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ديسـمبر يتعلــق بالمصـادقة علـى دليــل  22فـي  قــرار مــن وزيــر العــدل وحقــوق اإلنســان مــؤرخ 

  :إجراءات عون الضابطة العدلية 

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان،

 1974نــــوفمبر  28المــــؤرخ فــــي  1974لســــنة  1062بعــــد اإلطــــالع علــــى األمــــر عــــدد 

  شموالت وزارة العدل وحقوق اإلنسان،المتعلق بضبط م

المتعلــق بتنظــيم  1992جويليــة  20المــؤرخ فــي  1992لســنة  1330وعلــى األمــر عــدد 

  وزارة العدل وحقوق اإلنسان،

المتعلق بضبط محتوى  1996جانفي  16المؤرخ في  1996لسنة  49وعلى األمر عدد 

  ،مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة إعدادها وٕانجازها ومتابعتها

المتعلـق بضـبط مخطـط التأهيـل الخـاص بـوزارة  1996ماي  15وعلى القرار المؤرخ في 

  ،1997ديسمبر  2العدل وحقوق اإلنسان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

المتعلــق بضــبط اإلجــراءات العمليــة  1996فيفــري  9المــؤرخ فــي  8وعلــى المنشــور عــدد 

 1996لســـنة  49يـــة المحدثـــة بمقتضـــى األمـــر عـــدد المخططـــات التأهيليـــة الوزار  دالمتعلقـــة بإعـــدا

  ،1996جانفي  16الِمؤرخ في 

  .ل إجراءات عون الضابطةالعدليةوعلى دلي 

  :قرر ما يأتي 

  .ل إجراءات عون الضابطة العدليةتمت المصادقة على دلي –الفصل األول 
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جميــــع المصـــالح المعنيــــة  – 2الفصـــل   .مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل

التفقدية العامة بوزارة العدل وحقـوق اإلنسـان مكلفـة بتحيـين هـذا الـدليل كلمـا  – 3الفصل 

  .اقتضى األمر ذلك

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 4الفصل 

  . 2001ديسمبر  22تونس في 

  نسانوزير العدل وحقوق اإل                                                         

  البشيرالتكاري                                                       

  اطلع عليه

  الوزير األول 

  محمد الغنوشي
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  المقدمة

  

لقــــــد تــــــم تنظــــــيم اإلجــــــراءات المتبعــــــة مــــــن قبــــــل المحــــــاكم التونســــــية بمناســــــبة الخصــــــومة 

ـــــى الحكـــــم فيهـــــا أصـــــالة  الجزائيـــــة بدايـــــة مـــــن إثـــــارة الـــــدعوى العموميـــــة وممارســـــتها والتحقيـــــق إل

ــــــــي  ـ ـــــــانون المرافعـــــــات الجنـــــــائي الصـــــــادر بموجـــــــب األمــــــــر المـــــــؤرخ فـ ــــــــك بمقتضـــــــى ق  30وذل

 24المـــــؤرخ فـــــي  1968ــــــدد لســـــنة 23الـــــذي تـــــم إلغـــــاؤه بموجـــــب القـــــانون عــــــ 1921ســـــبتمبر 

  .المتعلق بسن مجلة اإلجراءات الجزائية 1968جويلية 

التفرقــــة بــــين ســــلط التتبــــع والتحقيــــق  ومــــن أهــــم المبــــادئ التــــي كرســــها هــــذا التشــــريع قاعــــدة

ــــدي  ــــين أي ــــه ال يمكــــن جمــــع الصــــالحيات المشــــار إليهــــا ب ــــي أمالهــــا اإليمــــان بأن والمحاكمــــة الت

ســــلطة واحــــدة دون الوقــــوع فــــي مخــــاطر التعســــف فــــي اســــتعمال النفــــوذ بمــــا لــــذلك مــــن تــــأثير 

ســــــلبي  علــــــى ســــــير الخصــــــومة الجزائيــــــة ومــــــن مضــــــاعفة لمخــــــاطر الوقــــــوع فــــــي األخطــــــاء 

  . ضائيةالق

ومــــن هــــذا المنطلــــق لــــم يكــــن مبــــدأ التفرقــــة بــــين ســــلط التتبــــع والتحقيــــق والمحاكمــــة يســــمح 

ـــــى  لغيـــــر قضـــــاة التحقيـــــق بمعاينـــــة الجـــــرائم وجمـــــع أدلتهـــــا والبحـــــث عـــــن مرتكبيهـــــا وتقـــــديمهم إل

  .المحاكم ولم يكن بالتالي ألعوان الضابطة العدلية أهلية في هذا المجال

فيــــــف مــــــن أعبــــــاء قضــــــاة التحقيــــــق تولــــــد عنــــــه فكــــــرة غيـــــر أن اإلحســــــاس بضــــــرورة التخ 

تمكــــــين وكيــــــل الجمهوريــــــة ومســــــاعديه بــــــالمفهوم الواســــــع مــــــن القيــــــام بــــــبعض أعمــــــال البحــــــث 

لجمــــع األدلـــــة األوليــــة التـــــي مــــن شـــــأنها أن تكفــــل التوصـــــل للتعــــرف علـــــى الجــــاني مـــــن جهـــــة 

ألعمـــــال وتمكـــــين النيابـــــة العموميـــــة مـــــن ممارســـــة حقهـــــا فـــــي اإلجتهـــــاد فـــــي تقريـــــر مـــــآل تلـــــك ا

  .من جهة أخرى
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األبحــــــــــاث األوليــــــــــة فــــــــــي ســــــــــير الخصــــــــــومة  ــــــــــــــارا للجــــــــــــــدوى التــــــــــــــي أثبتتهــــــــــــــا   واعتب

ــــة بمقتضــــى  ــــة اإلجــــراءات الجزائي ــــد اهــــتم المشــــرع التونســــي بمناســــبة إصــــداره لمجل ــــة، فق الجزائي

ـــــدد لســـــنة 23انون عــــــالقـــــ ـــــ 1968ـ ـــــة  24 يالمـــــؤرخ ف ـــــب  1968جويلي ـــــى جان بهـــــذه المســـــألة إل

منهـــــــا أعـــــــوان  9ومـــــــنح صـــــــلب الفصـــــــل . لجريمـــــــة المتلـــــــبس بهـــــــااهتمامـــــــه باألبحـــــــاث فـــــــي ا

ـــــة سلطـــــ معاينـــــة الجـــــرائم وجمـــــع أدلتهـــــا والبحـــــث عـــــن مرتكبيهـــــا وتقـــــديمهم " ة ـالضـــــابطة العدلي

  ".للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث 

إن فكــرة وضــع دليــل ألعمــال مــأموري الضــابطة العدليــة نابعــة مــن اإليمــان بأنــه يمثــل أداة 

نها أن تســـاعد هـــؤالء علــــى القيـــام بعملهـــم اليــــومي علـــى أحســـن وجــــه فـــي حــــدود عمـــل مـــن شــــأ

الصالحيات التي منحها لهـم القـانون وتخطـي الصـعوبات التـي قـد تعترضـهم فيـه إضـافة إلـى أنـه 

يســاهم فــي توحيــد اإلجــراءات بــين ســائر مــأموري الضــابطة العدليــة ويتــوّلى تعريــف المــواطن بهــذا 

  .إليهالهيكل وبالمهام الموكولة 

ــانون مهمــة معاينــة الجــرائم وجمــع أدلتهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا وتقــديمهم إلــى  لقــد أوكــل الق

ـــة العموميـــة وقاضـــي التحقيـــق وغيرهمـــا مـــن مـــأموري الضـــابطة العدليـــة المعـــددين  المحـــاكم للنياب

  .بالفصل العاشـر من مجلة اإلجراءات الجزائية

القــة وطيــدة فــي نطــاق ممارســة مختلــف ولكــل مــن هــذه الهياكــل دورهــا ولــو أنهــا مرتبطــة بع

ولدراســة دور الضــابطة العدليــة فــي ســير الخصــومة الجزائيــة وجــب التعريــف بالضــابطة مهامهمــا 

  .العدليـة وضبط هياكلها وصالحياتها أوال ثم بيان مختلف أعمالها ثانيا
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  ا���ب ا�ول                                                     

  ��ط� ا�د��� و�������ھ���ل ا�� 

  :مفهوم الضابطة العدلية   - 

 1968دد لســـنة 23عـــرف المشـــرع صـــلب مجلـــة اإلجـــراءات الجزائيـــة الصـــادرة بمقتضـــى القـــانون عــــ

الضابطة العدلية بالرجوع إلى وظائفهـا مـن جهــة وبضبــط الهياكــل المكلفـة  1968جويلية  24المؤرخ في 

الضـابطة العدليـة مكلفـة بمعاينـة الجـرائم وجمـع " أن . مـن م إ ج 9إذ جاء بالفصل . بها من جهة أخرى 

إ . مـن م  9الفصـل " (بحـث  افتتـاحأدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار فـي 

وهكــذا يتضــح أن المشــرع تبنــى مفهومــا ضــيقا وظيفيــا للضــابطة العدليــة يرمــي إلــى تمييــز الضــابطة ). ج

 ارتباطهــامــن الهياكــل الشــبيهة بهــا ســواء مــن حيــث ممارســتها لــنفس الصــالحيات أو العدليــة عــن غيرهــا 

هيكليا بنفس الجهـاز من جهة ورسـم حـدود تـداخل كـل مـن تلـك الهياكـل فـي سـير الخصـومة الجزائيـة فـي 

  .من جهة أخرى االستقرائيطورها 

الالحـــق فأعمـــال الضـــابطة العدليـــة  تغطـــي حســـب هـــذا التعريـــف كامـــل الطـــور اإلســـتقرائي 

الرتكــاب الجريمــة والســابق لصــدور قــرار فــي افتتــاح بحــث ممــا يســهل رســم الحــدود بــين األبحــاث 

ــــة فــــي إطــــ ــــا ألعــــوان الضــــابطة العدلي ــــة قانون ـــــار األبحـــــالموكول  L'enquête ( ة ـاث األولي

préliminaire( ث فـي الجريمـة المتلـبس بهـاـة البحــأو بمناسبـ )L'enquête de flagrance ( 

 ق ـة تحقيـــا بصفتـــه سلطـــإطـــار القضــايا المتعهـــد بهــ فــيبحــاث الموكولــة لقاضـــي التحقيــق وبــين األ

)L'instruction préparatoire(.  

كما أن في ذلك تحديد لمجال تدخل أعوان الضابطة العدلية زمنيـا بقصـر ممارسـة وظـائفهم 

قاضي التحقيق وهو ما يمكن  السابق تعدادها عن الفترة الالحقــة الرتكاب الجريمة والسابقة لتعهد
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فقرتـــــه األخيـــــرة مـــــن م إ ج الـــــذي أوجـــــب علـــــى  فــــي  16اســـتنتاجه أيضــــا  مـــن أحكــــام الفصــــــل 

  .مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد ما يتولى األعمال فيها حاكم التحقيق

مــــن المجلــــة   9هــــذا وٕان تعريــــف الضــــابطة العدليــــة وظيفيــــا علــــى معنــــى أحكــــام الفصــــل 

ـــــين أعمـــــال الضـــــابطة العدليـــــة وأعمـــــال بقيـــــة األجهـــــزة الشـــــبيهة بهـــــا مـــــن قـــــ د خـــــول التمييـــــز ب

  .أعمال تحقيق ِوأعمال  مأموري الضابطة اإلدارية

فأعمـــــال الضـــــابطة العدليـــــة  تتميـــــز عـــــن أعمـــــال قاضـــــي التحقيـــــق مـــــن حيـــــث إنســـــحابها 

ــــي كمــــا ــــة الرتكــــاب الجريمــــة والســــابقة لفــــتح بحــــث تحقيق أنهــــا تتميــــز  علــــى فتــــرة البحــــث الالحق

عنهــــــا مـــــــن حيــــــث  الصـــــــالحيات الموكولــــــة لكـــــــال الهيكلــــــين إذ ال يمكـــــــن ألعــــــوان الضـــــــابطة 

العدليـــــة مبــــــدئيا عـــــدا فــــــي صـــــورة الجنايــــــة أو الجنحـــــة المتلــــــبس بهـــــا القيــــــام بـــــأي عمــــــل مــــــن 

  ).ج.إ. 	ن م   11ا���ل (أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي 

ة العدليـــــة عـــــن أعمـــــال مـــــأموري الضـــــابطة اإلداريـــــة  بإعتبـــــار وتتميـــــز أعمـــــال الضـــــابط

ــــتم  أنهــــا مكلفــــة بمعاينــــة الجــــرائم وجمــــع أدلتهــــا والبحــــث عــــن مرتكبيهــــا وهــــي أعمــــال قضــــائية ي

مباشــــرتها تحــــت إشــــراف ســــلطة قضــــائية ممثلــــة فــــي الــــوكالء العــــامين لــــدى محــــاكم اإلســــتئناف 

ن مباشــــرة أعمــــال الضــــابطة فــــي حــــين أ)  ج.إ. 	����ن م  10ا�������ل (كــــل فــــي حــــدود دائرتــــه 

اإلداريـــــــة تـــــــتم تحـــــــت إشـــــــراف الســـــــلط اإلداريـــــــة وتهـــــــدف إلـــــــى الوقايـــــــة مـــــــن خـــــــرق القـــــــوانين 

  .  والتراتيب

ــــوظيفي للضــــابطة العدليــــة تعريفــــا  ــــف ال كمــــا أن المشــــرع تبنــــى باإلضــــافة إلــــى هــــذا التعري

هيكليــــــا بتعــــــداد أعــــــوان الضــــــابطة العدليــــــة علــــــى ســــــبيل الحصــــــر ووضــــــعهم تحــــــت إشــــــراف 

  ).ج.إ. 	ن م  10ا���ل (ء العامين لدى محاكم اإلستئناف الوكال

  :تقديم للهياكل والصالحيات   -
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وعــــــّدد المشــــــرع صــــــلب الفصــــــل العاشــــــر   :من م إ ج مأموري الضابطة العدلية وهم 

  وكالء الجمهورية ومساعدوهم  .1

  حكام النواحي  .2

  محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها  .3

  ه ورؤساء مراكزه ضباط الحرس الوطني وضباط صف .4

  مشائخ التراب  .5

أعــــوان اإلدارات الــــذين منحــــوا بمقتضــــى قــــوانين خاصــــة الســــلطة الالزمــــة للبحــــث عــــن  .6

  .بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها

  .حكام التحقيق في األحوال المبينة قانونا .7

ستهم لهم  في إطار ممار   ونظرا ألهمية الصالحيات المسندة إليهم ولخطورة المهمة الموكولة

لوظائفهم، مع ما قد يكون لذلك من مساس بالحقوق األساسية لألفراد التي أقر الدستــور 

حمايتها، عمل المشرع على وضع مأموري الضابطة العدلية تحت  إشراف الوكالء العامين لدى 

وأوكل لهؤالء مهمة السهر على تطبيق القانون ).  	ن م إ ج 10ا���ل (محاكم اإلستئناف 

  ).�د�د 	ن م إ ج 22ا���ل (كل في حدود منطقته تحت سلطة وزير العدل الجنائي 

فبـــــالرغم مـــــن عـــــدم تـــــوفر صـــــفة عـــــون الضـــــابطة العدليـــــة لـــــدى الـــــوكالء العـــــامين  وعـــــدم 

ة عــــــدا ـتخــــــويلهم بالتــــــالي القيــــــام بــــــأي عمــــــل مــــــن أعمــــــال الضــــــابطة العدليــــــة بصــــــفة شخصيــــــ

ــــــ ــــــه) ن م إ جـ	������ 24ا���������ل (وة العامــــــة ـاإلســــــتنجاد بالق يحــــــق لهــــــم مــــــن خــــــالل مهمــــــة  فإن

  .اإلشراف الموكولة لهم مراقبة جميع أعمال الضابطة العدلية
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كمـــا يمكـــن لهـــم مـــن جهـــة أخـــرى ممارســـة أعمــال الضــابطة العدليــة بواســطة ممثلــي النيابــة 

) 	�ن م إ ج 24ا����ل (العمومية التابعين لدائرتهم إستنادا إلى السلطة التي منحهم إياها القانون 

  ).	ن م إ ج 23و  21ا����ن (عليمات الكتابية التي أجاز القانون توجيهها لهم ومن خالل الت

ــــى أيضــــا مــــن خــــالل واجــــب اإلشــــعار الفــــوري  هــــذا وٕان ســــلطتي اإلشــــراف والمراقبــــة تتجل

الـــــــذي حملـــــــه المشـــــــرع علـــــــى وكـــــــالء الجمهوريـــــــة الـــــــذين علـــــــيهم إعـــــــالم الـــــــوكالء العـــــــامين 

  ).ج إ م من 28الفصل (بالجنايات المرتكبة بدائرتهم 

ــــاب األول مــــن م  ـــى أن المتأمـــــل فـــي البــ ــــوان . إ . عل فـــي الضـــابطة " ج الـــوارد تحـــت عنــ

يقــف علــى مــدى حــرص المشــرع علــى تنظــيم هــذه المــادة بغايــة الدقــة والحــذر مخــوال "  العدليــة 

ــد  ألعــوان الضــابطة العدليــة مباشــرة وظــائفهم المشــار إليهــا بالفصــل التاســع مــن المجلــة مــع تحدي

  ).  من م إ ج 10الفصل (جال تدخلهم ترابيا كّل في حدود منطقته م

ــــة الجــــرائم وجمــــع أدلتهــــا والبحــــث  ــــبعض مــــنهم صــــالحيات عامــــة فــــي معاين كمــــا أوكــــل لل

عـــــن مرتكبيهـــــا وتقـــــديمهم إلـــــى المحـــــاكم فـــــي حـــــين حـــــدد مجـــــال تـــــدخل الـــــبعض اآلخـــــر مـــــنهم 

ــــر التقــــارير فــــي شــــأن ها حمايــــة للمصــــالح التــــي بتكلــــيفهم   بالبحــــث عــــن بعــــض الجــــرائم وتحري

  .أوكل القانون مهمة حمايتها لهم بمقتضى قوانين خاصة

ويمكــــــــن تصــــــــنيف أعــــــــوان الضــــــــابطة العدليــــــــة إلــــــــى مــــــــأموري ضــــــــابطة عدليــــــــة ذوي  

  .وأعوان ضابطة عدلية ذوي إختصاص محدد إختصاص عام 

�م ا�ول�  ا�
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#$#ورو ا����ط� ا�د��� ذوو     ا! ���ص ا��م 

أحكـــــــام الفصـــــــل العاشـــــــر ومـــــــا بعـــــــده مـــــــن مجلـــــــة اإلجـــــــراءات  مـــــــنح المشـــــــرع بمقتضـــــــى

ــــــواحي  ــــــل الجمهوريــــــة ومســــــاعديه وحكــــــام الن ــــــي وكي ــــــين ف ــــــى بعــــــض القضــــــاة ممثل ــــــة إل الجزائي

وقضــــاة التحقيــــق إلــــى جانــــب هياكــــل غيــــر قضــــائية مــــن شــــرطة وحــــرس اختصاصــــا عامــــا فــــي 

ـــــاو  ـــــى المحـــــاكم وســـــوف يـــــتم تن ـــــديمهم إل لهم تباعـــــا معاينـــــة الجـــــرائم والبحـــــث عـــــن مرتكبيهـــــا وتق

  .بالدراسة

  :  و�ــ�ء ا��	�ور�� و	���دوھم:  1ا�	��ـــــــث 

ـــــدعوى  ـــــى النيابـــــة العموميـــــة وظـــــائف قضـــــائية لعـــــل مـــــن أهمهـــــا إثـــــارة ال أســـــند القـــــانون إل

ويمثلهـــــا علـــــى مســـــتوى ) مـــــن م إ ج 20الفصـــــل (العموميـــــة وممارســـــتها وطلـــــب تطبيـــــق القـــــانون 

  .)ج إ من م 25الفصل (عدوه المحكمة اإلبتدائية وكيل الجمهورية ومسا

والنيابة العمومية هي الممثل الرسمي للمجتمع أمام المحاكم الجزائية  بمختلف تركيباتها 

وهي تعد مبدئيا الطرف األصلي في الخصومة الجزائية هذا باإلضافة إلى الدور الهام الذي 

ا كانت هناك مصلحة تلعبه في إطار الخصومة المدنية من خالل تخويلها القيام بالقضايا كلم

شرعية تهم النظام العام، ومن خالل إطالعها إلبداء الرأي اختياريا، أو وجوبا في بعض القضايا 

من مجلة  251الهامة المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية، وغيرها من القضايا المبينة بالفصل 

  .المرافعات المدنية والتجارية

ار إليهـــــا، فقـــــد خـــــول القـــــانون لوكيـــــل الجمهوريـــــة وٕالـــــى جانـــــب الوظـــــائف القضـــــائية المشـــــ

ــــــة ســــــائر  ــــــك مــــــن خــــــالل تكليفــــــه بمعاين ومســــــاعديه ممارســــــة وظــــــائف الضــــــابطة العدليــــــة وذل

الراجعــــــــة إليــــــــه بــــــــالنظر ترابيــــــــا إعتمــــــــادا علــــــــى القواعــــــــد ) مــــــــن م إ ج 26الفصــــــــل (الجــــــــرائم 

ن ارتكــــاب المنظمــــة لمرجــــع نظــــره الــــذي تــــم تحديــــده بصــــفة غيــــر تفاضــــلية باإلســــتناد إلــــى مكــــا
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ـــــ ــــــإقامتـــــه األخي ـــــذي عث ـــــه ـر أو المكـــــان ال ر علي الجريمــــــــة أو مقــــــــر المظنــــــــون فيــــــــه أو محــــــــل 

  ).ن م إ جـم 27الفصل (فيه 

وخــول المشــرع فــي هــذا اإلطــار لوكيــل الجمهوريــة  تلقــي اإلعالمــات بــالجرائم مــن المــوظفين 

كمــا أوجــب ).  إ جمــن م  26الفصــل (لــيهم عالعمــوميين وأفـــراد النــاس وقبـــول شكايـــات المعتــدى 

على سـائر السـلط والمـوظفين العمـوميين إخطـار وكيـل الجمهوريـة بمـا إتصـل بعلمهـم مـن الجـرائم 

أثناء مباشرة وظائفهم مع إنهـاء جميـع اإلرشـادات والمحاضـر واألوراق المتعلقـة بهـا إليـه مـع عـدم 

اإلشــعار المشــار  إجــازة القيــام علــيهم باإلدعــاء بالباطــل أو بغــرم الضــرر مــن أجــل قيــامهم بواجــب

  ).م إ ج 29الفصل (إليه إال متى ثبتت سوء نيتهم 

ويمكن لوكيل الجمهورية بمجرد معاينته لوقوع جريمة أو حصول العلم لديه بها  القيام 

ببحث أولي على سبيل االسترشاد لجمع أدلة الجريمة وتحرير محاضر تتضمن استنطاق ذي 

األشخاص التي يمكن له ولغيره من سلط التحقيق  الشبهة بصفة إجمالية وتلقي تصريحات جميع

ه القانون في هذا اإلطار بصفته مأمور ـوخول ل. والمحاكمة من بعده أن تستند إليها لتأييد قرارها

  ).من م إ ج 17الفصل (ضابطة عدلية أن يستنجد في حدود مرجع نظره بأعوان القوة العامة 

حد أعوان الضابطة العدلية ولو في صورة كما خول  القانون لوكيل الجمهورية تكليف أ

الجناية أو الجنحة المتلبس بها ببعض األعمال المشار إليها التي هي من خصائص وظيفه 

كما يمكن له إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير ).  من م إ ج 26الفصل  (

توجه تهم أو تصدر عند  اإلذن بفتح بحث تحقيقي مؤقت في الموضوع ضد مجهول إلى أن

كما عليه في صورة الجناية ). من م إ ج 31الفصل  (طلبات ضد شخص معين  االقتضاء

  ).من م إ ج 28الفصل  (اإلذن حاال بفتح  بحث تحقيقي في الموضوع 
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ــــــــين ســــــــلطات التتبــــــــع والتحقيــــــــق والمحاكمــــــــة يحــــــــول مبــــــــدئيا  ــــــــة ب غيــــــــر أن مبــــــــدأ التفرق

بــــأي عمــــل مــــن أعمــــال التحقيــــق الــــواردة بالبــــاب الثــــاني  دون إمكانيــــة قيــــام وكيــــل الجمهوريــــة

  ).ن م إ جـم 26الفصل (ة ـمن مجلة اإلجراءات الجزائي

ـــــبس بهـــــا  إال أن ســـــلطات وكيـــــل الجمهوريـــــة تتوســـــع فـــــي صـــــورتي الجنايـــــة والجنحـــــة المتل

بـــــين ســـــلطتي التتبـــــع والتحقيـــــق والقيـــــام تبعـــــا لـــــذلك بجميـــــع ا الجمـــــع ـبمناسبتهـــــلــــــه ق ـالتـــــي يحـــــ

ال المألوفـــــــة لقاضـــــــي التحقيـــــــق مـــــــن ســـــــماع الشـــــــهود واســـــــتنطاق ذي الشـــــــبهة وٕاجـــــــراء األعمـــــــ

ــــــيش بالمنــــــازل وحجــــــز األشــــــياء الصــــــالحة لكشــــــف الحقيقــــــة  المعاينــــــات بمحــــــل الواقعــــــة والتفت

ـــــــــــــات ) مـــــــــــــن م إ ج 53و  26الفصـــــــــــــالن (واإلذن بـــــــــــــإجراء اإلختبـــــــــــــارات  وٕاصـــــــــــــدار البطاق

  ).م إ جمن  26الفصل (القضائية 

العمومية الهيكل األساسي المحرك ألعمال الضابطة العدلية من خالل  هذا وتعد النيابة

تقبلها للشكايات سواء مباشرة من قبل المعنيين بها أو بصفة غير مباشرة من خالل التقارير 

والمحاضر المنهاة إليها من قبل الموظفين العموميين أو من قبل بقية أعوان الضابطة العدلية 

ة أعمال بقية أعوان الضابطة العدلية وتوجيههم من خالل التعليمات كما أنها تعمل على مراقب

  .الكتابية التي تعطيها لهم ضمانا لزجر كل خرق للقانون الجنائي يقع بدائرتها الترابية

كما أن الدور األساسي الموكول لوكيل الجمهورية صلب هذه المنظومة يتجلى أيضا من 

المات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه من طرف بقية عإلخالل تقريره لمآل جميع الشكايات وا

  .مأموري الضابطة العدلية وغيرهم من الموظفين العموميين

وتجــدر اإلشـــارة إلـــى أن قاعـــدة عـــدم تجزئـــة النيابـــة العموميـــة تفتـــرض أن يكـــون  لمســـاعدي 

ة وكيــــل الجمهوريــــة نفــــس الصــــالحيات التــــي أســــندها القــــانون لوكيــــل الجمهوريــــة نفســــه وال حاجــــ

ـــبـــلتوكيلهـــم للقيـــام باألعمــال المناطـــة بعهدتهـــم بإعت  Une) رةـة ومستمـــة ضمنيـــار أن هـــذه الوكال

Commentaire [ PAGE :[1 ا و  \ #

'#': صفحة'"  

'"   



 

 

 

17 

شــرعيتها مــن القــانون نفســه وبالتــالي فــإن جميــع  délégation tacite et   permanente)  تسـتمد

طــار مــا تــم الوقــوف عليــه مــن الصــالحيات الموكولــة لوكيــل الجمهوريــة يتمتــع بهــا مســاعدوه فــي إ

  .ممارسة وظائفهم

ــث    :#"ـــــــ�ة ا� وا�ــــــــ� :  2ا�	��ــــ

واإلداريـــة مهمـــة ممارســـة  عهـــد المشـــرع إلـــى قضـــاة النـــواحي إلـــى جانـــب وظـــائفهم القضـــائية

  نـم مساعديـــوٕاعتبرهــ) مــن م إ ج 10الفصــل (حــدود منطقتــه  فــي وظــائف الضــابطة العدليــة كــل

م مـن أعـوان الضـابطة ـم كغيرهــة وأهلهــلوكيـل الجمهوريـ)  (Des auxiliaires وم الواســــعـبالمفه

  .العدلية لمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكم

ــــواحي القيــــام بجميــــع أعمــــال البحــــث األّولــــي  ــــانون فــــي هــــذا اإلطــــار لقضــــاة الن وخــــول الق

عــــــــرض لصــــــــالحيات وكيــــــــل التــــــــي عرفهــــــــا المشــــــــرع بمناســــــــبة الت) مــــــــن م إ ج 12الفصــــــــل (

مــــن اســــتنطاق "األبحــــاث المجــــراة علــــى ســــبيل اإلسترشــــاد لجمــــع أدلــــة الجريمــــة " الجمهوريــــة بـــــ 

لـــــذي الشـــــبهة بصـــــفة إجماليـــــة وتلقـــــي التصـــــريحات وتحريـــــر المحاضـــــر فيهـــــا كمـــــا خـــــول لهـــــم 

كمـــــا أهلهـــــم كغيـــــرهم . أيضـــــا إلقـــــاء القـــــبض علـــــى ذي الشـــــبهة وتقديمـــــه فـــــورا للنيابـــــة العموميـــــة

 17الفصــــــل (ري الضابطـــــــة العدليـــــــة لالستنجـــــــاد بالقـــــــوة العامــــــة إلنجــــــاز أعمــــــالهم مــــــن مــــــأمو 

  ).من م إ ج

من م إ  12على أنه يتجه التمييز بين حالة إلقاء القبض على ذي الشبهة الواردة بالفصل 

من نفس  202ج  التي تمارس في إطار أعمال البحث األّولي عن الصورة الواردة بالفصل 

ل المشرع في إطارها لقاضي الناحية بوصفه سلطة محاكمة اإلبقاء على المجلة التي خو 

المظنون فيه المحال عليه توا للمحاكمة من قبل وكيل الجمهورية تحت طلبه بمقتضى بطاقة 
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إيداع إن كان بحالة سكـر أو عجز عن التعريف بنفسه أو كـان ال مقر معين له أو كـان 

  .ال تتجاوز مدة اإليقاف أكثر من ثمانية أيام يخشى وقوع التشويش من سراحه على أن

من  12كما يتجه أيضا التمييز بين حالة إلقاء القبض على ذي الشبهة الواردة بالفصل 

مجلة اإلجراءات الجزائية عن صورة التلبس بالمخالفة التي يمكن لقضاة النواحي معاينتها والتعهد 

  ).	ن م إ ج 200ا���ل (كيل الجمهورية بالحكم فيها مباشرة دون التوقف على إحالة من و 

كما يمكن لقضاة النواحي في غير صورة الجريمة المتلبس بها تكليف بعض مأموري 

وأعوان اإلدارات ببعض األعمال ) العمد ( الضابطة العدلية من شرطة وحرس ومشائخ تراب 

انتزاع القضايا  التي هي من اختصاصهم في إطار أعمال البحث األّولي كما أهلهم المشرع إلى

  .)ج.إ.	ن م 16ا���ل (من أيدي من ذكر بقصد تعاطي األعمال فيها بأنفسهم 

غير أن مبدأ التفرقة بين سلطات التتبع والتحقيق والمحاكمة يحول مبدئيا دون إمكانية قيام 

قضاة النواحي بأي عمل من أعمال التحقيق الواردة بالباب الثاني من م إ ج على أن المشرع قد 

  .ورد استثنائين لهذا المبدأأ

أن يتعهــد قاضــي الناحيــة بالقيــام بــبعض أعمــال التحقيــق بمقتضــى إنابــة كتابيــة   :أولهمــا 

المتعهد بالبحث في بعض األفعـال بمقتضـى ) 	ن م إ ج 11ا���ل (صادرة عن قاضي التحقيق 

از الجمــع بــين قــرار فــي إجــراء بحــث علــى أن هــذه الصــورة ال تعــّد فعــال اســتثناء  لقاعــدة عــدم جــو 

الســلط باعتبــار أن قاضــي الناحيــة يســتمد صــالحياته فــي هــذه الصــورة مــن قاضــي التحقيــق الــذي 

  .أنابه

فــي صــورتي الجنايــة أو الجنحــة المتلــبس بهــا حيــث يمكــن لقاضــي الناحيــة شــأنه  :ثانيهمــا 

قيـق شأن وكيل الجمهورية التوسع في صـالحياته والجمـع بـين أعمـال البحـث األولـي وأعمـال التح

والقيــام تبعــا لــذلك بجميـــع األعمــال المألوفــة لقاضــي التحقيـــق مــن ســماع الشــهود واســـتنطاق ذي 



 

 

 

19 

الشبهة وٕاجراء المعاينات بمحل الواقعة والتفتـيش بالمنــــــازل وحجــــــز األشــــــياء الصــــــالحة لكشــــــف 

  . الحقيقة واإلذن بإجراء االختبارات

 12ا�����ل (لمرتكبـة بـدائرتهم وقـد خـول المشـرع لقضـاة النـواحي تلقــي اإلعالمـات بـالجرائم ا

علـى أنــه يتعـين علـيهم بـدورهم إعــالم وكيـل الجمهوريـة بجميــع الجنايـات والجـنح التــي ) 	�ن م إ ج

يرد لهم العلم بها حـال مباشـرتهم لـوظيفهم وتوجيـه جميـع مـا يتعلـق بهـا مـن محاضـر ووثـائق إليـه 

ضــابطة عدليــة طالمــا لــم وتســتمر أعمــالهم بصــفتهم أعــوان . لتخويلــه ممارســة حــق تقريــر مآلهــا

يصــدر قــرار فــي إجــراء بحــث أو لــم يباشــر وكيــل الجمهوريــة أو مســاعدوه األعمــال فيهــا إذ يجــب 

عليهم التخلي عن القضية وتسليم ذي الشبهة حاال إليهم مع التقـارير المحـررة واألشـياء المحجـوزة 

  ).من م إ ج 16الفصل (لكشف الحقيقة 

  :ـــق #"ـــ�ة ا�%�$�:   3ا�	��ـــــث 

لقـــــد ســـــبق إبـــــراز أن مبـــــدأ التفرقـــــة بـــــين ســـــلط التتبـــــع والتحقيـــــق والمحاكمـــــة يحـــــول مبـــــدئيا 

دون ممارســــة مــــأموري الضــــابطة العدليــــة ألعمــــال التحقيــــق كمــــا أن هــــذا المبــــدأ يفتــــرض مــــن 

جهـــــة أخـــــرى إحجـــــام قاضـــــي التحقيـــــق عـــــن ممارســـــة أعمـــــال البحـــــث األّولـــــي ســـــابقة لصـــــدور 

ه مبــــدئيا التعهـــد بالقيــــام بـــأي عمــــل اســـتقرائي فــــي غيــــاب ـحـــق لــــوال ي. قـــرار فــــي افتتـــاح البحــــث

  ).من م إ ج 51الفصل (مثل هذا القرار 

غيــــر أنــــه أمــــام تفــــاقم الجريمــــة وتطورهــــا واتخاذهــــا أشــــكاال مختلفــــة عمــــل المشــــرع علــــى 

ـــــة وأوكـــــل لقضـــــاة التحقيـــــق اســـــتثنائيا مهمـــــة ممارســـــة  توســـــيع قائمـــــة مـــــأموري الضـــــابطة العدلي

 14عدليـــــة فـــــي صـــــور ثـــــالث جـــــاءت علـــــى ســـــبيل الحصـــــر  بالفصـــــلين أعمـــــال الضـــــابطة ال

  .من م إ ج  باإلضافة إلى سلطة التحقيق الموكولة لهم أصالة 35و
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وخول لهم في هذا اإلطار معاينة كل جريمة ارتكبت بمحضرهم حـال مباشرتهم 

رار لوظيفتهم وهو ما يفترض أن يكون قاضي التحقيق متعهدا بتحقيق بعض األفعال بمقتضى ق

نون ضفي إجراء بحث يقع بمناسبته ارتكاب جريمة بمحضره مهما كانت طبيعتها كأن يعمد الم

فيه الذي وقع نقله إلى موطن الجريمة لتشخيص األفعال المنسوبة إليه االعتداء بالعنف على 

موظف أو يباشر اإلضرار عمدا بمـلك الغير فال يمكن لقاضي التحقيق في مثل هذه الصورة 

مـن م إ ج يحول دون إمكانية  51األفعال بصفته سلطة تحقيق باعتبار أن الفصل  بحث هذه

ه القيام بإجراءات البحث األّولي بصفته ـبحث غير األفعال المبينة بقرار فتح البحث وٕانما يحق ل

  .مأمور ضابطة عدلية وٕاحالة أعماله على النيابة العمومية  لتقرير مآلها

ينــة كــل جريمــة اكتشــفت أثنــاء عمليــة بحــث قــانوني وهــو مــا كمــا خــول لهــم نفــس الفصــل معا

يفترض أن يكون قاضـي التحقيـق متعهـدا بتحقيـق بعـض األفعـال بمقتضـى قـرار فـي إجـراء بحـث 

ويتوصــل إلــى الكشــف عــن جريمــة أخــرى لــم يعهــد لــه بالبحــث فيهــا بمقتضــى قــرار افتتــاح البحــث 

نون فيـــه بارتكابـــه ضـــقة ويقـــر المكـــأن يكـــون قاضـــي التحقيـــق متعهـــدا بالبحـــث فـــي موضـــوع الســـر 

لجريمة تدليس صك فـال يحـق لـه فـي هـذه الصـورة القيـام بأعمـال تحقيـق فـي شـأنها تأسيسـا علـى 

افتتــاح البحــث  مــن م إ ج الــذي يمنعــه مــن تحقيــق غيــر األفعــال المبينــة بقــرارَ  51أحكــام الفصــل 

