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وقـــــد وردت هـــــلد اطســـــال ب يف قـــــانو
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القــــــــــــانو رقــــــــــــر  22-01الصــــــــــــادر يف

ملــخص:
ألـبح الفسـاد يشـكن خءـرا علـى سـ ادة
الــدول نتشــارد يف
واظالـــة؛مما

افــة القءاعــات العامــة

ـــا لـــه تـ ـ ث ســـل ي علـــى

اظــدمات اطساس ـ ة للمــوا دني وعلــى الس ـ
احلسر للقتصاد ،داء على ذلك فن اجملتمع
الدولي وعلى رأسه ه ـة اطمـر املتحـدة ،أوىل
ظـاهرة الفسـاد أهم ـة خالـة

ـمر مبادراتـه

و ــرامج عملــه ،ويف ســب ن مكافحــة جــرائر
الفســـاد ،نــــص املشـــر علــــى دموعـــة مــــر
أســـال ب التحـــري اظالـــة تضـــاه إىل تلـــك
اطســـــال ب التقل ديـــــة ،وأ لـــــق علـــــى هـــــلد
اطسـال ب عبـارة "أسـال ب التحـري اظالـة"،
ويتمثن ا ده مر هلد اطسال ب يف الكش
عـــر هـــلد اجلـــرائر واست صـــال الفســـاد ورد
املفسدير.

 ،2001/92/20يف املـواد  11مكـرر  1إىل
 11مكـرر  92واملـادة  11مـر قـانو الوقايــة
مر الفساد ومكافحته رقر  09-01املؤر يف
 20ف فـــري  ،2001فقـــد أجـــازت املـــادة 11
مده استخدام أسال ب

ـري خالـة تتمثـن يف

التســــل ر املراقــــب ،ا خــــرتاق والرتلــــد
اإللكرتونـــي ،لـــللك ـــد مـــر شـــرد هـــلد
اطسال ب ،و

ميكـر التوف ـق ـني هـلد

اطسال ب ال تتر خلسة وما

مله مر معدـى

ا عتـــداء علـــى احلريـــات واحلقـــوق اظالـــة
لألفراد ،خالة إذا علمدا أ احلرية اظالـة
لألفراد وسرية املراسلت مضمونة دستوريا.
الكلمــــات املفتاح ــــة :القــــانو 09-01؛
إعـــــرتا

املراســـــلت وتســـــج ن اطلـــــوات؛

التقــاط الصـــور؛ التســـل ر املراقـــب؛ ا خـــرتاق
والرتلد اإللكرتوني.

* -ا ُملؤَلِ املُراسن.
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Abstract:
Corruption has become a threat
to the sovereignty of States to spread
in all public and private sectors,
which has had a negative impact on
the basic services of citizens and the
good conduct of the economy.
Accordingly,
the
international
community, headed by the United
Nations, the first phenomenon of
corruption is particularly important
in his initiatives and programs of
work In order to combat corruption
crimes, the legislator introduced a
set
of
special
investigative
techniques in addition to those
traditional methods. These methods
were called "special investigative
techniques". The aim of these
methods is to expose these crimes,
eradicate corruption and deter
spoilers.
These methods are contained in
the amended Code of Criminal

Procedure, which is supplemented
by Law No. 06-22 of 20 December
2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis
18 and 56 of the Prevention and
Control of Corruption Act No. 06-01
of 20 February 2006, article 56 has
authorized the use of special
investigative methods of controlled
delivery, penetration and electronic
surveillance.
Therefore,
these
methods must be explained and how
these
methods,
which
are
surreptitiously violated, can be
reconciled with the violation of the
freedoms and rights of individuals,
The privacy of individuals and
confidentiality of correspondence is
constitutionally guaranteed.
Keywords:
Law
06-01;
intercepting correspondence and
recording of votes; taking pictures;
controlled delivery; penetration and
electronic surveillance.

:مقدمــة
إ م ــع اطحكــام املو ــوع ة ومهمــا تغ ـ التشــريع ســواء اجلزائــي أو املــدني تبقــى
جسما قانون ا غ قـادر علـى إنتـا أثـارد القانون ـة الـ شـر مـر أجلـها وغالبـا مـا يعلـق
ــا أحكــام إجرائ ــة لتفع لــها

يشــر

فقهــاء القــانو علــى اطحكــام املو ــوع ة ال ـ

 فـــل ميكـــر ـــا أ تدـــتج أثرهـــا،ـــالقول أ الـــدص أو القاعـــدة القانون ـــة ولـــدت م تـــة
ــة الدول ــة املتعلقــة ــنجراءات

تبقــى اجلزائــر مبعــزل عــر احلر

،ــر جهودهــا إىل جهــود اجملتمــع الــدولي

 و ــلا،القــانوني

 ــن وإميانــا مدهــا وجــوح،مواجهــة الفســاد

انضــمت إىل م ــع اإلتفاق ــات الدول ــة واإلفريق ــة والعر ــة املداهضــة للفســاد غــر
 فقــد لــادقت اجلزائــر ــتحفا مبوجــب،تكامــن أفضــن وتعــاو أ ــع يف هــلا اجملــال
)2(

)علـــى إتفاق ـــة اطمـــر املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد1(922-09 املرســـوم الرئاســـي رقـــر

 وتعتر أحكـام هـلد اإلتفاق ـة سـا قة يف،املعتمدة مر قبن اجلمع ة العامة لألمر املتحدة
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القانو الدولي وعلى درجة
التصديق عل ها ومدها مر

ب ة مر احلساس ة ،مما جعن العديد مـر الـدول تـرتدد يف
()3

تصادق عل ها ألل .

للك ،يلحا أ اجلزائـر

انـت حا ـرة علـى املسـتو العـاملي ،إ أنهـا

انـت

أ ثــر حضــوراً علــى الصــع د القــاري ،وذلــك مبشــار تها الفعالــة يف لــورة إســرتات ج ة
إفريق ة ملكافحـة الفسـاد ،فبموجـب املرسـوم الرئاسـي رقـر  )4(932-01لـادقت علـى
إتفاق ـة ا

ــاد اإلفريقــي ملدــع الفســاد ومكافحتــه املعتمــدة يف مــا وتو تــاريخ  99يول ــو

.2003
و تكتفـــي اجلزائـــر ا نضـــمام إىل اإلتفاق ـــات الدول ـــة ،ـــن ترمـــت إلتزاماتهـــا
الدول ــة تبد هــا لقــانو خــاص يتعلــق الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه ،إذ قــام املشــر
اجلزائري استحدا الدص التشـريعي املتعلـق الوقايـة مـر الفسـاد ومكافحتـه مبوجـب
القــانو رقــر  09-01املــؤر يف  20ف فــري  ،2001تكريســا للمبــادئ ال ـ تضــمدتها
اإلتفاق تني السا قتني(،)5

يظهـر هـلا التشـريع مـر حمـ ط فـار  ،إذ

مدظومة تشريع ة واسعة ،ففـي سـدة 2009
ومبقتضـــاد

و ـعه ـمر

تعـدين قـانو العقو ـات( )6شـكن جـلري

إخـــرا جـــرائر الصـــفقات العموم ـــة مـــر أحكـــام قـــانو العقو ـــات(،)7

واعتبارهــا مــر جــرائر الفســاد طهم ــة قءــا الصــفقات العموم ــة وظصول ـ ة اجلرميــة
املرتكبة يف هلا اجملال.
أمــا علــى الصــع د اإلجرائــي،

معايدــة عــدم جتــاوح قــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة مــع

جرائر الفساد ولفها جرائر ذات ا ع مدظر ،اطمر اللي استوجب إ فاء املرونة على
إجراءات التحري والتحق ق وختف

الق ود اإلجرائ ة التقل دية املفرو ة على التحريـات

اطول ة خالة وأ أسال ب التحري التقل دية (التفتـ ش وعـا اطقـوال والتتبـع)،

تعـد

قادرة على التصدي جلرائر الفساد ،فمرتك ي هـلد اجلـرائر يسـعو لتحق ـق أهـدافهر
اإلجرام ــة ءــرق حديثــة ومتءــورة ،يصــعب علــى الســلءات القضــائ ة إثباتهــا ،و ــللك
يشكلو خءرًا على سلمة الدولة واستقرار اجملتمع س اس ا واجتماع ا واقتصاديا(.)8
فــنذا أخءــرت الضــبء ة القضــائ ة يرميــة مــر اجلــرائر ،فــننهر يقومــو ــاإلجراءات
اطول ـــة وهـــلد اإلجـــراءات مرتبءـــة البحــ والتحـــري والـــلي يعـــد

مرحلـــة مته ديـــة

للدعو ( ،)9ويف سب ن مكافحة جرائر الفساد ،نص املشر على دموعـة مـر أسـال ب
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التحري اظالة تضاه إىل تلك اطسال ب التقل ديـة ،وأ لـق علـى هـلد اطسـال ب عبـارة
"أســال ب التحــري اظالــة" ،ويتمثــن ا ــده مــر هــلد اطســال ب يف الكش ـ عــر هــلد
اجلــــرائر واست صــــال الفســــاد ورد املفســــدير .وقــــد وردت هــــلد اطســــال ب يف قــــانو
اإلجـــــراءات اجلزائ ـــــة املعـــــدل واملـــــتمر مبوجـــــب القـــــانو رقـــــر  22-01الصـــــادر يف
 ،)10(2001/92/20وقانو الوقاية مر الفساد ومكافحته رقـر  09-01املـؤر يف 20
ف فري  ،)11(2001فقد أجازت املادة  11مده استخدام أسـال ب
التسل ر املراقب ،ا خرتاق والرتلد اإللكرتوني ،لللك
و

ـري خالـة تتمثـن يف

د مر شـرد هـلد اطسـال ب،

ميكر التوف ق ني هلد اطسال ب ال تتر خلسة وما

مله مـر معدـى ا عتـداء

على احلريات واحلقوق اظالة لألفـراد ،خالـة إذا علمدـا أ احلريـة اظالـة لألفـراد
وسرية املراسلت مضمونة دستوريا(.)12
ويف الس ـ اق نفســه تضــمر تعــدين قــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة إ ــافة فصــلني للبــاح
الثــاني مــر الكتــاح اطول املتعلــق "مبباشــرة الــدعو العموم ــة وإجــراء التحق ــق اطولــي"
يتعلــق الفصــن اطول مدــه ــنعرتا

املراســلت وتســج ن اطلــوات والتقــاط الصــور ،أمــا

الثاني ف تعلق التسرح وعلى هلا اطساق ميكر
إعرتا

ديد اطسال ب اظالـة للتحـري يف

املراسلت والتقاط الصور وتسج ن اطلوات ،التسرح والتسل ر املراقب.

ومر أجن تفع ن إسرتات ج ة البحـ والتحـري ومـع اطدلـة ،نـص املشـر علـى إنشـاء
ديوا مر زي لقمع الفساد يتكو مر
أهم ة

باط وأعـوا الشـر ة القضـائ ة أو د املشـر

ر يف هلا اجملال تتماشى والت ث الكب جلرائر الفساد على اجملتمع.

و اعتبــار الفســاد ظ ـاهرة مر بــة ــا جوانــب متعــددة ،فمعاجلتهــا تقتضــي اعتمــاد
إســـرتات ج ة مو ـــوع ة وا ـــحة املعـــا

ويلـــة اطمـــد ت خـــل يف ا عتبـــار

ـــن نـــواحي

الظاهرة ،للا بـب ا عـرتاه صـعو ة الكشـ عـر جـرائر الفسـاد( ،)13طنهـا تـث
الكـــث مـــر اإلشـــكا ت املتعلقـــة ك ف ـــة مكافحتهـــا ،اعتبـــار مرتكب هـــا مـــا
يتصــــفو

صــــفات اجملــــرم املعلومــــاتي ،أي اجملــــرم الــــلي يتم ــــز الــــل اء نظــــرا

تساح هؤ ء اجملرمني املهـارة الفد ـة واظـرات يف لتلـ
تتعلق غالبًا اطلول والقواعد املال ة واملصرف ة والقانون ة،

دـا ت احل ـاة الـ
إىل ذلـك لـلتهر
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القوية فراد اجملتمع خالة ألحاح املدالب والدفـوذ والسـلءة ،اطمـر الـلي يع ـق
إمكان ة متا عتهر وحما متهر جزائ ًا.
فالقضاء على الفساد ل س قرارا يُتخل ولكدـه مدظومـة مـر اإللـلحات وإعـادة دـاء
اطنظمــة ،وهــو مــا حــرص املشــر علــى تكريســه صــفة لــر ة يف تدظ ـ ر الصــفقات
العموم ــة ،و ــلا قــانو الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه ،إذ أراد مــر خل مــا ســد
الءريق أمام املوظ وجتد به إساءة إستعمال السلءة وتغل ب اعتبارات املصلحة اظالـة
على املتءلبات القانون ة ومقتض ات املصلحة العامة.
وعل ــه تهــده هــلد الدراســة إىل تســل ط الضــوء علــى اإلســرتات ج ة املتبعــة ملواجهــة
الفساد على

وء الدصوص القانون ة والت

أو مكافحة اإلجرام اظء ح

د مر مد

اعة هلد الوسـائن يف مواجهـة

أ املو و يعاجل هلد الوسائن مـر اجلانـب الدظـري

وب ـــب علـــى اإلشـــكا ت العمل ـــة الـ ـ تواجـــه الضـــبء ة القضـــائ ة يف معـــر

هـــلد

الوسائن.
تو

و غر

ح املو و ارت يدا إتبا املدهج التحل لي إلجراء دراسة

ل ل ة إلجـراءات

التحري اظالة يف قانو مكافحة الفساد وتفس مضمو الدصوص القانون ة والـر ط
دهــا ،لتب ــا مــد متكــر أو إخفــاق املشــر يف و ــع آل ــات
وإميانا مدا

ف لــة ملواجهــة الفســاد.

