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 شكر وتقدير
نام صالة والسالم على المصطفى خير األوال والأالحمد والشكر هلل 

 :وبعد

أتقدم بالشكر إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور محمد األخضر مالكي 

الذي تفضل أوال بقبول االشراف على هذا البحث رغم كثرة انشغاله، ثم 

تحريره، ثم بعد ذلك لم تكرمه بوقته وراحته من أجل قراءته عبر مراحل 

 .ثراء البحث وتحسينهإيبخل بتوجيهاته وانتقاداته التي ساهمت في 

كما أتوجه بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا أن يتنازلوا عن بعض 

من وقتهم الثمين من أجل أن يبحثوا عن مكامن الضعف التي تلحق كل عمل 

 .بشري فيقدموا النصح لتجاوزه

ن يجزيهم أحسن الجزاء وأن ينور بعلمهم طريق كل طالب أفاهلل أسأل 

 .للعلم

كما ال أنسى في هذا المقام أن أترحم على روح األخت نادية كحال التي 

 قدل.. تر بعينيها المشروع الذي أصبح واقعا عاجلها القدر فرحلت ولم

كانت نعم األخت ونعم المشرف االجتماعي لطلبة الماجستير والدكتوراه 

 .ل اهلل لها المغفرة وحسن المقامأسأ ..في مصلحة الدراسات العليا سابقا

كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد  لتذليل الصعاب من 

.أجل إتمام هذا البحث
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من املبادئ األساسية اليت حتكم القوانني الردعية وخباصة قانون اإلجراءات اجلزائية، 
مبدأ لطاملا رفع كشعار بالنسبة للدول ذات التوجه الدميقراطي، هذا املبدأ هو حرية القاضي 

أو كما يطلق عليه البعض ومنه املشرع اجلزائري االقتناع الشخصي  ،اجلنائي يف االقتناع
 .للقاضي اجلنائي

ويف كل  ،مفاهيم تتماشى والزمن الذي وجد فيه د كان املبدأ يف بداياته يعرب عنلق
مرة ختطو اإلنسانية خطوة حنو الرقي والتقدم احلضاري كلما كان هلذا املبدأ مفهوم معني، 

 .ية يف قيمها إال وكان التأثري واضحا على هذا املبدأوكلما تراجعت اإلنسان
نه يعترب من املبادئ أرغم أن هذا املبدأ قد ذاع صيته بعد الثورة الفرنسية مباشرة إال 

ن كان تطبيقه يأخذ إاليت تضرب يف عمق التاريخ مع بداية احلضارات القدمية األوىل، و
لعراق القدمي وكذا اليونان كما عرفته صورا خمتلفة عن هذا الزمن، ومع ذلك فقد عرفه ا

حضارة مصر وكذا الرومان، كما وجدت له أحكام يف الشرائع السماوية وخنص منها 
 .بالذكر الشريعة اإلسالمية، إىل أن أخذ شكله احلايل

لقد ارتبط هذا املبدأ بأعقد مهمة على وجه األرض وهي القضاء بني الناس وإقامة 
املهمة عندما يتعلق األمر باملسائل اجلنائية، فاملهمة األساسية من وتزداد صعوبة هذه . العدل

حقيقة اجلرم املرتكب، ومن كان وراء : وراء الدعوى اجلنائية هو البحث عن احلقيقة
فمن جانب جيلس املتهم الذي : حيث يقع القاضي بني جهتني جديرتني باحلماية. ارتكابه

من اجملتمع والذي يقتضي العقاب على من قارفه، تدور حوله الشكوك باقترافه سلوكا ميس بأ
ومن اجلانب اآلخر يقف اجملتمع ممثال يف النيابة العامة، وهو اجلانب الذي وقع عليه االعتداء 

 .أو على احد مصاحله اليت تلحقها احلماية
وملا كان من املبادئ اليت استقرت عليها اجملتمعات العصرية هو مبدأ افتراض الرباءة 

ن هذا يقتضي على من يوجه االهتام عبء إثبات التهمة اليت يوجهها ملتهم إنسان فيف اإل
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وعلى هذا األساس تعمل النيابة العامة . معني، وبذلك تربأ ذمة املتهم من أن يأيت بدليل يربئه
كل ما يف وسعها لتجميع كل عناصر االهتام من أجل إدانة املتهم على اجلرم الذي قد يكون 

يف املقابل على املتهم أن يدحض كل عنصر من عناصر اإلدانة اليت حشدهتا و. قد اقترفه
 .النيابة العامة بكل ما ميكن أن يرد ادعاءها ودعواها

أمام هذا التنازع بني املصلحتني املتعارضتني يقف القاضي اجلنائي وهو يتسلح مببدأ 
إلثبات وكذا سلطة يف قبول عناصر ا" مطلقة"حرية االقتناع، اليت تقتضي أن له سلطة 

ومن منطلق وجوبية . تقديرها، وليس ألحد عليه رقيب إال سلطة واحدة هي سلطة ضمريه
ومن املتصور يف . البد عليه أن يصدر حكمه فيهاكان البت يف الدعوى املطروحة عليه، 

هذه احلالة أن يصل القاضي إىل درجة االقتناع اليت تسمح له بالنطق باحلكم الذي قد حيمل 
طوقه إما اإلدانة أو الرباءة، ويف كلتا احلالتني يعترب احلكم قد صدر بعد أن وصل القاضي من

 .اجلنائي حد االقتناع  فال جيوز له أن يبين حكمه على الظن
ما عدم إغري ان القاضي اجلنائي قد يعجز عن الوصول لقرار معني قد يكون سببه 

فيبقى القاضي  ،األدلة اليت ساقتها جهة االهتام تشككه يف وإما ،كفاية األدلة اليت تدين املتهم
ن أهذا التردد ال ينسجم بطبيعة احلال مع وظيفة القضاء اليت تقتضي  أمره،يف حالة تردد من 

تكون قراراهتا حامسة تنهي من خالهلا كل لبس قد يتخذ مطية للطعن يف مصداقية هذا 
اءة إذ من غري املقبول ان يدان كما ال ينسجم مع ما يقتضيه مضمون قرينة الرب.اجلهاز

ففي كلتا  ،شخص تأسيسا على جمرد الظن أو حىت على منطق ترجيح االدانة على الرباءة
. احلالتني فالقرار املتخذ من طرف القاضي يشوبه الشك وهو شك معقول ال ميكن امهاله

لتوازن وللخروج من هذا الوضع كان البد للقوانني ان تسلك مسلكا يسمح باحلفاظ على ا
ن يفسر أن الشك البد أوذلك بتبين مبدأ  ،الذي تقتضيه مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة معا

والذي اعتربه الفقه والقضاء كنتيجة منطقية لقرينة الرباءة وهو من جهة أخرى  ،لصاحل املتهم
 .ن يدان بريءأمبثابة ترديد للقول املأثور اخلطأ يف تربئة جمرم خري للمجتمع من 

: ملبدأينهلذين اسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل اجلنائي حتتاج ملمارستها  نإ
االقتصار ميكن  ال إذ ن الشك يفسر لصاحل املتهم،أ ومبدأمبدأ حرية القاضي يف االقتناع، 
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مبدأ ف .وجهي عملة واحدة ةمبثاب هنما يعتربانأحدمها واالستغناء عن اآلخر، ذلك أعلى 
يكون الزما لتكوين سلطة قبول الدليل الذي القاضي اجلنائي  مينحالقتناع حرية القاضي يف ا

كما مينحه من جهة أخرى حرية تقدير ما قبله من أدلة تقديرا خيضع ملا ميليه عليه  قناعته،
ميكن القاضي من اجتياز املأزق الذي جيد  فهوالشك يفسر لصاحل املتهم أما مبدأ  .ضمريه

اليت تبقى تالزمه رغم ما بذله من تقدير لألدلة املتوفرة لديه من نفسه فيه وهو حالة الشك 
ن ال يتنصل منها أمامه وأن يقرر يف القضية املطروحة أومن جهة أخرى واجبه يف  ،جهة

 . نكار العدالةإتوبع جبرمية  وإالحتت أي ظرف 
جيعل هذه  املبدأينن ارتكاز سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل على هذين إ

 ،السلطة ختتلف  حبسب ما إذا كان القاضي اجلنائي يف وضع املقتنع أو يف وضع املتشكك
فعند االقتناع فالقاضي يكون يف وضع مريح : وان كان كالمها يكمل االخر أو ميهد إليه

اما عند الشك فالقاضي يكون  ،متكن من الوصول إىل قرار ينهي به القضية اليت ينظرها ألنه
ن يصل إىل قناعة معينة تنهي النزاع فيكون دور مبدأ أمل يستطع  ألنهع غري مريح يف وض

الشك يفسر لصاحل املتهم مبثابة املخرج الذي ينهي فيه القاضي هذا النزاع وتتأكد من خالله 
 .براءة الشخص املتابع

لقد تناولت عدة دراسات موضوع سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل اجلنائي 
ء ضمن نظرية اإلثبات يف املواد اجلزائية أو بصفة مستقلة، والبعض من هذه الدراسات سوا

ركزت على مبدأ اقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي والبعض االخر تناول ضوابط هذا 
كما جاء جانب من الدراسات يف شكل مقارنة بني القوانني . االقتناع ومنها ما تناوهلما معا

مية غري ان ما يثري االنتباه هو غياب دراسة تتناول هذه السلطة وفق الوضعية والشريعة اإلسال
سلطة القاضي عند االقتناع وسلطته عند الشك اللهم اال : الثنائية اليت جاء هبذا البحث

العرض الذي أورده زكي أبو عامر يف مؤلفه اإلثبات يف املواد اجلنائية اال ان الشك مل ينل 
ناهيك ان . ؤلف يف دور هذا الشك يف البحث عن احلقيقةحظه من الدراسة ومل خيض امل

 .الدراسة جاءت ضمن نظرية اإلثبات اجلنائي
ويستمد املوضوع امهيته من امهية اإلثبات اجلنائي عموما اذ يعترب هذا االخري من 
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وملا كان للقاضي مسؤولية يف . املوضوعات االزلية الرتباطه بشغف البشرية ملعرفة احلقيقة
هذه احلقيقة فال شك انه يكون حمور كل دراسة تتناول طبيعة هذه السلطة وحدودها ارساء 

وستبقى الدراسات اليت تتناول . وكذا األدلة اليت يستند إليها يف حبثه عن احلقيقة القضائية
موضوع اإلثبات اجلنائي عموما وسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير وسائل اإلثبات حمتفظة 

حق هذه الوسائل من تطور لسببني على االقل اوهلما ان التطور وان اصاب بقيمتها رغم ما يل
جانبا من وسائل اإلثبات اال ان ذلك لن يكون له تأثري على من يقوم بتقدير هذه الوسائل 
ولكن سيطرح االشكال حول كيفية تعامل القاضي اجلنائي مع هذه الوسائل اجلديدة وهل 

 .و ما يدعو عادة لبحث مدى حجية هذه الوسائل اجلديدةهلا تأثري على قناعته الشخصية وه
واليت تدفع  واألخرىوالسبب الثاين هو االخطاء القضائية اليت ترتكب بني الفينة 

الرأي العام للدعوة إىل اعادة النظر يف بعض اإلجراءات املتبعة يف اإلثبات وكذا القائمني 
ن رغم براءته، وقد متس مبصلحة اجملتمع ذلك ان هذه االخطاء قد متس مبصلحة الفرد فيدا.به

عند تربئة من ثبت فيما بعد انه هو اجملرم احلقيقي خاصة بعد استكماله ملسلسل جرائمه ضد 
 .اجملتمع

هذا ويعترب موضوع االطروحة مسامهة تضاف إىل املسامهات اليت تبحث يف موضوع 
اإلثبات وطرق وشروط خاصة ما تعلق منها بعبء  ،وما يتصل به من موضوعات ،اإلثبات
ن مثل هذه املوضوعات ما تزال حتتاج يف بعض من أذ إ ،ومدى حجيتها األدلة،قبول 

ن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري وعلى أخاصة و، جوانبها إلجياد حل صريح بشأهنا
واقتصر  ،غرار قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي مل يتعرض للنظرية العامة لإلثبات اجلنائي

فكان لذلك تأثري واضح على نوع الدراسات اليت تناولت  على جانبها االجرائي فقط
موضوع اإلثبات اجلنائي حبيث جاءت يف شكل موضوع عادي يندرج ضمن الشروح اليت 

  .تتناول قانون اإلجراءات اجلزائية
 ائهوإثروقد اقتضت هذه الدراسة االستعانة بعدة مناهج سامهت يف تعميق البحث 

منهج التحليل والتركيب بالنظر إىل ان الدراسة تنطلق من نصوص تشريعية مع  رأسهاعلى 
وقد كان للمنهج التارخيي دور هام يف فهم . مكن بالتطبيقات القضائيةأتدعيمها حسب ما 
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 . عماق التاريخأهنا متجذرة يف أبعض االنظمة اليت ظهر 
اولة تقييمها أعمل املنهج املقارن ولتوضيح بعض االفكار ونزع الغموض عنها أو حم

وبالقدر كذلك الذي ال خيل بتماسك املوضوع  ،بالقدر الذي تتيحه الوثائق املتحصل عليها
ال بأس به ضمن هذه  الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء حيزللقد كان .وتسلسله
راء ينت اآلعلى شكل القضية ونقيضها إذا تبا جاءت جزاء الرسالةأبعض  نأكما .املقارنات
براز الصراع الفقهي من إرغبة يف و ،مستلهمني ذلك من املنهج اجلديل ،لة معينةأحول مس

 .نسب بالترجيح تارة وبالتركيب تارة أخرىجهة والبحث من خالله عن احلل األ
وملا كان موضوع سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل اجلنائي يقوم يف نظرنا على 
مبدأ حرية االقتناع من جهة، ومبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم، كان من املنطقي أن يقسم 
البحث وفق هذه الثنائية؛ حبيث نتناول يف البداية سلطة القاضي اجلنائي عند االقتناع مث 

 :لطته عند الشك وذلك ضمن فصلني مستقلنينتناول بعد ذلك س
 .سلطة القاضي اجلنائي عند االقتناع :األول الفصل
 .سلطة القاضي اجلنائي عند الشك :الثاين الفصل

  .ضمنها أهم النتائج املتوصل إليهانالبحث خبامتة  ننهيو



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 سلطة القاضي الجنائي عند االقتناع
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 ثانيالفصل ال

 شكسلطة القاضي الجنائي عند ال

  



 الفصل الثاين  سلطة القاضي اجلنائي عند الشك

  311 |الصفحة ___________________ 

 

  
بعد ان  ،مما توصلنا إليه يف الفصل األول هو ان القاضي اجلنائي إذا اوصلته األدلة

إذا وصلت  إالنه ال يعتد هبذه القناعة إف ،دانةإىل قناعة تفيد اإل ،اخضعها لسلطته التقديرية
اليقني يف احلكم  ان اشتراط. ى الظن أو الترجيحإذ ال جمال لقرار مبين عل ،حد اليقنيإىل 

حدث وتسلل هذا الشك  فإذا بعاد أي شك قد يشوب هذا احلكم،إ يعين القاضي باإلدانة
قتضيه اعتبار املتهم يوهو ما  .وجب عليه أن يعمل هذا الشك لصاحل املتهمإىل فكر القاضي 

عن سلطته عند حتما تختلف سلطة القاضي اجلنائي عند الشك سف. برئ حىت تثبت ادانته
عندما يعجز عن ازالة أي اثر  حبيث سيكون مضطرا إىل النطق بالرباءة لفائدة الشك. االقتناع

 .باإلدانةهلذا االخري يف قراره القاضي 
مام القاضي اجلنائي يف اسناد التهمة للشخص املتابع أوإذا كان الشك قد يقف عائقا 

فيعترب يف هذه احلالة ان القاضي قد فسر  ،مما نسب إليه يضطر إىل النطق برباءتهفمن اجلها 
ويتجنب القاضي بقراره هذا عدم مساءلته جبرم انكار . الشك لصاحل املتهم كما سبق بيانه

خر يستعني به القاضي الستجالء احلقيقة القضائية من احشاء آغري ان للشك دور . العدالة
عرض عليه من أدلة متنوعة وما حييط هذه وذلك من خالل ما ي ،الواقع حسب تعبري البعض

بل ان . خاصة إذا كان مصدرها شهادة الشهود أو اعترافات املتهمنياالخرية من مالبسات 
 ألنهمن واجب القاضي اجلنائي ان يستعني بالشك طاملا كان هذا الشك شكا منهجيا 

 .حسب تعبري البعض مبثابة مسلك اجباري على القاضي عبوره
جل البحث عن أمن  أساسايوظف الشك  اجلنائي لة فان القاضيويف هذه احلا

دانة املتهم بناء على قناعة إيف صاحل املتهم عندما يعجز عن  بصفة ثانويةاحلقيقة، ويوظفه 
 :وعلى هذا األساس سنقسم هذا الفصل إىل مبحثني اثنني.تصل إىل حد اليقني

 حث عن احلقيقة القضائيةيوظفه القاضي اجلنائي للب أساسا الشك :املبحث األول
 مـاحل املتهـي لصـي اجلنائـره القاضـيفس وياـثان كـالش :املبحث الثاين
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 املبحث األول
 ةـالقضائي لبحث عن احلقيقةل ه القاضي اجلنائيـيوظفأساسا ك ـالش

البحث عن احلقيقة القضائية مهمة تقع على كاهل رجال القضاء بداية من الضبطية 
يصل االمر بني يدي القاضي اجلنائي وعرب هذه املراحل يتدرج الشك من القضائية إىل ان 

. مرحلة إىل أخرى إىل ان يتخذ القرار الواجب اختاذه فيما خيص احلقيقة املبحوث عنها
فهو يف بداية االمر يف حاجة : احد املواقف التالية تأخذوعالقة القاضي بالشك جيب ان 

ة ــل احملاكمـية حمقضالة اليت مجعت مبناسبة ملحة للشك يزن من خالله قيمة األدل
، وحياول من خالل ذلك ان يتخلص من الشك ليصل إىل قناعة معينة قد (املطلب األول)

ة ــال حلقيقــد يكون حامـترتقي به إىل درجة اليقني وحينها يتخذ قراره الذي ق
 (. املطلب الثاين)عينة ـم

 املطلب األول
 ةـر األدلـك كمنهج عند تقديـة القاضي اجلنائي للشـحاج

من يريد ان يتعلم أو يتكون عليه اوال "  منذ القدمي باملعرفة حىت قيل أن الشكارتبط 
وقد وجد صدى هذه العبارات لدى الفالسفة بشكل عام وتبلور ، "ان يعرف كيف يشك 

ن هذا ، غري اننا يف حاجة إىل معرفة مضمو(الفرع األول)خالل انتشار احلضارة اإلسالمية 
 (.الفرع الثاين) يف اجملال القضائيالشك 

 الفرع األول
 ةاإلسالميـة ـة واملرجعيـرة الفلسفيـك بني النظـالش

ودراسة من قبل الفالسفة منذ القدم واختلفت نظرهتم حول  كان الشك موضع تأمل
أي معرفة  طبيعته وكذا دوره يف جمال الفكر واملعرفة إىل درجة انه اعترب منهجا ال غىن عنه يف

وقد كان للمد احلضاري اإلسالمي تأثريا واضحا على توجيه البشرية إىل العلم ( أوال)كانت 
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واملعرفة ووضع املناهج لذلك فكان للشك مكانا يف هذه املناهج مما تبلور يف احباث علمائه 
 (.ثانيا)ومفكريه طاملا ان القرآن الكرمي قد نبه لدوره يف حياة اإلنسان 

 :يـور فلسفـن منظـك مـالش: أوال
وموقـف  ودوره يف الفكر واملعـرفة الشكطبيعـة  بنا قبل ان نبحث يفدير ـج

وغاية كل ذلك ( Ⅰ)ان نتصدى ملدلول هذا الشك لغويا واصطالحيا ( Ⅱ)الفالسفة منـه 
 .الشك الذي حيتاجه القاضي اجلنائي يف حبثه عن احلقيقة القضائية طبيعة امنا هو معرفة

Ⅰ- وي واالصطالحي للشكـول  اللغدلـامل: 
وَتَشكَّْكُت،  اليقني، ومجعه ُشُكوك، وقد َشَكْكُت يف كذا خالف هو :ةـلغ الشَّكُّ

 .1اأَلمر َيُشكُّ َشّكًا وَشكََّكه فيه غريُه وَشكَّ يف
هو التردد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها على االخر عند  :الصطالحويف ا
وى طرفاه، وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب إىل ما است: الشك: الشاك، وقيل

اححدمها، فاذا ترجح احدمها ومل يطرح االخر فهو ظن، فاذا طرحه فهو غالب الظن، وهو 
 .3تساوي االحتماالت دون رجحان ألحدها: ومن هذا املنوال ان الشك هو  .2مبنزلة اليقني

ت متساوية يف احلكمني، أو وجود امارا وحسب البعض فإن هذا التردد امنا مرده
 عجز هذا االخري امنا بسبب تردد العقل بني احلكمنيقد يكون و. لعدم وجود اية امارة فيهما

ان الشك ضرب من اجلهل، : وهو ما دفع البعض للقول.عن معاناة التحليل أو قناعته باجلهل

                                 
يا ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرتبا ترتيبا ألفبائ( أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري)اجلوهري : أنظر - 1

حممد حممد تامر، أنس حممد الشامي، زكريا جابر أمحد، دار احلديث، القاهرة، : وفق أوائل احلروف، راجعه وعتىن به
 .616، ص9112/هـ3311

، (ط.د)، 31، لسان العرب، مج(أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري) ابن منظور -
 .313-311، ص ص(ت.د)لبنان  –دار صادر ، بريوت 

حممد علي أبو العباس، : ، التعريفات، ضبط وتعليق(السيد الشريف علي بن حممد بن علي اجلرجاين)اجلرجاين  - 2
 .311، ص9111مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

ــام، ج   - 3 ــي الع ــدخل الفقه ــا، امل ــد الزرق ــطفى امح ــف ملص ــق، 3، ط9التعري ــم، دمش ، دار القل
 .212م، ص3221/ـه3331
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الشك فرق بني حياول البعض ان يو .ن كل شك جهل، وال عكسخص منه، ألأإال انه 
ن الشك ما استوى فيه اعتقادان، أو مل يستويا، ولكن مل ينته احدمها إىل أ ىلإذهب ف والريب

وال . ويقال شك مريب. بينما الريب فهو ما مل يبلغ درجة اليقني، وان ظهردرجة الظهور، 
 .1فالشك اذن مبدأ الريب، كما ان العلم مبدأ اليقني. يقال ريب مشكك

يت قدمت للفظ الشك وما اتصل به من ألفاظ أخرى سعا البعض للتعريفات الاستنادا و
  :وفق التسلسل التايل املستوى املعريفإىل ترتيب 

 .وهو عدم االدراك للمعلوم اصال: جهل

 .وهو التردد بني النقيضني بال مرجح:شك 

 .وهو التردد بني النقيضني مع وجود مرجح ال يصل حلد اليقني :ظن

 .2ازم يف احلقيقةوهو االعتقاد اجل: يقني
نه يعترب تارة أ أو التعريف االصطالحي له هو املعىن اللغوي للشكمن وما يالحظ 

مرين وهذا ما أنه تردد بني أجلهل غري ان اجملمع عليه ضرب من انقيضا لليقني وتارة اخرى 
لة االحتماالت حبيث يكون االمر املتردد فيه أو حوله متساوي االحتماالت فال أيطرح مس

 .خرأحد األمرين على اآلتطيع من تعرض هلذه الوضعية ان يرجح يس

Ⅱ- انقسام الفالسفة حول طبيعة الشك ودوره يف الفكر واملعرفة: 
ن منظور فلسفي هو مالزم للمعرفة بل ال توجد معرفة حقة دون شك، الشك م

ة بني الفالسف مييزعادة . 3ومن هذا املنطلق ظهرت عدة فلسفات جعلت من الشك أساسا هلا
والشك املنهجي أو الشك  Pyrrhonالشك البريوين نسبة إىل بريون : نوعني من الشك

 .4الديكاريت نسبة إىل الفيلسوف ديكارت

                                 
 .516-511مجيل صليبا، املرجع السابق، ص ص :أنظر - 1
 ةيالشك أسبابه وآثاره وعالج اإلسالم له ، ماجستري، جامعة أم القرى، كل ري،يحممد سامه عس ميأمحد بن إبراه - 2

 .31، ص م 9115 -هـ 3391م ع السعودية ،  دة،يالعق قسم ن،يالدعوة وأصول الد
 .19، ص3253لبنان، : ، دار النهضة العربية، بريوت3فندي، مع الفيلسوف، طحممد ثابت ال - 3
4 -  Marie- Cécile Nagouas- Guérin, Le doute en matière pénale Thèse,        

nouvelle bibliothèque de thèse,Dalloz,paris,2002.p.03. 
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بالنسبة للشك البريوين فهو من قبيل الشك املطلق حبيث يلحق كل من احلس 
ال نثبت وال ان نعيش من غري رأي أو حكم، ف"قوله بأنه علينا " بريون"والعقل، وقد اثر عن 

 .1، ومثل هذا الشك ال يوصل ألي معرفة ألنه ال خمرج منه"ننفي، أو نثبت وننفي معا
ويف املقابل يوجد نوع آخر من الشك وهو الذي ميكن التخلص منه باليقني، ويف هذه 
احلالة يكون مثل هذا الشك نوع من احلذر ووسيلة نقد ومتحيص يسمح بالنفاذ إىل بواطن 

هذا .كن التمييز بني الثابت واملتغري، واجلوهر والعرض، وبني احلقيقة والباطلاالمور حبيث مي
 .2الشك كما يؤكده الباحثون قامت عليه كل الفلسفات الكربى اليت عرفت عرب التاريخ

من يريد ان يتعلم أو يتكون عليه اوال ان يعرف كيف يشك، :" يف القدمي كتب ارسطو
، ولعل ديكارت يكون قد استلهم منها عندما "احلقيقة ذلك ان شك الفكر يؤدي إىل اظهار

الذي يبحث عن احلقيقة عليه، بقدر املمكن، ان  فقد ذهب إىل أن ،"حديث الطريقة"كتب 
هذا ال يتعلق باتباع الريبيني الذين يشكون من اجل الشك . يشك يف الكل أو يف أي شئ

 .3الصلصالاد الصخر واملتحركة والرمل إلجي األرضفقط، ولكن على العكس برمي 
ولكين ملا كنت ال أرغب إال يف االنصراف إىل البحث : " وقد نقل عن ديكارت قوله

عن احلقيقة، فكرت أنه علَي أن أقوم بعكس ذلك متاما، وأن أرفض كشيء خاطئ على 
االطالق كل ما استطعت أن أختيل فيه أدىن شك، حىت أرى ما إذا مل يبق شيء بعد ذلك يف 

وهو يعين أن الشك هو الطريقة الفلسفية املوصلة .4"يكون غري قابل بتاتا للشك فيهاعتقادي، 
ان ينتقد علمه، وان حيرر نفسه من "عليه الوصول إىل اليقني،  لعاملا اليقني؛ فإذا أراد إىل 

                                 
 .11حممد ثابت الفندي، ص - 1
 .11حممد ثابت الفندي، ص - 2
3 -      Pierre Hugonet, La vérité judicaire, Librairies techniques, Paris.p.19. 

وليس ألين أقلد يف . فقد كنت أنتزع من فكري كل األخطاء اليت أمكنها التسرب إليه يف املاضي"  : يقول ديكارت
العكس من ذلك، فإن هديف مل يتجه بل على : ذلك الريبيني الذين ال يشكون إال جملرد الشك، ويتظاهرون دوما بالتردد

  ".بتاتا إال إىل الظفر باليقني، والتخلص من األرض املتحركة والرمال، للعثور على الصخر والصلصال
املنظمة العربية للترمجة، : ، إعداد3عمر الشارين، ط: رينيه ديكارت، حديث الطريقة، ترمجة وشرح وتعليق :أنظر

 .331-339، ص ص9111بية، بريوت، يوليومركز دراسات الوحدة العر: توزيع
 .311-315رينيه ديكارت، املرجع السابق، ص ص - 4
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االفكار السابقة، وان ال يقبل امرا على انه حق اال إذا عرف انه كذلك ببداهة العقل، أي ان 
لتسرع والظن، وال يدخل يف احكامه اال ما يبدو لعقله واضحا ومتميزا إىل درجة يتجنب ا

جيب على العامل ان يفرق : أنه قالكلود برينار  ومما نقل عن ".متنعه من وضعه موضع الشك
ه ـم ويؤمن بنفسه، اما املتشكك فانه يشك يف نفسـفالرييب ينكر العل. بني الشك والريب

 .1ن بالعلمـويؤم
 :ةـالميـة اإلسـي املرجعيـك فـالش :ثانيا

احلضارة اإلسالمية يف معزل عن احلضارات اليت سبقتها بل ان اإلنسانية  مل تكن
نصرف بشكل عام يف حالة تدافع مستمر ينجر عنه التأثري والتأثر بني بين اإلنسان وهو ما ي

غائبة حبكم انه  اليت ميزت بكتاب مل يغفل شاردة ومل ينسىكذلك إىل احلضارة اإلسالمية 
تلقاه هذا الكتاب ( Ⅰ)لشك حيزا يف كتاب اهلل لفظة امنزل من حكيم عليم فكان ل

ن ألحكامه مبحاولة فهمه والسري على هداه فحاكوه وتتبعوا معانيه واملؤمنون به والدارس
فكان الشك عندهم ضرورة للباحث عن احلق واملستكشف يف  وأحباثهموطبقوها يف حياهتم 

 (.Ⅱ)ت احلياةشىت جماال
Ⅰ-  هـل على أمهيتـدلي كـالش ملسألةن الكرمي آلقراتعرض: 

، بل وضع نه مل يهملهاما أك ،مل يفصل يف كل املوضوعاتالقرآن الكرمي كتاب 
اشارات لالهتداء إليها، وموضوع الشك ودوره يف حياة اإلنسان وعالقته باملعرفة مما ميكن 

من جهة، ومن جهة أخرى ( 3)يأخذ معناها  ان نستشفه من خالل ورود لفظة الشك وما
ك ـة دور الشـالهلا معرفـرمي ميكن من خـرآن الكـعيات نقلها القـالل وضـمن خ

 (.9)يف حياة هذا اإلنسان
 :رميـي القرآن الكـف عناهـذ مـك وما يأخـلفظ الش -1

وقد اهتم اهل االختصاص يف من كتاب اهلل،  الشك يف عدة مواطن ةلفظ وردت
ورود هذه اللفظة وكذا املعىن الذي جاءت به، كما اهتموا مبقارنة هذه اللفظة بألفاظ  تعداد

. "الظن"و "الريب" ت نفس معىن الشك وخنص بالذكر لفظيتاخرى قد تأخذ يف بعض احلاال

                                 
 .516-511مجيل صليبا، املرجع السابق، ص ص - 1
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ولعل ما يثري االهتمام هي الدراسة اليت تناولت لفظيت الشك والريب وفيما إذا كان ورودمها 
 ؟ م الأمي يفيد الترادف يف القران الكر
التفريق بني لفظيت ن الكرمي آأحد املهتمني بالبحث يف ألفاظ القرحاول فقد 

من خالل اآليات القرآنية اليت وردت هبا هاتني اللفظتني، ومما ساقه يف ، "الريب"، و"الشك"
ِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َوِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْب﴿ : قوله تعاىلسبيل ذلك 

: قوله تعاىلو "ريب"اليت ورد فيها لفظ ،1﴾َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي 
َك َلَقْد َجاَءَك َفِإْن ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك َفاْسَأِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِل﴿ 

وقد توصل الباحث ". شك"، اليت ورد فيها لفظ 2﴾ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفَلا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن
ففي جانب موقف " حد اللفظني؛ أيتني عند استعمال سلوب اآلأإىل ان هناك مغايرة يف 

 ؛ ه عبَّر بالريبمن الكتاب عبَّر بالشك، ويف جانب موقف كفار قريش من الرسول 
أنه  -على ما رأى بعض العلماء  وذلك للداللة على اختالف املوقفني، فموقف الرسول 

أما يف جانب الكفار، فقد عرب بالريب؛ ليوضح ... ، الباحث عن اليقني3موقف احلائر املتردد
إىل أن موقفهم من القرآن مل يكن موقف احلائر الشاك الباحث عن احلقيقة من أجل البلوغ 

إنه سحر، وشعر، : درجة اليقني، وإمنا هو موقف املرتاب املكذِّب املتِهم للقرآن، فقالوا عنه

                                 
 .91/البقرة - 1
 .23/يونس - 2
يف الذي ورد  الراجح يف ذلك أن اخلطابوحسبهم ان  نسبة الشك إىل الرسول يذهب البعض إىل انه ال يليق  - 3

واملراد أمَُّته، ويذكر الزخمشري  -عليه الصالة والسالم  -فهو موجَّه للرسول " على غري ظاهره،  الكرمية امنا هو اآلية
وال واهلل، :  ، وعن ابن عباس((ال أشك وال أسأل؛ بل أشهد أنه احلق)) :قال عند نزول هذه اآلية أن الرسول 

فإن كنتم يف : واملراد خطاب أمته، ومعناه  طب رسول اهلل خو: ما شكَّ طرفة عني، وال سأل أحًدا منهم، وقيل
( إن: )إذا عزَّ أخوك فُهْن، وقيل: اخلطاب للسامع ممن جيوز عليه الشك، كقول العرب: وقيل... شك مما أنزلنا إليكم

 -د إبراهيم ال نأمرك بالسؤال ألنك شاك؛ ولكن لتزداد يقيًنا، كما ازدا: فما كنت يف شك، فاسأل، يعين: للنفي؛ أي
 ".مبعاينة إحياء املوتى -عليه السالم 

، رمضان 12/31العددان : الدرعية ،يف القرآن الكرمي( الشك، والريب)، استعمال لفظيت حممد رضا الشخص :أنظر
 .وانظر املصادر املعتمد عليها. م9115ديسمرب  -أكتوبر / هـ3391ذو احلجة  -

 :ميكن االطالع عليه عرب املوقع التايل
                               http://www.alukah.net/Literature_Language/0/27973/ 

http://www.alukah.net/Literature_Language/0/27973/
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فحسب الباحث فإن كل لفظة جاءت لتؤكد معىن معينا ال يؤديه مرادفه،  ."وأساطري األولني
حالة مرضيَّة تؤدي إىل وبالتايل فهي  حالة فكرية متيل حنو االهتام وظن السوء،: 1فالريب

حالة فطرية تنشأ عند غياب فهو  :الشك، وأما وهم احلقيقة، وترجح التهمة بغري دليلت
من مع عدم متكنه ، فتجعل الشاك متذبذبا بني أمرين ة املرجحة، وعند اجلهل باحلقيقة،األمار
 .2على االخر لغياب هذه االمارة ح أحدمهاترجي

عـاين مـن بينـها معـىن     فقد جاء يف القرآن يف عدة م 3"الظن"ما بالنسبة للفظ أ
مبعـىن الـيقني،   كمـا ااـا جـاءت    ، 4﴾وإن هم إال يظنـون  ﴿: قوله ك" الشك"
، ألن مـن وصـف باخلشـوع ال    5﴾الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمَلاُقو َربِِّهـْم   ﴿: قوله تعاىلك

 .6﴾وظن أنه الفراق﴿: يشك أنه مالق ربه، وحنو هذا قوله تعاىل

                                 
لسان "صروفه وحوادثه، وداللتها مرتبطة باملكروه، وجاء يف : مأخوذ من ريب الزمان؛ أي: يف اللغة الريبو - 1

يسوءين ما : ؛ أي((يريبين ما يريبها: ))وحديث فاطمة... رابين فالن يريبين، إذا رأيَت منه ما يريبك وتكرهه"": العرب
 .وأرابين، إذا رأيَت منه ما تكره يسوءها، ويزعجين ما يزعجها، وهو من رابين هذا األمر

، رسالة ماجستري يف التفسري "ني والنافنيالترادف يف القرآن الكرمي بني املثبت"هالل، سامي عبدالفتاح عبدالعزيز،  - 2
/ هـ3312وعلوم القرآن الكرمي غري منشورة، جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم التفسري وعلوم القرآن، 

 .15 - 11م ، ص  3212
     .املرجع االلكتروين السابق ،حممد رضا الشخص: اشار اليه

هو اعتقاد وقوع الشيء اعتقادًا : ، ودون اليقني، وبعبارة أخرىدرجة من درجات العلم، فهو فوق الشك :الظن - 3
االعتقاد : "وقد عرفه اجلرجاين بأنه. هو العلم املستند إىل دليل راجح، مع احتمال اخلطأ احتمااًل ضعيفًا: أو. راجحًا

العلم، ومىت ضعفت  اسم ملا حيصل عن أمارة، ومىت قويت أدت إىل: "وعرفه الراغب بأنه". الراجح مع احتمال النقيض
علم مل يتحقق؛ إما ألن املعلوم به مل يقع بعد، ومل خيرج إىل عامل : "وعرفه ابن عاشور بأنه". جدًا مل يتجاوز حد التوهم

وال تعارض بني هذه التعريفات، بل هي عند التحقيق والتدقيق متفقة على ". احلس؛ وإما ألن علم صاحبه خملوط بشك
 . غري الشكغري اليقني و( الظن)أن 

ورجل فيه . ال يوثق خبربه: رجل ظنون: ويقال. العلم بالشيء على غري وجه اليقني: بأنه( الظن)ومعاجم العربية تعرف 
وبئر . وظننت به اخلري فكان عند ظين. هو مظنة للخري: ويقال أيضًا. موضع هتميت: أي: وهو ظنيت. هتمة: أي: ظنة

 .قد يأيت مبعىن اليقني، ويستدلون لذلك بالقرآن وبالشعر( الظن)عاجم أن وتذكر تلك امل. ال يوثق مبائها: ظنون
 .87/البقرة - 4
 .36/البقرة - 5
 .87/القيامة - 6
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كل ظن يف : بأن مقوهليف القرآن؛  "الظن"خبصوص معىن عن السلف مما نقل هذا و
وقد حاول البعض وضع ضوابط للتفريق . القرآن من املؤمن فهو يقني، ومن الكافر فهو شك

حيث ُوجد حممودًا مثابًا عليه فهو  "الظن"أن ن الكرمي فذهب إىل آبني كال اللفظتني يف القر
أن السياق ما يعين وهذا . "الشك"العذاب فهو ، وحيث ُوجد مذمومًا متوعدًا عليه ب"اليقني"

 .1، وليس اللفظ نفسه"الظن"هو املعول عليه يف حتديد معىن 
 :اإلنسان ك يف حياةـينقل وضعيات تربز دور الش رميـالقرآن الك -8

مل يكن الشك من احلاالت اليت مير عليها دون ادىن اهتمام أو انتباه فهي حالة كامنة 
وملا كانت . د تكون سببا يف تنغيص تفكريه بل وحىت حياته ككليف الكائن البشري ق

ن الكرمي سؤاال توجه به آالقر نقل وقد. كذلك كان هلا حيزا حىت يف كتاب اهلل عز وجل
النيب ابراهيم عليه السالم إىل رب العزة حول كيفية احيائه للموتى ومل ينح بالالئمة على 

، وهو ما جاء يف 2إالاله من اجل االطمئنان ليس ابراهيم عليه السالم عندما شك فكان سؤ
                                 

 :يف القرآن الكرمي على عدة معان( الظن)لفظ ورد  - 1
شوع ال يشك ، ألن من وصف باخل(36/البقرة) ﴾الذين يظنون أام مالقو رهبم﴿: قوله تعاىلكمبعىن اليقني،  :األول

 ( .91/القيامة) ﴾وظن أنه الفراق﴿: أنه مالق ربه، وحنو هذا قوله تعاىل
  .(51/البقرة) ﴾وإن هم إال يظنون﴿: مبعىن الشك، من ذلك قوله عز وجل :الثاين
يف  يتهمون اهلل: أي: "، قال ابن كثري(6/الفتح) ﴾الظانني باهلل ظن السوء﴿: مبعىن التهمة، ومنه قوله تعاىل :الثالث
 ". حكمه
إن نتوهم : أي: "، قال ابن كثري(19/اجلاثية) ﴾إن نظن إال ظنا﴿: مبعىن الوهم والتوهم، ومنه قوله سبحانه :الرابع

 ". مرجوحًا: وقوعها إال تومهًا، أي
بن ، قال ا(1/اجلن) ﴾وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهلل كذبا﴿: مبعىن احلسبان، ومنه قوله تعاىل :اخلامس

 ".ما حسبنا أن اإلنس واجلن يتمالؤون على الكذب على اهلل يف نسبة الصاحبة والولد إليه: أي: "كثري
أريد : "، قال ابن عاشور (15/الصافات) ﴾فما ظنكم برب العاملني﴿: االعتقاد اخلاطئ، كما يف قوله تعاىل :السادس

إن ﴿: ومن هذا القبيل قوله سبحانه". لعاملني جهل منكرأن اعتقادكم يف جانب رب ا: االعتقاد اخلطأ؛ واملعىن: بالظن
 (.16/يونس) ﴾إن الظن ال يغين من احلق شيئا﴿: ، وقوله عز وجل(39/احلجرات) ﴾بعض الظن إمث

 :بتصرف عن موقع إسالم واب
rticles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=142754http://a 

حممد عمارة، االسالم وحقوق اإلنسان ضرورات ال حقوق، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها  - 2
 .93، ص3211مايو /3311شعبان  -12الكويت،  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالداب

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=142754
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َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلى  ﴿ :قوله تعاىل 
اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّْنُهنَّ  َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ

  .1﴾ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيم
كيفيـة مجـع أجـزاء     ويف تفسري هذه اآلية ان ابراهيم عليه السالم سأل ربه عـن 

عـن طريـق    وذلـك املوتى بعد تفريقها وإيصال األعصـاب واجللـود بعـد متزيقهـا     
ـ    ان"فهو يريد كما قال به البعض  ،املشاهدة ، "الـيقني  نييترقى من علـم الـيقني إىل ع

، بـل  أن يسـكن فكـره يف الشـيء املعتقـد    وغايته من ذلك هو طمأنينة القلب وهي 
أي ان يصـل درجـة الـيقني والـذي يكـون       معىن ليطمئن قليب ليوقنذهب البعض ان 

 .2"واملعلوم عياناحبصول الفرق بني املعلوم برهانا "

                                 
 .961/قرةسورة الب - 1
اختلف الناس يف هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم ال ؟ فقال :"قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية - 2

مل يكن إبراهيم عليه السالم شاكا يف إحياء اهلل املوتى قط وإمنا طلب املعاينة ، وذلك أن النفوس مستشرفة : اجلمهور 
: قال األخفش  ...ليس اخلرب كاملعاينة رواه ابن عباس ومل يروه غريه: السالم إىل رؤية ما أخربت به ، وهلذا قال عليه 
. سأل ليزداد يقينا إىل يقينه : وقال احلسن وقتادة وسعيد بن جبري والربيع . مل يرد رؤية القلب وإمنا أراد رؤية العني 

. ..ألنه شك يف قدرة اهلل تعاىل وقال آخرون سأل ذلك ربه ؛ : وترجم الطربي يف تفسريه فقال : قال ابن عطية 
رب أرين كيف حتيي : دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: وذكر عن عطاء بن أيب رباح أنه قال 

حنن أحق بالشك من إبراهيم احلديث ، مث : وذكر حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال . املوتى 
 ". رجح الطربي هذا القول

ت، ص .، ددار الفكـر   ،اجلـزء الثالـث  ، ( القـرطيب تفسري  ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب)القرطيب  :أنظر
 .951-951ص

 : وانظر كذلك
 .323-313ت، دار املعارف، ص ص.، تفسري الطربي، اجلزء اخلامس، د(حممد بن جرير الطربي)الطربي  -

وأما قول :"إىل امكانية شك ابراهيم عليه السالم فقالوقد علق القرطيب على بعض االقوال خاصة اليت ذهبت 
وأما قول النيب صلى . فمعناه من حيث املعاينة على ما تقدم( دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس : ) عطاء 