ــام بصــفته مــأمور ضــابطة  وٕانمــا يجــوز ّولــي فــي شــأنها وٕاحالــة بأعمــال البحــث األ  عدليــةلــه القي

  .أعماله على وكيل الجمهورية لتقرير مآلها

ـــــــي ال يمكـــــــن لقاضـــــــي التحقيـــــــق  ـــــــدة الت ـــــــين األفعـــــــال الجدي ـــــــز ب ـــــــه يتجـــــــه التميي ـــــــى أن عل

مباشـــــرتها بصـــــفته ســـــلطة تحقيـــــق ويكـــــون ملزمـــــا بالتعهـــــد بهـــــا بصـــــفته عـــــون ضـــــابطة عدليـــــة 

ــــرار فــــتح ــــة بق ــــا مشــــددا للجريمــــة المبين ــــي  واألفعــــال التــــي تمثــــل ظرف البحــــث أســــاس تعهــــده والت

مـــــن نفـــــس المجلـــــة  51ه مباشـــــرتها بصـــــفته قاضـــــي تحقيـــــق تطبيقـــــا ألحكـــــام الفصـــــل ـيمكـــــن لـــــ
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ـــــت ظروفـــــا مشـــــددة  ـــــرار فـــــتح البحـــــث إذا كان بق ه بحـــــث غيـــــر األفعـــــال المبينـــــة ـالـــــذي خـــــول لـــــ

ـــــل العمـــــد ويكتشـــــف بمناســـــبة  ـــــي جريمـــــة القت ـــــالتحقيق ف ـــــه كـــــأن يتعهـــــد ب ـــــة علي للجريمـــــة المحال

الجـــــاني قـــــد ارتكـــــب الجريمـــــة المشـــــار إليهـــــا لتســـــهيل إيقـــــاع جريمـــــة الســـــرقة وهـــــي أعمالـــــه أن 

ــــ ــــا ألحكــــام الفصــــل ـظــــروف مشــــددة يمكــــن ل ــــق تطبيق مــــن  51ه معاينتهــــا بصــــفته قاضــــي تحقي

  .المجلة المذكورة

كما خول المشرع لقضاة التحقيق القيام بجميع األعمال المخولة لوكيل الجمهورية زيادة 

ف في صورة الجناية المتلبس بها دون الجنح والمخالفات التي ال يمكن على ما لهم من الوظائ

  ). من م إ ج 35الفصل (لهم معاينتها ولو في صورة التلبس إال بصفتهم مأموري ضابطة عدلية 

ويمكــن فــي هــذا اإلطــار لقضــاة التحقيــق أن يتعهــدوا بالبحــث فــي الجنايــة المتلــبس بهــا دون 

حث من قبل وكيل الجمهورية وهو اسـتثناء لقاعـدة عـدم جـواز التوقف على صدور قرار في فتح ب

الجمع بين سلطتي التتبع والتحقيق تبرره مصلحة البحث التي تقتضي أن يتـدخل قاضـي التحقيـق 

بسرعة لمعاينة الجريمة وجمع األدلـة األوليــة التــي مــن شأنــها أن تكفــل التوصــل لمعرفــة الجانـــي 

ــــود بــــدون سابقيــــة اســـتدعاء وٕالقــــاء القـــبض علـــى  وتقديمــــه إلـــى المحاكمـــة مــــن   ذيسمــــاع الشهـ

مـن م إ ج  108الشبهة بمجرد اذن شفاهي وتنفيذ قراراتـــه بنفســـه خالفــا للقاعــدة الــواردة بالفصــل 

  .التي تقتضي أن يباشر وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق

التحقيق إعالم وكيل الجمهورية حاال بموضوع تعهده  على أن المشرع أوجب على حاكم

  .كما حتم عليه بمجرد انتهاء أعماله إحالة تقاريره عليـه

  : أ�وان ا�"��ط� ا�*د��� 	ن (رط� و�رس:  4ا�	��ـــــث 

مــــن م إ ج علــــى ســــبيل الحصــــر إلــــى محــــافظي الشــــرطة  10لقــــد عهــــد المشــــرع بالفصــــل 

الــوطني وضــباط صــفه ورؤســـاء مراكـــزه بمهمـــة  لحــرسوضــباطها ورؤســاء مراكزهــا وٕالــى ضــباط ا
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م ـالعدليــــة واعتبرهــــ ممارســــة وظائــــف الضابطــــة Des(         ـوم الواســــعــــن بالمفهــمساعـديـــ

auxiliaires  ( لوكيـل الجمهوريـة وأهلهـم كغيـرهم مــن مـأموري الضـابطة العدليـة لمعاينـة الجــرائم

  .م إلى المحاكموجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمه

الفصــــــل الســــــادس      إال أنـــــه توســــــع فــــــي تعـــــداد مــــــأموري الضــــــابطة العدليـــــة بمقتضــــــى

العــــام لقــــوات األمــــن  بضــــبط القــــانون األساســــي المتعلــــق 1982ـــــدد لســــنة 70قــــانون عـــــمــــن ال

ـــــك ـــــداخلي وذل ـــــه ال ـــــف )  officiers de paix Les  (لضـــــباط  األمـــــن    بتخويل بمختل

  .العدلية طبقا ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائيةرتبهم ممارسة مهام الضابطة 

وأجــــاز القــــانون فــــي هــــذا اإلطــــار لجميــــع مــــأموري الضــــابطة العدليــــة المشــــار إلــــيهم علــــى 

ـــــالجرائم  ـــــة ب ـــــارير واالعالمـــــات والشـــــكايات المتعلق ـــــي التق ـــــة تلق ـــــل الجمهوري الفصـــــل (غـــــرار وكي

  ).ثانيا من م إ ج 13

ـــــع أعمـــــال البحـــــث األّولـــــي لمعاينـــــة كمـــــا أهلهـــــم للقيـــــام مباشـــــرة فـــــي حـــــدود دائـــــرت هم بجمي

مـــــن اســـــتنطاق لـــــذي الشـــــبهة ) ثالثـــــا مـــــن م إ ج 13الفصـــــل (كـــــل جريمـــــة مهمـــــا كـــــان نوعهـــــا 

ـــــه إن  ـــــالمظنون في ـــــاظ ب ـــــر المحاضـــــر فيهـــــا واالحتف ـــــي التصـــــريحات وتحري ـــــة وتلق بصـــــفة إجمالي

  ).مكرر من م إ ج 13الفصل (اقتضت ضرورة البحث ذلك 

تفرقـــــة بـــــين ســـــلطات التتبـــــع والتحقيـــــق يحـــــول دون إمكانيـــــة غيـــــر أنـــــه ولـــــئن كـــــان مبـــــدأ ال

قيـــام مــــأموري الضـــابطة العدليــــة المشــــار إلـــيهم أعــــاله بـــأي عمــــل مــــن أعمـــال التحقيــــق الــــواردة 

  :بالباب الثاني من م إ ج، فإن المشرع  أورد له استثنائين 

ــــــيهم آنفــــــا بالقيــــــام بــــــبع  :أولهمــــــا  ض أن يتعهــــــد مــــــأمورو الضــــــابطة العدليــــــة المشــــــار إل

أعمـــــــال التحقيـــــــق بمقتضـــــــى إنابـــــــة كتابيـــــــة صـــــــادرة عـــــــن أحـــــــد قضـــــــاة التحقيـــــــق المنتصـــــــبين 

  ).من م إ ج 57و 11الفصالن (بدائرتهم 
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المتلـــبس بهـــا يمكـــن لهـــم شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن  فــي صــورتي الجنايــة أو الجنحــة  :ثانيهمــا 

يــق والقيــام وكيــل الجمهوريــة توســيع صــالحياتهم والجمــع بــين أعمــال البحــث األولــي وأعمــال التحق

تبعــا لــذلك بجميــع األعمــال المألوفــة لقاضــي التحقيــق مــن ســماع الشــهود واســتنطاق لــذي الشــبهة 

وٕاجراء المعاينات بمحل الواقعة والتفتيش بالمنازل وحجز األشياء الصالحة لكشف الحقيقة واإلذن 

  . بإجراء اإلختبارات دون إصدار البطاقات القضائية

لقيام بأعمال البحث المشار إليها يمكن ألعوان الضابطة وٕالى جانب تعهدهم مباشرة با

العدلية من شرطة وحرس أن يقوموا بنفس تلك األعمال بتكليف من وكيل الجمهورية الذي أجاز 

حتى في صورتي الجناية أو  اختصاصهله القانون إنابتهم للقيام ببعض األعمال التي هي من 

  ).ألخيرة من م إ جفي فقرته ا 26الفصل (الجنحة المتلبس بها 

كمــــا يمكــــن لهــــم القيــــام بأعمــــال البحــــث األولــــي بتكليــــف مــــن قضــــاة النــــواحي الــــذين أجــــاز 

  . إنابتهم في شأنها) في فقرته األولى من م إ ج 12الفصل (لهم القانون 

على أن مأموري الضابطة العدلية من شرطة وحرس ملزمون بدورهم بإعالم وكيل 

هم العلم بها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم وٕاحالة ما يتعلق بها من الجمهورية فورا بكل جريمة بلغ

لتخويله ممارسة حق تقرير مآلها ) من م إ ج أوال 13الفصل (اإلرشادات والمحاضر إليه 

وٕاعالمه بجميع حاالت االحتفاظ بمجرد اتخاذهم الوسيلة المشار إليها في شأن ذي الشبهـة 

  ).إ ج مكرر في فقرته األولى من م 13الفصل (

وتستمر أعمالهم بصفتهم مأموري ضابطة عدلية طالما لم يصدر قرار في إجراء بحث أو 

لم يباشر وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه األعمال فيها أو لم ينتزع قاضي الناحية القضية من 

أيدي من سبق له تكليفه بقصد تعاطي األعمال فيها بنفسه حيث يجب عليهم حينئذ التخلي عن 
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مع التقارير المحررة واألشياء المحجوزة لكشف  ية لفائدتهم وتسليم ذي الشبهة حاال إليهم القض

  ).من م إ ج 16الفصل (الحقيقة 

�م ا�'�&% �  ا�

  #$#ورو ا����ط� ا�د��� ذوو ا! ���ص ا�#�دد  

لقد منح المشرع بمقتضى أحكام الفصل العاشر وما بعده مـن م إ ج اختصاصـا محـددا إلـى 

ط اإلداريــة ممثلــة فــي مشــائخ التــراب وأعــوان اإلدارات الــذين منحــوا بمقتضــى قــوانين بعــض الســل

  .خاصة السلطة الالزمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها

ــث    ):ا�*	د(	(�.ــ- ا�%ـــــراب :  1ا�	��ــــ

ى حــددتها لقــد عهــد المشــرع لمشــائخ التــراب باإلضــافة إلــى صــالحياتهم اإلداريــة بمهمــة أخــر 

من م إ ج وتتمثل في مساعدة القاضي أو مأمور الضـابطة العدليـة  15الفقرة األخيرة من الفصل 

الموكولـة إليـه  االسـتقرائيةعلى كشف الحقيقة بمناسبة توجهـه علـى العـين إلجـراء بعـض األعمـال 

  .في إطار عملية بحث قانوني

فــــي حــــدود دائرتــــه دون كمــــا خــــول لهــــم المشــــرع ممارســــة وظــــائف الضــــابطة العدليــــة كــــل 

أن يســــند لهــــم صــــفة مــــأمور الضــــابطة العدليــــة المســــاعد لوكيــــل الجمهوريــــة علــــى غــــرار قضــــاة 

  .النواحي ومأموري الضابطة العدلية ذوي اإلختصاص العام من شرطة وحرس

وقد عمل المشرع على تحديد مجال تدخلهم على مستويين اثنين بتخويلهم معاينة الجنح 

ايات من جهة وبقصر مجال تدخلهم في شأن الجرائم المتعلقة باألمالك والمخالفات دون الجن

  ).في فقرته األولى من م إ ج 15الفصل (الريفيـة  من جهة أخرى 
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ــــــــة الجـــــرائم األخـــــرى علـــــى غـــــرار جـــــرائم اإلعتـــــداء  ــــــــة بقي ــــــــذلك ال يمكــــــــنهم معاين وتبعــــــــا ل

أو علـــــــى  علـــــــى األشـــــــخاص كـــــــالعنف بشـــــــتى أنواعـــــــه واإلعتـــــــداءات علـــــــى الحريـــــــات الفرديـــــــة

  .اآلداب العامة واألخالق الحميدة وغيرها من الجرائم التي ال تتسلط على الملك

كمــــــا ال يســــــوغ لهــــــم فــــــي نفــــــس الســــــياق معاينــــــة جــــــرائم االعتــــــداء علــــــى األمــــــالك غيــــــر 

الريفيــــة ســــواء منهــــا الداخلــــة تحــــت نظــــام الغابــــات والتــــي أوكــــل القــــانون مهمــــة حمايتهــــا إلـــــى 

  .لموجودة بصفة عامة داخل المناطق البلديةهياكل خاصة بها أو األمالك ا

وخــــــّول لهــــــم القــــــانون فــــــي هــــــذا اإلطــــــار القيــــــام بأعمــــــال البحــــــث األولــــــي للوقــــــوف علــــــى 

ـــــر التقـــــارير فيهـــــا وتتبـــــع األشـــــياء  الظـــــروف التـــــي وقعـــــت فيهـــــا الجريمـــــة وجمـــــع أدلتهـــــا وتحري

تمــــان المختلســــة والســــعي إلــــى التعــــرف علــــى مكــــان إخفائهــــا قصــــد حجزهــــا ووضــــعها تحــــت اإلئ

  ).في فقرته الثانية من م إ ج 15الفصل (

ويمكن لهم لتحقيق الغرض المشار إليـه إجـراء جميـع أعمـال التفتـيش فـي األمـاكن العموميـة  

والمحـالت غيـر المعـدة للســكنى دون لـزوم إلحضـار أعـوان الضــابطة العدليـة المعـددين بالفصــول 

إال أن أمــــر إحضــــارهم يصــــبح مــــن م إ ج لمــــرافقتهم فــــي أعمــــالهم  10مــــن الفصــــل  4و 3و 2

ضــروريا متــى إســتدعت عمليــة التفتــيش وتتبــع األشــياء المختلســة الــدخول إلــى المحــالت المعــدة 

للسكنى وتوابعها على أنه ال يمكن لمشائخ التراب في كل األحوال تجـاوز حـدود مـا لمـرافقيهم مـن 

يــذيل بإمضــاء المــأمور الســلط فيمــا يتعلــق بعمليــة تفتــيش المســاكن التــي يجــب تحريــر تقريــر فيهــا 

  ).ن م إ جـه الثالثة مـي فقرتـف 15الفصل (ذي حضرها ـالعمومي ال

وال يمكن مبدئيا ألعوان الضابطة العدلية المشار إليهم أن يرفضوا مرافقة مشائخ التراب 

كما ال يمكن لهؤالء في صورة رفض . لحضور عمليات تفتيش محالت السكنى وتوابعها

  .هم مرافقتهم أن يباشروا هذه األعمال دون التوقف على حضورهمالمأمورين المشار إلي
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وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع لم يؤهل مشائخ التراب على غرار مساعدي وكيل 

والشكايات  االختياريةالجمهورية من مأموري الضابطة العدلية لتلقي التقارير واإلعالمات 

  .المتعلقة بالجرائم

عمل من أعمال التحقيق الواردة بالباب الثاني من م إ ج  ولو  كما لم يخول لهم القيام بأي

وليس لهم في هذه الحالة إال إلقاء القبض على ذي . في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها

الشبهة إلحالته على وكيل الجمهورية أو على مأموري الضابطة العدلية السابق اإلشارة إليهم 

  ).ن م إ جفي فقرته الرابعة م 15الفصل (

إال أنه يمكن لمشائخ التراب مباشرة أعمال التحقيق بمقتضى تكليف من قاضي التحقيق 

ه القانون إنابتهم للقيام ببعض األعمال التي هي من خصائص وظيفهم دون تجاوز ـالذي خول ل

على األمالك الريفية دون غيرها من الجرائم  االعتداءالمتعلق بمعاينة جرائم  اختصاصهمحدود 

  ).م إ ج 57الفصل (

على أنه تجدر المالحظة بأن قاضي التحقيق لم يتعود عمليا على إنابة مشائخ التراب 

كما حملهم المشرع . للقيام بأي عمل من األعمال الموكولة له في إطار عملية بحث قانوني 

 15الفصل (واجب اإلشعار بجميع الجرائم التي حصل لهم العلم بها حال مباشرتهم لوظيفتهم 

دون تقييدهم من حيث الوجهة التي يجب توجيه اإلشعار إليها ) في فقرته الخامسة من م إ ج

من م إ ج الذي يفرض على سائر السلط  والموظفين العموميين  29عدا ما ورد بأحكام الفصل 

  .بعلمهم من جرائم أثناء مباشرة وظيفتهم اتصلإعالم وكيل الجمهورية بما 

ــث    :ـــوان ا0دارات أ�ـ:   2ا�	��ــــ

إن تفـــــــاقم الجريمـــــــة وتطورهـــــــا وٕاتخاذهـــــــا أشـــــــكاال مختلفـــــــة وأبعـــــــادا خطيـــــــرة فـــــــي بعـــــــض 

المجــــــاالت الحيويــــــة إســــــتدعى تخويــــــل بعــــــض أعــــــوان اإلدارات ممارســــــة وظــــــائف الضــــــابطة 
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سادســــا مــــن  10الفصــــل (لهـــــم مهمــــة حمايتهــــا  ـــــة فـــــي مجـــــاالت محــــــددة أوكـــــل القـــــانون  العدلي

  ).م إ ج

هذا التوجه قد أماله اإليمان بأن مكافحة الجريمة بشتى أنواعها ال يتيسر ولعل التفكير في 

إال بتوسيع قائمة األعوان المؤهلين للقيام بوظائف الضابطة العدلية وٕاحداث هياكل مختصة 

بمكافحة بعض الجرائم التي تستدعي توفر تكوين فني خاص لدى مأمور الضابطة العدلية من 

  .العام االختصاصر لدى بقية مأموري الضابطة العدلية من ذوي أعوان اإلدارة قد ال يتوف

غير أن المشرع لم يجعل من هؤالء األعوان مساعدين لوكيل الجمهورية على غرار قضاة  

النواحي وأعوان الضابطة العدلية من شرطة وحرس ولم يؤهلهم للتدخل إال في  المجاالت التي 

أهمها تباعا عبر دراسة  استعراضصة سيقع أوكل لهـم مهمة حمايتها بمقتضى نصوص خا

  *.ميادين تدخلهم

  :ا���ــ�ان ا����ــ� :  1ا����ة 

إن أعوان اإلدارات المؤهلين لممارسة وظائف الضابطة العدلية في هذا الميدان متعددون لعل   

  .أهمهم أعوان القمارق وأعوان اإلدارات الجبائية ومتفقدو التأمين

   :القمــارق  – أ

                                                           
*

  :تراجع القوانين التالية  

.  والمتعلق بإصـدار مجلـة اإلتصـاالت 15/1/2001المؤرخ في  2001ـدد لسنة 1القانون عـ -1: في ميدان اإلتصاالت  -
المتعلــق بالمحطــات األرضــية الفرديــة أو الجماعيــة المســتعملة إللتقــاط  15/1/1988المــؤرخ فــي  1/88القــانون عــدد  -2

ـــدد  ــي عــ ــار الصـــــناعية المـــــنقح والمـــــتمم بالقـــــانون األساســـ ـــة بواســـــطة األقمـــ ـــرامج التلفزيــ المـــــؤرخ فـــــي  1995لســـــنة  71البــ
  .المتعلق بمجلة البريد 2/6/1998المؤرخ في  1998لسنة  38القانون عدد  -3. 24/7/1995
 -2. المتعلـــق بـــالتحكم فـــي الطاقـــة 24/7/1990المـــؤرخ فـــي  1990لســـنة  62القـــانون عـــدد  -1: فـــي ميـــدان الطاقـــة  -

  .فطالمتعلق بمنتوجات الن 1/7/1991المؤرخ في  1991لسنة  45القانون عدد 
  .المتعلق بإصدار مجلة المحروقات 17/8/1999المؤرخ في  1999لسنة  93القانون عدد : في ميدان المحروقات  -
  .المتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء 13/4/1999المؤرخ في  1999لسنة  32القانون عدد : في ميدان اإلحصاء  -
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السلط المكلفة بحراسة الحدود برا وبحرا مهمة  لمشرع ألعوان القمارق وٕالى سائر خول ا

وأهلهم ) أو2 	ن 	��1 ا�د�وا � 197ا���ل (معاينة المخالفات المتعلقة بالقوانين والتراتيب القمرقية 

لممارسة صالحياتهم على كامل التراب الديواني الذي يشمل األراضي القارية التونسية بما في 

 34و 33و 1الفصول (لك الجرف القاري والجزر التونسية وما يحيط بها من المياه اإلقليمية ذ

  ) .من مجلة الديوانة 

ويمارس عون القمارق وظيفته بعد أداء اليمين القانونية أمام قاضي الناحية الذي يأذن 

لقمارق حملها التي يجب على عون ا) من مجلة الديوانة 43الفصل (بترسيمها ببطاقة المأمورية 

  ).من مجلة الديوانة 44الفصل (بها عند أول طلب  لالستظهارعند مباشرته لوظيفه 

في حاالت الدفاع  واستعمالهويمكن لعون القمارق حمل السالح بمناسبة القيام بوظيفته 

من المجلة الجنائية وفي غيرها  42و 39الشرعي طبقا لشروط القانون العام الواردة بالفصلين 

  ) :من مجلة الديوانة 45الفصل (حاالت اآلتي بيانها من ال

   .ـ إذا ما وقع اإلعتداء عليه بالعنف أو تهديده بسالح

ــــــات والمراكــــــب وغيرهــــــا مــــــن  ــــــاف العرب ــــــة أخــــــرى إليق ــــــه إســــــتعمال طريق ــــــ إذا تعــــــذر علي ـ

  .وسائل النقل التي لم يمتثل سائقوها ألوامر الوقوف

  .م يلبوا الدعوة للوقوفـ إذا ما تعذر منع مرور جمع من الناس ل

ـ إذا ما تعذر إسـتعمال طريقـة أخـرى إليقـاف الكـالب أو الخيـل أو غيـر ذلـك مـن الحيوانـات 

المســـتعلمة فـــي عمليـــات التهريـــب أو الواقـــع تصـــديرها أو توريـــدها خلســـة أو الســـائرة بصـــفة غيـــر 

  .قانونية
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ــــــــــة  ــــــــي إطــــــــار البحــــــــــث عــــــــــن مخالفــــــــــات التهريــــــــــب مراقب كمــــــــا خــــــــول لهــــــــم المشــــــــرع ف

ـــــة الديوانـــــة 49الفصـــــل (ضـــــائع وتفتـــــيش وســـــائل النقـــــل واألشـــــخاص الب ) ومـــــا بعـــــده مـــــن مجل

واإلطــــــالع علــــــى جــــــوازات الســــــفر لمراقبــــــة هويــــــة األشــــــخاص الــــــداخلين أو المغــــــادرين للتــــــراب 

وأوجـــــب علــــــى ). مـــــن مجلــــــة الديوانـــــة 56الفصـــــل (القمرقـــــي أو المتجـــــولين بمنطقـــــة القمــــــارق 

ن القمـــــارق الـــــذين خـــــول لهـــــم القـــــانون إســـــتعمال ســـــائقي وســـــائل النقـــــل الخضـــــوع ألذون أعـــــوا

جميــــــع الوســــــائل الكفيلــــــة بإيقــــــاف ســــــير وســــــائل النقــــــل التــــــي ال يســــــتجيب ســــــائقوها ألوامــــــرهم 

  ).من مجلة الديوانة 50الفصل (

ـــــــة الصـــــــافية الموجـــــــودة  ـــــــد جميـــــــع المراكـــــــب دون المائـــــــة طـــــــن مـــــــن الحمول وأهلهـــــــم لتفق

كمــــا خــــول لهــــم إمتطــــاء ). ن مجلــــة الديوانــــةمــــ 15الفصــــل (بالمنطقــــة البحريــــة بــــدائرة القمــــارق 

ــــــي  ــــــئ أو الت ــــــواخر الحربيــــــة الموجــــــودة بالمراســــــي أو المراف ــــــك الب ــــــي ذل ــــــواخر بمــــــا ف ــــــع الب جمي

تصـــعد أو تنــــزل باألنهــــار وبـــالقنوات مــــع تمكيــــنهم مـــن البقــــاء بهــــا إلـــى أن يقــــع إنــــزال البضــــائع 

ـــــــة الديوانـــــــة 52الفصـــــــل (منهـــــــا أو مغادرتهـــــــا  ـــــــى). أوال مـــــــن مجل قبـــــــاطن وقـــــــواد  وأوجـــــــب عل

البـــــواخر تمكيـــــنهم مـــــن القيـــــام بمـــــأموريتهم ومصـــــاحبتهم فـــــي أعمـــــالهم إذا تمـــــت دعـــــوتهم لـــــذلك 

وفـــــي صـــــورة . وفـــــتح منافـــــذ وغـــــرف وخـــــزائن البـــــاخرة وكـــــذلك الطـــــرود التـــــي يعينونهـــــا للفحـــــص

ــــب المســــاعدة مــــن قبــــل قــــاض وفــــي صــــورة التعــــذر يقــــع . اإلمتنــــاع يمكــــن ألعــــوان القمــــارق طل

ــــدائرة المكــــان أو لعــــون مــــن أعــــوان الضــــابطة العدليــــة يكــــون اللجــــوء إلــــى ضــــابط ب ــــابع ل لــــدي ت

ملزمـــا لإلســـتجابة لمطلـــب أعـــوان القمـــارق علـــى أن يـــتم تحريـــر تقريـــر فـــي فـــتح مـــا ذكـــر وفـــي 

  ).ثانيا من مجلة الديوانة 52الفصل (األشياء الواقع معاينتها 

روب الشــــــمس علــــــى أن أعمــــــال المراقبــــــة بــــــالبواخر الحربيــــــة ال يمكــــــن أن تــــــتم بعــــــد غــــــ

  ).رابعا من مجلة الديوانة 52الفصل (
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ـــــذ عنـــــد غـــــروب الشـــــمس  ويمكــــــــــن ألعــــــــــوان القمــــــــــارق فــــــــــي كــــــــــل األحـــــوال غلـــــق المناف

الفصـــــل (علــــى أن ال يــــتم فتحهــــا مــــن جديــــد إال بمحضـــــرهم قصــــد مواصــــلة عمليــــات المراقبــــة 

  ).ثالثا من مجلة الديوانة 52

ئع الواقـــــع مســـــكها خلســـــة وأهلهـــــم المشـــــرع لتفتـــــيش محـــــالت الســـــكنى بحثـــــا عـــــن البضـــــا

ــــــة أو  ــــــدائرة المكــــــان أو بعــــــون مــــــن أعــــــوان الضــــــابطة العدلي ــــــوقين بضــــــابط بلــــــدي تــــــابع ل مرف

بموظـــــف معـــــين للقيـــــام مقامـــــه علـــــى أنـــــه يمكـــــن اإلقتصـــــار علـــــى إجـــــراء التفتيشـــــات بمحضـــــر 

وتقـــع اإلســـتعانة فـــي كـــل األحـــوال بـــإمرأة أمينـــة كلمـــا إقتضـــت . عـــون مـــن أعـــوان القـــوة العامـــة

وال ). فقــــــرة ثانيــــــة مــــــن مجلــــــة الديوانــــــة 53الفصــــــل (لــــــك مراعــــــاة لــــــآلداب العامــــــة الضــــــرورة ذ

  .يمكن مبدئيا القيام بأعمال التفتيش المشار إليها ليال

علـــــــى أنـــــــه يمكـــــــن ألعـــــــوان القمـــــــارق القيـــــــام بأعمـــــــال التفتـــــــيش بمحـــــــالت الســـــــكنى دون 

ــــا ــــع إقتف ــــي صــــورة البحــــث عــــن البضــــائع الواق ء أثرهــــا منــــذ مراعــــاة اإلجــــراءات المشــــار إليهــــا ف

تجاوزهـــــا الحــــــدود الداخليـــــة للــــــدائرة القمرقيـــــة ولــــــو تــــــم إدخالهـــــا إلــــــى منـــــزل أو بنايــــــة موجــــــودة 

  .خارج حدود الدائرة المشار إليها

ــــواب فإنــــه يمكــــن ألعــــوان القمــــارق  فتحهــــا بمحضــــر  ــــتح األب ــــاع مــــن ف وفــــي صــــورة اإلمتن

  .أحد نواب السلطة السابق تعدادهم

رق الدخول إلى مكاتب البريد بما في ذلك غرف فرز كما أجاز المشرع ألعوان القما

المراسالت التي لها اتصال مباشر مع الخارج وذلك للتفتيش بمحضر أعوان البريد عن الطرود 

ما كان منها عابرا ال يشتبه  باستثناءوالمراسالت الواردة من داخل تراب الجمهورية أو خارجها 

ير عند التصدير أو على أشياء خاضعة لدفع بشأن احتوائه على أشياء تسلط عليها التحج
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أداءات أو معاليم تستخلصها مصلحة القمارق أو على أشياء خاضعة لقيود أو موجبات عند 

  ).من مجلة الديوانة 55الفصل (الخروج مع ضرورة المحافظة على سرية المكاتبات 

لضباط القمارق كما أجاز ألعوان القمارق الذين لهم رتبة متفقد مساعد أو رتبة قابض و 

اإلطالع ومباشرة أعمال الحجز عند االقتضاء على األوراق والوثائق المتعلقة بالعمليات التي 

تهم مصلحتهم مهما كان نوعها سواء كانت ممسوكة بمحطات السكك الحديدية أو بمحالت 

البحريين  شركات المالحة البرية والبحرية والنهرية أو لدى مجهزي البواخر والمؤتمنين والسماسرة

أو بمحالت شركات المالحة الجوية والنقـل البـري ومستلزمـي المستودعـات والمراصـف والمخازن 

العامة وغيرهم من األشخاص الماديين والمعنويين الذين يتداخلون في القيام بعملية تهم مصلحة 

  ).و	� �*ده 	ن 	��1 ا�د�وا � 54ا���ل (القمارق 

ار أعمــــال البحـــــث األولـــــي إثبــــات المخالفـــــات القمرقيـــــة ويمكــــن ألعـــــوان القمــــارق فـــــي إطـــــ

كمــــا يمكـــــن لهــــم تحريـــــر تقــــارير معاينـــــة فــــي نتـــــائج المراقبــــات وفـــــي . بمقتضــــى تقــــارير حجـــــز

  .جميع اإلستنطاقات واألبحاث التي يجرونها

ــــع  ــــات بمقتضــــى تقريــــر العقلــــة حجــــز جمي ــــة المخالف وأجــــاز لهــــم المشــــرع فــــي إطــــار معاين

ة بمــــا فــــي ذلــــك المراســــالت والطــــرود وغيرهــــا مــــن الوثــــائق المتعلقــــة األشــــياء القابلــــة للمصــــادر 

ــــــاط حجــــــز األشــــــياء التــــــي يمكــــــن  باألشــــــياء المحجــــــوزة كمــــــا أجــــــاز لهــــــم علــــــى ســــــبيل اإلحتي

  .توظيفها لضمان دفع الخطايا

وخــــــول لهــــــم بقــــــدر اإلمكــــــان إحالــــــة البضــــــائع ووســــــائل النقــــــل المحجــــــوزة إلــــــى مكاتــــــب 

ـــــرب  ـــــى أق ـــــن يـــــتم تحريـــــر تقريـــــر فـــــي الديوانـــــة أو مراكزهـــــا أو إل إدارة ماليـــــة لمكـــــان الحجـــــز أي

ــــــك جــــــاز تكليــــــف ذي الشــــــبهة أو أي شــــــخص آخــــــر بحراســــــتها  ــــــم يتيســــــر ذل ــــــورا وٕان ل ــــــك ف ذل

ـــــك البضـــــائع . بمكـــــان الحجـــــز أو بغيـــــره مـــــن األمـــــاكن األخـــــرى ويمكـــــن للمخـــــالف إن كانـــــت تل
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ضــــــامن وســــــائل النقــــــل المحجــــــوزة بعــــــد تقــــــديم  غيــــر محجــــرة أن يطلــــب رفــــع قيــــد الحجــــز عــــن 

ـــــــك صـــــــلب تقريـــــــر الحجـــــــز  ـــــــي أو بعـــــــد تـــــــأمين القيمـــــــة المســـــــتوجبة ويضـــــــمن ذل شخصـــــــي مل

  ).	ن 	��1 ا�د�وا �  200ا���ل (

وفـــــــي صـــــــورة وجـــــــود عـــــــدة مكاتـــــــب أو مراكـــــــز للقمـــــــارق أو إلدارات ماليـــــــة أخـــــــرى فإنـــــــه 

يمكـــــن تحريـــــر تقريـــــر الحجـــــز بأحـــــد تلـــــك المكاتـــــب كمـــــا يصـــــح تحريـــــره بمحـــــل الســـــكنى الـــــذي 

  .لحجزوقعت به أعمال ا

ــــــــذين  وأوجــــــــب أن يتضــــــــمن تقريــــــــر الحجــــــــز أســــــــماء وصــــــــفات وعنــــــــاوين األشــــــــخاص ال

ـــــه  ـــــذي وقـــــع مـــــن أجل ـــــف بالتتبعـــــات والســـــبب ال ـــــوان المكل باشـــــروه مـــــع بيـــــان اســـــم وصـــــفة وعن

الحجــــز وتاريخـــــه وعلـــــى طبيعـــــة األشـــــياء المحجــــوزة وكميتهـــــا مـــــع اإلشـــــارة لحضـــــور المخـــــالف 

ه لحضـــــور العمليـــــة المشـــــار إليهـــــا ـه لـــــعنـــــد وصـــــف تلـــــك األشـــــياء أو علـــــى التنبيـــــه الـــــذي وجـــــ

والتنصــــيص علــــى وقــــوع إعــــالم المخــــالف بعمليــــة الحجــــز وبيــــان إســــم وصــــفة الحــــارس الــــذي 

ـــــر وســـــاعة ختمـــــه وٕاذا اقتضـــــى  ـــــه التقري ـــــذي حـــــرر في ـــــظ المحجـــــوز والمكـــــان ال ـــــه بحف عهـــــد إلي

الحـــال بيـــان اســـم وصـــفة وعنـــوان العـــون الـــذي تـــولى تحريـــره إذا جهـــل ذلـــك مـــن تـــولى الحجـــز 

  ).أو2 	ن 	��1 ا�د�وا � 199ا���ل (لم يستطع تحريره  أو

ـــــات الســـــابق االشـــــارة اليهـــــا امضـــــاء  كمـــــا أوجـــــب أن يتضـــــمن التقريـــــر عـــــالوة علـــــى البيان

ــــ ا�������ل (ه ذلــــك وامضــــاء العــــون الــــذي تــــولى تحريــــره  ـمــــن باشــــر عمليــــة الحجــــز ان أمكــــن ل

  ).�4 �� 	ن 	��1 ا�د�وا � 199

ه ـر تقريــــــر الحجــــــز يقــــــع تالوتــــــه عليــــــه ويتــــــرجم لــــــوٕاذا حضــــــر ذو الشــــــبهة عمليــــــة تحريــــــ

وٕاذا مــــا امتنــــع عــــن اإلمضــــاء أو كــــان ال يحســــن . حــــاال عنــــد االقتضــــاء ويــــدعى إلــــى إمضــــائه

الكتابـــــــة أو تبـــــين ضـــــرورة اللجـــــوء إلـــــى الترجمـــــة فإنـــــه يقـــــع التنصـــــيص علـــــى ذلـــــك بالمحضـــــر 
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و اإلدارة التـــــي تـــــم بـــــدائرة المكتـــــب أو المركـــــز أ ه ـالـــــذي يتضــــــمن اختيـــــار ذي الشــــــبهة مقـــــرا لــــــ

  .تحرير تقرير الحجز بها

وٕالـــــــى جانـــــــب اإلثبـــــــات بمقتضـــــــى تقـــــــارير الحجـــــــز خـــــــول المشـــــــرع إثبـــــــات المخالفـــــــات 

القمرقيــــــة بمقتضــــــى تقــــــارير معاينــــــة تتضــــــمن نتــــــائج األبحــــــاث واالســــــتنطاقات التــــــي يجريهــــــا 

  ).	ن 	��1 ا�د�وا � 208ا���ل (أعوان القمــارق 

المكــــان اللــــذين أجريــــت بهمــــا المراقبــــات واألبحــــاث مــــع وتتضــــمن هــــذه التقــــارير التــــاريخ و 

اإلشـــــارة إلـــــى نوعيـــــة المعاينـــــات واإلرشـــــادات التـــــي تـــــم التوصـــــل إليهـــــا والوثـــــائق المحجـــــوزة إن 

كانـــــت مـــــع بيـــــان ألســـــماء األعـــــوان الـــــذين تكفلـــــوا بتحريـــــر المخالفـــــة وصـــــفتهم ومقـــــرهم اإلداري 

ت بتـــــــاريخ ومكـــــــان تحريـــــــر والتنصـــــــيص علـــــــى إعـــــــالم األشـــــــخاص المعنيـــــــين بهـــــــذه المخالفـــــــا

ـــــيهم  ـــــارير عل ـــــالوة فحـــــوى التق ـــــيهم بالحضـــــور بالموعـــــد المعـــــين للغـــــرض وت ـــــه عل التقريـــــر والتنبي

  .ودعوتهم إلى اإلمضاء في صورة حضورهم

ـــــبطالن علـــــى أي إخـــــالل بالتنصيصـــــات المشـــــار إليهـــــا بالفصـــــول  ـــــب المشـــــرع ال ـــــم يرت ول

