، وما جاءت به المادة
قانون العقوبات في فقرتها الثالثة التي نصت على وجوب القضاء بمصادرة األسلحة واألشياء واآلالت 

من نفس القانون التي تأمر بمصادرة األجهزة  456التي استعملت في ارتكاب الجناية والمادة 
.واألدوات واأللبسة التي استعملها العراف في ممارسة مهنة العرافة  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: بطالن التفتيش 
 

يش وسيلة من وسائل الضبط لكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ولكي يكون الضبط ينبغي أن التفت
يكون نتيجة التفتيش قانوني، أما إذا كان التفتيش غير قانوني لتخلف عنصر أو أكثر من عناصره فهو 

.تنجم عندما يكون صحيحاإجراء باطل، وبالتالي يفقد القدرة على إنتاج آثاره التي   
رمة أسرارهم إهدار لحريات األفراد وانتهاك لحونظرا آلن التفتيش إجراء قانوني يترتب عليه 

سالتهم، فقد وضع المشرع الجزائري قواعد موضوعية وشكلية راعى فيها التوفيق بين الحرية اومر
امة في البحث عن الحقيقة من جهة، وبين المصلحة الع مكنهالفردية وحماية حرمة األشخاص ومسا 

سلطة التفتيش من جهة أخرى، وأوجب على  والوصول إلى الغاية المرجوة والهدف المنشود من
.التحقيق وضابط الشرطة القضائية المأذون له بالتفتيش مراعاة هذه القواعد  

ا، صبح غير ذات قيمة ما لم يتقرر الجزاء على مخالفتها أن هناك قواعد يبررها القانون تكم
تأكيد جزاءات مختلفة تحيط بالمخالفات، وتضمن الفعالية والحرية، يحرص المشرع دائما على ولذلك 

ية  كذلك لتحقيق العدالة التي بأن هذه القواعد هي ضمانات للحريات الفردية، وضرور همانا منيإ
.ا المشرعينشده  



    التفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية

 44

اري يصيب من يخالف في عقاب جنائي أو إدايجابية تتمثل " الجزاءات المقررة  وقد تكون
سلبي يتمثل في منع اإلجراء " القواعد اإلجرائية عند تنفيذ اإلذن بالتفتيش، وقد يكون في شكل جزاء 

.الذي اتخذ بالمخالفة من ترتيب آثاره  
 .وما يهمنا في هذا الصدد هو الجزاء اإلجرائي الذي يتمثل في بطالن اإلجراء لمخالفته القانون

ر هو جزاء إجرائي يترتب على عدم توافر الشروط الالزمة لصحة اإلجراء فالبطالن في هذا اإلطا
القانوني، وبعبارة أدق، هو الجزاء الذي يقع على إجراء معين، كليا أو جزئيا إما بسبب إغفال عنصر 

.يتطلب القانون توافره في اإلجراء، وإما أن اإلجراء طبق أو نفذ بطريقة غير سليمة  
، همطروحة لديقتناع القاضي بناءا على األدلة اللمحاكمات الجزائية هي اولما كانت العبرة في ا

ق أدلة إدانة أن تكون هذه األدلة فرط إلدانة أي شخص في هذه المحاكمات وتشه يوبالمقابل فإن
 دليل يبني القاضي الجزائي إدانته للمتهم بناءا على يمكن بأي حال من األحوال أن مشروعة، وال

إال إذا نص القانون صراحة  به يمكن الحكم هذا أن البطالن ال القانونية، وال يعني باطل من الناحية
غير جوهرية في مفهوم القانون ولو لم يقرر  عليه، بل قد يقع البطالن نتيجة مخالفة قاعدة معينة تعتبر

 المشرع جزاء على مخالفتها، ثم إن أحكام البطالن تختلف من حيث ما إذا كان البطالن يتعلق
.بمصلحة الخصوم في الدعوى، أو يتعلق بالمصلحة العامة  

 إلى ما اوعلى هذا األساس ستكون دراسة هذا المبحث وفق ثالثة مطالب أساسية نتطرق فيه
:يلي  

.نتطرق فيه لمفهوم البطالن وتميزه عن اإلجراءات المشابهة له :ـ المطلب األول  
.عهاالقانونية وأنو تهيعنتطرق فيه ألسباب البطالن وطب :ـ المطلب الثاني  
.نتطرق فيه ألحكام الدفع بالبطالن :ـ المطلب الثالث  

 
 المطلب األول: ماهية البطالن

ثار البحث فيه في ه موضوع عام ينظرية البطالن من أهم موضوعات اإلجراءات الجزائية، ألن
ن أثر هام وهو انهيار كل قاعدة إجرائية، لكن أكثرها البطالن عند الكالم عن التفتيش، مما يترتب م

.الدليل المستمد منه، وألن كثيرا ما يؤدي إلى ضبط جسم الجريمة  
.ن أهمية البطالن كجزاء إجرائي إلى عدة أسباب لعل أهمهاوتكم  

ـ أن القاعدة اإلجرائية شأنها في ذلك أي قاعدة قانونية تحتوي على شقين شق التكليف وشق 
للوصول إلى الحقيقة في  هعلى األجهزة القضائية أن تسلك ، فاألول يرسم الطريق الواجب60الجزاء

الجرائم التي تقع ويجري التحقيق فيها، أما الثاني فيتمثل في حرمان من باشر اإلجراء المخالف 
للقانون من بلوغ الغاية التي يهدف إليها اإلجراء فعنصر الجزاء هو الذي يؤدي إلى احترام القواعد 

.الة حقوق المتهمين وحياتهم الخاصة وخاصة عق الدفاعاإلجراءات الجزائية، وكف  
ولقد نظم قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الشروط الواجبة عند التفتيش، ونص على 

البطالن كجزاء إجرائي واجب لتخلف هذه الشروط، وعند مخالفة قواعد التفتيش التي نص عليها 
علينا أن ندرس في هذا المطلب مفهوم البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية لذلك نرى أن لزاما 

.فرع األول، وتمييز البطالن عن اإلجراءات المشابهة له في فرع ثاني  
 

 الفرع األول: مفهوم البطالن
اإلجراء الباطل كأن لم  انه يعد البطالن هو العمل المخالف لقانون اإلجراءات الجزائية، بمعنى

القائم على يحمل قانوني، وال شك أن في تقرير هذا الجزاء ما  يترتب عليه أي أثر يكن، وبذلك ال
التفتيش بتنفيذ العمل اإلجرائي على التزام أحكام القانون ألنه إذا ما خالفها فلن ينتج عمله المخالف 

.هاألثر الذي يريد  
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جزاء لتخلف كل أو بعض لشروط صحة اإلجراء "  هولقد تعددت التعريفات للبطالن فقد قيل أن
.61قانوني ويترتب عليه عدم إنتاج اإلجراء آلثارهال  

"جزاء إجرائي يرد على العمل اإلجرائي فيهدر آثاره القانونية " وعرفه رأي آخر   
باآلثار القانونية عند  دفالبطالن جزاء يترتب على مخالفة القاعدة اإلجرائية يحول دون االعتدا

دم توفره على العناصر الالزمة لصحته أو ألن من مخالفتها، ولهذا فاإلجراء يكون باطال إما بسبب ع
إغفاله أو  قد تما يختصاص والسلطة القانونية لمباشرته، أو أن إجراء جوهريملك الصفة واال قام به ال

ومن المقرر في التشريعات  .62ب الشروط التي فرضها القانون أو أقرها القضاءحسلم يتم القيام به 
ة العملية الالزمة لتحقيق سالمة المعادلة وهيبتها في جميع مراحل الحديثة أن البطالن هو الوسيل