اهيم فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا حنن أحق به وحنن ال نشك فإبر( حنن أحق بالشك من إبراهيم : ) اهلل عليه وسلم 
عليه السالم أحرى أال يشك ، فاحلديث مبين على نفي الشك عن إبراهيم ، والذي روي فيه عن النيب صلى اهلل عليه 

ذلك حمض اإلميان إمنا هو يف اخلواطر اليت ال تثبت ، وأما الشك فهو توقف بني أمرين ال مزية ألحدمها : وسلم أنه قال 
وإحياء املوتى إمنا يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السالم . ليه السالم على اآلخر ، وذلك هو املنفي عن اخلليل ع
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فإن إبراهيم لفرط حمبته الوصول إىل مرتبة املعاينة يف دليل "وحسب بعض املفسرين 
البعث رام االنتقال من العلم النظري الربهاين إىل العلم الضروري ، فسأل اهلل أن يريه إحياء 

أنك مل أأريك يف حال "  :مبعىن" أومل تؤمن ":ويف رده سبحانه وتعاىل "املوتى باحملسوس
بلى ولكن ": تؤمن ، وهو تقرير جمازي مراد به لفت عقله إىل دفع هواجس الشك ، فقوله 

ليثبت : معناهو ."..كالم صدر عن اختباره يقينه وإلفائه ساملا من الشك "ليطمئن قليب
ويتحقق علمي وينتقل من معاجلة الفكر والنظر إىل بساطة الضرورة بيقني املشاهدة، 

والقلب  ...انكشافا ال حيتاج إىل معاودة االستدالل ودفع الشبه عن العقل وانكشاف املعلوم
مراد به العلم إذ القلب ال يضطرب عند الشك وال يتحرك عند إقامة الدليل وإمنا ذلك 
للفكر، وأراد باالطمئنان العلم احملسوس وانشراح النفس به وقد دله اهلل على طريقة يرى هبا 

  1".إحياء املوتى رأي العني

وتعكس هذه النظرة من املفسرين للقرآن وخاصة هذه اآلية دور الربهان العقلي 
املستند إىل مبادئ عقلية صرفة وبني الربهان املبين على املعاينة أو املستند إىل الوقائع املادية 

يف آن واحد ففي هذه احلالة ينقلب الشك إىل يقني مرئي اجتمعا وما حيدثانه من فرق إذا 
الطمئنان لدى النفس البشرية، فما بالك إذا كان هذا االمر بالنسبة للقاضي اجلنائي وحيدث ا

                                                                                               
ريب الذي حييي ومييت فالشك يبعد على من تثبت قدمه يف اإلميان فقط فكيف مبرتبة : أعلم به ، يدلك على ذلك قوله 

وإذا تأملت سؤاله عليه السالم .  النبوة واخللة ، واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعا
وسائر ألفاظ اآلية مل تعط شكا ، وذلك أن االستفهام بكيف إمنا هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند 

كيف ثوبك ؟ : ومىت قلت . كيف علم زيد ؟ وكيف نسج الثوب ؟ وحنو هذا : السائل واملسئول ، حنو قولك 
خربا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف ، " كيف " وقد تكون . ل من أحواله وكيف زيد ؟ فإمنا السؤال عن حا

يف هذه اآلية إمنا هي " كيف " و . كيف كان بدء الوحي : كيف شئت فكن ، وحنو قول البخاري : حنو قولك 
ن إنكاره استفهام عن هيئة اإلحياء ، واإلحياء متقرر ، ولكن ملا وجدنا بعض املنكرين لوجود شيء قد يعربون ع

باالستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أاا ال تصح ، فيلزم من ذلك أن الشيء يف نفسه ال يصح ، مثال ذلك أن يقول 
أرين كيف ترفعه فهذه طريقة جماز يف العبارة ، ومعناها تسليم جديل ، : أنا أرفع هذا اجلبل ، فيقول املكذب له : مدع 

ين كيف ترفعه فلما كانت عبارة اخلليل عليه السالم هبذا االشتراك اجملازي ، افرض أنك ترفعه ، فأر: كأنه يقول 
أومل تؤمن قال بلى فكمل األمر وختلص من كل شك ، مث : خلص اهلل له ذلك ومحله على أن بني له احلقيقة فقال له 

 ."علل عليه السالم سؤاله بالطمأنينة
 .04-37، دار سحنون، د ط، دت، ص ص3، ج التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور - 1
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الذي يريد ان يتخلص من الشك الذي يساوره خبصوص قضية ما فالتدليل العقلي الذي 
يستند إىل املنطق خاصة الصوري منه ال يكفي وحده إلحداث القناعة لديه وإمنا إذا آزره 

اقع ففي هذه احلالة فان النتيجة املتوصل اليها بعد الربهنة تكون أكثر التدليل املستند إىل الو
 .اقناعا بل يقينية

ن الكرمي حيث التقت فيها حالة الشك مع اليقني وكذا آوننقل وضعية صورها القر
َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا ﴿:االحكام وقد جتلى ذلك يف قوله  بإصداروهي وضعية تتعلق  ،الظن
ا َح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللَِّه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفواْلَمِسي

 .1﴾ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا
جاء كما  ،نبأ مقتل عيسى ابن مرمي وتعاىل نهأن نفى سبحا يف اآلية الكرمية وبعدو

.  الشك، وهو نسبة يتساوى فيها األمرانيفاألوىل تتمثل  :بنسبتني متقابلتني ذهب البعض
لقد بدأ األمر بالنسبة إليهم شكًا مث انقلب . الثانية هي اتباعهم للظن، وهو نسبة راجحةو

 .2"وينهي احلق ذلك بعلم يقيين.ظنًا

الشك كمنهج للوصول للحقيقة ليس من االمور  استعمال ما يدل على ان هوو
هو طريق دأب اإلنسان منذ القدم على توظيفه حىت وان مل يكن على دراية  وإمنااملستحدثة 

مسة لصيقة بالكائن البشري ووسيلة يلجأ إليها كلما استعصى عليه  ألنهمبدلوله وطبيعته فقط 
 .الفهم يف امر ما

هلو اكرب دليل على ان  ،باختالف معانيها ،ن حلاالت الشك بني ثناياهآقران نقل ال
فهي عالمة  ؛حالة فطرية ال جيب ان يتحرج اإلنسان من مالزمتها له هذه احلالة امنا هي

الذي اكد العلماء والباحثون على انه حالة مرضية جيب  ،صحية طاملا ااا ال تنقلب إىل ريب
ن العظيم صفة مالزمة للكافرين واجلاحدين آوتعترب يف القر ،على اإلنسان ان يتخلص منها

 .لدين هلل احلق
                                 

 .315/سورة النساء - 1
 :الكرمي ، ميكن االطالع عليه من خالل الرابط التايل نيف تفسريه للقرآ الشعراويالشيخ متويل : أنظر - 2

http://elsharawy.com/books.aspx?mstart=1004157&mend=1004159 
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ألـّمت بنبيه ابراهيم عليه السالم  " الشك" ن العظيم حلاالت من آيراد القرإان 
الشك هذه ال تليق بنبينا حممد  وان سلمنا مع من ذهب إىل ان صفة وكذا بنبينا حممد 

ا جند تفسريا هلذا االيراد ملثل هذا يف كون ان اهلل سبحانه وال بإبراهيم عليهما السالم فإنن
على ان حالة الشك امنا هي  وتعاىل امنا يعلمنا من خالل انبيائه وعلى االخص نبينا حممد 

حالة فطرية انسانية على كل من يتمتع بعقل سليم وفكر راجح ان يستعملها من اجل 
وهي خاصية تقتضيها الدعوة للتفكري اليت  ،احلق من الباطل واحلقيقة من اجلهل ءاستجال

ان على املستوى  ،يات اهللآلى التفكر يف عن الكرمي حاثة كل انسان آيات القرآزخرت هبا 
 .أو على مستوى الكون ككل ،الشخصي أو على مستوى ما حييط باإلنسان من ظواهر

من حني آلخر  فخاصية التفكري تقتضي ان يتساءل اإلنسان عن كل هذا وان ينتابه الشك
 .ويف كل مرة يصل فيها إىل حقيقة ما، مث ينتابه الشك مرة أخرى وهكذا

اذن فاإلسالم من خالل القرآن الكرمي يعلم اتباعه بل اإلنسانية مجعاء منهج الشك 
الذي يوصل إىل احلقيقة وان كانت حقيقة يف حدود ما ميلكه هذا اإلنسان من ُمكنات 

 .ن ظروف وأجواء تساعده على ذلكفكرية ومادية وما يتاح له م

Ⅱ- اهتمام علماء االسالم ك موضعـالش: 
الكرمي تأثري واضح على مستوى التفكري لدى علماء اإلسالم  نلقد كان للقرآ

وفقهائه وذلك بإتباع اجه يف لفت البشرية إىل التفكر والتدبر وحىت الشك وذلك من خالل 
باءهم باعتبار ان هذا االتباع امنا هو تقليد يعدم تنبيههم وحتذيرهم من اتباع ما كان يعبد ا

لديهم ملكة التفكري والتدبر اليت تعترب مسة يتميز هبا اإلنسان ويسمو هبا على سائر 
وال يسعنا يف هذا املقام إال تقدمي بعض النماذج تأثرت مبنهج القرآن وباإلسالم . املخلوقات

 .طريقا موصلة إىل احلق عموما وخنص بالذكر منهج الشك الذي اصبح عندهم
لقد كان للشك املنهجي مكانا يف كتاب احليوان للجاحظ ملـا علـم فيـه مـن     
امهية بالغة بالنسبة للعامل ومن يريد حتصيل العلم اذ رأى فيه انه علم البـد مـن السـعي    

وممـا أورده  . 1إىل تعلمه والرباعة فيه وهو ما حاول تلقينه لتلميذه ولكل قـارئ لكتابـه  
                                 

 .91حممد عمارة، املرجع السابق، ص - 1
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مواضع الشك، وحاالهتا املوجبة له، لتعـرف هبـا مواضـع الـيقني واحلـاالت      فاعرف "
فلـو مل يكـن يف ذلـك إال تعـرف     . املوجبة له، وتعلم الشك يف املشكوك فيه تعلمـا 
مث اعلـم ان الشـك يف طبقـات عنـد     .التوقف مث التثبت، لقد كان ذلك مما حيتاج إليه

ـ   مث سـاق اجلـاحظ   ".وة والضـعف مجيعهم، ومل جيمعوا على ان اليقني طبقـات يف الق
انـا ال اكـاد   : امثلة عن بعض املتكلمني يف الشك من بينها ان ابن اجلهم قـال للمكـي  

ففخـر عليـه املكـي بالشـك يف مواضـع       !كاد أوقـن  أوأنا ال : قال املكي !اشك 
:" وقـال أبـو اسـحاق   ". الشك، كما فخر عليه ابن اجلهم باليقني يف مواضـع الـيقني  

من اجلاحد، ومل يكن يقني قط حىت كـان قبلـه شـك، ومل ينتقـل      الشاك اقرب إليك
 .1"احد عن اعتقاد إىل اعتقاد غريه حىت يكون بينهما حال شك

ولإلمام أيب حامد الغزايل باع مع الشك املنهجي وجتربته الذاتية اليت سجلها يف كتابه 
 على أيضا ودليلنهج املنقذ من الضالل خري دليل على ذلك بل تعترب جتسيدا حقيقيا هلذا ال

 .2سالمية مترسخة فيهإنه خاصية أ
الشكوك هي املوصلة إىل احلق فمـن مل يشـك مل ينظـر، ومـن     :" يقول الغزايل

ـ  فحسـب الغـزايل فـإن    .3"يف العمـى والضـالل   يمل ينظر مل يبصر، ومن مل يبصر بق
يـأيت  الشك هو وحده الذي جيعل الوصول إىل احلقيقة أمرا ممكنا، ففـي بدايـة الطريـق    

، فهو وسيلة للبحث عـن احلقيقـة، وهـو بالتـايل خيتلـف اختالفـا       الفلسفيالشك 
رتيايب الذي يغلق على نفسه دائرة ال يريـد اخلـروج منـها، بـل     اإلالشك جوهريا عن 

 .4ويرفض االعتراف بإمكانية هذا اخلروج

                                 
، شركة 9، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط6، ج(أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، كتاب احليوان) اجلاحظ  - 1

 .16-11م، ص ص3265 -هـ3116مكتبة ومطبعة البايب احلليب واوالده، مصر، 
 .96السابق، صحممد عمارة، املرجع  - 2
 .312، ص3263، دار املعارف، مصر، 3سليمان دنيا، ط: أبو حامد الغزايل، ميزان العمل، حتقيق وتقدمي - 3
 .51حممود محدي زقزوق، املرجع السابق، ص - 4
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 الفرع الثاين
 يـال القضائـي اجملـف كـالش

إليه الفالسفة خبصوص الشك املنهجي، غري ان  قد يستفيد القاضي اجلنائي مما وصل
ينأى به عن عامل التجريد ويربطه بالواقع حىت يكون للشك يف اجملال القضائي مدلول خاص 

وهو ما جعل مشرع اإلجراءات اجلزائية يوظف هذا الشك من خالل  ،(أوال) له تأثري معني
  (.ثانيا)دجمه يف العملية القضائية لصاحل حتقيق العدالة 

 :طابع خاص ذو هو شكشك القاضي ينفصل عن الشك الفلسفي : أوال
عند تقدير القاضي اجلنائي لألدلة املطروحـة امامـه مـن املفتـرض ان تصـادفه      
حالة من الشك يف قيمة هذه األدلة ومدى قـدرهتا علـى الكشـف عـن حقيقـة مـا       

 ي؟حدث فعال، غري ان السؤال يطرح بشان هذا الشك وطبيعته هـل هـو شـك فلسـف    
نـه  أأم مر مبا يسمى الشك املنهجي أو الشك الـديكاريت كمـا هـو شـائع؟     يتعلق األأ

املختصون وقـوع بعـض القضـاة ضـحية مـا       بدىأن إو ،() شك ذو طابع خاص؟
 (.Ⅱ) يطلق عليه بالشك املرضي وبعض احلاالت املشاهبة

Ⅰ- اءـال القضـي جمـك فـة للشـة اخلاصـالطبيع: 
عندما أشك، فأنا ف كما ذهب إليه البعض؛ له داللة سلبية " شك"الفعل يف احلقيقة 

هو شك إجيايب  -وكذلك القضاء  – ولكن الشك يف جمال العلم .أرفض ما قبله اآلخرين 
فعندما أشك فأنا احبث، الشك ليس سوى أداة لفضح اخلطأ، والكذب، الوهم، وهو نوع 

 ر والبياناتـللمظاهح ـوى الصحيـبالكشف عن احملت حـيسم (مفتاح) ن فتاحةـم
des affirmations 1واملعتقدات، واآلراء. 

يف احلقيقة هناك اتفاق واضح بني رجاالت القانون وخاصة املشتغلون بالبحث عن 
دور الشك يف جمال القضاء ان هذا الشك رغم انه ال من الفكر الفلسفي وان هناك تاثري 

                                 
1 - Cyrille Barrette ,Mystère sans magie. science, doute et vérité : notre seul 

espoir pour l’avenir ,éd. Multi Mondes, Québec, Canada, 2006.p.222. 
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 مبسائل القانون وحىت االجتهاد القضائي ان الفقهاء واملشتغلون إالواضح هلذا الفكر عليه 
 .على ان للشك  طبيعة خاصة ملا له من حمتوى وتأثري متغري يصر الكل

 عليه الشك الرييب، ووصفوه باملعيقخذ القانونيون موقفا صارما مما اطلق ألقد 
ال للدعوى، بل وللتفكري عموما، ناهيك عن ان طبيعته املطلقة جتعله غري ممكن التطبيق يف جم

القانون، بالنظر إىل ان القانوين وخاصة القاضي من واجبه اختاذ قرار وإال اعترب ناكرا 
بالنظر لعدم املقدرة على التمييز ما بني  خالله الكشف عن احلقيقةكما ال ميكن من .1للعدالة

 .2اخلطإ والصواب
طريق  هذا النوع من الشك هوما بالنسبة ملا عرف بالشك املنهجي الديكاريت، فإن أ

حسب ديكارت وأكده جانب من الفقه  -أو مسلك اجباري يف جمال البحث عن احلقيقة 
فإذا كان النوع األول يعترب شكا مطلقا ويؤدي إىل نفي القانون ونفي . -"Térré"الفرنسي 

ومثل هذا الشك كما . انه العملية االوىل للعقل. فإن هذا النوع يعترب شكا مؤقتا. احلكم
 متطلبات القانون،كما أنه يتيح حتقيق العدالة،ألن القاضي يف مثل هذا يرى البعض يليب

 .3يقوده هذا الشك حسب احلاالت إىل العفو، أو إىل االدانة إذ ،الشك يقرر
سلمنا بضرورة توظيف الشك من طرف القاضي اجلنائي عند قيامه بعمله املنوط  وإذا

كما  -فليس معىن ذلك  ،ليل وتقديرهوأدركنا ضرورة ذلك ملا له من دور يف وزن الد ،به
ان يهيمن الشك على تفكري القاضي إىل الدرجة اليت يصبح فيها  -يؤكد جانب من الفقه 

 .4معيقا للقاضي للقيام بواجبه يف اختاذ القرار الالزم
ن أن يضع نصب عينيه الواجب امللقى على عاتقه وال جيب أن على القاضي اجلنائي إ

ن يسريه ويوجهه الوجهة اليت أن يتعامل مع هذا الشك وأ، بل عليه حييد عنه حتت أي ظرف
                                 

1 -               Gildas Roussel,  uspi ion e  pro   ure p nale   ui a le, Paris: 

l'Harmattan, DL 2010.p.55. 
2 -    Marie- Cécile Nagouas- Guérin, le doute en matière pénale,op.cit.p.03. 

3 -            Jean-denis Bre in, le  ou e e  l’in ime  onvi  ion ,droits. Revue 

française de théorie juridique, 1996, n° 23, pp.21-22. 
4 -                                                                      Jean-denis Bredin,op.cit,p.24. 
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ن عملية القضاء عملية معقدة ومتشعبة حتتاج يف القيام هبا إىل شخصية أذلك ختدم العدالة 
 .متزنة وعلى دراية بكل خطوة ختطوها حنو حتقيق العدل

لتنظيم األكثر ن القضاء هو اأوال نكون مبالغني إذا اعتربنا، مع جانب من الفقه، 
وإجراءاهتا املتنوعة واملتدرجة  الدعوى اجلزائية، فمن خالل مراحل 1قدرة على تسيري الشك

ن يكون بذرة، تتعهده الضبطية القضائية بأحباثها أجتعل من هذه اآللية تتداول هذا الشك منذ 
ن أص والتدقيق إىل وحترياهتا إىل ان ينمو ويكرب، فتتواله النيابة العامة أو قضاء التحقيق بالفح

ن يتجاوزه فيقلبه إىل يقني فيثّبت التهمة ومن مث يدين املتهم، أيستلمه قاضي احلكم، فإما 
 . نه ميكث فيعجز عن جتاوزه فيضطر إىل النطق بالرباءة مفيدا به املتهمأوإما 

Ⅱ- اجلنائي قد يكون ضحية الشك املرضي أو الغرور الذي يعدم الشك لديه القاضي: 
راكنا ألمهية الشك لدى القاضي والقاضي اجلنائي باألخص، وقدرة القضاء رغم اد

يف التعامل مع هذه احلالة بل وتسيريها بالطريقة اليت تسمح له بلوغ هدفه وهو اظهار احلقيقة 
وارضاء اجملتمع، إال ان هذا ال مينع من وجود حاالت ووضعيات من الشك ما ال تتالءم 

 جيب ان يلتقي معها حبكم أاا تعرقل السري احلسن للمحاكمة وعمل القاضي أو نشاطه إذ ال
. أو تدفع القاضي للتحيز أو ااا تفقد الرأي العام يف مصداقية االحكام اليت تصدر عن القضاء

 "ما يطلق عليه الشك املرضي  - املختصونحسب ما كشف عنه  –فمن هذه احلاالت 
pathologique doute "فيها القاضي لدرجة عدم متكنه من أخذ  ، وهو احلالة اليت يشك

هذا الشك هو شك رييب مينع من ".عذاب للقناعة الذاتية"قرار، قد أثاره البعض واعتربه 
ويف .القضاء ويعترب فيه القاضي منكر للعدالة وهو فعل جمرم بنص القانون كما سبق ذكره

و ما يدفع إىل التفكري يف دور املقابل هناك احلالة اليت ال يلتقي فيها القاضي أبدا بالشك، وه
: ةـلى يف االشكال التاليـاالحكام املسبقة يف عمل أو نشاط العدالة، واليت قد تتج

ك، ـاف إىل ذلـويض". مـبالضرورة مته"،"م ـاملولود مته" ،"م ـون متهـالل"

                                 
1 -             eve.R. Dou er  ’es     ider : nature et caractère constructif du 

doute.p.123. Cité     par : Clara Tournier, op. Cit. p.215.                                
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يف التحيز ووهي حالة القاضي الذي ال ميكن ان يشك يف نفسه،   la vanité رور ـالغ
وكذلك التفكري يف عمل اهليئات اليت ليس  ، déformation professionnelle املهين

باستطاعتها معرفة ال الشك وال القناعة الذاتية، اليت ال هتتم اال بنتائج احلكم واثره، ومبثاليته، 
 .1وبضرورته االجتماعية أو الفقهية، واليت ال حتقق حقيقة العدالة

ثون تربز جانبا مهما مما ال جيب ان يغض الطرف هذه بعض من احلاالت رصدها الباح
عنه، ذلك ان وجودها يف الواقع قد يشكل تشويشا على نزاهة القاضي وبالتايل على الثقة يف 

وتربز كذلك ان للشك املنهجي جماال ال ميكن نكرانه النه .العدالة اليت قد هتتز يف نظر اجملتمع
ى معينة يصدرون على اساسها أحكاما قد ال خيص اشخاصا معينني ينفردون بفلسفات ورؤ

بينما الشك املنهجي يف جمال القضاء امنا هو . هم أو انه ال تأثري هلا يف الواقع إالال تلزمهم 
شك كما ذهب جانب من الفقه ذو حمتوى وتأثري متغري وبالتايل فهو ينفصل عن الشك 

   .2الفلسفي
القضائي كما يشاء البعض  لقد تبني لنا من خالل ما سبق دور الشك املنهجي

تسميته، وحىت تكتمل الرؤية فيما خيص هذا املوضوع جيدر بنا البحث يف كيفية اعمال هذا 
الشك كطريق استدالل وكمنهج للبحث عن احلقيقة وقدرته عندما يعترب كذلك يف وزن 

 .الدليل أو قبل ان يكون كذلك أي منذ ان يكون يف شكل دالئل
 :ةـة القضائيـي العمليـدالل فـاست جـنهكم كـالش إدماج :ثانيا

ن ما يؤكد الدور اخلاص للشك يف اجملال القضائي والذي مييزه عن الشك الفلسفي إ
هو عملية دمج هذا الشك يف العملية القضائية حبيث يصبح كطريقة استدالل يوظفها 

الل عند القاضي من اجل تسهيل البحث عن احلقيقة القضائية تارة بادماجه كطريقة استد
سرد حاالت التلبس باجلرمية وكذا عند اللجوء إىل فرض اجراءات قسرية ضد من يشتبه 

املشرع يف جمال القرينة  من طرف فهيوظوتارة أخرى عند ت ،() فيهم بارتكاب جرمية ما
 .(Ⅱ) ليمكن القاضي اجلنائي للوصول للحقيقة القضائية من غري عناء باألخص،القانونية 

                                 
1 -                                                                   Jean-denis Bredin, op.cit.p.28. 
2 -                                                             Clara Tournier, op. cit. pp.214-215. 
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Ⅰ- طريقة استدالل يف حاالت التلبس وعند فرض اجراءات قسريةدمج الشك ك: 
وبالضبط يف مرحلة الضبطية  ،تبدأ عملية توظيف الشك منذ اللحظات األوىل

أو بالغ أو من خالل حالة  ،القضائية اليت قد تتلقى شكوى من مضرور من فعل معني جمرم
ات والدوريات اليت تقوم هبا أو حىت من خالل التحري ،التلبس اليت تقف عندها هذه الضبطية

فاملعلومات اليت تتحصل عليها الضبطية القضائية تكون النواة األوىل حلالة  ،بشكل اعتيادي
ومتثل الدالئل أو االمارات اليت . الشك اليت قد حتيط بشخص قد يصبح متهما فيما بعد

مكن متابعة هذا تتجمع لدى هذه اهليئة مادة مهمة يف تكوُّن حالة الشك هذه، فإذا قويت ا
ومنها إىل أدلة كاملة يتم تقديرها  des chargesالشخص ، وهذه الدالئل قد تصبح أعباء 

وذلك من  ،من طرف القاضي ووزاا ليتبني مدى مسامهة هذا املتهم يف اجلرمية املرتكبة
اليت هي ضد املتهم  االحتماالتقويت  فإذا، "ضد"باحتماالت " مع"خالل وزن احتماالت 

 . اءةالربب كماحلكان  "مع"القاضي باإلدانة، أما إذا قويت احتماالت حكم 
وتعترب مرحلة االشتباه أي اللحظة اليت يشتبه فيها يف شخص أو عدة اشخاص 
بارتكاهبم جلرمية ما أو االشتباه يف املسامهة فيها هي اللحظة اليت يربز فيها دور الشك كمنهج 

اإلجراءات  تمرتكب اجلرمية، وقد اعتمدت تشريعااستدالل ميكن من خالله التدليل على 
اجلزائية باخلصوص على هذا االسلوب وذلك بالتنصيص على ما مينح لضابط الشرطة 

خرين مستندا يف ذلك على آالقضائية اختاذ بعض اإلجراءات القسرية ضد شخص معني دون 
 ". وجود دالئل قوية ومتماسكة من شأاا التدليل على اهتامه"

تمعن يف الصالحيات املمنوحة للضبطية القضائية يف تقصيها عن اجلرائم ن املإ
ومرتكبيها بغية البحث عن احلقيقة جيد ان التشريعات اجلزائية وعلى رأسها تشريع 
اإلجراءات اجلزائية مينح سلطات واسعة هلذا التنظيم من خالل اآلليات املدرجة يف هذا 

ع يف وضع هذه اآلليات هو انتهاك ملبادئ القانون بل ويف حاالت يكون تدخل املشر
 .ءوضعت خصيصا يف صاحل املتهم أو املتابع بصفة عامة مشكال من خالهلا االستثنا

ففي مرحلة مجع االستدالالت جند ان هذه اآللية تظهر يف التنصيص على حاالت 
املشتبه  التلبس باجلرمية اليت متنح سلطات واسعة للضبطية القضائية متكنها من القبض على
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 .معهم" للتحقيق"فيهم وكذا تفتيشهم وتفتيش مساكنهم وحىت توقيفهم للنظر الوقت الالزم 
اليت ضمنها املشرع حاالت التلبس جيد للشك دور  1ج.إ.ق 33واملتمعن يف املادة 

كبري يف عميلة التدليل على مقارفة جرم معني من طرف شخص أو عدة اشخاص وذلك من 
اجلناية أو  كما تعترب :"طرت يف هذا النص، منها على سبيل املثال عبارةخالل اآلليات اليت س

متلبسا هبا إذا كان الشخص املشتبه يف ارتكابه اياها يف وقت قريب جدا من وقت اجلنحة 
وقوع اجلرمية قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت يف حيازته اشياء أو وجدت اثار أو دالئل 

فبناء على هذا النص ميّكن املشرع  ...".اجلناية أو اجلنحةتدعو إىل افتراض مسامهته يف 
وقوفه هو أو غريه ضابط الشرطة القضائية من شرعية التدليل بوجود جرمية متلبس هبا مبجرد 

يف ارتكابه اياها يف وقت قريب جدا من وقت "اشتبه ممن شهد الواقعة على حالة شخص 
ل من خالل ذه احلالة ادمج الشك يف التدليففي ه" وقوع اجلرمية قد تبعه العامة بالصياح

وجود شخص يف حالة فرار ويتبعه العامة بالصياح مما يدعو للشك يف انه هو مقترف اجلرمية 
وقد يكون هذا الشك الذي يكون يف . اليت وقعت يف وقت قريب جدا من هذه املطاردة

جدت اثار أو وجدت يف حيازته اشياء أو و"شكل اشتباه ناتج عن ان هذا الشخص قد 
 ...".دالئل تدعو إىل افتراض مسامهته يف اجلناية أو اجلنحة

ضابط الشرطة ه املشرع يف صاحل ويتجلى كذلك الشك كمنهج استدالل يوظف
القضائية من اجل اللجوء إىل إجراء قسرى معني ضد شخص معني كما هو احلال يف 

اذا قامت ضد الشخص "إال  التوقيف للنظر الذي ال يلتجئ إليه ضابط الشرطة القضائية
ال "ما فيما خيص االشخاص الذين أ ."دالئل قوية ومتماسكة من شاهنا التدليل على اهتامه

                                 
 : ج .إ.ق 33نص املادة  - 1
 .توصف اجلناية أو اجلنحة بااا يف حالة تلبس إذا كانت مرتكبة يف احلال أو عقب ارتكاهبا" 

تبه يف ارتكاهبا يف وقت قريب جدا من وقت وقوع اجلرمية كما تعترب اجلناية أو اجلنحة متلبسا هبا إذا كان الشخص املش
قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت يف حيازته اشياء أو وجدت اثار أو دالئل تدعو إىل افتراض مسامهته يف اجلناية أو 

 .اجلنحة
قتني، إذا كانت وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو يف غري الظروف املنصوص عليها يف الفقرتني الساب

قد ارتكبت يف منزل وكشف صاحب املنزل عنها عقب وقوعها وبادر يف احلال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية 
 ".إلثباهتا
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، ففي هذه احلالة ال "مرجحا توجد اية دالئل جتعل ارتكاهبم أو حماولة ارتكاهبم للجرمية 
 .1قواهلمأجيوز لضابط الشرطة القضائية ان يوقفهم سوى املدة الالزمة ألخذ 

يف هذه املادة له داللة واضحة على ان الشك  2"مرجحا"توظيف املشرع لكلمة ان 
فكلما زادت فرص  اإلحصاءيعتمد على منطق االحتماالت واليت تستند بدورها على 

احتمال كون شخص بعينه هو مرتكب اجلرمية ازدادت حالة الشك مما يسمح للضبطية 
جهة املشتبه فيه، قد يكون قبضا أو توقيف القضائية ان تتخذ االجراء القسري يف موا

اما إذا مل تكن هناك دالئل من شأاا تقوية فرص احتمال ارتكاب اجلرمية من طرف .للنظر
هذا الشخص أو غريه تالشى الشك وتراجع، ففي هذه احلالة ليس من حق ضابط الشرطة 

 .القضائية توقيفه سوى املدة الالزمة ألخذ أقواله
إىل انه وبالنظر إىل ان تقدير االحتماالت يعد  3ذهب البعض وبناء على ما سبق

االساس يف صنع القرارات ومنها قرارات العدالة فانه يقترح بإدراج ميثاق للعدالة تقدر من 
 :خالله االحتماالت واليت تكون كالتايل

                                 
 .9116ديسمرب  91املؤرخ يف  99-16معدلة بالقانون رقم  13املادة  - 1
، 11ا أو اكثر ممن اشري اليهم يف املادة إذا رأى ضابط الشرطة القضائية ملقتضيات التحقيق، ان يوقف للنظر شخص"

 .فعليه ان يطلع فورا وكيل اجلمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
 .ساعة( 31)وال جيوز ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر مثان وأربعني 

ة مرجحا، ال جيوز توقيفهم سوى غري ان االشخاص الذين ال توجد اية دالئل جتعل ارتكاهبم أو حماولة ارتكاهبم للجرمي
 .املدة الالزمة ألخذ اقواهلم

وإذا قامت ضد الشخص دالئل قوية ومتماسكة من شااا التدليل على اهتامه فيتعني على ضابط الشرطة القضائية ان 
 ...."ساعة( 31)يقتاده إىل وكيل اجلمهورية دون ان يوقفه للنظر اكثر من مثان وأربعني 

 .9116ديسمرب  91املؤرخ يف  99-16ستحدثة بالقانون رقم ج امل.إ.ق 3-61دة املاوانظر كذلك 
" جتعل افتراض" بتعبري " مرجحا"كلمة سابقة الذكر  1فقرة 13جاء يف لفظ النص الفرنسي للمادة  - 2

«… n’exis e au un in i e faisant présumer  u’elles son   ommis… » 
 .159-153، ص ص9119، 3ي يف احلكم القضائي، طمصطفى زايد، الدليل االحصائ - 3

 :موجود على الرابط التايل

http://www2.askzad.com.www.sndl1.arn.dz/e_genpages/bibliography.aspx

?srvcid=PAEB&smycode=BK00012282-001 

http://www2.askzad.com.www.sndl1.arn.dz/e_genpages/bibliography.aspx?srvcid=PAEB&smycode=BK00012282-001
http://www2.askzad.com.www.sndl1.arn.dz/e_genpages/bibliography.aspx?srvcid=PAEB&smycode=BK00012282-001
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 التصنيف االحتمال

 ال شبهة % 91اقل من 

 31إىل  91من 
% 

 عدم كفاية االدلة

 مشتبه فيه % 61 -31من 

 21  – 61من 
% 

 متورط

 مذنب فأكثر 21من 

وفيما خيص القرارات اليت ميكن ان تتخذ يف مواجهة الوضعيات السابقة واملبنية على 
 :االحتمال فهو يقترح ما يلي

 االحتمال االجراء

 املراقبة
91 % 

 التحري
11  

 التوقيف
31  

 القبض
61  

 احلجز
51 

 احلبس املؤقت
11 

 الحالة إىل احملكمةا
21 

 21 احلكم باإلدانة

Ⅱ- ةـالقانوني القرينة رارـعند إق ق استداللـكطري كـالش جـدم: 
ولدت من  ن القرينةألة أتطرق الفقه ملسالة عالقة الشك بالقرينة ومما قيل يف هذه املس

بناء  -ة اجلنائي للقرين التجاء القاضي بنت الشك وهو ما يدعونا للقول ان ااأالشك أي 
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يكون عند وجود شك يف الوقائع حبيث  –على توجيه املشرع أو بناء على املبادرة الشخصية 
تعترضه يف غياب أي دليل مباشر يسمح له بالتمسك به للكشف عن  حتماالتهناك عدة ا

هي طريقة للتخلص من حالة فملشرع ا لاللتجاء إىل القرينة بناء على توجيه وبالنسبة .1احلقيقة
اليت قد هتيمن على وضعية معينة يصعب فيها على من يتحمل عبء اثباهتا من االتيان  الشك

بالدليل الذي يثبت دعواه وعلى هذا األساس كان البد من اعفاء هذا الطرف أو نقل هذا 
 .العبء للطرف االخر

ان التسليم بوجود عالقة بني الشك والقرينة ينتج عنه حسب ما ذهب إليه جانب 
فهي  ،"خف الضررينأأو "هون الشرورأ"اا أفمن جهة، القرينة ترى على : تيجتنيمن الفقه ن

إذا  ها الشك حدا معينا أو درجة معينة، أويف احلالة اليت يصل في ال يلتجأ إليها إال وسيلة
وهو  ، ها خارج اجملال بالنظر النعدام الدليل الذي يدعمأفق ان يكون على وشك واقعكان ال

مكن اعتبار ان القرينة هي أساس وعلى هذا األ. ضايفإقد اخترق مستوى  ما يفيد ان الشك
 .تفترض واقعا معينا بأقل التكاليف استنادا لالحتماالتوسيلة 

ن إف الشك هو سبب القرينة انومن منطلق الحظ ي، أكثر حتديدا أخرى،ومن جهة 
على هذا  .اء احلقيقةهدفها ارس منطقية ااا عملية عقلية:  جتاوزهإىل هتدف  خريةهذه األ

 اتالعمليعلى ااا جممل  ، اليت يفهم منها"القانونية لتقنياتا"ندرج ضمن ت االنحو، فإا
ااا تقوم .االستكشاف الضرورية للقاضي ألدواتتنتمي  يف الواقعبل ااا  .احملققة للقانون

 .2جمهولة وأخرىساس استدالل يربط بني واقعة  غري معلومة أعلى 
كما يذهب إليه بعض الباحثني هي نوع  قرينة املؤسسة من طرف القانونآلية الإن 

من التسهيل من طرف املشرع موجه لربح الوقت وحتسني فعالية العدالة، كما ميكن اعتبارها 
عن طريق منطق االحتماالت واستنادا ف. بتت يف التشريع بصفة دائمةنوع من االحتماالت ُث

الستنتاج االستقرائي وانطالقا من جمموع معلومات لعلم االحصاء الذي يبحث بطريق ا
                                 

1 - Anne-Blandine Caire, Relecture du droit des présomptions à la lumière 

du droit européen des  roi s  e l’homme, Thèse pour l’o  en ion  u 

gra e  e  o  eur en  roi   e l’universi    e Limoges, 2010,p.38-39 . 
2 -                                                 Anne-Blandine Caire,op.cit. p.39.     
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ميكن تعميم ما توصل إليه -باعتبارها عينة-حمدودة وخاصة مأخوذة عن فئة من اجملتمع 
ويقدم هذا اجلانب من الباحثني مثاال لتوضيح  .البحث من خصائص على جمموع اجملتمع

يربر مدخوله املايل  ارس الدعارة انمي شخصعندما ال يستطيع شخص يعيش مع ف األمر؛
سيتابع على هذا األساس وبالتايل ، الدعارةنه شخص يعيش من مداخيل أ املشرع فيفترض

 .1ويقلب عبء اإلثبات
ذن فبإمكان الشك ان يكون أداة للبحث عن احلقيقة عندما يعترب كطريقة إ

 .2لالستدالل مؤسسة على االحتمال، وبذلك يصبح منهجا لالستدالل
الشك   ائن القانونية ال خيلو من املخاطر اليت متس الشخص موضعن األخذ بالقرإ

ذلك ااا تفترض فيه امكانية ارتكابه للجرمية موضوع البحث وعلى هذا األساس فقد 
جوهبت مثل هذه القرائن بالنقد والرفض من طرف الفقه واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان 

امام احملكمة االوربية حلقوق اإلنسان وذلك يف ومل يقتصر االمر على هؤالء بل ان االمر اثري 
ليها هذا االخري بطعن خيص ادانته جبرمية التهريب إذ تقدم إ salabiaku "ساالبياكو"قضية 

اجلمركي معتربا ذلك خرقا لقرينة الرباءة املتضمنة يف االتفاقية االوربية حلقوق اإلنسان 
من قانون اجلمارك الفرنسي الذي  3 فقرة 129نظرا لنص املادة (  6املادة  9الفقرة )

                                 
1 - Thierry Fossier, François Lévêque, Le ‘pres ue vrai’ e  le ‘pas  ou  à fai  

faux’ : pro a ili  s e     ision juri i  ionnelle. La semaine juridique. 

Edition  générale. hebdomadaire , n0 14 ,avril 2012. 

-tout-pas-le-et-vrai-presque-http://www.microeconomix.fr/publications/le 

juridictionnelle-decision-et-tesprobabili-faux-fait 
Anne-Blandine Caire,op.cit. p.39.     

 .3251املؤرخ يف يونيو  35-51ع املعدلة باالمر رقم .ق 131املادة وانظر 
دج وما مل يكن الفعل املقترف جرمية  91111إىل  111يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من " 

 :دا أحد االفعال اآلتيةأشد، كل من ارتكب عم
.................... 

 .عاش مع شخص حيترف الدعارة عادة -

عجز عن تربير املوارد اليت تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على عالقات معتـادة مـع شـخص أو أكثـر مـن       -
 ...".الذين حيترفون الدعارة

2 -                                                                            Gildas Roussel,op.cit.p.57. 

http://www.microeconomix.fr/publications/le-presque-vrai-et-le-pas-tout-fait-faux-probabilites-et-decision-juridictionnelle
http://www.microeconomix.fr/publications/le-presque-vrai-et-le-pas-tout-fait-faux-probabilites-et-decision-juridictionnelle
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وما يهمنا يف رد .1يفترض ادانة الشخص جملرد حيازته ألموال غري مستوفية الرسوم اجلمركية
من االتفاقية االوربية حلقوق اإلنسان ال  9فقرة  6املادة " احملكمة االوربية هو ااا أقرت بان 

ولكن  األطرافالقوانني الداخلية للدول تغفل القرائن القانونية واملادية املنصوص عليها يف 
ن يكون النص عليها يف أتطلب من الدول اليت تنص عليها يف قوانينها ان تضع قيودا تتمثل ب

وهلذا . 2"حدود معقولة مع األخذ بعني االعتبار جسامة اجلرمية واحملافظة على حقوق الدفاع
اث توازن بني دحإقدر االمكان السبب جتد واضعي تشريعات اإلجراءات اجلزائية حياولون ب

تهم وخصوصياهتم وبني مما تفرضه مثل هذه القرائن من مساس حبريات االشخاص وكرا
حق الدولة ممثلة يف العدالة يف تقصي اجلرائم والبحث عن مرتكبيها بكل ما امكن من وسائل 

 .وان كانت من بينها وضع افتراضات قانونية
القضائي اجلنائي هو الشك الذي  الشكن وعلى أساس ما سبق ذهب البعض إىل أ

منهج استدالل  نهومن الواضح أ 3logique du probable. "منطق االحتمال"يسجل ضمن 
دالئل ـد يف قلب الـيوجو ،ةـاحتمالي prémissesلى مقدمات ـديل مؤسس عـج

présomption de fait
4. 

 املطلب الثاين   
 كـي للشـي اجلنائـاوز القاضـجترورة ـض

اجلنائي مطالب بالبث يف الدعوى املطروحة امامه وبالنظر إىل ان الشك يفيد  قاضيال
 التردد كان على القاضي اجلنائي ان يتخلص من هذا الشك وسبيله يف ذلك هو حماولة

 (.الفرع الثاين)حىت يتمكن من ارساء احلقيقة القضائية ( الفرع االول)الوصول إىل اليقني 

                                 
حممد نواف الفواعرة، قرينة االدانة يف التشريعات اجلزائية، دراسة مقارنة، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون،  - 1

 .113-111،  ص ص96م ، السنة 9139يناير /هـ3311صفر  – 32جامعة االمارات العربية املتحدة، العدد 
2 - C.E.D.H. 7 octobre 1988, Salabiaku c/France, série, A, n

o
 141-Ap, 28. 

 .113حممد نواف الفواعرة، املرجع السابق، ص: أورده
3-   Marie- Cécile Nagouas- Guérin, le doute en matière pénale, op.cit.p.08. 