و ع ارآل ات الكف لة ملواجهة الفساد قريدة ملفهوم دولة القـانو وتفعـ ل

ملقتض ات احلكر الراشد ،فن حسر است عاح املو و يفـر

البحـ والتسـاؤل عـر:

ما مد فعال ة إجراءات التحري اظالة يف الكش عـر جـرائر الفسـاد يف التشـريع
اجلزائري؟.
لإلجا ة على هلد اإلشكال ة تقتضي التعر

للمحورير التال تني:

احملور اطول :مدلول أسال ب التحري اظالة يف قانو مكافحة الفساد اجلزائري.
احملـ ـور الثـــاني:

ـــوا ط وشـــروط اللجـــوء إىل أســـال ب التحـــري اظالـــة يف جـــرائر

الفساد.
احملور اطول مدلول أسال ب التحري اظالة يف قانو مكافحة الفساد اجلزائري
جعن املشر اجلزائري مـر إعـرتا

املراسـلت وتسـج ن اطلـوات والتقـاط الصـور،

أهر اطسال ب املستخدمة للكشـ عـر جـرائر الفسـاد ،جـاء تدظ مهـا يف إ ـار الفصـن
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ـــت عدـــوا "إعـــرتا

الرا ـــع مـــر قـــانو اإلجـــراءات اجلزائ ـــة

املراســـلت وتســـج ن

اطلوات والتقاط الصور"(.)14
ونظـــرا طهم ـــة هـــلد الوســـائن ســـتتداول

ـــن أســـلوح علـــى حـــد  ،لكـــر نظـــرا

ظءورتها على حقوق وحريات اطفراد فنعما ا يـتر وفـق شـروط و ـوا ط حمكمـة،
وال سدفصن ف ها على الدحو التالي:
أو  :التحري واسءة أسلوح إعرتا
مكر املشـر اجلزائـي

املراسلت وتسج ن اطلوات والتقاط الصور

ـا ط الشـر ة القضـائ ة مـر لـلح ة إعـرتا

املراسـلت

وتسج ن اطلوات والتقاط الصور ،وهي مر أهـر اطسـال ب املسـتحدثة مبوجـب القـانو
 22-01املعــــدل واملــــتمر لقــــانو اإلجــــراءات اجلزائ ــــة وقــــانو الوقايــــة مــــر الفســــاد
ومكافحتــه رقــر  ،09-01والــلير مبوجبهمــا ميكــر لضــا ط الشــر ة القضــائ ة قءــع
املراسلت ال

تتر عر ريق وسائن ا تصال السـلك ة واللسـلك ة ،وو ـع ترت بـات

تقد ــة دو موافقــة املعد ـ ني ،تتمثــن يف م كروفونــات حساســة تســتء ع التقــاط الصــور
وتثب ـت وتسـج ن الكـلم صـفة خالـة وسـرية مـر ـره شـخص أو عـدة أشــخاص يف
أما ر عامة وخالة( ،)15وعل ه سدتوىل تعريفها قصد الوقوه على إ ارهـا العـام علـى
الدحو التالي:
 -1تعري إعرتا
يعــــره إعــــرت ا

املراسلت:
املراســــلت نــــه عمل ــــة مراقبــــة ســــرية للمراســــلت الســــلك ة

واللســلك ة يف إ ــار البح ـ والتحــري عــر اجلرميــة ومــع اطدلــة أو املعلومــات حــول
اطشــخاص املشــتبه يف ارتكــا هر أو مشــار تهر يف ارتكــاح اجلرميــة ،ح ـ ميكــر
عــر ريــق و واســءة إعــرتا

الرســائن ســواء

انــت رســائن علم ــة أو رســائن مكتو ــة

ش ـ املعلومــات والتولــن إىل احلق قــة ،أمــا عــر املشــر اجلزائــري فقــد
إعرتا

ــد عــر

املراسلت يف نصوص املواد مر  11مكرر  01حتى املـادة  11مكـرر  90مـر

قـــانو اإلجـــراءات اجلزائ ـــة ،لكدـــه

يـــورد تعريفـــا لـــر ا عـــر مفهـــوم إعـــرتا

املراسلت(.)16
يف املقا ـــن ،عرفتـــه عـــد التشـــريعات املقارنـــة
وا

التشـــريع اطمريكـــي والكدـــدي

ل زي ،فقـد عـره البـاح الثالـ مـر القـانو الفـدرالي اطمريكـي لسـدة ،9112
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إعرتا

املراسلت على أنها ا

تساح السمعي عر ريق السمع حملتويات أية أسـلع

أو أية اتصا ت شفوية عر ريق استخدام جهاز الكرتوني أو م كان كي أو أي جهاز
أخر ،و صـفة عامـة فـن أي جهـاز ميكـر إسـتعماله لتسـج ن ا تصـا ت يقـع

ـمر مـا

يقصدد القانو .
ما عره قانو

اية اظصول ة الكدـدي لسـدة  9123املراقبـة نهـا ا سـتما

أو تســج ن أو ا تســاح املــادة ال ـ تعــي أو يفهــر مدهــا ذاع وبــب أ تــتر املراقبــة عــر
ريق أجهزة الكرتون ة أو عع ة أو م كان ك ة أو أي أجهزة أخر ".
أما قانو مراقبة ا تصا ت ا

ل زي لسدة  ،9121فننه عمل املادة  2مدـه يقصـد

املراقبة استما إىل ا تصا ت ،وقد در الفقه على التم ز ني اطجهـزة الـ تسـتخدم
يف التدصـــت علـــى املكاملـــات التلفون ـــة واطجهـــزة الـ ـ تسـ ـتخدم يف ق ـــاق احملادثـــات
التلفون ة(.)17
وعل ه ميكر تعري إعرتا

املراسلت على أنها إجراء

ق ق يباشر خلسة ويدتهك

ســرية اطحاديـ اظالــة تـ مر ــه الســلءة القضــائ ة يف الشــكن احملــدد قانونــا هــده
احلصول على دل ن غ مادي جلرمية

قق وقوعهـا ويتضـمر مـر ناح ـة اسـرتاق السـمع

إىل احلدي ومـر ناح ـة أخـر حفظـه علـى اطشـر ة عـر ريـق أجهـزة لصصـة ـلا
الغر (.)18
و التالي ،إعرتا

املراسلت هو وس لة وسائن التحري احلديثة تستخدمها الضـبء ة

القضــائ ة يف مواجهــة اإلجــرام اظء ـ

دــا يف ذلــك جــرائر الفســاد عــر ري ـ وســائن

ا تصـال الســلك ة واللســلك ة وتـ مر هــا اجلهــات القضـائ ة املختصــة و ــت رقا تهــا
املباشـرة وتســتهده عمل ــة اســرتاق الســمع خلسـة وتســج ن اطلــوات مــر أجــن احلصــول
على دل ن جلرمية

قق وقوعها أو الشرو ف ها.

 -2تعري تسج ن اطلوات:
تســـج ن اطلـــوات هـــو تلـــك العمل ـــة التقد ـــة الــ يـــتر واســـءتها مراقبـــة وتســـج ن
احملادثات الشفوية ال يتفود ها شخص أو عدة أشخاص صفة سرية يف مكا خـاص
أو عام( ،)19ف تر عر ريق و ـع رقا ـة علـى ا واتـ وتسـج ن اطحاديـ الـ تـتر عـر
ريقهــا،

مــا يــتر أيضــا عــر ريــق و ــع م كروفونــات حساســة تســتء ع التقــاط
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اطلــوات وتســج لها علــى أجهــزة خالــة ،وقــد يــتر أيضــا عــر ري ـق التقــاط إشــارات
سلك ة أو إذاع ة(.)20
و ما جاء يف إعرتا

املراسلت ،فـن املشـر اجلزائـري

لتسـج ن اطلـوات والتقــاط الصـور؛ ــن عرفهـا

يعءـي تعريفـا لـر ا

ــمد ا يف نـص املــادة  11مكـرر  1مــر

قـانو اإلجــراءات اجلزائ ــة ،علـى أنهــا " :و ــع وإسـتعمال الوســائن والرتت بــات التقد ــة
دو موافقـة املعدـ ني مـر أجـن التقـاط الصـور ،والتقـاط وتثب ـت و ـ وتسـج ن الكـلم
املتفــود ــه صــفة خالــة أو ســرية مــر ــره شــخص أو عــدة أشــخاص يتواجــدو يف
أما ر خالة أو عموم ة"(.)21
وتتضمر املكاملات ا اتف ـة أدق أسـرار الدـاق ،يبـ ف هـا املـتكلر إىل غـ د همومـه
وأسرارد ويعر
ـــلا

أفكارد دو خوه ،معتقدا أنـه يف مـ مر مـر فضـول اسـرتاق السـمع،

ـــا التصـــدت علـــى هـــلد املكاملـــات

الكتمــا ( .)22فهــي إعــرتا

شـ ـفًا لـــر ًا لســـتار الســـرية وحجـــاح

أو نســخ أو تســج ن املراســلت الـ تــتر عــر ريــق قدــوات

وســائن ا تصــال الســلك ة،

ا ـــات

ا ــات التقل ــدي والتلغــراه واللســلك ة

الدقـال وا نرتنـت والريـد اإللكرتونـي وغ هـا مــر الوسـائن التقد ـة الـ تـدخن يف هــلا
احلكر(.)23
يف هلا املقام ،يدبغي التفرقة ني إعرتا
و ني و ع اظط ا اتفي
و ضع لتقدير ا

املكاملات ا اتف ة

وس لة

ـري خالـة

ت املراقبة ،فهلا اإلجـراء اطخـ يـتر ر ـا لـاحب الشـ

ة القضائ ة عد تسخ مصاحل الريد ـلا الغـر ،

حمدد املو و مبحادثة أو حمادثات مع دة دما اطول هـو وسـ لة

مـا أنـه غـ

ـري خالـة تـتر دو

علر ور ا لاحب الش .
يكــو املكــا خالًــا إذا جــر يف مكــا مغلــق ميكــر دخولــه إ طشــخاص
يرتبءو مع عضهر صلة خالة ،و ميكر للخار عده أ يشاهد ما جر

داخلـه أو

أ يسمعه(.)24
أما املكا العام ف قصد ه تلك اطمكدة املعدة ستقبال الكافـة أو ف ـة مع دـة طي
غر

مر اطغرا .
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للا ،فالتقاط الصور تلك العمل ة التقد ة ال يتر واسءتها التقـاط لـور لشـخص أو
عدة أشخاص وإ تواجدو ا يف مكـا خـاص ويءلـق علـى هـلد التقد ـة أسـلوح التصـوير
الفوتوغرايف ملا يتر جهزة دق قة.
شك أ هلد اإلجراءات احلديثة أشد و ة وت ث ًا على احل اة اظالة ،مبـا قـد
يتوافر يف وسائن التحري التقل دية ،للا أحـاط املشـر هـلد اإلجـراءات ضـمانات اطمـر
اللي يدعونا إىل القول أ هلد اإلجراءات تعد تفت شا لكر مر نو خاص (.)25
قد تبدو هلد اطفعال يف ظاهرها متداقصة مع تلك الدصوص العقا ـة املقـررة حلمايـة
احلــق يف اظصولــ ة املدصــوص عل هــا يف املــادتني  303مكــرر و 303مكــرر 9مــر
قانو العقو ات اجلزائري ،إثـر تعديلـه قـانو رقـر  ،23 -01لـلا يـدفع هـلا اطمـر إىل
البح عـر اطحكـام القانون ـة الضـا ءة ـلد اطسـال ب اجلديـدة يف التحـري ،حتـى
د تعار ا مع احلق يف اظصول ة.
ثان ا :أسلو ي التسرح والتسل ر املراقب
التسرح وس لة مر وسائن التحري اظالـة ،اسـتحدثه املشـر ـالدص عل ـه وتدظ مـه
يف املــواد  11مكــرر 99إىل  11مكــرر  92مــر قــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة واملــادة 11
مر قانو الوقاية مـر الفسـاد ومكافحتـه( ،)26ونظـرا طهم ـة اإلجـراء
خالــة ســدتداول