.الدعوى  
غيره من الجزاءات األخرى لذا فهو أوالٌ جزاء  نفالجزاء في البطالن إجرائي يختلف ع

كما أن الجزاء . ينال من شخص من باشر اإلجراء وإنما يرد على العمل اإلجرائي موضوعي ال
آثاره القانونية على خالف الجزاءات األخرى التي تحتوي على  جرائييسلب من العمل اإل اإلجرائي

.م والتعويضلالعنصر األ  
أن تتوفر شروط معنية  ال بد هولكن هل يترتب البطالن على مخالفة أية قاعدة إجرائية، أم أن 

 في هذه القاعدة؟
ية تعتبر ملزمة وهنا يرى بعض الفقهاء أن جميع القواعد التي نصت عليها اإلجراءات الجزائ
.وواجبة االحترام مهما كانت قيمتها، ويترتب على مخالفتها أو إغفالها البطالن  

انتقادا شديدا ألنه أفرط في التقدير لقي وحسب األستاذ أحمد الشافعي فإن هذا الرأي الفقهي 
فائدة منه ل في الدعوى الجزائية، وتكديسا للقضايا ال ينتج عنها تعطيل الفص الخاص بالشكلية التي

مما يؤثر سلبا على النظام االجتماعي ويلحق م لإلفالت من العقاب بالحكم عليه ،ووسيلة يستعملها المته
.ضررا بالمجتمع  

ومة الجزائية إال أنه إذا كان من حق كل شخص أن يحاكم في أجل معقول فإن طول مدة الخص
عادي للدعوى الجزائية خالل جميع لبطالن الحكم الصادر في القضية، ومن أجل السير الليس سببا 

مراحلها، فقد جعل المشرع والقضاء اإلخالل بالقواعد اإلجرائية الهامة هو الذي يؤدي وحده إلى 
.بطالن اإلجراء المشوب بهذا النوع من العيب  

 
 الفرع الثاني: تمييز البطالن عن الجزاءات اإلجرائية المشابهة له.

معين، لذا أواله كل من المشرع  ءمكن أن يلحق  إجرايعتبر البطالن أهم جزاء إجرائي ي
والقضاء والفقه عناية متميزة وخصه بنصوص تنظمه وأحكام تحدد وتعين مجال تطبيقه وحاالت 

ناحية وتختلف عنه في  تشابه مع البطالن تيعني انتفاء وجود جزاءات أخرى  ، غير أن هذا الهترتيب
. النعدامفي نواحي أخرى كالسقوط وعدم القبول وا  

.منها ةوتلحق هذه الجزاءات الدعوى الجزائية وتؤثر فيها وتحرمها من تحقيق الغاية المرجو  
، فإن البطالن ورغم الجدل الفقهي الدائر حول مدى التقاء وتميز هذه الجزاءات اإلجرائية عن 

بعض صورة من نفس اإلشكالية نالحظها على مستوى القضاء وخاصة بالنسبة لالنعدام الذي يعتبره ال
صور البطالن، إال أنه لم يتم فعال التطرق في الفصل فيما إذا كان االنعدام صورة من صور البطالن 

.الخاص هجزء مستقل عنه له كيان هأم أن  
وإذا كان البطالن من أهم الجزاءات اإلجرائية، تختلف عن غيره من الجزاءات ومن ثم فإنه 

فيتعين التمييز بين البطالن واالنعدام  ،الجزاءات اإلجرائيةمن الضروري أن نميز بينه وبين سائر 
.والسقوط وعدم القبول  
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 أوال:التمييز بين البطالن واالنعدام
البطالن، لكنه يختلف عنه في أن شأنه شأن جزاء إجرائي ينتج عن إجراء معيب  االنعدام 

اء لإلجراء الذي يخالف القانون أشد جسامة ممن يفترضه البطالن، فاالنعدام جز عيبافترض ياالنعدام 
.ينتج آثاره القانونية ألنه عمل غير موجود أصال بصورة تفقده كل قيمته القانونية، فاإلجراء المنعدم ال  

رمه من يصيب كيان ووجود اإلجراء ذاته فيحفاالنعدام عيب جوهري هام، بلغ درجة قصوى، 
.63يكون له أي اعتبار التكوين والنشأة بحيث ال  

كان المشرع الجزائري قد نص في قانون اإلجراءات الجزائية على البطالن ونظم أحكامه  ذاوإ
وطرق إثارته والتمسك به والتنازل عنه والجهة المختصة بالفصل فيه، فإنه بالعكس تماما بالنسبة 

.لالنعدام، فلم ينص عليه إطالقا  
أم لم يتوفر له أحد العناصر  تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراء يكون منعدما إذا لم يكن قد اتخذ

الالزمة لوجوده بينما البطالن فيفترض توافر العناصر المكونة لإلجراء مع تخلف شرط من الشروط 
.إلجراء المنعدم ليس له وجود فعلي وال وجود قانونياالخاصة بصحته، ف  

.ويترتب عن التمييز بين االنعدام والبطالن عدة نتائج أهمها  
يحتاج لحكم قضائي بينما البطالن يتوقف على تنظيم المشرع  تب بقوة القانون والأن االنعدام يتر -1
.له  

.يحتاج إلى تنظيم من المشرع بينما البطالن يتوقف على تنظيم المشرع له االنعدام ال -2  

وفي إطار التفتيش الذي هو موضوع بحثنا هذا يالحظ أن الراجح في الفكر القانوني هو استبعاد 
: البطالن جزاء لمخالفته عناصر التفتيش وهذا من خالل يةبنظر ذاألخاالنعدام و  

طبيعة التفتيش باعتباره إجراء تحقيق يخضع في نهاية األمر إلى تقدير المحكمة، فلها أن تستمد  -1
منه الدليل متى كان صحيحا أو تستبعده متى كان باطال وهذا معناه انه مهما كان التفتيش غير قانوني 

.د شروطه فانه يجب التقرير القضائي به دائما لتخلف اح  
وهذا هو أهم تطبيقها، كما أن الفكر القانوني الجنائي  64نظرية االنعدام تبرر في األحكام الجزائية -2

ن البطالن هو الجزاء اإلجرائي الذي يترتب على التفتيش غير استقر  على أتشريعا وفقها وقضاء قد 
.القانوني  

 ثانيا: التمييز بين البطالن والسقوط
وافرها إحدى الشروط التي يتطلب القانون تإذا كان البطالن كما عرفناه هو جزاء عدم مراعاة     
في موضوع وشكل اإلجراء فيصبح معيبا، فإن السقوط هو جزاء لذلك اإلجراء الصحيح الذي لم يتخذ 

.خالل الوقت الذي حدده القانون  
 قم بهلحق أو السلطة في مباشرة العمل اإلجرائي إذا لم يوهو بذلك جزاء إجرائي يرد على ا  

، فعدم ممارسة اإلجراء خالل الفترة التي يحددها القانون يعني 65صاحبه في الفترة التي حددها القانون
.سقوط هذا الحق بعد فوات هذه المدة  

فترة يكون  مجاال للتطبيق أثناء التحقيق عندما ينص المشرع على ونجد أن نظرية السقوط لها  
تقديم بعض الطلبات، ومثال ذلك مواعيد استئناف أوامر قاضي  للمتهم أو غيره من الخصوم خاللها 
 .لسقوط الحق في مباشرتهيرد االستئناف لمدة المحددة في القانون االتحقيق فإذا لم يتم استئنافها خالل 