ــــــة صــــــلب المحاضــــــر المحــــــررة 211إلــــــى  198مــــــن  مــــــن قبــــــل األعــــــوان  مــــــن مجلــــــة الديوان

  ).	ن 	��1 ا�د�وا � 212ا���ل (المؤهلين لمعاينة الجرائم القمرقية 

ــــــات القمرقيــــــة المحــــــررة مــــــن قبــــــل األعــــــوان المــــــؤهلين  كمــــــا لــــــم يخضــــــع تقــــــارير المخالف

  ).	ن 	��1 ا�د�وا � 202ا���ل (للغرض إلى موجب التأكيد العدلي 

فأسند حجية . رق حسب حجيتهاوميز المشرع المحاضر المحررة من قبل أعوان القما

مطلقة إلى التقارير القمرقية المحررة من طرف عونين تابعين إلدارة القمارق أو ألية إدارة أخرى 

أو بنـاء على إعالم صادر عنهما إذ اعتبرها معتمدة إلى أن يقع إثبات عدم صحة المعاينات 

على أن ) 8 	ن 	��1 ا�د�وا �7� 7$ر%6 ا5و� 210ا���ل (المادية المبينة بها بدعوى الزور 



 

 

 

34 

ذلك ال ينطبق على االعترافات والتصريحات المبينة بها حيث أجاز إثبات ما يخالفها دون 

  .ضرورة للجوء إلى دعوى الزور

كمــــا أجــــاز دحــــض مــــا جــــاء بالتقــــارير القمرقيــــة المحــــررة مــــن طــــرف عــــون واحــــد أو بنــــاء 

ســـــة دون لـــــزوم للجـــــوء أيضـــــا علـــــى إعـــــالم صـــــادر مـــــن عـــــون واحـــــد باإلثبـــــات بالحجـــــة المعاك

معتبــــرا أنــــه فيمــــا يتعلــــق بالمخالفــــات ) 	����ن 	�1����� ا�د�وا ����� 211ا�������ل (إلــــى دعــــوى الــــزور 

الواقـــــع معاينتهـــــا بواســـــطة تقريـــــر علـــــى العـــــين إثـــــر مراقبـــــة الكتائـــــب فـــــإن الحجـــــة المعاكســـــة ال 

 يقــــــع اإلدالء بهــــــا إال بواســــــطة وثــــــائق يثبــــــت أن تاريخهــــــا ســــــابق لتــــــاريخ البحــــــث الواقــــــع مــــــن

  .طرف األعوان المحررين للتقرير

وال يجـــــوز ألعـــــوان القمــــــارق القيـــــام بــــــأي عمـــــل مـــــن أعمــــــال التحقيـــــق ولــــــو فـــــي صــــــورة 

الجنايـــــة أو الجنحـــــة المتلـــــبس بهـــــا مـــــا لـــــم يكونـــــوا مـــــأذونين بـــــذلك مـــــن قبـــــل  قاضـــــي التحقيـــــق 

7����� 7$ر%����6 ا5و�����8  57ا�������ل (وذلــــك بمقتضــــى  إنابـــــة قانونيـــــة ) فــــي حــــدود اختصاصــــهم(

ـــــد بالشـــــكليات ) ج 	�����ن م إ ـــــة الموكولـــــة لهـــــم مـــــع التقي ـــــذ تنفيـــــذ اإلناب ـــــيهم حينئ حيـــــث يجـــــب عل

ــــاني مــــن م إ ج ــــاب الث ــــواردة بالب ــــي . ال ــــبض علــــى ذي الشــــبهة ف ــــاء الق ــــه يحــــق لهــــم إلق ــــر أن غي

كمـــــا لهـــــم إن اقتضـــــت ) 4��4������ 	�����ن 	�1������ ا�د�وا ������ 197ا��������ل (صـــــورة التلـــــبس بجريمتـــــه 

 13ا��������ل (وٕاعـــــالم وكيـــــل الجمهوريـــــة بـــــذلك ضـــــرورة البحـــــث ذلـــــك اإلحتفـــــاظ بـــــذي الشـــــبهة 

�رر 	ن م إ ج	.(  

  :اإلدارات الجبائيـة   - ب

لمــــا كانــــت الجبايــــة تمثــــل أهــــم مــــورد لميزانيــــة الدولــــة فقــــد خصــــها المشــــرع بمجموعــــة مــــن 

ـــة الضـــريبة علـــى دخـــل األشـــخاص الطبيعيـــين والشـــركات  النصـــوص التشـــريعية لعـــل أهمهـــا مجل

ــة األداء علــى القيمــة المضــا فة إلــى جانــب مجلــة معــاليم التســجيل والطــابع الجبــائي ومجلــة ومجل
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حيز التطبيق بداية من غـرة  تالجبائية التي دخل المحاســبة العموميــة ومجلــة الحقــوق واإلجــراءات 

  .2002جانفي 

وٕان المتأمــل فــي هــذه النصــوص التشــريعية ال يســعه إال الوقــوف علــى مــدى حــرص المشــرع 

يســـهل علـــى الدولـــة إســـتخالص مواردهـــا ودرء كـــل محاولـــة  علـــى حســـن إدارة شـــؤون الجبايـــة بمـــا

  .للتهرب من خالص الضريبة

مـن مجلـة الحقـوق واإلجـراءات الجبائيـة  70وعهد المشرع في هذا اإلطار بمقتضى الفصـل 

ــدد لســنة 82الصــادرة بموجــب القــانون عـــ إلــى أعــوان مصــالح  2000أوت  9المــؤرخ فــي  2000ـ

كما خـّول لهـم معاينـة المخالفـات المشـار إليهـا . الجبائية الجزائية الجباية بمهمة معاينة المخالفات

ــــة الجنائيــــة المتعلقــــة بتقليــــد الطوابــــع أو الخــــتم أو العالمــــات  181و  180بالفصــــلين  مــــن المجل

  .الجبائية أو بإعادة إستعمالها

د وتحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات الجبائيـة الجزائيـة مـن قبـل عـونين محلفـين يكونـان قـ

عاينـا بصــفة شخصــية ومباشــرة وقــائع المخالفــة، ويقــع إعتمـاد هــذه المحاضــر مــا لــم يثبــت خــالف 

  ).من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 71الفصل (ذلك 

كمــا خــّول لهــؤالء األعــوان القيــام بزيــارات بــدون ســابق إعــالم للمحــالت المهنيــة والمغــازات 

ألمـاكن المخصصـة ألنشـطة أو عمليـات خاضـعة وكذلك المخازن التابعة لها وبصـفة عامـة كـل ا

لآلداء وٕاجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر 

  .ووثائق المحاسبة

داء وغيـــر مصـرح بـه أو بإرتكـاب ألكما أجاز لهم عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشـاط خاضـع لـ

رات وتفتيشــات داخــل المحــالت المظنــون فيهــا لمعاينــة المخالفــات أعمــال تحّيــل جبــائي القيــام بزيــا
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الفصــل (وفقــا ألحكــام مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة  المرتكبـة والكشـف عـن الحجـج المثبتـة لهـا وذلـك 

  ).من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 8

مصالح  على أن تتولى السلط المدنية واألمنية تقديم كل المساعدات التي يطلبها أعوان    

  ).من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 14الفصل (الجباية في نطاق ممارستهم لمهامهم 

كما ألزم المشرع المطالب باألداء باإلستظهار عند كل طلب من أعوان مصالح الجباية 

المؤهلين لذلك بوصوالته ووثائقه وفواتيره المتعلقة بدفع األداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه 

  ).من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 8الفصل (واجباته الجبائية ب

وأوجب على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشـركات  

والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعـات المحليـة وكـذلك المؤسسـات والمنشـآت وغيرهـا مـن 

الخـــاص واألشـــخاص الطبيعيـــين، وكـــذلك المـــأمورين العمـــوميين  الــذوات المعنويـــة التابعـــة للقطـــاع

عـدم التقيـد بالسـر  –وذلك في غياب أحكام قانونية مخالفة  –وحافظي الوثائق والسندات العمومية 

مـــن مجلـــة  16الفصـــل (المهنـــي إزاء أعـــوان مصـــالح الجبايـــة المـــؤهلين لممارســـة حـــق اإلطـــالع 

  ).الحقوق واإلجراءات الجبائية

مشرع من جهة أخرى أن تتضمن محاضر معاينة المخالفات تاريخ المحضر وأوجب ال

وساعته ومكانه ونوع المخالفة المرتكبة وٕاسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا، أو 

اإلسم اإلجتماعي والمقر إذا كان المخالف شخصا معنويا وكذلك إجراءات الحجز التي وقع 

كما أوجب أن يتضمن المحضر . بضائع واإلشياء التي شملها الحجزإتباعها مع بيان الوثائق وال

إمضاء المخالف أو من ينوبه في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب 

الحالة على عدم حضوره أو إمتناعه عن اإلمضاء، وكذلك ختم المصلحة التي يرجع إليها 
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من مجلة  72الفصل (وٕامضاءيهما  ولقبيهما بالنظر العونان المحرران للمحضر وٕاسميهما 

  ).الحقوق واإلجراءات الجبائية

ثم يقع ترسيم المحاضر بسجالت خاصة تفتح للغرض بمصالح الجباية وذلك وفق نظام  

ترقيمي متسلسل وتسجل إلى جانب التنصيصات السابقة الذكر، إجراءات التتبع أو الصلح التي 

  ).من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 73 الفصل( وقع إتباعها ونتائج هذه اإلجراءات 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلى عونين  109وعهد المشرع بمقتضى الفصل 

محلفين من إدارة الجباية حاملين لبطاقتيهما المهنية بمهمة معاينة المخالفات في مادة معاليم 

  .التسجيل وتحرير المحاضر فيها

من  142ت في مادة معاليم الطابع الجبائي تطبيقا ألحكام الفصل وتقع معاينة المخالفا

مجلة التسجيل والطابع الجبائي بواسطة محاضر يحررها أعوان إدارة الجباية وغيرهم من 

األشخاص المؤهلين لذلك طبقا لإلجراءات المعمول بها في معاينة مخالفات معاليم التسجيل 

ضر مرفقة بالوثيقة موضوع المخالفة عدا صورة تواجدها وتكون هذه المحا. السابق التعرض إليها

  .لدى حافظ عمومي

وأهل المشرع أعوان الديوانة أيضا لمعاينة المخالفات المتعلقة بمعلوم الطابع الجبائي 

الموظف على تذاكر الشحن وعقود النقل الجوي للبضائع دون غيرها من المخالفات األخرى 

  .المتعلقة بالطابع الجبائي

من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية إلى أعوان  70المشرع بمقتضى الفصل  وعهد

وخول لهم . مصالح الجباية وغيرهم من األعوان المؤهلين بمعاينة المخالفات الجبائية الجزائية

من المجلة الجنائية والمتعلقة بتقليد  181و  180أيضا معاينة المخالفات المشار إليها بالفصلين 

  .استعمالهاالختم أو العالمات الجبائية أو إعادة  الطوابع أو
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وأسند مهمة تحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية إلى عونين محلفين 

  ).من المجلة المذكورة 71الفصل (     يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة

  :التأميـن   -ج 

المتعلق  1992مارس  9ي ـؤرخ فـالم 1992ة ـلسن 24عدد خول المشرع من خالل القانون 

بإصدار مجلة التأمين لمراقبي تأمين يكون كل منهما محلفا وله على األقل رتبة متفقد معاينة 

مخالفات التشريع المنظم لهذا القطاع بمحضر يحررانه ويعاينان فيه بصورة شخصية ومباشرة 

  .وقائع المخالفة

. هـختم المصلحة التي ينتمي إليها العونان المحرران لوأوجب أن يتضمن المحضر 

ويطالب المخالف أو نائبه الذي يحضر تحرير المحضر بإمضائه وتسلم له نسخة من ذلك 

  .المحضر

كما أوجب في صورة غياب المخالف أو حضوره وامتناعه عن التوقيع التنصيص على ذلك 

  ).من مجلة التأمين 84الفصل (بالمحضر 

  :ا���ــ�ان ا"! ��دي  : 2ا����ة 

بمجموعة من النصوص التشريعية يبقى أهمها ما  االقتصاديلقد خّص المشرع المجال 

  .يتعلق بتنظيم التجارة وحماية المستهلك وردع شتى مظاهر الغش

  

  :تنظيـم التجارة  -أ 

دد ــ26تعد األسعار من أهم عناصر األعمال التجاريـة وقـد تـّم تنظيمهـا بمقتضـى القانــون عــ

جويليــة  29دد المــؤرخ فــي  64الــذي تــم إلغــاؤه بموجــب القــانون عـــ 1970مــاي  19المــؤرخ فــي 
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ثــّم وقــع  1992حيـز التنفيــذ بدايــة مــن غــرة جــانفي الــذي دخــل المتعلــق بالمنافســة واألســعار  1991

 1993جويليـــة  26ــــدد المـــؤرخ فـــي 83إتمامـــه وٕادخـــال بعـــض التنقيحـــات عليـــه بمقتضـــى القـــانون عــــ

  .1999ماي  10ـدد المؤرخ في 41والقانون عـ 1995أفريل  24ـدد دد المؤرخ في 42عـ والقانون

وعمـــــــل المشـــــــرع مـــــــن خـــــــالل القـــــــانون الجديـــــــد علـــــــى تنظـــــــيم مراقبـــــــة عمليـــــــات التركيـــــــز 

ــــــى  ــــــة عل ــــــان اإللتزامــــــات المحمول ــــــة األســــــعار والمنافســــــة وبي اإلقتصــــــادي وضــــــبط قواعــــــد حري

يمنـــــع الممارســـــات المخلـــــة بقواعـــــد المنافســـــة  كاهـــــل المتـــــداخلين فـــــي األعمـــــال التجاريـــــة بمـــــا

  . ويساعد على القضاء على اإلحتكار والزيادات غير القانونية في األسعار

ـــــق األهـــــداف المشـــــار إليهـــــا ركـــــز الهياكـــــل الضـــــرورية  منهـــــا مـــــا هـــــو إداري فـــــي (ولتحقي

ـــــف بالتجـــــارة ومجلـــــس المنافســـــة ومنهـــــا مـــــا هـــــو قضـــــائي ـــــوزير المكل ومكنهـــــا مـــــن ) شـــــخص ال

ــــات ل ــــة والقضــــائية المســــتوجبة عــــن مخالفــــة هــــذا آلي ـــــل أهمهــــا جملــــة مــــن العقوبــــات اإلداري لعمـ

ـــــــف بالتجـــــــارة إتخاذهـــــــا  التشـــــــريع إلـــــــى جانـــــــب التـــــــدابير الوقائيـــــــة التـــــــي يمكـــــــن للـــــــوزير المكل

  .للمحافظة على توازن السوق

علقـة سـواهم مهمـة معاينـة الجـرائم المت دون وخول في هذا اإلطار لمتفقدي المراقبة اإلقتصادية

بالممارســات المخالفــة للمنافســة المبينــة بالفصــل الخــامس جديــد مــن القــانون مــن ذلــك اإلتفاقــات 

الراميـة إلــى منــع تطبيــق قواعــد المنافســة أو الحــد منهـا أو الخــروج عنهــا عنــدما تهــدف إلــى عرقلــة 

تحديـــد األســـعار حســـب الســـير الطبيعـــي لقاعـــدة العـــرض والطلـــب أو الحـــد مـــن دخـــول مؤسســـات 

ــد أو مراقبــة اإلنتــاج أو التســويق أو أخــرى ل لســوق أو الحــد مــن المنافســة الحــرة فيهــا أو إلــى تحدي

اإلستثمار أو التقدم التقنـي أو إلـى تقاسـم األسـواق أو مراكـز التمـوين ومـن إسـتغالل مفـرط لمركـز 

مهـــيمن علـــى الســـوق الداخليـــة أو علـــى جـــزء هـــام منهـــا كاإلمتنـــاع عـــن البيـــع وتعـــاطي بيوعـــات 
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جديــد  5الفصــالن (تطبيــق شــروط تمييزيــة لــذلك  فــرض أســعار دنيــا إلعــادة البيــع أو  مشــروطة أو

  ).من قانون المنافسة واألسعار 51و

ــــــا تكــــــون ــــــا محاضــــــر وٕانم ــــــات ال تحــــــرر فيه ــــــى أن هــــــذه المخالف محــــــل  وتجــــــدر اإلشــــــارة إل

  .تقارير إدارية تحال على مجلس المنافسة المؤهل دون سواه للبت فيها

بـــــــة إقتصـــــــادية أو عـــــــونين تـــــــابعين للـــــــوزارة المكلفـــــــة باإلقتصـــــــاد كمـــــــا خـــــــول لعـــــــوني مراق

مفوضــــــين فــــــي ذلــــــك ومحلفــــــين يكونــــــان قــــــد ســــــاهما شخصــــــيا ومباشــــــرة فــــــي معاينــــــة الوقــــــائع 

ـــــة المـــــؤهلين … المكونـــــة للمخالفـــــة ـــــة وكـــــذلك ألعـــــوان التراتيـــــب البلدي وألعـــــوان الضـــــابطة العدلي

ـــــــوزير المكلـــــــف باإلقتصـــــــاد معاينـــــــة ا ـــــــذين يعيـــــــنهم ال لجـــــــرائم المتعلقـــــــة بالممارســـــــات لـــــــذلك وال

مـــــــن القـــــــانون مـــــــن  39و 38و  37االحتكاريـــــــة وعـــــــدم شـــــــفافية األســـــــعار المبينـــــــة بالفصـــــــول 

ــــواتير وعــــدم  ــــر للف ــــك عــــدم إشــــهار لألســــعار وعــــدم احتــــرام لشــــروط البيــــع بمنحــــة وعــــدم تحري ذل

الموافـــــاة بجــــــدولي األســــــعار وشــــــروط البيــــــع واالمتنـــــاع عــــــن البيــــــع أو عــــــدم تمتيــــــع المســــــتهلك 

ـــــــة المصـــــــدر أو إعـــــــادة بت خفـــــــيض األســـــــعار أو مســـــــك واســـــــتعمال وتـــــــرويج منتوجـــــــات مجهول

البيــــع بالخســـــارة قصـــــد الهيمنـــــة علـــــى الســـــوق أو فـــــرض ســـــعر أدنـــــى إلعـــــادة البيـــــع أو تطبيـــــق 

  ). جديد من القانون المذكور 52الفصل (شروط بيع تمييزية 

وجــــــــات كمــــــــا خــــــــول لهــــــــم معاينــــــــة مخالفــــــــات ضــــــــبط األســــــــعار بالنســــــــبة للمــــــــواد والمنت

ــــــى الفصــــــول  ــــــى معن ــــــة األســــــعار عل ــــــر الخاضــــــعة لنظــــــام حري  33و  32و 31والخــــــدمات غي

مــــن القــــانون مـــــن ترفيــــع غيـــــر قــــانوني فـــــي األســــعار بتغييــــر شـــــروط البيــــع أو مـــــا يقــــوم مقـــــام 

الزيــــادة غيــــر القانونيــــة فــــي األســــعار كبيــــع منتــــوج لــــم يؤخــــذ فـــــي شأنـــــه قـــــرار يضــــبط ســــعره أو 

عــــــــدم االســــــــتظهار بــــــــالفواتير عنــــــــد طلبهــــــــا مــــــــن األعــــــــوان أو  إخفــــــــاء بضــــــــاعة بالمســــــــتودع 

ــــوج أو  ــــة عنــــد بيــــع منت ــــات االقتصــــادية أو فــــرض أســــعار غيــــر قانوني ــــة المخالف المكلفــــين بمعاين
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إســــــــــــداء خــــــــــــدمات بســــــــــــعر يفــــــــــــوق الســــــــــــعر المضـــــبوط وفقـــــا للتراتيـــــب الجـــــاري بهـــــا العمـــــل 

أو قياســـــها  أو إبقـــــاء الســـــعر نفســـــه لمـــــواد أو خـــــدمات شـــــهدت نقصـــــا فـــــي جودتهـــــا أو كميتهـــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــالح لالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال أو البي ــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أو حجمهـــ

جديــــد  52الفصــــل (    و الشــــراء المقتــــرن بإســــداء خدمــــة إضــــافية أو مكافــــأة بــــأي وجــــه كــــان

  ).من قانون المنافسة واألسعار

ــــات بواســــطة محضــــر محــــرر مــــن طــــرف عــــونين مفوضــــين  ــــة المخالف ــــع معاين وأوجــــب أن تق

ــــــي معا ــــــين يكونــــــان قــــــد ســــــاهما مباشــــــرة ف ــــــف ومحلف ــــــة بعــــــد التعري ــــــائع المكونــــــة للمخالف ــــــة الوق ين

ـــــة بصـــــفتهما وتقـــــديم كـــــل منهمـــــا بطاقتـــــه المهنيـــــة  ـــــاريخ ومكـــــان ونوعي وأن يتضـــــمن المحضـــــر ت

ـــــوع إعـــــالم  ـــــى وق ـــــبس عل ـــــة التل المعاينـــــة أو المراقبـــــة المجـــــراة مـــــع التنصـــــيص فيمـــــا عـــــدى حال

ن المعنــــــــي بهــــــــا بموعــــــــد تحريــــــــره أو علــــــــى اســــــــتدعائه للحضــــــــور بواســــــــطة مكتــــــــوب مضــــــــمو 

  ).جديد من قانون المنافسة واألسعار 52الفصل (الوصول 

فــــإذا مــــا حضــــر المخــــالف أو مــــن يمثلــــه فإنــــه يقــــع تضــــمين تصــــريحاته صــــلب المحضــــر 

ــــذي يخضــــع إلمضــــاء المعنــــي بــــه وٕاذا رفــــض هــــذا األخيــــر إمضــــاءه يقــــع التنصــــيص علــــى  ال

  .ذلك

حضـــــوره  وأمــــا إذا لــــم يحضـــــر المخــــالف فإنـــــه يقــــع تحريـــــر المحضــــر دون التوقـــــف علــــى

  .وينص على ذلك صلبه

كمـــــا أوجـــــب القـــــانون التنصـــــيص بالمحضـــــر علـــــى إعـــــالم المخـــــالف بـــــإجراءات الحجـــــز 

ــــ ــــي يرجــــع إليهــــا األعــــوان المحــــررون ل ــــي شــــملته مــــع تضــــمين خــــتم المصــــلحة الت ــــالنظر ـالت ه ب

ــــــي بــــــاألمر بواســــــطة رســــــالة مضــــــمونة  ــــــى المعن واإلشــــــارة إلــــــى وقــــــوع توجيــــــه نســــــخة منــــــه إل

  .الوصول
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ــــــى حــــــ د الســــــواء فــــــي ـالمراقبــــــة اإلقتصــــــادية عل رع لمتفقــــــــــــدي وأعــــــــــــوان ـشــــــــــــول المـوخــــــــــــ

وأجــــــاز لهــــــم القيــــــام بأعمــــــال . إطــــــار ممارســــــتهم لــــــوظيفهم القيــــــام بكــــــل المعاينــــــات الضــــــرورية

كمــــا خــــول لهــــم الــــدخول إلــــى المحــــالت المهنيــــة خــــالل . المراقبــــة أثنــــاء عمليــــات نقــــل البضــــائع

  .الساعات اإلعتيادية للفتح أو للعمل

لــــــــدخولهم إلــــــــى محــــــــالت الســــــــكنى الحصــــــــول علــــــــى تــــــــرخيص مــــــــن وكيـــــــــل واشــــــــترط 

الجمهوريـــــة مـــــع اإلمتثـــــال لمقتضـــــيات القـــــانون العـــــام المنظمـــــة لتفتـــــيش محـــــالت الســـــكنى بمـــــا 

ــــيش إال فيمــــا بــــين الســــاعة السادســــة صــــباحا والثامنــــة  ــــي ذلــــك مبــــدأ عــــدم جــــواز إجــــراء التفت ف

  ). من قانون المنافسة واألسعار 55الفصل (مساء 

ل لهم المشرع في نفس اإلطار الحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق كما خو 

والمستندات والسجالت الالزمة إلجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود 

بمطابقتها لألصل وحجز ما هو ضروري منها إلثبات المخالفة وجمع أدلتها مقابل تسليم وصل 

  .فيها لمن حجزت عنه

  .أجاز لهم القانون أخذ عينات من المواد والمنتوجات موضوع المخالفة كما

إلى نظام التجارة  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  41وتعرض القانون عدد 

الخارجية المنطبق على عمليات التوريد والتصدير للبضائع وعمليات المراقبة الفنية للواردات 

الشرعية عند التوريد وٕاحداث مجلس وطني للتجارة  والصادرات والحماية من الممارسات غير

  .الخارجية

وأوكل المشرع مهمة معاينة المخالفات ألحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية إلى متفقدي 

واألعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف  االقتصاديةالمراقبة 
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من  38الفصل (مختصة أخرى مؤهلة للغرض  ئة عمومية بالمالية أو من طرف أي إدارة أو هي

  ).  7/3/1994     القانون المؤرخ في

  :حمايــة المستهلك  - ب 

لقــــد عمــــل المشــــرع علــــى إرســــاء تشــــريع خــــاص بحمايــــة المســــتهلك وزجــــر شــــتى مظــــاهر 

ـــــه منظمـــــا هـــــذه المـــــادة أصـــــالة بمقتضـــــى األمـــــر المـــــؤرخ فـــــي  ـــــي يمكـــــن أن تنال  10الغـــــش الت

  .النصوص التطبيقية المتعددة المتخذة في شأنهو  1919أكتوبر 

المتعلــــــق  1992ديســــــمبر  7المــــــؤرخ فــــــي  1992لســــــنة  117ثــــــم أصــــــدر القــــــانون عــــــدد 

بحمايــــــة المســــــتهلك الــــــذي أبقــــــى العمــــــل بــــــاألمر المشــــــار إليــــــه ونصوصــــــه التطبيقيــــــة مــــــا لــــــم 

  .تتعارض مع مقتضياته

ــــه ضــــبط القواعــــد العامــــة الم ــــد مــــن أهداف ــــة بســــالمة المنتوجــــات واتخــــذ التشــــريع الجدي تعلق

  .ونزاهة المعامالت اإلقتصادية وحماية المستهلك

كمــــا ركــــز الهياكــــل الضــــرورية لتحقيــــق األهــــداف المشــــار إليهــــا فكــــان بعضــــها إداريــــا فــــي 

ــــــبعض اآلخــــــر  ــــــة المســــــتهلك وال ــــــوطني لحماي ــــــس ال ــــــف بالتجــــــارة والمجل ــــــوزير المكل شــــــخص ال

ــــة والقضــــائية المســــتوجبة قضــــائيا ووضــــع بــــين أيــــديهم آليــــات أهمهــــا مجمــــوع ال عقوبــــات اإلداري

لكـــل مخالفــــة لهــــذا التشــــريع إلــــى جانــــب التـــدابير الوقائيــــة التــــي يمكــــن للــــوزير المكلــــف بالتجــــارة 

  .اتخاذها للمحافظة على سالمة المنتوجات ونزاهة المعامالت اإلقتصادية

وخـــــــول فـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــار ألعـــــــوان الضـــــــابطة العدليـــــــة وألعـــــــوان المراقبـــــــة اإلقتصـــــــادية 

بمختلــــــف رتـــــــبهم وللمهندســـــــين واألطبـــــــاء والبيــــــاطرة والصـــــــيادلة المتفقـــــــدين وللفنيـــــــين الســـــــامين 

ــــــف بالفالحــــــة أو الصــــــحة  ــــــوزير المكل المحلفــــــين المــــــؤهلين خصيصــــــا للغــــــرض مــــــن طــــــرف ال

) مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة المســـــــتهلك 28و 21الفصـــــــالن (العموميـــــــة وألعـــــــوان التراتيـــــــب البلديـــــــة 
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منتوجـــــــات ونزاهــــــــة المعـــــــامالت اإلقتصــــــــادية ال معاينـــــــــــــة كـــــــــــــل مخالفـــــــــــــة لقواعـــــــــــــد ســـــــــــــالمة 

أعـــــوان  ولتراتيـــــب إعـــــالم المســـــتهلك وضـــــمان المنتـــــوج علـــــى أن معاينـــــة المخالفـــــات مـــــن قبـــــــل 

ــــــين  ــــــة يجــــــب أن يــــــتم بواســــــطة محضــــــر محــــــرر مــــــن طــــــرف عــــــونين مفوضــــــين ومحلف المراقب

ـــــة بعـــــد التعريـــــف بصـــــفتهما ـــــة الوقـــــائع المكونـــــة للمخالف ـــــي معاين  يكونـــــان قـــــد ســـــاهما مباشـــــرة ف

  .وتقديم كل منهما بطاقته المهنيـة

وأوجـــــــب أن يتضـــــــمن المحضـــــــر تـــــــاريخ ومكـــــــان ونوعيـــــــة المعاينـــــــة أو المراقبـــــــة المجـــــــراة  

مـــع التنصـــيص بـــه علـــى أنـــه وقـــع إعـــالم المخـــالف، مـــا لـــم يكـــن متلبســـا، بتـــاريخ تحريـــره وأنـــه 

  .تم إستدعاءه للحضور بواسطة مكتوب مضمون الوصول

مثلــــه فإنــــه يقــــع تضــــمين تصــــريحاته صــــلب المحضــــر فــــإذا مــــا حضــــر المخــــالف أو مــــن ي

ـــــض اإلمضـــــاء وقـــــع التنصـــــيص علـــــى  ـــــه حتـــــى إذا مـــــا رف ـــــذي يخضـــــع إلمضـــــاء المعنـــــي ب ال

  .ذلك

أمـــــا إذا لـــــم يحضـــــر المخـــــالف فإنـــــه يقـــــع تحريـــــر المحضـــــر دون التوقـــــف علـــــى حضـــــوره 

  .وينص على ذلك صلبه

الحجـــــز  كمـــــا أوجـــــب القـــــانون التنصـــــيص بالمحضـــــر علـــــى إعـــــالم المخـــــالف بـــــإجراءات

ــــ ــــي يرجــــع إليهــــا بــــالنظر األعــــوان المحــــررون ل ــــي شــــملته مــــع تضــــمين خــــتم المصــــلحة الت ه ـالت

ــــــي بــــــاألمر بواســــــطة رســــــالة مضــــــمونة  ــــــى المعن واإلشــــــارة إلــــــى وقــــــوع توجيــــــه نســــــخة منــــــه إل

  .الوصول

هــــــذا وقــــــد أهــــــل المشــــــرع جميــــــع األعــــــوان المشــــــار إلــــــيهم للقيــــــام بالمعاينــــــات الضــــــرورية 

ر إتمــــام أعمــــال المراقبــــة أثنــــاء عمليــــات نقــــل البضــــائع كمــــا خــــول وأجــــاز لهــــم فــــي هــــذا اإلطــــا

  .لهم الدخول إلى المحالت المهنية خالل الساعات اإلعتيادية للفتح أو للعمل
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ـــــرخيص لهـــــم  ـــــى ت ـــــى الحصـــــول عل إال أنــــــــه علــــــــق دخــــــــولهم إلــــــــى محــــــــالت الســـــكنى عل

ــــــانون العــــــام المن ــــــال لمقتضــــــيات الق ــــــل الجمهوريــــــة مــــــع اإلمتث ــــــل وكي ــــــك مــــــن قب ــــــي ذل ظمــــــة ف

  ).خامسا من قانون حماية المستهلك 22الفصل (لتفتيش هذا الصنف من المحالت 

كما خول لهم المشرع فـي نفـس اإلطـار الحصـول عنـد أول طلـب وبـدون تنقـل علـى الوثـائق 

والمستندات والسجالت الالزمة إلجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها وحجـز مـا 

ق إلثبات المخالفة وجمع أدلتهـا مقابـل تسـليم وصـل فيهـا لمـن حجـزت هو ضروري من تلك الوثائ

  ).:�	�� 	ن #� ون �	��� ا�	�%�1ك 22ا���ل (عنه 

كمـــــا خـــــول لهـــــم مطالبـــــة معلنـــــي اإلشـــــهارات بوضـــــع جميـــــع المعطيـــــات الكفيلـــــة بتبريـــــر 

ـــــى جانـــــب وكـــــاالت  االّدعـــــاءات والبيانـــــات أو العـــــروض اإلشـــــهارية وأجـــــاز أيضـــــا مطـــــالبتهم إل

هار أو المســـــؤولين عـــــن الوســـــيلة المســـــتعملة فـــــي ذلـــــك بوضـــــع البالغـــــات المذاعـــــة علـــــى اإلشـــــ

  . ذمتهم

كمــا أجــاز لهــم القــانون أخــذ عينــات مـــن المــواد والمنتوجــات موضــوع المخالفــة يحتــوي كـــل 

مقتطــع منهــا عــدى فــي صــورة اإلســتحالة الماديــة علــى أربــع عينــات مماثلــة إثنتــان منهــا معــدتان 

ثنتان المتبقيتان يحتفظ بهما قصد إستعمالهما فـي اإلختبـارات المحتملـة التـي للتحليل المخبري واإل

  ).را�*� 	ن #� ون �	��� ا�	�%�1ك 22ا���ل (يمكن اإلذن بها 

وأوجب أن تتم التحاليل واإلختبارات المطلوبة بمخابر مؤهلـة للغـرض علـى أن تلـك التحاليـل 

	��ن #��� ون  27ا�����ل (س بـالغش أو التـدليس ال تكـون إجباريـة إلثبــات المخالفـة فــي صـورة التلــب

  ).�	��� ا�	�%�1ك

كمــــــا خــــــول لهــــــم حجــــــز المنتوجــــــات التــــــي قامــــــت حولهــــــا شــــــبهة فــــــي كونهــــــا مدلســــــة أو 

فاســــــــدة أو ســــــــامة أو غيــــــــر صــــــــالحة لإلســــــــتهالك أو غيــــــــر مطابقــــــــة للمواصــــــــفات وللقواعــــــــد 
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ـــــــى صـــــــ حة مـــــــن شـــــــأنها أن تشـــــــكل خطـــــــرا عل الجــــاري بهــــا العمــــل وغيرهــــا مــــن العيــــوب التــــي 

المســــــتهلكين وســــــالمتهم مــــــع اإلبقــــــاء عليهــــــا بــــــين أيــــــدي أصــــــحابها لمــــــدة ال تتجــــــاوز الشــــــهر 

ـــــــك علمـــــــا وأن مفعـــــــول الحجـــــــز ينتهـــــــي   الواحـــــــد إال متـــــــى أذن وكيـــــــل الجمهوريـــــــة بخـــــــالف ذل

ـــائج  ـــد فـــي آجالـــه مـــن قبـــل وكيـــل الجمهوريـــة فـــي إنتظـــار نت ـــؤذن بالتمدي ـــم ي بإنقضـــاء أمـــده مـــا ل

  ).ن �	��� ا�	�%�1ك	ن #� و 24ا���ل (المراقبة 

وأوجـــــب علـــــيهم إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك حجـــــز المنتوجـــــات التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تســـــتعمل فـــــي 

ـــــــى معنـــــــى الفصـــــــلين  ـــــــانون حمايـــــــة المســـــــتهلك وكـــــــذلك الشـــــــأن  12و 11التـــــــدليس عل مـــــــن ق

ــــر صــــالحة لإلســــتهالك  ــــت أنهــــا مدلســــة أو فاســــدة أو ســــامة أو غي ــــي ثب بالنســــبة للمنتوجــــات الت

لجــــــاري بهــــــا العمــــــل وغيرهــــــا مــــــن العيــــــوب التــــــي مــــــن شــــــأنها أن أو غيــــــر مطابقــــــة للتراتيــــــب ا

  .تشكل خطرا على صحة المستهلكين وسالمتهم

فـــــإذا كـــــان المحجـــــوز مـــــن المنتوجـــــات الغذائيـــــة القابلـــــة للـــــتعفن فإنـــــه يقـــــع اإلبقـــــاء عليهـــــا 

ــــه فيقــــع عندئــــذ وضــــعها  لــــدى صــــاحبها فــــي إنتظــــار نتيجــــة التحاليــــل إال إذا رفــــض حفظهــــا لدي

ــــــاره أ ــــــي ظــــــرف بمكــــــان يخت ــــــى وكيــــــل  48عــــــوان اإلدارة ويوجــــــه محضــــــر الحجــــــز ف ســــــاعة إل

  . الجمهوريــة

في  االستئذانأما إذا ثبت أن المنتوجات المحجوزة فاسدة أو سامة فإنه يمكن إتالفها  بعد 

  .ذلك من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا

ــــــد المســــــاعدة ألعــــــوان المر  ــــــوة العامــــــة مــــــد ي ــــــى أعــــــوان الق اقبــــــة وقــــــد أوجــــــب المشــــــرع عل

اإلقتصــــــادية قصــــــد إتمــــــام عمليــــــات الحجــــــز وٕاقتطــــــاع العينــــــات كمــــــا أوجــــــب علــــــى أصــــــحاب 

ــــــد مباشــــــرتهم لهــــــذه األعمــــــال  ــــــل البضــــــاعة عــــــدم عــــــرقلتهم عن ــــــل المتعهــــــدة بنق مؤسســــــات النق
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ــــــــذاكر والتصــــــــريحات  وتمكيــــــــنهم مــــــــن جميــــــــع  مســــــــتندات النقــــــــل أو الشــــــــحن والتواصــــــــيل والت

  .التي تكون في حوزتهم

  *: ــ�ان ا��$#� ا���ـ:   3ا����ة 

 خّص المشرع الميدان الفالحي بمجموعة من النصوص القانونيـة يتعلـق أهمهـا بتنظـيم قطـع

وقلــع أشــجار الزيتــون وحمايــة الثــروات الغابيــة والمحافظــة علــى الميــاه والتربــة والعنايــة باألراضــي 