وسـ لة

ـري

ديــد املقصــود هــلا اإلجــراء (الفــر اطول) ،ونظ ـرًا ظءورتــه س ـ تر

تداول تلك الضوا ط ال قررها املشر طعماله (الفر الثاني).
 -1أسلوح التسرح أو ا خرتاق:
يقصد التسرح قانونا ف قصد ه ق ام ا ط أو عو شر ة قضـائ ة
ـــا ط الشـــر ة القضـــائ ة املكلـ ـ

ـت مسـؤول ة

تدسـ ـ ق العمل ـــة مبراقبـــة اطشـــخاص املشـــتبه يف

ارتكا هر جداية أو جدحة نيهامهر أنه فاعن معهر أو شريك ر(.)27
إذ يقوم هلا اطسلوح على تعم ق البح والتحري حول الوسط حمن التسرح وذلـك
البح ـ عــر الوســائن ال ـ يــتر العمــن هــا و ديــد نقــاط القــوة والضــع ف ــه  .ويعتــر
التســرح تقد ــة جديــدة للبحــ والتحــري أدرجهــا املشــر يف تعــدين قــانو اإلجــراءات
اجلزائ ــة ســدة  ،2001عدــدما تقتضــي

ــرورات التحــري والتحق ــق يف إحــد اجلــرائر
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اظءـ ة املــل ورة يف املــادة  11مكــرر ،01
ت رقا ته حسب احلالة مبباشرة عمل ة التسرح

ــن اجلمهوريــة أ يـ ذ

مــا بــوز لو

مر شروط حمددة

()28

.

 -2التسل ر املراقب:
()29

فض ـلً عــر اطســال ب الســا قة يوجــد أســلوح التســل ر املراقــب

 ،ويقصــد ــه الســماد

لشحدات غ مشروعة أو مشبوهة اظرو مـر اإلقلـ ر الـو ي أو املـرور عـرد أو دخولـه
علـر مـر الســلءات املختصـة و ـت مراقبتهــا غ ـة التحــري عـر جـرم مــا و شـ هويــة
اطشخاص الضالعني يف ارتكا ه(.)30
هلا املعدى يعتر التسل ر املراقب استثداء عر القاعدة ال تقرر أ
إقل ر الدو لة مر جرائر

ـن مـا يقـع علـى

ضـع طحكـام قـانو العقو ـات الـو ي تءب قـا ملبـدأ "إقل م ـة

الدص اجلدائي".
غ أ هلا اطسلوح يسمح ت ج ن بط اطش اء املتعلقـة اجلرميـة إىل وقـت حـق،
إذ يتر السماد مبرورها داخن إقل ر الدولة إىل إقل ر دولة أخـر
و ــت رقا تهــا الســرية واملســتمرة( ،)31قصــد التولــن إىل
سواء

علـر السـلءات املختصـة
ش ـ مــرتك ي اجلرميــة

انوا فاعلني ألل ني أو شر اء.

وقد عره هلا اطسلوح اهتمامًا

ب ًا خلل السدوات اطخ ة ،عد أ أثبت جـدواد

يف مكافحـــة اجلرميـــة واجملـــرمني ســ ما يف دـــال مكافحـــة ا جتـــار غــ املشـــرو
املخدرات ،اللي

ا و يزال اجملال اط ثر إستعما ً طسلوح التسـل ر املراقـب علـى

الصع دير الدولي والو ي.
أ -تعري ـ اطســلوح املراقــب :علــى

ــوء مــا تقــدم يتبــادر إىل الــلهر مــد إمكان ــة

اســتخدام هــلا اطســلوح يف مراقبــة حر ــة العائــدات اإلجرام ــة وجــه عــام واطمــوال
املتحصن عل ها مر جرائر الفساد وجه خاص ،حال نقلها أو

ويلها مر دولة إىل أخـر

قصــد اقتفــاء أثــر هــلد اطمــوال والتعــره علــى املتــور ني يف العمل ــات غ ـ املشــروعة
املتعلقة ها ،ومع املزيد مر اطدلة اللزمة إلدانتهر؟.
اإلجا ة على هـلد اإلشـكا ت،

ـدها يف القـانو رقـر  09-01املتعلـق الوقايـة مـر

الفســاد ومكافحتــه فقــد عــره املشــر اجلزائــري التســل ر املراقــب عــر نــص املــادة 2
الفقرة (ع) على أنه" :اإلجراء اللي يسـمح لشـحدات غـ مشـروعة أو مشـبوهة ـاظرو
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ــت

مــر إقلــ ر الــرتاح الــو ي أو املــرور عــرد أو دخولــه علــر الســلءات املختصــة أو
مراقبتها غ ة التحري عر جرم ما و ش هوية اطشخاص الضالعني يف ارتكا ه".

أمــا املــادة  11مــر قــانو الوقايــة مــر الفســاد ومكافحتــه أجــازت اســتخدام التســل ر
املراقب يف ملحقة مرتك ي جرائر الفساد وذلك تعقب اطموال املشتبه يف مشـروع تها
ونها متحصلت إجرام ة ومتا عة

ر اتها لد دخو ا أو خروجها مر إقل ر الدولـة

اجلزائرية عـد احلصـول علـى إذ مـر اجلهـة القضـائ ة املختصـة ،فقـد نصـت علـى أنـه:
"مــر أجــن تســه ن اطدلــة املتعلقــة ــاجلرائر املدصــوص عل هــا يف هــلا القــانو  ،ميكــر
اللجـــوء إىل التســـل ر املراقـــب أو اتبـــا أســـال ب

ـــر خالـــة

الرتلـــد ا لكرتونـــي

وا خرتاق ،على الدحو املداسب و نذ مر السلءة القضائ ة املختصة"(.)32

ما نصت عل ه املادة  90مر اطمر رقر  92-01املتعلق مبكافحة التهريب مبا يلي:
"ميكــر للســلءات املختصـــة مبكافحــة التهريــب أ تـــرخص علمهــا و ــت مراقبتهـــا
حر ــة البضــائع غــ املشــروعة واملشبـــوهة للخــرو أو املــرور أو الدخـــول إىل اإلقل ـــر
اجلزائــري غـــر

البحــ عــر أفعــال لتهريـــب وحمار تهــا دــاءا علــى إذ مــر و

ـــن

اجلمهورية املختص"(.)33
مــر خــلل هــلد الدصــوص نســتدتج أ التســل ر املراقــب هــو إجــراء تقــوم ــه اجلهــات
املختصـــة ـــنذ مـــر و

ـــن اجلمهوريـــة ،وهـــو أ تســـمح للشـــاحدات احململـــة البضـــائع

املشبوهة أو غ الشرع ة ـاظرو أو الـدخول إىل الـرتاح الـو ي والق ـام عمل ـة تسـل ر
تلـــك البضـــائع إىل ألـــحا ها ويكـــو التســـل ر

ـــت املراقبـــة قصـــد ا تشـــاه ا ويـــة

احلق ق ة للمجرمني.
ويبقــى أســلوح التســل ر املراقــب أحــد مظــاهر التعــاو الــدولي يف مكافحــة جــرائر
الفساد س ما جرمية تب د اطموال ،ومراقبة حر ـة العائـدات اإلجرام ـة حـال نقلـها
أو

ويلــها مــر دولــة إىل أخــر ،

مــا يــوفر هــلا اطســلوح املعلومــات الضــرورية ملعرفــة

الوجهات اطساس ة لألموال غ املشروعة والبلدا املستهدفة.
تعتــر إتفاق ــة اطمــر املتحــدة ملكافحــة املــؤثرات العقل ــة لعــام  9122الــدص القــانوني
الدولي اطول اللي أجـاز ممارسـة التسـل ر املراقـب ،ح ـ سـاعد هـلا اطسـلوح

ـباط
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الشــر ة يف لتلـ البلــدا عــر

شـ أعضــاء الشــبكات الدول ــة لتهريــب املخــدرات

وأهر مدظم ها وممول ها(.)34
ميكر القول أ الصورة اجلديـدة للتجـرير احلـدي دفعـت املشـر إىل توسـ ع مضـلة
احلصـــانة مـــر املتا عـــات يف إ ـــار ارتكـــاح اجلـــرائر مـــر ـــره أشـــخاص رخـــص ـــر
ارتكاح اجلرمية ره الضبء ة القضائ ة.
ح -أنوا التسل ر املراقب :يدقسر التسل ر املراقب إىل قسمني هما الو ي والـدولي،
ما يلي:
ح -1 -التسل ر املراقـب الـو ي :ويقصـد ـه أ تكـو املراقبـة صـورة

ل ـة ظـط

س املخدرات داخـن إقلـ ر الدولـة ،ح ـ ترتكـب اجلرميـة يف اطقـال ر التا عـة لسـ ادة
الدولة ريا أو َحريا أو جويا ،وتهده عمل ة التسل ر املراقب الداخلي عر
املخــدرة املهر ــة أو عــر

ش املـواد

شـ اطشــخاص واملســؤولني عــر عمل ــة التســل ر أو اجللــب يف

الدولة أو الكش عر أي معلومات يتر إرسـا ا إىل سـلءات البلـد املرسـن إل ـه الشـحدة
مــر أجــن إلقــاء القــبد علــى اطشــخاص واملســؤولني عــر عمل ــة إرســال وتهريــب هــلد
الشــحدة ،وهدــا تقــرر الدولــة أمــا تدس ـ ق العمل ــة مبفردهــا أو تدس ـ قها مــع لــد املدش ـ أو
املــرور ومــر أجــن
أ

ــما

ــبط الشــحدة واملهــر ني ،وذلــك يــتر عدــدما تصــلى معلومــات

ــدد لألجهــزة املختصــة عــر وقــو اجلرميــة ،ولكــر ــد مــر أ يــتر

ــبءها فــور

ا تشافها ،يتر تتبع الشحدة ءريقه سـريه داخـن حـدود الدولـة حتـى تصـن إىل احملءـة
الدهائ ـة ويـتر القـبد علـى اجلـاني وم ـع أفـراد العصـا ة املشـار ني يف العمل ـة وذلـك
د مر

بط املخدرات وحدها دو الكشـ عـر املسـؤولني عـر تدف ـلها ومثـال ذلـك

أ تصن معلومات إىل أجهزة مكافحة املخدرات حول ق ام أحـد اطشـخاص السـفر إىل
دولة أجدب ة مر أجن جلب

م ة مـر املخـدرات وتهريبهـا إىل داخـن الـبلد عـر حـدودها

الو د ــة حلســاح أحــد جتــار املخــدرات ،ف ــتر اختــاذ اإلجــراءات القانون ــة واجلمر

ــة

التدس ق مع السلءات املسؤولة لتدف ل أسلوح التسل ر املراقب(.)35
ويتر ترقب ولول الشخص املستهده ومعه شحده املخدرات ،ح
املراقبة السرية و د مـر

ـبءه داخـن دائـرة اجلمر

يتر و ـعه

ـت

ـة يـرتع ل مـر شـحدة املخـدرات

دو أ يعلر املراقبة املفرو ة عل ه حلـني ولـوله مكـا الولـول وتسـل ر الشـحدة إىل
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املســتورد الرئ ســـي ،و عـــد الت

ــد مـــر عمل ـــة التســـل ر يــتر القـــبد عل همـــا معـــا ويف

ح ازتهما شحدة املخدرات.
ح -2 -التسل ر املراقب الدولي :يقصد ه أ يتر ارتكاح اجلرمية على إقل ر دولة ما
دما تكو وجهة الشحدة دولة أخر مارة دولة ثالثة أو را عـة ،وتتـوافر املعومـات لـد
أجهزة املكافحة يف إحد الدول مثل حول ق ام إحد عصا ات التهريـب الدول ـة دقـن
شحدة مر ا روير ،يقودها أحد أفراد العصا ة مـر الدولـة اطوىل إىل الدولـة الثان ـة عـر
الــدول أخــر  ،ف ــتر التدس ـ ق ــني ســلءات املكافحــة مــع م ــع الــدول إذا مــا عحــت
تشــريعاتها م عــا ــللك و تدف ــل التســل ر املراقــب علــى و ــع الس ـ ارة وقائــدها