.ل المطلوبسلطته في تنفيذ العم ه أوفانقضاء الفترة المحددة يسلب الفرد حق  
 ةوالبطالن يقبل التصحيح في أحوال معينة ولو كان متعلقا بالنظام العام، فيما إذا اكتسب الحكم قو

الشيء المقضي فيه، أما السقوط فال يجوز تصحيحه في كافة األحوال، كما أن البطالن يتقرر أساسا 
.66بحكم أو بأمر، بينما السقوط فبقوة القانون  
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عن السقوط، فمن حيث موضوع الجزاء اإلجرائي نجد أن السقوط ينصب وبهذا يتميز البطالن  
إلى الحق في مباشرة اإلجراء، في حين أن البطالن ينصب على اإلجراء ذاته ويؤثر على فعاليته في 

من حيث القاعدة المخالفة نجد أن السقوط ال يكون إال القانونية المعد أصال إلحداثها، وإنتاج اآلثار 
المتعلقة بقاعدة تقرر ميعاد لمباشرة اإلجراء، في حين أن البطالن يكون عند  الفةخحيث تكون الم

.مخالفة اإلجراء ألي قاعدة جوهرية  
 ثالثا: التمييز بين البطالن وعدم القبول

إن عدم القبول هو امتناع أو رفض القاضي الفصل في موضوع الطلب أو الدعوى، نتيجة عدم  
.67وضوعية التي يتطلبها القانون إلخطار المحكمة بموضوع الدعوىتوفر الشروط الشكلية أو الم  

وسابقة عليه  هفاإلجراء غير المقبول هو في حد ذاته إجراء صحيح، ولكن لم تتوافر واقعة مستقلة عن
.68يعلق القانون عليها جواز اتخاذه  

وتقديم  رفع الدعوى، داحترامها عن يجبإذا كان القانون قد عمد على اشتراط شروط معنية 
، وأغلب ما يرد عدم ان تخلف إحداها وامتنع القاضي عن الفصل فيها حكم بعدم قبولهإالطلبات، ف

 جنحة مثل لضحيةالقبول على الدعوى وطرق الطعن فيها، كأن ترفع الدعوى دون تقديم شكوى من ا
لعامة المتابعة فإذا باشرت النيابة ا ،حيةضشكوى مسبقة من الألن هذه الجريمة معلقة على ، 69الزنا

القضائية ضد المتهم بصفة تلقائية فإن على القاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط 
ن طريق مدني الذي يحرك الدعوى العمومية عالشكلية والمتمثلة في تقديم الشكوى كما أن المدعي ال

اضي التحقيق وإال كانت شكواه التأسيس أمام قاضي التحقيق ملزم بدفع كفالة مسبقة يحدد مقدارها ق
قضي  الذييميز عدم القبول كجزاء إجرائي هو جواز تجديد اإلجراء  غير مقبولة، على أن أهم ما

.زال قائماام هاتخاذ في ي كان منتفيا وكان الحقذا توافر الشرط القانوني الذبعدم قبوله إ  
لسبب وهو تخلف شروط افالبطالن وعدم القبول كالهما جزاء إجرائي يلتقيان على وحدة 

فإذا كانت الدعوى باطلة لعدم توافر شرط ، صحة العمل إال أن البطالن خطوة أولى يليها عدم القبول
.الشكوى قضي بعدم قبولهاتقديم   

 
 المطلب الثاني: أسباب البطالن وطبيعته

ذلك إلى جنب في إثراء وتطوير البطالن، وقد تم  جنبالقد اشترك كل من التشريع والقضاء 
بكيفية منسجمة ومنسقة، فعندما يقوم التشريع بإنشاء حاالت جديدة للبطالن، يعمل القضاء من جهة عن 

المشرع من التدخل لحماية  جميح وعندما من البطالن، قليلوالت خفيفمن أحكام بالت هطريق ما يصدر
ي يتم بكيفية تمس بحقوق طال األجراء الذأبب بته والقضاءعمال رقاإالحريات الفردية يلجا القضاء إلى 

.العمومية الدعوىطراف أالدفاع وتضر بمصلحة   
عليها القانون صراحة ورتب على عدم مراعاة  نص حاالت بطالن هناكلذلك فان  تأسياو

مقتضيات قانون  حسبالبطالن، الن اإلجراء لم يتم صحيحا  أغفلهااألحكام التي وضعها أو 
الشروط الشكلية التي األثر المنتظر منه لعدم توفره على  اإلجراءات الجزائية، وعليه فال يكون

مجرد من القيمة  هها القانون في مثل هذا اإلجراء، وعليه فال تكون لهذا األخير قيمة قانونية ألنيستوجب
تأخذ إال  بالبطالن المنصوص عليه في القانون وال الفهناك من الدول من ال تعترف إ  70القانونية

لتي أدرجها القانون على سبيل الحصر، في حين توجد بعض الدول األخرى تأخذ مجاالت البطالن ا
إذا كان اإلجراء اء حتى ولو لم ينص عليه القانون القض به بالبطالن الجوهري أو الذاتي الذي يقضي

.في اإلجراءات ةقد خالف قاعدة جوهري  
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البطالن في فرع أول، وعليه سنقوم ببحث هذا الموضوع في ثالث مسائل هامة األولى أسباب 
.بطالن التفتيش في فرع ثالث ةعيوالثانية أنواع البطالن في فرع ثاني، والثالثة طب  

 
 الفرع األول: أسباب البطالن

يميز قانون اإلجراءات الجزائية بين نوعين من أسباب البطالن، فقد يتقرر البطالن بنص 
ن ينص ، دون أةمخالفة قاعدة تعتبر جوهريقانوني جزاءا لمخالفة قاعدة معينة، وقد يترتب لمجرد 

، وهذا يعني أن البطالن قد يكون قانونيا وقد يكون ةلك المخالفالمشرع على البطالن كجزاء عن ت
.جوهريا أو ذاتيا  

  أوال:البطالن القانوني
، أن المشرع هو الذي يتولى تحديد حاالت البطالن، بحيث يمتنع 71يقصد بالبطالن القانوني

ومفهوم  .ى إضافة حالة إليها أو إنقاص حالة منها، هذه الحاالت محددة حصريا بالنصوصالقاضي عل
يكفي النص على إتباع إجراء معين التي يترتب البطالن على إغفاله، وال يملك القاضي هذا  هذا انه ال

ذا من طرفه فهو مقيد بالنصوص، فعليه أن يقضي بالبطالن، ولكن هلالجتهاد  وال مكاناجتهاد أي 
حده له يكون إلزاميا على القاضي إال في الحاالت التي أوردها القانون على سبيل الحصر فالمشرع و

.ديد حاالت البطالنحسلطة فرض الجزاء في هذا الشأن، مما يسد الطريق أمام القاضي في ت  
من  105و100النوع من البطالن صراحة في المادتين  هذا وقد نص المشرع الجزائري على

قرر البطالن  أيضااإلجراءات الجزائية والمتعلقتين باستجواب المتهم وسماع الطرف المدني، و قانون
.من قانون اإلجراءات الجزائية 100القانوني لمصلحة المتهم في الحاالت الواردة في المادة   

وتبدو أهمية هذا النوع من البطالن انه يحصر جميع حاالت البطالن مما يؤدي إلى استقرار 
.ضاء على حاالت البطالنالق  

أن يحصر  ه، فالمشرع ال يمكنئعلى مساو يحتوينوني قد يؤخذ عليه انه اإال أن البطالن الق
المشرع  على نحو جامع ودقيق كل اإلجراءات والحاالت التي يقضي فيها بالبطالن، بينما ال يستطيع