4 -                                                                            Gildas Roussel,op.cit.p.57. 
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 الفرع األول
 هـي حملـك يعين حلول اليقني القضائـي اجلنائي للشـضجتاوز القا

لقانون من القاضي اجلنائي هلدم قرينة الرباءة وبالتايل ادانة املتهم ان يتجاوز يتطلب ا
غري ان هذا ال يعين الوصول إىل  (أوال)حالة الشك ومن مث الوصول لليقني الالزم لذلك 

 (.ثانيا)يقني مطلق؛ مبعىن يقني من غري شك

 :رباءةـة الـقرينل اهلادم يـائالقضدلول اليقني ـم: أوال
 ،إذا حتقق اليقني الالزم إالقرينة الرباءة اليت يتمتع هبا كل انسان ال ميكن هدمها 

والذي حيمل (. Ⅱ)باعتبار ان هذه القرينة تعترب يقني وهذا اليقني ال يزول اال بيقني مثله 
 (.)مواصفات معينة جتعله ذا مدلول خاص

 - يـالقضائ دلول اليقنيـمحبث يف  :نـال باليقيإك ال يزول ـالش: 
إذا وصل إىل درجة من االقتناع اليت يعرب  إالميكن للقاضي اجلنائي جتاوز الشك  ال

 (. 1)هذا االخري وجب تعريفه وحتديد عناصره( 8)عنها باليقني القضائي 
  :اليقني القضائي وعناصره تعريف -1
والعلم نقيُض ، َنقيض الشك هو :لغة اليقني :االصطالحي لليقنياللغوي والتعريف  -أ

،  ، وأْيَقْنُت َيِقْنُت األمر َيْقنًا: يقال منه.العلم وزواُل الشك هو عند البعضو. اجلهل
،  وربَّما عبَّروا عن الظّن بالَيقنِي... وأنا على َيقني منه. ، مبعًنى ،كلُّه ، وَتَيقَّْنُت واْسَتْيَقْنُت

؛ َأضاف احلق إىل اليقني وليس  « وإنَّه َلَحقُّ الَيِقني »: ويف التنزيل العزيز.قنِي عن الظّنوبالَي
، فجرى  إمنا هو خالُصه وَأَصحُّه ، ، أَلن احلق هو غري اليقني هو من إضافة الشيء إىل نفسه
؛ َأي حىت «  نُيواْعُبْد َربَّك حىت يْأتيك الَيِق»  :  وقوله تعاىل. جمرى إضافة البعض إىل الكل

 .1يْأتيك املوُت
أورد اجلرجاين يف كتابه التعريفات عدة تعريفات لليقني من بينها فقد  اصطالحاأما 

                                 
 .3911اجلوهري، الصحاح، املرجع السابق، ص: أنظر - 1
 .315، املرجع السابق، ص31لسان العرب، مج ابن منظور، -  
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كذا مطابقا للواقع غري ممكن الزوال،  إالكذا مع اعتقاده انه ال ميكن  بأنهاعتقاد الشيء  : نهأ
. خيرج اجلهل: لظن، والثالثخيرج ا:  والثاين ، أيضاجنس يشتمل على الظن :  والقيد األول

رؤية العيان بقوة االميان ال باحلجة : وعند اهل احلقيقة. خيرج اعتقاد املقلد املصيب: والرابع
 ،األفكارمشاهدة الغيوب بصفاء القلوب ، ومالحظة االسرار مبحافظة : وقيل. والربهان

حتقيق : يان، وقيلرؤية الع: اليقني: ، وقيل القلب على حقيقة الشيء طمأنينةهو : وقيل
: وقيل ،اإلمياناليقني رؤية العيان بنور : كل شك وريب، وقيل بإزالةالتصديق بالغيب 

 .1العلم احلاصل بعد الشك: اليقني: ارتفاع الريب يف مشهد الغيب، وقيل: اليقني
 .2هو العلم حبقيقته بعد النظر واالستدالل :واإليقان بالشيء

َلا َيْنَبِغي ِلَقاٍض َأْن َيْقِضَي َحتَّى َيَتَبيََّن َلُه : " اْلَأْشَعِريَّ ، َقاَل  َأنَّ َأَبا ُموَسىويف األثر، 
 .3"َصَدَق َأُبو ُموَسى : َفَبَلَغ َذِلَك ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َفَقاَل , اْلَحقُّ َكَما َيَتَبيَُّن اللَّْيُل ِمَن النََّهاِر 

ن حالة ذهنية أو عقالنية تؤكد وجود عبارة ع" فاليقني هو: أما عند القانونيني
الذي " الشك"حالة ذهنية تستقيم على أدلة وضعية تتعارض بطبيعتها مع "هو  أو .4"احلقيقة

 .5"يسمح بفرص مع وبفرص ضد
ذلك القدر من االقتناع الذي " :هبأناليقني القضائي ونفضل التعريف الذي عرف 

حتمل يف ذاهتا معامل قوهتا يف االقناع ومبا يترسخ يف وجدان القاضي، من خالل األدلة اليت 

                                 
 .913اجلرجاين، التعريفات، املرجع السابق، ص - 1
 .36اجلرجاين، التعريفات، املرجع السابق، ص - 2
 :، كتاب الكتروين غري موافق للمطبوع،موجود على الرابط التايلِكَتاُب اْلُبُيوِع ،ى باآلثاراحملل ،ابن حزم - 3

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hfla

g=&pid=328153&bk_no=661&startno=82 

كتاب الكتروين .131، ص99263: ، رقم 3كتاب البيوع واألقضية ج -ابن أيب شيبة، مصنف ابن أيب شيبة  -
 books.org/-http://islamic                                                       :موجود على الرابط التايل

4 -                                                                           Ali.A.Rached, op.cit. p. 3. 
 .691هاليل عبد الاله امحد، احلقيقة، املرجع السابق، ص: أورده كذلك

 .33-31ق، ص صحممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع الساب - 5

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=&pid=328153&bk_no=661&startno=82
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=&pid=328153&bk_no=661&startno=82
http://islamic-books.org/
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 .1"يؤدي معها اقتناع اجلميع هبا وفقا ملقتضيات العقل واملنطق
ي شخصاحدمها : على عنصرينالتعريف يتوافق مع من يرى ان اليقني يقوم وهذا 

 .وهوما سنتاوله حسب التايل موضوعي واآلخر
ىل ان اليقني القضائي يتطلب توافر يذهب جانب من الفقه إ :عناصر اليقني القضائي – ب

عنصرين اثنني مها عماد هذه الدرجة من االقتناع الذي جيب ان يصل إليه القاضي 
 .أحدمها شخصي واآلخر موضوعي، وال يغين احدمها عن االخر.اجلنائي

من نظام  -كما يرى البعض  - يستمد أساسه العنصر الشخصي لليقني القضائيف
حيكمون بناء على ما ميليهم عليهم ضمريهم وشعورهم، بعيدا عن أي احمللفني الذين كانوا 

خاصة وان هؤالء احمللفون كانوا خيتارون من الطبقة ، تسبيب ملا وصلوا إليه من قناعة
حني يفصلون يف امر  فإام.املتوسطة واليت ليست هلا صلة من قريب أو من بعيد بالقانون

أو الرباءة، فإمنا يعربون يف ذلك عن كلمة اهلل، وهي املتهم بالنطق بكلمة واحدة هي االدانة 
يف الوقت  اختلف االمر  وان.نظام احمللفني ذاته نشأةصل أاا كانت متثل أالفكرة اليت يعتقد 

بتطبيق القوانني والعمل على كشف احلقيقة بإعمال  مطالبفاحمللفون والقضاة الكل احلاضر 
 من تقدمي مع بقاء فكرة اعفاء احمللفني،  يالعقل واملنطق وليس عن طريق الوحي اإلهل

ويبدو ذلك يف التعليمات اليت يتلوها رئيس حمكمة . 2الرباهني على صحة ما اقتنعوا به
إن القانون ال يطلب  »: اجلنايات قبل مغادرته قاعة اجللسة إذ عليه ان يردد العبارات التالية

د وصلوا إىل تكوين اقتناعهم، وال يرسم من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل اليت هبا ق
هلم قواعد هبا يتعني عليهم أن خيضعوا هلا على األخص تقدير متام أو كفاية دليل ما، ولكنه 
يأمرهم أن يسألوا أنفسهم يف صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد 

ع عنها ومل يضع هلم القانون سوى أحدثته يف إدراكهم األدلة املسندة إىل املتهم وأوجه الدفا

                                 
 .311، ص9119اميان حممد علي اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، رسالة دكتوراه، جامعة االسكندرية،  - 1
 .12-11عبد الرؤوف مهدي، املرجع السابق، ص ص - 2

 ".عند اليونانيني" وقريب من هذا انظر ما مت تناوله يف التطور التارخيي ملبدا االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي 



 الفصل الثاين  سلطة القاضي اجلنائي عند الشك

  363 |الصفحة ___________________ 

 

كما  .1« هل لديكم اقتناع شخصي؟: " هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباهتم
بعد اختيارهم  للمحلفنيالقسم الذي يوجهه الرئيس ميكن مالحظته يف العبارة املتضمنة يف 

لدفاع وأن تصدروا قراركم حسبما يستبني من الدالئل ووسائل ا... »:  2بطريق القرعة
زم بغري حتيز وباحل يـم الشخصـه اقتناعكـم ويقتضيـه ضمريكـيرتضيوحسبما 

 .«...اجلدير بالرجل النزيه احلر
يقصد به أن يكون الدليل الذي اقتنع به ف العنصر املوضوعي لليقني القضائيأما 

وث حبيث بإمكانه أن يربهن عن حد ،القاضي دليال حيمل بني طياته معامل قوته يف اإلقناع
فجوهر دليل . الواقعة املراد اثباهتا كما أنه يقتنع به أي شخص يوجد لديه العقل واملنطق

اإلدانة هو صالحيته مبفرده أن حيسم الواقعة وذلك من خالل وجود عالقة بني اجلرمية 
ولن يتأتى ذلك إال إذا استند إىل  أدلة صاحلة . املرتكبة وبني شخص معني يسند إليه ارتكاهبا

كون أسبابًا مستساغة إما إلثبات الواقعة أو نفيها وبإمكااا أن تؤدي إىل االقتناع التام ألن ت
 . وإن قبوهلا يشكل حقيقة استنادًا للعقل واملنطق

وتظهر أمهية هذا العنصر، يف أنه ميكن مجيع األشخاص من االطمئنان إىل سالمة 
اضي بتسبيب حكمه حىت يعطي األحكام وذلك من خالل وجود دليل اإلدانة، مع إلزام الق

 .3القاضي بالدرجة األوىل دون غريهاحلكم حقه من الثقة واالحترام، وهذا األمر يهم 
 :يتميز بالنسبية من االقتناع اليةعهو درجة  القضائي اليقني -8
التعريف االخري ان اليقني هو ذلك  تبني من :من االقتناع اليةاليقني القضائي درجة ع -أ

ن ع يتميز اليقني القضائيف .بني اليقني واالقتناع مييزلتإىل ا ما يدعو هووقتناع القدر من اال
صفة لالقتناع حتدد درجته يعترب  هيف انعلى ما ذهب إليه جانب من الفقه  4االقتناع القضائي

                                 
 .ج.إ.ق 115املادة  - 1
 .اإلجراءات اجلزائية قانونمن   913ب ما ورد يف نص املادة حس - 2
 .33، ص 11عبد الرؤوف مهدي، املرجع السابق، ص - 3
يستعمل بعض القانونيون كلمة يقني وكلمة اقتناع مبعىن واحد، يف حني حياول البعض ان يفرق بني املصطلحني  - 4

 .فقه اليقني وسيلة لالقتناع بينما يرى جانب اخر ان اليقني امنا هو درجة متقدمة من االقتناعحبيث جيعل جانب من ال
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ذعان أو التسليم حبدوث واقعة معينة وبنسبتها اإل"يفيد " قتناعاإل"ومرد ذلك كون . 1وقوته
أو  باإلدانةفالقاضي اجلنائي قد يقتنع  ؛"عني، أو بعدم حدوثها ونسبتها إليهإىل شخص م

اليت تسوقها النيابة العامة مث املوازنة بينها وبني ما يدفع به املتهم  لألدلةبالرباءة بعد فحصه 
 :عن الفروض التالية -حسب هذا الرأي  –والذي قد يسفر  هذا االهتام

هذه  ة الثبوت اليت تسوقها النيابة العامة مع متكنالدفاع من دحض أدل فشل :األول
ويشترط .املتهم والنتيجة املنطقية هي احلكم بإدانة (أدلة النفي)تفنيد وسائل دفاعه من االخرية

 .يف هذا القرار ان يكون اقتناع القاضي يقينيا
مع فشل هذه   (أدلة الثبوت)متكن الدفاع من دحض ادعاءات النيابة العامة :الثاين

 . االخرية يف تقويض أدلة النفي
 .جناح الدفاع فقط يف التشكيك يف أدلة الثبوت اليت قدمتها النيابة العامة: الثالث

ويكون احلكم يف الفرضني االخريين هو الرباءة غري ان درجة االقتناع ختتلف؛ 
 .ين ترجيحيافاالقتناع بالرباءة يف الفرض األول منهما يكون يقينيا، بينما يكون يف الفرض الثا

قد يكون مبنيا على اجلزم واليقني حبيث يسلم فيه  ، ان االقتناع وهو ما يدعو للقول
القاضي اجلنائي حبدوث الواقعة حمل املتابعة اجلزائية ونسبتها إىل شخص معني أو انتفاء ذلك، 
وقد يكون مبنيا على الترجيح حبيث يرجح القاضي اجلنائي جانب الرباءة على جانب 

  .وهذا النوع االخري من االقتناع ال يصح أن يبىن قرار االدانة عليه.نةاالدا
ال خيتلف اثنان ان الوصول إىل اليقني القضائي امنا هي عملية  :نسبية اليقني القضائي -ب

خاصة وان القاضي وهو حياول من خالل  ،لألدلةملا تقتضيه من دقة وتفحص  ،شاقة وصعبة
وهذا  ،ية استحضار للزمن املاضي الذي استهلكت فيه اجلرميةاستنطاقه األدلة القيام بعمل

 .2كل معامل اجلرمية بإخفاءخاصة يف احلاالت اليت جيتهد فيها اجملرم  ،يكاد يكون مستحيال
ويعتمد القاضي يف الوصول إىل اليقني القضائي على نوعني من املعرفة احدامها حسية 

                                 
 .363-369حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص ص - 1
 .31-33حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص ص - 2
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وثانيهما عقلية يستخدم فيها القاضي عملية  .مرتكزها حواس اإلنسان وما ميكنها ادراكه
يدعو للقول ان اليقني وهو ما .التحليل واالستنتاج، ميكن من خالهلا اعادة تشكيل اجلرمية

نه يقني نسيب بالنظر إىل انه يستند إىل أدلة أإىل  باإلضافةالقضائي امنا هو يقني يتسم بالذاتية 
 . 1هي االخرى نسبية

هر ملثل هذا اليقني الذي يصدر عن ضمري القاضي فهو وان وهذا ال يعين إعطاء الظ
ألن كل ما  ،ال يزال حسب تعبري البعض مرضيا للذهن البشرياتسم بالصفات السابقة فهو 

 .2ميكن ان ننشده من العدالة البشرية هو يقني معقول

Ⅱ- قرينة الرباءةل اهلادم حبث يف أساس اليقني القضائي: اليقني ال يزول بالشك: 
غم اعتبار ان الشك مرحلة البد للقاضي اجلنائي ان مير عربها ألاا تساعده على ر

اظهار احلقيقة غري ان هذه احملاولة تصطدم بواقع هو كون املتهم متحصن بقرينة الرباءة اذ 
جتعل منه شخصا بريئا ويعد هذا امرا يقينيا الن االصل فيه هو الرباءة وال ميكن للقاضي 

بالتخلص من حالة الشك اليت  إالهذا الوضع بان جيعل منه شخصا مدانا اجلنائي ان يقلب 
ك يبقى الشخص على حالته ـول اليقني حملها دون ذلـة وحلـالزمته خالل احملاكم
 . االصلية وهي الرباءة

واعتربت من  " اليقني ال يزول بالشك" لفقه اإلسالمي يف ارساء قاعدة لسبق ال كان
 ما يف القوانني الوضعية فقدأ( 1)قرينة الرباءة عن طريق اليقني  القواعد اليت تؤسس لقلب

وقد . تقتضي ان يكون قرار االدانة مبين على اجلزم واليقنياسس على قرينة الرباءة اليت 
كل من القوانني القارية اليت ميثلها القانون الفرنسي  بنياختلف يف التعبري عن هذا االساس 

ها منه كما هو احلال يف القانون اجلزائري وجل القوانني العربية والقوانني اليت نقلت قوانين
 .(8)جنلوسكسونية اليت تأخذ بنظام إجرائي إهتامي القوانني األبني و

                                 
 .696-693هاليل عبد الاله امحد، احلقيقة، املرجع السابق، ص ص - 1
2 -                                                                           Ali.A.Rached, op.cit. p. 3. 

 .695هاليل عبد الاله امحد، احلقيقة، املرجع السابق، ص: أورده كذلك
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 :يف الشريعة اإلسالمية تطلب اليقني القضائي يف احلكم باإلدانةأساس  -1
أو من  ميكن تقسيم ذلك إىل أسس استند فيها إىل نصوص شرعية سواء من القرآن

 .(ب) وإىل أسس استند فيها إىل قواعد كان للفقه يد يف ارسائها (أ) السنة النبوية
اليقني درجة جيب على  :النصوص الشرعيةيف احلكم باإلدانة  يف اليقنيتطلب  أساس - أ

ومن االسس اليت ينبين  ،القاضي بلوغها وهلذا جيد هذا املبدأ تأصيال له يف الشريعة اإلسالمية
اليت  كما ذهب اليه بعض الباحثني هو مبدأ التثبت يف تلقي االخبار وكذا تصديقهاعليها 
: قوله  رأسهاعلى  ،1ن والسنة على التذكري هبا والتحذير عن خمالفتهاآنصوص القر دأبت
َجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِب ﴿

، والقاضي معين اكثر هبذا التحذير وكل ذي صلة بالقضاء بل ويفرض على 2﴾ َفَعْلُتْم َناِدِمني
اجلميع بذل كل ما يف الوسع من اجل الكشف عن  حقيقة املوضوع، حىت يتسىن فيما بعد 

اجلزم اخلايل من التردد للقاضي ان يتخذ القرار الالزم والذي جيب ان يصل فيه إىل حد 
 .خاصة إذا كان منطوقه حيمل االدانة

ويقتضي التثبت كذلك االبتعاد عن كل احلاالت الـيت تنافيـه كالغضـب وكـل     
. 3« بـني اثـنني وهـو غضـبان     يقضني حكمال » :  لقوله  ما يشغل الفكر ويشتته

ـ  ويدخل ضمن هذه احلالة، كما يذهب الفقـه اإلسـالمي، حـاالت     ش اجلـوع والعط
بـالنظر إىل أاـا هـي األخـرى ممـا يشـتت        والنعاس والربد أو احلر املزعجني وغريها

 .4الفكر ويشغله عن اداء مهمة القضاء

                                 
 .353-351حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص ص - 1
 .6/احلجرات - 2
 .5311:باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان، رقم احلديث.البخاري يف صحيحه رواه - 3

 .3336صحيح البخاري، املرجع السابق، ص
، بـدائع الصـنائع يف ترتيـب الشـرائع، ، حتقيـق      (عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاسـاين ) الكاساين  - 4

لبنـان،   -، دار الكتـب العلميـة، بـريوت   9، ط 2علي حممد معوض وعادل أمحد عبـد املوجـود، ج  : وتعليق
 .331م، ص9111/هـ3393

مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، على منت منهاج الطالبني ( مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين ) الشربيين  -
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وذهب ابن حزم الظاهري إىل حد احلكم باحلرمة على من بىن حكمه على الظن ومل 
تَِّبُعوَن ِإال ِإْن َي ﴿:يف كتابه الكرميَقاَل يصل إىل حد اليقني مؤسسا ذلك على أن اهلل  قد 

فذم بذلك القوم الذين حيكمون وفق ما يظنون  .1﴾ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا
إيَّاُكْم َوالظَّنَّ ، َفِإنَّ الظَّنَّ " :كما استدل بقوله صلى اهلل عليه وسلم. ودون أن يستيقنوا
اْلَفْرُض َعَلى َمْن َظنَّ ، َوَلْم َيْسَتْيِقْن َأْن ُيْمِسَك ، َفَلا " َوعند ابن حزم أن " َأْكَذُب اْلَحِديِث 

وقد ساق تأكيدا لذلك ."َفِإَذا َتَيقََّن َحَكَم ِحيَنِئٍذ, َيْحُكُم، َوَلا َيَتَسرَُّع ِفيَما َلا َيِقنَي ِعْنَدُه ِفيِه 
ي ِلَقاٍض َأْن َيْقِضَي َلا َيْنَبِغ" :ما روي عن أيب موسى األشعري أنه قال -كما سبق ذكره–

َصَدَق : َفَبَلَغ َذِلَك ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َفَقاَل , َحتَّى َيَتَبيََّن َلُه اْلَحقُّ َكَما َيَتَبيَُّن اللَّْيُل ِمَن النََّهاِر 
 .2"َأُبو ُموَسى 

مبحث أن احلد ال جيب بالتهم،  القدمي، ومن املباحث اليت تناوهلا الفقه اإلسالمي
َلْو ُكْنُت َراِجًما َأَحًدا ِبَغْيِر َبيَِّنٍة َلَرَجْمُت ُفَلاَنَة َفَقْد  ":القا من قوله صلى اهلل عليه وسلمانط

َعَلى " دليل  ويف ما قاله النيب . 3"َظَهَر ِمْنَها الرِّيَبُة ِفي َمْنِطِقَها َوَهْيَئِتَها َوَمْن َيْدُخُل َعَلْيَها
ِبالتَُّهِم ، َوَلا َشكَّ َأنَّ إَقاَمَة اْلَحدِّ إْضَراٌر ِبَمْن َلا َيُجوُز اْلِإْضَراُر ِبِه َوُهَو َقِبيٌح َأنَُّه َلا َيِجُب اْلَحدُّ 

                                                                                               
لبنان،  -، دار املعرفة، بريوت3،  ط3حممد خليل عيتاين، ج: لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي، اعتىن به

 .199م،  ص3225/هـ3331
عبد اهلل بن عبد احملسن : ، املغين، حتقيق(موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة) ابن قدامة  -

م،  3225/هـ3335ع السعودية، .، دار عامل الكتب، الرياض، م1، ط33التركي، عبد الفتاح حممد احللو، ج 
 .96-91ص ص

 .353-351الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص صحممد عبد  -   
 .91 /سورة النجم - 1
 .املرجع السابق، نفس املوضع ،احمللى باآلثار ،ابن حزم - 2
 .9112: رواه ابن ماجه يف سننه، باب من أظهر الفاحشة، رقم احلديث - 3

 .صحيح وشطره األول متفق عليه: قال عنه األلباين
، حتقيق حممد عبد الباقي، دار إحياء  9، سنن ابن ماجة، ج(هلل حممد بن يزيد القزويين أبو عبد ا)ابن ماجة : أنظر

 .111، ص(ت.د)فيصل عيسى البايب احلليب، سوريا ،  –الكتب العربية 
موقع روح اإلسالم: موسوعة احلديث النبوي الشريف، إعداد: موجود ضمن  

 http://www.islamspirit.com/ 

http://www.islamspirit.com/
http://www.islamspirit.com/
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َعْقًلا َوَشْرًعا َفَلا َيُجوُز ِمْنُه إلَّا َما َأَجاَزُه الشَّاِرُع َكاْلُحُدوِد َواْلِقَصاِص َوَما َأْشَبَه َذِلَك َبْعَد 
ِلَأنَّ ُمَجرََّد اْلَحْدِس َوالتُّْهَمِة َوالشَّكِّ َمِظنٌَّة ِلْلَخَطِإ َواْلَغَلِط ، َوَما َكاَن َكَذِلَك  ُحُصوِل اْلَيِقنِي ؛

 .1"َفَلا ُيْسَتَباُح ِبِه َتْأِليُم اْلُمْسِلِم َوِإْضَراُرُه ِبَلا ِخَلاٍف

قني يف جيد تطلب الي :القواعد الفقهية احلكم باإلدانة يف يف اليقنيتطلب  أساس -ب
 ةاالسالميالشريعة  اءفقهساسا له كذلك يف القواعد الفقهية اليت أرساها أاحلكم باإلدانة 

إذا ثبت امر من االمور أو حالة من "  : أنهوهي تعين " اليقني ال يزول بالشك "  قاعدةك
 احلاالت ثبوتا يقينيا، أي قطعيا، مث وقع الشك يف وجود ما يزيله، يبقى االمر املتيقن هو

األصل اليقني ال يزيله شك طارئ " :ومن معانيها، 2"املعترب إىل ان يتحقق السبب املزيل
، باالضافة إىل املعىن اليقني طمأنينة القلب على حقيقة الشيء وما يؤكد ذلك هو ان".عليه

  .3اللغوي لكل من الشك واليقني كما سبق بيانه
قاعدة تدخل يف مجيع أبواب  هي ،4"بالشك -أو ال يزول  – يزالاليقني ال "قاعدة و

املسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وان  -كما يذهب إليه جانب من الفقه- الفقه

                                 
 .31ص  ، املرجع السابق، 2، مجنيل األوطار الشوكاين،  - 1
 .213م، ص3221هـ 3331، دار القلم، دمشق، سنة 3، ط9، املدخل الفقهي العام، جمصطفى امحد الزرقا - 2
دار ، ب أيب حنيفة النعماناألشباه والنظائر على مذاه، (زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنم) ابن جنم - 3

 .321 ، صم3222/ هـ 3332سنة ، الكتب العلمية
ويف ،  مطلق التردد اما املعىن اللغوي للشك فهو على ما ذهب إليه البعض.يقن املاء يف احلوض إذا استقر فيه: يقال 

ىل أحدمها ، فإن ترجح اصطالح األصول استواء طريف الشيء ، وهو يف الوقوف بني الشيئني ، حبيث ال مييل القلب إ
أحدمها ومل يطرح اآلخر فهو ظن ، فإن طرحه فهو غالب الظن ، وهو مبنزلة اليقني، وإن مل يترجح فهو وهم ، وأما 
عند الفقهاء فهو كاللغة يف سائر األبواب ، ال فرق بني املساوي والراجح كما زعم النووي ، ولكن هذا إمنا قالوه يف 

واضيع كثرية بينهما ، ولبعض متأخري األصوليني عبارة أخرى ، أو جزء مما ذكرناه مع األحداث ، وقد فرقوا يف م
زيادة على ذلك ، وهي أن اليقني جزم القلب مع االستناد إىل الدليل القطعي، واالعتقاد جزم القلب من غري استناد إىل 

والوهم جتويز أمرين أحدمها أضعف من  ،الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن جتويز أمرين أحدمها أقوى من اآلخر
 .، املرجع السابق، نفس املوضعابن جنم : انظر. (انتهى ) اآلخر والشك جتويز أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر 

إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم ال ؟ فال  »ودليلها قوله صلى اهلل عليه وسلم  - 4
 . رواه مسلم من حديث أيب هريرة  .«د حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا خيرجن من املسج
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األصل بقاء ما كان على ما "  قاعدة: من بينهايندرج يف هذه القاعدة عدة قواعد و، 1وأكثر
  2" ال يرتفع إال بيقني أن ما ثبت بيقني: " قاعدة، و"األصل براءة الذمة: "قاعدة، و"كان 

" ل بالشكواليقني ال يز"قاعدة وعلى العكس من ذلك هناك من الفقه من يرى ان 
 .3أو الرباءة االصليةمترتبة على مبدأ استصحاب العدم االصلي امنا هي 

اعتبار احلالة الثابتة يف وقت ما مستمرة يف سائر االوقات حىت " هو "االستصحاب"و
بريئا من كل  ومنذ والدته يعترب ان اإلنسانواملقصود من ذلك  .4"بدهلايثبت انقطاعها أو ت

وهذه احلالة تبقى مستمرة معه حىت يثبت  دين أو التزام أو تكليف، وان ذمته تبقى كذلك،
  .5يثبت به هذا االنقطاع أو التبدلاال بدليل صاحل  انقطاعها أو تبدهلا ولن يكون ذلك

تيقن هو براءة الشخص بينما تعترب االدانة شك وبالتايل ال امل فاألمرففي اجملال اجلنائي 
 فإذا بقي .يزول االمر املتيقن الذي هو الرباءة هبذا الشك حىت يتحول هذا الشك إىل يقني

                                 
هذه القاعدة اصل " وهو ما أكده جانب من الفقه اإلسالمي احملدثني وهو االستاذ الشيخ مصطفى الزرقا بقوله ان  - 1

 :شرعي يدعمه العقل، والقران، والسنة
 .ا قطعيا جازما، فال ينهدم بالشكاليقني اقوى من الشك، الن يف اليقني حكم: فمن جهة العقل

" وما يتبع اكثرهم اال ظنا ان الظن ال يغين من احلق شيئا ان اهلل عليم مبا يفعلون:" ومن جهة القران ورد قوله تعاىل
 .واحلق هنا مبعىن احلقيقة الواقعة كاليقني. 16/يونس

يف انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق  ورد يف االحاديث النبوية الصحيحة ان املتوضئ إذا شك: ومن جهة السنة
 ".املتيقن، وتصح به صالته حىت يتحقق وجود ما ينقضه، وال عربة لذلك الشك

يف مجيع االمور من عبادات " وبناء على هذه األدلة يقرر  مصطفى الزرقا ان هذه القاعدة هي قاعدة حاكمة 
 ".ومعامالت وعقوبات واقضية يف سائر احلقوق وااللتزامات

 .213، املرجع السابق، ص9املدخل الفقهي العام، ج مصطفى امحد الزرقا،
، م3211/هـ3311 ، دار الكتب العلمية، 3ط، األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي - 2

 .16-13ص ص
 :من هذا الرأي - 3
 .353-359حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص ص -  
 . 391-393سليم العوا، املرجع السابق، ص ص حممد - 

 .يستفاد من ترتيب املذهب احلنفي للقاعدتني الذي يظهر فيما قام به ابن جنموهو يرى ان هذا الترتيب     
 .219، املرجع السابق، ص9املدخل الفقهي العام، ج مصطفى امحد الزرقا، - 4
  .351-359حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص ص  - 5
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 تعني ، األصل يف ثابتا كان ما نفي على يقوى ال أمرين حبيث بني متأرجحا اقتناع القاضي
 .1املتهم برباءة فيحكم ، عليه ويبقي األصل هذا يستصحب ان عليه

 :يف القانون الوضعي تطلب اليقني القضائي يف احلكم باإلدانةأساس  -8
هذا األساس يف ما يطلق عليه بالقانون القاري الذي ميثله القانون الفرنسي  نبحث

 (.ب)سكسونية جنلو، مث نبحثه يف القوانني األ (أ) والذي ينتمي إليه القانون اجلزائري
ـ واننياليقني القضائي يف القاشتراط  -أ جيـد تطلـب الـيقني القضـائي يف      :ة القاري

احلكم باإلدانة يف القانون الوضعي اساسه يف قرينة الرباءة ذاهتـا فاإلنسـان يعامـل علـى     
انه برئ إىل ان تثبت إدانته، وهذه االخرية ال ميكـن ترسـيمها إال إذا وصـل القاضـي     

الشخص املتـابع جبرميـة مـا هـو مرتكبـها، واال      اجلنائي يف قناعته إىل حد اليقني بان 
االصل يف االشـياء االباحـة حـىت يقـوم الـدليل      كما جيد اساسه يف ان . 2اخلي سبيله

وبناء على ذلـك نـص القـانون علـى أنـه إذا رأت احملكمـة ان       . 3على احلظر واملنع
 .4الواقعة موضوع املتابعة غري ثابتة قضت برباءة املتهم املتابع فيها

شتراط اليقني القضائي يف قرار االدانة امنا مرده إىل ان الشك ال ميكنه ان ينفي اصل ان ا
الرباءة، بل ان االدانة الناجتة عن جمرد ترجيح ارتكاب املتهم للجرمية يف رأي الفقه والقضـاء  

 أدلة االدانة ن يتشكك يف ثبوتأ، كشك لقاضيحدث ل نإف .5قرار خاطئ وخمالف للقانون
ـ  يتها أو يف منطقيتها أو يف مصداق ـ   ـوجب عليـه ان يقض دة ـي بـرباءة املتـهم لفائ

                                 
،مداخلة ضمن حلقة علمية نقل عبء اإلثبات يف جرائم غسل األموال يف الشريعة والقانونفؤاد عبد املنعم أمحد،  - 1

كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض خالل الفترة من " غسل االموال ومتويل االرهاب: " بعنوان
 .1م ، ص9/6/9131 -92/1هـ املوافق من 31-32/6/3313
 http://www.alukah.net/Web/fouad/10880/29970/#ixzz1j2zBj9JT: املوضوع رابط

 .11عبد الرءوف مهدي، املرجع السابق، ص - 2
 .361-363حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، ص ص - 3
إذا رات احملكمة ان الواقعة موضوع املتابعة ال تكون اية جرمية يف قانون العقوبات أو :" ج.إ.ق 360 نص املادة - 4

 ."ااا غري ثابتة أو غري مسندة للمتهم قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة وال مصاريف
 .مصري. ج.إ.ق 113تقابلها املادة 

 .321املرجع السابق، ص ، 9ج مأمون حممد سالمة، - 5

http://www.alukah.net/Web/fouad/10880/29970/#ixzz1j2zBj9JT
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متهمني علـى   بإدانةلذلك نقض اجمللس االعلى للقضاء سابقا قرارا قضى  وتطبيقا.1الشك
دانوا املتهمني بتهمة اختالس امـوال عموميـة طبقـا    أقضاة االستئناف الذين  " ان أساس

ها ووسائل اإلثبات اليت اعتمد ن يبينواأدون ع .من ق 01واملادة  1الفقرة  111للمادتني 
الثالثـة وال   املتـهمني ن يربزوا الفاعل االصلي أو الشريك مـن  أهم باإلدانة ودون عاقتنال

بل  ،"تطبيق القانون  وأساءوابقضائهم كما فعلوا مل يعللوا قرارهم  فإامالوسيلة املستعملة، 
ت اليت اعتمدها قد راح يفترض احتمـاالت  ان اجمللس باإلضافة إىل عدم بيان وسائل اإلثبا

والقرارات اجلزائية على ما ذهبت إليه احملكمة العليا ، فاألحكام 2دانةاليت ال تكفي يف مقام اإل
جيب ان تبىن على اجلزم واليقني وهذا يقود إىل نتيجة حتمية مؤداها ان الشك يفسر لصـاحل  

 .3املتهم
ية انـه إذا كانـت احملكمـة مل    قضت حمكمة الـنقض املصـر   ويف نفس االطار 

قـد  ( راكـب دراجـة خباريـة   )جتزم بان اصابة اجملين عليه ما كانت لتحصل لو ان املتهم 
استعمل جهاز التنبيه بل ذكرت ما اوردته هبذا اخلصوص علـى سـبيل التـرجيح فقـط،     
فان هذا ال يصح تأسيس حكم االدانة عليه ما دام هو لـيس كافيـا الن ترتـب عليـه     

 .4القانونية اليت قالت هبا احملكمةاحلقيقة 
يفيد اجلزم واليقني  على ما إالاستقر فقه القضاء على ان األحكام ال تبىن "ويف تونس 

املعقب وال  إلدانةلذلك فان االستنتاجات املبينة على جمرد االفتراض والتخمني ال تصلح 
                                 

 .52علي حممود علي محودة، املرجع السابق، ص - 1
مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف مادة اجلنح واملخالفات، . 31116رقم . 11/39/3215قرار صادر يوم  - 2
 .391-391، ص ص 9133، منشورات كليك، اجلزائر، 3، ط3ج
جياليل . 994336لثاين، الغرفة اجلنائية الثانية، يف الطعن رقم من القسم ا 3213نوفمرب  39قرار صادر يوم  - 3

 .996بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص 
، املرجع 9ج مأمون حممد سالمة،:  اورده. 66، رقم93، 3، جمموعة القواعد ج3239ديسمرب  5نقض : أنظر - 4

 :كما اورد احكام النقض التالية. 321، ص 3السابق، هـ
 .61، رقم 11، 3، جمموعة القواعد ج3231ديسمرب  1نقض  -
 .956، 11، رقم 95، س 99/9/3256نقض  -
 .331، 91، س93/1/3256نقض  -
 .231، 931، رقم95، س31/39/3256نقض  -
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جمرد "ت حمكمة التعقيب أن كما قض.1"تكفي لتربير النتيجة اليت انتهى اليها القرار املنتقد
االدانة ما دام مل يقع  إلثباتالشك بأن املتهم كان يسوق وهو حبالة سكر مطبق ال يكفي 

و لو اعترف املتهم بتناوله اخلمر  بالضبطحتليل دمه ملعرفة احلالة اليت كان عليها وقت سياقته 
 .2"حكام تبىن على اليقنين األأل

حبيث ة االدانة ووجدها متساندة يف إثبات االدانة أدل القاضي اجلنائي ما إذا وزنإ
 .3الرباءةأصل  ينهدمفقط  باإلدانة وعندهاحيكم يصل إىل درجة اليقني فبإمكانه ان 

لقد ذهب االجتاه يف مصر إىل ابعد من ذلك حينما جعل لشرط اليقني عند احلكم 
قد غدا  بأنهاليت قضت  عليااحملكمة الدستورية القيمة دستورية وهو ما استقرت عليه  باإلدانة

مبلغ  -يف جمال ثبوت التهمة -دحض اصل الرباءة ممتنعا بغري األدلة اليت تبلغ قوهتا االقناعية 
اجلزم واليقني مبا ال يدع جماال معقوال لشبهة انتفائها، وبشرط ان تكون داللتها قد استقرت 

 .4حقيقتها حبكم استنفد طرق الطعن وصار باتا
القيمة الدستورية لليقني القضائي هي نتيجة الفقه املصري إىل ان  يذهب جانب منو

ال يقتصر على جمرد بطالن احلكم أو  فاألمرهلذا الرباءة، و ألصلمنطقية للقيمة الدستورية 
دستورية ، بل ميتد إىل احلكم بعدم   على أساس الترجيح أو االحتمال باإلدانةالقرار القاضي 

تطبيقا بناء على االشتهار بارتكاب اجلرائم، وباإلدانة مح باحلكم النصوص التشريعية اليت تس
بعدم دستورية نص املادة اخلامسة من املرسوم  ااحملكمة الدستورية العليا حكملذلك أصدرت 

 .5بشان املتشردين واملشتبه فيهم 1101لسنة  17بقانون رقم 

                                 
،  3القسم اجلزائي عدد  -نشرية حمكمة التعقيب ،32/39/3223مؤرخ ىف   61331تعقييب جزائي  عدد  - 1

 .لتونسيةا وزارة العدل-.3223
 3223سنة  3نشرية حمكمة التعقيب عدد 

 .3211سنة  3نشرية حمكمة التعقيب عدد ، 99/11/3211مؤرخ ىف   2659تعقييب جزائي  عدد  - 2
 .11عمر الفاروق احلسيين، املرجع السابق، ص - 3
 :استند إليه وانظر القرار الذي.131أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص - 4

، 91، قضية رقم 11/11/3229، "دستورية"قضائية  31، سنة 11، قضية رقم9/13/3221دستورية عليا، يف 
 ".دستورية"قضائية  31سنة 

 :وانظر القرار الذي أورده. 133-131أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص ص - 5
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 :يةيف القوانني األجنلوسكسون شك معقولبعيدا عن أي اإلثبات  -ب
االجنلوامريكية تستخدم تعبريا بديال  القواننيك البلدان ذات طابع اجرائي اهتامييف 

 proof beyond»شك معقول بعيدا عن أي عن تعبري اليقني القضائي اطلق عليه اإلثبات 
 reasonable doubt  »،  «« preuve hors de tout doute raisonnable غري ،

يف النظام االجرائي االمريكي عنه يف النظام االجرائي  ان هذا املعيار خيتلف مفهومه
ففي األول يعىن درجة اليقني اليت ميكن حتققها يف اإلثبات اجلنائي، حبيث ال تثري  :اإلجنليزي

ساسها، فاذا توافرت للقاضي امكانية تربئة املتهم بالرغم من عدم أجدال عند احلكم على 
 عرب قضاء احملكمة العليا االمريكية عن اليقني القضائيوقد . 1ترجيح ذلك، فان عليه ان يربئه

، أو 2(beyond areasonable doubt)قول عاإلثبات بغري شك م"عيار ملا هبذا
ويعتمد هذا املعيار على ان كال من احترام القانون  ".شك معقولأي ن ع اديبعاالثبات 

، حىت باإلدانةل عند احلكم وعقاجلنائي والثقة يف احكام القضاء يتطلب عدم توافر أي شك م
وقيل يف تربير هذا . بإدانتهمال يترك الناس يف شك حول ما إذا كان بعض االبرياء قد قضى 

 .3املعيار ان ادانة انسان بريء تعد اكثر سوءا من اطالق سراح انسان مذنب
ومن منطلق ان احلقيقة ال ميكن ان تكون مطلقة،  ،اإلجنليزيويف النظام االجرائي  

را لتعلقها بوقائع حدثت يف املاضي، فان النتيجة اليت تستهدفها احملكمة، بدورها ال ميكن نظ
ان تكون يقينية، وامنا حتمل على درجة عالية من االحتمالية، وهو ما يفرق الدعوى اجلنائية 
 عن الدعوى املدنية حبيث ان هذه االخرية يكفي فيها جمرد االحتمالية املتوازنة أو املتساوية،

قناعية ن حيمل يف ذاته القوة اإلأاالمر الذي يتطلب يف الدليل املقدم يف الدعوى اجلنائية ب
 . 4للقاضي بدرجة عالية من االحتمال

                                                                                               
 .، سابق اإلشارة إليه"دستورية"قضائية  31، سنة 11ية رقم، قض9/13/3221دستورية عليا، يف 

 .32-35رمزي رياض عوض، املرجع السابق، ص ص - 1
عندما  وناحمللف وهلاع احملاكمات اجلنائية، واليت يقجزء من تعليمات هيئة احمللفني يف مجي. شك معقولأي ن ع اديبع - 2

 ."اليقني األخالقي":طلق عليها نا يحياأ. "دون أي شك معقول" مذنباملتهم  أنيقتنعون ب
 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Beyond+a+Reasonable+Doubt         :أنظر  

 .131أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق ، ص - 3
 .32-35رمزي رياض عوض، املرجع السابق، ص ص - 4
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 عيار اإلثبات مبا يفوق الشك املعقول يف النظام االجرائي االجنليزيملنقد وقد وجه ال
حيمل على انه التوازن بني االدانة مفاده انه وبالنظر إىل ان اإلثبات مبا يفوق الشك املعقول 

والرباءة، وهو يف ذاته يفيد الشك، فانه جيب ان يفسر الشك ملصلحة املتهم، والقول بغري 
ذلك يعين اهدار قرينة الرباءة، كما ان االعتماد على هذا املعيار فيه استخفاف بالقضاة وعدم 

قضت احملكمة االسترالية العليا بان  احترام احملكمة، بل واالزدراء هبا، وازاء هذه االنتقادات
اقتناع القاضي جيب ان يكون بدليل يؤدي إىل اختالل التوازن بني كفيت امليزان ملصلحة 

وبناء على هذا االجتهاد فانه مىت تشكك القاضي يف ادانة املتهم، فعليه ان يقضي . االدانة
ى مفهوم معيار اإلثبات يف ويف احلكم عدول عن معيار اإلثبات السابق، ومحله عل. بتربئته

 .1النظام االجرائي االمريكي
وحسب احملكمة العليا الكندية فإن اإلثبات بعيدا عن أي شك معقول ال يعين 
االستناد إىل عملية الترجيح بني األدلة ولكن جيب ان يصل االثبات إىل درجة اليقني غري ان 

 .2قريب منه وإمناهذا االخري ال يعين اليقني املطلق 
هل هو اليقني املطلق  ؛لكن ما نوع اليقني الذي يكون سببا يف هدم قرينة الرباءة

الذي ال يعتريه أي شك أم انه اليقني النسيب الذي تكون فيه االدانة مبنية على درجة عالية 
 .سنتناوله يف ما يليمن االحتمال الذي قد يقارب اليقني التام أو املطلق؟ وهو ما 

 :كـن غري شـي ال يعين يقني مـئاليقني القضا :ثانيا
يف ما سبق ان قرار االدانة جيب ان يكون ناجتا عن اقتناع يصل إىل درجة  تبني لنا

اليقني الن حتصن املتهم بقرينة الرباءة يقتضي قيام القاضي بقلب هذا االصل إىل االدانة وهذا 
السؤال يطرح حول نوع هذا لكن . بيقني مياثل أو يزيد عن يقني الرباءة االصلية إالال يتأتى 

؟ أو مبعىن آخر هل ان االمر يتطلب  م مطلقأاليقني أو طبيعة هذا اليقني؛ هل هو يقني نسيب 
كان  وإذا( )درجة معينة من اليقني حبيث ميكن السماح بوجود نسب معينة من الشك؟ 

 .(Ⅱ)جتاه هذا القدر من الشك القاضي اجلنائي  موقفذلك فما هو 

                                 
 .11-32رجع السابق، ص صرمزي رياض عوض، امل - 1
2 -                                                                 R. c. Starr [2000] 2 R.C.S.144. 
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- القضائي ر اليقنيـك ال تنفي توفـة من الشنسبة ضئيل: 
ما يطمئن إليه القاضي ويرتاح القضائي امنا هو  باليقني يذهب الفقه إىل ان املقصود

 وليس هذا فحسب بل يضاف إىل هذا املعىن والذي يطلق عليه اليقني الشخصى  إليه ضمريه،
ان تفرض نفسها  بإمكااااليت و اليقني القضائي الذي يستند إىل األدلة اليت اقنعت القاضي،

كما ال يشترط الفقه ان يكون اليقني القضائي يقينا مطلقا بل من املمكن ان .1على الكافة
ضي اجلنائي مؤسس على الترجيح فقط بل ان ال يكون اقتناع القا ، مبعىنيكون يقينا نسبيا
فاليقني املطلق على .2على أساس من االحتماالت ذات درجة عالية من الثقةجيب ان يؤسس 
 .3بعيد عن العدالة البشرية مما جيعلنا نقنع باليقني النسيبحد رأي البعض 

جلسة  يف ،جهة املتابعة عليهاهو ان املبدأ فالبلدان ذات طابع اجرائي اهتامي، يف و
ان تثبت كل عناصر اجلرمية وكذا ارتكاهبا بالنسبة لشخص ما وذلك بعيدا عن أي  ،احملاكمة

ليس من الضروري الوصول إىل  اليقني  « Denning   حسب اللورد ديننغو .شك معقول
عين ياإلثبات بعيدا عن الشك املعقول ال . ولكن جيب بلوغ درجة عالية من االحتمال

يعتقد ان  هناك من ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إىل ان 4« الشكاإلثبات دون ظل من 
كل قرار متخذ  ان ومع ذلك ميكن اعتبار. هذا املعيار ادىن من متطلبات النظام الفرنسي

ليس هناك ابدا يقني . للشك، حىت وان اعترف املتهم بالوقائع ميكناصغر ما  يترك هامشا
تبدو لنا اذن ااا "  درجة عالية من االحتمال" غ قاعدة اللورد دينن وخيلص إىل أن .مطلق

 J.Pradel" برادل"إىل  ويقرر يف االخري باالنضمام .لية القرار يف فرنساآتدخل يف حساب 
                                 

 .311-392حممد عيد الغريب، املرجع السابق، ص ص - 1
 .631-633مروك نصرالدين، املرجع السابق، ص ص - 2
علـي حممـود علـي محـودة، املرجـع      : أورده. 3913، ص31لسـنة  يونيل رويب، فن االقتناع، احملاماة، ا - 3

 .51السابق، ص

4  - dans l’affaire Miller v. Minister of Pensions de 1947.       
 [1947] 2 All E.R. 372. Cité par : 

Kinsch Patrick, Probability and Certainty in the Law of Evidence 

[Probabilité et Certitude dans la Preuve en Justice] (December 8, 2008). 