  .الفالحية والنباتات وتنظيم الصيد البحري

ــات    -  أ   :نظـام الغاب

ه على حماية أشجار الزيتون نظـرا إلـى أنهـا تمثـل رافـدا مـن روافـد اإلقتصـاد، سـن حرصا من

واعتبـر أن عمليـة قطـع وقلـع  1961مـاي  31المـؤرخ فـي  1961لسـنة  20المشرع القانون عـدد 

األشــجار محجــرة لمــدة عشــر ســنوات إبتــداء مــن تــاريخ نشــر ذلــك القــانون إال بتســليم رخصــة  تلــك

ة صاحب النظر الذي يبت في كل مطلب بعـد بحـث تقـوم بـه الـوزارة خاصة من طرف والي الدائر 

  .المكلفة بالفالحة

                                                           
* 
  :/ -�وة -,+ ا��وا&�ن ا�#�رض إ���� )% ھذا ا���ب �را

  .المتعلق بمراقبة إنتاج وضع وتجارة الحليب 24/12/1964المؤرخ في  49/61القانون عدد  -
  .المتعلق بذبح حيوانات المجزرة ونقل لحومها وأحشائها واإلتجار فيها 26/7/1966المؤرخ في  64/66القانون عدد  -
  .ات التحويلية للنباتات والزهور العطرةالمتعلق بتأسيس مجمع الصناع 3/5/1966المؤرخ في  37/66القانون عدد  -
  .المتعلق بإحداث مجمع مهني للخضر 1/8/1973المؤرخ في  73لسنة  1المرسوم عدد  -
  .المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري 23/7/1994المؤرخ في  86/94القانون عدد  -
المؤرخ في  45/90عدد  ماية األراضي الفالحية المنقح والمتمم بالقانون المتعلق بح 11/11/1983المؤرخ في  87/83القانون عدد  -

23/4/1990.  
  .المتعلق بالفالحة البيولوجية 5/4/1999المؤرخ في  30/90القانون عدد  -
  .31/1/1994قانون ممارسة الصيد البحري المؤرخ في  -
  .لبذور والمشاتل واإلتجار فيهاالمتعلق بتنظيم ومراقبة إنتاج ا 25/11/1976القانون المؤرخ في  -
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وأوكل مهمة معاينة جميع مخالفات أحكام هذا القانون إلى ضباط الشرطة العدلية وأعوان 

الحـرس الوطني وأعوان الفرق المتنقلة وأعوان األمن وأعوان الوزارة المكلفة بالمالية وأعوان الوزارة 

  ).1961ماي  31من قانون  5الفصل (فة بالفالحة المكل

واهــــــتم المشــــــرع بصــــــفة مبكــــــرة بــــــالثروات الغابيــــــة فســــــّن مجلــــــة تــــــنظم قواعــــــد إســــــتغاللها 

الـــــذي تـــــم إلغـــــاؤه  1966جويليـــــة  4المـــــؤرخ فـــــي  1966دد لســـــنة  60بمقتضـــــى القـــــانون عــــــ 

ـــــل  13المـــــؤرخ فـــــي  1988دد لســـــنة  20بمقتضـــــى القـــــانون عــــــ  تحـــــوير المتعلـــــق ب 1988أفري

  .مجلة الغابات والنصوص التطبيقية المتخذة في شأنه

وعمــــــل علــــــى تحديــــــد مجــــــال تدخلــــــه فجعلــــــه منطبقــــــا علــــــى الغابــــــات ومنابــــــت الحلفــــــاء 

وأراضـــــي المراعـــــي واألراضـــــي ذات الصـــــبغة الغابيـــــة والحـــــدائق القوميـــــة والمحميـــــات الطبيعيـــــة 

  ).من مجلة الغابات 2الفصل (والحيوانات والنباتات البرية 

ا أبــــرز أهدافــــه المتمثلــــة فــــي وضــــع نظــــام للمحافظــــة علــــى الثــــروات الغابيــــة وحمايتهــــا كمــــ

وتنميتهــــــــا وٕاســــــــتغاللها بصــــــــفة محكمــــــــة بمــــــــا يضــــــــمن ممارســــــــة المنتفعــــــــين منهــــــــا لحقــــــــوقهم 

  .الشرعية

ـــــوزير المكلـــــف  وأوكـــــل لمهندســـــي وفنيـــــي اإلدارة العامـــــة للغابـــــات المـــــؤهلين بقـــــرار مـــــن ال

التشــــريع المتعلــــق بنظــــام الغابــــات وعهــــد لهــــم فــــي هــــذا  بالفالحــــة مهمــــة الســــهر علــــى تطبيــــق

اإلطـــــــار بمراقبـــــــة األشـــــــغال المنجـــــــزة تحـــــــت مســـــــؤوليتهم والقيـــــــام بأعمـــــــال التفقـــــــد بالمنـــــــاطق 

  ).من مجلة الغابات 7الفصل (     الراجعة لهم بالنظر

وأخضــــــعهم إلــــــى فتــــــرة تــــــربص يباشــــــرون بإنقضــــــائها أداء اليمــــــين القانونيــــــة لــــــدى رئــــــيس 

مــــن مجلـــــة  8الفصــــل (تصــــة قبــــل تــــأهيلهم للقيــــام باألعمـــــال المناطــــة بعهــــدتهم المحكمــــة المخ

  ).الغابات
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ـــــزي الرســـــــــمي والعالمـــــــــات المميـــــــــزة لـــــــــرتبهم عنـــــــــد  ـــــداء ال ـــــيهم مبـــــدئيا إرت كمـــــا أوجـــــب عل

مباشــــرة وظيفــــتهم مــــا لــــم يقــــع إعفــــاؤهم مــــن ذلــــك بتــــرخيص خــــاص مــــن المــــدير العــــام للغابــــات 

ون كاملـــة مـــع اإلشـــارة إلـــى أدائـــه اليمـــين القانونيـــة وحمـــل بطاقـــة مهنيـــة مرقمـــة تبـــين هويـــة العـــ

وٕالــــى صـــــفته كعـــــون مــــن أعـــــوان الضـــــابطة العدليــــة مؤهـــــل إلـــــى طلــــب مســـــاعدة القـــــوة العامـــــة 

  .بمناسبة مباشرته ألعماله كما تتضمن صورته بالبدلة الرسمية

لى جانب وأوكل لهم مهمة معاينة المخالفات لتطبيق أحكام هذا التشريع بكامل تراب الجمهورية إ

من مجلة  129و 113و 7الفصول (أعوان الضابطة العدلية من شرطة  وحرس  وأعوان قمارق 

حسب المقتضيات القانونية المنطبقة  واعتمادهاعلى أن يقع تحرير المحاضر فيها ) الغابات

  ).فقرة ثانية من مجلة الغابات 129الفصل (بمختلف اإلدارات التي ينتمون إليها 

ـــــي عاينوهـــــا وأهلهـــــم فـــــي هـــــذا  ـــــات الت ـــــر المحاضـــــر فـــــي شـــــأن المخالف اإلطـــــار إلـــــى تحري

ـــــة نســـــبية للمحاضـــــر الموقعـــــة مـــــن قبـــــل عـــــون واحـــــد  ـــــرادى أو بواســـــطة عـــــونين وأســـــند حجي ف

بتخويــــل إثبــــات خــــالف مــــا تضــــمنته مــــن أعمــــال ماديــــة فــــي حــــين أضــــفى حجيــــة مطلقــــة علــــى 

واز دحــــض مــــا المحاضــــر الممضــــاة مــــن طــــرف عــــونين شــــاركا فــــي معاينــــة المخالفــــة بعــــدم جــــ

ورتـــــب ) . مـــــن مجلـــــة الغابـــــات 117الفصـــــل (ورد بهـــــا مـــــن معطيـــــات مـــــا لـــــم يثبـــــت زورهـــــا 

ــــوم  ــــاريخ ختمــــه يق ــــار أن ت ــــه مــــع إعتب ــــل محرري ــــبطالن علــــى عــــدم إمضــــاء المحضــــر مــــن قب ال

  ).من مجلة الغابات 116الفصل (مقام تاريخ تحريـره 

لفـــــة وكـــــذلك اآلالت وأجـــــاز لهـــــم فـــــي هـــــذا اإلطـــــار حجـــــز الحيوانـــــات المتســـــببة فـــــي المخا

والعربــــــات ودواب الجــــــر والحمــــــل التابعــــــة للمخــــــالفين إلــــــى جانــــــب المنتوجــــــات المختلســــــة مــــــن 

الغابــــة وتأمينهــــا تحــــت يــــد شــــخص أمــــين وملــــي يكــــون مقــــره قريبــــا بقــــدر اإلمكــــان مــــن مــــوطن 
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ــــــات  ــــــرة أولــــــى  119الفصــــــالن (مركــــــز للغاب فق المخالفــــــــــة أو المســــــــــتودع البلــــــــــدي أو أقــــــــــرب 

  ).اباتن مجلة الغـم 124و

وأوجــــب علــــيهم أن يصــــفوا صــــلب محاضــــرهم اآلالت التــــي يجــــدونها لــــدى المخــــالف مــــع 

ضــــبط قيمتهــــا وٕايــــداعها بكتابــــة المحكمــــة مــــع نســــخة مــــن نتيجــــة أعمــــالهم إذا مــــا تــــم التوصــــل 

  ).في فقرته األولى من مجلة الغابات 120الفصل (لحجزها فعليا 

را عنـــــد إتمـــــام عمليـــــة وٕاذا حجـــــزت تلـــــك األشـــــياء لـــــدى شـــــخص معـــــروف لـــــم يكـــــن حاضـــــ

ــــوم الحجــــز ــــاريخ ي ــــداء مــــن ت ــــة إبت ــــام كامل ــــدره ثالثــــة أي ــــذلك كتابــــة فــــي أجــــل ق ــــم ب . الحجــــز يعل

ـــام مـــن تـــاريخ  ـــدره خمســـة أي ـــه فـــي أجـــل ق ـــك حـــاال تـــودع نســـخة من ـــتم تحريـــر محضـــر فـــي ذل وي

ــــــع المخــــــالف عليــــــه  ــــــة الراجــــــع لنظرهــــــا مكــــــان المخالفــــــة ويطل الحجــــــز بكتابــــــة محكمــــــة الناحي

نـــه إلـــى المـــؤتمن الـــذي يوقعـــه مـــع األصـــل وٕاذا لـــم يكـــن يحســـن اإلمضـــاء يقـــع وتســـلم نســـخة م

  ).من مجلة الغابات 125الفصل (اإلشارة إلى ذلك بالمحضر 

كما يمكن لهم تعقب األشياء المختلسة من الغابة وٕاجراء أعمال التفتيش في شأنها بجميع 

نقلها إليها حسب الشهادات  األماكن العمومية والمحالت غير المسكونة والعربات التي يتوقع

  ).فقرة ثانية من مجلة الغابات 119الفصل ( من اإلرشادات الجديرة باالعتبار وغيرها

ــــــل أحــــــد  ــــــى مــــــرافقتهم مــــــن قب ــــــى محــــــالت الســــــكنى عل ــــــق دخــــــولهم إل إال أن المشــــــرع عل

أعــــوان الضــــابطة العدليــــة المــــؤهلين للغــــرض بــــدون أن يتجــــاوزوا حــــدود مــــا لهــــؤالء المــــأمورين 

ط فيمــــا يخــــص تفتــــيش المســــاكن التــــي يجــــب تحريــــر محضــــر فيهــــا يــــذيل بإمضــــاء مــــن الســــل

ـــــذي حضـــــرها وال يمكـــــن مبـــــدئيا ألعـــــوان الضـــــابطة العدليـــــة أن يرفضـــــوا . المـــــأمور العمـــــومي ال

مرافقــــــة أعــــــوان اإلدارة لحضــــــور عمليــــــات تفتــــــيش محــــــالت الســــــكنى وتوابعهــــــا كمــــــا ال يمكــــــن 
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رافقتهم أن يباشــــــــروا هــــــــذه األعمــــــــال إلــــــــيهم مــــــــ لهـــــؤالء فـــــي صـــــورة رفـــــض المـــــأمورين المشـــــار 

  .دون حضورهم

كمــا مكــنهم القــانون مــن إلقــاء القــبض علــى ذي الشــبهة فــي صــورتي ضــبطه متلبســا بجنحــة 

مســتوجبة للعقــاب بالســجن أو إذا مــا تعــذر عليــه اإلدالء بمــا يثبــت هويتــه أو بمــا يفيــد أن لــه مقــرا 

ان الضـــابطة العدليـــة المـــؤهلين معلومـــا علـــى أن يـــتم إحضـــاره لـــدى المحكمـــة أو لـــدى أحـــد أعـــو 

  ).من مجلة الغابات 122الفصل (للغرض 

وخــــول لهــــم معاينــــة جميــــع مخالفــــات الصــــيد البــــري وتحريــــر المحاضــــر فيهــــا مــــع مراعــــاة 

المقتضــــيات القانونيــــة والترتيبيــــة الجــــاري بهــــا العمــــل فــــي مختلــــف اإلدارات التــــي ينتمــــون إليهــــا 

  .)من مجلة الغابات 198و 129و 113الفصول (

كمــا مــنح القــانون هــؤالء ســلطة القيــام بزيــارات تفقديــة قصــد البحــث عــن المصــيد بالســاحات 

واألســواق وبــداخل عربــات النقــل العمــومي أو الخــاص وبجميــع أصــناف النــزل والمطــاعم والفنــادق 

التــي يمكــن أن يوضــع فيهــا المصــيد قصــد   وعنــد باعــة المــواد الغذائيــة وبجميــع األمــاكن األخــرى

  ).فقرة أولى من مجلة الغابات 171الفصل (     ر أو لإلستهالكعرضه لإلتجا

وأوجب عليهم في نفس اإلطار حجز وسائل النقل اآللية السريعة المتروكة مـن قبـل مرتكبـي 

ـــري الـــذين بقـــوا مجهـــولين وكـــذلك الشـــأن بالنســـبة للشـــباك والحبـــال والشـــراك  مخالفـــات الصـــيد الب

وغيرهــا مــن اآلالت المتروكــة مــن قــبلهم بعــد إســتعمالها أو  والفخــاخ واألغــاري والــدبابيس والمقــاليع

مـن  192الفصـل (التـي تـم ضـبطهم حـاملين إياهـا خـارج منـازلهم أو األسـلحة التـي يتخلـون عنهـا 

  ).مجلة الغابات
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لـآلالت التـي  ا�	�ررة 7� ھذا ا�(;ن و��� وأو�������ب أن %%"������	ن ا�	��"������ر 

تابة المحكمة مرفوقـة بنسـخة مـن أعمـالهم إذا يجدونها لدى المخالف مع ضبط قيمتها وٕايداعها بك

  ).من مجلة الغابات 120الفصل (تم حجزها فعليا 

  :حماية الثروات المائية والتربة   -ب 

خـــّص المشـــرع الثـــروات المائيـــة بمجلـــة تـــنظم الملـــك العمـــومي للميـــاه وقواعـــد التصـــرف فيـــه 

ق اإلرتفــاق الموظفــة علــى وحفظــه مــن شــتى أشــكال التــدهور كــالتلوث والفيضــانات مــع بيــان حقــو 

المـؤرخ  1975ــدد لسـنة 16العقارات المجـاورة لـه وحقـوق المنتفعـين بـه وذلـك بمقتضـى القـانون عــ

  .1975مارس  31في 

وأوكــل مهمــة معاينــة جميــع المخالفــات لهــذا التشــريع وللنصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بــه إلــى 

مســـتخدمين والمهندســـين التـــابعين أعـــوان الضـــابطة العدليـــة مـــن شـــرطة وحـــرس وٕالـــى األعـــوان وال

  ).من مجلة المياه 156الفصل (لوزارتي الفالحة والصحة العمومية ولألطباء المؤهلين للغرض 

وضع نظام خـاص  1995جويلية  17المؤرخ في  1995لسنة  70وتم بمقتضى القانون عـ 

ـــال واألحـــادير  ـــى الهضـــاب وســـفوح الجب ـــاه والتربـــة بهـــدف المحافظـــة عل ـــة المي والمنحـــدرات بحماي

ــاإلنجراف واإلنجــراد وزحــف الرمــال وعلــى المنشــئات الفنيــة  وضــفاف األوديــة والمنــاطق المهــددة ب

والبنــى األساســية الكائنــة داخــل منــاطق التــدخل قصــد إستصــالح وحمايــة تربتهــا مــن شــتى أشــكال 

  .التدهور

جلـة وعهد المشـرع إلـى مـأموري الضـابطة العدليـة المنصـوص علـيهم بالفصـل العاشـر مـن م

اإلجــراءات الجزائيــة وٕالــى أعــوان وزارتــي الفالحــة والبيئــة والتهيئــة الترابيــة المــؤهلين لــذلك بمهمــة 

ـــة المخالفـــات وتحريـــر المحاضـــر فـــي شـــأنها  جويليـــة  17مـــن قـــانون  30و 29الفصـــالن (معاين

1995 .(  
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حماية األراضي الفالحيـة والنباتات  -ج   :

المنقح بالقـانون عـدد  1983نوفمبر  11مؤرخ في دد ال 87أقر المشرع بمقتضى القانون عـ 

نظاما قانونيا لحماية األراضي الفالحية من  1996نوفمبر  25المؤرخ في  1996دد لسنة  104

وعهــــد إلــــى أعــــوان الضــــابطة العدليــــة وٕالــــى مهندســــي وزارة الفالحــــة المحلفــــين . الغــــزو العمرانــــي

 25مـــن قـــانون  11الفصـــل (التشـــريع والمـــؤهلين للغـــرض مهمـــة معاينـــة جميـــع المخالفـــات لهـــذا 

  ).1996نوفمبر 

وجعــل المشــرع فــي هــذا اإلطــار بعــض فصــول مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر منطبقــة علــى 

المخالفــــات المتعلقــــة بالبنــــاء باألراضــــي الفالحيــــة وأنــــاط بعهــــدة الــــوزير المكلــــف بالفالحــــة نفــــس 

مـن مجلـة  83و 82و 81و 80صـول الصالحيات المخولة للوزير المكلـف بـالتعمير بمقتضـى الف

  ).1996نوفمبر  25من قانون  13الفصل (التهيئة الترابية والتعمير 

كمــا اهــتم المشــرع بحمايــة النباتــات وبتنظــيم قطــاع المبيــدات ذات االســتعمال الفالحــي مــن 

ــانون عـــ ــدد لســنة 72خــالل  الق لســنة  5المــتمم بالقــانون عــدد  1992أوت  3المــؤرخ فــي  1992ـ

والذي بين اجراءات ضـبط آفـات الحجـر الزراعـي الواجـب  1999جانفي  11ؤرخ في  الم 1999

مقاومتهــا والنباتــات ومنتوجاتهــا التــي يمنــع توريــدها واالحتفــاظ بهــا واالتجــار فيهــا وعبــور التــراب 

كمــا بــين المصــالح المعنيــة بمقاومــة هــذه اآلفــات داخــل الــبالد وبنقــاط العبــور ونظــم . الــوطني بهــا

  .اإلتجار في المبيدات ذات االستعمال الفالحيطرق مراقبة 

وأوكل المشرع لمراقبي الصحة النباتية مهمة معاينة جميع المخالفات ألحكام العنـوان الثـاني 

المتعلـــق بآفـــات الحجـــر الزراعـــي الواجـــب مقاومتهـــا وتحريـــر المحاضـــر فيهـــا كمـــا أهلهـــم لتحريـــر 

لـة أو عمليــة إرجـاع أو إتـالف للنباتــات المحاضـر بشـأن معالجـة أو تحويــل أو فـرض مراقبـة منعز 

  ). 1992أوت  3من قانون  6الفصل (أو منتوجاتها 
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وخول لهم في إطار القيام بوظيفتهم دخول جميع المحالت واألمـاكن المحتويـة علـى نباتـات 

أو منتوجــات نباتيــة بمــا فــي ذلــك المــواني البحريــة والجويــة ومراكــز فــرز الطــرود البريديــة ووســائل 

 5الفصـل (بـري والطـائرات والبـواخر قصـد إجـراء المراقبـة الصـحية للنباتـات أو لمنتوجاتهـا النقل ال

غيــر أنــه عّلــق دخــولهم إلــى محــالت الســكنى علــى ) 1992أوت  3فــي فقرتــه األولــى مــن قــانون 

شرط احترام اإلجراءات الخاصة بالتفتيش كمـا وردت بمجلـة اإلجـراءات الجزائيـة التـي تحـول دون 

مل من أعمـال التفتـيش مـا لـم يكونـوا مـأذونين بـذلك بمقتضـى إذن كتـابي فـي إطـار قيامهم بأي ع

الفصـل (إنابة قانونية صادرة عن قاضي التحقيق أو في صورتي الجناية أو الجنحـة المتلـبس بهـا 

  ).1992أوت  3   في فقرته الثانية من قانون 5

ولـو وجـدت بمسـتغالت وعّرف المشرع محالت السكنى بالمحالت المخصصة فعليا لإلقامـة 

  ).1992أوت  3في فقرته الثالثة من قانون  5الفصل (فالحية 

كما أوكل إلى مراقبـي المبيـدات الفالحيـة مهمـة معاينـة وتحريـر المحاضـر بشـأن المخالفـات 

ألحكـام العنــوان الثالـث المتعلــق بمراقبــة االتجـار فــي المبيــدات ذات االسـتعمال الفالحــي وتوزيعهــا 

  ). 1992أوت  3في فقرته األولى من قانون  19فصل ال(واستعمالها 

واشــترط أن تــتم أعمــال المراقبــة بمقتضــى إذن بمأموريــة يصــدر عــن وزيــر الفالحــة أو عــن 

رئيـس الهيكل المختص في مراقبة المبيـدات ذات االسـتعمال الفالحـي بـوزارة الفالحـة أو المنـدوب 

فــي فقرتــه  19الفصـل (ة ـمكــان وتـاريخ المراقبــالجهـوي للتنميــة الفالحيـة المخــتص ترابيـا يبــين فيـه 

  ).1992أوت  3الثانية من قانون 

وخـــول لمراقبـــي الصــــحة النباتيـــة ولمراقبــــي المبيـــدات الفالحيـــة االســــتعانة بـــأعوان الشــــرطة 

أوت  3مـــن قـــانون  20و 7  الفصـــالن(والحـــرس الـــوطني والديوانـــة فـــي إطـــار القيـــام بـــوظيفتهم 

1992.(  
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  :ا���ــد ا���ري   -د 

إهــــتم المشــــرع بــــالثروات البحريــــة وعمــــل علــــى تنظــــيم قواعــــد اســــتغاللها بمقتضــــى األمــــر 

ــــــدد لســــــنة 13المــــــنقح بالقــــــانون عـــــــ 1951جويليــــــة  26المــــــؤرخ فــــــي   31المــــــؤرخ فــــــي  1994ـ

  .والمتعلق بممارسة الصيد البحري 1994جانفي 

وعمـــــل علـــــى تحديـــــد مجـــــال تدخلـــــه فجعلـــــه منطبقـــــا علـــــى جميـــــع أعمـــــال صـــــيد أو جمـــــع 

ـــــب مـــــن أســـــماك  أو ـــــات يشـــــكل المـــــاء وســـــط تواجـــــدها المســـــتمر أو الغال إقـــــتالع أو تربيـــــة كائن

وقشـــــريات ورخويـــــات وٕاســـــفنجات ومرجـــــان وأعشـــــاب وغيرهـــــا مـــــن األجســـــام العضـــــوية األخـــــرى 

  ).1994جانفي  31ون ـمن قان 2الفصل (

كمــــا أبــــرز أهدافــــه المتمثلــــة فــــي تنظــــيم مجهــــود الصــــيد البحــــري بمختلــــف منــــاطق الصــــيد 

 1الفصــــل (كــــام إســــتغالل األصــــناف المائيــــة وحمايتهــــا وحمايــــة الوســــط الــــذي تعــــيش فيــــه وٕاح

  ).1994جانفي  31من قانون 

وعهـــــــــد لألعـــــــــوان المـــــــــؤهلين التـــــــــابعين للـــــــــوزارة المكلفـــــــــة بالصـــــــــيد البحـــــــــري ولمـــــــــأموري 

ــــادة وضــــباط  ــــة وق ــــة اإلجــــراءات الجزائي الضــــابطة العدليــــة المعــــددين بالفصــــل العاشــــر مــــن مجل

ــــــــة ال وطنيــــــــة وأعــــــــوان حــــــــرس الصــــــــيد البحــــــــري ولألعــــــــوان المحلفــــــــين التــــــــابعين إلدارة البحري

البحريــــــــة التجاريـــــــــة وٕادارة الديوانــــــــة والمصــــــــلحة الوطنيــــــــة لحراســــــــة الســــــــواحل مهمــــــــة معاينــــــــة 

مـــــن قـــــانون  27الفصـــــل (المخالفـــــات لتطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا التشـــــريع وتحريـــــر المحاضـــــر فيهـــــا 

  ).1994جانفي  31

تفقـــــد وحـــــدات الصـــــيد والمصـــــائد الثابتـــــة وكـــــل الوســـــائل وأجـــــاز لهـــــم فـــــي هـــــذا اإلطـــــار 

 28ا��������ل (واألوعيـــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تحتـــــوي علـــــى أصـــــناف مائيـــــة أو معـــــدات صـــــيد 

  ).��1994 ��  31	ن #� ون 
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كمــــــــــا أوجــــــــــب علــــــــــيهم حجــــــــــز الطعــــــــــوم والمـــــــــــــــواد المحجــــــــــــــــر إســـــــــــــــتعمالها للصــــــــــــــــيد 

  .واألصناف التي وقع صيدها خرقا للقانون

ات ومعـــــدات الصــــيد التــــي إســـــتعملت فــــي إرتكــــاب المخالفـــــة كمــــا خــــول لهـــــم حجــــز وحــــد

ـــــى جانـــــب الوســـــائل واألوعيـــــة الحاويـــــة لطعـــــوم أو مـــــواد أو أصـــــناف محجـــــرة   30ا��������ل (إل

ــــودع المحجــــوز بــــالموقع المحــــدد مــــن قبــــل أعــــوان ) �1994����� ��  31	����ن #����� ون  علــــى أن ي

  .هيزات المالئمةاإلدارة تبعا لمكان إرتكاب الجريمة مع مراعاة طبيعة المحجوز والتج

وأهلهـــــــم إلتـــــــالف األصـــــــناف المحجـــــــر صـــــــيدها بحضـــــــور ممثـــــــل اإلدارة علـــــــى أن يقـــــــع 

  ).��1994 ��  31	ن #� ون  31ا���ل (التنصيص على ذلك صلب المحضر 

  :ا���ـــ�ان ا"' ��&� :   4ا����ة 

ـــــق أهمهـــــا  ـــــة يتعل ـــــدان اإلجتمـــــاعي بمجموعـــــة مـــــن النصـــــوص القانوني خـــــص المشـــــرع المي

ــــــي بتنظــــــيم عال ــــــي شــــــتى المجــــــاالت ووضــــــع نظامــــــا للضــــــمان اإلجتمــــــاعي ف ــــــات الشــــــغل ف ق

القطـــــاع الخـــــاص بميدانيـــــه الفالحـــــي وغيـــــر الفالحـــــي باإلضـــــافة إلـــــى وضـــــع نظـــــام للتعـــــويض 

عــــن األضــــرار الحاصــــلة بســــبب حــــوادث الشـــــغل واألمــــراض المهنيــــة فــــي القطــــاعين الخـــــاص 

  .والعمومي

  : تنظيـم عالقـات الشغـــل   -أ 

أفريـل  30المـؤرخ فـي  1966دد لسـنة  27قات الشـغلية بمقتضـى القـانون عــ تم تنظيم العال

مـا يفسـر  المتعلق بإصدار مجلة الشـغل التـي عرفـت تطـورا مطـردا منـذ تـاريخ سـنها  وهـو 1966
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ــــك  *الالزمــــة عليهــــا كلمــــا اقتضــــت الضــــرورة ذل تدخل المشرع بصـفة مسـتمرة إلدخـال التنقيحـات 

  .لمجتمع عموما واالقتصاد الوطني خصوصامسايرة منه للتطور الذي يشهده ا

وعمل المشرع على تحديد مجال تدخل تلك القوانين وجعلها تنطبق على محالت الصناعة 

كما . والتجارة والفالحة وتوابعها العامة منها أو الخاصة سواء كانت لها صبغة مهنية أو خيرية

والتعاضديات والشركات المدنية جعلها منطبقة على المهن الحرة ومحالت الصناعات التقليدية 

  ).	ن 	��1 ا�(=ل 1ا���ل (والنقابات والجمعيات والجماعات مهما كان نوعها 

وضبط االلتزامات المحمولة على كل من . ونّظم طرق تكوين عالقة الشغل وانتهائها

لق المؤجر والعامل في إطار هذه العالقة وسّن قواعد آمرة لحماية الشغالين ومن أهمها ما يتع

بتحديد السن األدنى لالنخراط في الشغل والفحص الطبي السابق لتأهيل الصبيان للعمل وحماية 

 األمومة وتشغيل النساء واألطفال ليال وتمتع العملة بالراحـة األسبوعية وأيام األعيـاد والعطل

  .م بالمؤسساتـم وتمثيلهـة العملة وأمنهـالخالصة وبكيفية ضبط األجور ودفعها وحفظ صح

ـــــــات  ـــــــة المخالف ـــــــة مـــــــن شـــــــرطة وحـــــــرس مهمـــــــة معاين وعهـــــــد لمـــــــأموري الضـــــــابطة العدلي

  ).من مجلة الشغل 178الفصل (المتعلقة بتشريع الشغل وتحرير المحاضر فيها 

كمـــــا أوكـــــل المشـــــرع إلـــــى األعـــــوان المكلفـــــين بتفقـــــد الشـــــغل نفـــــس المهمـــــة فـــــي إطـــــار مـــــا 

ق األحكـــــــام القانونيـــــــة أنـــــــاطهم بـــــــه مـــــــن مشـــــــموالت عامـــــــة متمثلـــــــة فـــــــي الســـــــهر علـــــــى تطبيـــــــ

مـــــن مجلـــــة  170الفصـــــل (والترتيبيـــــة والتعاقديـــــة الضـــــابطة لعالقـــــة الشـــــغل أو الناتجـــــة عنهـــــا 

وأهلهــــم فــــي هــــذا البــــاب إلــــى تحريــــر المحاضــــر فــــي شــــأن المخالفــــات التــــي عاينوهــــا ). الشــــغل

                                                           
*

ـدد المؤرخ في 77والقانون عـ 1970أفريل  30دد المؤرخ في  20والقانون عـ  1969مارس  27دد المؤرخ في  16القانـون عـ  

المؤرخ  55والقانون عدد 1977أوت  3دد المؤرخ في  55والقانون عـ  1976أوت  11المؤرخ في  84والقانون عدد  1973ديسمبر  8
 29والقانون عـ  1993جويلية  5دد المؤرخ في  66والقانون عـ  1991فيفري  25دد المؤرخ في  15والقانون عـ  1988جوان  2ي ف

  .1996جويلية  15دد المؤرخ في  62والقانون عـ 1994فيفري  21دد المؤرخ في 
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ـــــة اإلجـــــراءات الجزائيـــــة والتـــــي تكـــــون معتمـــــدة مـــــا  وفقـــــا للمقتضـــــيات الجـــــاري بهـــــا العمـــــل بمجل

  ).من مجلة الشغل 177الفصل (ثبت ما يخالفها لم ي

كمــا خــول المشــرع باإلضــافة إلــى أعــوان الضــابطة العدليــة ومتفقــدي الشــغل إلــى جملــة مــن 

األعـــوان اآلخـــرين معاينـــة بعـــض المخالفـــات لتشـــريع الشـــغل ممثلـــين فـــي شـــخص مراقبـــي الشـــغل 

علـــق باســـتخدام اليـــد العاملـــة المكلفـــين بمعاينـــة المخالفـــات ألحكـــام البـــاب الثـــاني مـــن المجلـــة المت

وألعــوان مصــلحة المنــاجم وجميــع األعــوان اآلخــرين ) مــن مجلــة الشــغل 270الفصــل (األجنبيــة 

المكلفــــين بــــذلك مــــن طــــرف الــــوزير المكلــــف باالقتصــــاد الــــوطني الــــذين أهلهــــم القــــانون لمعاينــــة 

مـــن  320ل الفصـــ(المخالفــات المتعلقـــة بتنظـــيم المؤسســـات الخطـــرة والمخلـــة بالصـــحة والمزعجـــة 

ومتفقدي التعليم الفني الذين أناط بعهـدتهم مهمـة معاينـة مخالفـات التشـريع المتعلـق ) مجلة الشغل

  ).من مجلة الشغل 366الفصل (بالتكوين المهني 

ـــــوظيفهم أداء اليمـــــين القانونيـــــة  ـــــام ب ـــــأهيلهم للقي ـــــد الشـــــغل قبـــــل ت ـــــى أعـــــوان تفق وأوجـــــب عل

أ�%����و�ر  7ا�	����ؤرخ 7�����  1958دد ������ �  103ا�	���� $< ���$����� ون �����ـ   1884أوت  6أ	����ر (

ا�	%*1���ق ����;داء ا��	����ن 	���ن ط���رف أ�"����ء ا�دو����� وا��1���د��ت وا�	ؤ������ت ا�*	و	�����  1958

بمــــــا تتضــــــمنه مــــــن التــــــزام بعــــــدم إفشــــــاء أســــــرار الصــــــنع وأســــــاليب ) .و�%�ر�������ر ا�	��"������ر

االســـــتغالل التـــــي يمكـــــن لهـــــم اإلطـــــالع عليهـــــا بمناســـــبة مباشـــــرتهم لـــــوظيفهم ولـــــو بعـــــد انتهـــــاء 

  ).	ن 	��1 ا�(=ل 173ا���ل (مهاّمهم 

ـــــدخول كـــــل مؤسســـــة خاضـــــعة  وأهلهـــــم فـــــي إطـــــار القيـــــام بالمأموريـــــة المناطـــــة بعهـــــدتهم ل

ـــي كـــل ســـاعة مـــن ســـاعات النهـــار أو الليـــل  ـــة وبـــدون ســـابق إنـــذار ف ـــة بكـــل حري لمراقبـــة التفقدي

نهـــــارا  علـــــى أن ال يـــــتم ذلـــــك بالنســـــبة للمحـــــالت التـــــي يفتـــــرض خضـــــوعها لمراقبـــــة التفقديـــــة إال

  ).أوال وثانيا من مجلة الشغل 174الفصل (
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ـــــى المحـــــالت التـــــي يتعــــــاطى فيهــــــا عمـــــال بمنــــــازلهم أشــــــغاال  ـــــدخول إل كمـــــا أجـــــاز لهـــــم ال

ـــــك يتوقـــــف  ـــــى أن ذل عهـــــد لهـــــم بهـــــا مـــــن طـــــرف أصـــــحاب المؤسســـــات الخاضـــــعة للمراقبـــــة عل

ثالثـــــــا مـــــــن مجلـــــــة  174الفصـــــــل (بالنســـــــبة للمحـــــــالت المســـــــكونة علـــــــى إذن مـــــــن شـــــــاغليها 

  ).غلالش

كما أهلهم للقيام بجميع أعمال المراقبة الالزمة للتحقق من مدى مراعاة األحكام القانونية 

والترتيبية أو التعاقدية المتعلقة بالعمل بما في ذلك استجواب المؤجر أو عمال المؤسسة إما 

 فرادى أو بمحضر شهود في الغرض واإلطالع على جميع السجالت والدفاتر والوثائق المتحتم

مسكها بمقتضى تشريــع الشغل وأخذ نسخ أو مضامين منها كاإلطالع على الوثائق أساس 

التصاريح التي حررهـا المؤجـر وخاصة منها الوثائق الحسابية وغيرها مما له عالقة بإدارة 

  ).ب –أوال من مجلة الشغل في فقرتيه أ  174الفصل (المؤسسة 

ات العمومية تمكينهم من جميع اإلرشادات وأوجب على أعوان مختلف اإلدارات والمؤسس

  .   الضرورية للقيام بالمأمورية المناطة بعهدتهم دون التقيد بكتمان السر المهني

وأجاز لهم في إطار معاينة المخالفات واألخطار المتعلقة بصحة العملة أخذ عينات من 

األخرى المنتشرة في جو  المواد المستعملة أو المتداولة ومن الغازات واألبخرة وجميع المواد

أماكن العمل بغية تحليلها بعد إعالم المؤجر أو نائبه طبقا لإلجراءات السابق بيانها بمناسبة 

  ).رابعا من مجلة الشغل في فقرته ـ د ـ 174الفصل (التعرض للتشريع المتعلق بقمع الغش 

خــــــالالت كمــــــا خــــــول لهــــــم دعــــــوة المــــــؤجر التخــــــاذ التــــــدابير الضــــــرورية إلزالــــــة جميــــــع اإل

الواقــــع معاينتهــــا فــــي أســــاليب العمــــل أو فــــي التجهيــــزات المســــتعملة أو علــــى مســــتوى تركيبهــــا 

إذا قـــــام ســـــبب معقـــــول العتبـــــار أنهـــــا تشـــــكل تهديـــــدا لصـــــحة العملـــــة أو ســـــالمتهم علـــــى أنـــــه 
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ـــــــى  يمكــــن للمــــؤجر المــــذكور فــــي أجــــل قــــدره أربعــــة أيـــــــام مـــــــن تـــــــاريخ اإلنـــــــذار رفـــــــع األمـــــــر إل

ا عــــــون المراقبــــــة بــــــالنظر والــــــذي يكــــــون مــــــن آثــــــاره إيقــــــاف مفعــــــول الــــــوزارة التــــــي يرجــــــع إليهــــــ