 إصدارجرائية، ويترتب على ذلك أن يحيط سلفا بكل األحوال التي تعتبر إخالال باحترام الشرعية اإل
.هذه الضمانات  

 ثانيا : البطالن الذاتي
ديد القواعد التي يترتب البطالن على حأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في ت هومضمون

قرر البطالن نص تشريعي يا إلى هذا األثر، دون حاجة إلى مخالفته يمخالفتها وتلك التي ال يؤد
ع جوهريا، فهذا البطالن يعتمد أساسا على التفرقة بين القواعد الجوهرية مشربصدد كل إجراء يراه ال
.والقواعد غير الجوهرية  

ما بخصوص القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطالن، فقد نصت عليها المادة أ
هري لقيام البطالن الجو توافرهمابيان شرطين يجب بفت دون ذكر الحاالت الجوهرية، واكت جق أ159
:وهما  

الى 66ات التحقيق من المادة جهأن تحصل مخالفة األحكام الجوهرية المقررة في باب : الشرط األول- 
اجق  211  

حقوق الدفاع أو أي خصم في بخالل إ أن يترتب على مخالفة األحكام المذكورة: الشرط الثاني- 
  .الدعوى

الجزائية والذي لم ون اإلجراءات عي الذي تركه المشرع الجزائري في قانيشرتور القصال موأما
.عرف فيه ما المقصود باألحكام الجوهرية المقررة بالباب الخاص بجهات التحقيقي  
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من  159 األحكام الجوهرية، غير انه نص في المادة  لتحديد فإذا كان المشرع لم يضع معيار
ترتب على مخالفتها البطالن ية على األحكام الجوهرية الخاصة بالتحقيق التي ياإلجراءات الجزائقانون 

.في الدعوى آخر إذا نتج عن هذه المخالفات مساس بحقوق الدفاع و حقوق أي طرف  
 

 الفرع الثاني: أنواع البطالن
يمكن  هإن البطالن وان كان هو الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الخاصة باإلجراء إال ان

والبطالن  لنسبيهو مقسم بين البطالن ا إنماوهري، وليس بين البطالن القانوني والبطالن الج هيمستق
.المطلق  

العام اعتبر البطالن مطلقا، وإذا  النظام فإذا كانت القاعدة اإلجرائية التي تمت مخالفتها لصالح
.لقة بمصلحة الخصوم اعتبر البطالن نسبياتعكانت م  

نظرا  غة في الميدان العمليت أهمية باللة ذاأوالتمييز بين هذين النوعين من البطالن يعتبر مس
.البطالنبنتائج وآثار تختلف باختالف أحكام لدفع  من لما يترتب عنه  

 أوال: البطالن المطلق
ى إطالق وصف المطلق على البطالن المتعلق بالنظام العام، ويقول بعض الفقهاء أن رلقد ج

مع  همتعلق بالنظام العام، إال انة البطالن المطلق للبطالن الفقهذا اإلطالق غير دقيق، وذلك لعدم مرا
.72ضرر منه في النهايةال هذا يرون انه   

ي، كما أن نسبار النظام العام هو المعيار السائد لتمييز البطالن المطلق عن اليعمحيث أن 
لق بالنظام العام في خصائصه الرئيسية، فعلى المحكمة أن تقضي به تعالبطالن يلتقي مع البطالن الم

اء ا في أي حالة كانت عليها الدعوى، وال يصححها الرضا باإلجرملدفع بهاها، ويجوز من تلقاء نفس
.إجراءه بالفعل عدل عن الدفع بالبطالن بالباطل قبل إجراءه، وال التناز  

يوجد أي فرق بين البطالن المطلق والبطالن  أنه ال 73ن السائد في الفقه في كل من فرنسا والجزائرإ
،في حين يرى الدكتور أحسن نفس المعنى وان اختالفا اصطالحا ديانهما يؤنم وإالمتعلق بالنظام العا

فحسب مصالح أطراف  يالتي ال تحمبوسقيعة أن األشكال التي تمس بالنظام العام هي اإلجراءات 
يل مخالفة األحكام الجوهرية بلقاالدعوى، وإنما تتعلق بالمصالح العليا للتنظيم القضائي ومن هذا 

 قاضي من القضاء الفرنسي، كعدم اختصاص قاضي التحقيق أو بإجراء غير مؤرخ من قبل نتقاةالم
.74عدم استجواب المتهم أثناء التحقيق و التحقيق  

وتأسيا على ذلك تبين القول أن المحكمة العليا هي التي تقرر في األخير ما إذا كان البطالن 
.طرافالذي لحق اإلجراءات يتعلق بالنظام العام أو مصلحة األ  

 ثانيا: البطالن النسبي
وضع لحماية مصلحة الخصوم أو أطراف الدعوى، ويحصل في غير أحوال  نسبيالبطالن ال

البطالن المطلق، ومن أمثلة هذه القواعد حق الخصوم في حضور إجراءات التحقيق االبتدائي، وحقهم 
.انهافي اصطحاب محامين معهم، وحقهم في أن يخطروا بمواعيد اإلجراءات ومك  

عن تلك المرتبة على البطالن المطلق، ففي حالة كون  نسبيوتختلف اآلثار المترتبة عن البطالن ال
 البطالن نسبيا ال يجوز لغير ذي الشأن التمسك به، ومن حيث التمسك بالبطالن يحق لصاحب الشأن

.ذا كان البطالن نسبيا، وعلى العكس إذا كان البطالن مطلقا إعنه صراحة، التنازل  
أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل البد من أن يتمسك به  للمحكمة يمكن وفي حالة البطالن النسبي ال
.ممن قررت القاعدة لمصلحته الخصم احد الخصوم، وان يكون هذا  
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يجوز التمسك بالبطالن النسبي أمام المحكمة العليا ألول مرة، بل يجب أن يتمسك به  كما انه ال
.مراحل الدعوى وحتى أول مرة أمام المحكمة العليا جميعأما في المطلق ففي حكمة الموضوع مأمام   
النسبي عن البطالن المطلق هو أن األول قابل للتصحيح، وهذا التصحيح  نيميز البطال أهم ما أنإال 

.يكون بطريقتين  
ال يسقط مصلحته مثلالقبول الصريح أو الضمني لإلجراء الباطل من قبل من تقرر البطالن :األولى- 

اإلجراءات بوجود  تمت االستدالالت أو التحقيق االبتدائي إذا بجمعإلجراءات االحق في الدفع لبطالن 
.المتهم دون اعتراض منه  

القيام بإجراء الحق ق الغرض من اإلجراء الباطل، وهو يتم عن طريق التصرف أو تحق :ةالثاني -
طالن التكليف بالحضور له أن يطلب تصحيح ب"دم اثر البطالن في اإلجراء مثال من شانه أن يع
لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى المحكمة إجابته يفاء فيه، وإعطاءه ميعاد التكليف أو است

. على طلبه  
 

 الفرع الثالث : طبيعة بطالن إجراء التفتيش في القانون الجزائري
 47و45تي استوجبتها المادتان يجب مراعاة اإلجراءات ال" هداج على أن 48لقد نصت المادة 

يقوم به ضابط الشرطة القضائية  تفتيشوطبقا لهذه المادة ، فان أي "ويترتب على مخالفها البطالن 
يقع باطال، أي مخالفة القيود المتعلقة بالحضور والميقات  47، 45، 44مخالف ألحكام المواد 