Actes de la Section des Sciences Morales et Politiques de l'Institut Grand-

Ducal, Vol. XII, 2008.p.77.  

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1752987 

http://ssrn.com/abstract=1752987
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 .1«مع مبدأ القناعة الذاتية دقةتوافق بي" بعيدا عن الشك املعقول"املبدأ » :عندما قال
ات االحتمال اليت جيب ان يبلغها ويفرق يف االنظمة ذات االجراء اإلهتامي بني درج

عاتق عندما يقع عبء اإلثبات على ف :احلكم اجلنائي حبسب من يقع عليه عبء اإلثبات
 % 14أي باحتمال  ؛أساس موازنة االحتماالت على ان تقتنع احملكمةعلى يجب فالدفاع 

كمة بدون اقتناع احملان يكون يجب فما إذا كان عبء اإلثبات تتحمله جهة املتابعة أ.كثرأف
بدرجة احتمال  ن عليها ان تقتنعأمبعىن  beyond reasonable doubtشك معقول 

ان االدانة جيب اثباهتا دون أي شك، كأن  ال يعينوهذا . كبرية تستبعد أي شك معقول
ان يصل احتمال االدانة إىل واحد فليس من الضروري ، %11يكون االحتمال اكثر من 

 .2لخطأهناك احتماالت لبل صحيح، 
هذا وإذا كان احلكم يقضي بالرباءة فيمكن ان ينزل بأقل من ذلك إىل احلد الذي 

تزيد  أي االعتقاد بنسبة ؛مبدأ موازنة االحتماالتفيها يسود  اليت يف القضايا املدنيةفيه  حيكم
يكون احلكم يف صاحل الطرف الذي مبعىن ان  ،4.1عن حتمال ان يزيد االأو  % 14 عن

وعلى هذا األساس يذهب البعض إىل ان اليقني القضائي ، عن طريق دليل راجحيثبت قضيته 
املستوى من االعتقاد الذي يتم التوصل إليه مبراعاة متطلبات اليقني املنطقي عدا شرط "هو 

يبين اقتناعه على أساس أدلة يعتقد  ذلك ان القاضي اجلنائي ،"الصدق احلقيقي للمقدمات
 .3ويصل من خالهلا إىل نتائج يعتربها صادقة منطقيا صدقها سواء كليا أو جزئيا

ومما سبق يبدو ان الشك يبقى مالزما لقرار القاضي ولكن بنسب خمتلفة تزيد 
وتنقص حبسب نوع القرار املتخذ من قبل القاضي اجلنائي؛ ففي حالة االدانة جيب ان ينحصر 

ما يف حالة أ،  باإلدانةاضي الشك إىل ادىن مستوياته حىت يسمح للقاضي بالنطق بقراره الق
احلكم بالرباءة فال بأس من ان يأخذ الشك يف الرباءة حيزا قد يشارف على نسبة اخلمسني 

                                 
1 - J.Pradel , droit pénal comparé,«précie dalloz, 2002.cité par: 

Christian Guéry, Pierre Chambon , Droit et pratique de l'instruction 

préparatoire, Editions Dalloz, 2012.p.779. 
 .115-116مصطفى زايد، املرجع السابق، ص ص - 2
 .116-113مصطفى زايد، املرجع السابق، ص - 3
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باملائة وال يضري ذلك العدالة وال اجملتمع طاملا ان هذا يعد تدعيما لقرينة الرباءة وحىت ال يدان 
ضئيل الذي يالزم قرار ويطرح السؤال عن موقف القاضي اجلنائي من هذا الشك ال. برئ

 ؟ دانةاالدانة وهل من واجبه ان يفصح عنه ضمن قراره أم يتجاهله ويعزم على اإل
Ⅱ- ك الضئيلـي جتاه الشـواجب القاضي اجلنائ: 

ان على القاضي اجلنائي ان يفصل يف القضية املطروحة امامه حىت ال يرتكب  ال شك
وسبيله يف ميحو كل اثر ملا قد يعتريه من شك جرمية انكار العدالة وهذا يعين انه مطالب بأن 

س ببعض وحىت وان حدث وان اح. ذلك هو االمر بإجراء حتقيق اضايف ليطرد هذا الشك
فما عليه إال ان خيفيه وال يظهره البتة  أو املعقولالشك  الذي ال يرقى إىل الشك اجلدي 

ختفيض العقوبة هو عض وما ميكن ان يفعله يف هذه احلالة على حد رأي الب ،ضمن قراره
  .بسبب وجود شك خفيف حول االهتام

القناعة الذاتية الفرنسي جيب مالحظة ان الفقه لكن حسب ما ذهب إليه جانب من 
إذ ان هناك نسب متغرية من الشك ومن . والشك جيدان يف بعض احلاالت حلوال وسطية

هذا اجلانب من الفقه شف بل اكثر من ذلك إذ يك. اليقني ميكن ان يؤديان إىل حلول وسطية
ء الفرنسي، ويستدل يف ذلك على ما تاريخ القضا عربان هذه احللول الوسط كانت متكررة 

 (84) يعين عشرونباملائة من الشك،  (84)عشرين  :صرح به احد القضاة الفرنسيني أن
ب هذا امنا مرده حس هذا احلل الوسط احياناان اللجوء إىل .باملائة من التخفيف من العقوبة

... اعطيك) :والذي يظهر يف صورة بني القضاة اثناء املداولةالرأي إىل ضرورة املصاحلة 
ذلك ان وجود .أو من فكرة ان الشك عليه ان يهيمن على القرار، ال ان يعاديه ،(تعطيين

 أن العدالة اصبحت سكن يهاخلص إلالنتيجة اليت و. يسمح بتقليص العقوبةبعض الشك س
 .1يقترح يقينا خمففا يف اثارهوهلذا فهو .اة، أو بني الشك واليقنيضروري بني القض

 ،هذا وإذا تعددت القناعات وذلك بتعدد القضاة ستكون املواجهة بني هذه القناعات
ففي احلالة اليت تتشكل فيها احملاكمة من ثالث قضاة فان املواجهة ستكون بني ثالث قناعات 

كان قرار االدانة مكون من ثلث من شك وثلثني من ذاتية، وهلذا تساءل البعض فيما إذا 

                                 
1 -                                                                  Jean-denis Bredin,op.cit. p.28. 
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مل  فإذان هذا التساؤل له ما يربره ذلك ان احلكم باإلدانة يشترط فيه االغلبية إ .1؟ االحتمال
ففي هذه احلالة حاز الشك على ثلث من هذا القرار  ،يتحقق اإلمجاع وكان احلكم باألغلبية

 . 2يف مواجهة ثلثني من اليقني
البعض فان صدور احلكم باألغلبية هو دليل على وجود شك كبري  وعلى حد رأي

يف بعض التشريعات  –مما يعين ان هذا ليس بيقني بدليل حسب هذا الرأي ان املشرع 
اشترط اإلمجاع يف حالة احلكم باإلعدام وذلك حىت حيقق اليقني  -كالتشريع اجلنائي املصري

 .3يف مثل هذا النوع من األحكام
الفتراض نسب معينة من الشك يف قرار القاضي اجلنائي حىت وان  ويرجع السبب

 .كان قرارا باإلدانة هو ان قراره يستند إىل أدلة هي يف حد ذاهتا ذات طبيعة احتمالية
فالوقائع اليت متثل جانبا من املقدمات اليت يرتكز عليها حكم القاضي اجلنائي حتتاج على 

رها متعددة ومتنوعة سواء من حيث طبيعتها أو من حيث وهذه بدو ،تنوعها إىل أدلة إلثباهتا
باإلضافة إىل تنوعها  ،وهو ما يؤثر يف مدى حجيتها ،درجة قوهتا أو من حيث مشروعيتها

فاالعتراف الكاذب على سبيل املثال اصبح مسة العصر، والشهادة . بني أدلة نفي وأدلة ثبوت
تؤثر يف مصداقيتها، هذا باإلضافة  فهي عرضة لعوامل شىت بها صادقا،حىت وان كان صاح

درجة واليت ال يشك أحد ان تقارير اخلرباء يستند إىل  غالبا ما اجلنائي يقني القاضيإىل ان 
والنتيجة انه ما دامت املقدمات تتضمن عناصر احتمالية فبالضرورة .الصدق فيها غري حمددة
 . 4تكون النتيجة احتمالية

ـ   إ ائي عنـد القـانونيني نتيجـة للطبيعـة     ن ترسخ فكرة نسـبية الـيقني القض
وبالتــايل بقــاء نســب ضــئيلة مــن الشــك حيملــها قــرار   ،االحتماليــة لألدلــة

سـيدفع بـال شـك إىل التسـاؤل عـن احلقيقـة الـيت يبحـث          ،القاضي اجلنـائي 

                                 
1 -                                                               Jean-denis Bredin,op.cit. p.27-28. 
سبتمرب  36املؤرخ يف  51-62باألمر رقم  ج املعدلة.إ.ق 112من املادة  9و3فقرة  341حسب املادة  - 2

 .فان احكام حمكمة اجلنايات تصدر باألغلبية، وباالغلبية املطلقة فيما خيص تطبيق العقوبة ،3262
 .111-113مصطفى زايد، املرجع السابق، ص ص - 3
 .111مصطفى زايد، املرجع السابق، ص - 4
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ن هـدف اإلجـراءات اجلزائيـة بصـفة عامـة هـو       أباعتبـار   ،عنها القاضي اجلنائي
 .البحث عن احلقيقة القضائية

 فرع الثاينال
 ةـة القضائيـرساء للحقيقإك هو ـجتاوز القاضي اجلنائي للش

مسلك اجباري جيب على القاضي اجلنائي ان  بأنهيعترب الشك كما يصوره البعض 
ان هذا الشك ال جيب ان ميكث طويال مع القاضي وال ان يهيمن على جمرى  ذلكجيتازه ، 

. ي قرار يف شان القضية املطروحة امام القاضيسري احملاكمة الن ذلك معناه استحالة اختاذ أ
وعلى هذا األساس وجب التعامل مع الشك بطريقة جتعل منه اداة تفكري ميكن استغالهلا من 

  .اجل الوصول إىل احلقيقة القضائية
هي احلقيقة اليت ينشدها الفيلسوف أم أ ؛أي حقيقة يبحث عنها القاضي اجلنائي لكن

 (أوال)؟ ثرها العامل يف خمربهأأم هي احلقيقة اليت يقتفي  ،عنها املؤرخاا احلقيقة اليت يبحث أ
وباعتبار ان القاضي وهو يبحث عن احلقيقة مستندا يف ذلك على أدلة هي يف ذاهتا حتمل 

باعتباره فاعال  ،جمرد احتماالت تدعو لالعتقاد مبسامهة شخص معني يف ارتكاب جرمية ما
و هذا إىل التساؤل عن طبيعة هذه احلقيقة من حيث كواا يدع أال ،صليا أو مشاركا فيهاأ

تتنازعها قيم أخرى حتد من قيمة  بالنظر إىل كواا من جانب آخر، ،حقيقة مطلقة أم نسبية
 .(ثانيا)؟ ظهارها كاملةإ

 :خر األق ـقائاحلومتييزها عن احلقيقة القضائية  دلولـم :أوال
 ينشدها القاضي اجلنائي وفيما إذا كانت قبل البحث عن طبيعة احلقيقة القضائية اليت

 (.) وجب أوال حتديد مدلول هذه احلقيقة (Ⅱ) أم التشبه احلقيقة العلمية خاصة 
- ي اجلنائيـدلول احلقيقة اليت يبحث عنها القاضـم: 

مث التصدي ( 1)يقتضينا األمر اوال حتديد املعىن اللغوي واالصطالحي لكلمة احلقيقة 
 (.8)عند القانونيني  بعد ذلك ملعناها
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 :ةـي للحقيقـوي واالصطالحـاللغ دلولـامل -3
. ومجعه ُحقوٌق وِحقاٌق. أو نقيضه خالف الباطل: احَلقُّاحلقيقة هي من احلق، و: ةـلغ -أ

كان : وَحقَّ اأَلمَر حُيقُّه حّقًا وأحقَّه .الَيقني بعد الشكِّ: كما أنهُّ. ِصْدق احلديِث: أيضا واحَلقُّ
. واحَلقَُّة أخّص منه. َحَقْقَت اأَلمر وأْحَقْقته إذا كنت على يقني منه :يقني؛ تقول منه على

. وَتَحقََّق عنده اخلرب، أي صحَّ .َحقيَقُة األمر: واحَلقَُّة أيضًا. هذه َحقَّيت، أي َحّقي: يقال
ُمَحقٌَّق، إذا كان  وثوٌب. وكالٌم ُمَحقٌَّق، أي رصنٌي. وَحقََّقُت قوَله وظنَّه َتْحقيقًا، أي صدَّقت

ويف . بلغ حقيقَة األمر أي َيِقنَي شْأنهفالن : يقالو. خالف اجملاز: واحَلقيَقُة. حمَكَم الَنسج
حقيقَة اإلميان حىت ال َيِعيب مسلمًا ِبَعْيب هو فيه؛ يعين خاِلَص  ال يبُلغ املؤمن: احلديث
 .1وَمْحَضه وُكْنَهه اإلميان
وقد حاول الفالسفة تقدمي عدة  ،قيقة بالنظرة الفلسفيةاحل مصطلحارتبط  :اصطالحا -ب

، وهي هبذا املعىن "مطابقة التصور أو احلكم للواقع"ااا تعين : من بينهامعان هلذا املصطلح 
كما ااا قد تطلق على الشيء الثابت قطعا ويقينا، .اسم ملا اريد به حق الشيء إذا ثبت

مطابقة الشيء لصورة نوعه، أو "ااا قد تعين  كما. هذه الشهادة مطابقة للحقيقة: كقولك
: وهي هبذا املعىن تدل على ما يصري إليه حق الشيء ووجوبه، كقولك". ملثاله الذي اريد له

كما .هذه الصورة مطابقة للحقيقة، واملراد بذلك ااا قد بلغت الغاية يف تعبريها عن الشيء
ا به الشيء هو هو، كاحليوان الناطق يراد باحلقيقة املاهية أو الذات، فحقيقة الشيء م

 .2كما تعين مطابقة احلكم للمبادئ العقلية. لالنسان
                                 

 . 962-965صاجلوهري ، الصحاح ،املرجع السابق،  ص  -: أنظر - 1
 .19-32، املرجع السابق،  ص ص31ابن منظور، لسان العرب، مج -
 .316-311، املرجع السابق، ص ص3مجيل صليبا، ج - 2

، فاالوىل هي اتفاق العقل مع (vérité matérielle) واحلقيقة املادية( vérité formelle)وهناك احلقيقة الصورية 
ري، والثانية فهي اتفاق العقل مع الشيء الواقعي ماديا كان أو نفسيا، نفسه بال تناقض، وهي موضوع املنطق الصو

 .كاحلقيقة الفيزيائية واحلقيقة النفسية، وهي ماتتناوله العلوم التجريبية
ان العامل اخلارجي حقيقة واقعية، أي وجودا : تقول. هي الوجود ذهنيا كان أو عينيا(réalité)واحلقيقة الواقعية 

 .ملدركمستقال عن وجود ا
 .316مجيل صليبا، املرجع السابق، ص: أنظر -
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 :وينـور قانـن منظـة مـاحلقيق -9
احلقيقة يف اجملال القانوين معىن آخر بالنظر إىل ان احملاكمة بصفة عامة واحملاكمة  تأخذ

رود هذا املصطلح يف وهو ما يدل عليه و هتدف إىل البحث عنها، اجلزائية بصفة خاصة
وان اختلف القانونيون يف حتديد مدلوهلا ( أ)مواضع خمتلفة من قانون اإلجراءات اجلزائية 

 (.ب)وكذا طبيعتها 
 :اإلجراءات اجلزائية وانشغال رئيس ملشرع احلقيقة هدف احملاكمة -أ

  من خالل ربزالبحث عن احلقيقة هو اهلدف الرئيسي من احملاكمة اجلنائية، الذي ي
من بلد إىل آخر،   ومع ذلك، دور القاضي خيتلف. تنظيم اإلثبات يف معظم القوانني الوطنية

ال  لنظام االهتامي،ا  قوانني وطنية خمتلفة، قد اختارت. األساليب املستخدمة من األدلةكذا و
غري ان هناك من الدول من اختارت النظام التنقييب .1للقاضي اجلنائي بدور سليب إال تعترف

و النظام املختلط ومثل هذه االنظمة تعترف بالدور اإلجيايب للقاضي اجلنائي يف حبثه عن أ
احلقيقة؛ فال يقتصر دوره يف املوازنة ما بني أدلة االدانة وأدلة الرباءة فحسب،وإمنا عليه ان 
يتحرى عن احلقيقة والكشف عنها، وهو ما جيعل دوره خيتلف عن دور القاضي املدين الذي 

 .2بيا ألنه يقتصر على املوازنة بني أدلة اخلصوميعد سل
خذ املشرع اجلزائري بالنظام املختلط فكان للقاضي اجلنائي يف هذا النظام ان أوقد 

باختاذ مجيع اجراءات التحقيق اليت يراها ضرورية للكشف عن " -وبنص القانون -يقوم 
اما إذا كان قاضي . ن قاضي حتقيق،هذا إذا كا3"احلقيقة،بالتحري عن أدلة االهتام وأدلة النفي

 .4حكم فله سلطة كاملة يف اختاذ أي إجراء يراه مناسبا إلظهار احلقيقة

                                 

   1 -     Les transformations de l'administration de la preuve : perspectives 

comparées. Rapport de synthèse. G. Giudicelli-Delage (dir.), H. 

Matsopoulou (coord.), ARPE, déc. 2003, Mission de Recherche Droit et 

  justice.fr-recherche-http://www.gip Justice. 
 .913مأمون حممد سالمة، املرجع السابق، ص - 2
 .9113يونيو  96، املؤرخ يف 11-13املعدلة بالقانون رقم ج .إ.ق 61املادة  - 3
 .ج.إ.ق 916املادة  - 4

http://www.gip-recherche-justice.fr/
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لة البحث عن احلقيقة فيظهر ذلك من خالل أاما فيما خيص مدى انشغال املشرع مبس
، حيث ورد بالفقرة 1ترديد هذا املصطلح يف مواضع متعددة من تشريع اإلجراءات اجلزائية

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع اجراءات التحقيق :"بان 61من املادة  االوىل
وهكذا يف . 2"اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة، بالتحري عن أدلة االهتام وأدلة النفي

جيوز لوكيل اجلمهورية :"من نفس القانون حيث ورد فيها ان 62الفقرة األوىل من املادة 
الفتتاحي الجراء التحقيق أو بطلب اضايف يف اية مرحلة من مراحل التحقيق، سواء يف طلبه ا

كما تكرر ذلك يف املادة .3"ان يطلب من القاضي احملقق كل إجراء يراه الزما الظهار احلقيقة
جيوز للمتهم أو حماميه أو الطرف املدين أو حماميه يف اية :" مكرر، حيث نصت على انه 62

يق، ان يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصرحياته أو مساع شاهد أو مرحلة من مراحل التحق
ضبط :"ج اليت تنص على أن.إ.ق 916، ناهيك عن املادة 4"إجراء معاينة الظهار احلقيقة

وله سلطة كاملة يف ضبط حسن سري اجللسة . اجللسة وادارة املرافعات منوطان بالرئيس
 .5"ي إجراء يراه مناسبا إلظهار احلقيقةوفرض االحترام الكامل هليئة احملكمة واختاذ أ

                                 
 .915، ص 3ملرجع السابق، جحممد مروان، ا - 1
 .9113يونيو  96، املؤرخ يف 11-13املعدلة بالقانون رقم  - 2
 .9116ديسمرب  91، املؤرخ يف 99-16املعدلة بالقانون رقم  - 3

البحث عن  مشرف علىبالنسبة لوكيل اجلمهورية فهو عندما يقوم بتحقيق معني حول جرمية معينة فإنه يعترب ك
ة يف نفس الوقت؛ مبعىن أنه يوجه عملية البحث عن الدليل حبيث ميكن اعتباره كطرف ، وان ظهر وجهة متابع، احلقيقة

 .أنه مهتم اكثر جبمع العناصر اليت تكون يف صاحله أي أدلة الثبوت أكثر من أدلة النفي
 :أنظر

 Marc Trevidic, La recherche de la preuve en droit français, posté le 

24/03/2010 Intervention de marc trevidic, president de l'a.f.m.i. au colloque 

du 24 mars 2010 organise par l'association france-ameriques (a.f.d.d.). 
http://www.afmi.asso.fr/ref_detail.php?num=39 

 .9116ديسمرب  91، املؤرخ يف 99-16رقم  قانوناحدثت بال - 4
 .ج.إ.ق 195، 391، 13، 13، 31مكرر 61، 39: كما وردت كلمة احلقيقة يف املواد - 5

جيوز للجهة القضائية اما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو املدعي املدين أو املتهم ان :"  911املادة 
 .الالزمة إلظهار احلقيقةتأمر بإجراء االنتقاالت 

 ".يستدعى اطراف الدعوى وحماموهم حلضور هذه االنتقاالت وحيرر حمضر هبذه اإلجراءات

http://www.afmi.asso.fr/ref_detail.php?num=39
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مدلول هذه احلقيقة  ترديد املشرع لعبارة احلقيقة غري انه ال يوجد ما يعرب عنرغم 
 .سيأيتوهو ما يدعونا للتصدي هلذا املوضوع يف ما  وكذا طبيعتها

 :يـيف اجملال القضائ ةـاحلقيق ةـوطبيع دلولـه حول مـتباين الفق -ب
 هذه مشكلة طبيعةوكذا مدلول احلقيقة هاء حول اخلوض يف تباينت مواقف الفق

احلقيقة يف املواد اجلنائية، وما إذا كانت مطلقة أم نسبية، أومن حيث مدى أمهية االنشغال 
مبثل هذه املسائل، باعتبار ان ما يشغل القاضي اجلنائي امنا هو احلقيقة الواقعة، من حيث 

إىل جان بعينه، بغض النظر عن الطبيعة اليت تضفى التثبت من وقوع جرمية معينة ونسبتها 
وحسب الذين تعرضوا لبحث هذه املسألة، فمنهم من يرى ان مثل هذه احلقيقة هي  .عليها

من قبيل احلقائق العلمية اليت تتصف بالعمومية واالطالق، بينما يضفي عليها جانب اخر 
، فان اكتشافها يعد امرا نسبيا نتيجة ذلك انه إذا كانت احلقيقة يف ذاهتا مطلقة؛ صفة النسبية

قصور يف وسائل املعرفة  اإلنسانية، حىت وان تعلق االمر باحلقيقة العلمية اليت قد جتنح هي 
 .1كذلك إىل اخلطإ

عن طريق البحث الذي يقـوم بـه القضـاء والـيت     واحلقيقة املراد الكشف عنها 
اليت امجـع الفقـه والقضـاء علـى     هي احلقيقة الواقعية جيب ان يتضمنها احلكم اجلنائي، 

هي مبعـىن تطـابق املعرفـة مـع الواقـع؛ أي تطـابق       ، وااا غرض اإلجراءات اجلنائية
وهـو مـا   . اليت حصلها احلكم مع الواقع، مع ما وقع دون ذلك الذي مل يقـع " املعرفة"

  .2"احلقيقة الواقعية" يطلق عليه اصطالحا 
وامنا الواقعية ال تنكشف من تلقاء نفسها ان احلقيقة  كما يذهب البعض يمن البديهو

يكون للقاضي دور يف اظهارها ولن يتأتى له ذلك اال باتباع املنهج العلمي السليم الذي 

                                 
 .122-126هاليل عبد الاله امحد، احلقيقة، املرجع السابق، ص ص - 1
 :وقد أشار بدوره لـ. 5حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص - 2

M.Raoul Combaldieu, le juge et la vérité, aspects de droit pénal dans 

l’annales  e l’universi    es s ien es so iale  e  oulouse. T.xxxi, 

1978.p. 315.    
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، بل ان هذا البحث البد ان جيرى يف ظروف معينة. 1يعتمد بالدرجة االوىل على املنطق
باديء الشرعية اليت تطبع وبوسائل حمددة حتترم فيها كرامة اإلنسان ابتداء، مع اخلضوع مل

 .2اإلجراءات اجلنائية
هذا وقد درج الفقه والقضاء على وصـف هـذه احلقيقـة باحلقيقـة القضـائية،      
إال ان البعض قد أبدى اعترضا على هذه التسمية ألاـا ال تضـيف شـيئا للموصـوف     

ـ    يف نظرهم" ضائيةالق"واحلقيقة إال غموضا أكثر،  الـذي يقدمـه    لال تعـين سـوى احل
معني، هذا احلل هو نتاج منط معـني للبحـث عـن األدلـة وكـذا       نزاعلقضاة مبناسبة ا

ـ  بني إدانـة  اليت تفصل  هي ببساطة احلقيقة ، بلمنط تقديرها شـخص  وذنب شـخص م
ـ ولعل هذا الغموض هو الـذي جعـل    .3 بريء فضـل  ي مـن الفقـه الفرنسـي    اجانب

 .4على مصطلح احلقيقة القضائية "اليقني"مصطلح 

حلقيقة اليت يصدرها احلكم القضائي باحلقيقة القضائية قد يعود إىل كواا ن وصف اإ
صادرة عن جهة قضائية، كما قد يعود إىل ضرورة  متييزها عن حقائق أخرى كاحلقيقة 

 .العلمية واحلقيقة التارخيية وهو ما سيكون موضوع النقطة املوالية

Ⅱ- قيقة التاريخيةاختالف احلقيقة القضائية عن احلقيقة العلمية واحل: 
قَل أن جتد دراسة تتناول بالبحث احلقيقة القضائية وأن ال يتعرض أصحاهبا للحقيقة 
العلمية واحلقيقة التارخيية، فموضوع احلقيقة القضائية يسوقف يف كل مرة الباحثني لعقد 

 (.9)وبينها وبني احلقيقة التارخيية ( 3)مقارنة بني هذه األخرية واحلقيقة العلمية 

                                 
سعيد عبد اللطيف حسن، احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة، دراسة قانونية لنظام احلكم اجلنائي وفلسفته والعوامل  - 1

 .111،  ص3212، دار النهضة العربية، القاهرة، 3يف ضوء اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة، ط املؤثرة يف اصداره
 .2حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص - 2

3 - Alexandra Fabbri, Christian Guéry, La vérité dans le procès pénal ou 

l'air du  catalogue, Revue de science criminelle 2009 p. 343. 
4

-  Pierre Bolze, le droit à la preuve contraire en procédure pénale , Thèse, 

(Doctorat nouveau régime, Droit privé – Droit pénal) université nancy 2, 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 2010,p. 

 



 الفصل الثاين  سلطة القاضي اجلنائي عند الشك

  311 |الصفحة ___________________ 

 

  :احلقيقة العلميةاختالف احلقيقة القضائية عن  -3
إذا نظرنا اىل املوضوع الذي تنصب عليه كل من احلقيقة القضائية واحلقيقة العلمية 
فإننا جند ان احلقيقة العلمية تنصب على دراسة الظواهر من اجل الوصول إىل وضع قوانني 

قيقة القضائية على الكشف موضوعية حتكم سري هذه الظواهر، يف حني يقتصر موضوع احل
جرما يعاقب عليه وحماولة نسبتها ملتهم معني كما ان  عن الوقائع اليت تشكل حسب القانون

 .1احلكم الذي يتوصل إليه القاضي اجلنائي يوصف بأنه عنوان احلقيقة القضائية
إذا كان بوسع العامل يف مسريته من اجل البحث عن حقيقة علمية ما االلتجاء إىل ما 
يسمى باملالحظة وإخضاع الظاهرة حمل الدراسة للتجربة من اجل استخالص صيغة أو قاعدة 

يف سعيه للوصول إىل احلقيقة  -علمية مشولية، فان ذلك يعد متعذرا بالنسبة للقاضي اجلنائي 
 véritéمنفردة ووحيدة بالنظر إىل ان هذه االخرية توصف بأاا حقيقة  -القضائية

uniqueوسع العامل تتبع الظاهرة أو الشيء باملالحظة مع امكانية تكرار العملية ؛ فإذا كان ب
حىت يتمكن من الوصول إىل نتيجة معينة حىت وان كان داخل خمربه، مث يضع صيغ صاحلة 
للتطبيق يف أي مكان وزمان، فان القاضي ال ميكنه ان خيضع االفعال اليت وقعت يف املاضي 

حظة والتجربة وذلك مبحاولة احداثها من جديد وبنفس الطريقة واليت يريد اثباهتا ملنطق املال
ويقدم الباحثون .ونفس الظروف اليت كانت قد احاطت هبا عند حدوثها يف زمن قد مضى

عملية تركيب عنصر املاء تتطلب تفاعل ذرتني من  أمثلة للتدليل على ذلك منها ان
يف مجيع بلدان العامل،  هأنكما .االكسجني بغض النظر عن املكان الذي جترى فيه العملية

  .2زاويتني قائمتني جمموع جمموع زوايا املثلث يساوي
ة وتكمن يف الطابع املنظم ميزة أخرى متتاز هبا احلقيقة القضائية عن احلقيقة العلمي

لعملية البحث عن هذه احلقيقة، يف حني الطابع احلر يبدو السمة االساسية للباحث يف جمال 
ية، وان أبدى البعض اعتراضات على هذه امليزة بالنظر إىل ان املنهج العلمي احلقيقة العلم

ليس حرا حقيقة فباالضافة إىل القيود اخلارجية املختلفة اليت تؤثر بشكل موضوعي على 

                                 
 .122احلقيقة، املرجع السابق، ص هاليل عبد الاله أمحد،  - 1
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، الباحث عن هذه احلقيقة فمن الواضح كذلك وجود مبادئ عقالنية حتد من حرية الباحث
لقاضي اجلنائي يف حبثه عن احلقيقة يدعمه مبدأ حرية هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ا

األدلة الذي يرى جانب من الفقه انه ضروري بالنظر إىل ان حرية االقتناع اليت دعم هبا 
 .1القاضي اجلنائي ال ميكن اعماهلا دون  مبدأ حرية االدلة

ساس يف األهذا ويرى البعض ان احلقيقة القضائية وخاصة يف املسائل اجلنائية تبعد 
اليت تتسم بالذاتية  تستند على قناعة القاضي الداخلية،اا أبالنظر إىل أي حقيقة موضوعية 

 .2الصحيحة أو الدقيقةم ويف جمال العل وهذا الذي ال جنده 
ليس للقاضي ميزة الزمن اليت للعامل وللمؤرخ إذ بإمكااما مراجعة خطوات حبثهما 

بينما القاضي جمرب على اختاذ قرار يف القضية ملرات عديدة من اجل التوصل حلل منشود 
 .3ذلك ان النزاع القضائي ال حيتمل املماطلةوإال توبع جبرم انكار العدالة  املطروحة امامه

وإذا كان هناك اختالف جوهري بني احلقيقة القضائية واحلقيقة العلمية فهذا ال يعين  
فقد يستعني القاضي برجل العلم  نفي أي صلة بني القاضي  وبني العامل بشىت ختصصاته؛

حبيث يستلهم مما وصل إليه هذا االخري من نتائج حبثه عن حقيقة علمية ما لفك بعض 
بطبيب لتحديد سبب وفاة مشبوهة  ةاملعضالت اليت واجهته اثناء سري الدعوى كاالستعان

الشق  وان كان هذا التدخل من طرف الطبيب أو غريه من اخلرباء امنا يقتصر على. مثال
 . 4العلمي وال يتعدى إىل الشق القضائي الذي يعترب من صميم اختصاص القاضي

                                 
1 -           Van Den Heuvel M. La vérité judiciaire: quelle vérité, rien que la 

vérité, toute la vérité?. In: Déviance et société. 2000 - Vol. 24- N°1. p. 96. 

-http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378

.7931_2000_num_24_1_1717 

:حدث للباحثةاأميكن االطالع كذلك على املوضوع من خالل مقال   
Van de Kerchove Michel, Vérité judiciaire et para-judiciaire en matière 

pénale : quelle vérité  ? Droit et société, 2013/2 n° 84, p. 411-432. 
2 -                                                                         Pierre Bolze, op.cit,p.14. 
3 -                         Alexandra Fabbri, Christian Guéry, op.cit.p. 343. 

 .331-335، املرجع السابق، ص ص3حممد مروان، ج - 4
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يف الشـعب الـيت ال ميكـن     القاضـي  لقـرار  احلقيقة العلمية متثل مساعدة قيمة
 أو البيئـة أو  كانـت لـه درايـة مـثال يف جمـال الصـحة       ذاإ إالللقاضي احلكم فيها 

 وميـل أليديولوجيـة   للتقيـيم،  جمتمـع نعـيش يف   حنـن  باإلضافة إىل ذلك، .االقتصاد
ـ  احلاجة أكثر خلـربة  مزيد من األمر الذي يؤدي إىل السوق، يف جمـاالت عـدة    رباءاخل
" علمنـة "ان . ، والتـدقيق يف احلسـابات وغريهـا   تـثمني العقـارات  ، والضرر كتقييم
العلميـة   املنهجيـة  صـرامة  من خالل جوهرية لشرعيةجديدة  أداةمتثل  القضائية احلقيقة

 .1القضائية احلقيقة يف خدمة هي اليت
  :احلقيقة التاريخيةاختالف احلقيقة القضائية عن  -2

يعد البحث يف مدى التوافق بني طبيعة احلقيقة القضائية واحلقيقة التارخيية من 
، ويسمح النقاش حول عالقة التاريخ بالعدالة، بالدرجة االوىل، مبواجهة 2البحوث القدمية

ملؤرخ والقاضي من اجل توضيح خصوصيات كل منهما، خاصة تعزيز تطبيقات كل من ا
 . 3مميزات التناول االجتماعي للماضي

إذا كان االختالف بني احلقيقة العلمية واحلقيقة القضائية اختالف بًين، فهناك متاثل 
ماثل يف بعض املواطن فيما بني احلقيقة القضائية واحلقيقة التارخيية ولعل ابرز ما يؤكد هذا الت

هو ان كال من القاضي واملؤرخ يستحضر وقائع  جرت يف املاضي حماوال من خالهلا فك 
. ألغازها حىت يتمكن من فهم حقيقة ما حدث فعال خالل تلك الفترة من الزمن الذي وىل

                                 
1 -        Mustapha Mekki , Vérité et preuve, Journée Parisienne : La Preuve, 

organiser par l’Association Henri Capitant des amis de la culture 

juridique française. 21 mai 2013.p.10. 
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/France%20(M.%20Mekki).

pdf 
2 -       Le Crom Jean-Pierre, Martin Jean-Clément. Vérite historique, vérité 

judiciaire. In: Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°47,juillet-

septembre 1995. pp. 196-198. 

 -4http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_029

1759_1995_num_47_1_3195 
3 -                   Jean-Clément Martin, La démarche historique face à la vérité 

judiciaire.juges et historiens, Droit et société , 38-1998.p.14. 

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/France%20(M.%20Mekki).pdf
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/France%20(M.%20Mekki).pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-%201759_1995_num_47_1_3195
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-%201759_1995_num_47_1_3195
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 -ان مل نقل من املستحيل -ومن املؤكد ان  كل من القاضي واملؤرخ ليس يف امكااما 
يت حدثت يف املاضي كما حدثت فعال وبظروف مماثلة االمر الذي اعادة عرض الوقائع ال

ويستعني  .يدفع للقول ان احلقيقة الىت يتوخاها كل من القاضي واملؤرخ امنا هي حقيقة نسبية
كل من القاضي واملؤرخ يف سعيهما لكشف احلقيقة على مجلة من الوسائل اليت تشكل 

ه من نتائج من امهها شهادات الشهود واملعاينات بالنسبة اليهما أدلة على صدق ما توصال إلي
ومثل هذه الوسائل قد تكشف وتزيل الغموض الذي حييط بقضية معينة حمل . واخلربات

البحث والدراسة، ناهيك ان كال من القاضي واملؤرخ خيضع هذه الوسائل للتمحيص 
 .1ا وقبول حمتواهاوالتدقيق حىت تكون احلقيقة املطلوبة مقنعة وحتمل اآلخرين على تصديقه

وختتلف احلقيقة القضائية عن احلقيقة التارخيية يف ان االوىل يكلف القاضي بالبحث 
عنها تكليفا رمسيا، على ان يكلل هذا البحث بقرار يصدره القاضي على وجه اإللزام يكون 
يف شكل حكم يتضمن احلل الذي توصل إليه القاضي خبصوص النزاع املطروح امامه، يصبح 

وليس بإمكان القاضي ان  .ا بعد عنوان احلقيقة، بعد استنفاد مراحل معينة يتطلبها القانونفيم
يتنصل من هذا الواجب امللقى على عاتقه النه سيتابع جبرمية انكار العدالة ، بل اكثر من 

إذ عليه باختاذ القرار بسرعة حىت ال يفتح  -كما سبق بيانه-ذلك فهو ال يتمتع مبيزة الزمن 
ال للرأي العام بالتشكيك يف مصداقية العدالة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن اجمل

البحث عن احلقيقة ال يعد بالنسبة للقاضي اجلنائي غاية يف حد ذاته وهلذا فهو من خالل 
اختاذ القرار املناسب يف القضية املطروحة امامه وبالسرعة املطلوبة امنا يقوم بوظيفة اجتماعية 

 .ا االختالل الذي احدثه اجلرم املرتكبيزيل من خالهل
هذا وإذا كان عامل الزمن يشكل ضغطا شديدا على القاضي حبيث يفرض علية اختاذ 
قرار يف اسرع وقت ممكن يف الدعوى اليت ينظرها بالنظر إىل اعتبارات شىت ففي املقابل ال 

لوقت الالزم يشكل الزمن بالنسبة للمؤرخ  أي ضغط بل هو يف سعة من امره يستغرق ا
من  بدأهالذي ميكنه من فك خيوط القضية موضوع البحث، بل وبامكانه ان يتخلى على ما 

حبث ليعود إليه مرة أخرى إذا مسحت ظروفه بذلك بل بإمكانه ان يتخلى اائيا عن ذلك 
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معتذرا بعدم قدرته على اجياد حل ملا هو بصدد دراسته دون ان يشكل هذا تنصال من 
 .1الئمة مهما كانت أو عقاب معني ألين يتعرض واجباته وال ا

يعد تكييف وتفسري االحداث أو الوقائع املهمة االساسية اليت يضطلع هبا كل من 
كنقطة التقاء  –ويواجه القاضي واملؤرخ . القاضي واملؤرخ يف سبيل اعطائها وجودا معينا

كما عليهما فرض  -ترافاتمستخدمني يف ذلك اخلربة و االع -قواعد إقامة األدلة  -بينهما 
شرعية ما توصال إليه من نتائج، وان ذهب البعض إىل ان الدليل القضائي يتطلب اجراءات 
منتظمة يف حتصيله تقود إىل نتائج اائية فيكون بذلك القاضي مقيدا يف حبثه عن احلقيقة 

 .2ة أكثرالقضائية، على عكس البحث عن احلقيقة التارخيية الذي يتمتع فيه املؤرخ حبري
يف بعض احلاالت يستدعى املؤرخ بصفته خبريا يف التاريخ يف بعض الدعاوى اليت 

                                 
 .331-331ص ص، ، املرجع السابق3حممد مروان، ج - 1

تم حماكمة الشخص املتهم يف وقت معقول تان من مقتضيات احملاكمة العادلة ان ومن جانبنا ميكن االشارة إىل     
حبيث ال يستغرق وقتا طويال وهذا وان كان شرع يف صاحل املتهم فانه بالنسبة للقاضي عامل أساس يف ان ال يشتغل 

ورة البحث عن احلقيقة كما حدثت وإمنا عليه ان جيتهد يف حتصيل ما امكن القاضي وال جيهد نفسه يف االشتغال بضر
من أدلة ألخذ قرار يف النزاع املطروح امامه مستهدفا بذلك ضرورة احلفاظ على استقرار االوضاع واملصاحل وهتدئة 

ضائية ما هي إال حل الرأي العام من اجل استقرار اجملتمع ككل، وعلى هذا األساس يذهب البعض إىل ان احلقيقة الق
 .هأماميسعى القاضي اجلنائي للتوصل إليه من اجل الفصل يف النزاع املطروح 

2 -                                                       -Jean-Clément Martin,op.cit.p.14 et 16. 

- Eliane de Valicourt,op.cit. p.122. 

http://books.google.dz/books?id=m07e65XWBGgC&printsec=frontcover&

hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
ية حديثة متعلقة بأحد املؤرخني الذي أكد أن قضية احملرقة اليت يدعيها اليهود ووجود يقدم الباحث يف سبيل ذلك قض

.399ص. غرف للغاز ما هي إال أكذوبة تارخيية  
TGI Paris, (Tribunal de grande instance de Paris) 8 juill.1981, affaire 

FAURISSON, D.1982, J.p.59. « attendu que la vérité judiciaire, par 

essen e rela ive, ne peu  ê re  ue  elle  ’un momen , appli u e seulemen  

aux parties en cause et que, dans ces conditions, il échappe aux tribunaux 

 ’imposer une  hèse his ori ue  ui aurai  valeur  ’his oire offi ielle ». 