  .اإلنذار

وفــــي صــــورة ظهــــور خطــــر عاجــــل علــــى صــــحة العملــــة وســــالمتهم يمكــــن ألعــــوان تفقــــد 

ــــتظلم المرفــــوع مــــن قبــــل  الشــــغل اتخــــاذ التــــدابير الالزمــــة التــــي تنفــــذ حــــاال بقطــــع النظــــر عــــن ال

ر مــــن قبــــل رئــــيس تفقديــــة الشــــغل علــــى أنــــه يجــــب رفــــع األمــــ. المــــؤجر إلــــى الــــوزارة المعنيــــة 

ـــــى القضـــــاء المســـــتعجل كلمـــــا تعلـــــق األمـــــر باتخـــــاذ تـــــدابير مـــــن شـــــأنها أن  المختصـــــة ترابيـــــا إل

  .تؤدي إلى توقيف نشاط المؤسسة جزئيا أو كليا

كمــــــا خــــــول المشــــــرع ألعــــــوان تفقــــــد الشــــــغل معاينــــــة اإلضــــــرابات أو الصــــــد عــــــن العمــــــل 

م الترتيبيــــــة أو القانونيــــــة علــــــى وضــــــعها والمطالبــــــة بتعليــــــق اإلعالنــــــات التــــــي تــــــنص األحكــــــا

  ).هـ –ي فقرتيه ج ـرابعا من مجلة الشغل ف 174الفصل (

ـــــوظيفتهم وأن  ـــــى أعـــــوان التفقـــــد أن يكونـــــوا حـــــاملين للوثـــــائق المثبتـــــة ل وأوجـــــب القـــــانون عل

يبـــــادروا بـــــإعالم المـــــؤجر أو نائبـــــه بالزيـــــارة التـــــي يعتزمـــــون القيـــــام بهـــــا مـــــا لـــــم يـــــروا فـــــي ذلـــــك 

  .عة عملية المراقبةإخالال بنجا

ورتـــــب القـــــانون عـــــن مجـــــرد التصـــــدي ألعـــــوان تفقـــــد الشـــــغل فـــــي القيـــــام بمهـــــامهم عقوبـــــة 

ماليـــــة بقطـــــع النظـــــر عـــــن العقوبـــــات األكثـــــر شـــــدة المســـــتوجبة لجـــــرائم هضـــــم حرمـــــة الموظـــــف 

ـــــة الجنائيـــــة  ـــــواردة بالمجل ـــــة الشـــــغل 240الفصـــــل (حـــــال مباشـــــرته لوظيفـــــه ال كمـــــا ) . مـــــن مجل

ــــرهم مــــن أعــــ ــــامهم بمهــــامهم أهلهــــم كغي ــــد قي ــــالقوة العامــــة عن وان الضــــابطة العدليــــة لالســــتعانة ب

  ).من مجلة الشغل في فقرته األخيرة 174الفصل (كلما رأوا ضرورة لذلك 

  :تنظيـم الضمـان اإلجتماعـي  - ب 
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ســــــــن المشــــــــرع نظامــــــــا عامــــــــا للضــــــــمان االجتمــــــاعي فــــــي القطــــــاع الفالحــــــي بمقتضــــــى 

ونظامــــــا عامــــــا للضــــــمان االجتمــــــاعي فــــــي .  1981فيفــــــري  12دد المــــــؤرخ فــــــي 6القــــــانون عـــــــ

ـــــانون عــــــ ـــــر الفالحـــــي  بمقتضـــــى الق ـــــي  1960دد لســـــنة 30القطـــــاع غي ديســـــمبر  14المـــــؤرخ ف

ــــذي اتخــــذ مــــن أهدافــــه حمايــــة الشــــغالين وعــــائالتهم مــــن األخطــــار المالزمــــة لطبيعــــة  1960 ال

وذلـــــك  البشـــــر والتـــــي مـــــن شـــــأنها أن تمـــــس بظـــــروف عيشـــــهم مـــــن الـــــوجهتين الماديـــــة واألدبيـــــة

	����ن  2و 1ا��������ن (بتمتيــــع العملــــة األجــــراء بنظــــامي المــــنح العائليــــة والضــــمان االجتمــــاعي 

  ).1960د��	�ر  14#� ون 

ـــــنظم المشـــــار إليهـــــا  ـــــوطني للضـــــمان االجتمـــــاعي بمهمـــــة إدارة ال ـــــى الصـــــندوق ال وعهـــــد إل

وخـــول لرئيســـه ومـــديره العـــام إســـناد مهمـــة ) 1960د�����	�ر  14	���ن #���� ون  5و 3ا�������ن (

جــــــراء كــــــل تحقيــــــق أو بحــــــث يتعلــــــق بتطبيــــــق نظــــــام الضــــــمان االجتمــــــاعي ســــــواء بالنســــــبة إ

ه أو للمنتفعـــــين بـــــه وكــــذلك مهمـــــة إجـــــراء أعمـــــال المراقبــــة إلـــــى أعـــــوان محلفـــــين ـللخاضــــعين لـــــ

ــــانون تكــــون  ــــع المخالفــــات لهــــذا الق ــــارير فــــي شــــأن جمي ــــر تق مــــؤهلين للغــــرض يمكــــن لهــــم تحري

  ).1960د��	�ر  14	ن #� ون  �16ل ا��(معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها 

ــــين بتفقــــد  ــــس الســــلط المســــندة لألعــــوان المكلف ــــوظيفتهم نف ــــامهم ب وأســــند لهــــم فــــي إطــــار قي

ـــــة أثنـــــاء مباشـــــرتهم لـــــوظيفهم  ـــــيهم حمـــــل البطاقـــــة المهني 	�����ن  4ا��������ل (الشـــــغل وأوجـــــب عل

	����ي  8#���رار ا����وز�ر�ن ا�	��1����ن ��������� ا�*	و	����� وا�(���ؤون ا�0%	������� ا�	���ؤرخ 7���� 

1961.(  

ــــة فــــي حــــين يحــــال  ــــوزارة المعني ــــى ال ــــالث نظــــائر يوجــــه إحــــداها إل ــــارير فــــي ث وتحــــرر التق

ــــإدارة الصــــندوق  ــــالنظير الثالــــث ب ــــة ويحــــتفظ ب ــــة الجمهوري ــــى وكال  6ا�������ل (النظيــــر الثــــاني إل

 8	����ن #����رار ا�����وز�ر�ن ا�	��1�����ن ���������� ا�*	و	������ وا�(����ؤون ا�0%	�������� ا�	����ؤرخ 7����� 

  ).1961	�ي 



 

 

 

62 

ـــــــــــــين التـــــــــــــابعين للصـــــــــــــندوق القـــــــــــــومي  المحلف ــــــ ــــــى جان ــــــل إل ب األعــــــوان المــــــراقبين و أّه

ـــــة  ـــــد الشـــــغل لمعاين للضـــــمان االجتمـــــاعي مـــــأموري الضـــــابطة العدليـــــة واألعـــــوان المكلفـــــين بتفق

د��������	�ر  14	������ن #������� ون  96ا���������ل (المخالفــــــات لهــــــذا القــــــانون وتحريــــــر التقــــــارير فيهــــــا 

1960.(  

  :الشغل واألمراض المهنية نظام التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث  -ج 

ـ ــدد لســنة 56أقــر المشــرع بمقتضــى القــانون عــ نظامــا  1995جــوان   28المــؤرخ فــي  1995ـ

خاصــا للتعــويض عــن األضــرار الحاصــلة بســبب حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة فــي القطــاع 

ـــة ذات  ـــة والمؤسســـات العمومي العمـــومي وجعلـــه منطبقـــا علـــى أعـــوان  الدولـــة والجماعـــات المحلي

لصبغــة اإلدارية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة االجتماعية وغيـرهم مـن األعـوان ا

  .المعددين بالفصل الثاني من القانون المشار إليه باستثناء العسكريين وقوات األمن الداخلي

كما سّن نظاما مستقال لتعويض األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية 

الذي  1994فيفري  21المؤرخ في  1994دد لسنة  28لقطاع الخاص بمقتضى القانون عـ في ا

  .1957ديسمبر  11ـدد المؤرخ في 73تم بموجبه إلغاء القانون عـ

وأسند مهمة إدارة هذا النظام إلى الصندوق القومي للضمان االجتماعي وجعله منسحبا على 

دى األشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأي شكل من كافة العمال أو المعتبرين كذلك المستخدمين ل

األشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل أو نظام تأجيره وغيرهم من األشخاص المعّددين 

  .بالفصل الرابع من القانون

ومكن متفقدي الشغل واألطباء متفقدي الشغل وأعوان المراقبة المحلفين والمؤهلين للغرض 

القومي للضمان االجتماعي وكافة مأموري الضابطة العدلية لمعاينة مخالفة التابعين للصندوق 

  ).��71994ري  21	ن #� ون  101ا���ل (أحكام هذا القانون وتحرير التقارير في شأنها 
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�ــ�ان ا�(�ــ) :   5ا����ة *:  

وقــــد . بــــري وبحــــري وجــــوي: يمكــــن تصــــنيف النقــــل حســــب أنواعــــه إلــــى ثالثــــة أصــــناف 

ى تنظيمهـــــا وخصـــــها بمجموعـــــة مـــــن القـــــوانين نظـــــرا ألهميـــــة مجالهـــــا الـــــذي عمـــــل المشـــــرع علـــــ

  .يعد أحد ركائز نمو االقتصاد

  

  

  

  : النقـل البـري  -أ 

إن المتأمل في التشريع المتعلق بالنقل البري يقف على التمييز القائم بين  التنظيم العام 

قطاع النقل البري في معناه لسير العربات على الطرقات أو على خطوط السكة الحديدية وتنظيم 

  .األصلي

أما بالنسبة للنظام العام لسير العربات على الطرقات فقد تم تنظيمه بموجب القانون عدد 

لسنة  71والذي تم إلغاؤه بمقتضى القانون عدد  1978جويلية  6المؤرخ في  1978لسنة  41

ألوامر والقرارات المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وا 1999جويلية  26المؤرخ في  1999

  .التطبيقية المتخذة في شأنه

وقدم المشرع في هذه المجلة تعاريفا للطريق وملحقاته والعربات والسائق والمقاطعـة والتوقـف 

والوقوف ووزن العربـة وهـي فارغـة والـوزن الجملـي المـرخص فيـه والـوزن الجملـي الناقـل المـرخص 

  .مكلفة بالنقلفيه وحادث المرور والمصالح المختصة للوزارة ال
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ـــــــــــــات  ــــم وضــــع القواعــــد العامــــة للجــــوالن علــــى الطرقـــــــــــــات كقيـــــــــــــادة العربـــــــــــــات والحيوان ث

والســــــرعة والمقاطعــــــة والمجــــــاوزة وأولويــــــة المــــــرور واســــــتعمال المنبهــــــات الصــــــوتية والضــــــوئية 

والوقـــــــوف والتوقـــــــف وٕاضـــــــاءة العربـــــــات وٕاشـــــــاراتها واســـــــتعمال الطرقـــــــات والطرقـــــــات الســـــــيارة 

ن فــــي حــــاالت الخطـــــر اإلســــتثنائي والمــــرور فــــوق الجســــور وجـــــوالن وٕاشــــارات المــــرور والجــــوال

مجموعـــــات العربـــــات والنقـــــل اإلســـــتثنائي وقواعـــــد جـــــوالن الـــــدراجات والـــــدراجات الناريـــــة وأحكـــــام 

خاصـــــــة بـــــــالمترجلين وبســـــــائقي الحيوانـــــــات واإلجـــــــراءات المتعلقـــــــة بحـــــــوادث المـــــــرور وقواعـــــــد 

ـــــات والمعـــــدات اســـــتعمال الســـــيارات والمجـــــرورات ونصـــــف المجـــــرورات وق واعـــــد اســـــتعمال العرب

الفالحيـــــــة ومعـــــــدات األشـــــــغال العموميـــــــة والمعـــــــدات الصـــــــناعية وبعـــــــض المعـــــــدات الخاصـــــــة 

ـــــدراجات وقواعـــــد اســـــتعمال  ـــــة وقواعـــــد اســـــتعمال خاصـــــة بال وقواعـــــد اســـــتعمال الـــــدراجات الناري

ـــــات ورخصـــــة الســـــياقة وجـــــرائم الجـــــوالن وســـــحب رخـــــص الســـــياقة  ـــــي تجرهـــــا حيوان ـــــات الت العرب

  .نة جرائم الجوالن وحجز وتوقيف العربات والسجل الوطني لجرائم الجوالنومعاي

وأوكـــــل المشـــــرع مهمـــــة معاينـــــة تلـــــك الجـــــرائم المترتبـــــة عـــــن مخالفـــــة أحكـــــام تلـــــك المجلـــــة 

  : إلى) 26/7/1999المؤرخ في  71من القانون عدد  100الفصل (

  .مأموري الضابطة العدلية �

  .شرطة الطرقات والمرورأعوان األمن والحرس الوطني المكلفين ب �

  :وخول ألعوان الوزارة المكلفة بالنقل المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بـ 

  .تنظيم النقل البري �

  .تشخيص العربات �



 

 

 

65 

كما خول ألعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة 

المسلمة من قبل مصالح هذه الوزارة وكذلك معاينة األضرار بأوزان وأقيسة العربات والتراخيص 

التي تلحق السبل العمومية أو توابعها مع مراعاة الحق المخول لجميع األعوان المشار إليهم 

  .أعاله في تحرير محاضر من أجل األضرار التي تقع بحضورهم

اينة الجرائم المتعلقة وخول أيضا ألعوان الوزارة المكلفة بالبيئة المحلفين لهذا الغرض مع

  .بالتلوث والضجيج الصادرين عن العربات

أمـــــــا بالنســـــــبة لنظـــــــام ســـــــير العربـــــــات علـــــــى الســـــــكك الحديديـــــــة فإنـــــــه تـــــــم تنظيمـــــــه أصـــــــالة 

ـــــي  ـــــذي تـــــم  1897أكتـــــوبر  16بمقتضـــــى األمـــــر المـــــؤرخ ف ـــــة وال ـــــب الســـــكة الحديدي ـــــق بترتي المتعل

  .1998أوت  19دد المؤرخ في 74إلغاؤه بموجب القانون عـ

مــــــومي للســــــكك وقــــــد ضــــــبط المشــــــرع بالفصــــــل األول مــــــن هــــــذا القــــــانون محتــــــوى الملــــــك الع

الحديديــــــة وقواعــــــد حمايتــــــه وصــــــيانته بمــــــا يكفــــــل حســــــن اســــــتغالله وســــــالمة الجــــــوالن علــــــى 

  .خطوط السكة الحديدية وتوابعها

ه ـوعمــــل علــــى وضــــع قواعــــد لحمايــــة ملــــك الســــكة الحديديــــة وتنظــــيم البنــــاءات المجــــاورة لــــ

ــــــــة بمــــــــا يضــــــــمن  وتحديــــــــد االلتزامــــــــات المحمولــــــــة علــــــــى المجــــــــاورين لملــــــــك الســــــــكة الحديدي

ــــين االلتزامــــات المحمولــــة علــــى المتعهــــدين باســــتغالل الســــكة الحديديــــة  ــــه كمــــا ب المحافظــــة علي

ـــــة واإلداريـــــة التـــــي يجـــــب أن تخضـــــع لهـــــا  ـــــة الســـــكة وتوابعهـــــا والشـــــروط الفني مـــــن حيـــــث مراقب

اآلالت المســـــتعملة علـــــى الســـــكة وتركيبـــــة القطـــــار ونظـــــام ســـــيره وغيرهـــــا مـــــن القواعـــــد المتعلقـــــة 

  .والمعداتبضمان سالمة األشخاص 

ــــــــة بالنقــــــــل المــــــــؤهلين ــــــــأموري الضــــــــابطة العدليــــــــة وألعــــــــوان الــــــــوزارة المكلف  وعهــــــــد إلــــــــى م

والمحلفــــــين للغــــــرض مهمــــــة معاينــــــة جميــــــع المخالفــــــات لهــــــذا القــــــانون كمــــــا أوكــــــل لألعــــــوان 
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المحلفـــــــين التـــــــابعين للمســـــــتغل مهمـــــــة معاينـــــــة المخالفــــــات المتعلقــــــة بحمايــــــة وصــــــيانة الملــــــك 

دد 47	����ن ا�$����� ون �����ـ 58ا�������ل (ســــالمة اســــتغالل خطوطــــه العمــــومي للســــكك الحديديــــة و 

  ).1998أوت  19ا�	ؤرخ 7� 

المـــــؤرخ  1985دد لســـــنة 77عــــــواهـــــتم المشـــــرع بالنقـــــل البـــــري فـــــي معنـــــاه األصـــــلي القـــــانون 

  .1985أوت  4في 

ــــل  ــــى نق ــــه إل ــــري حســــب ميادين ــــه يمكــــن تقســــيم النقــــل الب ــــانون المشــــار إلي ــــا ألحكــــام الق وتطبيق

ـــــل للبضـــــائععبـــــر الطرقـــــات ونقـــــل  ـــــدي أو حســـــب موضـــــوعه إلـــــى نقـــــل لألشـــــخاص ونق . حدي

  .كما يمكن اعتماد تقسيم ثالث يميز بين النقل الدولي والنقل الداخلي

المـــــنظم للنقـــــل البـــــري يتضـــــح أن المشـــــرع تطـــــرق إلـــــى  1985أوت  4وبـــــالرجوع إلـــــى قـــــانون 

أمر لفائـــــدة النقـــــل الحديـــــدي بفصـــــله الثـــــامن الـــــذي جـــــاء فيـــــه أنـــــه يمكـــــن اتخـــــاذ تـــــدابير خاصـــــة بـــــ

  .النقل الحديدي

والــــذي نقــــح بموجــــب القـــــانون  1956مــــاي  31وفعــــال صــــدر األمــــر العلــــي المــــؤرخ فــــي 

فأوجــــب . المتعلــــق بتحقيــــق التــــوازن المــــالي للســــكة الحديديــــة 1981جــــوان  23فــــي  54عــــــدد 

ـــــة أو معمـــــل  ـــــى مطحن ـــــوب الموســـــوقة مـــــن منظمـــــة مـــــدخرة إل ـــــدئيا تســـــليم الحب المشـــــرع فيـــــه مب

مينـــــــاء تصـــــــدير والحبـــــــوب المجلوبـــــــة والمخصصـــــــة لمنظمـــــــة مـــــــدخرة أو إلـــــــى ســـــــميد أو إلـــــــى 

  .مطحنة أو إلى معمل سميد إلى السكة الحديدية قصد نقلها

وأوكــل مهمــة معاينــة المخالفــات لهــذا القــانون إلــى جميــع األعــوان المــؤهلين لتحريــر التقــارير 

لوزير المكلف بالنقـل علـى المتعلقة بأمن سير الجوالن وٕالى األعوان المؤهلين للغرض من طرف ا

	��ن  3ا�����ل (أن تحــرر بشــأن نتيجــة أعمــالهم تقــارير تكــون معتمــدة إلــى أن يثبــت مــا يخالفهــا 

  ). 1981دد �� �  54ا�	 $< ���$� ون �ـ  1956	�ي   31#� ون 
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ـــــل عبـــــر الطرقـــــات بفرعيــــــــه المتعلقــــــــين بنقــــــــل األشــــــــخاص ونقــــــــل  أمـــــا بالنســـــبة إلـــــى النق

ـــــم تنظيمـــــه أـع فقـــــد تــــــالبضائـــــ  1985أوت  4دد المـــــؤرخ فـــــي  77ة بمقتضـــــى القـــــانون عــــــ ـصال

ـــــذي أوكـــــل مهمـــــة معاينـــــة المخالفـــــات ألحكامـــــه وللنصـــــوص التطبيقيـــــة المتخـــــذة فـــــي شـــــأنه  ال

ـــــى  ـــــى جميـــــع األعـــــوان المـــــؤهلين لتحريـــــر المحاضـــــر فـــــي مـــــادة شـــــرطة المـــــرور والجـــــوالن إل إل

 19ا�������ل ( جانــــب كــــل شــــخص محلــــف ومؤهــــل للغــــرض مــــن قبــــل الــــوزير المكلــــف بالنقــــل 

  ).1985أوت  4	ن #� ون 

ـــــل  ـــــق بتنظـــــيم نق ـــــي خصـــــوص فرعـــــه المتعل ـــــه صـــــراحة ف ـــــانون المشـــــار إلي وتـــــم إلغـــــاء الق

 1997جويليـــــــة  28دد المــــــؤرخ فــــــي  56مــــــن القــــــانون عـــــــ  41البضــــــائع بمقتضــــــى الفصــــــل 

المتعلــــق بتنظــــيم نشــــاط نقــــل البضــــائع عبــــر الطرقــــات الــــذي أصــــبحت بمقتضــــاه مهمــــة معاينــــة 

ـــــى مـــــأموري الضـــــابطة مخالفـــــة أحكا ـــــة إل مـــــه والنصـــــوص التطبيقيـــــة المتخـــــذة فـــــي شـــــأنه موكول

ــــــوطني المكلفــــــين بشــــــرطة الطرقــــــات والمــــــرور واألعــــــوان  ــــــة وأعــــــوان األمــــــن والحــــــرس ال العدلي

 28	����ن #����� ون  34ا�������ل (التــــابعين للــــوزارة المكلفــــة بالنقــــل المحلفــــين والمفوضــــين للغــــرض 

  ).�1997و���1 

ام خـــاص لنقـــل المــــواد الخطـــرة عبـــر الطرقـــات لغايــــة كمـــا عمـــل المشـــرع علـــى وضــــع نظـــ

ة وذلــــــك ـات والبيئـــــــتجنــــــب المخــــــاطر واألضــــــرار التــــــي يمكــــــن أن تلحــــــق األشــــــخاص والممتلكــــــ

ـــــــانون عــــــــ  ـــــــ 37بمقتضـــــــى الق ـــــــة  1997جـــــــوان  2ي ـدد المـــــــؤرخ ف ـــــــذي أوكـــــــل مهمـــــــة معاين ال

ــــة المتخــــذة فــــي شــــأنه إلــــى نفــــس األعــــوان المعــــد ــــا مخالفــــة أحكامــــه والنصــــوص التطبيقي دين آنف

ــــــة  ــــــة والصــــــحة العمومي ــــــة بالصــــــناعة والتجهيــــــز والبيئ ــــــوزارات المكلف ــــــى أعــــــوان ال باإلضــــــافة إل

) �1997����وان  2ون ـن #� ����ـ	���� 26ا�������ل (المحلفــــين والمــــؤهلين للغــــرض كــــل فيمــــا يخصــــه 
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وأهلهـــم فـــي إطـــار المهمـــة الموكولـــة لهـــم ألخـــذ عينــــات مــــن المــــواد المنقولــــة قصــــد إخضــــاعها 

  .الشروط القانونية الجاري بها العمللالختبار حسب الطرق و 

  :النقــل الجـوي   -ب

ـــــتــــ ــــي ـّم تنظي ــــة أصــــالة بموجــــب األمــــر العلــــي المــــؤرخ ف ــــ 8م قطــــاع المالحــــة الجوي ري ـفيف

ــــــ 1935 ـــــــال ــــــانون عــــــدد ـذي وق ــــــم  1959جــــــوان  19المــــــؤرخ فــــــي  76ع تنقيحــــــه بموجــــــب الق ث

المتعلــــــق  1999ن جــــــوا 29المــــــؤرخ فــــــي  1999لســــــنة  59إلغــــــاؤه بمقتضــــــى القــــــانون عــــــدد 

  .بإصدار مجلة الطيران المدني

ـــران  ـــة المـــذكورة أن أحكامهـــا تضـــبط القواعـــد المنظمـــة للطي ونـــص الفصـــل األول مـــن المجل

  .المدني فيما يتعلق بالطائرات والمطارات واألعوان وممارسة األنشطة في هذا الميدان

ا التطبيقيــــة إلـــــى وأوكــــل المشــــرع مهمــــة معاينــــة المخالفــــات ألحكــــام هــــذه المجلــــة ونصوصــــه

ــــالطيران المــــدني وأعــــوان الضــــابطة  ــــف ب ــــوزير المكل ــــل ال أعــــوان محلفــــين ومــــؤهلين للغــــرض مــــن قب

  .العدلية وأعوان الديوانة وأعوان السلطة العسكرية

  :النقـل البحــري   -ج 

 1906ديســـــمبر  15تـــــّم تنظـــــيم المالحـــــة البحريـــــة بمقتضـــــى األمـــــر العلـــــي المـــــؤرخ فـــــي 

جــــــوان  11المــــــؤرخ فــــــي  1976دد لســــــنة  59ة بموجــــــب القــــــانون عـــــــ وقــــــع إلغــــــاؤه صــــــراح الــــــذي

  .المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية 1976

ـــــى وضـــــع تنظـــــيم إداري للســـــفن مـــــن حيـــــث حجمهـــــا  وقـــــد عمـــــل المشـــــرع مـــــن خاللهـــــا عل

ـــــاء واإلجـــــازة التـــــي تخضـــــع إلي ـــــواني االنتم ـــــر وجنســـــيتها وملكيتهـــــا والعلـــــم التـــــي ترفعـــــه وم هـــــا وغي

ذلــــك مــــن القواعــــد اإلداريــــة والفنيــــة التــــي مــــن شــــأنها ضــــمان ســــالمة المالحــــة البحريــــة بمــــا فــــي 
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ــــــي  ــــــي التصــــــادم ف ــــــب تالف ذلـــــك نظـــــام المالحــــــة وشـــــروط ممارســـــة القيــــــادة ومهــــــام ضــــــابط وتراتي

  .البحر

مـــــن مجلــــة التنظـــــيم  69الفصــــل (وأوكــــل مهمــــة معاينـــــة جميــــع المخالفـــــات لهــــذا القـــــانون 

ـــــة اإلداري للمالحـــــة ـــــة ) البحري ـــــي ال تتجـــــاوز ثالث ـــــة الت ـــــاه اإلقليمي ـــــي المي ـــــئ وف ـــــالمواني والمراف ب

أميــــــــال بحريــــــــة إلــــــــى مــــــــأموري الضــــــــابطة العدليــــــــة واألعــــــــوان المحلفــــــــين لمصــــــــالح البحريــــــــة 

التجاريـــــة وٕادارات الديوانـــــة والصـــــيد البحـــــري والمصـــــلحة القوميـــــة لحراســـــة الســـــواحل وٕالـــــى قـــــادة 

ــــــة واألعــــــوان ا ــــــة الحــــــدود وحــــــدات البحريــــــة القومي ــــــوطني المكلفــــــين بمراقب لمحلفــــــين للحــــــرس ال

  .البحرية

وخـــــــّص األعـــــــوان المحلفـــــــين بالمصـــــــلحة القوميـــــــة لحراســـــــة الســـــــواحل وأعـــــــوان الديوانـــــــة 

مـــــن مجلـــــة  34داخـــــل الحـــــدود البحريـــــة للمنطقـــــة الديوانيـــــة كمـــــا هـــــي محـــــددة بأحكـــــام الفصـــــل 

ا��������ل (الســـــابق تعـــــدادها  الديوانـــــة بمهمـــــة معاينـــــة المخالفـــــات لهـــــذا القـــــانون خـــــارج المنـــــاطق

  ).	ن 	��1 ا�% ظ�م ا0داري �1	��� ا���ر�� -ج–7$رة  69

ــــدد المــــ25رع بمقتضــــى القــــانون عــــــكمــــا وضــــع المشــــ ــــــ نظامــــا  1999مــــارس  18ي ـؤرخ ف

خاصـــــــا بالملـــــــك العمـــــــومي لمـــــــوانئ البحريـــــــة التجاريـــــــة الـــــــذي يتكـــــــون مـــــــن منـــــــاطق اإلرســـــــاء 

ــــــة وت ــــــوات المكشــــــوفة والمــــــوانئ البحريــــــة التجاري ــــــك مــــــداخل المــــــوانئ والقن وابعهــــــا بمــــــا فــــــي ذل

ـــــــر المســـــــّقفة والمخـــــــازن  البحريـــــــة ومنشـــــــآت الحمايـــــــة واألحـــــــواض واألرصـــــــفة والمســـــــاحات غي

  ).1999	�رس  18	ن #� ون  1ا���ل (

واتخذ من أهدافه ضبط القواعد العامة لضمان السالمة بالملك العمومي لموانئ البحرية 

مارس  18من قانون  4الفصل (استغالله والتصرف فيه  التجارية وحمايته وصيانته وشروط

1999.(  
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ــــــى مــــــأموري الضــــــابطة العدليــــــة وضـــــــــباط المـــــــــوانئ وقـــــــــادة وحـــــــــدات البحريـــــــــة  وعهــــــد إل

ـــــين للحـــــرس الـــــوطني البحـــــري وأعـــــوان المصـــــلحة الوطنيـــــة لحراســـــة  الوطنيـــــة واألعـــــوان المحلف

ة المحلفـــــــين والمــــــــؤهلين الســـــــواحل وأعـــــــوان وزارات النقـــــــل والصـــــــحة والبيئــــــــة والتهيئـــــــة الترابيـــــــ

للغــــــــرض واألعــــــــوان المحلفــــــــين لهيئــــــــة الرقابــــــــة العامــــــــة ألمــــــــالك الدولــــــــة والشــــــــؤون العقاريــــــــة 

وضــــباط المــــواني بمهمــــة معاينــــة جميــــع المخالفــــات ألحكــــام هــــذا القــــانون وتحريــــر المحاضـــــر 

  ).1999مارس  18من قانون  105الفصل (فيها 

علـــــــى تــــــاريخ ومكـــــــان  واقتضــــــى المشـــــــرع ضــــــرورة التنصـــــــيص صــــــلب هـــــــذه المحاضــــــر

ــــــر  ــــــوا بتحري ــــــذين تكفل ــــــي وقعــــــت معاينتهــــــا وأســــــماء األعــــــوان ال وســــــاعة وطبيعــــــة المخالفــــــة الت

ــــب هويــــة المخــــالف  ــــي ينتمــــون إليهــــا إلــــى جان المحضــــر وصــــفاتهم وٕامضــــائهم وخــــتم اإلدارة الت

وٕاذا مــــــــا تخلــــــــف عــــــــن الحضــــــــور أو امتنــــــــع عــــــــن اإلمضــــــــاء يقــــــــع . وتصــــــــريحاته وٕامضــــــــائه

  ).1999مارس  18من قانون  106الفصل (حضر التنصيص على ذلك بالم

وٕالـــــى جانـــــب تنظـــــيم المالحـــــة البحريـــــة إداريـــــا عمـــــل المشـــــرع علـــــى وضـــــع نظـــــام خـــــاص 

ـــــــى ظهـــــــر الســـــــفينة بمقتضـــــــى القـــــــانون عــــــــ   1977دد لســـــــنة  28بزجـــــــر الجـــــــرائم الواقعـــــــة عل

  .المتعلق بإصدار المجلة التأديبية والجزائية البحرية 1977مارس  30المؤرخ في 

مهمــــة معاينــــة الجــــنح والجنايــــات المرتكبــــة علــــى مــــتن الســــفينة والبحــــث فيهــــا إلــــى  وأوكــــل

مــــــــأموري الضــــــــابطة العدليــــــــة واألعــــــــوان المحلفــــــــين للبحريــــــــة التجاريــــــــة وللمصــــــــلحة الوطنيــــــــة 

للحراســـــة الســـــاحلية وإلدارة الصـــــيد البحـــــري بالنســـــبة للســـــفن المجهـــــزة للصـــــيد البحـــــري الســـــاحلي 

ــــــى متنهــــــا الجنايــــــات والجــــــنح ورواد ســــــفن البحريــــــة الوطنيــــــة وربــــــا ن الســــــفن التــــــي ارتكبــــــت عل

وذلـــــــك بالنســـــــبة للســـــــفن غيـــــــر المعـــــــدة للمالحـــــــة الســـــــاحلية وألعـــــــوان الديوانـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق 
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مـــــن المجلـــــة التأديبيـــــة والجزائيـــــة  17الفصـــــل ( ـــــــــة  62و 38بجريمتـــــــــي الفصـــــــــلين  مـــــــــن المجل

  ).البحرية

 1990أوت  7ي ـلمؤرخ فا 1990دد لسنة  80ون عـ ـكما أعاد المشرع بمقتضى القان

تنظيم التشريع الخاص بالنقل البحري لألشخاص مقابل أجر بين المواني والمواقع الساحلية ملغيا 

المتعلق بنقل األشخاص  1974أوت  3المؤرخ في  1974ـدد لسنة 72صراحة أحكام القانون عـ

  .بحرا مقابل أجر في حدود المياه اإلقليمية

ـــــى مـــــأموري الضـــــابطة وأوكـــــل مهمـــــة معاينـــــة جميـــــع الم خالفـــــات ألحكـــــام هـــــذا القـــــانون إل

  العدليــــــــة واألعــــــــوان المحلفــــــــين التــــــــابعين لمصــــــــالح البحريــــــــة التجاريــــــــة وللمصــــــــلحة الوطنيــــــــة

لحراســـــة الســـــواحل وإلدارة الديوانـــــة وللحـــــرس الـــــوطني المكلفـــــين بحراســـــة الحـــــدود البحريـــــة وٕالـــــى 

  ).1990 أوت 7من قانون  11الفصل (قادة وحدات البحرية  الوطنية 

ــــــدد المـــــؤرخ فـــــي 21ون عـــــــى القانــــــا بالحطـــــام البحـــــري بمقتضــــــا وضـــــع نظامـــــا خاصــــــكمـــــ

ـــــــري  22 ـــــــي المـــــــؤرخ فـــــــي  1989فيف ـــــــم بموجبـــــــه إلغـــــــاء األمـــــــر العل  1904مـــــــاي  3الـــــــذي ت

  .المتعلق باللقط البحرية

وأوكـــــل المشـــــرع مهمـــــة معاينـــــة جميـــــع المخالفـــــات لهـــــذا التشـــــريع إلـــــى وكـــــالء الجمهوريـــــة 

حكام النواحي وألعوان الضابطة العدليـة مـن شـرطة وحـرس باإلضـافة إلـى األعـوان ومساعديهم ول

المحلفين لمصالح البحرية التجارية وإلدارة الديوانة وللمصلحة الوطنية لحراسة السواحل وٕالـى قـادة 

وحدات البحرية الوطنية وٕالى أعوان الواليات أو البلـديات المكلفـين بمراقبـة التراتيـب وٕالـى األعـوان 

المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافـة مـن بـين أعـوان التفقـد المختصـين فـي التـراث التـابعين 

لإلدارة المكلفة بـالتراث المحلفـين للغـرض ولألعـوان المـؤهلين مـن طـرف الـوزير المكلـف بـالتعمير 
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الفصـــل ( مـــن بـــين ســـلك مهندســـي وفنيـــي اإلدارة 69و الفصـل  1989فيفـري  22من قانون  19

  ).من مجلة حماية التراث مجتمعين 86ة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية والفصل من مجل

أفريـــــل  14المـــــؤرخ فـــــي  1995ــــــدد لســـــنة 33كمـــــا نظـــــم المشـــــرع بمقتضـــــى القـــــانون عــــــ

المهــــــن البحريــــــة وعهــــــد إلــــــى أعــــــوان البحريــــــة التجاريــــــة المحلفــــــين والمــــــؤهلين للغــــــرض  1995

ــــانو  ــــات لهــــذا الق ــــع المخالف ن وكــــل تقصــــير يرتكبــــه كــــل شــــخص طبيعــــي أو مهمــــة معاينــــة جمي

 14مــــــن قــــــانون  13الفصــــــل (معنــــــوي فــــــي نطــــــاق ممارســــــة إحــــــدى مهــــــن البحريــــــة التجاريــــــة 

ـــــل  ـــــات يجـــــب أن يـــــتم بواســـــطة ضـــــابطين محلفـــــين ) 1995أفري ـــــك المخالف ـــــة تل ـــــى أن معاين عل

  .ومؤهلين للغرض

عدى حالة  وأوجب أن يتضمن المحضر تاريخ ومكان ونوعية المعاينة مع التنصيص فيما

التلبس على وقوع إعالم المعني بها بموعد تحريره ومكانه أو على استدعائه للحضور بواسطة 

  .مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

فــــإذا مــــا حضــــر المخــــالف أو مــــن يمثلــــه فإنــــه يقــــع تضــــمين تصــــريحاته صــــلب المحضــــر 

  .كوٕاذا ما رفض اإلمضاء يقع التنصيص على ذل. الذي يخضع إلمضائه

أمـــــا إذا لـــــم يحضـــــر المخـــــالف فإنـــــه يقـــــع تحريـــــر المحضـــــر دون التوقـــــف علـــــى حضـــــوره 

  .وينص على ذلك صلبه

كمــــا أوجــــب أن يتضــــمن المحضــــر خــــتم المصــــلحة التــــي يرجــــع إليهــــا هــــذان الضــــابطان 

بـــــالنظر مــــــع اإلشــــــارة إلــــــى وقــــــوع توجيــــــه نســــــخة منــــــه إلــــــى المعنــــــي بــــــاألمر بواســــــطة رســــــالة 

  .لبلوغمضمونة الوصول مع اإلعالم با

ـــــدد المـــــؤرخ 32عــــــ   نونـوٕالـــــى جانـــــب المهـــــن البحريـــــة فقـــــد نظـــــم المشـــــرع بمقتضـــــى القاـــــ ـ

ـــــي  ـــــل  14ف ـــــل وأوكـــــل مهمـــــة  1995أفري ـــــي تهـــــم جميـــــع ميـــــادين النق مهنـــــة وكـــــالء العبـــــور الت
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ــــــى عــــــونين  ــــــــــة المخالفــــــــــات لهــــــــــذا التشــــــــــريع وكــــــــــل تقصــــــير يرتكبــــــه وكــــــالء العبــــــور إل معاين