ها البطالن، فتقع عديمة األثر، وال يمكن القضائية المختصة يترتب علي لسلطةمن ا واإلذنالقانوني، 
.الن ما بني على باطل فهو باطل 75االستناد عليه  

ومعنى ذلك انه ال يجوز لضابط الشرطة القضائية االنتقال إلى مساكن األشخاص الذين يشتبه 
ائية باألفعال الجن ةمتعلق ءشياأوزون أوراقا أو حفيهم أو يظهروا أنهم شاركوا في الجريمة أو أنهم ي

ذن مكتوب وصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ومع إال  بإ المرتكبة إلجراء التفتيش
فإذا خالف  ، وجوب االستظهار به قبل الدخول إلى المنزل المراد تفتيشه وقبل الشروع في التفتيش
 نتجا مطلقا وال يضابط الشرطة القضائية هذه اإلجراءات ولم يلتزم بحرفيتها كان التفتيش باطال بطالن

.ثار أصالآأي   
نبيل ن احمد الشافعي والقانون الجزائري فيرى األستاذا أما بخصوص نوع بطالن التفتيش في

أن ويضيفان وعدم مراعاة أحكام التفتيش بطالنا نسبيا، إغفال ن المشرع الجزائري رتب على صقر أ
قواعد البطالن النسبي، وهو في  هذا البطالن هو بطالن نسبي متعلق بمصلحة الخصوم تطبق عليه

التمسك به إال للطرف ال يجوز داج، و 48نفس الوقت بطالن قانوني الن المشرع نص عليه في المادة 
المقرر لمصلحته ونفس الشيء بالنسبة للتنازل عنه، فهو بالتالي ليس بطالنا مطلقا بل نسبيا، وان 

.76المصلحة التي يحميها هي مصلحة شخصية  
إن "عليا في احد قراراتها به المحكمة ال ذت خهذا الرأي يصب مع الموقف الذي أ نوالواقع إ

هو من المسائل الموضوعية التي يجب عرضها على قضاة الموضوع حتى  شبطالن التفتيالدفع ب
.77األعلىتها ألول مرة أمام المجلس إال سقط الحق في إثاريقولون كلمتهم فيها، و  

بطالن التفتيش أمام قضاة اذ احمد الشافعي بأنه يجب التمسك باألستوبناءا على هذا القرار أكد 
الحكم به من تلقاء أنفسهم، كما انه ال يجوز التمسك به أمام المحكمة العليا  لهم الموضوع وال يجوز

صراحة أو  هالتنازل عن تهدائما لمن قررت القاعدة المخالفة لمصلح هألول مرة، كما يجوز حسب رأي
.ي إلى تصحيح التفتيش لهذا العيبضمنا مما يؤد  
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حسب ما جاء في  ريالتفتيش في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائوبالتالي فان طبيعة بطالن 
قرار المحكمة العليا وكذا رأي كل من األستاذين، نبيل صقر واحمد الشافعي هو بطالن نسبي متعلق 

ق إ ج  48ليه في القانون في المادة ع بمصلحة الخصوم من جهة وانه بطالن قانوني ألنه منصوص
.نسبي يقانون بطالن إجراء التفتيش هو بطالن وبالتالي  

 المطلب الثالث: أحكام الدفع ببطالن التفتيش
الدفع بالبطالن هو الطريق الذي يلجا إليه صاحب المصلحة ليطلب بطالن اإلجراء الذي يراه 

،وهنا يجب التفرقة بين ة اإلجراء تمسكه بالبطالنفهو الوسيلة التي يعلن بها ضحي ، مخالفا للقانون
فكالهما يشترط  وم،دفع بالبطالن المتعلق بمصلحة الخصالالمتعلق بالنظام العام ، و الدفع بالبطالن

إال أن المصلحة في الدفع بالبطالن  ،أساسا التمسك به توافر شروط وجود المصلحة لمن يدفع بالبطالن
ي تكون متعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك به أمام أي درجة من تكون مفترضة في األحوال الت

لقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، ولو لم كما أن لبداءه إ درجات التقاضي، وال يجوز التنازل عن
.78يبديه صاحب الحق أو المصلحة فيه  

 تهن لمصلحالمتعلق بمصلحة الخصوم، فال يجوز لغير من تقرر البطال في اإلجراء أما البطالن
التنازل عنه  تهالتمسك به، ويجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ويجوز لمن تقرر البطالن لمصلح

.صراحة أو ضمنا   
في  سببالتمسك بالبطالن المقرر لمصلحة الخصوم ، أال يكون من يتمسك به لويشترط 
.79حصوله  

ول لشروط الدفع في األ نتعرضم، سنتناول في هذا المطلب في فرعين وفي إطار ما تقد
.جراء التفتيشبطالن إ ببطالن التفتيش، وفي الفرع الثاني تتعرض آلثار  

 
 الفرع ألول: شروط الدفع ببطالن التفتيش

نه الفقه والقضاء الجزائريين استقروا على أن مسبقت اإلشارة إلى أن القانون الجزائري ، و
الشكلية هو بطالن نسبي، ولذا فإننا نجد أن البطالن المتعلق بمخالفة قواعد التفتيش الموضوعية او 

:سك بالبطالن النسبي هيشروط التم  
 أوال: شرط المصلحة

المصلحة هي الفائدة المرجوة من الدفع، وال يشترط أن تكون محققة، ويكفي أن تكون 
لمسائل المعروفة في القانون والمسلم اع من وونظرية المصلحة في الدعاوى والدف حتملة،المصلحة م

.نصا الن القاعدة من المبادئ العامة  يةبها دون حاجة إلى نص، ولم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائ  
ويكون لمن يدفع ببطالن التفتيش مصلحة إذا كان التفتيش الباطل قد أسفر عن الدليل الوحيد 

.يقوم في الدعوى دليل باطل يدينه ه حتى البعلى اإلدانة، فان مصلحته تقتضي الدفع   
قد استندت إلى دليل مستمد من تفتيش باطل مع أدلة أخرى صحيحة فان  ذا كانت المحكمة وإ

للمتهم مصلحة في الدفع ببطالنه، الن األدلة في المواد الجزائية متساندة و مجتمعة، وال يمكن معرفة 
  .80محكمةلاألثر الذي كان للدليل الباطل فيما انتهت إليه ا

الن التفتيش إذا لم يسفر عن دليل، ألنه بهذه الحالة ال ترجى منه وتنتقي المصلحة في الدفع ببط
ت قضائها موبناء على ذلك ، فال يجدي بالمتهم تمسكه ببطالن التفتيش إذا كانت المحكمة قد أقا ةفائد

إلى استقالله عن التفتيش، وانه إذا كان التفتيش باطال اطمأنتعلى اعتراف المتهم الذي  حقيقة، وكانت  
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ةالمحكم التمسك ببطالنه قد اعتمدت في حكمها على أدلة أخرى غير مستمدة منه فإن المصلحة في  
.تكون منتفية  

بالتصميم عليه مع بيان سنده  بالبطالن بالنسبة للبطالن النسبي واضحا الدفع  ويتعين أن يكون
.لتفتيشن يكون قوال مرسال على إطالقه، دون أن يحل على الدفع ببطالن اأبعناية، فال يصح   

 ثانيا:عدم تسبب الطاعن في حصول البطالن
يكون الدفع به جائزا ويتحقق ذلك إذا  ال في الدفع بالبطالن ، ومع ذلك ةلحقد تتوافر المص

اعدة إال في شان البطالن المقرر كان الطاعن بالبطالن هو السبب في حصوله، وال تطبق هذه الق
ه إلى من تسبب في حصوله، بل فال ينظر في ظام العامالبطالن المتعلق بالن أمامصلحة الخصوم ، ل

