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ة الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق في الفقه حمای
اإلسالمي و القانون الجزائري



ـثـحالبــــص ملخ
، و دولة فطرة فطر اهللا علیها عباده فوجودها مرتبط بالوجود البشريتعد الحریة الشخصیة 

الحریة الشخصیة هي مجموعة من فمیة لحریات و حقوق األفراد،لرساالقانون هي الراعیة 
الحق في : التي یعتبر المساس بها مساسا بالحریة الشخصیة و أهم هذه الحقوقالحقوق الفردیة 

قد تمت حمایة هذه الحقوق من و . الحیاة الخاصة، الحق في السالمة الجسدیة، و حق التنقل
رینة البراءة و مبدأ ون الجزائري باعتماد مبدأ االشرعیة و مبدأ قو القانالشریعة اإلسالمیةقبل 

، التي اعتبرت أساسا عاما لحمایة الحریة الشخصیة أثناء المتابعة الجنائیة لقوانینعدم رجعیة ا
.و خاصة مرحلة التحقیق

الدعوى العمومیة ألنها و قد خصصنا مرحلة التحقیق بالدراسة فهي من أهم مراحل 
، كما أن جل إجراءاتها تمس الحریة ا عنهالمرحلة الحاسمة في نسبة التهمة إلى المتهم أو نفیه

الشخصیة، لذلك رجعنا إلى الشریعة اإلسالمیة و إلى قانون اإلجراءات الجزائیة لمعرفة 
البحث و بإجراءاتالضمانات المقررة لحمایة الحریة الشخصیة عند قیام السلطات القضائیة 

، خاصة أن قانون اإلجراءات الجزائیة یوجه السیاسة الجنائیة نحو حمایة المجتمع و التحقیق
ردیة، لذلك وضعت مجموعة قوق و الحریات الفعلى الحاالعتداءالقضاء على الجریمة دون 

إجراءات التفتیش و من الشروط التي یجب على السلطة القضائیة مراعاتها عند قیامها ب
و القبض و الحبس المؤقت، و إال كانت هذه اإلجراءات معیبة یلحقها البطالن االستجواب

و من أهم الضمانات أیضا حقوق الدفاع المقرر . لشخصیةألنها ستشكل اعتداء على الحریات ا
في الشریعة اإلسالمیة و القانون الجزائري لما له من قیمة في تحقیق مصلحة المتهم في الدفاع 
عن نفسه و إثبات براءته و تحقیق مصلحة الجماعة في عدم إنزال العقاب إال على الجاني، 

ا فحق الدفاع من أهم الضمانات التي قررت أثناء و المتهم لذاالتهامفهو یوازن بین سلطة 
.المتابعة الجزائیة فهو الدعامة األساسیة للمحاكمة العادلة

خلصت هذه الدراسة إلى نتائج و توصیات تم ذكرها في الخاتمة، و كانت أهم نتیجة 
الشخصیة لحمایة الحریةو ضمانات مبادئأسبقیة الشریعة اإلسالمیة في إقرار توصلنا إلیها

.للمشتبه فیه و للمتهم أثناء التحقیق