ــت

املراقبة السرية الدق قة ،مدل ق امها مر الدولـة املصـدرة حتـى لوغهـا الدولـة املسـتهدفة
ا شرتاع مع السلءات املختصة لد الدول و بط أفراد العصا ة عدد استلمهر ا.
وهدــاع مســائن إ ــاف ة يلــزم ا هتمــام هــا عدــد الشــرو يف عمل ــة التســل ر املراقــب
الدولي ،أهمها إجـراء حـوار يف أسـر وقـت ممكـر ـني سـلءات البلـد الـلي جـر ف ـه
الكشـ عــر عمل ــة التهريــب والســلءات املختصــة يف البلــد املقصــد وأي لــد عبــور ــني
هلير البلدير(.)36
احملور الثاني

وا ط وشروط اللجوء إىل أسال ب التحري اظالة يف جرائر الفساد

مبــا أ أســال ب البحــ والتحــري اظالــة عمل ــات إجــراءات تســتخدمها الشــر ة
القضائ ة غ ة البح والتحري عر اجلـرائر اظءـ ة املقـررة يف قـانو العقو ـات ومـع
اطدلة عدها والكش عر مرتكب ها ،وذلك دو ر ا أو علر اطشـخاص املعدـ ني ،فـن
املشــر ر ءهــا ضــوا ط احرتام ـا للقاعــدة الدســتورية ال ـ تقــر حرمــة احل ــاة اظالــة
لألفــراد ،فعمــن علــى ر ءهــا شــروط وإجــراءات دق قــة ومضــبو ة ،اإل ــافة إىل أنــه
و عها

ت مراقبة وإشراه السلءة القضائ ة( ،)37زيادة على ذلك ق د اللجوء إل ها يف

عد اجلرائر فقط قررتها لراحة املادة  11مكـرر 1مـر قـانو اإلجـراءات اجلزائ ـة،
وهو ما سدو حه على الدحو التالي:
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أو :

املراسلت وتسج ن اطلوات والتقـاط

وا ط مباشرة التحري واسءة إعرتا

الصور
بوز يف اطلن التقاط الصور وتسج ن اطلوات دو علر اطشـخاص أو ر ـاهر،
إ أندا
العمل ات،

د املشـر ونظـرا لضـرورة التحق ـق يف عـد اجلـرائر عـح الق ـام مبثـن هـلد
أجاز هلد اطسال ب ،ح

تكـو مصـلحة التحق ـق و شـ اجملـرمني

أوىل الرعاية مر احلفاظ على أسرار احل اة اظالة
التحري نذ مر و

()38

 ،ولكر ضوا ط وهي مباشرة

ن اجلمهورية املختص ،وإلتـزام أعـوا و ـباط الشـر ة القضـائ ة

القائمني نجراء السر املهي ،فاملشر على الرغر مـر إقـرارد أسـال ب

ـري خالـة قـد

متس نرمة احل اة اظالة ،إ أنه يعاقب على اللجوء إلسـتعما ا ءـرق غـ مشـروعة
وف مــا يلــي نتــوىل شــرد

ــوا ط وشــروط مباشــرة التحــري واســءة إعــرتا

املراســلت

وتسج ن اطلوات والتقاط الصور(،)39
وا ده مر تقرير هلد الضوا ط هو إقامة التواز ني احلـق يف احل ـاة اظالـة و ـني
حق اجملتمع يف العقاح ،فل تستباد احلرمات و تهدر احلريـات ويف الوقـت ذاتـه تغـن
يـد اجملتمـع علـى معاقبـة اجلدــاة( ،)40تدقسـر هـلد الضـوا ط إىل

ـوا ط شــكل ة (أو ً)

وأخر مو وع ة (ثان ًا) اإل افة إىل وا ط التدف ل (ثالثًا).
 -1الضوا ط الشكل ة :تتعلق الضوا ط الشكل ة صحة اإلجراء إذ يتعني ما يلي:
أ -احلصــول علــى إذ مــر و

ــن اجلمهوريــة:

يســمح املشــر ــنجراء إعــرتا

املراســلت وتســج ن اطلــوات والتقــاط الصــور قصــد التحــري والتحق ــق عــر جــرائر
الفساد ،إ

احلصول على إذ مر و

ـــت مراقبتـــه .وبـــب أ يتضـــمر اإلذ

ـن اجلمهوريـة املخـتص ،وتباشـر هـلد العمل ـات
ـــن العدالـــر الـ ـ تســـمح ـــالتعره علـــى

ا تصـــا ت املءلـــوح التقا هـــا واطمـــا ر املقصـــودة ســـواء أ انـــت ســـكد ة أو غـ ـ
سكد ة،

ما بب أ يتضـمر نـو اجلرميـة الـ تـرر اللجـوء إىل هـلد التـدا

هلد التدا ( ،)41لللك فن اإلذ املسلر مر قبن و

ومـدة

ـن اجلمهوريـة للتحق ـق يف جرميـة

ما يصلح للتحق ق يف جرمية أخر  ،إ نذ جديد.
ويشرتط يف اإلذ أ يكو مكتو ا( )42حمددًا مبدة أقصاها أر عـة ( )9أشـهر قا لـة
للتمديد حسب مقتض ات التحري والتحق ق(.)43
272

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

إسرتاتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري اخلاصة يف القانون اجلزائري __ حممدي بوزينة أمنة

و اعتبار جرائر الفساد متعددة ف جب أ يل ر يف اإلذ نو اجلرمية املـراد التحـري
ف ها وهلا يدل على أ اللجوء إىل هـلد اطسـال ب يكـو دـا ًء علـى قـرائر ود ئـن تتعلـق
يرمية وقعت فعـل.

مـا يتضـمر اإلذ تعـ ني اطمـا ر الـ سـ جري ف هـا اسـتخدام

التقد ات حتى ميكـر مراقبـة مـد احـرتام الضـبء ة القضـائ ة لألمكدـة احملـددة علـى
سب ن احلصر.
ح -إلتــزام الســر املهــي :تكــو إجــراءات التحــري والتحق ــق ســرية ،فالســرية تعــي
الق ام قدر اإلمكا ممر هو قائر التحري أو

ل

نجراء مر إجراءاته أو سـاهر ف ـه

احملافظة على السر املهي ،و التالي لارت السرية لـ س هـدفها

مـا

ـا عل ـه مـر

قبن هو تسه ن قمع املتهر ،ن لارت وس لة لضما احلريات الشخص ة( ،)44ح

نص

املشر لراحة على أ هلد العمل ات تتر مبراعاة السر املهي ودو املساق ه( ،)45وقد
نص قانو اإلجراءات اجلزائ ة على أ تكو إجراءات التحري والتحق ق سرية(.)46
 استخدام اطسال ب وال وسائن التقد ة يف عد اجلرائر اظالة فقط :أجاز املشراجلزائري اللجوء إىل هلا اإلجراء يف نو حمدد مر اجلرائر ،وهـي اجلـرائر الـ نصـت
عل ها املادة  11مكرر  1مر قانو اإلجراءات اجلزائ ة حصرا وهي :جرائر املخـدرات،
اجلرميـــة املدظمـــة العـــا رة للحـــدود الو د ـــة ،اجلـــرائر املاســـة نظمـــة املعاجلـــة ارآل ـــة
للمعء ات ،جرائر تب د اطموال ،جرائر اإلرهاح اجلرائر املتعلقـة التشـريع والتدظـ ر
اظاص الصره وجرائر الفسـاد ،وعل ـه يصـح أ تسـتعمن هـلد اطسـال ب والوسـائن
التقد ة يف اجلرائر اطخر (.)47
د-

رير حمضر عر العمل ة :نص قانو اإلجراءات اجلزائ ة يف املادة  92مده ،على

باط الشر ة القضائ ة أ

ـرروا حما ـر عمـا ر يوقعـو عل ـه يب دـو مـر خللـه

اإلجــراءات ال ـ قــاموا هــا تفال ـ لها(،)48

مــا جــاءت املــادة  11مكــرر 1مــر قــانو

اإلجراءات اجلزائ ة لتعزز ما جاء يف املادة  92ف ما يتعلق ـنعرتا
اطلــوات والتقــاط الصــور ،وعل ــه بــب علــى
التحريــات والتحق قــات ،أ

ــرر

املراسـلت وتسـج ن

ــا ط الشــر ة القضــائ ة عدــد مباشــرة

ــا ط الشــر ة القضــائ ة امل ـ ذو لــه أو املدــاح مــر

ـــره القا ـــي املخـــتص ،حمضـــرا عـــر

ـــن عمل ـــة إعـــرتا

وتســـج ن اطلـــوات

واملراسلت يـل ر ف هـا م ـع تفالـ ن العمل ـة مـر ـدايتها ،وحتـى عـر عمل ـات و ـع
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الرتت بــات التقد ـــة اللزمـــة ملباشــرة العمل ـــة وعمل ـــات ا لتقــاط والتســـج ن الصـــوتي أو
السمعي البصري،
مدها( ،)49ن

ما يل ر يف احملضر تاريخ وساعة دايـة هـلد العمل ـات وا نتهـاء

يشـتمن احملضـر علـى

ـن الب انـات املـل ورة سـا قا وتكـو حمـددة

ديدا ناف ـا للجهالـة( ،)50وبـب أ يشـتمن احملضـر علـى توق ـع حمـررد يف نهايتـه.
عــد أ يصــد أو يدســخ

()51

ــا ط الشــر ة القضــائ ة املـ ذو لــه أو املدــاح ،املراســلت أو

الصــور أو احملادثــات املســجلة أو املف ــدة يف إظهــار احلق قــة يف حمضــر يــود يف ملــ
املتهر ،وتدسخ وترتجـر املكاملـات الـ تـتر اللغـات اطجدب ـة عدـد ا قتضـاء ،مبسـاعدة
مرتجر يسخر لا الغر (.)52
ـا ط الشـر ة القضـائ ة

أما عر مضمو املراسلت املسجلة أو الصور امللتقءة فن

يقــوم دســخ حمتواهــا يف حمضــر يــود مبل ـ اإلجــراءات أمــا إذا

انــت املراســلت أو

ا تصا ت لغة أجدب ة ف تر تسخ مرتجر لدسخ وترمة حمتواها(.)53
 -2الضوا ط املو وع ة:
تتعلق هلد الضوا ط دشوء احلـق يف اللجـوء إىل إعـرتا

املراسـلت والتقـاط الصـور

وتسج ن اطلوات ،وتتمثن هلد الضوا ط يف:
أ -أ يكـو اإلجـراء مــر أجـن التحـري والكشـ عـر جـرائر الفســاد :وقـد اعتــر
املشر -

ما سبق الل ر -جرائر الصفقات العموم ة مر جرائر الفساد(.)54

فــل يثــار إشــكال إذا

تكل ـ

ــا ط مــر

جرميـة مـر جـرائر الصـفقات ـنجراء إعـرتا

ــباط الشــر ة القضــائ ة خبصــوص

املراسـلت وتسـج ن اطلـوات أو التقــاط

الصور.
ح -غاية املراقبة و رورتها :وهو ما عر عده املشر "إذ اقتضت

رورات التحري يف

اجلرميـــ ـة امللتـــــبس هـــــا أو التحق ـــــق ا تـــــدائي( )55يف جـــــرائر ......و ـــــلا جـــــرائر
الفساد.)56(".....
مـــا هـــو وا ـــح فـــاللجوء ـــلد اإلجـــراءات تقتضــ ه
والكشــ عــر اجلــرائر ،فهــلد اطســال ب تفــر

ـــرورات التحـــري والتحق ـــق

نفســها إذا

يكــر مــر املســتءا

الولول إىل احلق قة نستعمال وسائن البح العادية املعروفة يف القواعد العامة(.)57
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 اجلهة املكلفة هلد العمل ـات :نظـرا ظءـورة هـلد اإلجـراءات جعلـها املشـر مـرباط الشر ة القضائ ة (.)58

اختصاص

وا ط التدف ل:

-3

تتعلق

وا ط التدف ل ك ف ات املراقبـة و دتائجهـا واطدلـة الدامـة عدهـا ،لـلا عـح

املشــر مــر خــلل املــادة  11مكــرر  1فقــرة  9لضــا ط الشــر ة القضــائ ة الــدخول إىل
املكا املعي دو احـرتام الشـروط الـواردة يف املـادة  92مـر ق إ ( )59وذلـك اسـتخدام
الرتت بات التقد ة ،إذ نصت الفقرة الثان ة مر املـادة  11مكـرر  1علـى أ الد ا ـة العامـة
ميكدهـا مــدح اإلذ لضـباط الشــر ة القضــائ ة لو ـع الرتت بــات التقد ــة ،الـ يــتر عــر
ريقهــا التصــدت علــى احملادثــات وتســج لها والتقــاط الصــور دو احلاجــة إىل موافقــة
املشتبه ف ه(.)60
تتمثن هلد الرتت بـات يف و ـع أجهـزة تصـدت وتسـج ن يف اطمـا ر الـ يـرتدد إل هـا
املشتبه ف هر ورلد الكلم املتفود خالة املتعلق مبو و اجلرميـة ،إ ـافة إىل وسـائن
التسج ن يتر تثب ت أجهزة خالة التقاط الصور ،والغر

مر ذلك دائمـا هـو احلصـول

على أدلة تدير اطشخاص اللير يشتبه ف هر الق ام اجلرمية(.)61
ما أجاز القـانو إمكان ـة ا سـتعانة ـاطعوا الفدـ ني املـؤهل ني ،وذلـك تسـخ

ـن

عو مؤهن لد مصلحة أو وحـدة أو ه ـة عموم ـة أو خالـة مكلفـة ا تصـا ت السـلك ة
واللســلك ة لتتكفــن اجلوانــب التقد ــة للعمل ــات( ،)62ويلتــزم العــو املســخر الســر املهــي
ـت ائلــة املتا عـة القضــائ ة .وإذا مـا ا تشــفت أثدـاء الق ــام عمل ـة التدصــت أو املراقبــة
جرائر أخر غ تلك الواردة يف اإلذ  ،ف مكر التحـري شـ نها و يكـو ذلـك سـببا
يف ءل اإلجراءات(.)63
ثان ا:

وا ط مباشرة التحري واسءة أسلوح التسرح أو ا خرتاق

أجاز املشر مثن هلد اطفعال ،وال تعتر يف حق قة اطمر جرائر مر أجن خلـق الثقـة
وتعزيزها يف

باط الشر ة القضائ ة وأعوانهر املرخص ر نجراء عمل ة التسـرح مـر

قبن املشتبه ف هر ،والدجاد يف إيهامهر نهر شر اء أو فاعلو  ،ومـع ذلـك فـن املشـر
قد مدع هؤ ء الضباط أو اطعوا مر أ

ر وا املشتبه ف هر على ارتكاح اجلرميـة،

مبعدى أنه ميدع على الضباط واطعوا املتسر ني أ

لقوا الفكرة اإلجرام ة للشـخص
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املو ـو

ــت املراقبــة ودفعــه إىل ارتكــاح اجلرميــة ،فهــلا الفعــن ممدــو

ءل إجراء التسرح ،لللك فاملشر قد أجاز تسرح

ــت ائلــة

باط وأعوا الشر ة القضـائ ة

املرخص ر للك ولكر شروط و وا ط:
أحـاط املشـر اجلزائـري عمل ـة التسـرح يملـة مـر الشـروط التدظ م ـة واإلجرائ ــة،
جت لت يف معظـر املـواد الـ جـاءت يف التسـرح مـر املـادة  11مكـرر  99إىل غايـة

ح

املادة  11مكرر  92مر قانو اإلجراءات اجلزائ ة ،مر أجن إ ـاد العمل ـة وسـ ها يف
ظــروه ســهلة تضــمر أمــر املتســرح وللولــن إىل اطهــداه املســءرة دو التســبب يف أيــة
أ رار أو خسائر ط هاتـه العمل ـة تتسـر ـاظءورة واجملازفـة خالـة الدسـبة للشـخص
املتسرح ،و التالي تعر

ح اته للخءر خالة ما إذا انكش أمرد(.)64

ويـدخن ـمر أعمـال الضــبط القضـائي املشـار إل هــا يف املـادة  92مـر ق إ وإعمالــه
وا ط خالة قد تتعلق اجلانب الشكلي (أو ً) أو اجلانب املو ـوعي

يقتضي احرتام

(ثان ًا) ،تتمثن ف ما يلي:
 -1الضوا ط الشكل ة:
تتعلق الضوا ط الشكل ة مبا يلي:
أ-

ريــر تقريــر مــر ــره

ــا ط الشــر ة القضــائ ة :إذ يقــوم

القضــائ ة قبــن مباشــرة عمل ــة التســرح كتا ــة تقريــري إىل و
مبدأ عام على أعمال الشر ة القضائ ة،
القانو لراحة على أ
املســؤول عــر

ــا ط الشــر ة

ــن اجلمهوريــة ،هــلا

ما نصت املادة  11مكرر  93مـر نفـس

ـا ط الشـر ة القضـائ ة املكلـ

تدسـ ق عمل ـة التسـرح هـو

ريــر التقريــر الــلي يتضــمر العدالــر الضــرورية ملعايدــة اجلرميــة املتعلقــة

الصفقات العموم ة ،وم ع املعلومات املتحصن عل ها مر ـره
تف ــد يف عمل ــة التســرح ،وعل ــه فــن التقريــر بــب أ

ـا ط الشـر ة والـ

تــوي علــى العدالــر التال ــة،

ب عــة اجلرميــة الســبب وراء العمل ــة وهــي غالبــا مرتبءــة ضــرورة التعمــق يف البحــ
والتحري(.)65
يراعي يف إعداد هلا التقريـر ا حـرتام مراحـن العمل ـة
ذات الصــلة هــا

اطفعــال ال ـ اســتدعت العمل ــة،

املـة وإيـراد م ـع املعلومـات
ديــد هويــة العدالــر املشــتبه يف
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تور هر يف اجلرمية (أعاءهر وألقا هر)،

ها لادعة اجلدـاة

ديد الك ف ات ال

وعل ه يتداول التقرير دريات عمل ة التسرح مر دايتها إىل نهايتها.
وقد ألزم املشر

ا ط شر ة قضائ ة مسؤول قانونًا

ا ط الشر ة املدسق وهو

عر عمل ة التسـرح ،أمـا أعـوا الشـر ة القضـائ ة ف قومـو
ومسؤول ته يف

العمل ـة

ن اطحوال(.)66

ح -احلصول على اإلذ التسرح مر قبن و
املســـتمد،

ـت تدسـ قه

ن اجلمهورية:

مانا ملشروع ة الدل ن

مـــا هـــو احلـــال الدســـبة لتقـــاط الصـــور وإعـــرتا

املراســـلت وتســـج ن

اطلوات ،يشرتط حصول الضا ط املكل
املخـــتص( ،)67فبعـــد ا ـــل و
التسرح املقدم له مر ره

ـن اجلمهوريـة

التسرح على اإلذ مـر و

ـــن اجلمهوريـــة علـــى التقريـــر اطوىل مـــع لـــب الق ـــام
ـا ط الشـر ة القضـائ ة ،يسـتء ع و

قا ـي التحق ـق ،عـد إخءـار و

ـن اجلمهوريـة أو

ـن اجلمهوريـة حسـب نـص املـادة  11مكـرر  99مـر

قــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة أ يـ ذ

ــت مســؤول ته ورقا تــه مبباشــرة عمل ــة التســرح،

ويكــو اإلذ حســب الشــروط املب دــة يف املــادة  11مكــرر  91مــر قــانو اإلجــراءات
اجلزائ ة(.)68
وبب أ تتر العمل ة

ت أشرافه ومراقبته ،فن قـرر قا ـي التحق ـق مباشـرة هـلا

اإلجراء وجب عل ه أو إخءار و

ـن اجلمهوريـة ـللك ،ثـر يقـوم مبـدح اإلذ مكتـوح
ـت مسـؤول ته ،علـى أ يـتر ذ ـر

لضا ط الشر ة القضائ ة اللي تتر عمل ة التسرح
هويته ف ه(.)69
يشرتط يف اإلذ أ يكـو مكتو ًـا ومسـببًا
العمن اإلجرائي هو الكتا ة،
شفها

ـت ائلـة الـبءل ( )70ط اطلـن يف

ما اشرتط املشر وجوح

سـبب مـرر للق ـام عمل ـة التسـرح ،مـع

ديد ب عـة اجلرميـة املـراد

ـرورة اشـتمال اإلذ

ويـة

ـا ط

الشر ة القضائ ة اللي س قوم العمل ة أو اللي س شره على تدف لها.
 إ تتجاوز مدة التسرح أر عـة أشـهر :وميكـر متديـدها إىل أر عـة أشـهر أخـر ،وختضع لتقدير مصدر الرخصة ويتر إلدار ترخ ص آخر لتمديد عمل ـة التسـرح .وهـي
مقتض ات ختضع لتقدير ا ط الشر ة القضائ ة املكل

تدس ق العمل ة.
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د -إلتزام

باط وأعـوا الشـر ة القضـائ ة املـ ذو

ـر التسـرح السـرية ،وعـدم

إظهــار ا ويــة احلق ق ــة أثدــاء عمل ــة التســرح :مبعدــى إ قــاء اإلذ التســرح خــار ملـ
اإلجراءات حلني ا نتهاء مـر العمل ـة لضـما السـرية املءلو ـة الـ حصـرها املشـر ـني
اجلهة املاحنة لإلذ و ا ط الشر ة املدسق على العمل ة والعو املتسرح.
للا علـى

ـباط وأعـوا الشـر ة القضـائ ة املـ ذو

احلق ق ة يف أي مرحلة مر مراحن اإلجراءات

()71

ـر التسـرح عـدم إظهـار ا ويـة

.

ويف ســب ن إ ــاد عمل ــة التســرح أجــاز املشــر إســتعمال هويــة مســتعارة وقــرر ذلــك
ايةً طمر وسلمة

باط وأعوا الشر ة القضائ ة امل ذو

ر التسرح ،ملا يشـكله

هــلا اإلجــراء مــر خءــر علــى أمــدهر وســلمتهر( .)72ويســمح لضــا ط الشــر ة القضــائ ة
وأعوانه أ يسـتعمن لغـر

التسـرح هويـة مسـتعارة ،وأ يرتكـب عدـد الضـرورة عـد

اجلــرائر دو أ يكــو مســؤو جزائ ــا ،غـ أ املشــر قــد مــدعهر مــر إظهــار هــويتهر
احلق ق ة يف أي مرحلة مر مراحن التسرح( ،)73ولعن املشر قد و ع هلا املدـع ،لكـي
يضـمر أمــر وسـلمة

ــباط وأعـوا الشــر ة القضــائ ة املـ ذو

ــر التسـرح ،ذلــك ملــا

يشكله هلا اإلجـراء مـر خءـر علـى أمـدهر وسـلمتهر ،أ ـ إىل ذلـك احملافظـة علـى
ســـرية مرحلـــة التحـــري عـــر اجلرميـــة ،لـــللك نصـــت املـــادة  11مكـــرر  91مـــر قـــانو
اإلجراءات اجلزائ ة على جزاءات عقا ة احملافظة مشددة يف حالـة الكشـ عـر ا ويـة
احلق ق ة للشخص املتسرح ،ن

يعاقب القانو

ن مر يكش هويته أثدـاء عمل ـة

التسرح احلبس مر سـدتني إىل عـس سـدوات و غرامـة مـر  10000ديدـار جزائـري إىل
 200.000ديدار جزائري(.)74
وعلى غرار إجراء إعرتا

املراسلت والتقـاط الصـور وتسـج ن اطلـوات ،فننـه يقـع

على العو املتسرح إلتزام السر املهي واحلفاظ على سـرية عمل ـة التسـرح ،لـللك ميدـع
على العو املتسرح اإلفصـاد طي شـخص عـر مضـمو عمل ـة التسـرح أو عـر نتائجهـا،
وهلا

ت ائلة اجلزاء اجلدائي.

وذهب املشر أ عد مر ذلـك ف مـا

ـص سـرية هويـة العـو املتسـرح عدـدما نـص يف

املــادة  11مكــرر  92مــر قــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة علــى أنــه " :بــوز عــا
الشــر ة القضــائ ة الــلي جتــري عمل ــة التســرح

ــا ط

ــت مســؤول ته م ـر دو ســواد ولــفه
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شاهدا عر العمل ة" .هلا مـدح املشـر العـو املتسـرح حـق احملافظـة علـى سـرية هويتـه،
فــل يــتر عــا أقوالــه أثدــاء الشــهادة ،و ــن
التسرح حمله صفته شاهدا على العمل ة

()75

ــا ط الشــر ة القضــائ ة املكلـ

عمل ــة

.