.يجوز التمسك به دائما  
يرى بعض الفقهاء أن أساس القاعدة عدم جواز التمسك بالبطالن المقرر لمصلحة الخصوم في 

المقررة لمصلحة الخصم الذي يريد  اإلجرائيةهذه الحالة هو التنازل الضمني عن مراعاة القاعدة 
.التمسك بالبطالن  

غير انه يمكن الميول إلى ما قرره البعض من أن علة هذا الشرط هو مجازاة من تسبب في 
عاقبة إهماله أو عدم اكتراثه بحرمانه من حق مقرر لمصلحته، فلو أخذنا بفكرة التنازل  على البطالن

به متى انتفت قرينة الرضا  بالطعن الضمني، لتعين القول بوجوب السماح لمن تسبب في البطالن
.81التي خولفت قاعدةبالتنازل عن مراعاة ال  

ويستوي في هذا الشأن أن يكون المتسبب في تغييب اإلجراء متعمدا أو مخطئا فهو في الحالتين 
، وهذا كله بطبيعة قد ضاع حقه في التمسك ببطالن التفتيش للعيب الذي شابه بعدم المالئمة بسلوكه هو

.ال ينطبق إال على البطالن النسبي الحال  
في التفتيش الذي يجري في منزله  حضورالالمتهم عن  عسوتطبيقا لهذه القاعدة فانه إذا تقا

.فليس له أن يطعن بالبطالن بعدما دعاه القائم بالتفتيش إلى الحضور  
 ثالثا: تمسك صاحب الشأن بالبطالن

كل ذي ون لالن المتعلق بالنظام العام يكأن القاعدة العامة بالنسبة للبط إلىاشرنا  أنسبق و
عن  تتأن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير طلب، فإذا التف مصلحة التمسك به، ويجب على المحكمة

.للقانون ذلك كان حكمها مخالفا  
لبطالن المتعلق بمصلحة الخصوم فال يجوز الدفع أو التمسك به إال ممن شرعت ل ما بالنسبةأ

التفتيش من غير من وقع التفتيش على شخصه أو بطالن ع لحمايتهم، فال يجوز الطعن بهذه األوضا
غيره ولو  كنمسكنه أو مراسالته، وبالتالي ال يجوز للمتهم التمسك ببطالن التفتيش الحاصل في مس

82كان سيستفيد منه  
في التفتيش في جميع أحواله بطالن  طالنوان كان بعض الفقهاء يرى أن القاعدة هي أن الب

على أساس افتراض رضا ذوي الشأن ، 83م أو بمصلحة الخصومنسبي سواء تعلق بالنظام العا
فال يكون  اإلجراء وصف التفتيش، ويجعل منه مجرد معاينةوالن هذا الرضا يزيل عن  ،باإلجراء

ل ة على حرمة السكن، وإذا قبهناك بطالن أصال حتى يمكن الدفع به ، الن البطالن شرع للمحافظ
.سكنه لما كانت هناك حرمة تنتهك، وبالتالي فال بطالنصاحب الشأن إطالع الغير على ما في م  

 همسك ببطالن التفتيش المترتب على مخالفة قواعدتوإذا كان األصل أن صاحب الشأن ي
ضمان قرره القانون لمصحته، فال يجوز لمن عداه أن يتمسك به حتى ولو كان صاحب مصلحة في 

لنيابة العامة التمسك ببطالن التفتيش المتعلق ل إال أن السؤال المطروح هل يجوز ذلك كشريك المتهم،
.بمصلحة الخصوم؟  
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مة النيابة فليس مه سبيتمسك بالبطالن الناليمنع النيابة العامة من  في الواقع ليس هناك ما
ة على المجتمع في طلب القصاص العادل من العامة مجرد طلب توقيع العقاب فحسب، بل هي األمين

من وظائفها المحافظة على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة مرتكبي الجريمة، كما أن 
.المتهمين ولذلك يكون لها الحق في الدفع بالبطالن النسبي  

 الفرع الثاني: آثار بطالن إجراء التفتيش
ده ليس بكاف ا لخروجه على القواعد القانونية ، فان هذا وحإذا كان إجراء التفتيش معيب

به حتى يمكن  يقضي ، بل البد من حكم أو قرار قضائي يةه من كل قيمة إقناعيدالعتباره باطال، وتجر
.أن يكون للبطالن أثرا  

ما راء الباطل ذاته، ومنها جيتعلق باإل ما يترتب على التقرير بالبطالن أثار هامة منها يتعلق  
عاد بجب استتى تقرر بطالن إجراء معين وسواء كانت سابقة أو الحقة، فم ة بهجراءات المتصلباإل

حت الضمانات التي يقررها القانون للحفاظ على الحريات عديمة الجدوى بصأ  الدليل المستمد منه وأال  
ن الدليل الالحق لهذا اإلجراء يتأثر بالبطالن إذا كان مترتبا مباشرة على أ 84كما انه من المتفق عليه

.دارههإويتعين  هو اآلخر الدليل الناجم عن اإلجراء الباطل، فينهار  
د الدليل المستمد منه أو المترتب اوعلى ذلك متى ثبت بطالن التفتيش، تعين على القضاء استبع

 في لثبوتثمة أدلة أخرى في ظروف الدعوى تكتكن  ما لمعليه مباشرة، وبالتالي القول ببراءة المتهم 
.التهمة وإدانته  
يتين األولى تتناول فيها أثر سبق ستكون دراسة هذا الفرع إلى نقطتين أساس وبناءا على ما

.بطالن التفتيش في اإلجراءات السابقة له وفي الثانية أثر البطالن التفتيش على اإلجراءات الالحقة له  
 أوال: أثر بطالن التفتيش على اإلجراءات السابقة عليه

لدعوى جراء المرعب من إنتاج آثاره القانونية في اإإذا كان الحكم بالبطالن يترتب عن تجريد 
 الجزائية، فما هو حكم أثر البطالن إجراء التفتيش العيب بالنسبة لإلجراءات السابقة عليه؟

يمتد تأثيره إلى اإلجراءات السابقة عليه مادامت صحيحة،  القاعدة هي أن لإلجراء الباطل ال
هذا التفتيش ن عومن ثم تبقى منتجة لجميع آثارها، فإذا باشر ضابط الشرطة القضائية تفتيشا باطال ف

.الباطل لسي من شانه أن يؤثر في صحة سماع أقوال المشتبه فيه السابق على تفتيش مسكنه  
وعلة عدم امتداد األثر ترجع إلى أن اإلجراءات السابقة للتفتيش الباطل قد بوشرت بمنأى عن 

.اإلجراء الباطل مما يقتضي أال تتأثر بالبطالن الذي شاب اإلجراءات الالحقة عليها  
فقاعدة عدم تأثير اإلجراء الباطل في اإلجراءات السابقة عليه هي قاعدة مطلقة ألشياء فيها 

ترتب عليه من  وهي تتفق مع تكييف البطالن بأنه جزاء إجرائي ينال من اإلجراء المعيب، وما
.إجراءات  

لذي وقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري لم يتضمن أي حكم يتعلق بامتداد أثر البطالن ا
يلحق إجراء معينا إلى إجراءات السابقة على اإلجراء المعيب، كما أن القضاء الجزائري قد سار في 

.85االتجاه الذي أخذ به المشرع وهو نفس المنحى الذي أخذه كل من التشريعين الفرنسي والمصري  
 ثانيا: أثر البطالن التفتيش على اإلجراءات الالحقة عليه