واىل  مة اجملتمع وليس يف خدمة احلقيقة،دور املؤسسات اليت هي يف خدبدعو للتذكري ويعلق الباحث ان هذا القرار ي
 .انكار للحقيقة مدى ميكن اعتبار ذلك مبثابة أي

 .من نفس املرجع 399ص 635هـامش : أنظر

http://books.google.dz/books?id=m07e65XWBGgC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.dz/books?id=m07e65XWBGgC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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تتناول موضوع ذاكرة أمة معينة وما يقتضيه واجب احلفاظ عليها من التشويه من بعض 
الشخصيات مما يطرح التساؤل حول عالقة القاضي اجلنائي باملؤرخ وفيما إذا كان التاريخ 

اكمة من طرف القاضي ومدى اهلية هذا االخري يف التصدي ملثل يف حد ذاته موضوع حم
 .1صصختغري مهذه املسائل حبكم انه 

بالنظر إىل ان احلقيقة القضائية هي حقيقة نسبية على ما مت بيانه سابقا ويرجع ذلك 
كما انه يتنازع هذه احلقيقة قيم  ،إىل قصور يف الوسائل اليت يتوصل هبا إىل هذه احلقيقة

 .وهو ما ميثل مانعا حيد من الكشف عن احلقيقة كاملة ،هلا وزاا وحمل محاية ،أخرى

  :ظهارها كاملةإحتد من  أخر تتنازعها قيم  احلقيقة قيمة قضائية نسبية: ثانيا
خاصة منها تقدير األدلة واملوازنة بني أدلة  ،القاضي اجلنائي وهو ميارس سلطته

ينهي من خالله  الذي  من النطق بقراره االخريليتمكن يف االخري ،اإلثبات وأدلة النفي
فيقتص للمجين عليه وللمجتمع بصفة عامة ممن  ،االختالل الذي احدثه وقوع جرمية معينة

امنا يعترب عمله هذا من قبيل اظهار احلقيقة اليت كانت غائبة عن  ،ثبت يقينا انه هو اجلاين
وعندها  ،لحقيقةل اصبح عنواننه بذلك يفإ ،باتاصبح أن أاجملتمع، وإذا حتصن حكم القاضي ب

ال جيوز البحث عن حقيقة أخرى غري اليت محلها هذا احلكم وان مسح القانون استثناء ويف 
أي حد  إىليدعو هذا للتساؤل عن هذه احلقيقة و الأ .مراجعتها إلمكانيةحاالت حمصورة 

؟ الظاهر ان  منقوصة املختلفة الدفع للوصول للحقيقة كاملة غري ولألطرافميكن للقاضي 
احلقيقة اليت يبحث عنها القاضي ويريد ان يرسيها من خالل احلكم أو القرار الذي يصدره 

تصدى هلا الفقه وحاول ابرازها وحتديد  أو حدود تقف دون حتصيلها كاملة عدة عوامل

                                 
 :أنظر بالتفصيل حول هذا املوضوع - 1

- Annie Deperchin, Vérité historique, vérité judiciaire  a travers les grands 

procès issus de la seconde guerre mondiale , école nationale de la 

magistrature - 2 mars 2001. rapport de synthèse. 

- Jean-Clément Martin,op.cit.pp.13-20. 

- Le Crom Jean-Pierre, op.cit.pp. 196-198. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294- 

1759_1995_num_47_1_3195 

-  Alexandra Fabbri, Christian Guéry, op.cit.p. 343. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-%201759_1995_num_47_1_3195
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-%201759_1995_num_47_1_3195
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اليت  دوداحلمث ( )املتعلقة بالقاضي نفسه  تحليل بعضا منها مبتدئني باحلدودطبيعتها خنص بال
 .التايل وذلك حسب التفصيل( Ⅱ)واليت متثلها عدة قيم خمتلفة تفرض عليه من اخلارج 

- هـي نفسـة بالقاضـدود متعلقـح: 
إذا كان القاضي اجلنائي ميثل املرحلة االخرية يف سلسلة املراحل متر هبا عملية البحث 

وظف الذي قد اوكلت إليه هذه غري ان هذا امل. عن احلقيقة بدايتها تكون الضبطية القضائية
املهمة يؤكد الباحثون على انه هو يف حد ذاته قد يكون عامال من العوامل اليت قد تؤثر يف 

فاعتباره قناة البد من احلقيقة ان متر من خالهلا هذا يف حد ذاته   ؛ارساء احلقيقة القضائية
ذلك ان مرور هذه احلقيقة .املطلقةيعتربه الباحثون عائقا امام اظهار احلقيقة كاملة أو احلقيقة 

من خالل القاضي اجلنائي معناه ان احلقيقة اليت ينطق هبا امنا هي حقيقة تتسم بالذاتية؛ مبعىن 
 ،باحلقيقة اليت يدركها هذا القاضي حىت وان كانت احلقيقة غري اليت يدعيها إالانه ال عربة 

وبالتايل فاحلقيقة اليت . لنزاعلسبب واحد انه هو من اختري للفصل يف القضية موضوع ا
ولكن احلقيقة يف هذه احلالة هي  ،تصدر عن القاضي ليست هي احلقيقة الصحيحة أو احلقة

 .1اليت يعتربها القاضي صحيحة وفق وجدانه اخلاص
ان تفاوت الناس ومن مث القضاة من حيث قدرة ادراك االشياء واإلحاطة باألمور 

وأخرى مكتسبة؛ كسعة املعرفة واخلربة، وعمق املمارسة الذي ينتج عادة عن قدرات فطرية 
هذه كلها حتدث التفاوت بني القضاة يف حبثهم عن احلقيقة مما جيعل هذه االخرية تتفاوت من 

 .قاض إىل اخر مما يسمح لنا التساؤل عن مدى قرب هذه احلقيقة إىل الواقع
تجارب عرب مشواره يف ال ينكر احد ان القاضي بشكل عام هو نتاج اجملتمع قد مر ب

هذا القاضي إذا مل يكن التجرد درعه الذي حيتمي به سيحيد باحلقيقة عن مسارها  ،احلياة
إذا تشاهبت ظروفه السابقة مع ظروف ن القاضي أالواقعي والسبب كما يشرحه املختصون 

وضعه مع  املتهم احناز الشعوريا إليه، حبكم انه انسان حتركه العاطفة حنو اخلصم الذي يتشابه
ويطلق . ظروفه يف احلاضر أو املاضي، فهو يف هذه احلالة كأمنا يقاضي نفسه دون ان يشعر

وحتيز القاضي ". identification"علماء النفس على هذه احلالة االندماج أو املشاطرة 
                                 

1 -                                                                     Mustapha Mekki ,op.cit.p.11. 
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الالشعوري حسب احلالة قد تقتضيه مصلحة دفينة يف نفسه أو مصلحة عاطفية أو ادبية أو 
أو وطنية أو قومية، ان مثل هذه املصاحل قد تدفع القاضي لالقتناع مبا يرد من أدلة  اجتماعية

 .1لصاحل من احناز إليه، وعدم االقتناع مبا يرد منها ضده فيخل بعدالة احلكم الذي يصدره
واضح على قرار القاضي ما  تأثريومما يندرج ضمن التعاطف مع املتهم والذي له 

ص مدى تعاطف القاضي اجلنائي مع االناث اجلانيات اذ بينت افرزته االحصائيات خبصو
هذه االحصائيات واليت اجريت عدة مرات ان هناك ميل تلقائي حنو تربئة االناث اجلانيات 
اكثر من الذكور، ومرد ذلك  حسب املختصني هو ان الرجل يقدم احلماية للمرأة كلما 

تاج املسألة إىل ايضاح اكثر إذا تعلق وحت.2احتاجت إليها واملثال السابق جيسدها بوضوح
خاصة يف اجلزائر  املرأةخاصة بعد اجتياح هذه املهنة من طرف  امرأةاالمر بكون القاضي 

دى تعاطفها ـلى قرارها ومـي عـالنفس رأةـاملرف ـمن ط رـتأثاك ـفيما إذا كان هن
 .رـع اجلنس االخـم

على القضاء الشعيب الذي يعكسه وال يستبعد البعض التأثري الواضح للقضاء الرمسي 
الطابع اجلماعي يف اختاذ قرارات حمكمة اجلنايات يف اجلزائر اليت تتشكل من ثالث قضاة 
رمسيني وحملفني اثنني وال يتوقف هذا التأثري فيما بني القضاة الذين يشكلون احملكمة بل قد 

اعي كبري ويكون للصحافة يكون هذا التأثري ناتج عن الرأي العام إذا كان للقضية بعد اجتم
دور كبري يف تفعيل هذا التأثري من خالل ما تنشره من حتليالت وما تبثه من لقاءات تتناول 

 .3بالنقاش القضية حمل الفصل
نه قد يكون هلا أشكال والقاسم املشترك بينها هو أعدة  يأخذن  العامل النفسي قد إ

راء أسباب متنوعة وال تطفو إىل الظاهر دور خطري على قرار القاضي اجلنائي حبيث تتستر و
 .ثرها حيمله مضمون قرار القاضي الذي قد يصبح عنوانا للحقيقةأن أمع 

                                 
أكرم نشأت ابراهيم، علم : وقد اشارت بدورها إىل. 33-31إميان حممد علي اجلابري، املرجع السابق، ص ص - 1

 .13-11، ص ص3226النفس اجلنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .393، املرجع السابق، ص3حممد مروان، ج - 2
 .391-393ص ص  ، املرجع السابق،3حممد مروان، ج - 3
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Ⅱ- ةـم خمتلفـة بقيـدود متعلقـح: 
متثل األدلة بالنسبة للقاضـي اجلنـائي االداة الـيت ال غـىن لـه عنـها إلظهـار        

ان هـذه االداة قـد احاطهـا    غـري  . 1احلقيقة، وهي عند البعض مبثابة مسار حنو احلقيقة
املشرع يف معرض حتصيلها بعدة شروط وضـوابط علـى القاضـي اجلنـائي واألجهـزة      

ان تربير جلوء املشرع إىل فرض هـذه الشـروط والضـوابط عنـد     . املساعدة ان تلتزم هبا
منا يعود إىل اعتبارات تفرضها قـيم معينـة وجـب احاطتـها باحلمايـة      إحتصيل األدلة 
يكون واجب البحث عن احلقيقة القضائية مربرا للمـس هبـا وهـو مـا      الالزمة حىت ال

 .يطرح السؤال عن طبيعة احلقيقة اليت يرسيها احلكم القضائي البات
ويقدم الفقه عدة قيم تعترب يف نظره مبثابة حدود تقف دون الوصول إىل احلقيقة 

، فيه األمر املقضي جيةح تقليديا ربري الذي القانويناالمن  :القضائية الكاملة، من بينها
. اكمةاحملأو  املتابعة أو التحقيق املواعيد فيما خيص اجراءات وجزئيا على األقل، احترام بعض

اليت ميكن أن و إىل حتقيقهما العدالةالذين هتدف  املساواةاإلنصاف ومبدئي  كما ميكن ذكر
 اإلجراءاتملبدأ  مل متتثل رفض أنواع معينة من األدلة اليتإىل  تؤدي على وجه اخلصوص

وقائع  خالل من املرجح أن تظهر احلقيقة منوان كان األسلحة،  يف واملساواة احلضورية
استخدام  رمة مثل احلق يف اخلصوصية اليت حتهناك احترام احلقوق األساسي كما ان. معينة

لت األدلة اليت حصعدم قبول  ينتج عنه الذيالتنصت دون أساس قانوين أو احلق يف الكرامة 
 .2نسانية أو املهينةاإلغري  املعاملةعذيب أوالت عن طريق

 ان احلقيقة ليست القيمة العليا للقانون - كما يرى جانب من الفقه -وهذا يؤكد  
قد يؤدي هذا وقيم أخرى تتنازعها  بل هناك ليست اهلدف احلصري للمحاكمة،اا أكما 

أو من الضروري كما يرى البعض  ،3محدى هذه القيإالتنازع إىل التضحية باحلقيقة لصاحل 

                                 
1 -                                                                Mustapha Mekki ,op.cit .p.11-12. 

2 -                                          van de Kerchove Michel, op.cit. p. 411-432. 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2013-2-page-411.htm      
3 -                                        Van de Kerchove Michel, op.cit. p. 411-432. 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2013-2-page-411.htm


 الفصل الثاين  سلطة القاضي اجلنائي عند الشك

  329 |الصفحة ___________________ 

 

 بإمكانفيما إذا كان ؤل استلوهو ما يدفع ل .1أخرى حتميات أن تتوافق هذه احلقيقة مع
 ؟بكاملها احلقيقةاحملاكمة اجلنائية ان تظهر 

ن احلدود اليت قد تفرض على عملية البحث عن احلقيقة من طرف فإ وعلى ما يبدو
حلدود اليت يضعها املشرع يف حتصيل الدليل واليت قد تقع القاضي اجلنائي قد يكون مصدرها ا

حتد من نطاق اليت منوعات ويظهر ذلك يف امل للدليل يف املصدر، تصفيةوهي مبثابة  يف املنبع
حترمي بعض الشهادات يف اجلنائي وتحرمي مصل احلقيقة يف املادة اجلزائية، ك. تطبيق الدليل

ي وجيعل احلقيقة نسبية ـدليل القضائـمن نطاق الد ـري حيـطأذا التـه. كما يف املدين
 .ةـة للمحاكمـكغاي

عند اصطدام عملية  خاصةويتحقق ذلك : مرحلة التطبيقدود يف وقد تفرض هذه احل
احلق يف احترام احلياة اخلاصة، سرية املراسالت، السر ك بعض احلقوق األساسيةب االثبات

سرية التحقيق، سر الدفاع، سرية املصادر البنكي، السر الطيب، السر املهين للمحامي، 
 للحقوق سـالتأسيذا ـهدعو للتساؤل فيما إذا كان ـو ما يـوه ،رهاـوغي الصحفية

 ؟  للحقيقة اتراجع لـميث
احلقيقة  اا جتعلأساسية ميكن حتليلها على ان احلدود املفروضة من طرف احلقوق األ

 ،الذي حيبذ ارساء حقيقة واقع معني من جهة الشخص: ااا حقائق يف حالة صراع. ذاتية
احملاكمة هبذه الصورة تصبح . نه حق ال يريد نشرهأومن جهة من حياول حفظ ما يعتقد 

 .2مكانا للمواجهة بني هذه احلقائق
قيم  قد تتعارض مع اجلوهرية ن احلقيقةبأ -على حد رأي البعض - إذا سلمناو

عدم اظهار مما ينتج عنه  ،صاحل هذه القيم هبا ل جزئيا التضحية يكون شرعياقد  حبيث أخرى
تكون  هاا، ولكنيف حد ذاهت مرفوضة ليستحسب هذا الرأي  هذه النتيجة.احلقيقة كاملة

                                 
1 -Mustapha Mekki , op.cit.p.11.                                                                      
2 -                                                               Mustapha Mekki ,op.cit.p.11-12. 

- Vincent Bolard, Preuve et vérité : rapport luxembourgeois.p.4.              

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Luxembourg%20(Preuve%

20et%20v%C3%A9rit%C3%A9).pdf 

http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Luxembourg%20(Preuve%20et%20v%C3%A9rit%C3%A9).pdf
http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Luxembourg%20(Preuve%20et%20v%C3%A9rit%C3%A9).pdf
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إذا حصلت بشكل حتكمي أو لصاحل قيم معينة حبيث أن هذه القيم قد تبدو ليست مرفوضة 
أاا جتعل هذه  ة ال يبدوـة املفروضـأو أن احلماي ،ة املضحى هباـلى من احلقيقـأع

 .روريةـة ضـالتضحي
كرفض بعض طرق  ؛يف بعض احلاالت، خطر عدم إظهار كل احلقيقة ال حيصل بتاتا

 حتصل يف املواعيد احملددة ، حبيث ال مينعان عناصر اا ملأل أو رفضهااالثبات غري الشرعية 
لكن قد حيدث و .ىدعون تلقي الضوء على وقائع الأقنعة كفاية املدلة املقبولة وخرى من األأ

تعترب   يثحب وسائل االثبات احملصل عليها بطريقة غري شرعيةخرى؛ كأالعكس يف حاالت 
واستنفاذ مجيع  ،املقضي فيه حجية الشيءيف حالة ، والقوة لفرض املتابعة هلا هي الوحيدة اليت

قائع، متنع املدان من ان يوضح بطريقة مقنعة قراءة أخرى للو، فهذه الوضعيات طرق الطعن
 . 1كل هذا يؤدي حتما إىل عدم اظهار كل احلقيقة

مبقتضاه يعترب احلكم عنوانا  الذيو - على سبيل املثال -حجية الشيء املقضي فيه  ان
مع كل حماولة جادة للبحث عن احلقيقة املوضوعية  -حسب البعض  - تعارضي ،للحقيقة

وضاع معينة أحيبذ استقرار  ملشرعأن ا، بالنظر إىل خاصة بالنسبة لإلثبات يف املواد اجلنائية
على ترجيح  من طرفه حرصنه أويفسر ذلك على  ،مرات عدة ثارهتاإ بإعادة ال يسمحو

 .السالمة القانونية على احلقيقة املوضوعية
اليت حازت هذه  املشرع ال ينفي امكانية مراجعة االحكامالذي سلكه هذا املسلك 

إعادة النظر يف  وذلك حتت بند ينةويف حدود مع تثناءبذلك اسغري أن القانون مسح احلجية 
ألن .األحكام الباتة وذلك من أجل تصحيح األخطاء اجلسيمة اليت قد تشوب هذا احلكم

خطاء، يؤدي إىل اإلبقاء على احلجية املطلقة للحكم البات بالرغم من ثبوت مثل هذه األ
املوضوعي الذي شاب  إعلى اخلطفعن طريق طلب اعادة النظر ميكن التعرف .تشويه احلقيقة

احلكم البات، مما يسمح مرة أخرى ببحث جديد يف موضوع الدعوى للوصول إىل حكم 
على ما ذهب إليه  –ويرجع أساس طلب إعادة النظر . 2"املطلقة"جديد يعرب عن احلقيقة 

 إىل ضرورة إبراز احلقيقة املوضوعية وتغليبها على احلقيقة الشكلية –جانب من الفقه 
                                 

1 -                                            van de Kerchove Michel, op.cit, p.428-429. 
 .35-36م، ص ص9111 -هـ 3396، دار الشروق، القاهرة، 9أمحد فتحي سرور، النقض اجلنائي، ط - 2
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 .1قوة األمر املقضي ، حيث يعترب هذا التغليب من مقتضيات العدالة املستفادة من
هذا ويناط باملشرع، من خالل استناده العتبارات العدالة، أن حيقق التوفيق بني 

، والذي يتم يف صور احلاالت "املصلحة يف احلقيقة الشكلية"و" املصلحة احلقيقية املوضوعية"
 .2ادة النظراليت جييز فيها طلب إع

إىل أن البحـث   هتدف علـى وجـه التحديـد    قواعد القانونن اذن فمن املؤكد أ
 فاحلقيقـة . يف حـدوث مشـاكل ال داعـي هلـا     احلقيقة ال جيب ان يكون سـببا  عن

فمـا قيمـة   . 3كشف احلقـائق  أكثر من جمتمعنا حسن سري يف جيب أن تشارك القضائية
مـا قيمـة حقيقـة مـا     و ،كات ال ميكن رأهباحقيقة معينة إذا كانت ستترك وراءها انتها

 .إذا كان الوصول اليها يقتضي الدوس على قيم جديرة باحلماية

                                 
1 -                Mounoir Yves, la révision pénale. Thèse, Genève, 1950, p.34. 

 .35أمحد فتحي سرور، النقض اجلنائي، املرجع السابق، ص: أورده
 .35أمحد فتحي سرور، النقض اجلنائي، املرجع السابق، ص - 2

ال يسمح بطلبات اعادة النظر اال بالنسبة لالحكام الصادرة من اجملالس أو احملاكم إذا حازت قوة الشيء املقضي " 
 .وكانت تقضي باالدانة يف جناية أو جنحة ما

 :وجيب ان تؤسس
نة يف جناية قتل يترتب عليها قيام دالئل كافية على وجود اجملين عليه اما على تقدمي مستندات بعد احلكم باالدا -3

 .املزعوم قتله على قيد احلياة
 .أو إذا ادين بشهادة الزور ضد احملكوم عليه شاهد سبق وان ساهم بشهادته يف إثبات ادانة احملكوم عليه -9
 .حبيث ال ميكن التوفيق بني احلكمني أو على ادانة متهم اخر من اجل ارتكاب اجلناية أو اجلنحة نفسها -1
أو اخريا يف كشف واقعة جديدة أو تقدمي مستندان كانت جمهولة من القضاة الذين حكمواباالدانة مع انه يبدو  -3

 .منها ان من شااا التدليل على براءة احملكوم عليه
ن وزير العدل أو من احملكوم عليه أو من نائبه ويرفع االمر للمحكمة العليا بالنسبة للحاالت الثالثة االوىل مباشرة اما م

 .القانوين يف حالة عدم اهليته أو من زوجته أو فروعه أو اصوله يف حالة وفاته أو ثبوت غيبته
 ...".ويف احلالة الرابعة ال جيوز ذلك لغري النائب العام لدى احملكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل

3 -            Publications de la ,  renouement Vérité et rançois Cesaro,F-Jean

Cour, Rapport annuel   2012, Livre 3, Etude : La preuve.p.86. 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/ra

pport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_2_charge_preuve_4582/titre_

2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html  

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html
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هذا وما يؤكد نسبية احلقيقة القضائية هو ان القاضي اجلنائي عندما يتعذر عليه 
 ،التخلص من الشك عند تقديره لألدلة وحماولة كشف النقاب عن املرتكب احلقيقي للجرمية

وهو املنفذ السليم لوضع حد للقضية املطروحة  ،أ إىل تفسري هذا الشك لصاحل املتهمنه يلجإف
 .وهو ما سيكون موضع حتليل يف املبحث املوايل. وحىت ال يعترب ناكرا للعدالة ،مامهأ

 املبحث الثاين
 مـح املتهـي لصالـي اجلنائـره القاضـيفسثانويا  كـالش

بحث عن احلقيقة وبالتايل يف صاحل العدالة، كان الشك يوظف اساسا يف صاحل ال إذا
فإنه من جهة أخرى يوظف ثانويا من طرف القاضي اجلنائي يف صاحل املتهم، يف احلالة اليت 
يتعذر فيها على القاضي ان يتجاوز هذا الشك، ويتجلى ذلك يف مبدأ الشك يفسر لصاحل 

درء احلدود بالشبهات اليت  وقاعدة( املطلب األول)املتهم الذي عرفته القوانني الوضعية 
 (.املطلب الثاين)أقامها الفقه اإلسالمي وتشبه إىل حد بعيد مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم 

 املطلب األول
 مـح املتهـر لصالـك يفسـدأ الشـمب

الشك يفسر لصاحل املتهم حتديد مدلول هذا املبدأ وكذا  أيقتضي التعرض ملبد
، واستكماال (الفرع األول)الفقه اجلنائي هلذا املبدأ  الكشف عن التفسريات اليت قدمها

 (.الفرع الثاين)للبحث وجب التعرض لنطاق تطبيق هذا املبدأ وبيان خصائصه 

 الفرع األول
 ه يف تفسريهـك يفسر لصاحل املتهم وتباين الفقـدلول مبدأ الشـم

ـ     هم عرف هذا املبدأ يف القانون الوضعي حتت تسمية الشـك يفسـر لصـاحل املت
وقد عد من أهم نتائج قرينة الرباءة اليت تقتضي ان االصل يف اإلنسـان الـرباءة وبالتـايل    

غري ان هذا املبـدأ اختلـف مدلولـه مـن القـانون      . ادانته ال تكون اال بناء على اليقني
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كما حـاول الفقـه ان يقـدم لـه اساسـا      ( أوال)الفرنسي والقوانني االجنلوسكسونية 
 (. ياثان)معينا ينبين عليه 

 :وع مصادرهـك يفسر لصاحل املتهم وتنـدلول مبدأ الشـم: أوال
( )عمل فقهاء القانون اجلنائي على البحث يف مدلول مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم

 (. Ⅱ)وكذا حماولة البحث يف اصول هذا املبدأ من خالل بعض األقوال واملأثورات القدمية
Ⅰ- مـهك يفسر لصاحل املتـدلول مبدأ الشـم: 

يعترب مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم من اهم املبادئ اليت حتكم اإلثبات اجلنائي وعلى 
ويفيد هذا املبدأ انه إذا توزع اقتناع القاضي .االخص سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة

اجلنائي بني امرين خبصوص وقوع الفعل اجملرم او عدم وقوعه، ومدى نسبته إىل املتهم حبيث 
لق الشك على القاضي الطريق ملعرفة احلقيقة لسبب يرجع لعدم قدرته على التمييز بني يغ

والشك .احلقيقة والزيف،ففي هذه احلالة جيب على القاضي ان يفسر هذا الشك لصاحل املتهم
 .1يف هذه احلالة يعين اسقاط أدلة االدانة والعودة إىل االصل العام وهو الرباءة

ب عمال جبارا ألجل هدمها، اذ البـد مـن وجـود دليـل     ان قرينة الرباءة تتطل
يف .يقيين للوصول إىل هذه النتيجة وهو ما ال ميكن حتقيقـه عـن طريـق جمـرد الشـك     

ببسـاطة عليـه ان   . هذه احلالة القاضي اجلنائي ميكنـه ان يظهـر شـكه وان يتحملـه    
القاضـي   بعبـارة أخـرى،  .الـرباءة أو التخفيـف  : يفصح عن النتيجة القانونية والعادلة

اذ ميكـن للقاضـي ان يتخـذ قـراره     . 2ميكنه ان يقرر مع اثارة شكه. ميكنه تفسري شكه
بشان القضية املطروحة امامه سواء باإلدانة أو الرباءة، حىت وان كانـت االخـرية ناجتـة    

 .عن شك حام حول أدلة االدانة
عشر، باعتباره  ويرجع الفقه استعمال هذا املبدأ يف القانون الوضعي إىل القرن التاسع

االمر مل يكن على هذا النحو يف ذلك ان . 3تطبيقا لقاعدة التفسري الضيق لقانون العقوبات

                                 
 .193أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص - 1
2 -                                                            Jean-denis Bredin, op.cit.pp.25-26. 
 .199-193أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص - 3
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ظل القانون الفرنسي القدمي، حيث كان الشك يفسر ضد املتهم وليس لصاحله، مبعىن ان 
قه هذا وقد الحظ جانب من الف .1املتهم يعترب مذنبا إىل ان يثبت براءته وإال تعرض للعقاب

بدا للتربير الذي ألشك املوايت ملسا خفيفا ومل يتعرضوا اأن مؤلفي هذه الفترة المسوا مسالة 
 .2"هروب مذنب أفضل من إدانة بريء :" يقدمه اجلنائيون القدامى بسرد احلكمة الرومانية

وقد صيغ هذا املبدأ يف النظام االجنلوسكسوين صياغة مغايرة حبيث عرب عنه بأن 
، اما فيما خيص االدانة فيجب ان تثبت فوق كل "ل ميكن ان يستفيد منه املتهمالشك املعقو"

فحسب القانون الكندي فإنه إذا قام  beyond a reasonable doubt".3"معقول  شك
شك معقول حول عناصر اجلرمية أو حول مصداقية الدليل حىت وان تعلق هذا الدليل 

أما . 4لفني ال ميكنهم النطق اال بالرباءةفإن القاضي وهيئة احمل ADNبالبصمة الوراثية 
القانون االمريكي فيتطلب يف إثبات االدانة ان ال يرقى الشك يف تقريرها حبيث يفيد حالة 

ومع ذلك فان تعبري الشك املعقول تعبري واسع يفتقر للدقة  تعادل أدلة اإلثبات مع أدلة النفي،
هذه الصياغة االحساس واالقتناع من فقد يفهم من حسب ما ذهب إليه جانب من الفقه، 

 .5األدلة املطروحة يف الدعوى

                                 
 .131-133حممد مروان، املرجع السابق، ص ص - 1

2 -Guilhermont Edith, « Qu'appelle-t-on « présomption d'innocence » ?»  

Archives de politique criminelle, 2007/1 n° 29, p. 45-46. 
 .193أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص - 3

حيث يذهب جانب من الفقه اىل ان . املعقول بتطورات تارخيية قبل ان تستقر على هذه الصيغة وقد مرت عبارة الشك
 a clear impression upon" "االنطباعة الواضحة على اسس واضحة:"التعبري األول عن قاعدة الشك كان 

clear grounds ."الشك املنطقي:" مث ظهرت بعد ذلك تعبريات أخرى مثل تعبري" "rational doubt " أو
 ".rational and well grounded doubt"الشك املنطقي املبين على اسس متينة 

 .361-369مفيدة سعد سويدان، املرجع السابق، ص ص: انظر
4 - Marie Angèle Grimaud, Les enjeux de la recevabilité de la preuve 

d'identification par ADN dans le système pénal canadien. Texte  à jour au 

30 juin 1994 et constitue une version élaborée du rapport de synthèse 

présenté en décembre 1992 dans le cadre du doctorat en droit de 

l'Université de Montréal.p.327-328. 
 .361-369مفيدة سعد سويدان، املرجع السابق، ص ص - 5
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هذا وقد أثار الفقه التساؤل عن مصدر هذا املبدأ وسنده القانوين، وهو ما سيكون 
 .موضوع النقطة املوالية

Ⅱ- وينـده القانـدأ وسنـدر املبـمص: 
العاملية  رغم من ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم مل تتناوله االعالنات على

،إال ان املبدأ (9)واإلقليمية بالنص صراحة وكذا تشريعات اإلجراءات اجلزائية إىل حد معني 
وجد تطبيقه بصفة طبيعية بالنظر ألنه يعترب من املفاهيم اليت افرزها التطبيق القضائي، هذا من 

ذ الذي جهة ومن جهة أخرى فقد ساعدت قواعد وأقوال مأثورة التينية رمبا كانت هي املال
 (.3)يلتجئ إليه القضاة يف القدمي ألن جيد املبدأ جماال واسعا وقبوال من حيث التطبيق 

  :مـك يفسر لصاحل املتهـدأ الشـدد مصادر مبـتع -3
تستمد مصدرها من  كما ااا ، اءالقض مصدرها يف الواقع، االستفادة من الشك،

 اليت تكون يف صاحله نتائجمجيع ال املتهم على منح هي األخرى اليت تعملأقوال كثرية التينية 
 قاعدةلهو تطبيق  In dubio pro reo "الشك يفيد املتهم"ن القول املأثور فإيبدو فعلى ما 

Poenalia sunt retringenda  ،صيغ مماثلة وهناك . 1النصوص اجلنائية تفسر تفسريا ضيقا
 In ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi :يف القانون الروماين والكنسي

oportet   لصاحل احلل األكثر إنسانية يوحيشك، فإنه العند  Dubia in meliorem 

partem interpretari debent  2االرفق بالتفسري عند الشك يؤخذ. In obscurcis 

minimum est sequendum  شدةجيب أن تتبع ما هو أقل  غموضعند ال  In poenis 

sequenda sit mitior pars ubi sunt diversae opiniones  القانون اجلنائي،  يف جمال
 .3هو الواجب االتباع رمحةكثر فان الرأي األكان هناك تعددية يف وجهات النظر،  إذا

والظاهر من مجيع هذه القواعد ااا هتدف يف حمتواها إىل الرفق باملتهم حبيث تدعو إىل 
                                 

لة، املعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية واملالية، فرنسي عريب، دار اضة لبنان للطبع يوسف شال: انظر - 1
 .11والنشر، دون تاريخ، ص

 .2يوسف شاللة، املعجم، املرجع السابق، ص - 2
3 - Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en    

 matière. pénale, Revue de science criminelle 2002 p. 283.                     
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وهو ما يدعو إليه بكل وضوح مبدأ الشك يفسر لصاحل افادة املتهم بكل ما هو يف مصلحته، 
 .املتهم كما هو متعارف عليه حديثا

غري ان التوجه احلديث يذهب إىل ان مبدأ الشـك يفسـر لصـاحل املتـهم هـو      
نتيجة منطقية لقرينة الرباءة اليت تقتضي ان ال يدان برئ حـىت يرقـى احلكـم إىل درجـة     

ات إىل النص على هذا املبـدأ صـراحة مـن اجـل     اليقني، وهو ما دفع بعضا من التشريع
 .ضمان أكثر حلقوق املتهمني

يعترب الفقه السائد ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم هو احد نتائج قرينة الرباءة، بل 
إىل أن هذا املبدأ ما هو إال نتيجة طبيعية ملعيار ، بينما يذهب جانب آخر 1نتيجة طبيعية هلا

ومن مث فان كل شك يف . حكم باإلدانة ال جمرد الظن واالحتمالاجلزم واليقني كأساس لل
فالشك جيب ان يستفيد منه املتهم، الن . االقتناع جيعل احلكم باإلدانة على غري أساس

بينما يرد البعض على هذا التوجه االخري بان معيار اجلزم واليقني يف  .2االصل فيه هو الرباءة
، حبيث ان االصل يف اإلنسان 3من نتائج قرينة الرباءةاالحكام القضائية هو بدوره نتيجة 

وقريب من هذا من برر .الرباءة فال يستقيم ان يقلب هذا االصل مبجرد الشك كما سبق بيانه
ان هذا املبدأ قد فرضته اعتبارات العدالة واملبادئ العامة اليت حتكم اخلصومة اجلنائية اليت تأىب 

أن مبدأ الشك يفسر لصاحل  ونضم رأينا للرأي القائل. 4مالان تبىن االدانة على الظن واالحت
املتهم إمنا هو أحد النتائج االجيابية لقرينة الرباءة، وهو الوجه السليب الشتراط اليقني القضائي 

 .5لسالمة اقتناع القاضي باإلدانة
ويتجه االجتهاد القضائي اجلزائري لتأكيد هذا التوجه بإقراره ان الشك يفسر لصاحل 

                                 
1 -                                                                    Jean-denis Bredin, op.cit.p.25. 
 .193أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص - 2
، دار النهضة 3، ط-دراسة مقارنة –ين، احلماية اجلنائية للحق يف اصل الرباءة عبد املنعم سامل شرف الشيبا - 3

 . 691م، ص9116 -هـ3395العربية، القاهرة، 
 .55، ص3251آمال عثمان، اإلثبات اجلنائي ووسائل التحقيق العلمية، مطبعة دار اهلنا،  - 4

 .691عبد املنعم سامل شرف الشيباين، املرجع السابق، ص: أورده
 .359-353، ص ص392حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص - 5
 .693-691عبد املنعم سامل شرف الشيباين، املرجع السابق، ص ص -  
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املتهم ما هو إال نتيجة حتمية العتبار ان االحكام والقرارات اجلزائية جيب ان تبىن عل اجلزم 
وهذا االخري بدوره مترتب كذلك على اعتبار ان كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت  1واليقني

 .2جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون
سي إىل ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم ليس نتيجة ويذهب جانب من الفقه الفرن

من نتائج قرينة الرباءة ذلك ان هذا املبدأ عرف قبل ان يتبىن الفقه اجلنائي القدمي لقرينة الرباءة 
 Renéمن طرف الفقيه رونيه جارو  3211هذه االخرية اليت بدأ الفقه يف استعماهلا منذ  

Garraud قرينة " ناسبة تعرضه للمدرسة الوضعية اليت انتقدت يف شرحه للقانون اجلنائي  مب
 3215وقد كانت اشارة عابرة، مث وبصدور كتابه حول التحقيق اجلنائي سنة " الرباءة 

واملدرسة الوضعية االيطالية بشكل عام على قرينة " فريي"خصوصا عندما يتعرض هلجومات 
من هذا التاريخ بدأ .حل اجملتمعالرباءة واليت تسعى إىل قلب هذه القرينة وجعلها يف صا

دة ـرضوا النظرية اجلديـذا املصطلح من طرف الكتاب الذين عـلي هلـاالستعمال الفع
 .3يـلإلثبات اجلنائ
 اليت متسك هبا العلماء اجلنائيونالرباءة  أن محاية هذا اجلانب من الفقه الحظ كما

 فان، يف حني  لقرينة الرباءةعرفت عن طريق قاعدة حللت اليوم على ااا نتيجة  القدامى
يفسر لصاحل  الشك  - دالالليس له اثر ال من حيث االحتفاظ بمبدأ لل الالحق تكريسال

 .4ديثاحل القانون اجلنائي لدى شراح –"  الرباءة قرينة"  دلولامللتحقيق  وال  -املتهم
 :ة الرباءةـعيما لقرينددأ زيادة يف الضمان وتـتقنني املب -9

حة علـى مبـدأ الشـك يفسـر لصـاحل املتـهم يف املواثيـق أو        مل ينص صرا
االعالنات املتعلقة حبقـوق اإلنسـان، عامليـة كانـت أم إقليميـة، وإمنـا اكتفـت يف        

                                 
جياليل . 994336من القسم الثاين، الغرفة اجلنائية الثانية، يف الطعن رقم  3213نوفمرب  39قرار صادر يوم  - 1

 .996السابق، ص  بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع
جياليل . 23، ص3259، سنة 3من الغرفة اجلنائية، نشرة القضاة، العدد  3262نوفمرب  31قرار صادر يوم  - 2

 .991بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص 

3 -                                            Guilhermont Edith, op.cit . p. 45-47. 
4 -                                                             Guilhermont Edith, op.cit. p. 46. 
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عمومها بالنص على قرينة الرباءة اليت اعتربت هـي االصـل ومنـها تنبثـق مجلـة مـن       
 .1احلقوق والضمانات القضائية

                                 
1 -             la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été 

déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur 

qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être 

sévèrement réprimée par la loi. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-

politique/symboles-de-la-republique-et-14/article/la-declaration-des-droits-

de-l#sommaire_2 
  :ة فقد جاء النص عليها كما يليبالنسبة للمواثيق واإلعالنات الدولي

كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل ان يثبت ارتكابه هلا قانونا يف حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها مجيع "
 ".الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 .3231ديسمرب  31من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان املؤرخ يف  33الفقرة االوىل من املادة 
، دار الشروق، 1الوثائق العاملية، ط: حممود شريف بسيوين، الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللد األول :أنظر

 .92، ص9116/هـ3395القاهرة، 
 :بالنسبة للمواثيق واالعالنات االقليمية نذكر

 أي متهم يفترض انه برئ حىت تثبت إدانته"  -
 .3231سنة ( منظمة الدول االمريكية)العالن االمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان من ا 96الفقرة األوىل من املادة 

 ".كل شخص يتهم يف جرمية يعترب بريئا حىت تثبت ادانته طبقا للقانون"  -
 .3211نوفمرب  3فقرة الثانية من املادة السادسة من االتفاقية االوربية حلقوق اإلنسان، روما يف 

 ".ادانته امام حمكمة خمتصةاإلنسان برئ حىت تثبت "  -
 .3253من امليثاق االفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، سنة  5ب من املادة  -الفقرة األوىل بند

 ".املتهم برئ حىت تثبت ادانته مبحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه"  -
 .3221ق اإلنسان يف االسالم، سنة من اعالن القاهرة حول حقو 32الفقرة اخلامسة من املادة 

. عن مؤمتر لوزراء خارجية الدول اإلسالمية 3221وفيما خيص هذا االعالن فإنه وثيقة حديثة صدرت عام 
وقد صيغت من حيث الشكل على غرار اعالنات واتفاقيات حقوق اإلنسان املعاصرة، اما من حيث املوضوع فقد 

 .مادة 91وقد جاء هذا االعالن يف . مي ومصادره وعلى رأسها القران والسنةكان املرجع فيها هو احكام الفقه اإلسال
 ".املتهم برئ إىل ان تثبت ادانته مبحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"  -

 .3225سبتمرب  31العريب حلقوق اإلنسان، املؤرخ يف  قامليثامن  5املادة 
، 1الوثائق اإلسالمية واالقليمية، ط: الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللد الثاين حممود شريف بسيوين،: انظر

 .131، 152، 16،913 ،31 ،91صفحات ،9116/هـ3395دار الشروق، القاهرة، 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-la-republique-et-14/article/la-declaration-des-droits-de-l#sommaire_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-la-republique-et-14/article/la-declaration-des-droits-de-l#sommaire_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-la-republique-et-14/article/la-declaration-des-droits-de-l#sommaire_2
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 ، فاعتربت1تري املختلفة من بينها الدستور اجلزائريهذا باالضافة إىل تبنيها يف الدسا 
بذلك قرينة الرباءة مبدأ دستوريا ال ميكن ان ينكره أي مشرع وترتيبا على ذلك اعترب مبدأ 

 .2الشك يفسر لصاحل املتهم مبدأ دستوريا كذلك
وبناء عل هذا التوجه الذي يعترب ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم هو نتيجة منطقية 

رينة الرباءة اليت تقتضي ان ال يدان برئ حىت يرقى احلكم إىل درجة اليقني، فقد التجأت لق
 .بعضا من التشريعات إىل النص على هذا املبدأ صراحة من اجل ضمان أكثر حلقوق املتهمني

قانون التحقيق اجلنائي وكذا قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسيني مل يعربا بوضوح عن 
كن ان يستوحى من بعض املواطن من بينها اطالق سراح املتهم الذي برئ من املبدأ وان ام

 3(ف.ج.إ.ق 353املادة )طرف حمكمة املخالفات 
وقد ذهب املشرع الفرنسي حديثا إىل ابعد من ذلك ومل يكتف باعتبار ان مبدأ الشك 

ة على هذا يفسر لصاحل املتهم هو نتيجة منطقية وطبيعية لقرينة الرباءة، بل لقد نص صراح
من قانون اإلجراءات  113خالل التعديل املعروف بتدعيم قرينة الرباءة اذ ضَمن املادة املبدأ 

ان يتذكروا "اجلزائية عبارة تضاف للتعليمات اليت يتوجه هبا رئيس احملكمة هليئة احمللفني وهي 
نون وال يوجد نص صريح يف قا.4"بأن املتهم يفترض أنه برئ وأن الشك يفسر لصاحله

                                 
 ."كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة نظامية إدانته، مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون"  - 1

 .3226ن دستور م 31املادة 
2 - Jacques Buisson, Preuve, Rép.Pén, février 2003. Dalloz ,2003. p 4.   