أ7ر�������ل  14	������ن #������� ون  27ا���������ل (النقــــــل  محلفــــــين ومفوضــــــين للغــــــرض تــــــابعين لــــــوزارة

ـــــــس اإلجـــــــراءات ) 1995 ـــــــر المحاضـــــــر مـــــــن الوجهـــــــة الشـــــــكلية طبـــــــق نف ـــــــتم تحري علـــــــى أن ي

  .المعمول بها في معاينة المخالفات المتعلقة بالتشريع المنظم للمهن البحرية

  

  

�ــ�ان ا�.�-ـ, وا� +��ــ� :   6ا����ة *:  

هتمامــــا متزايــــدا مــــن قبــــل الســــلط العموميــــة وهــــو مــــا انفــــك ميــــدانا البيئــــة والتعميــــر يشــــهدان ا

ــــات قصــــد تحســــين إطــــار الحيــــاة والمحافظــــة علــــى الطبيعــــة  ــــد مــــن اآللي مــــا يفســــر وضــــع العدي

ــــــة والبيئيــــــة  ــــــة والحيواني ــــــروات النباتي ــــــي تهــــــدد اإلنســــــان والث ــــــة والحــــــد مــــــن األخطــــــار الت بالوقاي

عيــــة وترشــــيد إســــتعمال وضــــبط بــــرامج تهــــدف إلــــى التوفيــــق بــــين التنميــــة االقتصــــادية واالجتما

  .الموارد الطبيعية واإلدماج المالئم لإلنسان في محيطه

  :ا���ــ�ان ا�.�-ــ�   - أ 

ؤرخ ـــــــدد المـــــ91ون عـــــــط المحدثـــــة بمقتضـــــى القانــــــتعـــــد الوكالـــــة الوطنيـــــة لحمايـــــة المحيـــــ

 1992نـــــوفمبر  30ــــــدد المـــــؤرخ فـــــي 115ح بمقتضـــــى القـــــانون عـــــــوالمنقـــــ 1988أوت  2ي ـفـــــ

مؤسســــــات المعتنيــــــة بالمحافظــــــة علــــــى البيئــــــة وبمقاومــــــة كــــــل مصــــــادر التلــــــوث إحــــــدى أهــــــم ال

  .والضرر وجميع أشكال تدهور المحيط

وقد عّرف المشرع بالفصل الثاني منه تلوث المحيط بأنه إدخال أي مادة ملوثة بصفة 

 مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيمياوية أو مادية في العالم المادي بما فيه
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األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية والمساحات والمناظر الطبيعية 

  .  والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات التي تمثل الثروات البيئية الوطنية

ـــــي  ـــــة المخالفـــــات لهـــــذا التشـــــريع وللنصـــــوص التطبيقيـــــة المتخـــــذة ف وأوكـــــل مهمـــــة معاين

ـــــر المحاضـــــر فيهـــــ ـــــة شـــــأنه وتحري ـــــى وكال ـــــابعين إل ـــــى أعـــــوان مـــــؤهلين ومحلفـــــين للغـــــرض ت ا إل

 1988أوت  �2د�������د 	������ن #������� ون  12ا���������ل (حمايــــــة المحــــــيط أو إلــــــى الــــــوزارة المعنيــــــة 

  ).1992 و7	�ر  30ـدد ا�	ؤرخ 7� 115ا�	 $< �	$%"8 ا�$� ون �ـ

وخـــول لوكيــــل الجمهوريــــة المخــــتص ترابيــــا اإلذن بحجــــز البــــواخر المتســــببة فــــي التلــــوث 

ري وتعطيــل خروجهــا فــي انتظــار تســوية وضــعيتها القانونيــة بالتصــالح مــع الوكالــة أو إحالــة البحــ

  .ملفها على المحكمة المختصة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ معاينة المخالفة

ـــــــم بمقتضـــــــى األمـــــــر عــــــــ ـــــــي 2273وت ـــــــدد المـــــــؤرخ ف ســـــــن النظـــــــام  1990ديســـــــمبر  25ـ

للوكالـــــة الوطنيـــــة لحمايـــــة المحـــــيط الـــــذي يشـــــتمل  األساســـــي لســـــلك الخبـــــراء المـــــراقبين التـــــابعين

علــــى أعــــوان الوكالــــة الوطنيــــة لحمايــــة المحــــيط المــــؤهلين خصيصــــا للغــــرض وأعــــوان القطــــاع 

  ).1990ديسمبر  25من أمر  2الفصل (العام المؤهلين للقيام بمهمة المراقبـة 

ردوديـــة وأوكـــل لهـــم المشـــرع فـــي إطـــار المهمـــة المناطـــة بعهـــدتهم مراقبـــة ســـير ونجاعـــة وم

التجهيـــزات المخصصــــة لمعالجــــة المخلفـــات الملوثــــة أو إزالتهــــا مـــن قبــــل المؤسســــات الصــــناعية 

والفالحية والتجارية وكل شخص مادي أو معنوي له أنشطة قد تـؤدي إلـى تلـوث المحـيط بواسـطة 

  .الفواضل الجامدة أو السائلة أو الغازية وغيرها

يــة والميكروبيولوجيــة للمــواد التــي تنبعــث عــن وأهلهــم بالخصــوص لمراقبــة النوعيــة البكتريولوج

هذه المؤسسات أو التي تصبها في المحيط ومراقبة مصادر التلوث فـي المنـاطق البحريـة والسـهر 

  . على احترام التشريع الخاص بتصريف المياه المستعملة في المحيط
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علــــق المحاضــــر فــــي كــــل مخالفــــة للتشــــريع المت وعهد إلـيهم فـي هـذا اإلطـار بمهمـة تحريـر 

بــالمحيط وخاصــة مــا يهــم منهــا المواصــفات التونســية المتعلقــة بــالتلوث وبأحكــام القــانون المحــدث 

  ).1990ديسمبر  25من أمر  9الفصل (للوكالة الوطنية لحماية المحيط

ـــدد المـــؤرخ فـــي 41كمـــا تـــم بمقتضـــى القـــانون عــــ تنظـــيم الـــديوان الـــوطني  1993أفريـــل  19ـ

لمحـيط المـائي مـن كـل مظـاهر التلـوث فـي حـدود منـاطق تدخلـه للتطهير الذي عهد إليه بحماية ا

  .المتمثلة خصوصا في المناطق البلدية ومناطق التنمية السياحية والصناعية

وأوكــل المشــرع مهمــة معاينــة المخالفــات لهــذا التشــريع إلــى عــونين محلفــين تــابعين للــديوان 

ر فيها وصياغتها طبقا لإلجـراءات معينين من قبل رئيسه مديره العام على أن يتم تحرير المحاض

أفريـل  19ــدد المـؤرخ فـي 41مـن القـانون عــ 17الفصـل (المعمول بها بمجلة االجـراءات الجزائيـة 

1993.(  

كما وقع ضبط شروط السكب والتخلص من فواضل المياه غير المنزلية بتجهيـزات التطهيـر 

سـبتمبر  12ــدد المـؤرخ فـي 1885عــ  في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهيـر بمقتضـى األمـر

الذي أخضع معاينة المخالفات الواقعة له وتتبعهـا وزجرهـا إلـى نفـس نظـام المعاينـة الواقـع  1994

  ).1994سبتمبر  12من أمر  10الفصل (اإلشارة اليه   آنفا 

منظمــــا لشــــروط الــــربط بالشــــبكة  1994أكتــــوبر  3ـــــدد المــــؤرخ فــــي 2050وجــــاء األمــــر عـــــ

منـاطق تـدخل الـديوان الـوطني للتطهيـر وأخضـع معاينـة المخالفـات الواقعـة  العمومية للتطهير فـي

  ).1994أكتوبر  3من أمر  11الفصل (   ه وتتبعها وزجرها إلى النظام نفسه ـل

كمـــا تـــم مـــن جهـــة أخـــرى إحـــداث وكالـــة حمايـــة وتهيئـــة الشـــريط الســـاحلي بموجـــب القـــانون 

دتها مهمة حماية ضفاف البحـر والشـواطئ الذي أناط بعه 1995جويلية  24ـدد المؤرخ في 72عـ

والسـباخ والكثبــان الرمليــة والجــزر واألجــراف ومختلـف مكونــات الملــك العمــومي البحــري والمنــاطق 



 

 

 

76 

الداخليــة فــي حــدود متغيــرة حســب درجــة التفاعــل المنـــاخي والطبيعـــي والبشـــري بينهـــا وبـــين البحـــر 

والمنــاطق الرطبــة الســاحلية باســتثناء مثــل الغابــات الســاحلية ومصــبات األوديــة والــرؤوس البحريــة 

ــــدفاع األخــــرى جويليــــة  24دد المــــؤرخ فــــي 72مــــن القــــانون عـــــ 1الفصــــل (الحصــــون ومنشــــآت ال

1995.(  

وأوكل المشرع مهمة معاينة المخالفات لهذا القانون إلى مأموري الضابطة العدلية بمن فـيهم 

وان والخبــــراء المحلفـــــين أعــــوان اإلدارة المــــؤهلين للغــــرض بمقتضــــى قــــوانين خاصــــة والــــى األعــــ

والمؤهلين للغرض من طرف الـوزارة المكلفـة بالبيئـة مـن بـين صـنف األعـوان المعـادل علـى األقـل 

المتعلـق بضـبط النظـام  1983ديسمبر  12ـدد المؤرخ في 112ليه بالقانون عـ المشار إ" أ"لصنف 

ت العموميـة ذات الصـبغة األساسـي العام  ألعوان الدولة والجماعات العموميـة المحليـة والمؤسسـا

اإلدارية على ان يقع تحرير المحاضر وممارسة وظائف الضابطة العدلية وفقا لمجلـة اإلجـراءات 

  ).�1995و���1  24ا�	ؤرخ 7�  1995دد �� � 72	ن ا�$� ون �ـ 4ا���ل (الجزائية 

ــــــانون  ــــــات وٕازالتهــــــا بمقتضــــــى الق ــــــي النفاي ــــــم للتصــــــرف ف ــــــم وضــــــع اإلطــــــار المالئ كمــــــا ت

ـــــدد41عــــــ الـــــذي أوكـــــل إلـــــى مـــــأموري الضـــــابطة العدليـــــة بمـــــن  1996جـــــوان  10المـــــؤرخ فـــــي  ـ

ــــــى األعــــــوان والخبــــــراء  ــــــوانين خاصــــــة وٕال ــــــيهم أعــــــوان اإلدارة المــــــؤهلين للغــــــرض بمقتضــــــى ق ف

ـــــة مهمـــــة معاينـــــة  ـــــوزارة المكلفـــــة بالبيئ ـــــراجعين بـــــالنظر إلـــــى ال ـــــين للغـــــرض ال المـــــراقبين والمحلف

	�����ن  45ا��������ل (    طبيقيـــــة المتخـــــذة فـــــي شـــــأنه المخالفـــــات لهـــــذا التشـــــريع وللنصـــــوص الت

  ).�1996وان  10#� ون 

وخــــول لهــــم فــــي إطــــار القيــــام بــــوظيفتهم الــــدخول للمحــــالت المهنيــــة أثنــــاء ســــاعات العمــــل 

ــــــد اإلقتضــــــاء  ــــــام بالتحاليــــــل الالزمــــــة كمــــــا أهلهــــــم لإلســــــتعانة عن العاديــــــة ألخــــــذ العينــــــات والقي

  .بأعوان الشرطة والحرس والديوانة
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ـــد مـــن األوامـــر التطبيقيـــة األخـــرى  صـــدرت العدي مقاومــــة شــــتى مظــــاهر التلــــوث وفــــي إطــــار 

 2ـدد المؤرخ فـي 56لعل أهمها ما يتعلق بتنظيم تصريف النفايـات في المحيط بمقتضـى األمر عـ

المتعلــــق بجمــــع الزيــــوت  1982اكتــــوبر  16ـــــدد المــــؤرخ فــــي 1355واألمــــر عـــــ 1985جــــانفي 

 25 ـدد المؤرخ في2273من األمر عـ 10يا بمقتضى الفصل المستعملة اللذين وقع تنقيحهما جزئ

المتعلق بضبط النظام األساسي لسلك الخبـراء المـراقبين التـابعين للوكالـة الوطنيـة  1990ديسمبر 

  .لحماية المحيط

وأخضـــع المشـــرع معاينـــة وزجـــر المخالفـــات لهـــذين األمـــرين ألحكـــام مجلتـــي الشـــغل والميـــاه 

ا�	� $<  1982أ�%�و�ر  16	�ن أ	�ر  13و 12وا�����1ن  �1985�� ��  2	�ن أ	�ر  26ا���ل (

  ).1990 د��	�ر 25دد ا�	ؤرخ 7� 22	ن ا5	ر �ـ �10ز.�� �	$%"8 ا���ل 

الــذي  1995لســنة  70عــدد  وفــي إطــار المحافظــة علــى الميــاه والتربــة ســن المشــرع القــانون

بزحــــف الرمــــال يهــــدف إلــــى المحافظــــة علــــى أراضــــي المنــــاطق المهــــددة بــــاإلنجراف واإلنجــــراد و 

باستصــالح وحمايــة تربتهــا وٕالــى حمايــة المنشــآت الفنيــة والبنــى األساســية الكائنــة داخــل منــاطق 

مـن  1الفصـل (التدخل من اإلنجراف ومن تراكم األوحال من أي شكل آخـر مـن أشـكال التـدهور 

  ).17/7/1995المؤرخ في  70عدد   القانون 

مــــن م إ ج  10  وص علــــيهم بالفصــــلوخــــول المشــــرع لمــــأموري الضــــابطة العدليــــة المنصــــ

ذا القـانون ـات أحكـام هــوأعوان وزارتي الفالحة والبيئة والتهيئة الترابية المؤهلين لذلك معاينة مخالف

  ).17/7/1995ي ـالمؤرخ ف 70من القانون عدد  29الفصل (
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�ــ�ان ا� +��ــ�   - ب *:   

دد المـــــؤرخ 122ى القـــــانون عــــــتعتبـــــر مجلـــــة التهيئـــــة الترابيـــــة والتعميـــــر الصـــــادرة بمقتضـــــ

مـــــن أهـــــم النصـــــوص الصـــــادرة فـــــي ميـــــدان البنـــــاء والتعميـــــر والتهيئـــــة  1994نـــــوفمبر  28فـــــي 

  .الترابيـة

وهي تهدف إلى وضع القواعد الواجب إتباعها لتنظيم واستعمال المجال الترابي ولتخطيط 

ة على السالمة وٕانشاء التجمعات السكنية وتنميتها بما يكفل تكييف إطار العيش والمحافظ

والصحة العامة ويضمن إحكام استغالل الموارد والتوزيع المحكم بين المناطق العمرانية والريفية 

وحماية مناطق الصيانة والمواقع الطبيعية والثقافية بما في ذلك المناطق األثرية ضمانا لتنمية 

  .متوازنة مستديمة

تشريع إلى كل من وكيل الجمهورية وأوكل المشرع مهمة معاينة جميع المخالفات لهذا ال

ومساعديه وٕالى حكام النواحي وأعوان الضابطة العدلية من شرطة وحرس ولألعوان المكلفين 

بمراقبة التراتيب البلدية وألعوان السلك الفني المحلفين والمكلفين بالرقابة بالوزارة المكلفة بالتعمير 

للغرض ولألعوان المحلفين والمؤهلين للغرض وٕالى مهندسي وزارة الفالحة المحلفين والمؤهلين 

المكلفتين بالتراث والبيئة والتهيئة الترابية وللخبراء المراقبين التابعين للوكالة  للوزارتينالتابعين 

من مجلة التهيئة الترابية  88الفصل (الوطنية لحماية البيئة المحلفين والمؤهلين للغرض

  ).والتعمير

جويلية  24دد المؤرخ في  73ي البحري بمقتضى القانون عـ كما تم تنظيم الملك العموم

1995.  

وعهد المشرع بمهمة معاينة جميع المخالفات لهذا التشريع وتحرير المحاضر فيها كل من 

وكيل الجمهورية ومساعديه وٕالى حكام النواحي وأعوان الضابطة العدلية من شرطة وحرس إلى 
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وألعوان السلك الفني المحلفين والمؤهلين  لبلدية ولألعوان المكلفين بمراقبة التراتيب ا

للغرض التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالبيئة والتهيئة الترابية وألعوان الوزارة 

المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية وألعوان الصحة العمومية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة 

من  31الفصل (للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية البيئة بالصحة العمومية و 

  ).1995جويلية  24قانون 

المتعلق  1986مارس  7 المؤرخ في 1986لسنة  17وتدخل المشرع بمقتضى القانون عدد 

بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات ليؤكد أن هذا الملك يشتمل على 

) الطرقات الجهوية والطرقات المحلية –الطرقات القومية (مخصصة لمرور العموم الطرقات ال

وكذلك توابع الطرقات مثل المحالت التي تأوي مصالح صيانة الطرقات والتالع والخنادق 

والجدران الساندة والمالجئ ومأوي السيارات وكل قطعة أرض الزمة الستغالل الطريق وكذلك 

  .باستمرار كل منقول تبعي مرتبط بها

وأوكل مهمة معاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون وباألوامر والقرارات المتخذة 

  .لتطبيقه إلى كل من أعوان الضابطة العدلية واألعوان المحلفين التابعين لإلدارة المختصة

ي ـدد المؤرخ ف20وعمل من جهة أخرى على تنظيـم استغالل المقاطـع من خالل القـانون عـ

  .1989فيفري  22

وأوكل مهمة معاينة المخالفات لهذا التشريع وللنصوص التطبيقية المتعلقة به ولكراس 

الشروط وتحرير المحاضر فيها إلى كل من وكيل الجمهورية ومساعديه ولحكام النواحي وأعوان 

ع الضابطة العدلية من شرطة وحرس ولألعوان المحلفين المكلفين بمراقبة استغالل المقاط

  ).1989فيفري  22من قانون  38الفصل (

  :ا���ـــ�ان ا�2��3ـــ� :   7ا����ة 
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عمــــــــل المشـــــــــرع علـــــــــى تنظـــــــــيم القطـــــــــاع الثقـــــــــــافي وخصـــــــــــه بمجموعـــــــــــة هامـــــــــــة مـــــــــــن 

ــــــق بحمايــــــة التــــــراث األثــــــري والتــــــاريخي والفنــــــون  النصــــــوص التشــــــريعية يبقــــــى أهمهــــــا مــــــا يتعل

  .اطات الثقافية األخرىالتقليدية وبالملكية األدبية والفنية وغيرها من النش

   :حماية التراث األثري والتاريخي   -أ 

ـــــانون عــــــ ـــــي 35تـــــم بمقتضـــــى الق ـــــدد المـــــؤرخ ف ـــــة حمايـــــة  1994فيفـــــري  24ـ إصـــــدار مجل

ـــــع الثقافيـــــة وترتيبهـــــا  ـــــي اهتمـــــت بتعيـــــين المواق التـــــراث األثـــــري والتـــــاريخي والفنـــــون التقليديـــــة الت

كمــــــا تطرقــــــت إلــــــى . البريــــــة والبحريــــــةوحمايتهــــــا ونظمــــــت عمليــــــات الحفريــــــات واالكتشــــــافات 

  .شروط التفويت في المنقوالت واالتجار في القطع األثرية والتاريخية

ــــانون إلــــى كــــل مــــن أعــــوان الضــــابطة  وأوكــــل المشــــرع مهمــــة معاينــــة المخالفــــات لهــــذا الق

العدليـــــــة وأعـــــــوان الواليـــــــات والبلـــــــديات المكلفـــــــين بمراقبـــــــة التراتيـــــــب واألعـــــــوان المـــــــؤهلين مـــــــن 

ير المكلـــــف بالثقافـــــة مـــــن بـــــين أعـــــوان التفقـــــد المختصـــــين فـــــي التـــــراث والتـــــابعين طـــــرف الـــــوز 

ــــــه العمــــــل واألعــــــوان  ــــــا للتشــــــريع الجــــــاري ب ــــــالتراث المحلفــــــين للغــــــرض طبق ــــــإلدارة المكلفــــــة ب ل

المــــــؤهلين مــــــن طــــــرف الــــــوزير المكلــــــف بــــــالتعمير مــــــن بــــــين ســــــلك مهندســــــي وفنيــــــي اإلدارة 

  ).من مجلة حماية التراث 86الفصل (

م فــــــــي إطــــــــار المأموريــــــــة المناطــــــــة بعهــــــــدتهم زيــــــــارة الحفريــــــــات والحضــــــــائر وخــــــــول لهــــــــ

العموميـــــــــة أو الخاصـــــــــة الموجـــــــــودة بالمنـــــــــاطق األثريـــــــــة وتصـــــــــوير العناصـــــــــر ذات األهميـــــــــة 

  ).من مجلة حماية التراث في فقرته الثالثة 87الفصل (األثرية 

ـــــــــع الثقافيـــــــــ ـــــــــى المـــــــــالكين أو الحـــــــــائزين أو الشـــــــــاغلين داخـــــــــل المواق ة كمـــــــــا أوجـــــــــب عل

والمنــــــاطق المصــــــانة وعلــــــى مــــــالكي المعــــــالم التاريخيــــــة أو المنتفعــــــين بهــــــا عـــــــدم مــــــنعهم مــــــن 

ــــة بهــــا زيـــــارة  األماكـــــن  ــــة مــــن (المشــــار إليهــــا ومراقبــــة األشــــغال الجاري الفقرتــــان األولــــى والثاني
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ـــــــــــى محـــــــــــالت الســـــــــــكنى  ـــــــــــق دخـــــــــــولهم إل وعل ــــــــراث 87الفصــــــــل  ــــــــة الت ــــــــة حماي ) . مــــــــن مجل

ـــــــرام إجـــــــرا ـــــــى شـــــــرط احت ـــــــة اإلجـــــــراءات وتوابعهـــــــا عل ـــــــيش المنصـــــــوص عليهـــــــا بمجل ءات التفت

  ).من مجلة حماية التراث 87الفقرة األخيرة من الفصل (الجزائية 

  :حماية الملكية األدبية   - ب 

ــــــة بمقتضــــــى القــــــانون    ــــــة الملكيــــــة األدبيــــــة والفني وضــــــع المشــــــرع نظامــــــا خاصــــــا بحماي

  .1994فيفري  24ـدد المؤرخ في 36عـ

لفــــات لهــــذا التشــــريع وتحريــــر المحاضــــر فــــي شــــأنها الــــى كــــل وأوكــــل مهمــــة معاينــــة المخا

ــــة مــــن  ــــف بالثقاف ــــة واألعــــوان المــــؤهلين مــــن طــــرف الــــوزير المكل مــــن مــــأموري الضــــابطة العدلي

 54ا��������ل (المحلفـــــين للغـــــرض ) أ(بـــــين ســـــلك أعـــــوان وزارة الثقافـــــة المنتمـــــين إلـــــى صـــــنف 

  ).��71994ري  24	ن #� ون 

ــم قطــاع الفيديـو   -ج   :تنظي

الـــــذي  1988جويليـــــة  2ي ـــــــدد المـــــؤرخ فـــــ76ون عـــــــذا القطـــــاع بمقتضـــــى القانــــــظـــــم هـــــن

أخضـــــع إنتـــــاج وتوريـــــد وتوزيـــــع واســـــتغالل األفـــــالم الســـــينمائية المســـــجلة علـــــى أشـــــرطة الفيـــــديو 

إلــــــى رخصــــــة مــــــن وزيــــــر الشــــــؤون الثقافيــــــة وأوكــــــل إلــــــى نــــــوادي الفيــــــديو المــــــرخص لهــــــا دون 

ــــي الفيــــديو كــــراء وبيعــــاســــواها االســــتغالل التجــــاري لألشــــرطة المســــ 	����ن  7و 1ا�������ل (جلة ف

  ).�1988و���1  2#� ون 

وعهــــــد إلــــــى المــــــوظفين المــــــؤهلين بقــــــرار مــــــن وزيــــــر الشــــــؤون الثقافيــــــة بمهمــــــة معاينــــــة 

ــــــر المحاضــــــر فيهــــــا  �و��1�������  2	������ن #������� ون  9 ا���������ل(المخالفــــــات لهــــــذا القــــــانون وتحري

1988.(  

  :ا���ـ�ان ا�4��#ـ� :   8ا����ة 



 

 

 

82 

بالميــــدان الســــياحي وجــــود هياكــــل تهــــتم بمراقبــــة  طــــــــــار إهتمامــــــــــه أقــــــــــر المشــــــــــرع فــــــــــي إ

لســــنة  16بنــــاء الفنــــادق والمؤسســــات الســــياحية وٕادارة شــــؤونها مــــن خــــالل ســــنه للقــــانون عــــدد 

معتبـــــرا أنـــــه ال يمكـــــن لألشـــــخاص أو الـــــذوات المعنويـــــة . 1961مـــــاي  31المـــــؤرخ فـــــي  1961

ـــــادق أو مؤسســـــات ســـــياحية أو تغييرهـــــ ـــــاء فن ـــــذين يعتزمـــــون بن ـــــي ال ا أو تحســـــينها أن يشـــــرعوا ف

ــــر  ــــة البنــــاء أو التغيي ــــى أمثل ــــار والســــياحة عل األشــــغال إال بعــــد أن يصــــادق كاتــــب الدولــــة لألخب

  ).1961	�ي  31	ن #� ون  2ا���ل (أو التحسين 

وأوكل مهمة معاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة في تنفيذه إلى 

دولة لألخبار والسياحة المكلفين بهذا الغرض بصفة قانونية بعد أدائهم المتفقدين التابعين لكتابة ال

  ).1961	�ي  31	ن #� ون  5ا���ل (اليمين 

المتعلق بمراقبة التصرف في  1973أكتوبر  3المؤرخ في  3وجاء المرسوم عدد 

المؤسسات السياحية ليعرف هذه األخيرة بأنها كل مؤسسة تستقبل حرفاء سياحيين وتقدم لهم 

  .خدمات تتمثل في اإلقامة والمأكل أو المشروبات أو تنظم لهم ما يرفه عنهم

وأوكل مهمة تفقد هذه المؤسسات السياحية إلى أعوان إدارة السياحة المحلفين دون أن 

أو أعوان الصحة  االقتصاديةيمس ذلك من اختصاصات الضابطة العدلية أو أعوان المراقبة 

  ).1961	�ي  31	ن #� ون  15ا���ل (

كما عهد إلى أعوان إدارة السياحة أيضا بمعاينة المخالفات ألحكام هذا المرسـوم ونصوصـه 

  ). 1961	�ي  31	ن #� ون  17ا���ل (التطبيقية 

  

  

  :ا���ـ�ان ا��5ـ� :   9ا����ة 
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خـــــــــــــص المشـــــــــــــرع الميـــــــــــــدان الصـــــــــــــحي بمجموعـــــــة هامـــــــة مـــــــن النصـــــــوص التشـــــــريعية 

ـــــوق  ـــــاره أحـــــد المقومـــــات األساســـــية لحق ـــــة باعتب ـــــة اجتماعي ـــــة لكـــــل تنمي ـــــزة الثابت اإلنســـــان والركي

  .واقتصادية

ــــــ 21وفــــــي هــــــذا اإلطــــــار تــــــم بمقتضــــــى القــــــانون عـــــــ   1991مــــــارس 13ي ـدد المــــــؤرخ ف

  .تنظيم مهنتي الطب وطب األسنان وسن شروط وقواعد ممارستهما

وأوكــــل المشــــرع مهمــــة معاينــــة جميــــع المخالفــــات لهــــذا القــــانون وتحريــــر المحاضــــر فيهــــا 

ـــــى أعـــــو  ـــــة وزارة الصـــــحة إل ـــــابعين لمصـــــالح تفقدي ـــــين الت ـــــة ولألعـــــوان المحلف ان الضـــــابطة العدلي

ــــة اإلجــــراءات الجزائيــــة  ــــتم ذلــــك طبقــــا للمقتضــــيات الــــواردة بمجل ــــى أن ي ــــة عل ا�������ل (العمومي

وأوجــــب علــــيهم توجيــــه نتيجــــة ) 1991	�����رس  13ا�	����ؤرخ 7�����  21	����ن ا�$����� ون �����دد  7

المخـــــتص ترابيـــــا مـــــع تبليـــــغ نســـــخة منهـــــا إلـــــى  أعمـــــالهم بـــــدون تـــــأخير إلـــــى وكيـــــل الجمهوريـــــة

  .وزارة الصحة العمومية وللمجلس الوطني للعمادة المعنية

كمــــا تــــم ضــــبط الشــــروط العامــــة للممارســــة الحــــرة لمجمــــوع المهــــن شــــبه الطبيــــة بموجــــب 

ـــــة شـــــبه  1992أوت  3دد المـــــؤرخ فـــــي 74القـــــانون عــــــ ـــــذي أخضـــــع كـــــل ممارســـــة حـــــرة لمهن ال

ـــــة لتـــــرخيص مســـــبق مـــــن وزيـــــر  ـــــة بعـــــد أخـــــذ رأي لجنـــــة مختصـــــة تحـــــدد طبي الصـــــحة العمومي

  .تركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة العمومية

وأوكـــــل المشـــــرع إلـــــى متفقـــــدي الصـــــحة العموميـــــة مهمـــــة معاينـــــة جميـــــع المخالفـــــات لهـــــذا 

ــــر المحاضـــر فيهــــا  أوت  3ـ���دد ا�	���ؤرخ 7���� 74	���ن ا�$���� ون ����ـ 23ا������ل (التشريــــع وتحري

  ).:�رة7� 7$ر%6 ا5 1992
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وخـــــــــــول لهـــــــــــم فـــــــــــي إطـــــــــــار المأموريـــــــــــة المناطــــة بعهــــدتهم القيــــام بزيــــارات تفقديــــة علــــى 

ـــــائق والمســـــتندات الالزمـــــة وأخـــــذ نســـــخ منهـــــا  ـــــة بكـــــل الوث  23الفصـــــل (عـــــين المكـــــان والمطالب

  ).في فقرته الثانية 1992أوت  3ـدد المؤرخ في 74من القانون عـ

ــــى المســــتغلين للمؤسســــات المعــــدة لممار  ســــة المهــــن شــــبه الطبيــــة الســــماح كمــــا أوجــــب عل

ـــــدد 74مــــن القــــانون عـــــ 23الفصــــل (لهــــم بالــــدخول للمحــــالت بحرّيــــة وتســــهيل قيــــامهم بمهــــامهم 

  ).في فقرته الثالثة 1992أوت  3المؤرخ في 

تنظـــيم ممارســـة مهنـــة أخصـــائي  1992أوت  3دد المـــؤرخ فـــي 73وتـــم بموجـــب القـــانون عــــ

  .نفساني في القطاع الحر

ادات المختصـــــــة بهـــــــذا النشـــــــاط إلـــــــى المراقبـــــــة الفنيـــــــة لمصـــــــالح وأخضـــــــع المشـــــــرع العيـــــــ

التفقــــديات التابعــــة لــــوزارة الصــــحة العموميــــة التــــي أهلهــــا القــــانون إلجــــراء التفقــــدات الضــــرورية 

ـــــة بمـــــدها بالوثـــــائق والمســـــتندات الالزمـــــة وتمكينهـــــا مـــــن نســـــخ منهـــــا عنـــــ د اإلقتضـــــاء ـوالمطالب

  ).1992أوت  3في دد المؤرخ 73ن القانون عــث مـالفصل الثال(

وأوجــــب علــــى مســــتغلي العيــــادات المشــــار اليهــــا تمكــــين أعــــوان التفقــــد مــــن الــــدخول إلــــى 

  . محالتهم وتيسير أداء مهامهم

 1973أوت  3المــــــــؤرخ فـــــــــي  1973دد لســــــــنة  55م بمقتضــــــــى القانـــــــــــون عـــــــــ ـكمــــــــا تــــــــ

ـــــــانون عــــــــ ـــــــي  24المـــــــنقح بموجـــــــب الق ـــــــري  27دد المـــــــؤرخ ف ـــــــانون عــــــــ 1989فيف دد 101وبالق

ـــــــانون عــــــــ 1989ديســـــــمبر  11ؤرخ فـــــــي المـــــــ ـــــــي 75وبالق تنظـــــــيم   1992أوت  3دد المـــــــؤرخ ف

  .المهن الصيدلية وسن شروط وقواعد ممارستها

وأوكــــــل المشــــــرع إلــــــى الصــــــيادلة المتفقــــــدين مهمــــــة الســــــهر علــــــى تنفيــــــذ جميــــــع أحكــــــام 

ـــــة بممارســـــة الصـــــيدلة وبـــــالمواد الســـــمية ـــــب المتعلق ـــــي هـــــذا اإلطـــــا. القـــــوانين والتراتي ر وأهلهـــــم ف



 

 

 

85 

للقيــــــــام  بتفقــــــــدات دوريــــــــة يراقبــــــــون بمناســــــــبتها الصــــــــيدليات ومخــــــــابر الصــــــــنع ومســـــــــتودعات 

األدويـــــــة العموميـــــــة منهـــــــا والخاصـــــــة والمغـــــــازات التـــــــي تمســـــــك مـــــــواد ســـــــمية  طبقـــــــا ألحكـــــــام  

المتعلــــــق بتفقــــــد الصــــــيدليات وغيرهــــــا مــــــن  1961مــــــاي  31دد المــــــؤرخ فــــــي  15القــــــانون عـــــــ 

  ).1973أوت  3ي ـدد المؤرخ ف55لقانون عـن اـم 44الفصل (ة ـالمؤسسات الصيدلي

الصـــــيدلية  1978مـــــارس  8دد المـــــؤرخ فـــــي 23كمـــــا نظـــــم المشـــــرع بمقتضـــــى القـــــانون عــــــ

  .البيطرية وضبط قواعد ممارستها ورتب شروط صنع األدوية البيطرية وعرضها للبيع

نظامــــــا عامــــــا لتفقــــــد  1961مـــــاي  31دد المــــــؤرخ فــــــي 15ووضـــــع بمقتضــــــى القــــــانون عــــــ

ــــــدين الصــــــيدليات  ــــــى الصــــــيادلة المتفق وغيرهــــــا مــــــن المؤسســــــات الصــــــيدلية أوكــــــل بمقتضــــــاه إل

وألعـــــــوان الضـــــــابطة العدليـــــــة مهمـــــــة معاينـــــــة جميـــــــع المخالفـــــــات للتشـــــــريع المتعلـــــــق بالنشـــــــاط 

ـــــــواردة بمجلـــــــة اإلجـــــــراءات  الصـــــــيدلي وتحريـــــــر المحاضـــــــر فـــــــي شـــــــانها طبقـــــــا للمقتضـــــــيات ال

  ).1961	�ي  �31	ؤرخ 7� دد ا 15	ن ا�$� ون �ـ  3و �2ن ـا���(ة ـالجزائي

وخــــــول لهــــــم فــــــي إطــــــار المأموريــــــة المناطــــــة بعهــــــدتهم القيــــــام بتفقــــــدات دوريــــــة بجميــــــع 

المؤسســـــــات المشـــــــار اليهـــــــا والســـــــهر علـــــــى مراعـــــــاة مقتضـــــــيات التشـــــــريع الخـــــــاص بالميـــــــدان 

الصــــيدلي وتحريــــر تقريــــر فــــي نتيجــــة أعمــــالهم يكــــون مشــــفوعا فــــي صــــورة المخالفــــة بمحضــــر 

  ). 1961	�ي  31دد ا�	ؤرخ 7� 15ون �ـــ	ن ا�$�  4ا���ل (في معاينتها 

ـــــة أو الصـــــحية أو الدوائيـــــة المـــــدخرة  ـــــات مـــــن المـــــواد الكيماوي ـــــع عين وأجـــــاز لهـــــم أخـــــذ أرب

ــــــــع فــــــــي الصــــــــيدليات والمخــــــــابر وتوابعهــــــــا كالمغــــــــازات والمصــــــــانع والعربــــــــات  أو المعــــــــدة للبي

الع والوصــــــــول المســــــــتعملة فــــــــي التجــــــــارة والمســــــــتودعات ومحطــــــــات األرتــــــــال ومــــــــواني اإلقــــــــ

قصــــد إخضــــاعها ) 1961	�����ي  31دد ا�	����ؤرخ 7����� 15	����ن ا�$����� ون �����ـ 6و 3ا��������ن (

إلــــى التحاليــــل الكفيلــــة ببيــــان نوعيتهــــا ومراقبــــة تركيبتهــــا ومفعولهــــا علــــى أن يــــتم ذلــــك بمحضــــر 
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. غيابهمــــــــــا بعــــــــــد دعوتهمــــــــــا بصــــــــــفة قانونيــــــــــة البــــــــائع أو الماســــــــك أو مــــــــن يمثلهمــــــــا أو فــــــــي 

مختومــــة يوجــــه إحــــداها للمخبــــر العمــــومي للتحليــــل فــــي حــــين وتحفــــظ تلــــك العينــــات بظــــروف 

يحــــتفظ ببقيــــة العينــــات علــــى ذمــــة الخبــــراء الــــذين قــــد يقــــع االلتجــــاء لتعييــــنهم عنــــد االقتضـــــاء 

وعلــــق مباشــــرة أعمــــال ) . 1961	�����ي  31دد ا�	����ؤرخ 7����� 15	����ن ا�$����� ون �����ـ 7ا�������ل (

التحقيــــــق عــــــدا حجــــــز المــــــواد المشــــــار إليهــــــا مبــــــدئيا علــــــى صــــــدور إذن بــــــذلك مــــــن قاضــــــي 

ـــــة المـــــواد فاســـــدة ممـــــا صـــــيرها غيـــــر  صـــــورتي التلـــــبس بجريمـــــة التـــــدليس أو إذا مـــــا كانـــــت حال