الباطل يمتد بطالن إلى اإلجراءات الالحقة عليه، إذا كانت هذه القاعدة هي أن اإلجراء 
.اإلجراءات تترتب عليه مباشرة  

 21في قرار صادر عنها في  86وتطبيقا لكل هذا فقد نصت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا
ال كان العيب يتصل بها عمأن البطالن يمتد إلى اإلجراءات الالحقة للعمل المعيب،إذا  1981أفريل 
.يبنى على الباطل فهو باطل القائل مابالمبدأ   
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وإذا كانت القاعدة هي بطالن اآلثار المترتبة مباشرة على التفتيش الباطل فإن الصعوبة  
ب على التفتيش مباشرة ليمتد إليه البطالن تيالحقيقة تتمثل في معرفة متى يمكن القول بأن أثر معينا تر

مدى العالقة التي تربط بين العمل  يبماهية المعيار الذي يبنوبعبارة أخرى فإن الصعوبة تتعلق 
.اإلجرائي الباطل واألعمال التالية له حتى يمتد البطالن  

كما أن الحكم بامتداد أثر بطالن اإلجراء المعيب إلى كل أو جزء من اإلجراءات الالحقة له 
السببية والرابطة المباشرة بين يخضع لتقدير القضاة الذين هم ملزمون بسبب حكمهم وإبراز العالقة 

اإلجراء الباطل  واإلجراءات الالحقة، ويخضع قرار قضاة الموضوع لرقابة المحكمة والعليا التي 
وقد أكدت المحكمة  87تراقب مدى وجود عالقة سببية بين إجراء الباطل المعيب اإلجراءات التالية له

ى اإلجراءات الالحقة له إذا كان العيب يتصل بها أن أثر البطالن يمتد إل 88العليا في عدة قرارات لها
.وتوجد بينها عالقة نسبية  

وفي إطار التفتيش دائما نحد أن كثيرا ما يختلط المر بصدد االعتراف الذي يعقب تفتيشا باطال   
إذا كان االعتراف مستقال عن التفتيش الباطل أم غير مستقل عنه، وهذا األمر  بحيث يتعين معرفة ما

:ضابطان همالديه   
أن يكون اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أمام جهة قضائية أخرى غير تلك التي قامت ـ     

.بالتفتيش الباطل  
ـ أن يأتي المتهم بعد مباشرة التفتيش الباطل بفترة حتى يمكن القول بأن االعتراف هذا صدر    

.عترفمستقال عن التفتيش الباطل وأن المتهم بين اعتراف أراد أن ي  
 

    الفرع الثالث: الجهات التي تقرر البطالن في القانون الجزائري
إن أي إجراء من إجراءات التفتيش ال يكفي فيه أن يكون ذا أهمية استداللية فحسب، بل يجب         

أن يكون إجراءا قانونيا، يخضع إلجراءات وشكلية معينة الهدف منها هو ضمان وحماية حقوق الدفاع 
غرفة االتهام : عا، وقد منح المشرع الجزائري سلطة تقرير البطالن لجهات معينة هيواألطراف م

.وجهات الحكم  
 أوال: غرفة االتهام

 191لقد حول المشرع غرفة االتهام سلطة مراقبة صحة اإلجراءات المرفوعة إليها طبقا للمادة 
ب  البطالن، قضت ببطالن من قانون اإلجراءات الجزائية، فإذا رأت في اإلجراءات سببا من أسبا

. اإلجراء المشوب به  
وعند االقتضاء تقضي ببطالن اإلجراءات التالية لـه بصفة كلية أو جزئية حسب األحوال 

.والمالبسات وظروف الدعوى  
ولها بعد اإلبطال أن تتصدى لموضوع اإلجراءات أو تحيل الملف لقاضي التحقيق أو قاضي      

وإذا وقع البطالن أثناء التحقيق فإن . التحقيق بحثا عن الحقيقة وإظهارهاآخر غيره لمواصلة إجراءات 
.قاضي التحقيق ال يملك اختصاص إبطال اإلجراء  

وبما أن المتهم ال يستطيع طرح البطالن أمام غرفة االتهام، فإن هناك أسلوبين لمواجهة هذه 
:الوضعية  

ان هذا األخير نسبيا، ويشترط أن يتم هذا التنازل من طرف المتهم عن التمسك بالبطالن، إذا ك -1
.من قانون اإلجراءات الجزائية 157عائه قانونا بإشارة المادة دالتنازل أمام المحامي أو بعد است  
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إذا لم يتم التنازل عن البطالن من طرف المهتم، وكان هذا البطالن متعلقا بالنظام العام فإنه يتعين  -2
.  89ى غرفة االتهام طالبا إبطال اإلجراءعلى قاضي التحقيق رفع األمر إل  

من قانون  191وفي هذه الحالة تفصل غرفة االتهام في األمر طبقا لما نصت عليه المادة 
.اإلجراءات الجزائية  

وبالتالي فإن رقابة غرفة االتهام لإلجراءات كثيرا ما تؤدي إلى التكييف الجديد للدعوى، ومنه 
تقدير للدالئل الكافية أو غير الكافية إلدانة المتهم أو لعدم إدانته أو عدم فإنها  ترجع رقابة التكييف وال

.متابعة أصال  
فبعد إزالة العيوب والشوائب طبقا لروح القانون، تقوم غرفة االتهام بتكييف الجريمة من 

.90جديد، وتعطيها الوصف القانوني السليم بكل دقة وتحديد تكييف يناسبها وينطبق عليها  
فة االتهام في إجراء من اإلجراءات بأنه صحيح، ومطابق للقانون أو غير مطابق وقرار غر

.الكافية ضد المتهميخضع لرقابة المحكمة العليا، وإن كان لها حق التقدير المطلق في تقييم الدالئل   
 ثانيا: جهــات الحكــم

والمادة  157مادة يحق لجهات الحكم عدا المحاكم الجنائية تقرير البطالن المشار إليه في ال
من قانون اإلجراءات الجزائية، والسبب الذي جعل المشرع لم  158والفقرة األولى من المادة  159

يخول محكمة الجنايات سلطة تقرير البطالن والحكم به هو أن إحالة إليها من طرف غرفة االتهام 
من نفس  161إليه المادة  وهذا ما أشارت .91تغطى ما اعترى التحقيق القضائي االبتدائي من بطالن

ر إليه في المادتين لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطالن المشا" القانون بقولها
وبذلك لم يرخص لمحكمة الجنايات وال للمجلس القضائي عند النظر في موضوع  ..."،159، 157

د أحيلت إليها من غرفة االتهام وهو ما جنحة أو مخالفة الحكم ببطالن إجراءات التحقيق إذا كانت ق
غير أنه ال يجوز للمحكمة وال للمجلس القضائي لدى "بقولها  161نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

قد أحيلت إليها من  النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطالن إجراءات التحقيق إذا كانت
. "غرفة االتهام  
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  ـــمةالخاتـــ
  

هذا وبعد أن انتهينا بحمد اهللا وتوفيقه من دراستنا للموضوع وقد حاولنا  بحث جوانبه المختلفة   
والمشاكل التي ثارت حوله وقد اتبعنا خطة ومنهجا قدرنا أنهما سوف يلقيان الضوء على جوانب 

انون المصري محال نظرية التفتيش واتخذنا من التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية السيما الق
  .للمقارنة في بعض الجزئيات رأينا فيها ضرورة لذلك