-            Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Tome 2 : Délai 

raisonnable – Présomption d'innocence – Droits spécifiques du prévenu, 

Larcier, 2006.p.222. 
décis. Cons. Constit. Du 19 et 20 janv. 1981 , préc.n       :  وانظر كذلك

o
10,33 

3 -                                                    Roger Merle, André Vitu,op.cit.p.132.  
4 -                                                                                                Article 304 

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 40 JORF 16 juin 2000 

en vigueur le 1er janvier 2001 

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : 

"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les 

charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de 

l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne 
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اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يرسخ مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم وان عرب عنه يف املمارسة 
 .القضائية واعتباره من أهم نتائج قرينة الرباءة

املتـهم بـرئ حـىت تثبـت     :" ونص قانون اإلجـراءات اجلزائيـة الـيمين بـان    
ــهم ــه، ويفســر الشــك ملصــلحة املت ــا.1"إدانت نون وهكــذا احلــال بالنســبة للق

املغريب الذي نص صراحة علـى هـذا املبـدأ مـدعما بـذلك مركـز املتـهم جتـاه         
 .2اهتامات النيابة العامة

                                                                                               
communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni 

la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler 

que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de 

vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre 

conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui 

conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des 

délibérations, même après la cessation de vos fonctions." 
 Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en 

levant la main : "Je le jure ". . 
لسنة  31املادة الرابعة من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين الصادر مبوجب القرار اجلمهوري بالقانون رقم  - 1

3223. 
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جرمية يعترب " :أن  تنص على قانون املسطرة اجلنائية املغريب املادة االوىل من - 2

 أن تثب  إدانته قانونا  قمقرر مكتسب لقوة الشيء املقضي به، بناء على حماكمة عادلة تتوفر فيها كل بريئا إىل
 .الضمانات القانونية

 ."يفسر الشك لفائدة املتهم
أصبح االقتناع راسخًا بتغيري قانون املسطرة :" أنه 9133أكتوبر  95ينة بتاريخ احمل تهصيغوقد ورد يف ديباجة القانون ب

وقد كشفت املمارسة اليومية عن .. .منذ بداية السبعينات من القرن املاضي 3212فرباير  31ائية الصادر بتاريخ اجلن
وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع االجتماعي ينبغي التصدي هلا وتقدمي حلول وأجوبة 

  ...ملا تطرحه من إشكاليات
توفري ظروف احملاكمة العادلة وفقًا للنمط املتعارف عليه عامليًا واحترام حقوق األفراد  وعلى العموم فقد كان هاجس

وصون حرياهتم من جهة، واحلفاظ على املصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة 
اهتم قانون املسطرة اجلنائية بإبراز وقد ... 3212مركزية أثناء إعادة النظر يف قانون املسطرة اجلنائية الصادر سنة 

املبادئ واألحكام األساسية يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري ظروف احملاكمة العادلة، وكان توجهه األساسي يرمي إىل 
 ...".حتقيق تلك املبادئ السامية واحملافظة عليها باعتبارها من الثوابت يف نظام العدالة اجلنائية املعاصرة

 ".قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة مضمونان: " اجلديد الدستورمن  91من الفصل  3الفقرة  :انظرو

http://adala.justice.gov.ma/production/constitution/Ar/constitution.pdf
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 :مـد املتهـك يفيـدأ الشـه يف تفسري مبـن الفقـتباي :ثانيا
حاول فقهاء القانون يف معرض دراستهم ملبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم تقدمي 

ر مستندين يف ذلك لعدة اعتبارات من بينها استنادهم تفسريات لتربير األخذ باملبدأ املذكو
العملية اإلثباتية اليت تقتضي يف حالة تعذر اإلثبات اللجوء لتفسري الشك لصاحل  تالعتبارا
، كما استندوا اىل ما قد تفرضه السياسة اجلنائية من اعتبارات قد ترجح فيها ()املتهم 

 (.Ⅱ)مصلحة الفرد عن مصلحة اجلماعة أو العكس 
- ةـة االثباتيـد العتبارات العمليـيستن الذي تفسريال: 

قد تتطلب البحث عن النص الواجب التطبيق حيث إثبات الركن  العملية االثباتية
الشرعي ويف هذه احلالة البد من وجود نص لتطبيقه على احلالة املعروضة على القاضي فان 

هذه احلالة ملبدأ الشك باعتباره  كان هناك غموض وتعارض يف النصوص يلتجئ القاضي يف
هذا من جهة ومن جهة االخرى هناك ما يسمى بإثبات الركن املعنوي . تفسريا معينا للقانون

والركن املادي فإذا استحال على القاضي الوصول إىل اليقني فسر الشك يف هذه احلالة 
 .لصاحل املتهم

يطايل إىل ان تفسري الشك يذهب اصحاب هذا االجتاه الذي ميثله جانب من الفقه اال
التمسك  مما يستوجب يعترب أساس التفسري للقواعد القانونية املوضوعية، لصاحل املتهم

وحجة اصحاب هذا االجتاه تكمن يف انه ال ميكن تصور وجود نظام تشريعي يف .مبضمونه
يف  حال غالبية التشريعات وإمناالوقت احلايل مبين على مبادئ موحدة ذات مضمون حمدد، 
مما ينتج يف حالة تعارضها يف .نظمها القانونية تعتمد على مبادئ عامة ذات مفهوم واسع
االمر الذي يدعو إىل االستعانة . اغلب االحوال إىل صعوبة التوصل إىل تفسري واضح وقاطع

 .مببدأ تفسري الشك لصاحل املتهم لتجاوز هذا التعارض الذي يشوب بعض النصوص القانونية
ا الرأي لقي معارضة من جانب اخر من الفقه الذي رفض استعمال هذا املبدأ غري ان هذ

كوسيلة يلتجئ إليها القاضي لتفسري أي نص غامض بصورة مطلقة ملصلحة املتهم، مع 
وجود بدائل أخرى منصوص عليها قانونا متكن القاضي من تفسري النص يف حالة وجود 

اليت تنظم احلاالت املتشاهبة أو االستعانة تعارض أو خمالفة وذلك باللجوء إىل النصوص 
يف حاالت  -كما يضيف البعض –وهكذا .باملبادئ العامة املقررة يف النظام القانوين للدولة
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القاضي اجلنائي ان يستعني  بإمكاناذ . نقص أو الفراغ التشريعي الظاهري أو احلقيقي
وإذا كان حقيقيا وجب  بالبحث عن قصد املشرع من النص إلزالة هذا النقص الظاهري،

على القاضي رغم ذلك الفصل فيما عرض عليه والبحث عن احلل املالئم للمسألة املطروحة 
 .حكامه العامةأوردها القانون يف أمامه من خالل قواعد التفسري القانوين اليت أ

ويذهب جانب اخر من الفقه إىل اعتبار مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم كضابط يف 
يغلب منها ما  ر األدلة يلتجئ إليه القاضي اجلنائي عند فحصه أدلة الدعوى حبيثجمال تقدي

حيقق مصلحة املتهم بالدرجة االوىل يف احلالة اليت تتعارض مع مصلحة اجملتمع حتقيقا للعدالة 
وهو واجب اخالقي ملقى على عاتق القاضي اجلنائي ال ميكنه التخلص منه إال .املبتغاة

 .1همبتحقيق مصلحة املت
ومن االنتقادات اليت وجهت هلذا االجتاه هو عدم قدرة انصاره على رفع ذلك 
الواجب االخالقي الواقع على عاتق القاضي إىل مستوى االلتزام القانوين، اذ بقي حمصورا يف 
احلالة الذهنية اليت تسيطر على القاضي عند تشككه يف تقدير األدلة فتدفعه هذه احلالة إىل 

االكثر مالءمة مع مصلحة املتهم، والذي يراعي من خالله االعتبارات  ترجيح القرار
 .اإلنسانية

القاضي من اجل التخلص من  اواعتربه البعض مبثابة خربة غري منصوص عليها يعمله
غري ان هذا التفسري اعترض عليه من حيث ان .الشك الذي ينتابه عند فحص أدلة الدعوى

تقديرية يف جدوى اللجوء إليها، وكذا حريته يف األخذ هذه اخلربة ختضع لسلطة القاضي ال
وهو ما ال يتحقق يف حالة اعمال مبدأ الشك يفسر لصاحل . بنتيجتها يف حالة اللجوء إليها

يف حني ذهب البعض إىل تفسري هذا املبدأ بكونه قرينة قانونية .املتهم يف جمال تقدير األدلة
قديره لألدلة، حبيث ااا تفرض عليه تقدير كل قاطعة جيب مراعاهتا من طرف القاضي عند ت

وقد قوبل هذا الرأي كذلك بالرفض لكونه حيدث نوعا من التعارض بينه .شك لصاحل املتهم
 .2وبني قرينة الرباءة اليت كيفت حسب السائد يف ذلك الفقه بأاا قرينة قانونية بسيطة

                                 
 .911-919أمحد ضياء الدين حممد خليل، املرجع السابق، ص ص  - 1
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Ⅱ- ةـاجلنائية ـسياسالد العتبارات ـيستن ذيـال تفسريال: 
حاول البعض يف اجياد تفسري ملبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم يف القاعدة الشهرية اليت 

ويف رأيهم ان . تقرر ضرورة ترجيح املصلحة يف محاية الربيء على املصلحة يف ادانة املتهم
حيتم عند املقارنة بني املصاحل حني تنازعها يف حالة عدم " سياسيهذا املبدأ يعترب مبثابة ضابط 

كما ميثل هذا  ".على املصلحة يف االدانة ةية أدلة اإلدانة، ضرورة تقدمي املصلحة يف الرباءكفا
 .1أحد أهم حلقات التشريع اجلنائي اليت تكفل محاية الربيء -حسب هذا الرأي  –املبدأ 

فإن الشك جيب تفسريه دائما لصاحل اجملتمع وليس لصاحل املتهم، " فريي"حسب 
تغليب مصلحة الدفاع االجتماعي على كل ما عداها من مصاحل  -حسبه  –ومن الضروري 

ومما اعترض به على هذا التفسري للشك، انه من غري املعقول . عند التعرض لتفسري أي شك
عقاب الفرد وتقييد نطاق حريته جملرد اتيانه عمال عارضا غري مؤسس على عناصر قادرة 

جمرد مقتضيات دفاع اجتماعي غري حمققة على توليد اليقني الالزم إلدانته، نزوال على 
هذا فضال عن ان املبادئ اليت نادت هبا هذه املدرسة تعترب امتدادا ملنطق الفقه االملاين .اضراره

توافر الرضاء التام جملتمع "النازي الذي تعرض لنقد شديد انطالقا من عدم امكانية تصور 
ات ادانة تفوق يف جسامتها وقوهتا يرى امثلة إلدانات عمياء معصوبة حتدث نتيجة ملسبب

 .2"امكانات الرباءة
ومهما يكن مما قدمه الفقه من تفسريات ملبدأ الشك يفسر لصـاحل املتـهم فإنـه    
يبقى من الناحية العملية خمرجا مواتيا لـتمكني القاضـي اجلنـائي مـن النطـق بقـراره       

ئية حـىت وإن كانـت   وإااء النزاع القائم بني املتهم واجملتمـع لصـاحل احلقيقـة القضـا    
حقيقة شكلية طاملا ااا ميكن ان حتقق االستقرار إىل حـني يف جمتمـع معـني حيتـرم مـا      

 .يصدر عن العدالة
                                 

 .911-915صص أمحد ضياء الدين حممد خليل، املرجع السابق،  - 1
ادرءوا احلدود عن "هذا التفسري يقترب أو يشبه ما ذهب إليه الفقهاء املسلمون بناء على احلديث الشريف 

القانون الوضعي مببدأ الشك يفسر الذي اخرجوا منه قاعدة درء احلدود بالشبهات واليت يعرب عنها يف ..." املسلمني
 .سنفصل يف املوضوع الحقا.وقاعدة الن اخطيء يف العفو خري من ان اخطيء يف العقوبة.  لصاحل املتهم

 .912-911صص أمحد ضياء الدين حممد خليل، املرجع السابق،  - 2
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 الفرع الثاين
 هـم وخصائصـك يفسر لصاحل املتهـق مبدأ الشـنطاق تطبي

من جهة ( أوال)لة نطاق تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم أأثار الفقه اجلنائي مس
جهة أخرى تساءل عن خصائص ودرجة الشك الذي يسمح به للقاضي ان يفسره يف  ومن

 (.ثانيا)صاحل املتهم

 :نطاق تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم: أوال
البحث يف جمال تطبيـق مبـدأ الشـك يفسـر لصـاحل املتـهم حبثـه         يقتضينا

مـن   وحبثـه ( )من ناحية تطبيقه من حيث مراحـل الـدعوى اجلنائيـة مـن جهـة      
ــة اتســاعه  ــة يف مــدى إمكاني ــانون جهــة ثاني ــه مســائل الق ليشــمل يف تطبيق

 (.Ⅱ)واقع ـوال

Ⅰ- الشك يفسر لصاحل املتهم عرب مراحل الدعو  اجلنائية مد  تطبيق مبدأ: 
ال شك فيه ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم مبدأ مرتبط مبرحلة احملاكمة ألاا  مما

حلكم بني ادلة اإلثبات وأدلة النفي لينتهي إىل ان يصدر قراره املرحلة اليت يوازن فيها قاضي ا
غري ان السؤال يطرح خبصوص تطبيق هذا املبدأ يف ( 3)باإلدانة أو بتربئة ساحة املتهم 

املراحل األوىل للدعوى اجلنائية؛ ونعين هبا مرحلة مجع االستدالالت والتحقيق القضائي 
 (.9)االبتدائي 

 :تهم مبدأ يقتصر تطبيقه على مرحلة احملاكمةالشك يفسر لصاحل امل -1
وقد قدم الفقه يف سبيل تأكيـد هـذا املنحـى عـدة اعتبـارات مـن بينـها        

التـايل اقتصـار   بتطلب الـيقني يف مرحلـة احملاكمـة دون املراحـل الـيت تسـبقها و      
ومـن جهـة اخـرى    ( أ)تطبيق الشك يفسر لصاحل املتـهم علـى مرحلـة احملاكمـة     

شـك يف مرحلـة مـا قبـل احملاكمـة هـو شـك يفسـر ضـد          اعترب البعض ان ال
ـ ـمصلح ة الشـك خـالل هـذه املرحلـة امنـا هـي البحـث        ـة املتهم الن وظيف

  .(ب)ة ـن احلقيقـع
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 :يقتضيه وجوب بناء االحكام على اجلزم واليقني يف مرحلة احملاكمة تفسري الشك لصاحل املتهم -أ
لتطبيق مبدأ  الشك يفسر لصاحل  ان اجملال احلقيقي 1من املستقر عليه فقها وقضاء

املتهم هو مرحلة احملاكمة بتعدد درجاهتا، ذلك ان هذه املرحلة بالذات هي اليت يضطلع فيها 
القاضي اجلنائي مبهمة القول الفصل يف ادانة املتهم أو تربئته حيث يشترط ان يكون قراره 

وصول لدرجة اليقني رغم ما فإذا مل يتمكن القاضي اجلنائي إىل ال.مؤسس على اجلزم واليقني
بذله من جهد من اجل النطق باإلدانة لسبب قد يرجع لألدلة املطروحة امامه، ففي هذه 

 . احلالة توجَّب عليه ان يفسر الشك لصاحل املتهم وبالتايل تأكيد براءته
ويرى جانب من الفقه يف معرض البحث يف مدى توفر اليقني يف مرحلة ما قبل 

ان االهتام يقوم على مدى كفاية "وجود لليقني يف هذه املرحلة ، بالنظر إىل احملاكمة انه ال 
األدلة أو ما يعرب عنه بالشك املعقول، وإذا كان سند االهتام دالئل فهي ال تكفي لتكوين 
اليقني، فضال عن ان سلطة االهتام ليس من شااا حتديد االدانة أو الرباءة حىت تكون بصدد 

ومن ناحية أخرى فان قرارات سلطة التحقيق ذات طبيعة وقتية، ومن مث . احلديث عن اليقني
واذا كانت النيابة العامة هي . ال حتول دون العودة إىل الدعوى مىت ظهرت دالئل جديدة

اليت تقوم بالتحقيق فااا تتمتع مببدأ املالءمة يف حتريك الدعوى اجلنائية، فإذا رأت انه ليس 
 .2"ى الرغم من ترجيح االهتام فلها هذه السلطةمن املصلحة السري فيها عل

                                 
جياليل . 994336يف الطعن رقم من القسم الثاين، الغرفة اجلنائية الثانية،  3213نوفمرب  39قرار صادر يوم  - 1

 .996بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص 
ان االحكام والقرارات اجلزائية جيب ان تبىن على اجلزم واليقني فان ذلك يقود إىل إذا كان من املستقر قضاء "

 ."نتيجة حتمية مؤداها ان الشك يفسر لصاحل املتهم
. 23، ص3259، سنة 3من الغرفة اجلنائية، نشرة القضاة، العدد  3262 نوفمرب 31قرار صادر يوم : وانظر كذلك

 .991جياليل بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص 
االدانة ما دام مل يقع  إلثباتجمرد الشك بأن املتهم كان يسوق وهو حبالة سكر مطبق ال يكفي ": ومن القضاء التونسي

و لو اعترف املتهم بتناوله اخلمر الن االحكام تبىن على  بالضبطيها وقت سياقته حتليل دمه ملعرفة احلالة اليت كان عل
 ".اليقني

 .3211سنة  3نشرية حمكمة التعقيب عدد .99/11/3211مؤرخ ىف   2659تعقييب جزائي  عدد 
 . 11، ص9رمزي رياض عوض، املرجع السابق، هـ - 2
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والظاهر ان مبدأ تفسري الشك لصاحل املتهم لصيق مبرحلة احملاكمة باعتبار ان االحكام 
اليت يصدرها القاضي اجلنائي واليت حتمل يف طياهتا االدانة يشترط فيها ان تكون يقينية 

نه إذا حدث ذلك وجب على ونتيجة لذلك فال تقبل االحكام اليت حييطها شك معني أل
غري ان االمر خمتلف يف مرحلة ما قبل احملاكمة . القاضي ان يفسر هذا الشك يف صاحل املتهم

اذ انه ال يشترط يف ضابط الشرطة أو وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق حبسب احلالة ان 
ر دالئل كافية يصل يف اخذ أي قرار إىل درجة اليقني وإمنا يكفي كما ورد يف القانون توف

حىت يتخذ املوظف املعين االجراء املناسب سواء كان توقيفا للنظر أو  1لالشتباه أو لالهتام
حبسا مؤقتا وغريها بالنظر إىل كل ما اختذ من اجراءات امنا هو متهيد لعرض املعين على 

ن للقاضي ان احملكمة لتنظر يف ما مجع من ادلة االدانة وأدلة النفي وعند هذه املرحلة فقط ميك
 .يستند ملبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم عندما يستعصي عليه اخذ قرار يقيين بشان ادانة املتهم

وان كان بعض من الفقه قد عرب جتاوزا باليقني يف هذه املرحلة إال انه اردف القول 
 ولذلك جيب ان حتمل على انه شك،. بأنه اليقني الذي يكفي لإلحالة إىل املرحلة التالية

 .وهو ما سيكون موضوع النقطة املوالية2.والشك يف هذه املرحلة يفسر ضد مصلحة املتهم

 : مـد مصلحة املتهـك يف مرحلة ما قبل احملاكمة يفسر ضـالش -ب
ويذهب جانب من الفقه إىل ان الشك يف املسائل اجلنائية ال يفيد املتهم قبل مرحلة 

إذناب ذلك ان هذا النوع من الشك الذي يظهر  احملاكمة ألنه يأخذ شكل االشتباه أو قرينة
يف هذه املرحلة امنا يهدف إىل الدفع إىل تقصي احلقيقة واكتشافها وذلك عن طريق استخدام 

                                                                                               
القاضي اجلنائي يف تكوين قناعته الوجدانية، جملة الشريعة ممدوح خليل البحر، نطاق حرية  :انظر يف نفس املعىن

 .135، ص9113يونيو /هـ 3391والقانون، العدد احلادي والعشرون، ربيع اآلخر 
تقيد االوامر الصادرة من قاضي التحقيق عمال بأحكام هذا القسم يف ذيل صحيفة : " ج.إ.ق 362تنص املادة  - 1

 .طلبات وكيل اجلمهورية
 .م املتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنتهوتتضمن اس

كما يذكر هبا الوصف القانوين للواقعة املنسوبة إليه وحتدد على وجه الدقة االسباب اليت من اجلها توجد أو ال توجد 
 ".ضده دالئل كافية

 . 11، ص9رمزي رياض عوض، املرجع السابق، هـ - 2
 .365و عامر، اإلثبات، صراجع عكس هذا الرأي حممد زكي أب
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مبعىن آخر ان الشك يف  .1اجراءات قسرية اليت يكون اللجوء إليها احيانا ضروري وشرعي
 .2املتهم مرحلة مجع االستدالالت ومرحلة التحقيق ميكن ان يفسر ضد

انه كلما زاد االشتباه كلما زادت درجة االجراء القسري مما يدل ان الشك  يالحظ
 وهذا االثر.يف هذه املرحلة والذي ياخذ شكل االشتباه له اثر يف مراحل ما قبل احملاكمة

يعمل بشكل تناسيب فكلما زاد االشتباه يف شخص ما بارتكابه للجرمية كلما كان الشك يف 
من حيث تسليط هذه اإلجراءات القسرية وكلما تناقصت أو انعدمت حالة غري صاحله 

 .االشتباه خففت اإلجراءات القسرية أو انعدمت
فالشك يفسر لصاحل املتهم يعمل يف بشكل اجيايب يف مرحلة احملاكمة حبيث كلما زاد 

د املتهم الشك يف ارتكاب املتهم للجرم وما سيق يف سبيل ذلك من ادلة نفي أو ادانة استفا
اما يف مرحلة التحقيق االبتدائي فالشك يعمل بشكل سليب حبيث إذا توفرت . من الرباءة

دالئل كافية الهتام شخص معني بارتكابه للجرم وازداد هذا الشك من حيث درجته امرت 
جهة التحقيق ببعض اإلجراءات القسرية ضد املتهم متهيدا لتحويله جلهات احلكم للبث يف 

ويكون جلهة احلكم الكلمة االخرية يف هذا االهتام ويف هذه املرحلة يفسر الشك  هذا االهتام
 .يف صاحل املتهم بان يستفيد من الرباءة أو التخفيف حبسب احلالة

إذا كان جانب من الفقه يرى بان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم امنا هو مبدأ لصيق 
يث يرى بأنه ميتد إىل مجيع مراحل مبرحلة احملاكمة فان جانبا آخر يوسع من نطاقه حب

الدعوى اجلنائية بداية من مرحلة مجع االستدالالت مرورا مبرحلة التحقيق االبتدائي مث إىل 
 .التحقيق النهائي وهو ما سيكون موضوع النقطة املوالية

  :ةعامق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم ملراحل الدعو  اجلنائية تطبي امتداد -2
الفقه إىل ان مبدأ الشك يفسر لصـاحل املتـهم امنـا هـو مبـدأ      ذهب جانب من 

علـى   (أ)اجلنائية باعتباره نتيجة منطقيـة لقرينـة الـرباءة     يستغرق مجيع مراحل الدعوى

                                 
1 -    Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en      

matière pénale ,op.cit. p. 283. 
  .22عمر الفاروق احلسيين، املرجع السابق، ص - 2
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هو الوجـه االخـر ملبـدأ الشـك يفسـر       "عدم كفاية األدلة"ان البعض اعترب ان تعبري 
 .(ب)ةـلصاحل املتهم يف مرحلة ما قبل احملاكم

 :ري الشك لصاحل املتهم يرافق الشخص عرب مراحل الدعو  باعتباره نتيجة لقرينة الرباءةتفس -أ
يذهب جانب من الفقه إىل ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم يسري عرب كافة 

ذلك ان هذا .1مراحل الدعوى اجلنائية، حبيث يشمل مرحلة احملاكمة وما سبقها من مراحل
وبالتايل وجب تطبيقه عرب كامل مراحل الدعوى  نة الرباءةاملبدأ هو نتيجة من نتائج قري

وحسب هذا الرأي فإنه ال جيوز إذا توافر الشك الواجب تفسريه ملصلحة املتهم .2اجلنائية
فال جيدي مع حبس هذا املتهم توفري ضمانات الدفاع، الن هذه " حبسه حبسا مؤقتا،

كما ".قوق واحلريات واملصلحة العامةالضمانات لن تصلح اخللل الذي وقع بالتوازن بني احل
يكون كذلك خمالفا لقاعدة تفسري الشك لصاحل املتهم ومن غري املقبول قانونا ان تأمر 

مواظبا على خاصة إذا كان  احملكمة اثناء احملاكمة وبدون مقتضى حببس املتهم املفرج عنه،
 .3حضور جلسات احملاكمة

تهم هو من نتائج قرينة الرباءة، فانه كان وبالنظر إىل ان مبدأ الشك يفسر لصاحل امل
لتدعيم قرينة الرباءة يف القانون الفرنسي ما جعل املشرع يؤكد استفادة املتهم من الشك 
خالل مرحلة ما قبل احملاكمة وقد ظهر ذلك جليا من خالل بعض اإلجراءات اليت محلها 

 اىل "به املشتبه" صطلحم استخدام عدل املشرع الفرنسي عن فقدقانون تدعيم الرباءة؛ 
 حمل الشخص" مبصطلح "املتهم" استبدل مصطلح كما ،"به املشتبه الشاهد" مصطلح
 اىل احالته وال ومل يسمح بتوقيفه حمامي اصطحاب به املشتبه كما أجاز للشاهد. "الفحص
 الشخص" مركز اىل "به املشتبه الشاهد" نقل وألزم القاضي تسبيب قرار الصفة، هبذه احملكمة

 .4املختصة احملكمة اىل وهكذا يف حالة احالة هذا االخري ،"الفحص حمل

                                 
 .196-193، ص ص9116أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ط  - 1
عبد املنعم سامل شرف الشيباين، احلماية اجلنائية للحق يف اصل الرباءة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية  - 2

 .699، ص 9116احلقوق، جامعة عني مشس، سنة 
 .196-193أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، املرجع السابق، ص ص - 3
 .692-691سامل شرف الشيباين، املرجع السابق، ص صعبد املنعم : أنظر بالتفصيل - 4
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وهو يتحقق  -على سبيل املثال -وهكذا يصبح من واجب ضابط الشرطة القضائية 
من ثبوت دليل معني ان يضع نصب عينيه قرينة الرباءة اليت يتمتع هبا الشخص املشتبه فيه أو 

 .1واملعترب من نتائج هذه القرينة املتهم، وكذا الشك الذي يفسر يف صاحله
 :ملبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم يف مرحلة ما قبل احملاكمة الوجه االخرعدم كفاية األدلة هو  -ب

غري ان جانب من الفقه يرى أنه وان كان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم مبعد من 
املؤكد ان جهة التحقيق فمن : املراحل اليت تسبق مرحلة احملاكمة إال انه ليس غريب عنها

مثال ال ميكنها ان تستند على الشك عند اصدارها ألمر ان ال وجه للمتابعة، وان كان هذا 
فعلى سبيل املثال ويف مرحلة مجع  .2الشك ميكن ان يدخل  يف ما يسمى عدم كفاية االدلة

ارتكاهبم  جتعل ال توجد اية دالئلغري ان االشخاص الذين : "االستدالالت فقد نص القانون
 .، ال جيوز توقيفهم سوى املدة الالزمة ألخذ أقواهلمأو حماولة ارتكاهبم للجرمية مرجحا

من شأاا التدليل على اهتامه فيتعني  دالئل قوية ومتماسكةقامت ضد الشخص وإذا 
على ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده إىل وكيل اجلمهورية دون ان يوقفه للنظر أكثر من 

 .3"ساعة( 31)عني مثان وارب
جيوز لضابط الشرطة القضائية، بعد احلصـول علـى اذن مسـبق مـن     "كما أنه 

وكيل اجلمهوريـة، ان يسـتخدم القـوة العموميـة إلحضـار االشـخاص الـذين مل        
 .يستجيبوا الستدعائني باملثول

ية دالئل جتعل ارتكاهبم أو أال توجد أنه ال جيوز توقيف االشخاص الذين  غري
 .4"سوى املدة الالزمة ألخذ أقواهلم  كاهبم للجرمية مرجحاحماولة ارت

إذا رأى قاضـي التحقيـق ان الوقـائع ال تكـون     " وعلى مستوى التحقيق فإنـه 
ضـد املتـهم أو كـان مقتـرف      ال توجد دالئـل كافيـة  جناية أو جنحة أو خمالفة أو 

                                 
1 -                                                                         Jacques Buisson,op.cit. p 5. 
2 -                                                                         Jacques Buisson,op.cit. p 5. 

 1و 9إج فقرة  13املادة  - 3
 .إجراءات جزائية 9و 3فقرة  3-61املادة  - 4
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 .1"بأال وجه ملتابعة املتهم ااجلرمية ال يزال جمهوال اصدر أمر
ان الوقائع ال تكـون جنايـة أو جنحـة     "بالنسبة لغرفة االهتام فإذا رأت وهكذا 

املتـهم أو كـان مرتكـب اجلرميـة ال يـزال       إلدانة ال تتوفر دالئل كافيةأو خمالفة أو 
جمهوال اصدرت حكمها بأال وجه للمتابعة ويفرج عن املتـهمني احملبوسـني مؤقتـا مـا     

 .2"...خرآمل يكونوا حمبوسني لسبب 

Ⅱ-  الشك يفسر لصاحل املتهم بالنسبة للقانون أو الواقعمبدأ تطبيق  مد: 
اثناء عملية التقدير اليت يقوم هبا القاضي اجلنائي من اجل اصدار حكم جنائي 
خبصوص القضية املطروحة امامه قد يعتري نشاطه هذا شك معني، هذا الشك قد يكون 

 املراد تطبيقه على الوقائع حمل سببه عدة أمور، فقد يكون سببه غموض يف النص القانوين
املتابعة، وقد يكون سببه راجع إىل وقائع القضية وكذا وسائل اثباهتا، فهل بإمكان القاضي 

أم ان هذا املبدأ ال ( 3)اجلنائي ان يفسر هذا الشك ملصلحة املتهم يف كل هذه احلاالت؟
 (9)ميكن اعماله اال إذا تعلق االمر مبسائل الواقع؟

 :الشك يفسر لصاحل املتهم على مسائل القانون ومسائل الواقع طبيق مبدأتعميم ت -3
تطبيق نصوص القانون على الوقائع حمل النظر، ويف حالة غموض  القضاةمن واجب 

مبا يتوافق واملسألة  تفسري القانونالنص يبقى الواجب قائما وعلى القاضي ان يلتجئ ل
 .العدالة نكاراطائلة عقوبة  حتت املطروحة امامه، كل ذلك

غري ان مهمة التفسري هذه قد تستعصي على القاضي اجلنائي نتيجة للشكوك اليت 
تعتري القاضي بالنظر إىل ان النص املراد تطبيقة على الواقعة حيتمل وجوها متعددة ومتساوية 
القيمة يف نظر القاضي، منها ما هو يف مصلحة املتهم ومنها ما هو ضد مصلحته، مما جيعله يف 

  3حرية من امره فيقوى عنده التساؤل حول أي  الوجهني أوىل باألخذ؟
                                 

 .ج.إ 361/3املادة  - 1
 .إجراءات اجلزائية 321املادة  - 2
 :حول هذا التساؤل أنظر - 3

 .59، ص(ت د)اجلرمية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، : 3عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج
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يف حالة ينطبق  يفسر لصاحل املتهم شكبعض من الفقه الفرنسي إىل أن مبدأ الذهب ي
ويدعم هذا التوجه ما .املتوفر، بغض النظر عن الشك الشك يف القانون أو القاعدة اجلنائية

جيب أن "أنه  يف أحد قراراهتا األوىل إىلالنقض الفرنسية حملكمة اجلنائية  الدائرة ذهبت إليه 
مثله مثل الشك فيما خيص على حد سواء لصاحل املتهم النصوص أو غموض  الشكفسر ي

ويف نفس االجتاه انه إذا اثار تشريع معني شكوك يف تعبريه أو كما قضت قبل ذلك ". الوقائع
 .1مبعىن أكثر سخاء وأخالقيةلفظه وجب تفسريه 

أنه عندما ال  Dewandre" وندر دي" املسائل االجرائية يقول احملامي العام األول ويف
حيل التشريع مشكلة أو معضلة، فالشك، عندما يكون ممكنا، جيب تفسريه يف صاحل 

وهو نفس االجتاه الذي تبناه جانب من الفقه االيطايل كما سبق بيانه يف موضع . 2الدفاع
 .3آخر من البحث

علـى القاضـي    يـرى ان ا املنحى جانب من الفقه املصري حيـث  كما يؤيد هذ
اجلنائي ويف احلالة اليت يستحيل عليه فيها تفسري الـنص الغـامض ان يلتجـئ إىل مبـدأ     
الشك يفسر لصاحل املتهم وبناء عليه ميكنه امهـال الـنص املسـتحيل تفسـريه  وإبعـاده      

 .4مرجحا بذلك مصلحة املتهم
و روسيا، إىل تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم  وتتجه بعض البلدان كبولونيا

                                 
1 -        « l'incertitude ou l'obscurité des textes doit aussi bien s'interpréter 

en faveur du prévenu que l'incertitude sur les faits ». 

 Cass. crim., 5 juill. 1900 (2 arrêts), S.1903.1.549. 
Cass. crim., 19 octobre 1821 : S. 1821.1.397. « si une loi présente des 

doutes dans son expression, elle doit être interprétée dans le sens le plus 

généreux et le plus moral ».  cité par : Marie-Cécile Nagouas-Guérin, 

Mythe et réalité du doute favorable en matière pénale, p. 283. 
2 -                                                                          Franklin Kuty, op.cit.p.223. 

 .راجع ما اثاره الفقه االيطايل حول أساس مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم - 3
 عبد :أورده.319، ص3255حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،   - 4

 .59السابق، ص اهلل سليمان، املرجع
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 .1بصفة شاملة سواء تعلق هذا الشك مبسائل القانون أو مبسائل الواقع
لو من خيبدأ  ال هبذا امل وحسب جانب آخر من الفقه الفرنسي فإن األخذلكن 

وص غامضة وبني اليت ليست بدقة خط فاصل بني قواعد أو نص ميكن رسم كيفف. اخلطر
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن جرمية انكار العدالة ليس من السهل على  ؟كذلك

فالغرفة  وعالوة على ذلك، القاضي ان يتنصل منها عن طريق التحايل بإثارة مسألة الشك،
دال تفسري بإىل اللدفع لموقعها األصلي عن بسرعة ختلت  اجلنائية حملكمة النقض الفرنسية قد

 قاضيال" :إلفادة املتهم به،وهو ما أفصحت عنه يف قرارها القاضي بأن إثارة الشك من
أو القانون غموض يف الشك على أساس  مستفيدا من  الرباءة أن مينح املتهم هال ميكن اجلنائي
 اكاهــنتوا ،هــبالتزامات إخالال ألن ذلك يشكل ؤكد،ـري مغ سريهــأن تف

 .2"قانون املدين من ال 3ادة ـامل صــلن
ينطبق فقط إذا  "الشك يفيد املتهم"القول املأثور  ان عتربي الفقه املعاصروهكذا، فإن 

وبقي الشك مع ذلك قائما حبيث مل ميكن غري مثمرة ،  التفسريكل جهود  تكان
هذا التفسري يف صاحل املتهم أو  ، ينبغي القيام به، سواء كان انممك كان التفسريما لكو.ازالته

 يف ااية املطاف يتال جهة النقضرقابة ل هذا التفسري سيخضع، حىت لو كان  يف غري صاحله
أن يؤدي إىل نفس ميكن ذا التفسري فان االخذ هب وعالوة على ذلك،. آخر ستفضل تفسريا

                                 
 .133حممد مروان، املرجع السابق،  ص - 1
2 -                       Cass. crim., 12 mars 1984, Bull. crim., n° 102 ; D. 1985.1  

« le juge pénal ne peut accorder à un prévenu le bénéfice du doute et le 

relaxer, au motif que la loi visée par la prévention est obscure ou que son 

interprétation est incertaine, sans méconnaître ses obligations et violer 

l'article 4 du code civil ». 
Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en 

matière pénale, p. 283.  
cass. Crim.,10 novembre 1951. Bull n                        :            وانظر كذلك

o
 476. 

ان جهة االستئناف ، بامتناعها ، حبجة غموض النص ، عن الفصل ، بعد ذكر هذا النص، وبعد تصرحيها ااا ستفيد "
من القانون  3ادة ترتكب خرقا لواجباهتا  وإخالال بالقوانني السيما امل" الشك يفسر لصاحل املتهم" املتهم من قاعدة 

 ."املدين
 .131حممد مروان، املرجع السابق،  ص: أورده



 الفصل الثاين  سلطة القاضي اجلنائي عند الشك

  936 |الصفحة ___________________ 

 

. ابعيف صاحل املتاملستخرج يكون فمن املمكن أن املعىن  ؛قولةاملتطبيق  نعاليت تنتج النتيجة 
 اليت تتمثل أساسا يفاجلنائية، العدالة  ، فإن هذا احلل حيترم أكثر طبيعة مهمةذلكأضف إىل 

من خالل اإلعالن عن وقائع ال تدخل يف نطاق والنيابة العامة، تلبية مطالب الضحايا 
إذا  ، ولكن ألن من الضروري تفسري هذه النصوص،الشخص املتابعلصاحل النصوص، ليس 

 .قبولة للتفسريوفقا للطرق امل ،لزم األمر
 من  خاصية الشك يف القانون اجلنائي املمكن جتاوزه ومع ذلك، ال بد من حتليل

 قواعدسن االلتزام باجلنائية الذي جيعل من مسؤولية اهليئة التشريعية  الشرعيةحيث مبدأ 
غري ممكن جتاوزه  يصبحالشك خالف ذلك، فإن . مبا فيه الكفاية ودقيقة ةجنائية واضح
 l'incrimination غري ممكن التنبؤ به وجترميأكثر عشوائية  قضائيتفسري ما إىل وسيؤدي حت

imprévisible . سيلعب يف  نظرا النه جتاوزه، كنميال شك الأن  اعتبارمن األفضل وبالتايل
 .1الشخص املتابعصاحل 

نتيجة هلذه االعتبارات اليت ساقها الفقه بشان خماطر تعميم تطبيق مبدأ الشك يفسر 
وهو  املخالف هلذا التوجهصاحل املتهم يف املسائل املتعلقة بالقانون يدعونا االمر ملعرفة الرأي ل

 .ما سنعرضه يف النقطة املوالية
 :قصر تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم على مسائل الواقع دون مسائل القانون -9

ال شأن له  ملتهممبدأ الشك يفسر لصاحل ايف املقابل يرى جانب آخر من الفقه ان 
الذي اكتنفه الغموض ال يعد عن تطبيق النص  القاضي اجلنائيبتفسري القوانني، فامتناع 

املبدأ وإمنا تطبيق ملبدأ أعم وأمشل هو مبدأ الشرعية، ذلك أن هذا االخري يتعارض تطبيقا هلذا 
ا وان اصبحت فرضية استحالة تفسري النص امر .2مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسريه

نادرا، ومرد ذلك هو االهتمام الكبري من طرف املشرع احلديث مبسألة وضوح 

                                 
1 -    Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable 

en matière pénale,op.cit. pp. 283-292. 
عبد اهلل سليمان، : ردهأو .31ص 3252مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  - 2

 .59السابق، ص املرجع
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وبالتايل فإن اجملال الذي يطبق فيه هذا املبدأ هو جمال اإلثبات، حيث يغلب القاضي .النص
اجلنائي جانب الرباءة حينما تتعادل هذه االخرية مع أدلة اإلدانة تطبيقا ملبدأ ان االصل يف 

ة اليقني اليت ـل درجـي مل يصـي اجلنائـك ان القاضـىن ذلـومع .اإلنسان الرباءة
 .1ةـم االدانـها حكـيتطلب

ومن تطبيقات القضاء يف هذا الشأن ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية اليت 
نقضت حكما قد قضى برباءة املتهم مستندا يف ذلك للغموض والشك الذي أحاط مبضمون 

مة يف تربئتها للمتهم على هذا األساس تكون قد ابتدعت عذرا النص، وكان قرارها ان احملك
 .2غري قانوين وتنكرت لسلطاهتا

الواجب "إىل ان  Mimin "ميمان"ويف تعليقه على قرار احملكمة يذهب األستاذ 
االساسي للقاضي يكمن يف تفسري القانون واللوائح، وحتديد مداها ومعناها وكذا النطق 

 .3"بوجود شك حول القانون نفسه، فلم يوجد القضاة اذن؟بالقانون، ولكن التذرع 
فدور القاضي حبسب هذا الفهم يقتضي منـه عـدم الوقـوف موقـف املتفـرج      
ازاء احلاالت املستعصية اليت يواجهها اثناء نظر القضايا املطروحـة امامـه بـل عليـه ان     

كوينـه  يبذل قصارى جهده من اجل اجياد احللـول املناسـبة هلـا مسـتغال يف ذلـك ت     
القانوين وكذا خربته املهنية وسبيله يف ذلك املبادئ املتعـارف عليهـا يف جمـال تفسـري     

 .القوانني بشرط عدم اخلروج على مقتضيات مبدأ الشرعية
اما إذا كان هذا الشك مرتبط مبسائل الواقع فان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم يطبق 

اخلالف بني الفقه حول نوع هذا الشك، فيما بكل مداه وينبغي افادة املتهم به، وان تسلل 
فذهب جانب من الفقه إىل ان تفسري الشك لصاحل املتهم ال . إذا كان موضوعيا أو شخصيا

                                 
 .59عبد اهلل سليمان، املرجع السابق، ص - 1

2 -    cass crim 24 janv 1936. D. 1936.1.60 et note Mimin cass crim 10 nov 

1959.B.476. 

 .351حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص: أورده
3 -                             P. Mimin, note sous/crim : 24 janv 1936.D.1936.1.60. 

 .131حممد مروان، املرجع السابق، ص: أورده
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يكون إال يف احلاالت اليت يكون فيها الشك موضوعيا مبعىن الشك الذي يثور عندما يتأرجح 
إذا تعلق االمر بشك شخصي  مضمون الدليل بني معنيني متناقضني، واستبعاد تطبيق املبدأ
بينما يذهب الرأي الراجح إىل . ويكون ذلك يف حالة عدم اطمئنان القاضي لصدق الدليل

وقد . 1وجوب تفسري الشك لصاحل املتهم على كافة حاالت الشك املرتبطة مبسائل الواقع
شك  أيدت اجلهات القضائية ما اسفر عنه الرأي الراجح وذلك من خالل افادة املتهم بكل

 .2مهما كانت طبيعته
وإذا كان الرأي الراجح هو الرأي االوىل باإلتباع ملا مينحه من سلطة للقاضي اجلنائي 
يف االقتناع، وكذا ما يوفره من محاية للشخص املتابع حبيث يدعم لديه الرباءة األصلية إال ان 

بالواجب امللقى هذا املنحى ال جيب ان يترك دون ضوابط قد تدفع القاضي إىل االستهانة 
على عاتقه وهو اقامة العدالة من خالل البحث اجلاد عن احلقيقة، وهو ما دفع القضاء 
بصورة اساسية إلرساء قواعد وضوابط حتكم هذه املسالة حبيث فرض رقابته على نشاط 
القاضي وهو ما يدفعنا للبحث يف اخلصائص اليت جيب ان يتوفر عليها الشك الذي يفسره 

حل املتهم وما هي املعايري اليت ميكن االستناد إليها ملعرفة مدى جدية هذا الشك القاضي لصا
حىت ميكن االعتداد به وبالتايل يكون سببا يف تربئة املتهم أو ختفيف العقوبة املراد تسليطها 

 .يليوهو ما سنتناوله يف ما . عليه

 :هـم بـادة املتهـول إلفـك املقبـص الشـخصائ: ثانيا
ان هدف أي حماكمة جنائية هو البحث عن احلقيقة، وهو عمل مضين  سبق القول

يقتضي من القاضي اجلنائي ان يسعى إليه من خالل تبديد كل الشكوك اليت قد تعكر صفو 
هذه احلقيقة، غري ان هذا املسعى قد يتعثر امام ظالل الشكوك اليت تبقى مع ذلك تسيطر 

اجلنائي يفرض عليه اخلروج بقرار ينهي  على جمريات احملاكمة، غري ان واجب القاضي

                                 
 .351-355هاليل، اإلثبات، املرجع السابق، صص - 1
 .353-351حممد زكي أبو عامر، اإلثبات، املرجع السابق، ص ص -  
 :مة النقض الفرنسية اليت اوردهاوانظر قرارات حمك. 133حممد مروان، املرجع السابق، ص  - 2

Crim: 22 mars 1966.bull.n 106. 