  ).1961ماي  31ي ــالمؤرخ ف 15من القانون عدد  5الفصل (صالحة لالستعمال 

وأوجب أن يتضمن المحضر المحرر بشأن أعمال أخذ العينة أو الحجز اسم القائم بذلك 

وٕامضائه وتاريخ وساعة ومكان وقوع ذلك واسم الشخص الذي أخذت ولقبه وصفته ومحل إقامته 

  .منه ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو مقره مع ذكر نوع العينة المأخوذة أو المواد المحجوزة

وفي صورة اخذ العينة أثناء الطريق فانه يجب أن يتضمن المحضر عالوة على البيانات 

ورين بأوراق الطريق أو بتذاكر الشحن كمرسلين أو المشار إليها أسماء ومقرات األشخاص المذك

  .مرسل إليهــم

ويمكـــــن لصـــــاحب البضـــــاعة أو ماســـــكها أو لنائـــــب مؤسســـــة النقـــــل المطالبـــــة بالتنصـــــيص 

. علــــى جميـــــع التصــــريحات التـــــي يراهــــا مفيـــــدة صــــلب المحضـــــر الــــذي يخضـــــع إلــــى إمضـــــائه

  .وٕاذا ما رفض ذلك تم التنصيص على امتناعه عن اإلمضاء

ــــى وأوجــــب ا ــــات المــــأخوذة إل ــــائج تحاليــــل العين ــــة نت ــــدين إحال ــــى الصــــيادلة المتفق لمشــــرع عل

  .النيابة العمومية المختصة ترابيا

ـــــم تـــــأت بنتيجـــــة تؤكـــــد  ـــــيهم إعـــــالم ذي  الشـــــبهة بنتيجـــــة التحاليـــــل التـــــي ل كمـــــا أوجـــــب عل

  .قيام مخالفة في مواجهتهم
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ت النظـــــــــر تتكفـــــــــل فـــــــــإن الســـــــــلطة العدليـــــــــة ذا أمــــــا إذا كانــــــت نتيجــــــة التحاليــــــل إيجابيــــــة 

ـــــــى التقريـــــــر وٕابـــــــداء  بـــــــإعالم ذي الشـــــــبهة بأنـــــــه محـــــــل تتبـــــــع وتشـــــــعره بإمكانيـــــــة اإلطـــــــالع عل

ملحوظاتـــه بشـــأنه والمطالبـــة بـــإجراء اختبـــار آخـــر فــــي أجـــل أقصـــاه خمســـة أيـــام تضـــاف اليهــــا 

مــــــاي  31المــــــؤرخ فــــــي  15مــــــن القــــــانون عــــــدد  8الفصــــــل (آجــــــال المســــــافة عنــــــد اإلقتضــــــاء 

1961.(  

تنظـــيم المـــواد الســـمية وترتيبهــــا  1969جويليـــة  26دد المـــؤرخ فـــي 54عــــ وتضـــمن القـــانون

  .وضبط قواعد صنعها وتحضيرها وٕايداعها ومسكها وتوريدها واإلتجار فيها

ــــــى الصــــــيادلة المتفقــــــدين وألعــــــوان الضــــــابطة العدليــــــة وأعــــــوان الفــــــروع الماليــــــة  وأوكــــــل إل

صــــة مهمــــة معاينــــة كــــل وغيــــرهم مــــن أعــــوان الســــلطة المــــؤهلين للغــــرض بمقتضــــى قــــوانين خا

مــــن القــــانون عــــدد  115الفصــــل (مخالفــــة لمقتضــــيات هــــذا التشــــريع وتحريــــر المحاضــــر فيهــــا 

  ).1969جويلية  26المؤرخ في  54

واهـــتم المشـــرع مـــن جهـــة أخـــرى بمســـألة المراقبـــة الصـــحية البيطريـــة عنـــد توريـــد وتصـــدير 

نتوجــات الغذائيــة التـــي تحتـــوي الحيوانــات والمنتوجــات الحيوانيــة بمــا فــي ذلــك منتوجــات البحــر والم

 9المــؤرخ فــي  1999لســنة  24علــى مكونــات مــن أصــل حيــواني مــن خــالل ســنه للقــانون عــدد 

  .1999مارس 

وأوكل مهمة إجراء تلك المراقبة ألطباء بياطرة محلفين ومؤهلين لتحرير محاضر المخالفات 

يمكن لهذا األخير عالوة على التي يعاينونها والذين يعينهم الوزير المكلف بالمالحة على أنه 

في هذا الصدد بأعوان يعينهم الوزير المكلف بالصحة العمومية على أن يكون  االستعانةذلك 

  .هؤالء محلفين ومؤهلين إلجراء هذه المراقبة ولتحرير محاضر في المخالفات التي يعاينونها
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كما نظم المشـرع ميـدان المخـدرات بموجـب  1992مــــاي  18دد المــــؤرخ فــــي 52القــــانون عـــــ

بهدف وقاية وعالج المدمنين علـى  1995نوفمبر  9ـدد المؤرخ في 94المتمم بمقتضى القانون عـ

ــــ ــــاج وتوريــــد وٕاتجــــار ومســــك بغايــــة ـتعــــاطي المخــــدرات وزجــــر المخــــالفين ل ه مــــن اســــتهالك وٕانت

  .اإلستهالك أو اإلتجار

" ب"بالجـــــدول  وعـــــّرف المـــــواد المخـــــدرة الخاضـــــعة لهـــــذا القـــــانون بجميـــــع المـــــواد المدرجـــــة

الملحــــق إليــــه ســــواء كانــــت طبيعيــــة أو مركبــــة مهمــــا كــــان نوعهــــا أو شــــكلها أو مرحلــــة نموهــــا 

  ).1992	�ي  18دد ا�	ؤرخ 7� 52	ن ا�$� ون �ـ 1ا���ل (أو تركيبها الكيميائي 

أعــــوان وأوكــــل مهمــــة معاينــــة جميــــع المخالفــــات لهــــذا التشــــريع وتحريــــر المحاضــــر فيهــــا إلــــى 

مشــار إلــيهم بالفصــل العاشــر مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة ولبقيــة األعــوان الضــابطة العدليــة ال

المــؤهلين للغــرض بمقتضــى قــوانين خاصــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لمكافحــة المخــدرات 

  ).1992	�ي  18ا�	ؤرخ 7�  752� 7$ر%6 ا5و�8 	ن ا�$� ون �دد  23ا���ل (

ــــى المحــــالت واأل ــــدخول فــــي كــــل وقــــت إل ــــي توجــــد بهــــا مــــواد مخــــدرة وأجــــاز لهــــم ال مــــاكن الت

ــــب أو التــــي توجــــد بهــــا أشــــياء مــــن شــــأنها  ــــرويج أو التهري ســــواء لالســــتهالك أو التصــــنيع أو الت

فـــــــي فقرتـــــــه الثانيـــــــة مـــــــن القـــــــانون  23الفصـــــــل (أن تســـــــاعد علـــــــى اكتشـــــــاف تلـــــــك العمليـــــــات 

غيـــر أنـــه علـــق دخـــولهم إلـــى محـــالت الســـكنى علــــى ) . 1992مـــاي  18ؤرخ فـــي ـــــدد المـــ52عــــ

وكيـــــل الجمهوريـــــة أو قاضـــــي التحقيـــــق حســـــب األحـــــوال مـــــع إلذن لهـــــم كتابيـــــا بـــــذلك مـــــن قبـــــل ا

الفصـــــالن (مـــــن مجلـــــة اإلجـــــراءات الجزائيـــــة  94التقيـــــد بـــــإجراءات التفتـــــيش الـــــواردة بالفصـــــل 

  ).1992ماي  18المؤرخ في  52من القانون عدد  26و 25

ـــــة فيهـــــا ب ـــــر قائم ـــــع المـــــواد المخـــــدرة وتحري محضـــــر ذي الشـــــبهة كمـــــا خـــــول لهـــــم حجـــــز جمي

  .على أن يتم ضبط وزنها وبيان نوعها صلب محضر الحجز
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ــــــــة منهــــــــا للتحليـــــل بواســـــطة المخـــــابر المختصـــــة التابعـــــة  ــــــــيهم إخضــــــــاع عين وأوجــــــــب عل

  .للمؤسسات العمومية دون سواها وذلك لتحقيق محتواها وعناصر تركيبها

وٕاحالـة مـا عهـدة بالقضـية كما أوجب عليهم أخذ الكمية الكافية لوضـعها علـى ذمـة المحكمـة المت

هـــو صـــالح منهـــا لالســـتعمال فـــي ميـــادين الطـــب والبيطـــرة والصـــيدلة علـــى المؤسســـات العموميــــة 

المختصة في حـين يـتم إعـدام مـا تبقـى منهـا بمحضـر ممثـل النيابـة العموميـة ونائـب عـن السـلطة 

 18رخ فــي المــؤ  52فــي فقرتــه الثانيــة مـن القــانون عــدد  25الفصـل (التـي باشــرت أعمــال الحجــز 

  ).1992ماي 

ونحوهـــا التـــي كمــا أجـــاز لهــم حجـــز المزروعـــات والمنتوجــات والمعـــدات واآلالت ووســـائل النقــل 

استعملت أو أعدت لالستعمال في إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو ترويج أو تهريب المواد المخـدرة 

  ).1992ماي  18المؤرخ في  52ون عدد ـمن القان 28الفصل (

المكاســـب المتحصــــل عليهــــا بصـــفة مباشــــرة أو غيــــر مباشـــرة مــــن جــــرائم وأهلهـــم لحجــــز جميــــع 

المخدرات من عقارات ومنقوالت على ملك المحكوم عليه أو على ملك غيره مـع مراعـاة حقـوق الغيـر 

ــة  المكتســبة عــن حســن نيــة فــي انتظــار استصــفائها مــن قبــل المحكمــة المتعهــدة لفائــدة صــندوق الدول

  ).1992ماي  18لمؤرخ في ا 52من القانون عدد  22الفصل (

وفي مجال حمايته للفرد مـن األخطـار التـي تطالـه فـي جسـده وصـحته، أصـدر المشـرع القـانون 

المتعلـــق بالحمايـــة مـــن األخطـــار الناتجـــة عـــن  1981جـــوان  18المـــؤرخ فـــي  1981لســـنة  51عـــدد 

در وأكــد بفصــله األول أن أحكامــه تنطبــق علــى كــل نشــاط معــرض لمصــا. مصــادر اإلشــعاع الــذري

اإلشــعاع الــذري مــا عــدا المصــادر المشــعة التابعــة للســلط العســكرية والمنــاجم المنتجــة للمــواد المشــعة 

  .والتجهيزات النووية والتي تضبطها قوانين خاصة
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وأوكــل مهمــة معاينــة المخالفــات ألحكــام هــذا القـــانون واألوامـــر والقـــرارات المتخـــذة لتطبيقـــه إلـــى 

 18مـن القـانون المـؤرخ فـي  5الفصـل (ية محلفين ومعينين إسميا أعوان تابعين لوزارة الصحة العموم

  ).1992ماي 

المتعلـق بالوقايـة  1998فيفـري  23المـؤرخ فـي  1998لسـنة  17كما سـن المشـرع القـانون عـدد 

وأسند مهمة معاينة المخالفات ألحكامه وتحريـر محاضـر فـي شـأنها إلـى أعـوان . من مضار التدخين

اإلدارة المحلفـــين والحــــاملين لبطاقـــات مهنيـــة والمـــؤهلين حســـب األحكــــام الضـــابطة العدليـــة وأعـــوان 

  ).23/2/1998من القانون المؤرخ في  14الفصل (التشريعية الجاري بها العمل 

 

  ا���ب ا�'�&%                                                 

  أ-#�ل ا����ط� ا�د���

هياكلها المتمثلة في أعوان الضابطة العدلية سبق تعريف الضابطة العدلية بالرجوع إلى 

ذوي االختصاص العام وأعوان الضابطة العدلية ذوي االختصاص المحدد ثم تعريفها بالرجوع 

إلى وظائفها المتمثلة في معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى 

  .المحاكم

إلى أعوان الضابطة العدلية فحسب بل إلى إال أن مهمة البحث في الجرائم ليست موكولة 

قضاة من الصنف العدلي ممثلين في حكام التحقيق الذين عهد إليهم المشرع مهمة التحقيق في 

مة ـي يمكن للمحكـالقضايا الجزائية والبحث بدون توان عن الحقيقة ومعاينة جميع األمور الت

  ).جراءات الجزائيةمن مجلة اإل 50الفصل (ا لتأييد حكمها ـإليه االستناد

ولما كانت وظائف أعوان الضابطة العدلية مشابهة لوظائف قاضي التحقيق كان من 

وتبنى المشرع لهذا الغرض معيارا . الضروري إيجاد معيار لتمييز مجالي تدخل كال الهيكلين
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زمنيا جعل بمقتضاه أعمال أعوان الضابطة  العدلية تمتد منذ تاريخ اقتراف الجريمة إلى حين

	ن 	��1 ا�0راءات  9ا���ل (ختم أعمالهم االستقرائية ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث 

  ).ا��زا.��

وعلى هذا األساس فإن األعمال السابقة القتراف الجريمة ال تعد من قبيل أعمال الضابطة 

  .العدلية وٕانما هي أعمال ضابطة إدارية

جريمة فإنها تعد من قبيل أعمال الضابطة أما األعمال التي يقع القيام بها منذ اقتراف ال

العدلية وتستمر إلى حين ختم مأموري الضابطة العدلية بمن في ذلك وكيل الجمهورية أو 

أو ) 7� 7$ر%6 ا5:�رة 	ن 	��1 ا�0راءات ا��زا.�� 16ا���ل (مساعديه أعمالهم االستقرائية 

بحث في القضية فيترتب عن ذلك صدور قرار في إجراء بحث يتعهد بمقتضاه قاضي التحقيق بال

توقف أعمال الضابطة العدلية وتخلي هياكلها عن القضية وتسليم ذي الشبهة إليه مع التقارير 

  ).من مجلة اإلجراءات الجزائية 51و16الفصالن ( المحررة واألشياء المحجوزة لكشف الحقيقة

إجراء بعض ويحدث أن يعهد قاضي التحقيق إلى أحد مأموري الضابطة العدلية ب 

وال تعد األعمال المجراة . األعمال التي هي من خصائص وظيفه بمقتضى إنابة قضائية

من طرفهم في هذا اإلطار من قبيل أعمال الضابطة العدلية وٕانما هي أعمال تحقيق وضع 

كان آخرها ما وأجبه القانون  لها المشرع نظاما خاصا وأخضعها إلجراءات مضبوطة

 57المتعّلق بإضافة فقرتين للفصلين  2007مارس  22لمؤرخ في ا 2007دد لسنة 17عــ

اقتضى تنفيذ اإلنابة  امن مجلة اإلجراءات الجزائية أوجبا على مأمور الضابطة العدلية إذ

للحضور معه  محامهذا األخير بأن له الحق في اختيار  إعالمسماع المظنون فيه 

يتم إعالمه من طرف  محاميافيه  والتنصيص على ذلك في المحضر فإذا إختار المظنون

بموعد سماع منوبه والتنصيص على ذلك بالمحضر وفي هذه  العدليةمأمور الضابطة 
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الصورة ال يتم السماع إّال بحضور المحامي المعني الذي يمكنه اإلطالع على 

إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المظنون فيه عن إختياره صراحة أو يتخّلف المحامي 

   .لحضور بالموعدعن ا

وسواء تعلق األمر بأعمال البحث األولي أو بأعمال البحث في الجريمة المتلبس بها فإن تلك األعمال تتم 

تحت إدارة و إشراف ورقابة النيابة العمومية مما يستدعي المبادرة بتعريف دورها في هذا المجال للوقوف على 

يام بها بمناسبة أعمال البحث األولي واألعمال التي يمكن لهم األعمال التي يمكن ألعوان الضابطة العدلية الق

  .ممارستها بمناسبة البحث في الجريمة المتلبس بها

  

�م ا�ول �  ا�

  دور ا�&���� ا�#و#�� )% إدارة 

  و#را�3� أ-#�ل ا����ط� ا�د��� 

طة الشكايات غالبا ما يقع إعالم النيابة العمومية بالجرائم الحاصلة بدائرتها القضائية بواس

أو الوجوبية  االختياريةأو بواسطة اإلعالمات ) Les plaintes(المقدمة من قبل المتضررين 

  ).Les dénonciations(الصادرة عن الغير 

كما يحصل لها العلم بها أيضا بواسطة المحاضر والتقارير المحررة من قبل مأموري 

  .)Les procès-verbaux et rapports(الضابطة العدلية 

أو ا�?'?<�, ا���درة &=  ا>; ��ر7,ا��7�89ت وا"&$*�ت : 1ا����ة 

 ��  :ا�@

خول المشرع للنيابة العمومية قبول شكايات المعتدى عليهم وتلقي ما يعلمها به الموظفون 

كما أهل مأموري الضابطة ). ج.إ.	ن م 26ا���ل (العموميون أو أفراد الناس من الجرائم 
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التي يمكن إنهاؤها إليهم مشافهة على أن يتولوا   االختياريةات واإلعالمات العدلية لقبول الشكاي

هذا األخير من اإلمضاء  امتنعوٕاذا . تضمينها بمحضر يمضيه من تلقاها مع الشاكي أو المخبر

  ).ج.إ.ا��$رة ا5و�8 	ن م 18ا���ل (أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر 

يات كتابة وأوجب في هذه الصورة أن تتضمن األفعال التي كما خول المشرع تحرير الشكا

من شأنها أن تكون مبنى للتتبع مع ذكر وسائل اإلثبات لها وٕامضائها من طرف الشاكي أو 

  ).ج.إ.في فقرتيه الثانية والثالثة من م 18الفصل (وكيله أو ممثله الشرعي 

ابة العمومية للوقوف على وتعتبر اإلعالمات من أهم اآلليات الموضوعة بين أيدي الني

مختلف الجرائم المرتكبة بدائرتها القضائية وممارسة حق االجتهاد في تقرير مآلها وهو ما يفسر 

  .حرص المشرع على تنظيمها صلب العديد من النصوص القانونية المتفرقة

ووضع لها في هذا اإلطار نظما مختلفة يكون معها اإلعالم تارة وجوبيا وطورا آخرا 

ويحث المشرع في بعض الحاالت الجاني نفسه على اإلعالم مقابل ضمان إعفائه من . اريااختي

كما يبيح في حاالت أخرى لألشخاص المقيدين بالسر المهني . المسؤولية وعدم تتبعه جزائيا

برفع القيد عليهم وضمان عدم تتبعهم عدليا من أجل إفشاء بعض األسرار  االختيارياإلعالم 

  .يها بمناسبة وظيفتهمالتي وقفوا عل

العموميين سائر السلط والموظفين ففي إطار نظام اإلعالم الوجوبي حمل المشرع على 

لتزاما عاما بإخطار وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وٕانهاء ا

القيام عليهم  جميع اإلرشادات والمحاضر واألوراق المتعلقة بها مؤكدا في هذا الخصوص منع

باإلدعاء بالباطل أو بالغرم بناء على اآلراء التي أوجب عليهم القانون إبداءها ما لم يثبت سوء 

إال أن المشرع لم يرتب عن عدم قيامهم بواجب اإلشعار المشار إليه  )ج.إ.	ن م 29ا���ل (نيتهم 

  .بي عليهم من أجل ذلكعلى أنه ال شيء يمنع تتبعهم إداريا وتسليط عقاب تأدي أي عقاب جزائي
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جزائيا من ذلك  عدم القيام بواجب اإلشعار عقابا كما رتب في بعض الحاالت األخرى عن 

المنظم لجريمة المشاركة السلبية الذي حمل  1942جويلية  9ما جاء بالفصل الثاني من أمر 

ولو كانوا زوجات على سائر األشخاص عدا األجداد واألوالد واألباء واألحفاد واألزواج وال التزاما

مفارقين واألخوة واألخوات للمخالف وأصهارهم من نفس الدرجة بإعالم السلط العمومية بمجرد ما 

على  باالعتداءجرائم ضد األشخاص والسرقة بالعنف والتهديد  ارتكابيبلغهم ذلك بقصد يخشى منه 

الهياكل التلغرافية  وٕافساد على حرية سير مختلف وسائل النقل واالعتداءاتشخص والحريق عمدا 

والتليفونية وما أعد منها لنقل الطاقة الكهربائية وغير ذلك من المرافق المشيدة من قبل السلطة 

  .العمومية

 إخبار النيابة العمومية االسمكما أوجب على مراقبي الحسابات بالشركات خفية 

عرضة للتتبعات  بالجرائم التي بلغ لهم العلم بها أثناء قيامهم بوظيفتهم وٕاال كانوا

	ن 	��1 ا�(ر��ت ا�%��ر�� ا���درة  7271� 7$ر%6 ا��4 �� و  270ا����ن (الجزائية 

  ).3/11/2000� ـا�	ؤرخ 7 �2000 ــدد �� 93ون �ــ8 ا�$� ـ�	$%"

وكرس المشرع في غير هذه الحاالت مبدأ اختياريـة اإلعـالم وأوكل أمر إشعار السلط 

  .لى اإلرادة الحرة لألفرادالعمومية بالجرائم من عدمه إ

كما شجع في بعض الحاالت األخرى على اإلعالم مقابل ضمان عدم تتبع المخبر جزائيا من 

ذلك إعفاء كل فرد من المجرمين عّرف أوال قبل كل تنفيذ فعلي وقبل ابتداء المحاكمة بالمؤامرات 

و مشاركيهم أو على إلقاء واالعتداءات الواقعة ضد أمن الدولة أو سّهل التعرف على فاعليها أ

 انطالقوكذلك الشأن بالنسبة لكل من أخبر قبل ) 	ن ا�	��1 ا�� �.�� 80ا���ل (القبض  عليهم 

ا���ل (على األشخاص أو األمالك االعتداء التتبع  بقيام وفاق على تكوين عصابة مفسدين هدفها 

من  اإلرشادات والمعلومات التي أو أبلغ السلط اإلدارية أو العدلية ب) 	ن ا�	��1 ا�� �.�� 134
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شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف العصابات التي تكونت 

للنشاط في ميدان المخدرات أو إلقاء القبض على أفرادها قبل علم السلط المختصة بالموضوع 

لي وقبل أو أعلم السلطة العمومية قبل التنفيذ الفع) 1992	�ي  18	ن #� ون  10ا���ل (

انطالق التتبع بجرائم تدليس العملة أو عرف بفاعليها أو الذي تولى ولو إثر ابتداء المحاكمة 

  ).	ن ا�	��1 ا�� �.�� 192ا���ل (تسهيل إلقاء القبض على بقية المجرمين 

وحفز المشرع في بعض الحاالت األخرى على اإلعالم برفع قيد السر المهني المحمول 

ذلك  ما أقره بالنسبة لألطباء والجراحين وأعوان الصحة والصيدليين  على المعنيين به من

والقوابل وغيرهم من األشخاص المؤتمنين على األسرار بتخويلهم اإلعالم بحاالت إسقاط الجنين 

في غير الصور المنصوص عليها بالقانون مقابل ضمان عدم إثارة أي تتبعات جزائية ضدهم 

  ).من المجلة الجنائية 254الفصل (من أجل إفشاء السر  المهني 

  :ا��A�5ــ� وا� ��ر7ـــ� :   2ا���ــ�ة 

تضمن أعمال أعوان الضابطة العدلية بمناسبة القيام بمهامهم كتابة صلب محاضر وتقارير 

يشهدون بمقتضاها بما قاموا به شخصيا من أعمال وما عاينوه بأنفسهم وما تلقوه من تصريحات 

  .قاضي لتأييد قرارهيمكن أن يستند إليها ال

وخول المشرع ألعضاء النيابة العمومية إجراء بحث أولي على سبيل االسترشاد لجمع أدلة 

وأجاز لهم . الجريمة كما أهلهم للقيام بأعمال التحقيق في حالتي الجناية أو الجنحة المتلبس بها

المحاضر فيها  في هذا اإلطار استنطاق ذي الشبهة بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير

  ).ج.إ.	ن م 26ا���ل (
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كما أجاز ألعوان الضابطة العدلية من حكام نواحي ومحافظي شرطة وضباطها 

ورؤساء مراكزها وضباط حرس وطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه ممارسة نفس الصالحيات 

  ).ج.إ.	ن م 13و 12 -11ا���ول (وتحرير المحاضر في نتيجة أعمالهم 

التقارير من حيث األشخاص المؤهلين لتحريرها من جهة فال يمكن أن  وتتميز المحاضر عن

تصدر المحاضر سوى عن المأمورين المؤهلين لمباشرة أعمال الضابطة العدلية قانونا في حين 

يمكن تحرير التقارير من قبل أعوان الشرطة والحرس الوطني من غير مأموري الضابطة العدلية 

الضابطة العدلية بما بلغ إليهم من معلومات أو ما كلفوا به  قصد إعالم رؤسائهم من مأموري

كما تتميز المحاضر عن التقارير من حيث مجال تدخلها ذلك أنه بالرغم من . من أعمال

تالقيهمـا مـن حيـث معاينة الجريمة وٕاعالم سلط التتبع بها فإن مجال األولى أوسع من مجال 

وقع تلقيه من شكايات وٕاعالمات اختيارية أو وجوبية  الثانية ذلك أنه يتم بالمحاضر تضمين ما

وتضمين نتيجة أعمال الضابطة العدلية التي وقع القيام بها كتحرير محاضر سماع الشهود أو 

استنطاق ذوي الشبهة أو التنقل على العين والتفتيش وغيرها من اإلجراءات التي تقتضيها معاينة 

في حين أن التقارير ال تخضع . ها وتقديمهم للمحاكمالجريمة وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبي

إلى أي شكليات معينة خالفا للمحاضر التي ال تعتمد كحجة إال إذا كانت من الوجهة الشكلية 

محررة طبقا للمقتضيات القانونية وضمن بها محررها ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته 

  ).ج.إ.م	ن  155ا���ل (لوظيفه في مادة من اختصاصه 

أو الموظفون أو  وميز المشرع بين المحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية 

  .األعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات حسب حجيتها

فهناك من األبحاث األولية ما هو موضوع محاضر يقع تلقيها على سبيل االسترشاد 

جاء فيها طبقا لوجدانه الخالص دون لزوم لشهادة شهود أو كتابة  ويمكن للقاضي عدم األخذ بما
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تخالفها أو الطعن فيها طبق إجراءات تتبع دعوى الزور وهي محاضر لم تتضمن  ما 

  .سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه

ما  إال أن المشرع أحاط بعض المحاضر األخرى بحجية أقوى وجعلها معتمدة إلى أن يثبت

يخالفها بواسطة الكتابة أو بشهادة الشهود وهي حجية نسبية ملتصقة بجميع المحاضر المتضمنة 

لما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من اختصاصه فيما عدى 

الصور التي نص القانون فيها صراحة على عدم إمكانية دحض ما جاء فيها إال بمقتضى 

  ).ج.إ.	ن  م 154ا���ل (دعوى الزور 

كما ارتقى المشرع  بمقتضى إشارة صريحة من قوانين خاصة ببعض المحاضر األخرى 

المحررة بشأن بعض المواد فأسند لها حجية قاطعة ال يمكن دحضها إال طبقا لمقتضيات دعوى 

ك إال إذا اقتضى القانون خالف ذل. ج. من م 172الزور التي يقع تتبعها على معنى الفصل 

وهي الحجية المسندة على سبيل الذكر إلى المحاضر المحررة من قبل عونين في المادة 

أو بشأن معاينة ) 	ن 	��1 ا�د�وا � 7� 7$ر%6 ا5و�8 210ج و.إ.	ن م 156ا����ن (الديوانية 

  ).	ن 	��1 ا�=���ت 117ج و.إ.	ن م 156ا����ن (الجرائم المتعلقة بالغابات 

ة العدلية أعمالهم تحت اإلشراف المباشر لوكيل الجمهورية ويمارس مأمورو الضابط

ورقابته وقد جعل المشرع من حكام النواحي ومحافظي الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها 

  ).ج.إ.	ن م 11ا���ل (وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه مساعدين له 

ى مأموري الضابطة العدلية من وتتجلى مظاهر هذه الرقابة من خالل ما حمله المشرع عل

واجب إعالم النيابة العمومية بكل جريمة بلغهم العلم بها أثناء مباشرة وظيفتهم وٕاحاطته بما 

قاموا به من أعمال وموافاته بما يتعلق بها من اإلرشادات والمحاضر والمؤيدات المرافقة لها 

  ).ج.إ.	ن م 13و 12-11ا���ول (بمجرد ختم أعمالهم فيها 
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النيابة العمومية من متابعة نشاط مأموري  دف المشرع من خالل ذلك إلى تمكين ويه

الضابطة العدلية وتخويلها إمكانية التدخل في الوقت المناسب وكلما اقتضى الحال ذلك إلعطاء 

التعليمات التي تراها ضرورية لتتبع الجرائم الواقعة بدائرتها والحيلولة دون مباشرة مأموري 

لية حفظ بعض الملفات لديهم دون إحالتها على النيابة العمومية التي يبقى لها الضابطة العد

  .وحدها حق تقرير مآلها

وأوجب المشرع على مأموري الضابطة العدلية تنفيذ تعليمات النيابة العمومية والقيام بجميع 

أو الجنح حتى في الجنايات  -وخول لها في هذا اإلطار . األعمال واألبحاث التي تطلبها منهم

تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية ببعض األعمال التي هي من اختصاصها  -المتلبس بها 

  ).ج.إ.7� 7$ر%6 ا5:�رة 	ن م 26ا���ل (

كما تتجلى مراقبة النيابة العمومية ألعمال الضابطة العدلية من خالل االلتزام المحمول 

لقيام ببعض األعمال كما هو الشأن بالنسبة إلى على مأموريها بأخذ موافقة النيابة العمومية قبل ا

  ).ج.إ.	�رر �د�د 	ن م 13ا���ل (التمديد في أجل االحتفاظ 

وتتعدى الصالحيات الموكولة للنيابة العمومية في بعض األحيان أمر مراقبة أعمال 

 مأموري الضابطة العدلية إذ خول المشرع لوكيل الجمهورية أو أحد مساعديه التكفل بالقيام

بأعمال البحث ورتب عن ذلك أولوية مطلقة لفائدته تقتضي تخلي مأموري الضابطة العدلية عن 

القضية وتسليم ذي الشبهة حاال إليهم مع التقارير المحررة واألشياء المحجوزة لكشف الحقيقة 

  ).ج.إ.7� 7$ر%6 ا5:�رة 	ن م 16ا���ل (

رية والوجوبية والشكايات والمحاضر وتتمثل النيابة العمومية في خضم اإلعالمات االختيا

والتقارير الواردة عليها بصفة مستمرة من وجهات مختلفة واإلنابات والتعليمات الشفاهية والكتابية 
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الصادرة عنها واألعمال االستقرائية التي تتعهد بالقيام بها شخصيا في بعض الحاالت الركيزة 

  .األساسية في إدارة أعمال الضابطة العدلية

��  ـم ا�'�&ـ% ا�

    أ-#�ل ا����ط� ا�د��� �#&���� ا���ث ا�و�% 

إن معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم يقتضي قيام 

مأموري الضابطة العدلية بالعديد من األعمال تتمثل في تلقي تصريحات المتضرر أو 

غير وسماع الشهود واستنطاق ذي الشبهة اإلعالمات االختيارية أو الوجوبية الصادرة عن ال

  .والتوجه على العين لجمع األدلة المادية للجريمة والتفتيش والحجز االقتضاءواالحتفاظ به عند 

C ��DC���57ت ا�� �Bر وا"&$*�ت ا>; ��ر7, أو :  1ا���ـ�ة 

 ,�  :ا�?'?<

األولي  ة البحثخول المشرع لمأموري الضابطة العدلية تلقي تصريحات المتضرر بمناسب

إال أنه لم يضع له قواعد قانونية مضبوطة على غرار ما هو ) ج.إ.	ن م 26و13و12ا���ول (

  .منصوص عليه بباب التحقيق

فال شيء يلزم مأموري الضابطة العدلية بتحليف المتضرر اليمين القانونية بأن ال يقول سوى 

  .راالحق وأال ينطق بسواه مع تحذيره مغبة أداء الشهادة زو 

واإلعالمات الوجوبية ال يخضع ألي شكليات بما في  االختياريةكما أن تلقي اإلعالمات 

ذلك تحليف المخبر اليمين القانونية قبل تلقي تصريحاته خالفا لما هو معمول به في الطور 

  .التحقيقي

سماع األشخاص الذين  االسترشادولم يميز المشرع بين الصورة التي يتم فيها على سبيل 

إخبارهم يستحقون عنه جعال خبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة وبمرتكبيها بدون أداء يمين وكان أ
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) ج.إ.في فقرته الرابعة من م 63الفصل (     وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم 

والصورة التي يقع فيها سماع غيرهم من المخبرين ولم يرتب على ذلك أي اختالف على مستوى 

  .المتوخاة لسماعهماإلجراءات 

  :�DCـ� C��57ـ�ت ا�E9ـ?د :    2ا���ـ�ة 

سماعه  يمكن لمأموري الضابطة العدلية بمناسبة البحث األولي سماع كل من يرون فائدة في

على سبيل الشهادة بقطع النظر عن القوادح المترتبة عن القرابة أو السن أو سبق المحاكمة من 

	ن  63ا����ن (أوجه عدم قبول الشهادة المسطرة قانونا أجل جريمة مخلة بالشرف وغيرها من 

  ).ت.م.م.	ن م 96ج و.إ.م

وفي هذا الباب أيضا لم ينظم المشرع طريقة استدعاء الشهود ولم يخضع تلقي تصريحات 

من حضر ألداء الشهادة من تلقاء نفسه إلى إجراءات خاصة خالفا لما قرره بالنسبة للطور 

  .يص على ذلك صلب محضر البحثالتحقيقي حيث أوجب التنص

وال يمكن خالل هذا الطور إلزام الشاهد على الحضور لدى مأموري الضابطة العدلية وفي 

صورة الحضور يمكن له التمسك بعدم الجواب دون أن يتسنى إرغامه على أداء الشهادة بأي 

ر الشاهــد وجه من األوجه خالفا لمقتضيات الشهادة لدى الطور التحقيقي التي تقتضي حضو 

وأداء اليمين واإلدالء بشهادته وٕاال كان عرضة للخطية باإلضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة 

  .جلب ضده قصد إحضاره باستعمال القوة العامة عند االقتضاء

كما ال شيء يلزم مأموري الضابطة العدلية على تحليف الشاهد اليمين القانونية بأن ال 

واه وال ضرورة إلنذاره وتحذيره من مغبة أداء الشهادة زورا كما هو يقول سوى الحق وأال ينطق بس

  ).ج.إ.من م 64الفصل (الشأن بالنسبة للطور التحقيقي 
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ولم يخضع المشرع أداء الشهادة إلى اإلجراءات والشكليات األخرى المفروضة لدى 

ي مكان آخر ولو الطور التحقيقي، إذ يمكن لمأمور الضابطة العدلية سماع الشاهد بمقره أو بأ

كما ال شيء يوجب سماع الشهود فرادى أو مجتمعين ودعوتهم إلى بيان أوجه . في محله

ولم يضع المشرع نظاما لتلقي شهادة األشخاص الذين . التجريح القائمة بينهم وبين أحد الخصوم

ص ولم يحدد األشخا. ال يتكلمون اللغة العربية أو المصابين ببعض العاهات كالصم والبكم

المؤهلين لمساعدة مأموري الضابطة العدلية في تلقي تصريحاتهم ولم يبرز الواجبات المحمولة 

على هؤالء األخيرين بمناسبة االضطالع بالمأمورية المناطة بعهدتهم والتي تفرض لدى الطور 

وا التحقيقي تحليفهم اليمين القانونية بأن يترجموا بكامل الصدق ما يرد على لسان الشاهد ويمض

  ).ج.إ.من م 66الفصل (بالمحضر بصفتهم شهودا 

إال أن عدم تنظيم تلقي شهادة الشهود بالوجه المبين بباب التحقيق ال يمنع مأمور 

الضابطة العدلية من القياس على مثل هذه اإلجراءات بمناسبة قيامه بأعمال البحث األولي 

المقتضيات القانونية  والسعي عند صياغة محاضر تلقي تصريحات الشهود إلى مراعاة

المفروضة من قبل المشرع بمناسبة سماع الشهود خالل الطور التحقيقي فضال عن االعتناء  

بالمعطى التوثيقي الذي يفرض التنصيص على تاريخ المحضر يوما وشهرا وسنة وساعة 

فرقة  والوحدة التي ينتمي إليها مأمور الضابطة العدلية سواء كانت مركز أمن أو حرس وطني أو

وتعريف مأمور الضابطة العدلية ورتبته وبيان هوية الشاهد كاملة بما في ذلك تاريخ ميالده أو إدارة 

ومكانه ومقر إقامته وبيان حالته المدنية ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتأكيده أو نفيه ألي قوادح 

الحق وأّال ينطق بسواه مع ل قانونية قائمة بينه وبين أحد الخصوم وأدائه اليمين القانونية بأن يقو 

تحذيره مغبة أداء الشهادة زورا والتنصيص على مدى حضور الشاهد تلقائيا ألداء شهادته أو 

بعد استدعائه للغرض ثم تلقي تصريحاته والسعي إلى تدوينها بغاية األمانة وتالوتها عليه 
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التصريحات  الضابطة العدلية الذي تلقى تلك وتذييل المحضر بإمضائه بمعية مأمور 

  .وٕاذا امتنع الشاهد عن اإلمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر

وٕاذا ما اقتضت إجراءات البحث سماع شاهد ال يتكلم اللغة العربية يمكن لمأمور الضابطة 

