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 مقـدمــــــة 
  

إن ما عاناه اإلنسان من ظلم و اضطهاد طيلة عهود مضت جعل حقوق اإلنسـان و حرياته من    
أولويات و اهتمامات الفكر المعاصر، حيث احتلت مكانة هامة و لم يتوقف البحث فيها و المناداة بضرورة 

الدولية، الجهوية و احترامها و حمايتها فتوالت المواثيق و اإلعالنات الخاصة بها على كافة المستويات  
  .المحلية

و قد ظلت حقوق اإلنسان تتأثر سلبا و إيجابا باألنظمة السياسية الممارسة في الدول، فالحقوق و   
الحريات ال تكرس فعليا إال في ظل دولة القانون التي تحرص على تفعيل هاته الحقوق و الحريات، و تشديد 

قوق اإلنسان بجعل الدساتير الحديثة توليها عناية خاصة و اإلعالنات و المواثيق بضرورة ضمان احترام ح
تضمن نصوصها كل ما يكفل ذلك، كالقواعد التي تمنع القبض على األشخاص و حبسهم بغيـر مبــررات 

  شرعيــة
و وجوب احترام اإلنسان و كرامته و حرمة مسكنه، و حق اإلنسان المتهم بجرم ما في اعتباره بريء إلى  

  .ته و منحه كل الطرق و الوسائل لممارسة حقه في الدفاع عن نفسهأن تثبت إدان
و هذا ما سلكته الدساتير الجزائرية حيث أكدت أن الحقوق و الحريات العامة التي نصت عليها في المواد    
، حيث نص الدستور في )1(تحت عنوان الحقوق و الحريات  1996من الدستور الصادر سنة  59إلى  29

ضمان الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و على تكريس مبدأ الشرعية في ممارسة  ديباجته على
السلطة و كفالة الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات العمومية، و هذا يكفل بحقوق اإلنسان عموما و 

إنسان و  حقوق المتهم خصوصا، فهذا األخير أحيط بعدة ضمانات تكرس له حق الدفاع عن نفسه باعتباره
ذلك على نحو يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع في اقتضاء حقه من العقاب و منع اإلخالل بأمنه من قبل 

  .األفراد من جهة و مصلحة المتهم باعتباره فردا البد من حماية حقوقه و حرياته من جهة أخرى
إن هذه األخيرة ستسعى للتحري عن فإذا كان المتهم قد مس أمن المجتمع و الدولة بارتكابه جرم ما ف       

الجريمة و تتبع فاعلها مستخدمة في ذلك أساليب قد تتعارض مع حقوق األفراد بطريق مباشر أو غير مباشر 
في إجراء من اإلجراءات كالقبض أوالتفتيش، لذلك حرص القانون على منح المتهم كل الطرق و األساليب 

  .     ع عن نفسه عبر كل مراحل الدعوى الجنائيةالتي تضمن حريته و تكفل له ممارسة الدفا
  
   
  .  02ص  – 2007،يوم دراسي لفائدة ضباط الشرطة القضائية حقوق اإلنسان في التحقيق االبتدائي دلفوف جمال الدين ،) 1(
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 و انطالقا مما سبق فقد اهتدت أغلب التشريعات إلى إحاطة المتهم بضمانات معتبرة سواء في مرحلة

التحقيق أو المحاكمة من خالل سنها لمبادئ أساسية في شكل نصوص ملزمة  للسلطات التنفيذية و القضائية 
من أجل حماية حرية المتهم،  فالحرية هي أعز ما يملكه و ينبغي المحافظة عليها، حيث أنها مكرسة في 

ته من الظلم و التعسف، و الشريعة اإلسالمية التي أحاطت بدورها المتهم بقواعد و مبادئ تضمن حماي
 التوازن بين حقه في البراءة و مصلحة الجماعة في ضمان األمن و االستقرار و هذا ما نلمسه في قوله

و التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة المتهم ليس باألمر السهل العتبار . "و ابتغي بين ذلك سبيال:" تعالى
ى أخرى، و هذا يختلف من دولة إلى أخرى بحسب نظام السائد تحقيقه عمليا سيكون نسبيا لتغلب مصلحة عل

فيها، فمتى كرست الدولة الحريات الفردية تكون حقوق و ضمانات المتهم معادلة تقريبا لحقوق الدولة، و إذا 
  .كان الحكم دكتاتوريا فإنها تكون مهدورة و محاطة بالكثير من القيود

  
نون اإلجراءات الجزائية مدى الضمانات المكفولة للمتهم  في ممارسة و من بين المسائل المثارة في قا       

حقه في الدفاع كإجراء عملي، هنا نقول أن حق الدفاع هو حق طبيعي يكفل سالمة اإلنسان من المؤثرات 
الخارجية  مادية كانت أو معنوية، حيث يسعى لدفع الخطر المحدق به في نفسه أو ماله أو شرفه، فالمتهم 

ب جرم ما يستخدم حقه في الدفاع لدرئ االتهام سواء كان هذا في محله أو غير محله، و أن يسوق بارتكا
  . مبررات من شأنها تخفيف العقوبة عليه،و نظرا ألهمية هذا الحق جعل حقا دستوريا

و هذه األسباب التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحتين كانت حافزا لهذه الدراسة من   -            
أجل الوقوف على حق المتهم الطبيعي في الدفاع من الوجهة اإلجرائية و أوجه اإلخالل المترتبة على إهدار 

  .هذا الحق من جانب السلطات
ن هذه الدراسة حاولت إضفاء صورة علمية منظمة بإتباع إجراءات و للتوصل للهدف المنشود م_           

ما مدى فعالية الضمانات القانونية  في كفالة حق الدفاع و ما : منهجية من خالل طرح اإلشكالية التالية
   الجزاء المترتب على اإلخالل بها؟ 

حتى يصل الباحث للحل الدقيق الذي يجيب على اإلشكالية السابقة، البد من إتباع منهج علمي  -        
  :دقيق، تبعا لذلك اعتمدت في هذه الدراسة على 

  .المنهج التاريخي لتأصيل حق الدفاع و تطوره"          
  .المنهج المقارن للتمييز بين األنظمة اإلجرائية المختلفة"         
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  و بناءا على ما سبق تقع دراسة هذا البحث في فصل تمهيدي و فصلين أساسيـــن  
  :و خاتمة، حيث تكون كاآلتي

تأصيل حق المتهم في الدفاع و بعض المظاهر المرصودة عبر التاريخ لإلخالل : الفصل التمهيدي          
  .حقبه، و توضيح مفهوم المتهم و حق الدفاع و اإلخالل بهذا ال

فيما يخص الفصل األول سوف نبين فيه الضمانات الممنوحة للمتهم في حق الدفاع عبـر مراحـل             
  .الدعوى الجنائية، باإلضافة إلى الوقوف على أوجه اإلخالل بهـــا و الجزاء المترتب على ذلك

  
الدفوع و تقديم للطعون تقابلها أما الفصل الثاني نبين فيه وسائل ممارسة حق الدفاع من إبداء للطلبات و     

أوجه اإلخالل بها و الجزاء المترتب عليها، و سوف نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها، 
  :  و ذلك وفقا للخطة التفصيلية اآلتية
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