Crim: 06 nov 1963.J.C.P.1964.11.13463. 
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تفسري الشك لصاحل  –على ما اقرته القوانني  –القضية حمل التحقيق النهائي وسبيله يف ذلك 
هل هو أي شك مهما بلغت درجته؟  ،املتهم، غري انه يطرح التساؤل  عن نوع هذا الشك

داد به؟ امام هذا التساؤل أم ان االمر يتطلب درجة معينة يبلغها هذا الشك حىت ميكن االعت
انربى الفقه والقضاء لتحديد نوع الشك املطلوب واخلصائص اليت جيب ان تتوفر فيه معتدين 

وبالنظر لكون القانون . يف ذلك بان يكون هذا الشك مما ال ميكن جتاوزه، وان يكون معقوال
مث ( Ⅰ)نون الفرنسي الفرنسي هو املصدر التارخيي للقانون اجلزائري فسنبحث املسألة يف القا

 (.Ⅱ) نتبعها بالبحث يف القانون اجلزائري

Ⅰ- ه يف القانون الفرنسيـادة املتهم بـول إلفـالشك املقب صـخصائ: 
ول خاصية أشار إليها الفقه يف فرنسا مؤيدا ذلك مبا استقرت عليه حمكمة ألعل 

من الطراز يكون  عترض القاضي اجلنائي البد انيالنقض الفرنسية هو ان هذا الشك الذي 
وحىت يكون كذلك البد ان يكون هذا القاضي قد توغل يف التحقيق  ،الذي ال ميكن جتاوزه

ن معه جهة النقض من مراقبة ما يصدر عن احملاكم قبل النطق بالرباءة لفائدة الشك، مما ميًك
رباءة دى اجلهد املبذول يف القضايا اليت نطق فيها بالـمن احكام أو قرارات تبني فيها م

 .كـدة الشـلفائ
م بـإجراء كـل   يـا قبشـرط ال إال فالشك اذن ال ميكن ان يفسر لصاحل املتـهم  

ـ الهو ما أكدته يف كـثري مـن االحيـان    و. ن احلقيقةع كشفالتحقيقات الالزمة لل ة غرف
حملكمة النقض الفرنسية اليت تنقض يف كـل مـرة االحكـام الناطقـة بـالرباءة      اجلنائية 

مربرة ذلك انه كـان مـن املمكـن علـى قضـاة       ،تسبيب الكايفلفائدة الشك لعدم ال
 .1ملا هلا من فائدة إضافية حتقيق األمر باختاذ تدابرياملوضوع 

                                 
1 - Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en 

matière pénale,op.cit. p. 283. 

 :وانظر قرارات النقض املشار إليها
Cass. crim., 21 févr. 1952, Bull. crim., n° 50 ; Cass. crim., 30 oct. 1962, 

Bull. crim., n° 300 ; Cass. crim., 27 avr. 1968, Bull. crim., n° 124 ; Cass. 

crim., 19 mars 1975, D. 1976.1979 ; Cass. crim., 17 juill. 1973, Bull. crim., 

n° 332 ; Cass. crim., 20 nov. 1976, Bull. crim., n° 425 ; Cass. crim., 22 juin 
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ولعل هذا التوجه الذي سلكته حمكمة النقض الفرنسية امنا هو لدفع القضاة إىل مزيد 
امامهم  من اجلهد حىت ال يستسلموا ألول إشكال أو غموض قد حييط بالقضية املطروحة

 –على ما يبدو  –بل ان هذا املسلك قد دفع البعض . فيقضون بالرباءة على هذا االساس
خاصة بورود هذه اللفظة يف بعض " doute sérieux"للتعرض ملا يسمى بالشك اجلدي 

من املتوقع أن هذه  ): من قرارات حمكمة النقض الفرنسية كما تفصح عنه هذه العبارات
وما يؤكد هذا املسعى حسب . 1 ...(ن تولد شكا جديا حول إدانةالظروف من طبيعتها أ

املتعلق مبراجعة االدانات اجلنائية  3212جوان  11ان تشريع هذا اجلانب من الفقه هو 
يكون قد ظهر امر جديد أو عنصر مل يكن معلوما لدى " يسمح مبراجعة إدانة ما عندما 

صفة . 2..."يولد شكا حول إدانة املدان ان اهليئة القضائية يف وقت احلكم، من طبيعته

                                                                                               
1976, Bull. crim., n° 229 ; Cass. crim., 19 juin 1979, Bull. crim., n° 215. 

Cass. crim., 23 nov. 1971, Bull. crim., n° 318. 
1 -                                                                           cass.crim., 29 mars 1984. 

 (attendu que ces circonstances sont de nature à faire naître un doute 

s rieux sur la  ulpa ili    e…). 

Dans le même sens, cass.crim.,27 février 1957,Bull.crim.,1957,n
o
 200. Cité 

par : Jean-denis Bredin,op.cit, p.25. 
 91بتاريخ  313-12نون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي معدلة بتشريع رقم من قا 699النص االصلي للمادة  - 2

 : 3212جوان 

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice 

de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 

1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces 

propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue 

victime de l'homicide ; 

2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou 

jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, 

les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la 

preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; 

3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, 

poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu 
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اليت كانت قد اقترحت لتكييف الشك مل يأخذ هبا الربملان، لكن يف التطبيق الكل " جدي"
أنه من غري املمكن ان تكون هناك مراجعة دون  -يضيف هذا اجلانب من الفقه  –يعلم 

ءة، ، شك منشيء الحتمال الربا un doute renforcéشك جدي؛ مبعىن شك معزز 
 un doute  créant probabilité d'innocence, nonوليس فقط امكانية الرباءة 

seulement possibilité d'innocence. أن يكون  حىت يكون الشك كذلك فال بدو
هذا الشك مربهن عليه، متماسك، ومعقول؛ مبعىن أنه البد أن يكون للقاضي على األقل 

 .1قناعة شخصية لشكه
هد املبذول من اجل الوصول لقرار معني كما انه يكشف على ان وهو ما يؤكد اجل

توافق مع العقالنية الضرورية ت عقالنية اليت أدوات الشك ال ميكن جتاوزه إال مبعونةهذا 
، جيب ان يبقى الشك عقالنيا بالضبط السببذا هل. لالقتناع الشخصي وبالتايل القرار اجلنائي

 doute ا لقيامه على شك ال ميكن التغلب عليهحىت وان كان مواتيا أو مقبوال نظر

insurmontable
2. 

                                                                                               
; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux 

débats ; 

4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait 

nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de 

nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».  

                        :الموقع التالي النص من خالل على يمكن االطالع

                                                       http://www.legifrance.gouv.fr/ 

1 -                                                                    Jean-denis Bredin, op.cit. p.24. 
2 -     Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en 

matière pénale,op.cit.pp. 283-292. 

 :وانظر قرارات النقض املشار إليها

Cass. crim., 21 févr. 1952, Bull. crim., n° 50 ; Cass. crim., 30 oct. 1962, 

Bull. crim., n° 300 ; Cass. crim., 27 avr. 1968, Bull. crim., n° 124 ; Cass. 

crim., 19 mars 1975, D. 1976.1979 ; Cass. crim., 17 juill. 1973, Bull. crim., 

n° 332 ; Cass. crim., 20 nov. 1976, Bull. crim., n° 425 ; Cass. crim., 22 juin 

1976, Bull. crim., n° 229 ; Cass. crim., 19 juin 1979, Bull. crim., n° 215. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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نقضت  constanteوللغرفة اجلنائية حملكمة النقض الفرنسية اجتهادات قضائية ثابتة 
كما نقضت ، فيها احكاما بالرباءة لعدم كفاية التسبيب خاصة إذا كان مشوبا بالتناقض

خاصة وان هذه االحكام ون مربر من دوجود شك  احكاما بالرباءة استندت فيها على
أدلة من اليت ترجح جانب املسؤولية يف حق الشخص املتابع مستقاة ء اعبمن اال قائمة تسوق 
إذا كان "... : على سبيل املثال ما ورد يف أحد االحكام انه ة، منهاحامسبدو إثبات ت

حملكمة، ال يزال هناك، اليت مت حتديدها من قبل الإلدانة ثقيلة جدا  أعباءموجودا ضد املتهم 
 . 1"يستفيد منهينبغي أن  الذييف صاحله شك طفيف 

ـ مبنيا على أساس  جيب ان يكوناذن فالشك  وال يعـد   ،دلـة لألعقـالين   ريدتق
غريبا بالنظر إىل ان تشكيل القناعة القضائية يستند بـدوره علـى تقيـيم مـن ذات     هذا 

 . صـاحل الشـخص املتـابع ام ال   يفأن تكـون النتيجـة   هذا وال هتم بعد ذلك . الطبيعة
يف جمـال تسـبيب الشـك املقبـول كمـا      اجلنائية،  الغرفةحلول  ضمونهو بالضبط مو

 اىل قـد انضـم   القانون الفرنسي يف هـذه النقطـة  والذي يستخلص منه ان  سبق بيانه،
 . 2"الشك املعقول" اال بـ ديعتال القانون األجنلوسكسوين، الذي 

لقوانني االجنلوسكسونية بأنه شك جيب ان يؤسس على ويتميز الشك املعقول يف ا
كما ال يعتد . وقائع حقيقية فال يعتد به اذا قام على اساس عاطفي او كان نتيجة لتحيز ما

                                                                                               
Cass. crim., 23 nov. 1971, Bull. crim., n° 318. 

1 -                                                Cass. crim., 3 févr. 1992, Bull. crim., n° 47. 
 :وانظر كذلك

Cass. crim., 22 juin 1960, Bull. crim., n° 339 ; Cass. crim., 18 mars 1958, 

Bull. crim., n° 263 ; Cass. crim., 15 juin 1973, Bull. crim., n° 268 ; Cass. 

crim., 3 févr. 1992, Bull. crim., n° 57. Cass. crim., 3 mai 1924, Bull. crim., 

n° 192 ; Cass. crim., 10 nov. 1928, Bull. crim., n° 261 ; Cass. crim., 22 juin 

1954, Bull. crim., n° 230 ; Cass. crim., 31 oct. 1956, Bull. crim., n° 698. 

Cité par : Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute 

favorable en matière pénale, op.cit.pp. 283-292. 
2 - Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en  

matière pénale, op.cit.p. 283-292.  
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يقوم على اساس العقل واحلس  جيب ان الشك املعقول. بالشك الومهي أو الشك التافه
وهلذا فقد نقضت احملكمة العليا  .1تهاباط منطقي مع األدلة أو عدم كفايله ارتو ،السليم

الكندية قرارا بسبب عبارات وردت يف توجيهات رئيس حمكمة هليئة احمللفني حبيث رفضت 
املقاربة اليت اقامها هذا القاضي بني الشك املعقول والشك العادي مذكرا اعضاء هذه اهليئة 

. العادية والطبيعية بأن الشك املعقول ما هو إال الشك الذي نستعمله يف حياتنا اليومية
وذهبت احملكمة العليا إىل ان الفهم القانوين للشك املعقول خيتلف عن الفهم العادي هلذه 
اللفظة، ألنه مرتبط بقرينة الرباءة وال جيب ان يصدر عن عطف احمللفني وال عن شك تافه أو 

 .  2عن يقني شخصي

Ⅱ- زائرييف القانون اجلالشك املقبول إلفادة املتهم به  صخصائ: 
وفيما خيص القضاء اجلزائري ويف غياب أي نص حيدد نوع الشك املقبول إلعمال مبدأ 
الشك يفسر لصاحل املتهم، وكذا حمدودية قرارات احملكمة العليا حول هذه املسالة فإنه ميكن 
ان نستشف هذا التوجه من خالل ما امكننا احلصول عليه من قرارات واليت حناول من 

درجة الشك الذي يعتد به إلفادة املتهم به وحىت ال يتعرض احلكم القاضي خالهلا حتديد 
ان إذا كان من املستقر قضاء ": فقد جاء يف احد قرارات احملكمة العليا أنه. بالرباءة للنقض

االحكام والقرارات اجلزائية جيب ان تبىن على اجلزم واليقني فان ذلك يقود إىل نتيجة 
غري ان الشك املربئ مشروط بان يدل احلكم . سر لصاحل املتهمحتمية مؤداها ان الشك يف

أو القرار على ان قضاة املوضوع حللوا وقائع الدعوى حتليال كافيا وأحاطوا بظروفها وبأدلة 

                                 
1 -     Fédéric Mégret, Droit pénal, Hiver 2007/ David Laflamme,aide-

m moire pour l’examen.p.15. 

 :قع التايلميكن االطالع عليه عرب املو
http://www.docstoc.com/docs/88218577/Droit-p%C3%A9nal 

 
2 -                                                               .R. c. Lifchus [1997] 3 R.C.S. 320 

Cité par : Fédéric Mégret, op.cit.p.15. 
 :كما ميكن االطالع على تفاصيل القضية عرب موقع أحكام احملكمة العليا الكندية
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لذلك . اإلثبات اليت قام االهتام عليها فانتهوا إىل عدم ثبوت اجلرمية أو عدم اسنادها للمتهم
البطالن القرار الذي يقضي بالرباءة مكتفيا بالقول بأنه يعترب ناقص التعليل ويستوجب 

 1"يوجد شك لصاحل املتهم
فمن خالل هذا القرار يتبني ان احملكمة العليا قد ذهبت إىل ان احلكم بالرباءة املبين على 
وجود شك ال يعتد به إال إذا كان هذا الشك قد الزم القضية املطروحة رغم ما بذله 

متحيص لألدلة وحتليل هلا وما احاط القضية من ظروف الشيء الذي  القاضي أو القضاة من
ان هذا االلزام الذي اوجبته احملكمة العليا . ترك عند القاضي شكا يف نسبة اجلرمية إىل املتهم

ان االحكام والقرارات على القاضي برغم عدم وجود نص يقضي بذلك امنا هو متأيت من 
إىل نتيجة حتمية  وان هذا يؤدي بالضرورة واليقنياجلزائية جيب ان تبىن على اجلزم 
وهي العبارات اليت استعملتها احملكمة العليا يف القرار  مؤداها ان الشك يفسر لصاحل املتهم

فإذا مل يتمكن القاضي اجلنائي من الوصول لدرجة اجلزم واليقني وهو شرط للحكم .املذكور
 .بالرباءة لوجود شك باإلدانة فما عليه يف هذه احلالة إال ان حيكم

ورغم وجود هذا القرار إال انه ال يوجد ما يؤكد نوع هذا الشك أو ان احملكمة العليا 
إذا كان الفقه يف فرنسا استند يف . مل تبني درجة هذا الشك فهل هو شك جدي أم معقول

حتديد هذا الشك من النص اخلاص مبراجعة االحكام القضائية عن طريق اعادة النظر 
وهذا بعد تعديل املادة غري ان النص عندنا مل " شك " فه من استعمال النص للفظة واستش

يلحقه أي تعديل اذ بقي على حاله كما نقل عن القانون الفرنسي مما يبقى السؤال مطروحا 
من حيث نوع الشك؟ غري ان هذا ال مينع من االستفادة مما وصل إليه االجتهاد القضائي 

ذه االجتهادات رغم ـداث مقاربة بني هـألة وهل ميكن احول هذه املسـاملقارن ح
 اظ املستعملة؟ـالف االلفـاخت

يف احلقيقة جيب اوال معرفة ان مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم هو نتيجة منطقية من 
نتائج قرينة الرباءة اليت تستوجب ان تصدر االحكام والقرارات اجلزائية القاضية باإلدانة عن 

                                 
جياليل . 994336من القسم الثاين، الغرفة اجلنائية الثانية، يف الطعن رقم  3213فمرب نو 39قرار صادر يوم  - 1

 .996ص ، 13ص بغدادي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، 
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ا يعين أنه إذا مل يتحقق ذلك حكم بالرباءة بناء على ما اعترى القضية من جزم ويقني، وهذ
شك سواء تعلق بوقائع القضية أو باألدلة اليت ساقتها النيابة العامة، غري انه وبتعذر القول 
بضرورة وجود شك مطلق لالستفادة من الرباءة وألنه ال يستقيم القول بذلك يف هذا اجملال 

مبعىن يصدقه العقل والواقع وتركن  معقوللواقعي ان يشترط وجود شك فكان من املنطقي وا
. إليه عقول البشر وجدي نتيجة ملا بذله القاضي من جهد من اجل اظهار احلقيقة القضائية

فبهذه االلفاظ املتعددة ميكن اعطاء وصف ممكن الوصول إليه وواقعي من حيث امكانية 
لقضاة وان اختلفت درجاته، الن هذه احلالة أي تطبيقه وعام ميكن ان حيدث عند جمموع ا

الشك داخلية متعلقة بشخص القاضي وإلظهارها جيب االستناد إىل وسائل ميكن ادراكها 
قد تكون وسائل منطقية موضعها العقل أو وسائل واقعية ( الكافة)االخرين من طرف 

 .يفرزها الواقع أو متحصلة من الواقع املادي
ه مثل االقتناع باإلدانة البد ان يكون مسببا تسبيبا قويا حىت يظهر اذن ان الشك مثل

ان . مبعىن آخر البد ان يكون مقنعا ؛يستفيد منه املتهم؛ مبعىن انه البد ان يكون شكا معقوال
هذه اخلاصية اليت جيب ان يوصف هبا الشك الذي قد يفيد منه املتهم ال تضمن النجاح دائما 

ى جانب من الفقه الفرنسي، ان غياب التسبيب يف احكام للمتهم، ومن احملتمل، كما ير
حمكمة اجلنايات قد يلعب يف صاحل املتهم على اعتبار ان الشك الذي يشعر به اعضاء هيئة 
احمللفني يفترض انه ينحو أكثر للذاتية منه للعقالنية، ومع ذلك، حسب هذا الرأي، فان هذه 

 .1انب آخر إىل حل يف غري صاحل املتهمالالعقالنية ليست مرحية ألاا قد تؤدي من ج
يف اجلزائر على  ما جيري العمل بهن هذه الرؤية ال ميكن تعميمها على إويف اعتقادنا ف

اعتبار ان تشكيلة حمكمة اجلنايات يغلب فيها القضاة الرمسيون على القضاة الشعبيني أو 
القضاء الرمسي الذي يفترض يف احمللفني حبيث ال وزن للقناعة الذاتية للقضاء الشعيب مقارنة ب

ان القناعة عنده تبىن على أساس التكوين القانوين الذي حيمله وما يتطلبه من اعمال العقل 

                                 

1 - Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en 

matière pénale.op.cit. p. 283-292. 
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واملنطق القانونيني باإلضافة إىل اخلربة الطويلة يف التعامل مع القضايا املتعددة واملتماثلة يف 
ون عقالنية أكثر برغم غياب بعض االحيان مما يدعو لالعتقاد ان مثل هذه القناعة ستك

إال ان هذا التحليل قد يصطدم مع واقع قد يدعم لدينا ان القناعة عند قضاتنا . التسبيب
تشوهبا الذاتية ونعزو ذلك إىل وضعية القاضي الذي يفتقر للتكوين وخيضع لواقع مريض 

 .1وحتت وطأة ماض تارخيي مرير

 املطلب الثاين
 ياإلسالمـي ـه اجلنائـدود بالشبهات يف الفقـدرء احل

التعرض إىل قاعدة درء احلدود بالشبهات يف الفصل األول من البحث وهلذا سبق 
سيقتصر كالمنا يف هذا املوضع على دور الشبهة وأثرها على قرار القاضي اجلنائي وذلك من 

وقبل هذا . خالل ما اسفر عنه االجتهاد الفقهي وكذا التطبيق القضائي يف دولة االسالم
أنواع مث البحث يف .(الفرع األول)مصدرها ب اوال حتديد مدلول الشبهة الدارئة للحد وج

 (.الفرع الثاين)الشبهة الدارئة للحد ونطاق تطبيقها 

 األولالفرع 
 درهاـد و مصـللحة ـة الدارئـدلول الشبهـم

مث البحـث يف مـدى اعتبـار    .(أوال )وجب حتديد مدلول الشبهة الدارئة للحد 
 (.اثاني) م فقهيةأاحلدود بالشبهات قاعدة نصية  قاعدة درء

 ":األصل براءة الذمة"مدلول الشبهة الدارئة للحد ومد  صلتها بقاعدة : أوال
تقتضينا دراسة قاعدة درء احلدود بالشبهات حتديد مدلول الشبهة باعتبارها سببا يف 

طرف الفقه ، مث بيان مدى صلة هذه القاعدة بقاعدة اخرى عرفت من (Ⅰ)درء احلد 
 (.Ⅱ")االصل براءة الذمة"اإلسالمي القدمي وهي 

                                 
عمر زودة، املقتضيات الضرورية  :ى هذا الواقع من خالل ما كتبه احد مستشاري احملكمة العلياميكن االطالع عل - 1

 .32/13/9111-35، بتاريخ 9563-9569الصالح املؤسسة القضائية، جريدة اخلرب، أعداد من  
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Ⅰ- دـة للحـالدارئ ةـالشبه دلولـم:  
بالضم وسكون املوحدة هي خفاء األمر، واإلشكال يف العمل مثل : الشََُبهة :غةـل

: وامُلْشَتِبهات من األمور. االلتباُس هي الُشْبَهُة: ويف خمتار الصحاح .1االمور املشتبهة
وَأْشَبه فالنًا . التمثيُل: والَتْشبيُه. وَتَشبََّه فالن بكذا. امُلَتماِثالُت: وامُلتشاِبهاُت. الُتاملْشِك
 .2الشيء هواْشَتَبَه علي. هوشاَبه

ومما سبق فان لفظ الشبهة حيمل معىن االلتباس واإلشكال، الذي ينتج عادة من 
 .3خرأحدمها عن اآلمتييز  مرين يؤدى إىل صعوبةأحدوث متاثل أو تطابق بني شيئني أو 

أورد العلماء والفقهاء تعريفات كثرية للشبهة من الناحية  فقد :اصطالحاأما 
، أو "يشبه الثابت وليس بثابت ما: " االصطالحية من بينها ما ساقه التهانوي كتعريفها بأاا

                                 
ش،  -أ: 3حممد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق رفيق العجم وآخرون، ج - 1
 .3111، ص3226، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 3ط
 .311، ص 3216، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، (حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي)الرازي  - 2
الشبهة واثرها يف احلدود والقصاص، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة  إهلام حممد علي طوير، - 3

 .13-11، ص ص9111الوطنية، نابلس، فلسطني، سنة النجاح 
وحسب الباحثة فإنه ميكن تقريب هذه احلالة إىل احلالة اليت كانت عليها ملكة سبأ عندما نكروا هلا عرشها 

فقد ورد يف تفسري  .[39/سورة النمل]" كأنه هو قال   أهكذا عرشك : "بأمر من سليمان عليه السالم مث قيل هلا
: أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذي تركتيه ببالدك، ومل يقل "أهكذا عرشك"ند قوله تعاىل روح املعاين ع

أهذا عرشك لئال يكون تلقينا هلا فيفوت ما هو املقصود من االمر بالتنكري من ابراز العرش يف معرض االشكال 
مل جتزم بأنه هو الحتمال ان يكون مثله  أجابت مبا انبأ عن كمال رجاجة عقلها حيث "قال  كأنه هو"... واالشتباه

بل أتت بكأن الدالة كما قيل على غلبة الظن يف احتاده معه مع الشك يف خالفه وليست كأن هنا للداللة على التشبيه 
احلكمة يف عدول بلقيس يف " واستدل صاحب روح املعاين بأحد االقوال الذي يرى ان ". كما هو الغالب فيها

عبارة من قوي عنده الشبه حىت شكك نفسه يف التغاير بني ( كأنه هو)املطابق للسؤال إىل " هوهكذا "اجلواب عن 
االمرين وكاد يقول هو هو وتلك حال بلقيس، وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير االمرين حاكم بوقوع الشبه بينهما 

 ".ال غري فال تطابق فلذا عدلت عنها إىل النظم اجلليل
، روح املعـاين يف تفسـري القـرآن    ( بو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسـي البغـدادي  أ)األلوسي  :أنظر

لبنـان،   -إدارة الطباعـة املنرييـة دار احيـاء التـراث العـريب، بـريوت      ( ط.د)، 32العظيم والسبع املثاين، ج
 .915-916، ص ص(ت.د)
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التردد "أو ،1"ما بني احلالل واحلرام واخلطإ والصواب"، أو هي "ما يشبه الدليل وليست به"
ا مل يتيقن ـم: "ذا تعريف اجلرجاين هلا بأااـريب من هـوق .2"رامـالل واحلـبني احل

 .3"حالالأو  راماـح كونه
 ملا اآلخر من الشيئني أحد يتميز ال أن الشبهة"كما ذهب البعض االخر إىل ان 

مرا أالشيء الغامض الذي يصاحب فهي بذلك . 4"معىن أو كان عينا التشابه من بينهما
 .5فيمتنع متييزه عن غريه

واملالحظ على هذه التعريفات ااا تعريفات ال خترج عن املعىن اللغوي للكلمة 
وإذا رجعنا إىل ما كتب حديثا . وبالتايل فهي مل تنفذ إىل املعىن االصطالحي هلذا املعرف

 لشيخ أبو زهرةلنذكر تعريف  حول موضوع درء احلدود بالشبهات من طرف الباحثني
أو تكون مبوضوع االرتكاب،  الشبهة هي احلال اليت يكون عليها املرتكب" :الذي جاء فيه

ويكون معها املرتكب معذورا يف ارتكاهبا، أو يعد معذورا عذرا يسقط احلد، ويستبدل به 
 . 6"عقاب دونه، على حسب ما يرى احلاكم

بناء اللغوي أو من أنه يفتقد للدقة سواء من حيث العلى هذا التعريف  مما قد يؤخذو
 . حيث املعىن املراد حتديده
عارض يترتب عليه عدم اكتمال الشروط، أو االركان اليت يلزم : "ومن عرفها بأاا

املالحظ على هذا التعريف انه مل يبني االثر الذي  .7"توافرها كي توقع العقوبة على اجلاين
ومعلوم انه يتمثل . أو االركانينجر عن هذا العارض عند تأثريه على عدم اكتمال الشروط 

                                 
 .3111، املرجع السابق، ص حممد علي التهانوي، - 1
، دار الفكر املعاصر، 3مازن املبارك، ط: ، حتقيقاحلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،األنصاري مدبن حم زكريا - 2

 .55م، ص3223/هـ3333لبنان،  -بريوت
 .396ين، التعريفات، املرجع السابق، صاجلرجا - 3
 .331ص املرجع السابق، ،حممد عبد الرؤوف املناوي - 4
، 9-3بات يف الشريعة اإلسالمية واملعامالت املدنية واالحوال الشخصية، ج حممد مصطفى الزحيلي، وسائل اإلث - 5
 .516م، ص3219 -هـ 3319، مكتبة دار البيان، دمشق، 3ط
 .322حممد أبو زهرة، العقوبة، املرجع السابق، ص - 6
ي والقانون الوضعي سامح السيد امحد جاد، حدود سلطة القاضي اجلنائي يف تفسري دليل االدانة يف الفقه اإلسالم - 7

 .615عبد املنعم سامل شرف الشيباين، املرجع السابق، ص: اورده. 115املصري واالمارايت، ص
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يف اسقاط العقوبة أو تبديلها بعقوبة أخرى تعزيرية إذا كانت العقوبة االصلية حدا أو 
اما يف احلالة اليت نعتد فيها بالشبهة يف جمال التعزير فباإلضافة إىل امكانية سقوط .قصاصا

 .العقوبة التعزيرية اصال ميكن كذلك ختفيفها
حالة تلحق بالشخص املتهم أو بالفعل نعرف الشبهة بأاا ومن جانبنا ميكن ان 

املرتكب أو بالنص اجملرم أو الدليل املقدم تترك لبسا أو إشكاال فتؤثر عند قيامها واالعتداد 
 .هبا على العقوبة فتسقطها أو تقلبها تعزيرا يستأثر القاضي بتقريرها

Ⅱ-  براءة الذمةاالصل "مد  صلة قاعدة درء احلدود بالشبهات بقاعدة:" 
درء احلدود بالشبهات وقواعد فقهية  يذهب الفقه اإلسالمي إىل الربط بني قاعدة

أخرى، تارة جيعل منها األصل، وتارة اخرى جيعلها نتيجة لقاعدة أخرى، ولعل أهم هذه 
 .القواعد قاعدة األصل براءة الذمة اليت يعرب عنها حديثا األصل يف اإلنسان الرباءة

وثق اتصال بقاعدة أتتصل " درء احلدود بالشبهات"الفقه ان قاعدة يرى جانب من 
 .1اليت قررهتا الشريعة اإلسالمية سواء يف اجلانب املدين أو اجلنائي" االصل براءة الذمة"

فالقول بأن االصل براءة الذمة يراد منه ان ذمم الناس االصل فيها ااا تكون فارغة من أي 
هم كذلك، بينما االلتزام صفة طارئة وثبوته يقتضي الدليل التزام ذلك اام يولدون وذمم

وعلى هذا االساس يستصحب االصل املتيقن منه وهو فراغ الذمة إىل ان يثبت عكس 
وقد عرب الفقهاء قدميا عن هذه القاعدة يف اجملال اجلنائي بأن االصل يف اإلنسان . 2ذلك

، 3"ل كلها واالفعال بأسرهايواالقومن ا.. براءة جسده من القصاص واحلدود والتعزيرات"
بالنظر إىل ان اجلرمية صورة من صور السلوك الشاذ اخلارج عن املألوف، وجب االحتياط 
يف نسبتها إىل شخص معني الذي يعد يف أصله بريئا إىل ان يثبت بدليل قاطع ارتكابه 

 اإلسالم، يف األصوليَّة دالقواع الفطرة والذي يعترب من على ُيوَلد اإلنسان مبعىن أنَّ ؛4للجرمية

                                 
 .332-331حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص - 1
 .31املرجع السابق، ص إهلام حممد علي طوير، - 2
 .61عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، املرجع السابق، ص - 3
 -393حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص - 4
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 يقني، والعدم العدم، فيها فاألصل َثمَّ ومن جرمية ما؛ يرتكب االنسان فمن األمور الشاذة أن
 كان ما على كان ما بقاء لـواألص بالشك، وليس ه،ـمثل بيقنٍي إال زوُلـي ال واليقني

 .1عكُسه يثبت حىت
  ومما يعد من االستصحاب، على ِبناًء اإلنسان يف أصاًل الرباءة ُتعَترب كما
 وذلك املعلوم؛ األصلي العدم استصحاب: "وهو األصليَّة، الرباءة استصحاب االستصحاب

 دليٌل، َيُقْم مل فإذا األمور، من بأمٍر التكليف على الدليل يقوم حىت التكاليف من الذمة كرباءة
 لـاألص ألنَّ لإلنسان؛ باحُـَم يءـش لَّـك أنَّ: وـوه كان، ما ىـعل كان ما يـبق
 .2"اإلباحة األشياء يف

أي  من إنساٍن كلِّ اليت حيملها الرباءة محاية ضرورة إىل هذا وتدعو الشريعة اإلسالمية 
 أمٌر الرباءة أنَّ معها يوحي ممَّا قد يطاهلا سواء كان بفعل عمدي أو غري عمدي ، عدوان
 ُثمَّ ِإْثًما َأْو َخِطيَئًة َيْكِسْب َوَمْن﴿ : وهو ما يؤكده قوله تعاىل اهلل ِميزان يف الوزن ثقيل هائل
وهلذا فيجب أن تؤسس إدانة املتهم على دليل  .3﴾ ُمِبيًنا َوِإْثًما ُبْهَتاًنا اْحَتَمَل َفَقِد َبِريًئا ِبِه َيْرِم

جازم، حبيث ميكن من خالله رفع ما ثبت له أصال وهو افتراض براءته، فإذا غاب مثل هذا 
 مقاصد من مقصد املتََّهم َبراءة وهذا ما جيعل من أصل. ئة ساحة املتهمالدليل، وجب ترب

 واحلريَّات احلقوق حيمي بالنظر إىل أنَّه الذي جيب االمتثال ألحكامه ؛ اإلسالمي، التشريع
 وأمواَلكم ِدماَءكم فإنَّ": عليه وسلم  اهلل صلَّى من ذلك قوله ؛4محايتها النصوص كفلت اليت

 . 5"هذا بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة حراٌم مبينك وأعراَضكم

                                 
حلقة حبث قدم خالل  .فؤاد عبداملنعم أمحد، نقل عبء اإلثبات يف جرائم غسل األموال يف الشريعة والقانون - 1

الفترة من  كلية التدريب جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض( غسل األموال ومتويل اإلرهاب)علمية بعنوان 
 .5، ص م9/6/9131 -92/1هـ املوافق لـ 31-32/6/3313

 .5-6صاملرجع السابق، ص  ،فؤاد عبداملنعم أمحد - 2
 : ميكن االطالع عليه على الرابط التايل

              2zBj9JThttp://www.alukah.net/Web/fouad/10880/29970/#ixzz1j 
 .339 /النساء - 3
        .5-6صص  املرجع السابق، ،املنعم أمحد فؤاد عبد - 4

 .65: احلديث رقم.احلديث أخرجه البخاري، باب رب مبلغ أوعى من سامع - 5

http://www.alukah.net/Web/fouad/10880/29970/#ixzz1j2zBj9JT
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غري ان " احلدود تدرأ بالشبهات" تلتقي مع قاعدة " االصل براءة الذمة"ويبدو ان قاعدة 
؛ ويف هذه احلالة 1هذا االلتقاء فسره البعض على ان القاعدة الثانية هي نتيجة للقاعدة األوىل

درء احلدود "اليت تعترب اصال لقاعدة " راءة الذمةاالصل ب"ال ختتلف تطبيقات قاعدة 
ال يف القضاء والفقه اجلنائي احلديث عنها يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، كما انه " بالشبهات
بني ما تقرره النظم القانونية املعاصرة من ان  -حسب هذا اجلانب من الفقه  –تعارض 

". االصل براءة الذمة"هاء املسلمون من ان االصل يف اإلنسان الرباءة، وما سبق ان قرره الفق
واذا كانت القاعدة الفقهية اإلسالمية اوسع نطاقا يف تطبيقها من القاعدة القانونية، اال ااما 
تلتقيان يف اجملال اجلنائي حيث تفترضان أو تتطلبان ان تبىن ادانة املتهم على دليل جازم يثبت 

وحيث تفتقر الدعوى اجلنائية إىل مثل هذا . الرباءة التهمة ويرفع ما ثبت له اصال من افتراض
وليس من فارق يف خصوص هذه النتيجة، أو يف . الدليل فانه يتعني احلكم بتربئة املتهم

أساسها بني قضاء جنائي يقوم نظامه على االحكام اإلسالمية، وقضاء جنائي يقوم نظامه 
بري عن القاعدة وصياغتها عند الفقهاء واختالف التع. على تبين النظريات االجرائية احلديثة

ي ـد واملعانـرة باملقاصـه على نتيجتها اذ العبـون ال اثر لـد فقهاء القانـاملسلمني وعن
 .2ال باأللفاظ واملباين

غري ان السؤال يطرح حول مصدر قاعـدة درء احلـدود بالشـبهات، وهـو مـا      
 .سنتناوله يف الفقرة املوالية

 :م فقهيةأسالمي يف اعتبار قاعدة درء احلدود بالشبهات قاعدة نصية تباين الفقه اإل :ثانيا
م شيوع العمل بقاعدة درء احلدود بالشبهات وتواطؤ العمل مبقتضاها يف الفقه ـرغ

والقضاء االسالميني إال انه إذا طرحت مسألة مصدر القاعدة بدى اخلالف يطفو بني فقهاء 

                                                                                               
 .11-92صحيح البخاري، املرجع السابق، ص ص

 .353-351، ص 12حممد عبد الشايف إمساعيل، املرجع السابق، هـ : أنظر - 1
نفر من العلماء قد اسس قاعدة الرباءة االصلية على مبدأ درء احلد بالشبهة، منهم فتحي سرور، "وهو يرى ان هناك 

وعندنا ان هذا التأصيل حمل نظر؛ النه يتضمن خلطا بني املبدأ والنتائج املترتبة عليه؛ فالدرء بالشبهة ... حممود مصطفى،
 ". لنتائج املترتبة على اصل الرباءةيعد من ا -يف واقع االمر –
 .393-391حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص - 2
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بية من الفقه اإلسالمي ترجع بالقاعدة إىل نصوص الشريعة اإلسالمية قدميا وحديثا، فالغال
، بينما يرفض البعض اسناد هذه (Ⅰ)زخرت هبا كتب السنة وان استثين منها الصحيحني 

وت ـدم ثبـة عـالقاعدة ألي نص من نصوص السنة كما ادعى الطرف األول حبج
 (.Ⅱ)يها ما يقالـة ولكواا ضعيفة أو فـث املرويـاالحادي

Ⅰ- ةـدة نصيـبالشبهات قاع دودـدرء احل: 
يذهب الرأي السائد يف املدونات الفقهية اإلسالمية ويف البحوث احلديثة إىل اعتبار 

، مع االقرار بوجوب األخذ بالقاعدة وان اختلف 1قاعدة درء احلدود بالشبهات قاعدة نصية
حبسب - هلاوأشدهم قوال هبا واستعماال .2العلماء فيما يعد شبهة يدرأ هبا احلد وما ال يعد

ودليلهم يف ذلك جمموعة من  3أبو حنيفة وأصحابه مث املالكيون مث الشافعيون -ابن حزم 
نصوص السنة وبعض اقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم، ولعل أبرز هذه االحاديث ما روي 

ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن :" قال  عن عائشة رضي اهلل عنها ان النيب 
. 4"له خمرج فخلوا سبيله، فإن االمام ان خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبةكان 

احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم  اادرؤو: " ويف رواية أخرى يقول 
وعن . 5"يف العقوبة خيطئيف العفو خري له من أن  خيطئخمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام أن 

                                 
 .331حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص - 1
 .91سليمان بن عبد اهلل أبا اخليل، املرجع السابق، ص - 2
 .311، املرجع السابق، ص33ابن حزم، احمللى، ج  - 3
 .3393: حديث رقم. ما جاء يف درء احلدود ب باأخرجه الترمذي يف سننه،  - 4

ويف الباب عن أيب . حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد حنو حديث حممد بن ربيعة ومل يرفعه. حدثنا هناد: "مث قال املصنف
حديث عائشة ال نعرفه مرفوعا إال من حديث حممد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي . هريرة وعبد اهلل بن عمرو

ري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد حنوه ومل يرفعه ورواية عن الزه
ويزيد بن . وكيع أصح وقد روى حنو هذا غري واحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أام قالوا مثل ذلك

  ."من هذا وأقدمزياد الدمشقي ضعيف يف احلديث ويزيد بن أيب زياد الكويف أثبت 
 .13-11سنن الترمذي، املرجع السابق، ص ص: أنظر

  .35115: رقم احلديث. باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات ،يف سننه البيهقيأخرجه   - 5
وتفرد به بن زياد الشـامي، عـن الزهـري، وفيـه     ... ورواه وكيع، عن يزيد موقوفا على عائشة: " قال املصنف

ورواه رشـدين بـن سـعد، عـن عقيـل، عـن الزهـري        . قرب إىل الصواب واهلل أعلمورواية وكيع أ. ضعف
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أيب كما استدلوا حبديث . 1"مام تعطيل احلدودوا احلدود وال ينبغي لإلادرء: " قال علي 
ادرءوا احلدود " .2"مدفعا اد ما وجدمت هلوادفعوا احلد" :قال رسول اهلل  :هريرة قال

اْدَرءَُوا اْلُحُدوَد َعْن  . "3"بالشبهات واقيلوا الكرام عثراهتم إال يف حد من حدود اهلل تعاىل
. 5"ستطعتم اادرءوا اجللد والقتل عن املسلمني ما "  :كما روي .4" ا اْسَتَطْعُتْماِد اللَِّه، َمِعَب

لئن أعطل احلدود بالشبهات أحب إيل من أن أقيمها  ":قالأنه   وثبت عن عمر

                                                                                               
 .".مرفوعا، ورشدين ضعيف

 .331، املرجع السابق، ص1السنن الكربى للبيهقي، ج: أنظر
 .35161: رقم احلديث. باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات ،يف سننه البيهقيأخرجه  - 1

 .بن نافع منكر احلديثاملختار : قال البخاري: قال املصنف
 .333، املرجع السابق، ص1السنن الكربى للبيهقي، ج: أنظر

، دار 3السيوطي، الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، مزج وترتيب الشيخ يوسف النبهاين، ج: وأنظر
 .63، ص(د ت)لبنان،  –الكتاب العريب، بريوت 

 .9131 :رقم.لى املؤمن ودفع احلدود بالشبهاتباب الستر عرواه ابن ماجه يف سننه،  - 2
: وقال عنه األلباين .يف إسناده إبراهيم بن الفضل املخزومي، ضعفه أمحد وابن معني والبخاري وغريهم: يف الزوائد

 .حديث ضعيف
 .111، املرجع السابق، ص9سنن ابن ماجة، ج: أنظر

 .رواه ابن عدى يف الكامل - 3
 .63-61الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، املرجع السابق، ص ص جالل السيوطي، الفتح: أنظر

يف جزء له من حديث اهل مصر واجلزيرة عن ابن عباس وروى صدره أبو مسلم الكجي وابن : وقال فيه املصنف
 .السمعاين يف الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسال ومسدد يف مسنده عن ابن مسعود موقوفا

 .91326: رقم احلديث. باب درء احلدود بالشبهات . شيبة يف مصنفهرواه ابن أيب - 4
، مكتبة 3كمال يوسف احلوت، ط: ، حتقيق1، مصنف ابن أيب شيبة، ج( عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة)ابن أيب شيبة 

 .133، ص 3312الرشد، الرياض، م ع السعودية، 
 ع روح اإلسالمموق: موسوعة احلديث النبوي الشريف، إعداد: موجود ضمن

 http://www.islamspirit.com/ 
 .91321: رقم احلديث. باب درء احلدود بالشبهات  يف مصنفه، ابن أيب شيبة رواه - 5

 .133، املرجع السابق، ص1ة، جمصنف ابن أيب شيب
 .هذا موصول: وقال عنه.35163:شبهات، رقم احلديثوأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب درء احلدود بال

 .333، املرجع السابق، ص  1السنن الكربى للبيهقي، ج: أنظر

http://www.islamspirit.com/
http://www.islamspirit.com/
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إن اهلل تبارك وتعاىل توىل منكم : " قال ،يف رسالته أليب موسى األشعريو .1"بالشبهات
 .2"السرائر ودرأ عنكم الشبهات 

هذا وقد اخذ هبذا القول كثري مـن البـاحثني وعلمـاء الشـريعة اإلسـالمية يف      
قاعـدة فقهيـة كـربى،    " الوقت املعاصر معتربين ان قاعدة درء احلـدود بالشـبهات   

امجع على األخذ هبا مجاهري االئمة والفقهـاء، وهـي قبـل ان تكـون قاعـدة فقهيـة،       
ولـئن  ... مرفوعـا وموقوفـا،  ورد بصـيغ متقاربـة،    حديث مروي عن رسول اهلل 

كان يف بعض طرق احلديث مقال، فانه على كل حـال مـن االحاديـث الـيت تلقتـها      
االمة بالقبول بدءا من عصر الصحابة فمـا بعـد، أي فمضـمونه حكـم جممـع عليـه       

 .3"مكتسب بذلك درجة اليقني والقطع

                                 
 .91321: رقم احلديث. رواه بن أيب شيبة، باب درء احلدود بالشبهات، كتاب احلدود - 1

 .133،املرجع السابق ،ص1ج ،بن أيب شيبةامصنف : أنظر
جملة البحوث ، حتقيق رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعريريفي، ناصر بن عقيل بن جاسر الط - 2

 .931-935، ص ص ،هـ3315هـ 3316قعدة إىل صفر لسنة ال يمن ذ  -العدد السابع عشر ، اإلسالمية
 :موجودة على املوقع

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&

PageID=2528 

 .بني نصها الذي ذكره ابن القيم اجلوزية سابق االشارة إليهقارن بني نص الرسالة و
يسمى بطبيعة العصر، سلسلة هتيئة  ، العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض بينها وبني ماحممد سعيد رمضان البوطي - 3

، اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة اإلسالمية ادارة البحوث (3)االجواء 
 .93، ص9119واملعلومات، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالدب، الكويت، 

، العلوم االدارية 1ية، مقال، جملة جامعة امللك سعود، م عماد عبد احلميد النجار، حتمية اليقني يف االحكام اجلنائ -
 .953-931م، ص ص3226/هـ 3336، الرياض (3)
 :وهو ما ذهب إليه كذلك الشيخ يوسف القرضاوي -

وقد جاء يف ذلك . درء احلدود بالشبهات: إن ما أصبح معروفا يف الفقه اإلسالمي مبختلف مذاهبه املتبوعة، وهو" ...
ادرأوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن وجدمت ملسلم خمرجًا فخلوا سبيله، : )اكم وصححه يقولحديث رواه احل

نعم إن احلافظ الذهيب اعترض على تصحيح احلاكم (. فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ بالعقوبة
لفاروق عمر بن اخلطاب رضى اهلل وكذلك ما صح عن ا. للحديث، ولكن األحاديث اليت سقناها من قبل تشد عضده

من إيقاف حد السرقة عام اجملاعة، لوجود شبهة احلاجة، . وما ثبت من فعله(. ادرأوا احلدود بالشبهات: ) عنه من قوله
فإام ال . له يف ذلك، ومثل هذا يعترب نوعًا من اإلمجاع -وفيهم الفقهاء وأهل العلم والفتوى  -وموافقة الصحابة 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=2528
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=2528
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هناك من الفقه ورغم ما ساقه القائلون بنصية القاعدة وكذا حجية العمل هبا إال ان 
وبعض املهتمني بالبحث يف الشريعة اإلسالمية من ذهب نقيض هذا الطرح مع بعض 

 .االختالف وهو ما سنتناوله فيما سيأيت

Ⅱ- ةـة ال نصيـدة فقهيـشبهات قاعـدود بالـدرء احل: 
من الفقه إىل ان قاعدة درء احلدود بالشبهات هي قاعدة من صنيع  يذهب جانب

عىن ااا ال تستند إىل نص سواء من القران أو السنة كما يدعي انصار هذه فقهاء الشريعة مب
القاعدة، وبالنسبة لألحاديث اليت استدل هبا الفقهاء واليت تشري صراحة ولفظا هلذه القاعدة 

 .فإمنا هي نصوص ال يصح االستناد إليها حبكم ااا جاءت من طرق ال خري فيها
، امـا حـديثا   (3) الظاهر يتزعمهم ابـن حـزم  هذا الطرح قدميا فقهاء  وقد تبىن

فقد كان من دعاته بعض املهتمني بالبحث يف جمال الفقـه اإلسـالمي وخاصـة اجلنـائي     
فكال الطرفني سواء من الفقـه القـدمي أو احلـديث يشـتركان      ،(9) مع فارق يف الطرح

هيـة  يف ان قاعدة درء احلدود بالشبهات ليست قاعدة نصية وإمنا هـي جمـرد قاعـدة فق   

                                                                                               
وال يعترب هذا إسقاطًا للحد كما يذكر بعض الكاتبني، بل إن . على باطل، وال جيمعون على ضاللة يسكتون مجيعًا

 . لعدم استفاء كل أركانه وشروطه! احلد مل جيب أصاًل 
وبعضها يعترب ضربًا . ومن قرأ كتب الفقه وجد فيه أشياء كثرية ذكرها الفقهاء باعتبارها شبهات متنع إقامة احلد... 