مــر جهــة أخــر ميكــر للقــائمني عمل ــة التســرح أ يرتكبــوا عدــد الضــرورة عــد
اجلــرائر دو أ يكونــوا مســؤولني جزائ ًــا لكــي يكســب ثقــة الشــبكة ال ـ يتســرح
إل ها( ،)76ويف هلا الش يقول اطستاذ القا ي حممد أدهـر "إ نظـام التسـرح ميكـر
ادخاله

مر أسباح ا احة اعتبار القانو قد أذ ـللك" ،ممـا بعـن املتسـرح معفـى

مر املسؤول ة.
ويف سب ن ا اد التسـرح يـتر تسـخ الوسـائن املاديـة والقانون ـة ،ومتكـني املتسـرح
مــر اقتدــاء أو ح ــازة أو نقــن أو تســل ر أو إعءــاء مــواد وأمــوال أو مدتوجــات أو وثــائق أو
معلومات متحصن عل ها ،أو و ع

ت تصـره املتسـرح الوسـائن ذات الءـا ع القـانوني

واملالي و لا وسائن الدقن والتخزير واإليواء أو احلفا(.)77
 -2الضوا ط املو وع ة:
أ -أ يكــو التســرح مــر أجــن التحــري والكشــ عــر جــرائر الفســاد :ونظــرًا
ظءورتـــه ،جعـــن املشـــر اللجـــوء إىل هـــلد الوســ لة يـــتر إ إذا دعــت إل ـــه الضـــرورة
امللحــة( .)78نظــرا ظءــورة عمل ــة التســرح وحساس ـ تها ،فننــه يــتر التءــرق إىل هــلا
اإلجـراء إ إذا اقتضـت

ـرورات التحق ـق والتحـري ذلـك ،وهـلا حسـب نـص املــادة 11

مكــرر  99مــر ق.إ ، .وط التســرح أج ــز لعلــة مع دــة ولغــر

معــني وخــاص و صــفة

استثدائ ة فتخل تلك العلة ميدع قا ي التحق ق مر اإلذ ه وإ عد متعسفا ،أو مبعدى
أخـــر فـــن التســـرح الـــلي يلـــتمس مـــر حصـــوله فائـــدة إظهـــار احلق ق ـــة يعـــد تســـر ا
كم ا(.)79
ح -اجلهات املختصة مبباشرة عمل ات التسرح :مر خلل نص املادة  11مكرر 92
مر قانو اإلجراءات اجلزائ ة فن املختص مبباشرة عمل ة التسـرح هـو
القضائ ة املكل

ـا ط الشـر ة

تدس ق العمل ة ،و صفته املسـؤول عـر العمل ـة ،طنـه يقـوم التحضـ

والتدظ ر احملكر والدق ق اته العمل ة ،ويتوىل الق ام هاته العمل ة

ا ط آخر أو عو

الشر ة القضائ ة(.)80
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-3

ديد الغر

مر التسرح:

فعمل ة التسرح غ مرتبءة ن ـار

ق ـق معـني

حالـة التلـبس واإلنا ـة القضـائ ة،

وإ ا مرتبءة يرائر مع دـة وهـي تلـك احملـددة املـادة  11مكـرر 01مـر ق إ  .ويظهـر
ذلك يف تسب ب عمل ة التسرح اطسان د القانون ة والواقع ة ال يوردها

ا ط الشر ة

القضائ ة يف لب اإلذ عمل ة التسرح مر أجن اقدا اجلهات املعد ة مبدح اإلذ .
و التالي ميكر لو

ن اجلمهورية أو لقا ي التحق ق أ ميـدح هـلا الرتخـ ص إ

عـد تقـدير العدالـر الـ قـدمها

ـا ط الشـر ة املدســق يف لبـه .وقـد اشـرتط املشــر

إيدا اإلذ املكتوح واملسبب مبلـ اإلجـراءات املدجـز عدـد نهايـة عمل ـة التسـرح

ـت

ائلة البءل .
وقـــد جـــاء يف املـــادة  11مكـــرر 93املتعلقـــة تحديـــد اطشـــخاص املكلفـــني عمل ـــة
التسرح

لمة "مسخرير" إىل جانب

استدادًا ملا سـبق ،فعدـدما تقتضـي

باط الشر ة القضائ ة وأعوانهر (.)81
ـرورة التحق ـق اعتمـاد أسـلوح التسـرح ،يصـدر

إذ قضائي و عد توافر الشروط الشكل ة واملو وع ة على الدحـو املـبني أعـلد ،تباشـر
العمل ة خبصـوص جـرائر الصـفقات العموم ـة تسـرح العـو داخـن ه ـة مكلفـة ـن رام
الصفقات العموم ة ويشارع يف إ رام لفقة مشبوهة تتضمر خرقا للقـوانني املعمـول هـا
وهو أمر مسـمود ـه قانونـا دو أيـة مسـؤول ة جدائ ـة ،وغايـة ذلـك احلصـول علـى م ـع
املعلومات ال تف د يف الكش عر اجلرائر.
و الرغر مر أهم ة التسرح يف الكش عر اجلرائر ومرتكب ها ،غ أ املشـر
يتءــرق جلوانــب هامــة ختــص العمل ــة ،ممــا يــؤدي إىل ظهــور اشــكا ت عمل ــة وقانون ــة
ميكر ذ ر أهمها:
 -عدم تو

ح املشر ف ما إذا

ـا بـوز للمتسـرح ارتكـاح أفعـال غـ مشـروعة

أثداء املهلة اإل ـاف ة املرخصـة لـه عدـد انقضـاء املهلـة وعجـزد عـر ا نسـحاح يف ظـروه
تضــمر أمدــه .فســكوت املشــر عــر معاجلــة هــلد املسـ لة بعلدــا نتســاءل هــن ارتكا ــه
طفعال غ مشروعة يرتب مسؤول ته اجلزائ ة؟.

222

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

إسرتاتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري اخلاصة يف القانون اجلزائري __ حممدي بوزينة أمنة

 قد تتءلب عمل ة التسرح يف عد اطح ا عقد تصرفات مدن ة أو جتارية أو حتـىعقود متس احلالة الشخص ة للمتسرح نفسـه
هو احلن يف هلد املس لة ،خالة وأ املشر

عقـد الـزوا إذا اسـتد اطمـر ذلـك فمـا
يشر للمسؤول ة املدن ة.

وعل ه يبقى السؤال مءروحًا فنذا انتهت املهلة املقررة لعمل ة التسـرح فمـا مصـ تلـك
العقــود فهــن هــي وقت ــة تبعــا لوقت ــة عمل ــة التســرح؟ وهــن بــوز للمتســرح التدصــن مــر
إلتزاماته وعلى أي أساق؟.
 انعــدام التدسـ ق ــني مصــاحل اطمــر ،فكــن تــدخن جلهــة أمد ــة دو علمهــا املســبقر ة لعمل ة التسرح رمتها.

يشكن
 -نقص

باط وأعوا شر ة متخصصني يف عمل ات التسـرح وهـي مسـ لة تقـع علـى

عاتق املديريات العامة للدرع ملسايرة التقد ات املستعملة عامل ـا ،وذلـك اسـتحدا قسـر
خـــاص ـــاطمر الـــو ي يعـــي مبتا عـــة العمل ـــات املهمـــة واظءـــ ة وتكـــوير

ـــباط

متخصصني يف عمل ات التسرح وغ ها مر وسائن التحري اطخر .
وجتدر اإلشارة إىل أ املشر أقـر أنواعًـا لتلفـة مـر اإلجـراءات إعـرتا

املراسـلت

والتقــاط الصــور وتســج ن اطلــوات يف إ ــار الفصــن الرا ــع والتســرح يف إ ــار الفصــن
اظامس ،غ أنه
التسرح إ إذا
-

دد اطول ة .وهدـاع تشـريعات تشـرتط علـى أ
انت الوسائن اطخر قد استدفلت وغ

يـتر اللجـوء إىل

اف ة إلظهار احلق قة(.)82

ميــدح امل شــر تصــر ات الضــا ط املتســـرح ق مــة ثبوت ــة رغــر تعــريد ح اتـــه

للخءــر ،و التــالي يءبــق علــى اطدلــة املقدمــة مــر رفــه القواعــد العامــة فهــي دــرد
استد ت ترقى لوحدها

دل ن ما

تقرت د ئن أو عدالر ثبوت ة أخر .

ثالثا :الضوا ط اللزمة إلجراء التسل ر املراقب
يتءلــب الق ــام ــنجراء التســل ر املراقــب احلصــول علــى إذ مــر و

ــن اجلمهوريــة

املخــتص إقل م ـــا صــفته مـــديرا للضــبط القضـــائي ويف حالــة متديـــد

ــباط الشـــر ة

القضــائ ة اختصالــهر لكامــن الــرتاح الــو ي وجــب علـ هر إخءــار و

ــن اجلمهوريــة

املختص و رورة موافقـة هـلا اطخـ

بقـا ملـا نصـت عل ـه املـادة  91مكـرر مـر قـانو

اإلجراءات اجلزائ ة.
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واجلدير امللحظة هدا هو أ قانو الوقاية مر الفساد ومكافحته
املراقــب أهم ــة
وإجراءاته

ما

يـولي التسـل ر

ــب ة ــالدظر إىل عــدم ختص صــه لدصــوص قانون ــة
تـبني مدتـه واطمـا ر الـ تقـع العمل ـة

و جود نقص تشريعي وجب تدار ه تدع ر آل ات وتدا

ــدد شــرو ه

ـت رقا تهـا وهـو مـا يف ـد

مر شـ نها أ تعـزز اسـتخدام

التسل ر املراقب ومر ثر يستحب إعادة الدظـر يف لـ اغة املـادة  11مـر قـانو مكافحـة
الفساد نباد املرر القانوني اللي يسمح خبرو الشحدة املشـبوهة مـر دا ـا اإلقل مـي
د مر بءها و ديد اجلهة القضائ ة املختصة دظر الدعو لتفادي حـدو تضـارح
يف ا ختصاص القضائي و ـلا تضـمني قواعـد إجرائ ـة
التسل ر املراقب واطما ر ال تقع العمل ة

ـدد اجلهـات املخولـة ـنجراء

ت رقا تها ومدة اإلجراء(.)83

أما الرتلد اإللكرتوني هي الوس لة الثان ة اظالـة مـر أسـال ب التحـري املدصـوص
عل هـــا

ـــمر قـــانو الوقايـــة مـــر الفســـاد ومكافحتـــه ،وتتمثـــن يف ترلـــد الرســـائن

اإللكرتون ــة وإجــراء فحولــات تقد ــة ــا وذلــك غ ــة الولــول إىل مصــدرها ومعرفــة
لاحبها.
وقد أشارت إل ـه املـادة 11مـر قـانو  09-01دو تعريفـه ،و املقا ـن

ـد أ املشـر

الفرنســي ومبوجــب تعديلــه لقــانو اإلجــراءات اجلزائ ــة  91ديســمر  9112أدر هــلا
اطســلوح اظــاص ــالتحري وو ــح أ تءب قــه يقضــي اللجــوء إىل جهــاز إرســال يكــو
غالبا سوار الكرتوني يسمح رتلد حر ات املعي اطمر واطما ر ال يرتدد عل هـا
للكش عر مقتض ات اجلرمية ومعرفة احلقائق وا ستد ت للحد مر جرائر الفساد
ومكافحتها وال ألبحت مؤخرا تشكن خءرا

ب ا على اجملتمع ح

يبـ فـ هر

الرعــب واظــوه حتــى أ ــحى يف قلــق وح ـ ة شــديدتني لك ف ــة التصــدي وقمــع هــلد
اجلرائر اظء ة(.)84
خامتــة:
رلص مما سـبق التعـر

لـه ،أ وسـال البحـ والتحـري اعتبارهـا

تعـد

وفعالة ملواجهة عد اجلرائر لتعقـد ولـعو ة الولـول إىل اطدلـة املثبتـة لوقوعهـا،
د مـر اسـتحدا إجـراءات

اف ـة
ـا

ـري خالـة وهـلا مـا تبدـاد املشـر اجلزائـري مـر خـلل

تعديله لقانو اإلجراءات اجلزائ ة اللي أ ـاد لـراحة مـر خـلل املـواد مـر  11مكـرر1
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علــى  11مكــرر  90مــر القــانو رقــر  ،22-01غ ـ أ تــبي املشــر

ــلد اإلجــراءات

أ د الواقع العملي لعو ات إعما ا ،للا نتقدم ا قرتاحات التال ة:
 -9إدخـال تعــدين علـى املــادة  11مكــرر  92مـر أجــن توسـ ع نءـاق التســرح ل شــمن
أشخاص آخرير غ