لقد أوضحت لنا الدراسة أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وأن كل إجراء آخر ال يقصد   
  .إلى البحث عن أدلة الجريمة ال يعد تفتيشا بالمعنى المقصود في القانون

بالتفتيش بصفته ندبا للتحقيق استثناءا من األصل، وبناءا على ما سبق توصلنا إلى أن اإلذن   
وإجازة المشرع الندب للتفتيش هو استثناء يجب أال يتوسع فيه أو يقاس عليه، ومن ثم رأينا ضرورة 
إحاطته بمجموعة من الشروط والقيود التي ال تخرج عن حدود هذا االستثناء، نظرا لمساسه بحقوق 

خصية، وعلى أساس هذه االعتبارات تفحصنا مفهوم اإلذن بالتفتيش اإلنسان وحماية حقوقه وحرياته الش
وأوليناه عناية ملحوظة وكان هدفنا من التعمق في دراسة شروط صحة اإلذن بالتفتيش لمساسها بحقوق 

  .اإلنسان وحماية حقوقه وحرياته الشخصية
إذا صدر من  واإلذن بالتفتيش هو في ذاته إجراء من إجراءات التحقيق ولذلك ال يصح إال  

المختص أصال بالتحقيق في الجريمة بشرط أن يكون مختصا باإلجراء ذاته، فال يجوز للنيابة العامة 
على أن يصدر الندب إلى ضابط . اإلذن لضابط الشرطة القضائية للتفتيش في غير أحوال التلبس

  .الشرطة القضائية المختص نوعيا ومكانيا
خاصة بالشروط الموضوعية والشروط الشكلية بعد أن يحصل وبعد ذلك أولينا في بحثنا عناية   

  .ضابط الشرطة القضائية على إذن يجيز له إجراء التفتيش
  .وتأسيسا لذلك فقد بينا الشروط الموضوعية للتفتيش المتمثلة في السبب والمحل واالختصاص  
أما عن محل  أوضحنا أن سبب التفتيش هو احتمال التوصل إلى دليل يفيد في كشف الحقيقة،  

التفتيش فقد قلنا أن التفتيش يقع على الشخص أو على مسكنه وقد يكون محله الرسائل، فيما يعتبر 
االختصاص بالتفتيش مسألة في غاية األهمية وبينا أن إجراء التفتيش بمعناه الدقيق هو في األصل من 

أينا أن نوضح تفاديا للتكرار اختصاص سلطة التحقيق، وينعقد استثناءا لضابط الشرطة القضائية وارت
ما يشترط في األنثى المندوبة إلجراء التفتيش نظرا لضرورة المحافظة على حياء المرأة من أن يلمسها 

  .رجل بالتفتيش في موضع من المواضع الجسمانية التي تعد من عورات األنثى
شكلي يجب باإلضافة إلى الضمانات الموضوعية للتفتيش توجد ضمانات أخرى ذات طابع   

مراعاتها عند ممارسة هذا اإلجراء صونا للحريات الفردية من التعسف أو االنحراف في استخدام 
السلطة، وعليه فإن أهم هذه الضمانات أو الشروط الشكلية تتمثل في ضرورة وجوب حضور المتهم 

ء وصحة ضبط للتفتيش أو من ينيبه، وقاعدة الحضور هي قاعدة شكلية يقصد بها ضمان سالمة اإلجرا
  .ما أسفر عنه من دليل

ومن الضمانات الشكلية ضرورة تحرير محضر تدون فيه كافة األعمال التي تمت أثناء التفتيش   
واألماكن التي دار فيها واألشياء التي عثر عليها والظروف التي صاحبت التفتيش واألشخاص 

وإذا كان من قام باإلجراء اصطحب الموجودين، وما أبداه المتهم من مالحظات عند حصول التفتيش، 
  .معه كاتبا فيكون المحضر موقعا منه هو اآلخر

وعند حديثنا عن آثار التفتيش أكدنا على أن الضبط هو األثر المباشر للتفتيش، وال بد أن   
  .ينصب على األشياء التي تفيد في كشف الحقيقة وإن أدت إلى براءة المتهم

على األشياء المادية، التي قد تكون منقولة أو عقارية، وهنا وخلصنا أيضا إلى أن الضبط يقع   
فقد اشترط  المشرع . فإن األحكام التي تتبع في ضبط المنقول تختلف عن تلك التي تتم في ضبط العقار
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الجزائري عرض المضبوطات على المتهم، ووضعها في أحراز مع التأكيد على ضرورة المتهم 
  .ومحاميه عند فض األختام

ضبط العقار فلم ينص عليه المشرع الجزائري على عكس القانون المصري الذي نص  أما  
  .على أحكام تحكمه وذلك عن طريق وضع األختام وتعيين الحراس

ولقد بينا مسألة في غاية األهمية أغفلها المشرع الجزائري سابقا ونص عليها حديثا وتتعلق بضبط 
السلكية والتي نص عليها في التعديل األخير لقانون المراسالت وباألخص المراسالت السلكية وال
 . 2006اإلجراءات الجزائية الصادر في نهاية سنة 

وفي تقديرنا أن حقيقة األمر في اإلذن بتسجيل المحادثات الخاصة هي من وسائل جمع األدلة  
إلجراء والذي المادية، بمعنى أن جوهرها هو إذن بالتفتيش في حاالت تتطلب طبيعة الدليل مثل هذا ا

يحتويه شريط التسجيل والذي يعد بمثابة الوعاء الذي يتضمن الدليل المتعلق بجريمة يجري التحقيق 
  .بشأنها

وأخيرا تعرضنا لبطالن التفتيش وقد كشفت لنا الدراسة أن مخالفة قواعد التفتيش تتضمن إهدار   
والبطالن قد يتقرر . الحرية الشخصيةلحريات األفراد في جانبين من أهم جوانبها وهما حرية المسكن و

بنص قانوني وقد يترتب لمجرد مخالفة قاعدة جوهرية دون أن ينص المشرع على البطالن كجزاء 
  .على تلك المخالفة

أما عن طبيعة البطالن فقد بينا أن الفقه قد اختلف في شكل طبيعة بطالن التفتيش، فذهب   
ل، وذهب البعض إلى أنه مطلق دائما بينما ذهب رأي البعض إلى أن بطالنه نسبي في جميع األحوا

ثالث إلى أنه قد يكون مطلقا في حاالت معينة محصورة قانونا ونسبي في ما عاداه من الحاالت، وذهب 
رأي آخر إلى أن مخالفة القواعد الشكلية جزاءها البطالن النسبي أما مخالفة القواعد الموضوعية ترتب 

 48هذا الرأي هو الذي نميل إليه على الرغم من أنه ال يتفق مع نص المادة بطالنا من النظام العام و
  .من قانون اإلجراءات الجزائية التي تأخذ بالبطالن النسبي

ومن خالل دراستنا ألحكام الدفع ببطالن التفتيش وضحنا شروط الدفع ببطالن التفتيش، والتي   
أما آثار البطالن فبينا أثر . البطالنمن أهمها شرط المصلحة، وعدم تسبب الطاعن في حصول 

. البطالن على اإلجراء الباطل ذاته، وأثره على اإلجراءات المتصلة به سواء كانت سابقة أم الحقة
فمتى تقرر بطالن إجراء التفتيش وجب استبعاد الدليل المستمد منه، كما أنه من المتفق عليه أن الدليل 

إذا كان مترتبا مباشرة على الدليل الناجم عن اإلجراء الباطل، الالحق لهذا اإلجراء يتأثر بالبطالن 
  .فينهار هو اآلخر ويتعين إهداره
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