   .العدلية تسخير مترجم للغرض

تعرض عليه  أما إذا تعلق األمر بسماع شاهد يشكو عاهة الصم أو البكم فإن األسئلة

كتابة ويجيب عنها كتابة إال إذا ما كان يجهل الكتابة فيعين له عندئذ مأمور الضابطة العدلية 

  .مترجما ممن يكون قادرا أو متعودا على التحادث معه

وٕاذا ما تم اللجوء إلى مترجم غير محلف يجب على مأمور الضابطة العدلية دعوته إلى 

بكامل الصدق ما يرد على لسان الشاهد ويضمن بالمحضر  أداء اليمين القانونية بأن يترجم

  .اسمه ولقبه وعمره وحرفته ومقره ويمضي بالمحضر بوصفه شاهدا

  :ا�H) Iق ذي ا�E.9ـ, :   ���3ـ�ة ا

	ن  26و13و 12ا���ول (خول المشرع  لمأموري الضابطة العدلية استنطاق ذي الشبهة 

خضعه إلجراءات مضبوطة كما هو الشأن بالنسبة بمناسبة البحث األولي إال أنه لم ي) ج.إ.م

والمقصود به وكيل (ويمكنه " بقولهللطور التحقيقي مقتصرا على التأكيد على قيام هذه اإلمكانية 

  ).ج.إ.	ن م 26ا���ل " ( …استنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية) الجمهورية

طة العدلية وال يمكن غير أنه ال شيء يلزم ذي الشبهة على الحضور لدى مأموري الضاب

إرغامه على ذلك وٕاحضاره باستعمال القوة العامة عند االقتضاء كما هو الشأن بالنسبة لحالة 

التلبـس أو في الطور التحقيقي حيث يمكن لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في مواجهته 

  .عند عدم المثول لديه
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ون أن يتسنى إرغامه التمسك بعدم الجواب د وفي صورة حضوره يمكن لذي الشبهة 

  .على ذلك بأي وجه من األوجه

الشكليات المفروضة  ولم يحط المشرع استنطاق ذي الشبهة بأي إجراء من اإلجراءات أو

فيمكن لمأمور الضابطة العدلية سماعه بمقره أو بأي مكان آخر بما في . لدى الطور التحقيقي

  . ذلك موطن الجريمة

ة فرادى ولم يرتب نظام تلقي تصريحات ذوي الشبهة الذين كما ال شيء يوجب سماع ذوي الشبه

األشخاص والبكم ولم يحدد ال يتكلمون اللغة العربية أو المصابين ببعض اإلعاقات كالصم 

ولم يبرز الواجبات المحمولة . المؤهلين لمساعدة مأموري الضابطة العدلية في تلقي تصريحاتهم

المأمورية المناطة بعهدتهم والتي تفرض قياسا على على هؤالء األخيرين بمناسبة االضطالع ب

اإلجراءات المعمول بها بشأنهم في باب تلقي الشهادة تحليفهم اليمين القانونية بأن يترجموا بكامل 

  .الصدق ما يرد على لسان ذي الشبهة ويمضوا بالمحضر بصفتهم شهودا

ي الشبهة عيوبا تمنعه من كما لم يضع قواعد خاصة لتجاوز الصعوبات الناشئة عن إظهار ذ

الجواب وليست فيه التي تقتضي لدى الطور التحقيقي إنذاره بأن البحث ال يتوقف على جوابه 

  ).ج.إ.	ن م 74ا���ل (ى ذلك اإلنذار صلب محضر البحث ـوينص عل

غير أن المشرع أحاط تلقي تصريحات الطفل ببعض الضمانات وأوجب على مأموري 

وكيل الجمهورية بذلك قبل سماعه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه على أن الضابطة العدلية إعالم 

ال يتم ذلك بالنسبة للطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إال بحضور من يعتمده 

  ).	ن 	��1 �	��� ا�ط�ل 77ا���ل (من ولّيه أو حاضنه أو من األقارب الرشداء 

ذي الشبهة بالوجه المبين بباب التحقيق مأمور  وال يمنع عدم تنظيم تلقي تصريحات

الضابطة العدلية من القياس على مثل هذه اإلجراءات بمناسبة قيامه بأعمال البحث األولي 
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والسعي عند صياغة محاضر تلقي تصريحات ذي الشبهة على مراعاة المقتضيات القانونية 

المعطى التوثيقي الذي يفرض المفروضة للغرض خالل الطور التحقيقي فضال عن االعتناء ب

التنصيص على تاريخ المحضر يوما وشهرا وسنة وساعة والوحدة التي ينتمي إليها مأمور الضابطة 

العدلية سواء كانت مركز أمن أو حرس وطني أو فرقة أو إدارة وتعريف مأمور الضابطة العدلية 

 مكانه ومقر إقامته وبيان حالتهورتبته وبيان هوية ذي الشبهة كاملة بما في ذلك تاريخ ميالده و 

ته والسعي إلى تدوينها بغاية األمانة المدنية ورقم بطاقة تعريفه الوطنية يليها تلقي تصريحا

وٕاذا . وتالوتها عليه وٕاخضاع المحضر إلى إمضائه بمعية مأمور الضابطة العدلية الذي تلقاها

  .ى ذلك بالمحضرامتنع ذو الشبهة عن اإلمضاء أو كان غير قادر عليه ينص عل

  :ا� ?'ND& O ا�+�= �M�K اLد�, ا���د�7�KD� ,7ــ, :   4ا���ـ�ة 

خالفا لما خوله المشرع بصفة صريحة لقاضي التحقيق من إمكانية التوجه إلى مسرح الجريمة 

لم ترد مثل هذه اإلمكانية ) ج.إ.	ن م 56و 53ا����ن (قصد إجراء المعاينات المادية الضرورية 

  .األوليطار البحث إنسبة لمأموري الضابطة العدلية في صراحة بال

إال أنه يمكن استنتاج ذلك من خالل أحكام الفصل التاسع من المجلة الذي أهل مأموري 

الضابطة العدلية لمعاينة الجرائم وهو ما ال يمكن لهم إنجازه دون تخويلهم حق التوجه إلى مسرح 

  .الجريمة

ذا اإلطار الدخول إلى جميع المحالت العمومية وغيرها من ولمأموري الضابطة العدلية في ه

  .المحالت الخاصة غير المعدة للسكنى دون التوقف على موافقة أصحابها

إال أن المشرع أخضع أعمال التفتيش إلى إجراءات خاصة محافظة على السر المهني المنوط 

وطنية وفروعها الممثلة لهم بعهدة بعض أصحاب المهن ومنها مكاتب المحامين ومكاتب الهيئة ال

التي يحول القانون دون قيام مأموري الضابطة العدلية بأي عمل من أعمال التفتيش بها في إطار 

  ).��1989%	�ر  7دد ا�	ؤرخ 7� 87	ن ا�$� ون �ـ 45ا���ل (البحث األولي 
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تفتيش إلى محالت السكنى أو القيام بأعمال ال وال يمكن لمأموري الضابطة العدلية الدخول 

  .والحجز إال بموافقة األشخاص الخاضعين لهذه اإلجـراءات

ولم يفرض المشرع أي صيغة خاصة لتلقي موافقة المعنيين بهذه اإلجراءات من قبل مأموري 

الضابطة العدلية على انه يمكن التنصيص على ذلك بالمحضر ذاته الذي يقع إخضاعه إلى 

لموافقة بمقتضى تصريح كتابي مستقل متضمن إمضاء صاحب المحل كما يمكن أن يقع تلقي ا

  .إلمضائه

على أن تفتيش محالت السكنى وتوابعها يجب أن ال يتم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد 

الساعة الثامنة مساء إال إذا اقتضى الحال الدخول لمحل سكنى ولو بغير طلب من صاحبه بقصد 

  ).ج.إ.	ن م ���95ل ا(إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار 

ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يصطحب عند مباشرة التفتيش بمحالت السكنى امرأة 

  ).ج.إ.7� 7$ر%6 ا5و�8 	ن م 96ا���ل (ة ـى اآلداب العامـأمينة إذا كان ذلك الزما حفاظا عل

ش وجب على وٕاذا لم يتيسر حضور ذي الشبهة أو لم يتبين وجود فائدة من حضوره عند التفتي

مأمور الضابطة العدلية إحضار شاهدين من سكان المحل وٕان لم يتيسر ذلك فيقع اختيارهما من 

  ).ج.إ.7� 7$ر%6 ا��4 �� 	ن م 96ا���ل (ضمن األجوار ويلزم إمضاؤهما بتقرير التفتيش 

انة ويجري التفتيش في جميع األماكن التي قد توجد بها األوراق واألشياء التي من شأنها اإلع

  ).ج.إ.	ن م 93ا���ل (على اكتشاف الحقيقة 

ويمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في غير حالتي الجناية والجنحة المتلبس بها القيام 

بأعمال حجز األوراق واألشياء التي من شأنها اإلعانة على كشف الحقيقة إذا كان هناك خطر ملّم 

  ).ج.إ.7� 7$ر%6 ا��4��4 	ن م 97ا���ل (
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قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من  در مأمور الضابطة العدلية بتحرير ويبا

وجد عنده المحجوز إن أمكن كما يحرر تقريرا في الحجز ثم توضع األشياء المحجوزة بحسب 

األحوال في ظرف أو ملف مختومين أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد المحضر 

  ).ج.إ.في فقرتيه الثانية والثالثة من م 97الفصل (لحاجة لتيسير الرجوع إليه عند ا

كما يمكن لوكيل الجمهورية ولو في غير صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها إصدار 

قرار في التفتيش عن المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه وفي حجزها إال أنه ال 

  ).ج.إ.في فقرته الثانية من م 99الفصل (ملّم يجوز له االطالع عليها ما لم يكن هناك خطر 

  :ا># ��ظ <Qي ا�E.9ـ, :    5ا���ـ�ة 

 la garde à(  هـب واالحتفاظ) l’arrestation(هة ـشبـبين إيقاف ذي اليفرق المشرع 

vue ( وٕايقافه تحفظيا)la détention préventive.(  

يقاف التحفظي وسيلة اإل" من مجلة اإلجراءات الجزائية على أن  84وينص الفصل 

وللتوفيق بين الحرية الفردية ومصلحة المجتمع من جهة، وصيانة النظام العام من ".  استثنائية

جهة أخرى، أقر المشرع قواعد اإليقاف التحفظي وحدد شروطه ومدته ونهايته، وحصر ميدانه 

يقاف، باعتباره وسيلة في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم اإل

   أمن يتالفى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقه توفر سالمة سير البحث

نون ضويتحقق اإليقاف التحفظي بصدور بطاقة إيداع بالسجن ضد الم). ج.إ.من م 85الفصل (

بعض الحاالت  فيه سواء من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وفي

 80 – 34الفصول (أو محاكم القضاء طبقا للشروط المبينة أعاله  االتهاماألخرى من قبل دائرة 

  ).ج.إ.من م 169و 142 – 88 –
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المؤرخ  1987لسنة  70تنقيحها بالقانون عدد  لم تنظم مجلة اإلجراءات الجزائية قبل 

ذي يكتسبه باعتبار أنه يخص بالرغم من األهمية ال االحتفاظموضوع  1987نوفمبر  26في 

 4و 3مرحلة من مراحل البحث الذي يجريه أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرتين 

من الفصل العاشر منها وهم محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس 

ارق في الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وكذلك مأموري الضابطة العدلية من أعوان القم

بالمشبوه فيهم لمدة  االحتفاظوقد يستوجب سير البحث . نطاق ما تخوله لهم المجلة القمرقية

ونظرا لمساس هـذه الوضعية بالحرية الفردية تدخل المشرع من خالل . تطول في بعض األحيان

مكرر من مجلة اإلجراءات  13صلب الفصل  االحتفاظالقانون المشار إليه آنفا لينظم مسألة 

وأوجب عليها إعالم . وضبط مدته االحتفاظلجزائية ويحدد من خالله الجهات التي لها سلطة ا

  .االقتضاءوكيل الجمهورية به وتقديم طلب كتابي إليه للتمديد فيه عند 

 2المؤرخ في  1999لسنة  90كما تدخل المشـرع في مرحلـة الحقة من خالل القانون عدد 

مول على مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم آنفا ليؤكد على الواجب المح 1999أوت 

المعمول (أيام  4والتقليص من مدته من  احتفاظوالمتمثل في إعالم وكيل الجمهورية بكل عملية 

إلى ثالثة أيام مشترطا أن ال يقع التمديد كتابيا في أجله إال مرة واحدة لنفس المدة من ) بها سابقا

لى ضوء مطلب كتابي يقدمه له مأمورو الضابطة العدلية مع طرف ممثل النيابة العمومية ع

  . نسخة من األبحاث

وتعزيزا للضمانات التي أحاط بها ذي الشبهة، أوجب القانون المذكور على هؤالء إعالمه 

ه القانون من إمكانية طلب ـبلغة يفهمها باإلجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وتالوة ما يضمنه ل

حرصا منه على حماية حرمته الجسدية وٕاعالم  االحتفاظبي خالل مدة عرضه على الفحص الط

باإلجراء المتخذ ضده ومسك سجل  اختيارهأو زوجته حسب  اخوتهأحد أصوله أو فروعه أو 
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من وكيل الجمهورية أو مساعده وتدرج به  ترقم صفحاته وتمضى  االحتفاظخاص بمراكز 

ونهايته يوما وساعة وٕاعالم  االحتفاظوبداية وجوبا التنصيصات المتعلقة بهوية المحتفظ به 

العائلة باإلجراء المتخذ وكذلك طلب العرض على الفحص الطبي، إن حصل، سواء من 

مكرر جديد من  13الفصل (المحتفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته 

  ).2/8/1999المؤرخ في  1999لسنة  90ج المنقح بالقانون عدد .إ.م

أوجب المشرع في نفس اإلطار، أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة كما 

العدلية جملة من التنصيصات المتمثلة في إعالم ذي الشبهة باإلجراء المتخذ ضده وسببه، 

وتالوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به، ووقوع إعالم عائلته وطلب العرض على الفحص الطبي 

ونهايته يوما وساعة، وٕامضاء  االستنطاقد عائلته، وتاريخ بداية إن حصل منه أو من أحد أفرا

. وٕان امتنع هذا األخير ينص على ذلك وعلى السبب. مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به

  ).ج.إ.مكرر جديد من م 13الفصل (

مكرر  101وتكريسا لتلك الضمانات التي منحها لذي الشبهة، أقر المشرع صلب الفصل 

عقوبة )  2/8/1999المؤرخ في  1999لسنة  89القانون عدد (مجلة الجنائية جديد من ال

بالسجن بثمانية أعوام ضد الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال 

  .مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له

لم أو يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه أ: " من الفصل المذكور أنه  2واقتضت الفقرة 

عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على 

  ".… معلومات أو على اعتراف 

دد المؤرخ في 92ون عــهذا ولم يضع المشرع صلب مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القان

مة سير البحث خالل نظاما خاصا باالحتفاظ باألطفال الجانحين بما يكفل سال 1995نوفمبر  9
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أجازه في صورة ما إذا  اإليقاف التحفظي الذي الطور االستقرائي مقتصرا على اإلشارة إلى 

كانت التهمة المنسوبة للطفل جناية مع منع العمل به في صورتي المخالفة أو الجنحة ما لم 

  ).من مجلة حماية الطفولة 94الفصل (يتجاوز الطفل سن الخمسة عشر عاما 

ي غياب تنظيم االحتفاظ بالطفل الجانح ال مناص من الرجوع إلى قواعد القانون العام هذا وف

المنظمة لهذه المادة صلب مجلة اإلجراءات الجزائية ولألحكام الخاصة الواردة بمجلة حقوق الطفل 

  ).من مجلة حماية الطفل 94و 68ج و.إ.مكرر من م 13الفصول (

لم يبلغ سن المؤاخذة الجزائية المحددة بثالثة عشر فال يمكن االحتفاظ بذي الشبهة الذي 

عاما كاملة مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه باعتبار قيام قرينة غير قابلة للدحض على عدم 

  .قدرته على خرق القوانين الجزائية

كما ال يمكن من باب االستنتاج االحتفاظ بالطفل في صورة ما إذا كانت التهمة المنسوبة 

لفة باعتبار أن قاضي األطفال ينظر فيها بدون حضوره ما لم يرغب الطفل أو ولّيه في إليه مخا

  ).من مجلة حماية الطفل 73الفصل (ذلك الشيء الذي يجعل االحتفاظ به غير ذي مغزى 

إال أنه يمكن لمأموري الضابطة العدلية االحتفاظ بالطفل الجانح بداية من بلوغه سن 

  .ما إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جنحة أو جناية الثالثة عشر عاما في صورة

أما اإليقاف فإنه يتمثل في إبقاء ذي الشبهة بين أيدي مأموري الضابطة العدلية لمدة قصيرة 

 تكفل إحالته إما على النيابة العمومية أو على المحكمة المختصة حسب األحوال إال أن العمل بهذا

يما عدى االستثناء الذي خص به حكام النواحي سوى في اإلجراء ال يمكن مباشرته مبدئيا ف

  .إطار البحث في الجريمة المتلبس بها

  

�ـم ا�'��ـث�  ا�
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  ا���ث )% ا�
ر�#� ا�#�,�س ���   

يهدف المشرع من خالل تبسيط اإلجراءات االعتيادية المعمول بها من جهة ومن خالل 

يل الجمهورية ومساعديه من جهة أخرى توسيع صالحيات أعوان الضابطة العدلية بما في ذلك وك

بمناسبة أعمال البحث في الجريمة المتلبس بها إلى ضمان جمع أدلة الجريمة قبل اضمحاللها 

  . تيسيرا للكشف عن الجاني وتقديمه إلى المحاكمة

  

  

�وم ا��ر�	� ا�	%�1س ��� :  �1	��ث ا�	:  

ين حاالت ثالثة تؤخذ في صورتها لقد عرف المشرع الجناية أو الجنحة المتلبس بها مميزا ب

األولى في معناها المادي في حين تكون في صورتها الثانية معتبرة كحالة من حاالت التلبس 

  ).ج.إ.	ن م 33ا���ل (لتشبه في موضع ثالث بحالة التلبس  

  :ا��7�K, ا�� �E> T.D <�+(�ھ� ا���دي :   1ا���ـ�ة 

من مجلة  33الفصل    ادي بالفقرة األولى من لقد عرف المشرع حالة التلبس في معناه الم

معاينتها حال مباشرة الفعل أو في            بالجناية أو الجنحة التي تمت  الجزائية اإلجراءات

 Le fait se commet actuellement(                              ظرف زمني قريب من الحال

ou vient de se commettre( ين اثنتيــن مميزا بين حالت:  

أما في حالتها األولى فهي تنطبق على صورة مباغتة ذي الشبهة بصدد ارتكاب  -

  .الجريمة سواء من طرف المتضرر أو الشهود أو أعوان السلطة العمومية

أما في حالتها الثانية فهي تنطبق على صورة قيام فاصل زمني قصير بين ارتكاب   -

يقاعها قريبا من الحال كأن يتم العثور على الجريمة ومباغتة ذي الشبهة يكون معه إ
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حصولها أو يقع اكتشاف الجريمة  المظنون فيه بمسرح الجريمة بعيد 

بمجرد مغادرته للموطن بقطع النظر عن تجسم الشبهة القائمة ضده بآثار مادية تركها 

ة بمسرح الجريمة أو بشهادة شهود ال زالوا متواجدين بالمكان من عدمه ويكفي لقيام حال

  .التلبس أن تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين إيقاع الجريمة واكتشافها قريبة

التي استعملها صلب الفقرة األولى " قريب من الحال"هذا ولم يعرف المشرع مدلول عبارة 

  .واختلف جريان عمل المحاكم حول مفهومها. من مجلة اإلجراءات الجزائية 33من الفصل 

التطبيق حول مدى قيام حالة التلبس بالنسبة لبعض الجرائم  وقد برزت صعوبة على صعيد

الخاصة التي ال تبرز عادة بالظاهر كجرائم مسك سالح ناري بدون رخصة أو حيازة مواد 

  .مخدرة

وقام إجماع على صعيد الفقه وفقه القضاء يقتضي بروز عناصر الجريمة بالظاهر من 

و قريبا من الحال بما يبرر إجراء أعمال التفتيش خالل أدلة مادية قوية توحي بارتكابها حاال أ

  .في إطار الجريمة المتلبس بها

  : ا��7�K, ا��+ .� * �E> T.D:  2ا���ـ�ة 

من م ا ج   33لقد عرف المشرع الجريمة المعتبر متلبس بها بالفقرة الثانية من الفصل 

وراءه أو إذا وجد هذا  بالجناية أو الجنحة التي تبعتها مطاردة الجمهور لذي الشبهة صائحا

األخير حامال ألمتعة أو وجدت به آثار أو عالمات تدل على احتمال إدانته، بشرط وقوع ذلك 

  : في زمن قريب جدا من زمن وقوع الفعلة مميزا بالوجه المشار إليه بين حالتين اثنتين 

 La(ر أما األولى فهي تنطبـق على حالة مطـاردة ذي الشبهة مــن طـرف الجمهـــو  -

clameur publique ( في شخص المتضرر أو غيره من أفراد الناس صائحا وراءه بنعته بما

  . ارتكبه من أفعال
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رى ـالشبهة من قبل الجمهور وبين مفاهيم أخ وهنا يتجه التمييز بين المطاردة الفعلية لذي 

التي تنشأ ) La rumeur publique(    ور لذي الشبهةـات الجمهـطاردة شائعـها كمـة منـمتقارب

ذي الشبهة لدى الجمهور  اشتهارمن الشكوك التي قد تحوم حول شخص بوجه أو بدونه أو 

  ). publique La notoriété(   بنوعية خاصة من الجرائم

أما في حالتها الثانية فهي تنطبق على صورة العثور على ذي الشبهة حامال ألمتعة من  -

ثار مادية من جروح أو تلويث ثياب بالدماء وغيرها من آلة جريمة أو وثائق أو مسروق أو آل

  .اآلثار التي توحي بمشاركته في ارتكاب الجريمة

وقـد اشتـرط المشرع لقيام حالة التلبس في كـال الحالتين اقتران األفعال المادية المشار إليها 

توحـي بمشاركتـه في المتمثلة في مطاردة الجمهور لذي الشبهـة أو ضبطـه حامـال ألمتعـة أو آثار 

ارتكــاب الجريمـة مع الظرف الزمني المتمثل في وقوعها في زمـن قريب جـدا مـن زمـن وقــوع 

  ).Un temps très voisin de l’action(الفعلة 

من  33هذا ولم يعرف المشرع مدلول هذه العبارة الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 

بار أن العبارة المشار إليها تغطي فترة زمنية أطول من ج إال أنه قام إجماع حول اعت.إ.م

بمباشـرة الفعــل "تلك التي عبر عنها المشرع عند تعرضه لحالة التلبس بالمعنى المادي 

ـا من الحـال  Se commet actuellement ou vient de se)( حــاال أو قريبــ

commettre.  

  :ا��7�K, ا���E> T.D ���> ,E.9 :  3ا���ـ�ة 

من مجلة  33عرف المشرع الجريمة المشبهة بالمتلبس بها بالفقرة الثالثة من الفصل 

اإلجراءات الجزائية بأنها كل جناية أو جنحة اقترفت بمحل سكنى استنجد صاحبه بأحد مأموري 

. الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل ارتكابها في زمن قريب جدا من زمن وقوع الفعلة
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حالتي التلبس بالمعنيين المادي أو االعتباري  تتوفر فيها بطبيعتها أركان فهي جريمة ال 

ويقع تنزيلها منزلة الجريمة المتلبس بها والتعامل معها على ذلك األساس بناء على ارتكابها 

وهي . داخل محل سكنى يلجأ صاحبه إلى طلب معاينتها من قبل أحد أعوان الضابطة العدلية

مستوى التطبيقي من خالل رفع صاحب المحل لشكاية بشأن جريمة حالة تبرز عادة على ال

ارتكبت بمحل سكناه يدعو من خاللها عون الضابطة العدلية إلى الحضور بالموطن للقيام 

  .باألبحاث الالزمة على العين

وهي حالة يجب تمييزها عن الحاالت المشابهة لها والمتمثلة خاصة في استنجاد المتضرر 

ناه التي تعد حالة من حاالت التلبس في معناه المادي على معنى أحكام من داخل محل سك

ج  وهي تحمل في كل األحوال التزاما على كل من كان .إ.من م 33الفقرة األولى من الفصل 

قادرا على مباشرة اإلعانة التي دعي إليها للدخول إلى المحل واالستجابة إلى طلب النجدة 

المجلة الجنائية الذي جرم التقاعس في القيام بالواجب المشار من  143تطبيقا ألحكام الفصل 

  .إليه

  :أ�	�ل ا�"��ط� ا�*د��� �	 ���� ا���ث 7� ا��ر�	� ا�	%�1س ���  : 2ا�	��ث 

أقر المشرع  لمأموري الضابطة العدلية صالحيات أوسع بمناسبة البحث في الجريمة 

ي هذا اإلطار لوكيل الجمهورية ولمساعديه وخول ف. المتلبس بها مقارنة بأعمال البحث األولي

أو الجنح المتلبس بها ما لحاكم التحقيق من السلط إلى جانب سلطة في جميع صـور الجنايات 

  ).ج.إ.من م 34الفصل (التتبع 

كما نّزل مأموري الضابطة العدلية من قضاة نواحي وشرطة وحرس منزلة المساعدين 

يات والجنح المتلبس بها نفس السلط والصالحيات الموكولة لوكيل الجمهورية وأقر لهم في الجنا
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الفصل (دون التوقف إلجرائه على إذن كتابي  له مؤهال إياهم استثنائيا للقيام بأعمال التحقيق 

  ).ج.إ.من م 11

هذا وقد اقترن توسيع سلطات مأموري الضابطة العدلية بالجمع بين صالحياتهم المألوفة 

بتبسيط اإلجراءات االعتيادية المعمول بها التي ال تفترض بمناسبة وصالحيات سلطات التحقيق 

  .البحث في الجريمة المتلبس بها التقيد بالشكليات التي أحاط بها المشرع أعمال التحقيق

وخول المشرع في هذا اإلطار لمأموري الضابطة العدلية القيام بنفس األعمال الموكولة لهم 

يحات المتضرر واإلعالمات االختيارية أو الوجوبية الصادرة خالل البحث األولي من تلقي تصر 

عن الغير وسماع الشهود واستنطاق ذي الشبهة واالحتفاظ به عند االقتضاء والتوجه على العين 

لجمع األدلة المادية للجريمة والتفتيش والحجز إال أنه لم يتوقف عند تلك األعمال بل تجاوزها 

وسع مقارنة باألعمال المألوفة التي خول لهم القيام بها بمناسبة لغيرها كما أقر لهم صالحيات أ

  .أعمال البحث األولي

 C ��DC���57ت ا�� �Bر وا"&$*�ت ا>; ��ر7, أو:  1ا���ـ�ة 

 ,�  :ا�?'?<

يخضع تلقي تصريحات المتضرر واإلعالمات االختيارية أو الوجوبية خالل البحث في 

اعد التي سبق بسطها بمناسبة التطرق إلجراءات هذا العمل الجريمة المتلبس بها إلى نفس القو 

  .في نطاق البحث األولي

  : �DCـ� C��57ـ�ت ا�E9ـ?د:  2ا���ـ�ة 

يتم تلقي تصريحات الشهود عموما خالل البحث في الجريمة المتلبس بها حسب نفس 

ل أعمال النظام المبسط الذي سبق إبرازه بمناسبة التعرض إلى تلقي تصريحات الشهود خال

  .  البحث األولي
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فيمكن ألعوان الضابطة العدلية سماع كل من يرون فائدة في شهادته بقطع النظر عن 

	ن  35ا���ل ( استدعاءالقوادح القانونية القائمة في مواجهته ودون لزوم ألداء اليمين وال لسبق 

  ).ج.إ.م

لى اإلدالء غير أنه خالفا ألعمال البحث األولي فإنه يجب على كل شخص دعي إ

بشهادته أن يحضر لدى مأموري الضابطة العدلية ويدلي بأقواله في الموضوع الذي طلب منه 

  .االقتضاءالقوة العامة عند  باستعمالأداء الشهادة فيه وٕاال أرغم على الحضور 

  :إ�H) Iق ذي ا�E.9,   : 3ا���ـ�ة 

عموما إلى نفس النظام يخضع استنطاق ذي الشبهة خالل البحث في الجريمة المتلبس بها 

المبسط الذي سبق إبرازه بمناسبة التعرض إلى استنطاق ذي الشبهة خالل أعمال البحث 

  .األولي

وخّول المشرع لمأموري الضابطة العدلية بمناسبة توجههم على العين في حالة التلبس 

مال البحث بالجريمة استنطاق ذي الشبهة حاال وٕاجراء المكافحات الضرورية التي تقتضيها أع

  ).ج في فقرته الخامسة.إ.من م 69الفصل (دون التوقف على أي إجراء 

ذي الشبهة إلى نفس النظام المبسط ولو في غير حالة التلبس إذا  استنطاقكما أخضع 

  .كان هناك تأكد ناتج عن حالة شاهد في خطر الموت أو عن وجود أثار على وشك الزوال

يجب على ذي الشبهة الذي دعي للحضور من قبل  وخالفا ألعمال البحث األولي فإنه

مأمـوري الضابطة العدلية أن يحضر ويدلي بجوابه بشأن األفعال المنسوبة إليه وٕاال أرغم على 

  .االقتضاءالقوة العامة عند  باستعمالالحضور 

وأحاط المشرع لنفس األسباب السابق التعرض إليها بشأن أعمال التفتيش استنطاق 

مهن نخص بالذكر منها المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أصحاب بعض ال
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أثناء القيام بأعمال مهنته أو بمناسبتها ولو في حالة التلبس بضمانات خاصة مخوال للقاضي 

	ن ا�$� ون  45ا���ل (المتعهد بالموضوع إمكانيـة استنطاقه دون مأموري الضابطة العدلية 

  ).�1989ر ��%	 7� ـدد ا�	ؤرخ �877ـ

على أن هذه الحماية ال تنسحب على الجرائم المرتكبة خارج إطار الوظيف وهي ال تشمل 

ما ارتكب منها من قبل المحامي الذي ال يوجد في وضعية مباشرة كما أنها ال تسري على 

  .المخالفات حيث يحتفظ مأمورو الضابطة العدلية بأهلية استنطاق المحامي

  : ا�+�= �M�K أد�, ا��7�K, ا� ?'ND& O:  4ا���ـ�ة 

خول المشرع لمأموري الضابطة العدلية إجراء المعاينات الضرورية التي تقتضيها أعمال 

البحث بمحل الواقعة والتوجه إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره 

	ن  93و 56 – 53ا���ول (من األماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة 

  ).ج.إ.م

ولمأموري الضابطة العدلية في هذا اإلطار كما هو الشأن بالنسبة ألعمال البحث األولي 

الدخول إلى جميع المحالت العمومية وغيرها من المحالت الخاصة غير المعدة للسكنى دون 

  .التوقف على موافقة أصحابها

التلبس تفتيش مكاتب المحامين  ويمكن لمأموري الضابطة العدلية استثنائيا في صورة

ومكاتب الهيئة الوطنية وفروعها الممثلة لهم طبقا لإلجراءات االعتيادية المعمول بها بالنسبة 

 1989سبتمبر  7المؤرخ في  87من القانون عدد  45الفصل (للمحالت غير المعدة للسكنى 

  ) .في فقرته الرابعة

يام بأعمال التفتيش وحجز األشياء الصالحة كما يمكن لهم الدخول إلى محالت السكنى والق

  ).ج.إ.من م 94الفصل (لكشف الحقيقة دون التوقف على موافقة أصحابها 
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العدلية في هذه الصورة التقيد باإلجراءات  طة بوأوجب المشرع على مأموري الضا

 96بما في ذلك مقتضيات الفصل ) ج أوال.إ.من م 95الفصل (المسطرة قانونا ألعمال التفتيش 

ج التي توجب على مأمور الضابطـة العدلية أن يصطحب عند مباشرة التفتيش بمحالت .إ.من م

  .السكنى امرأة أمينة إذا كان ذلك الزما حفاظا على اآلداب العامة

وفي صورة عدم تيسر حضور ذي الشبهة أو عدم قيام فائدة من حضوره ألعمال التفتيش  

مأمور الضابطة العدلية  ذا لم يتسن ذلك يتولىوإ . يجب إحضار شاهدين من سكان المحل

  .بتقرير التفتيش إمضاءهمااختيارهما من ضمن األجوار على أن يضمن 

إال أن المشرع لم يفرض خالل هذا الطور على مأموري الضابطة العدلية كما هو الشأن 

سكنى بالنسبة ألعمال البحث األولي احترام أي توقيت إلجراء أعمال التفتيش بمحالت ال

  ).ج.إ.	ن م 95ا���ل (وتوابعها 

وأوجب على مأموري الضابطة العدلية البحث عن األوراق واألشياء التي من شأنها اإلعانة 

ولم يعلق في هذا اإلطار قيامهم بأعمال ). ج.إ.	ن م 97ا���ل (على كشف الحقيقة وحجزها 

7�  97ا���ل (لي التفتيش على شرط وجود خطر يقتضي تدخلهم خالفا لطور البحث األو 

  ).7$ر%6 ا��4��4

وأحاط المشرع أعمال التفتيش ببعض الضمانات بالنسبة لبعض الجرائم كجرائم المخدرات 

إذ حال دون تمكين مأموري الضابطة العدلية من دخول محالت السكنى ومباشرة أعمال التفتيش 

بيا من وكيل الجمهورية أو بها ولو في حالة التلبس بالجريمة ما لم يسبق الترخيص لهم بذلك كتا

  .قاضي التحقيق حسب األحوال
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ا># �ــ�ظ <Qي : 5ا���ـ�ة   : ا�E.9ــ,

بذي الشبهة في إطار الجريمة المتلبس بها إلى نفس النظام الذي سبق  االحتفاظيخضع 

  .إبرازه بمناسبة التعّرض لقواعد العمل بهذا اإلجراء في نطاق البحث األولي

  :ف ذي ا�E.9ــ, إ�7ــ�:  6ا���ـ�ة 

اإليقاف هو اإلجراء الذي خول المشرع بمقتضاه لقاضي التحقيق ولبعض مأموري 

الضابطة العدلية إلقاء القبض على ذي الشبهة واإلبقاء عليه بين أيديهم لمدة قصيرة تكفل إحالته 

  .إما على النيابة العمومية أو على المحكمة المختصة حسب األحوال

لجمهورية ولمأموري الضابطة العدلية من شرطة وحرس في الجنايات وخول المشرع لوكيل ا

 35و 34- 11ا���ول (والجنح المتلبس بها إلقاء القبض على ذي الشبهة بمجرد إذن شفاهي 

  ).ج.إ.	ن م

كما أهل قضاة النواحي من باب التأويل باألحرى بصفتهم مأموري ضابطة عدلية إللقاء 

  ).ج.إ.	ن م 12ا���ل (مه فورا إلى أقرب محكمة القبض على ذي الشبهة بشرط تقدي

وأجاز لمشائخ التراب إلقاء القبض على كل من أدركوه حال تلبسه بجنحة أو بجناية على 

أن يباشروا إحضاره أمام المحكمة أو أمام أحد مأموري الضابطة العدلية من شرطة وحرس 

  ).ج.إ.من م 15الفصل (وحكام  النواحي 

  : ـ.ـــــ�راتا>;ـ :  7ا���ـ�ة 

خول المشرع لمأموري الضابطة العدلية في إطار البحث في الجريمة المتلبس بها 

  .االستئناس برأي خبير أو عدة خبراء في مسائل فنية قد تتجاوز حدود اختصاصهم
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ويمكن لهم بمناسبة التوجه على مسرح الجريمة االستعانة بكل من يرون فائدة في 

طة الفنية والعلمية الذين يلعبون دورا هاما في جمع األدلة المادية حضوره إلى جانب أعوان الشر 

التي يخلفها الجاني بمسرح الجريمة من بصمات وغيرها من اآلثار التي يمكن توظيفها قصد 

  .التعرف عليه

ويتنوع اختصاص هؤالء الخبراء حسب طبيعة الجريمة المقترفة من أطباء وخبراء في 

التي يلتجأ إليها أعوان الضابطة العدلية  االختصاصن أوجه الخطوط واألسلحة وغيرها م

أشكاال وأبعادا مختلفة تجاوزت  اتخذتللكشف عن الجاني ومكافحة جميع مظاهر الجريمة التي 

في بعض األحيان حدود البلدان المعنية بها لتتخذ شكال منظما على مستوى كوني مما جعلها 

مجتمعات الدولية التي تعمل على وضع أنظمة تكفل السلط العمومية لسائر ال باهتمامتحظى 

مكافحة الجريمة بالنجاعة الكافية مع التقيد بالشرعية على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية دون 

حقوق اإلنسان الذي وضع الدستور بجانبه قرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته  احترامالتغافل عن 

  .رورية للدفاع عن نفسهفي محاكمة تكفل له فيها الضمانات الض

أهم مراحل الخصومة الجزائية التي يلعب بمناسبتها مأمورو  االستقرائيويعتبر الطور 

الضابطة العدلية دورا هاما في تهيئة القضايا للفصل وجمع األدلة التي يمكن للمحاكم تأسيس 

ق بقانون وثي التصاققضائها عليها مما يستدعي وضع قواعد وٕارساء تقاليد بحث يكون لها 

حقوق اإلنسان ويضمن تفادي األخطاء القضائية ويعزز مكانة  احتراماإلجراءات الجزائية يكفل 

  .هذه المؤسسة العاملة في إطار الحياد على البحث عن الحقيقة وٕاقامة العدالة الجزائية
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