باط وأعوا الضبط القضائي ،مبا يسمح نستعمال تقد ـة توغـن

خالة يف قضايا الفساد.
 -2توس ـ ع دائــرة اطفعــال املــل ورة يف املــادة  11مكــرر  99املتعلقــة اطفعــال ال ـ
ميكر ارتكا ها مر ره العو أو الشخص املتسرح أو املسـخر يف حالـة وجـود خءـر
حمدق على ح اته أو تعريد عمل ة التسرح للفشن.
 -3و ـع آل ــات إداريــة لــتمكني الضــبء ة القضــائ ة مــر استصــدار الوثــائق املرتبءــة
ا وية املستعارة لألشخاص اللير س تر تسريبهر وتوف الضمانات ش نها.
 -9و ـــع التـــدا

التءب ق ـــة الـ ـ تســـمح ـــاللجوء إىل اطســـال ب الـــواردة يف املـــادة

 11مكــرر  1املتعلقــة ــنعرتا

املراســلت الســلك ة واللســلك ة والتقــاط أو تثب ــت

اطلوات والصور.
 -1اقتداء الوسـائن الضـرورية حلم ايـة أمـر مـوظفي الشـر ة القضـائ ة املءلـوح مـدهر
التدخن يف اطوساط اإلجرام ة اظء ة.
 -1تــثمني دور الشــر ة العلم ــة والتقد ــة يف دــال البح ـ اجلدــائي مــر أجــن تــدع ر
التحريات الشر ة صفة عامة وأسال ب التحري صفة خالة.
 -2الدعوة إىل فتح دا ت الرت ص امل داني على مستو فرق البح والتحري وذلك
لدقن اظرات وتثمني التجارح يف دال تدف ل هلد التقد ات واإلشراه عل ها.
ا وامـــش واملراجـــع:
( -)1مبوجب مرسوم رئاسي رقـر  ،922-09املـؤر يف  91أ ريـن سـدة  ،2009يتضـمر التصـديق ـتحفا
على اتفاق ـة اطمـر املتحـدة ملكافحـة الفسـاد املعتمـدة مـر قبـن اجلمع ـة العامـة لألمـر املتحـدة املعتمـدة
د ويورع يوم  39أ تو ر  ،2003ر عدد ) ،(26تاريخ  21أ رين .2009
( -)2اعتمدت اجلمع ة العامة لألمر املتحدة ــ مبوجب قرارهـا  9/12املـؤرَ  39أ تـو ر  ،2003اتفاق ـة
تحز
ت على املأل ،وفُتِحَتْ للتوق ع والتصديق وا نضمام ،وَدَخَلَ ْ
اطمر املتحدة ملكافحة الفساد ،ونُشِرَ ْ
الدفاذ يف  99ديسمر .2001
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( -)3علمـا أ اجلزائــر لـادقت علــى ا تفاق ــة مـر تــاريخ اعتمادهـا ،و ــللك

انــت مـر الــدول الــثلثني

اطوىل ال مكدت هلد ارآل ة مر الدخول ح ز التدف ل.
( -)4مبوجب مرسوم رئاسي رقر  ،932-01املـؤر يف  90أفريـن سـدة  ، 2001يتضـمر التصـديق علـى
اتفاق ة ا

اد اإلفريقي ملدع الفساد ومكافحته املعتمدة مبا وتو يف  99يول و سدة  ،2003ر عـدد

( ،)29تاريخ  91أ رين .2001
( -)5القانو رقر  ،09-01املؤر يف  20فراير سدة  ،2001يتعلق الوقاية مر الفسـاد ومكافحتـه ،ر
عدد ( ،)99تاريخ  02مارق  ،2001معدل ومتمر مر رقر  ،01-90املؤر يف  21غشت سـدة ،2090
ر عدد ( ،)10تاريخ  9سبتمر  ،2090معدل ومـتمر قـانو رقـر  ،91-99املـؤر يف  02أوت ،2099
ر عدد ( ،)99تاريخ  90أوت .2099

ما ألدر رئ س اجلمهورية تعل مة رئاس ة رقر  03املؤرخـة يف

 93ديسمر  2001جاء ف ها "بب أ تكو مكافحـة الفسـاد مسـعى تـدأح عل ـه السـلءات العموم ـة
ويشمن سائر دال الدفقة العموم ة ،بب أ يتجسـد ف مـا

ـص احلكومـة صـ اغة وتءب ـق رنـامج

حق قي متداسق ودائر يتوخى تعزيز مكافحة هلد ارآفة ،وترق ة أخلق ة احل اة العامة على حنو أوفى".
( -)6اطمر رقر  ،911-11املؤر يف  02جوا  ،9111يتضمر القانو العقو ات ،ر عدد ( ،)91تاريخ
 99جـــوا  ،9111معـــدل ومـــتمر قـــانو رقـــر  ،01-09املـــؤر يف  21جـــوا  ،2009يتضـــمر القـــانو
العقو ـات ،ر عــدد ( ،)39تــاريخ  22جــوا  ،2009معــدل ومــتمر قــانو رقــر  ،23-01املــؤر يف 20

ديسمر  ،2001يتضمر القانو العقو ـات ،ر عـدد ( ،)29تـاريخ  29ديسـمر  ،2001املعـدل واملـتمر
قانو رقر  ،99-99املؤر يف  02أوت  ،2099يتضـمر القـانو العقو ـات ،ر عـدد ( ،)91تـاريخ 90

أوت .2099
( -)7مبوجــب القــانو رقــر  ،01-09املــؤر يف  21جــوا  ،2009يتضــمر القــانو العقو ــات ،ر عــدد
( ،)39تاريخ  22جوا  ،2009معدل ومتمر قانو رقر  ،23-01املؤر يف  20ديسمر  ،2001يتضمر
القانو العقو ات ،ر عدد ( ،)29تاريخ  29ديسمر  ،2001املعدل واملتمر قانو رقر  ،99-99املؤر
يف  02أوت  ،2099يتضمر القانو العقو ات ،ر عدد ( ،)91تاريخ  90أوت .2099
)(8

- PICOTTI Lorenzo, "L’élargissement des formes de préparation et de
participation" rapport général, Revus internationale de droit pénal, N° 78, Paris,
2007, P 407.

( -)9حمدة حممد،

ـمانات املـتهر أثدـاء التحق ـق ،اجلـزء الثالـ  ،الءبعـة اطوىل ،دار ا ـد  ،عـني

مل لة ،اجلزائر ،ص .901
( -)10أمر رقر  911-11املؤر يف  02جوا  9111يتضمر القانو اإلجراءات اجلزائ ة ،معدل ومتمر
مبوجـب القـانو رقــر  22-01املـؤر يف  20ديســمر  ، 2001جريـدة رع ــة عـدد  ،29املــؤر يف 29
ديسمر .2001
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( -)11ح ـ تــدص املــادة  11مــر القــانو رقــر  09-01علــى أنــه :مــر أجــن تســه ن مــع اطدلــة املتعلقــة
اجلرائر املدصوص عل ها يف القانو  ،ميكر اللجوء إىل التسل ر املراقب أو إتبا أسال ب

ر خالة

الرتلد اإللكرتوني وا خرتاق على الدحو املداسب و نذ مر السلءة القضائ ة املختصة.
( -)12املادة ( )31مر دستور سدة  ، 9111معدل ومتمر ،وال

تدص علـى أنـه " :بـوز انتهـاع حرمـة

ح اة املوا ر اظالـة وحرمـة شـرفه و م هـا القـانو سـرية املراسـلت وا تصـا ت اظالـة كـن
أشكا ا مضم ونة" .وأ دت عل ها املادة ( )91مر القانو رقر  09/91املتضمر التعـدين الدسـتوري
اجلزائري تاريخ  1مارق  ، 2091واملدشور يف اجلريدة الرع ة رقر  99املؤرخة يف  2مارق ،2091
ح

جاء ف ها " :بوز انتهاع حُرمة ح اة املوا ر اظالة ،وحُرمة شرفه ،و م هما القانو .

 سرية املراسلت وا تصا ت اظالة كن أشكا ا مضمونة.-

بوز ي شكن املساق هلد احلقوق دو أمر معلن مر السلءة القضائ ة .ويعاقـب القـانو

على انتهاع هلا احلكر.
-

اية اطشخاص الءب ع ني يف دال معاجلة املعء ات ذات الءا ع الشخصي حق أساسي يضمده

القانو ويعاقب على انتها ها".
( -)13وذلك نقرار لريح مر املشر اللي اعتر اجلرائر املدصوص عل ها يف الباح الرا ع مر القـانو
الوقايـة مــر الفســاد ومكافحتــه نهـا" :جــرائر الفســاد" و ــالرجو طحكـام هــلا البــاح

ــدد يــدص

لراحة على جرائر الصفقات العموم ة.
(-)14

مــا نصــت اتفاق ــة اط مــر املتحــدة يف املــادة  10علــى أنــه ......." :مــر أجــن مكافحــة الفســاد

مكافحــة فعالــة......إتبا أســال ب

ـرٍ خالــة

الرتلــد ا لكرتونــي وغـ د مــر أشــكال الرتلــد

والعمل ات السرية".
( -)15حسر لادق املرلفاوي ،يف احملقق اجلدائي ،الءبعة الثان ة ،مدشـ ة املعـاره ،اإلسـكددرية،
مصر ،9110 ،ص .22
( -)16لدغر ش كويف ز رياء ،الدظام القانوني للتسرح يف القانو اجلزائري ،مل رة مقدمة لد ن
شــهادة املاجســت يف العلــوم القانون ــة واإلداريــة ،ختصــص القــانو جدــائي ،جامعــة قالــدي مر ــاد
ورقلة ،2093 -2092 ،ص .32
( -)17ياسر اطم فاروق ،مراقبة اطحادي اظالة يف اإلجـراءات اجلدائ ـة (دراسـة ت لـ ل ة
ومقارنـة للتدصــت علــى احملادثــات التلفون ــة والـ

ل ل ـة

جتـري عــر ا نرتنــت واطحاديـ الشخصـ ة نظريــا

وعمل ا) ،الءبعة اطوىل ،دار املءبوعات اجلامع ة ،اإلسكددرية ،2001 ،ص .932
(-)18

ـــزة قريشـــي ،الوســـائن احلديثـــة للبحـ ـ والتحـــري يف

ـــوء القـــانو رقـــر ( 22/01دراســـة

مقارنة) ،مل رة لد ن شهادة املاجست يف العلوم القانون ة واإلدارية ختصـص قـانو جدائ ـة،

ل ـة

احلقوق والعلوم الس اس ة ،جامعة قالدي مر اد-ورقلة ،السدة الدراس ة ،2092/2099 :ص .92
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( -)19ت اح نادية ،آل ات مواجهة الفساد يف دال الصفقات العم وم ة ،رسالة لد ن شهادة د توراد يف
العلوم ،فر القانو اجلدائي،

ل ة احلقوق والعلـوم الس اسـ ة جامعـة مولـود معمـري – ت ـزي وزو،

تاريخ املداقشة  23نوفمر  ،2093ص .332
( -)20حسر لادق املرلفاوي ،املرجع السا ق ،ص .22
( -)21عبد الر

ا خلفي ،حما رات يف القانو اإلجـراءا ت اجلزائ ـة ،دار ا ـد  ،يايـة،2090 ،

ص .22
( -)22إميــا حممــد عبــد اهلل الــد اق ،مــد مشــروع ة الصــوت والصــورة يف اإلثبــات اجلدــائي دراســة
مقارنــة ،دراســة قــدمت اســتكما ملتءلبــات احلصــول علــى درجــة املاجســت يف القــانو ،

ل ــة

الدراسات العل ا ،جامعة اطرد  ،9112 ،ص .90

( -)23ــر عمــار مقــي ،ــوراق عبــد القــادر" ،التصــدت علــى املكاملــات ا اتف ــة واعــرتا

املراســلت

آل ــة للوقايــة مــر جــرائر الفســاد" ،الملتقىىا ال ى حول ا ى ا االقىىون القوك كقىىا لماو ىىا ال ىىو ،

ل ــة

احلقوق ،جامعة قالدي مر اد ،ورقلة ،يومي 02و 03ديسمر  ،2002ص .99
( -)24سوماتي شريفة ،امل تا عة اجلزائ ة يف جرائر الفساد يف التشريع اجلزائري ،مل رة لد ن شهادة
املاجســـت يف القـــانو  ،فـــر القـــانو اجلدـــائي،

ل ـــة احلقـــوق ،جامعـــة اجلزائـــر ،2099 ،ص

.11-19
( -)25ت اح نادية ،املرجع السا ق ،ص .332
( -)26ورد التســــرح

ســــلوح خــــاص للتحــــري مبصــــءلح آخــــر "ا خــــرتاق" دمــــا يقا لــــه اللغــــة

الفرنس ة " " infiltrationوقد تءرقت عدة تشريعات جزائ ة إىل هلد التقد ة يف التحري فدص عل ه
ق إ الفرنسي يف سبعة مواد دءً مر املادة  29إىل املادة .22
( -)27انظر املادة  11مكرر  92مر القانو رقر  ،22-01ا ملؤر يف  20ديسمر.2001
( -)28املادة  11مكرر 99أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
(-)29

يقن التسل ر املراقب أهم ة عر وسائن التحري اطخر لكر ب عـة جـرائر الصـفقات العموم ـة

تر تغل ب الوسائن اطخر  -السال ذ رها -مقارنة التسل ر املراقـب الـلي يغلـب تءب قـه يف جـرائر
تب ـ د اطمــوا ل وا جتــار غ ـ املشــرو املخــدرات وهــلا مــا يفســر عــدم ا

الــة يف شــرد أحكامــه

وتفال له.
( -)30انظــر املــادة  2فقــرة "ع" مــر القــانو رقــر  ،09-01املــؤر يف  20فرايــر  ،...2001معــدل ومــتمر،
سا ق اإلشارة إل ه ،وذات التعري تضمدته املادة  2فقرة "ز" مر اتفاق ة اطمر املتحدة ملكافحة الفساد.
( -)31سوماتي شريفة ،املرجع السا ق ،ص .22
( -)32خداوي لتار ،إجراءات البح والتحري اظالـة يف التشـريع اجلدـائي اجلزائـري ،مـل رة التخـر لد ـن
شهادة املاسرت يف احلقوق .ختصص القانو اجلدائي والعلوم اجلدائ ة،

ل ة احلقـوق والعلـوم الس اسـ ة ،جامعـة

الءاهر مو ي سع دة ،السدة الدراس ة ،2091 -2091 :ص .19
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( -)33اطمر رقر  92-01املؤر يف  39ديسمر  2001واملتعلق مبكافحة التهريب.
( -)34احلا علي در الدير ،جرائر الفساد وآل ات مكافحتها يف التشريع اجلزائري ،اجلزء اطول ،دار
اطيام ،اطرد  ،2092 ،ص .221
()35

 -عم ـور الســع د ،حما ــرة مبداســبة اطيــام املفتوحــة علـى العدالــة حــول شــرد القــانو رقــر 09/01

املؤر يف  21ف فري  2001املتعلق الوقاية مر الفساد ومكافحته ،ص .1
( -)36خداوي لتار ،املرجع السا ق ،ص .11
( -)37عبد الر

ا خلفي ،املرجع السا ق ،ص .11 -12

( -)38فــوزي عمــارة ،اعــرتا

املراس ـلت وتســج ن اطلــوات والتقــاط الصــور والتســرح

ــنجراءات

ق قي قضائي يف املواد اجلزائ ة ،دلة العلوم اإلنسان ة ،العدد  33جامعـة مدتـوري قسـدء دة ،جـوا
 ،2090ص .232
()39

 -املادة  303مكرر مر اطمر رقر  911/11معدلة ومتممة مبوجب املادة  33مر القانو رقر 23-01

املؤر يف  20ديسمر .2001
( -)40ت اح نادية ،املرجع السا ق ،ص .332

( -)41املادة  11مكرر  02أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
( -)42انظر املادة  11مكرر  2مر القانو السا ق اإلشارة إل ه.
( -)43ير جانبًا مر الفقه أ

تا ة اإلذ هي الدل ن الوح د على حصوله يف حني يلهب جانب آخر إىل

أ عد مر ذلك ،فالكتا ة ل ست درد دل ن يشهد على وقو اإلجراء ن شرط لوجودد.
ملزيد مر التفال ن أنظر :حممد عو  ،شرد القـانو اإلجـراءات اجلدائ ـة ،دار املءبوعـات اجلامع ـة،
اإلسكددرية ،9119 ،ص .930
( -)44ســه لة ــوز رة ،مواجهــة الصــفقات العموم ــة املشــبوهة ،مــل رة ماجســت يف القــانو اظــاص،
ل ة احلقوق جامعة ج جن ،2002 ،ص .922
( -)45املادة  11مكرر  02أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
( -)46املادة  99اطمر رقر  911-11معدل ومتمر.
( -)47لدغر ش كويف ز رياء ،املرجع السا ق ،ص .10
( -)48انظر املادة  11مكرر  1مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر .2001

( -)49املادة  11مكرر  01أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
( -)50فوزي عمارة ،املرجع السا ق ،ص .293
( -)51الرخــاوي

مــال

مــال ،إذ التفتــ ش فقهــا وقضــاء ،الءبعــة اطوىل ،دار الفكــر والقـــانو ،

املدصورة ،مصر ،2000 ،ص .229
( -)52املادة  11مكرر  90أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
( -)53انظر املادة  11مكرر  90مر القانو .22-01
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( -)54تءب قا لدص املادة اطوىل مر القانو مكافحة الفساد ،اعترت

ن اجلرائر املدصـوص عل هـا يف

البـاح الرا ــع مــر القــانو ذاتـه جــرائر الفســاد و ــالرجو طحكــام البـاح الرا ــع

ــد جــرائر الصــفقات

العموم ة فاملادة  21ختص ا مت ازات غ املررة يف دال الصفقات العموم ة تتعلـق الفقـرة اطوىل مدهـا
يرمية احملا اة وتتعلق الفقرة الثان ة استغلل الدفوذ أما املادة  22فتخص جرمية الرشوة أمـا املـادة 39

د املادة  31وتتعلق خل الفوائـد

فتخص لالفة أحكام املادة  1مر القانو مكافحة الفساد أخ ًا
صفة غ قانون ة.

( -)55يدبغي التم ز ني مرحلة البح اطولي أو التمه دي ومرحلة التحق ق ا تـدائي وإ ورد خلـط ـني
التســـم تني ،فالبحــ اطولـــي أو التمه ـــدي يقـــوم ـــه

ـــباط الشـــر ة القضـــائ ة يف حـــني أ التحق ـــق

ا تدائي تباشرد نسب اطلن السلءة القضائ ة (قا ي التحق ق أو غرفة اإلتهام).
( -)56انظر املادة  11مكرر  1مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر .2001
يف حني اشرت ت املادة  900فقرة  2مر القانو الفرنسي رقر  191-19املـؤر يف  90يول ـو 9119شـ
املراقبة القضائ ة للتصا ت التل فون ة أ تكو اجلرمية املراد

ـبءها هـلد الوسـ لة جدايـة أو جدحـة

ل عر ذلك أجازت الفقرة الثان ة مر ذات املادة جلهـات
يعاقب عل ها احلبس اللي يزيد عر سدتني ،فض ً
التحق ق أ ت ذ املراقبة إذا

انت هداع رورة يستوجبها

يف الولــول إل هــا ءــرق البح ـ العاديــة ،ا جتــاد نفســه

ش احلق قة و انـت هدـاع اسـتحالة

ــدد الدســبة للمشــر املصــري إذ اشــرتط أ

يكو الضبط مف دًا اإلظهار احلق ق ة وأ تكو اجلرمية ال تتءلب اختاذد جداية أو جدحـة معاقـب
عل ها احلبس ملدة تزيد عر  03أشهر وتءب قًا للمادتني  11فقرة  9و 201فقرة  9مر القانو اإلجراءات
اجلدائ ة املصري.
( -)57ت اح نادية ،املرجع السا ق ،ص .390

( -)58انظر املادة  11مكرر 1مر القانو السا ق اإلشارة إل ه.
( -)59قد اختل الفقه حول مشروع ة الدخول إىل اطمكدة خف ة ني مؤيـد ومعـار
احل اة اظالة تتعر

خالـة وأ حرمـة

نتهاع خء .

( -)60أوها ة عبد اهلل ،شرد القانو اإلجـراءات اجلزائ ـة اجلزائـري ،التحـري والتحق ـق ،دار هومـة،
اجلزائر  ،2001ص .220
( -)61سوماتي شريفة ،املرجع السا ق ،ص .29

( -)62انظر املادة  11مكرر  02مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر  ،...2001معدل ومتمر،
سا ق اإلشارة إل ه.
( -)63ويكو املشر للك قد رفع حر الع وح اإلجرائ ة عددما قرر أ التحق ـق يف جـرائر أخـر غـ
تلك ال ورد ذ رها يف اإلذ

يكو سببًا يف ءل اإلجراءات وإ

ا هداع احتمـال ا تشـاه

جرمية يف حالة تلبس فما= =هي اإلجراءات ال سوه تتخل يف هلد احلالـة؟ حسـب رأيدـا حالـة التلـبس
تعد قائمة و التالي يصبح لضا ط الشر ة القضائ ة م ع اإلجراءات ا ستثدائ ة املقررة حلا ت التلبس
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للدظر ......يف حق

مر قبد وتفت ش وتوق

ن مـر لـه اتصـال اجلرميـة سـواء

ل ألـل ًا أو
ـا فـاع ً

شريكًا.
( -)64فوزي عمارة ،املرجع السا ق ،ص .292
( -)65حممــد حـــزيط ،قا ـــي التحق ــق يف الدظـــام القضـــائي اجلزائــري ،الءبعـــة الثان ـــة ،دار هومـــة،
اجلزائر ،2001 ،ص .23
( -)66يتمتع صفة

ا ط شر ة قضائ ة مر جاء ذ رهر يف املادة  91مر القانو رقر  22-01ونسـتثي

مدهر عتبارات م دان ة رؤساء اجملالس الشعب ة البلدية اإل افة إىل أعـوا

ـباط الشـر ة القضـائ ة

اللير جاء ذ رهر يف املادة  91مر القانو ذاته.
( -)67حممد حزيط ،املرجع السا ق ،ص .991
( -)68لدغر ش كويف ز رياء ،املرجع السا ق ،ص .21
( -)69حممد حزيط ،املرجع السا ق ،ص .991
( -)70انظر املادة  11مكرر  91مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر .2001
( -)71انظر املادة  11مكرر 91مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر .2001
( -)72فالقــانو يعاقــب

ــن مــر يكشـ هويــة العــو املتســرح ــاحلبس مــر ســدتني إىل عــس ســدوات

و غرامـة مــر  10.000د إىل  200.000د وإذا تســبب الكشـ عـر هويــة املتســرح يف أعمــال عدـ أو
رح أو جرد على أحد املتسر ني أو أزواجهر أو أ دائهر أو ألو ر املباشرير تشـدد عقو ـة احلـبس مـر
عس سدوات إىل عشرة سدوات وغرامة مر  200.000د إىل  100.000د .
ملزيد مر التفص ن أنظر :حايد سعاد ،مرجع سا ق ،ص .992
( -)73املادة  11مكرر  02/91أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر .22-01
( -)74املادة  11مكرر  91أمر رقر  911-11متمر مبوجب املادة  99مر القانو رقر  22-01وال تـدص
على أنـه " :بـوز إظهـار ا ويـة احلق ق ـة لضـباط الشـر ة القضـائ ة الـلير يباشـرو عمل ـة التسـرح
ت هوية مستعارة يف أي مرحلة مر مراحن اإلجراءات".
( -)75فوزي عمارة ،املرجع السا ق ،ص .291

( -)76إ اإلعفاء مر املسؤول ة اجلزائ ة نت جة التسرح ،قد جاء تءب قا طحكام املادة  99مر ق
إ وتكريسًا طحكام املادة  31مر القانو العقو ا ت ال
قد أمر أو أذ

نصت على " جرمية إذا

ا الفعن

ه القانو ".

( -)77قدري عبد الفتاد الشهاوي ،مداط التحريات ،ا سـتد ت وا سـتخبارات :مدشـ ة املعـاره ،اإلسـكددرية،
 ،9112ص.11

( -)78انظر املادة  11مكرر  1مر القانو رقر  ،22-01املؤر يف  20ديسمر .2001
( -)79فوزي عمارة ،املرجع السا ق ،ص .292
( -)80لدغر ش كويف ز رياء ،املرجع السا ق ،ص .21
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( -)81سوماتي شريفة ،املرجع السا ق ،ص .20-21
( -)82ن خل مثال على نص املـادة  92مـر القـانو البلج كـي املـؤر يف  2003-09-1املتعلـق ـاللجوء إىل
الءرق اظالة للتحق قات ال اشرت ت عدم اللجوء إىل التسرح إ إذا اسـتدفلت الوسـائن اطخـر أو
انت غ

اف ة .نقل عر :سوماتي شريفة ،املرجع السا ق ،ص .21

( -)83احلا علي در الدير ،املرجع السا ق ،ص .219-210
( -)84خداوي لتار ،املرجع السا ق ،ص .11
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