 ."ولكنهم رأوا أن أدىن شك يفسر لصاحل املتهم  اإلدعاءحل أو من التم
              القرضاوي الشيخ يوسف موقع: أنظر

                                               http://www.qaradawi.net/library/53/2539.html 
ادرؤوا احلدود : ))شرح حديثيف جوابه عن احد االسئلة املتعلقة ب ما ذهب إليه كذلك الشيخ ابن بازو -

جاء يف هذا الباب عدة أحاديث يف أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضًا، منها احلديث "اذ يرى انه . ((بالشبهات
اء واألمراء أن يدرؤوا احلدود بالشبهة اليت توجب أن الواجب على والة األمور من العلم: واملعىن ...الذي ذكر السائل

الشك يف ثبوت احلد، فإذا مل يثبت عند احلاكم احلد ثبوتًا واضحًا ال شبهة فيه فإنه ال يقيمه، ويكتفي مبا يردع عن 
ال شبهة  إال بعد ثبوت ذلك ثبوتًا... اجلرمية من أنواع التعزير، وال يقام احلد الواجب كالرجم يف حق الزاين احملصن، 

وهكذا بقية احلدود، فالواجب على والة األمر أن يعتنوا بذلك وأن  ...وبأربعة شهود عدول  ...فيه وال شك فيه
 ".يدرؤوا احلد بالشبهة اليت توجب الريبة والشك يف الثبوت

  .(فتاوى)املوقع الرمسي للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز : أنظر
                                                                http://www.binbaz.org.sa/mat/3413 

http://www.qaradawi.net/library/53/2539.html
http://www.binbaz.org.sa/mat/3413
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من ابتكار الفقه اإلسالمي رغم النصوص اليت سـيقت مـن اجـل تـدعيم مقولـة ان      
 . مصدر القاعدة هو نصوص من السنة الشريفة

 :قاعدة فقهية مبتكرة حسب الفقه اجلنائي القدمي درء احلدود بالشبهات -3
لعل ابن حزم الظاهري هو أول من اعترض على اعتبار ان قاعدة درء احلدود 

هي قاعدة نصية واجبة اإلتباع حبيث انه اعترض اشد االعتراض على النصوص بالشبهات 
مثل هذه القاعدة  مل يرد ما يصح على ورودوانه  اليت سيقت باعتبارها منسوبة للنيب 

ان احلدود ال حيل ان تدرأ بشبهة وال ان تقام :"...  :واللفظ الذي ظهرت به ويف هذا يقول
ىل وال مزيد فان مل يثبت احلد مل حيل ان يقام بشبهة لقول رسول بشبهة وامنا هو احلق هلل تعا

وإذا ثبت احلد مل حيل " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام : " اهلل 
 ".تلك حدود اهلل فال تعتدوها: "ان يدرأ بشبهة لقول اهلل تعاىل

حلدود بالشبهات فقد وفيما خيص النصوص اليت استند إليها القائلون بقاعدة درء ا
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ...  :"تساءل عن مدى صحتها وصحة االحتجاج هبا فقال

ان ننظر يف اللفظ الذي يتعلق به من تعلق ايصح أم ال؟ فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق 
من طرق ( أو اصحابه)نص وال كلمة وامنا هي عن بعض اصحاب  ليس فيها عن النيب 

فحصل مما ذكرنا ان اللفظ الذي تعلقوا به ال نعلمه روى عن احد ... ال خري فيهاكلها 
وهذا لفظ ان استعمل ... اصال وهو ادرءوا احلدود بالشبهات ال عن صاحب وال عن تابع

ادى إىل ابطال احلدود مجلة على كل حال، وهذا خالف امجاع اهل اإلسالم وخالف الدين 
احد هو مستطيع على ان يدرأ كل حد يأتيه فال يقيمه وخالف القران والسنن الن كل 

 .1..."فبطل ان يستعمل هذا اللفظ وسقط ان تكون فيه حجة ملا ذكرنا

                                 
 .313-311، املرجع السابق، ص ص33ابن حزم، احمللى، اجلزء  - 1

ل بني واحلرام بني وبينهما احلال:"  عن رسول اهلل   فان شغب مشغب مبا رويناه من طريق البخاري... ":مث قال
امور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من االمث كان مل استبان اترك ومن اجترا على ما يشك فيه من االمث اوشك ان 

فان هذا صحيح وبه نقول وهو عليهم ال " يواقع ما استبان واملعاصي محى اهلل من يرتع حول احلمى يوشك ان يواقعه
ك املرء ما اشتبه عليه فلم يدر ما حكمه عند اهلل تعاىل يف الذي له تعبدنا به، وهذا فرض ال حيل هلم النه ليس فيه اال تر

الحد خمالفته، وهكذا نقول ان من جهل احرام هذا الشئ أم حالل ؟ فالورع له ان ميسك عنه ومن جهل افرض هو أم 
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ويبدو من قول ابن حزم انه من جهة يرفض االحتكام هلذه القاعدة وعدم اعماهلا  
ومع ذلك .اءوهذا ما يؤدي إىل القول ااا قاعدة من صنيع الفقه  ألاا مل تثبت عن النيب 

وحبسب جانب من الباحثني يف هذه املسألة فان ابن حزم وان انكر القاعدة وفق الصياغة 
املتعارف عليها إال انه ال ينكر مؤدى هذه القاعدة واملتمثل يف عدم جواز اقامة احلد يف حالة 

فمذهب ابن حزم من هذه الناحية مطابق ملعىن القاعدة وان . عدم ثبوت ارتكاب اجلرمية
 .1استنكر لفظها

 :احلديثدرء احلدود بالشبهات قاعدة فقهية مبتكرة حسب الفقه اجلنائي  -9
أيد جانب من الفقه احلديث ما ذهب إليه ابن حزم يف انكاره للقاعدة مع جتنبه 

سب حب –ديث اح، وحىت مع فرضية صحة األاديث املستند إليهاحاخلوض يف مدى صحة األ
فسر وفقا لإلطار العام ملقاصد تديث جيب ان احاأل ذهفان ه -هذا اجلانب من الفقه

الشريعة، ويف احلدود اليت ال تؤدي إىل ابطال نظام احلدود، بل لقد ذهب هذا الرأي إىل حد 
ادى "اعتبار ان األخذ بقاعدة درء احلدود بالشبهات بالصورة املختلف عليها بني الفقهاء 

مية، وهي متييع هذه النصوص، حبيث وسيؤدي إىل اخطر ما تعرضت له النصوص اإلسال
فرغم ما تركه الفقه القدمي من ..." سرى الشك يف مدى صالحية هذه النصوص للتطبيق

ثروة فقهية ضخمة قدمت فائدة كبرية للدين اإلسالمي اال ااا من جهة أخرى ادت إىل متييع 
ومع هذا .طيال كلياكثري من املسائل االساسية وهو ما ادى يف النهاية إىل تعطيل احلدود تع

احلكم الذي اقر به هذا اجلانب من الفقه اال انه يعود ويقر حباجة االمة اإلسالمية إىل ضبط 
كثري من القواعد مبا فيها قاعدة درء احلدود بالشبهات، وان كان ما توصل إليه هو انه يضم 

 .2ن تدرأ بشبهةرأيه لرأي ابن حزم  يف ان احلدود كما ااا ال تقام بشبهة فانه ال يصح ا

                                                                                               
ال يقيمه الن االعراض والدماء حرام  غري فرض؟ فحكمه ان ال يوجبه ومن جهل اوجب احلد أم مل جيب؟ ففرضه ان

واما إذا تبني وجوب احلد فال حيل الحد ان يسقطه النه فرض من فرائض اهلل ..." ان دماءكم:"  لقول رسول اهلل 
 ."تعاىل

 .332-331حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص - 1
، مؤسسة دار التعاون للطبع (ط.د)، -اسة مقارنةدر –أبو املعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقايب االسالميي  - 2

 .911-913، ص ص3256والنشر، مصر، 
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وقد ساق جانب من الفقه احلديث مجلة من االعتبارات يدلل هبا على ان القاعدة فقهية 
 :وليست نصية ميكن ردها إىل التايل

يف كتـب احلـديث موقوفـا تـارة      إن احلديث الذي روي عـن عائشـة   
بـل منكـر حسـب     -ومرفوعا تارة أخرى أكد علماء ختريج احلديث أنـه ضـعيف،   

وهكـذا بالنسـبة     1-"النسـائي "مـا سـبق ذكـره، ومتـروك حسـب      البخاري ك
لألحاديث االخرى، ففي سندها راو ضـعيف، ومـن مث فهـي ال تصـلح لالحتجـاج      

ويضيف صاحب هذا االجتاه أن العبارات اليت رويـت عـن عـدد مـن الصـحابة      . هبا
ـ     ري واليت تفيد املعىن نفسه ، هي كذلك غري ثابتة من جهة السـند وطرقهـا كلـها ال خ

أقر بـأن كـل مـا جـاء يف هـذا      " الشوكاين"وحسبه أن .فيها على حد تعبري ابن حزم
ال يصح سـنده بالدرجـة الـيت جيـوز     "؛ مبا يفيد أنه "مقال"املوضوع من النصوص فيه 

وتأسيسا علـى مـا سـبق يـذهب إىل أن قاعـدة درء احلـدود       ".معها االحتجاج به
لتايل فهي قاعـدة فقهيـة أخـذ هبـا     ؛ وبا بالشبهات ال يصح ان تنسب إىل الرسول 

مجهور العلماء وجعلوها جزءا ال ينفصل عن نظام اإلثبات اجلنـائي كمـا هـي مفصـلة     
نظريـة الشـبهة   وحسب تعـبري الـبعض فـإن    . 2يف كتب الفقه على اختالف مذاهبه

تغلب عليها الصناعة الفقهية االمر الذي وسع يف دائـرة اخلـالف الفقهـي حـول مـا      
 .3 يعد كذلكيعد شبهة وما ال

                                 
 : راجع  - 1
 .315ص 1كتاب حد الزنا ج –التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، ابن َحَجر الَعْسقالين -

 :كتاب الكتروين موجود على الرابط التايل
http ://islamic-books.org/cached-version.aspx?id=2468-5-137 

 .31-33، املرجع السابق، ص ص2نيل األوطار ، مجالشوكاين،  -
 :وقد استند للمصادر التالية. 332-331حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص - 2
 .135ص 9ة االحوذي ججامع الترمذي مع شرحه حتف -
 .وهو من رواية خمتار التمار. 112ص 1الزيلعي، نصب الراية لتخريج احاديث اهلداية، ج -
 .335ص  5الشوكاين، نيل االوطار، ج -
عوض حممد عوض، نظرية الشبهة يف الفقه الشرعي، اجمللة العربية للدفاع االجتماعي، العدد التاسع، مارس  - 3

http://islamic-books.org/cached-version.aspx?id=2468-5-137
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ن سلمنا مع صاحب هذا االجتاه ان االحاديـث الـيت سـيقت مبناسـبة قاعـدة      إو
إال أننـا ال   ،درء احلدود بالشبهات ااا احاديث ضعيفة يف جمملها وان فيهـا مـا يقـال   

استدل مبـا سـاقه علمـاء ختـريج      هأنبالنظر إىل : نشاطره يف انه ال يصح االحتجاج هبا
ين اال ان هذا االخري رغم انه أثبـت بـأن مـا ورد يف بـاب     احلديث من بينهم الشوكا

إال انـه مل حيكـم بعـدم    " فيه املقـال املعـروف  " درء احلدود بالشبهات من أحاديث 
صحة االحتجاج هبا بل على العكس من ذلك فقد أكد صـالحية االحتجـاج هبـا مـا     

 .1هادام هناك من االحاديث ما يشد عضد
دميا والعلماء املعاصرين فيما خيص قاعدة درء احلدود وتأييدا ملا قرره الشوكاين ق

ميكننا ان جنزم بأن مثل هذه القاعدة قد فرضت منطقها واستلهمت أبعادها من بالشبهات  
املاضي البعيد حيث استقرت مع امتداد تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ربوع العامل اإلسالمي 

ماء السلف واخللف على حد سواء وقد رافق ذلك اإلمجاع الذي حظيت به من طرف عل
يعد  اللهم ما انفرد به ابن حزم الظاهري وان انصب اعتراضه على ان نسبتها للرسول 

وال يضري العمل هبذه القاعدة طاملا ااا ال ختالف مبادئ الشريعة اإلسالمية، بل . افتراء عليه
: ه قول النيب ااا تعمل على حفظ ما تسعى احكام الشريعة على حفظه وهو ما يصدق

فال حيل املساس هبذه . 2"ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرامفإ"
والظن  ،االساسيات إال حبق واحلق يقتضي اليقني واليقني يقتضي بدوره االبتعاد عن الظن

 .3ال يغين من احلق شيئا كما يقول اهلل 

                                                                                               
 .319حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص: أشار إليه. 91-99صوص صوعلى وجه اخل 31، ص3252

َوَما ِفي اْلَباِب َوِإْن َكاَن ِفيِه اْلَمَقاُل اْلَمْعُروُف َفَقْد َشدَّ ِمْن َعُضِدِه َما َذَكْرَناُه َفَيْصُلُح : " ويف هذا يقول الشوكاين - 1
 ". يَِّة َدْرِء اْلُحُدوِد ِبالشُُّبَهاِت اْلُمْحَتَمَلِة َلا ُمْطَلِق الشُّْبَهِةَبْعَد َذِلَك ِلِلاْحِتَجاِج ِبِه َعَلى َمْشُروِع

 .31-33ص ص ، املرجع السابق،2، مجنيل األوطار الشوكاين، : أنظر
 .5151: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفنت، رقم احلديث - 2

 .3319صحيح البخاري، املرجع السابق، ص: أنظر
 .(91:النجم" )َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َيتِبُعوَن ِإال الظن َوِإن الظن َلا ُيْغِني ِمَن اْلَحق َشْيئا" :يقول تعاىل - 3
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 الفرع الثاين
 هاواعـأنود ـة للحـة الدارئـاق تطبيق الشبهـنط

يقتضينا البحث يف جمال قاعدة درء احلدود بالشـبهات دراسـة نطـاق تطبيـق     
هذه القاعة فيما إذا كان مقصورا على احلدود فقط أم ميتد إىل اجلـرائم بشـىت أنواعهـا    

كما يقتضينا عرض جانبا مـن جهـد فقهـاء االسـالم فيمـا خيـص تصـنيف        (أوال)
 (.ثانيا)الشبهات الدارئة للعقوبة 

 :دـة الدارئة للحـق الشبهـنطاق تطبي :أوال
ارتبطت قاعدة درء احلدود بالشبهات  جبرائم احلدود  بالنظر إىل ان االصطالح يشري 
من الناحية اللفظية جلرائم احلدود بالدرجة االوىل وأحلق هبا العلماء جرائم القصاص حىت 

ا يوحي ااا ليست معنية تاخذ نفس احلكم غري ان جرائم التعزيرية مل يطلها حكم القاعدة مم
هبذا احلكم وهو ما يدعو للتساؤل عن هذا التمييز بني اجلرائم من حيث اعمال قاعدة درء 

 .احلد للشبهة

Ⅰ- درء احلدود بالشبهات قاعدة مقصورة على جرائم احلدود وجرائم القصاص: 
 الرأي الغالب يف الفقه اإلسالمي ان قاعدة درء احلدود بالشبهات يقتصر نطاق

ذلك ان احلدود . هبا جرائم القصاص تتطبيقها على جرائم احلدود بالدرجة األوىل مث احلق
هي عقوبات مقدرة يدخل ضمنها العقوبات املقررة جلرائم احلدود وكذا العقوبات املقررة 

ومن مث ساغ توقيع  .2اما التعازير فااا ال تسقط بالشبهات.1جلرائم القصاص والدية
ن أبعض بالأو كما عرب  –ة على اجلاين استنادا إىل الشبهة ومبوجب الظن العقوبات التعزيري

 .3التعزير يثبت بالشبهة وان الشبهة ال تسقط التعزير

                                 
، مؤسسـة الرسـالة،   6، ط3عبد القادر عوده، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنـا بالقـانون الوضـعي، ج    - 1

 .915م، ص3211/هـ3311بريوت، 
سـنة  ، دار الكتـب العلميـة  ، 3ط،األشباه والنظـائر ،(ن بن أيب بكر بن حممد السيوطيعبد الرمح)السيوطي  - 2

 .393،   ص م3211/هـ3311
، العلوم االدارية 1عماد عبد احلميد النجار، حتمية اليقني يف االحكام اجلنائية، مقال، جملة جامعة امللك سعود، م  - 3
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غري ان هذا التوجه الذي سار عليه الفقه اإلسالمي القدمي اصبح منتقدا يف العصر 
، وهو ما سيكون احلديث وهو ما دفع البعض بالقول بتعميم القاعدة على جرائم التعازير

 .موضوع النقطة املوالية

Ⅱ- تعميم قاعدة درء احلدود بالشبهات للجرائم التعزيرية: 
ارتبطت قاعدة درء احلدود بالشبهات  جبرائم احلدود  بالنظر إىل ان االصطالح يشري 
من الناحية اللفظية جلرائم احلدود بالدرجة االوىل وأحلق هبا العلماء جرائم القصاص حىت 

نفس احلكم غري ان اجلرائم التعزيرية مل يطلها حكم القاعدة مما يوحي ااا ليست معنية  تأخذ
هبذا احلكم وهو ما يدعو للتساؤل عن هذا التمييز بني اجلرائم من حيث اعمال قاعدة درء 
احلد للشبهة، أهو راجع للمصطلح الذي استمد صورته من النصوص الشرعية الدالة على 

هبذا النوع من اجلرائم اليت تعد خطرية وقد انفرد الشارع احلكيم على  ذلك؟ أم أنه مرتبط
 جترمي االفعال فيها وحتديد عقوباهتا وكذا طرق اثباهتا مبا ال يدع جماال لألفراد للخوض فيها؟ 

الفقه اإلسالمي القدمي اصبح منتقدا يف العصر احلديث  التوجه الذي سلكهن إ
قواعد العدالة اجلنائية مما استوجب من هذا الفقه احلديث  واملعاصر لعدة اعتبارات تقتضيها

والباحثني املعاصرين للقول بتعميم تطبيق القاعدة على جرائم التعازير ألنه ليس هناك مربر 
 . 1مينع من هذا التعميم بل ان دواعي التعميم متطلبة اكثر يف هذه احلالة

ـ    ن احلجـج واالعتبـارات   هذا وقد استند الداعون إىل هذا التوجـه إىل مجلـة م
 :2ميكن ردها إىل التايل

سند من ان ابعاد جرائم التعزير عن دائرة نظرية الشبهة الدارئة للحد ليس له  -
النصوص أو عماد من التطبيقات يدعمه، إال يف احلالة اليت تتحقق الشبهة غري ان مفعوهلا 

                                                                                               
 م، ص3226/هـ 3336، الرياض (3)
 .936، املرجع السابق ، ص3ده، جعبد القادر عو - 1
 :أنظر حول هذه احلجج - 2
 .311-395حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص ص -
 .913-919عماد عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص ص -
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ففي هذه احلالة فقط ال ميكن يقتصر على ابعاد العقوبة احلدية مع قيام العقوبة التعزيرية 
ة ـة لقيام شبهـوم هبا جاءت نتيجـوبة احملكـدة مرة أخرى الن العقـمال القاعـاع

 .ديةـة لعقوبة حـدارئ
حد : ان كلمة حد تستعمل للتعبري عن العقوبة واجلرمية معا بشكل عام، فيقال -

يدل على ذلك  القذف وحد الزنا وحد السرقة مبعىن عقوبة جرمية القذف وهكذا ومما
من أصاَب َحدًّا فُعجَِّل عقوبَته يف الدُّنيا فاللَُّه أعَدُل ِمن ""  :الذي يقول فيه حديث للنيب 

هذا باإلضافة إىل ان الفقهاء مددوا نطاق تطبيق . 1"أن ُيثنَِّي على عبِده العقوبَة يف اآلِخرِة
انتمائها جلرائم احلدود مما   قاعدة درء احلد بالشبهة اىل جرائم القصاص على الرغم من عدم

يدل على انه لو كان القصد باحلد جرائم احلدود وحدها ملا ضم الفقهاء جرائم القصاص 
 .جلرائم احلدود لتطبق عليهما نفس القاعدة

ان حرفية النصوص اليت تناولت قاعدة درء احلدود بالشبهات، ذكرت جرائم  -
هذه احلرفية يؤدي إىل القول بغياب أي حكم والتزام .احلدود دون جرائم القصاص والتعزير

مع العلم ان  –أو نص يقضي جبعل املصلحة يف درء العقوبة  يف هذين النوعني من اجلرائم 
وما دام درء العقوبة بالشبهة يف القصاص  –العقوبة يف هذه اجلرائم قد تصل إىل القتل 

ليها اصال يف عقوبة والتعزيرات ينطوي هو كذلك على مصلحة من جنس ما ورد النص ع
احلدود، فإن املصلحة تقتضي مد سلطان النص إىل ما مل يرد فيه حكم محاية ملصلحة من 

 .جنس ما ورد النص حلمايته، وهو ما يلتئم مع غايات الشريعة وأصوهلا الكلية

إذا كان االصل يف اإلنسان براءة جسده من احلدود والقصاص والتعزير كما مت  -
غري املعقول ختصيص احلدود بقاعدة درء احلدود بالشبهات باعتبارها نتيجة بيانه سابقا فمن 

 .2منطقية لقاعدة االصل براءة الذمة دون اجلرائم التعزيرية الن ذلك خيل بعمومية القاعدة
                                 

 .1331: الصفحة أو الرقم ،اجلامع الصغري ، السيوطي: احملدث ،علي بن أيب طالباحلديث رواه  - 1
 .صحيح: دثخالصة حكم احمل

 .موقع الدرر السنية سابق االشارة إليه: أنظر
 :قريب من هذا انظر - 2
 .911-252عماد عبد احلميد النجار،املرجع السابق ، ص ص -
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هذا وميكن ان نبحث نطاق تطبيق قاعدة درء احلد للشبهة وذلك من خالل االطالع 
مي من اجل تصنيف الشبهات اليت قال هبا الفقهاء يف شىت على اجلهد الذي بذله الفقه اإلسال

انواع احلدود والقصاص وهو جهد بذله جانب من الفقه دون آخر ومن خالل هذه 
التقسيمات اليت اوردها الفقه ميكننا ان نطلع على نطاق تطبيق هذه القاعدة حىت وان كان 

ن القضاء اإلسالمي قد عمل به أو من وجهة نظر فقهية حبتة اذ ان هذا التقسيم ال يدل على ا
 .انه نتاج قضائي حبت

 :أنواع الشبهة الدارئة للعقوبة من خالل التصنيف الفقهي هلا: ثانيا
اهتم الفقهاء املسلمون بوضع ضوابط حماولني من خالهلا مجع شتات ما اعترب شبهة 

االحناف  دارئة للحد وما ال يعترب كذلك، ومن أبرز من اهتم هبذه املهمة هم فقهاء
والشافعية وبعض من فقهاء املالكية، وأما احلنابلة ومجهور املالكية فبالرغم من اام مل يهتموا 
بالتصنيف ومل يصرحوا به إال اام يوردون امثلة ال خترج عن التقسيمات اليت اعتمدها فقهاء 

 .1احلنفية والشافعية
بيان اقسامها إىل درجة وقد  توسع فقهاء الشريعة اإلسالمية يف تعداد الشبهات و

وسنقتصر يف هذا املوضع على بعض من هذه . افتئات على الشريعة اإلسالميةاعتربها البعض 
 (.Ⅱ)مث ما تعلق بطرق إثبات اجلرمية ( )التقسيمات خنص منها ما تعلق باجلرمية املرتكبة 

Ⅰ- ةـاملرتكب ةـاجلرميبة ـشبهات متعلق: 
قدمها الفقهاء مبناسبة جرائم احلدود على أساس ويظهر ذلك من خالل االمثلة اليت 

ومن بني هذه الشبهات خنص . الرأي قدميا يعتد بتطبيق القاعدة على احلدود والقصاص فقط
 . بالذكر كل من شبهة امللك، وشبهة الدليل، وشبهة احلق

فيتعذر استيفاء عقوبة حد السرقة ضد االب إذا سرق مال ابنه بسبب شبهة ملك 
وهكذا بالنسبة للذي يسرق . 2"انت ومالك ألبيك: "ابنه بناء على قول النيب االب ملال 

                                 
 .939، املرجع السابق، ص3عبد القادر عوده،  ج - 1
 .31-33سليمان بن عبد اهلل أبا اخليل، املرجع السابق، ص ص -  
 331: الصفحة أو الرقم .صحيح ابن حبان : املصدر .ابن حبان: احملدث .ملؤمننيأم ا عائشة: الراوي - 2
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من املال العام فال قطع يف هذه احلالة على ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية 
ليس على من سرق من بيت املال : "انه كان يقول استنادا ملا اثر عن علي  1واحلنابلة

ذه احلالة له حق يف هذا املال لكنه حق مشاع مما قامت معه شبهة فالسارق يف ه.2"قطع
 .3دارئة للحد، اال ان هذا ال يعفيه من التعزير النه اخذ املال دون اذن احلاكم

فهذه الطائفة من الشبهات متعلقة بالركن الشرعي للجرمية كما يذهب جانب من 
 متفق عليه، يسمح ملرتكب الفقه اإلسالمي احلديث لوجود نوع من احلق، وان كان غري

اجلرمية اتيانه وهذا االختالف فيما هو حق كسبب لالباحة هو الذي اورث الفعل شبهة 
اعتربت كافية لدرء احلد، بالنظر إىل ان الركن الشرعي للجرمية يقتضي حتقق شرطني يتمثل 

 .4رتكبهاألول يف خضوع الفعل املرتكب لنص جترمي، والثاين عدم وجود سبب يبيح الفعل مل
ومن االمثلة . 5كما يدخل ضمن هذه الطائفة ما يطلق عليه بعض الفقه شبهة الدليل

اليت يسوقها الفقهاء انه ال جيب حد الزنا بالوطء إذا كان ذلك يف زواج اختلف العلماء يف 
، والزواج باخلامسة حله  كزواج املتعة والشغار والتحليل، وكذا الزواج بال ويل وال شهود

، ففي مثل هذه الصور من الزواج يوجد دليالن احدمها يبيح 6الرابعة البائن، وغريها يف عدة
َلْيَس اْخِتَلاُف َو".واالخر حيرم مما ينبين على ذلك اعتبار دليل االباحة شبهة دارئة للحد

ُرُض َبْيَن َأِدلَِّة التَّْحِرمِي َوِإنََّما الشُّْبَهُة التََّعا -كما قال العز بن عبد السالم –اْلُعَلَماِء ُهَو الشُّْبَهُة 
ُدُهَما َوالتَّْحِليِل ، َفِإنَّ اْلَحَلاَل َما َقاَم َدِليُل َتْحِليِلِه ، َواْلَحَراَم َما َقاَم َدِليُل َتْحِرمِيِه ، َوَلْيَس َأَح

                                                                                               
 .أخرجه يف صحيحه: خالصة حكم احملدث

 .موقع الدرر السنية سابق االشارة إليه: أنظر
 .165-166طه أمحد حسن حفين، املرجع السابق، ص ص - 1
 .35113: ن بيت املال شيئا، رقم احلديثرواه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب السرقة، باب من سرق م - 2

  312، املرجع السابق، ص1السنن الكربى للبيهقي، ج: أنظر
 .161-165طه أمحد حسن حفين، املرجع السابق، ص ص - 3
 .936-933أبو املعاطي حافظ أبو الفتوح، املرجع السابق، ص ص - 4
 .911-913صحممد أبو زهرة، العقوبة، املرجع السابق، : أنظر حول ذلك - 5
 .133-131 ، املرجع السابق، ص ص39ابن قدامه، املغين، ج - 6
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ويف هذا اوجد الفقهاء قاعدة فقهية مفادها ان كل فعل يكون حمل .1ِ"َأْوَلى ِمْن اْلآَخر
 .2ف بني الفقهاء حال وحترميا اعترب هذا االختالف شبهة يدرأ هبا احلداختال

أما شبهة احلق فهي ان يكون ملرتكب الفعل شبهة حق اتيانه ولو باالستصحاب مع 
شيء آخر كأن يطأ الرجل مطلقته طالقا بائنا يف عدهتا ظنا منه أاا حتل له؛ فحسب مجهور 

ة حق الزوجية املفترض يف العدة، فيدرأ عنه وعن طليقته الفقهاء ال يقام عليه احلد لقيام شبه
 .3إذا ادعيا احلل، فإذا ثبت علمهما باحلرمة طبق عليهما احلد لعدم توفر الشبهة

Ⅱ- ةـرق إثبات اجلرميـة بطـشبهات متعلق: 
يشترط يف األدلة اليت يعتد هبا يف إثبات قيام اجلرمية ان تكون قاطعة ومستمرة من 

وى إىل ان يصدر احلكم، بل من الفقهاء من يشترط استمرار هذه القطعية إىل وقت قيام الدع
 .(9) تأخري يف االثبات يورثه شبهةالكما أن ،(3)ان تنفذ العقوبة 

 :ان يكون الدليل قاطعا يف داللته على ارتكاب اجلرمية مع استمرار هذا الوصف -3
ميـة سـواء كـان اقـرارا     ويقتضي ذلك ان الدليل الذي يستند إليه يف إثبات اجلر

أو شهادة شهود أو أي دليل اخر جيب ان يفيد اجلـزم والـيقني لـدى القاضـي علـى      
ثبوت الواقعة، على ان ال يتعارض من جهة أخـرى مـع أدلـة أخـرى ألنـه يف هـذه       

، كـأن يشـهد   4احلالة سيشكل شبهة إثبات قد تكون سـببا يف درء العقوبـة املقـررة   
هد ثقات من النساء ااا عذراء فـال حـد عليهـا علـى مـا      اربعة على امرأة بالزنا، فيش

ذهب إليه بعض من الفقه اإلسالمي منهم الشافعي، وان خـالفهم االمـام مالـك لعـدم     

                                 
 ،ط .د)، دار الكتب العلمية، ج؟، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم: أنظر - 1
 .369-363، ص ص(ت.د

 .ِلْلَوْطِء َكالنَِّكاِح اْلُمْخَتَلِف ِفي ِصحَِّتِه ِفي السََّبِب اْلُمِبيِحوهو يعترب مثل هذا النوع من الشبهة بالشبهة 
 .913حممد أبو زهرة، العقوبة، املرجع السابق، ص - 2
 .153-151طه أمحد حسن حفين، املرجع السابق، ص ص - 3
 .935أبو املعاطي حافظ أبو الفتوح، املرجع السابق، ص - 4
 .311-315ع السابق، ص صهاليل عبد الاله امحد عبد العال، اإلثبات، املرج -  
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 .1اعتداده بشهادة النساء يف جرائم احلدود
كما يشترط الفقه اإلسالمي باإلضافة إىل ما سبق ان تستمر قيام قطعية الدليل إىل ان 

ضية املطروحة وتنفيذه، فإذا حدث مثال وان رجع الشهود عن شهادمت، يصدر حكم يف الق
أو املقر عن اقراره قبل ان ينفذ احلكم كان ذلك مبثابة شبهة تدرأ هبا العقوبة، وسندهم يف 

وهذا خبصوص حماولة  2"يتوب فيتوب اهلل عليه فلعله هال تركتموه:"ذلك قول الرسول 
 . 3جم يف حقهماعز اهلرب اثناء تنفيذ عقوبة الر

 :ةـه شبهـيورث اإلثباتري يف ـتأخال -9
يذهب جانب من الفقه اإلسالمي إىل ان التأخري يف الشهادة أو االقرار يعترب شبهة يف 

غري ان البعض يفرق بني االقرار والشهادة . اإلثبات وذلك يف جرائم السرقة والزنا والشرب
من قيمته االثباتية ألنه يصدر بعد تردد مث  فيعترب التأخري يف االقرار يزيده قوة وال ينقص

ويف املقابل يذهب جانب اخر من . اما التأخري يف الشهادة فيعترب شبهة تدرأ هبا العقوبة.اقدام
ال ميثل  شبهة وبالتايل ال مانع من قبوهلما طاملا ان  الفقه إىل ان  التأخري يف الشهادة أو االقرار

 .4بطالنهالتأخري يف قول احلق ال يدل على 
فان توسـع الفقهـاء املسـلمون يف القـول بالشـبهات الدارئـة        ويف اعتقادنا

 ،للحدود امنا كان سببه هو ان هذه املرحلة مل تعرف بعد اسـلوب التقـنني أو التشـريع   
وهـذه حتتـاج يف    ،مث ان أحكام الشريعة اإلسالمية تستند إىل نصوص القـرآن والسـنة  

وإمنـا   ،وبالتايل مل تستقر االمـة علـى رأي واحـد    كل مرة إىل تفسري من طرف العلماء
ممـا أدى يف بعـض احلـاالت     ،كان االجتهاد على اشده واحلركة الفقهية يف تطور دائم

ممـا   ،إىل اخلروج عن االصول الشتغال الـبعض بـالفروع دون الرجـوع إىل االصـول    

                                 
 .153، املرجع السابق، ص39ابن قدامة، املغين، ج - 1
 .وقد اشار البن قدامة. 999-993أبو زهرة، العقوبة، املرجع السابق، ص ص -  
 .35113: رقم احلديث. رواه البيهقي يف سننه الكربى، باب املعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك - 2

 .121-125، املرجع السابق، ص ص1بيهقي، جالسنن الكربى لل: أنظر
  .931أبو املعاطي حافظ أبو الفتوح، املرجع السابق، ص - 3
 .95حممود مصطفى، املرجع السابق، ص - 4
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وبالتـايل   .وباب درء احلدود بالشبهات مما حلقـه هـذا االمـر    ،نتج عنه هذا االنفالت
باإلضـافة إىل االسـتفادة ممـا     ،فبوجود تشريعات مضبوطة ومدروسة جتمع عليها االمـة 

وصلت إليه القوانني الوضعية من حيث منهجية دراسـة اجلرميـة واجملـرم ومـا يتصـل      
سيقلل حتما من التوسع يف القول هبذه القاعدة كلما كـان هنـاك افتقـار لـركن      ،هبما

أو  ،ذها وصفا غـري الوصـف الـذي توبـع بـه مرتكبـها      أو ألخ ،من اركان اجلرمية
وهكـذا سـيبقى جمـال واسـع      ،أو ختفيفها لعذر خمفـف  ،سقوط العقوبة لعذر معفي

للقاضي وهو الذي يتصدى ملسـألة وجـود شـبهة أم ال الضـطالعه وحـده بوقـائع       
 .القضية املطروحة أمامه

 *   *   *   *   *   * 

اخلاصـة للشـك يف اجملـال القضـائي، فهـو      ويف ختام هذا الفصل ننبه للمكانة 
مبثابة صمام أمان للحكم القضائي، خاصـة القاضـي منـه باإلدانـة، فقبـل االقتنـاع       
والذي قد يرتقي إىل درجة اليقني البد هلذا الشك ان يرافـق كـل اجـراءات الـدعوى     

 فان كان يف مراحلها االوىل متطلبا اكثـر بـالنظر إىل الطـابع اخلـاص هلـذه     . اجلنائية
املراحل؛ اذ يوظف لصاحل العدالة الـيت تأخـذ علـى كاهلـها واجـب البحـث عـن        
احلقيقة، فإنه مطلوب كذلك يف مرحلة احملاكمة، ألنه ميثـل بالنسـبة للقاضـي اجلنـائي     

فتسـلح القاضـي   . امليزان الذي يزن به األدلة فيمكنه من تقـديرها تقـديرا موضـوعيا   
يل دومنـا ان يعـرض علـى هـذا الكاشـف      هبذا الشك املنهجي ال يترك جماال ألي دل

الذي يكشف عن مواطن القوة والضعف يف الدليل الـذي يقـدم، سـواء كـان دليـل      
وحىت وان مترس الشك ومكـث وأىب إال ان يسـيطر علـى تفكـري     . إثبات أو دليل نفي

القاضي رغم كل اجلهود اليت بذهلا القاضي من اجل جتـاوزه، فـإن ذلـك يعـد مبثابـة      
املتهم حبيث يكون هذا النـوع مـن الشـك خمـرج قـانوين بالنسـبة       ترجيح ملصلحة 

للقاضي اجلنائي حىت ال يكون موضع لوم من طرف القـانون وجنـدة بالنسـبة للمتـهم     
 .عندما يكون سببا يف تربئة ذمته من اجلرمية اليت اهتم بارتكاهبا
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وفيما خيـص قاعـدة درء احلـدود بالشـبهات فقـد بـدى أاـا ال ختتلـف         
مبدأ الشك يفسـر لصـاحل املتـهم حـىت حـول مسـألة مصـدر هـذين         كثريا عن 

ــا يف     ــع نطاق ــبهات أوس ــدود بالش ــدة درء احل ــدت قاع ــدتني، وان ع القاع
 .التطبيق من مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم



 

 

 

 

   خاتمـــــــة
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  ____________________ 

 
سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل جيدر بنا ان نسجل بأن يف ختام هذه الدراسة 

حرية  مبدأحدمها خيص القاضي اجلنائي بشكل مباشر وهو أ:  مبدأين أساسيني إىلتستند 
 بل ،ن كان يستعملهإ، والثاين ال خيص القاضي بشكل مباشر و االقتناعالقاضي اجلنائي يف 
حيتاج  مستقل مبدأ األول. الشك يفسر لصاحل املتهم مببدأمر ويتعلق األ، يستفيد منه املتهم

أما الثاين . ضمن البحث إليهعلى ما توصلنا  وحرية تقديره حرية قبول الدليل: دعامتني إىل
براءته وحتميل  إثباتنتيجة اعفاء املتهم من  إىل باإلضافةهم نتائج قرينة الرباءة أفيعترب أحد 

 .عبئها جلهة املتابعة
ميثذل سذلطة حقيقيذة     األولن أومصذدرمها   املبذدأين واملالحظ على هذذين  

 إليذه وكلذ   أالالزمة للقيام باملهمذة الذ    للقاضي اجلنائي متكنه من ان تكون له احلرية 
 ، مامذه أوهي البحث عن احلقيقة من خالل التحقيذق واحلكذم يف القةذية املطروحذة     

تتعلق أساسا يف اسناد التهمة لشخص معني عن طريذق مذا أمكذن تذوفنه مذن      وال  
. وحرية قبذول الذدليل كمذا ذكرنذا     اإلثباتحرية  مببدأمتسلحا يف ذلك  ، أدلة تدينه

ما الثاين فال يعترب سلطة حقيقية بالنسبة للقاضي اجلنذائي وان امكذن اعتبذاره ار ذا     أ
 مبذدأ يف القةية ال  ينظرهذا، ولكذن يعتذرب    احلكم عندما يعجز عن  إليهمواتيا يستند 

  .هو الرباءة اإلنسانصل يف مشل هو كون األأ مبدأوضع يف صاحل املتهم اقتةاه 
يعترب مبثابة مؤشر على مذد  التذوازن الذذب جيذ  ان      املبدأينقرار هذين إان 

اهتذام معذني بارتكذار  ذرم      إليذه تكون عليه محاية مصلحة الفرد املتمثل فيمن و ه 
معاق  عليه قانونا، ومصلحة اجملتمع ال  تقتةي صذد كذل عذدوان علذى مصذاحله      

وهلذا فقذد انشذ ل بعذن مذن الفقذه       .وذلك باالقتصاص ممن ثب  ارتكابه هلذا اجلرم
وقذد سذجل    التقائهمذا ، الذب ينجر على  واألثر املبدأينهذين ال  جتمع عالقة الحول 

ن يصدر بناء علذى قناعذة ال يالبسذها شذك     أالبد  القاضي اجلنائيقرار  نأهذا الفقه 
الرباءة، لكن بذني هذذين القذرارين املسذتقلني      أودانة مةمون القرار هو اإل سواء كان
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قد تو د منطقة وسط يفرضها متركز الشك حبيث مينع القاضذي مذن ان يتخذذ موقفذا     
ضذع يتحذتم علذى القاضذي     مام هذذا الو أ .واضحا خبصوص الشخص موضوع املتابعة

اجلنائي ان يصدر حكما يقةي برباءة املتهم حبكم ان االدانذة تقتةذي اقتنذاع القاضذي     
قذد  ممذا  ان الشك يفسر لصاحل املتذهم   أساسفيكون قراره هذا مبين على . اقتناعا يقينيا

حريذة القاضذي    مبذدأ نتيجة مذن نتذائج    إالاالخن ما هو  املبدأيدفع لالعتقاد ان هذا 
الشذك يفسذر لصذاحل     مبذدأ ن أن هذا االعتقاد ال يصح حبكم أاجلنائي يف االقتناع غن 

ومذا يؤكذد هذذا املنحذى      .نتيجة من نتائج قرينة الرباءة كما سبق بيانه إالاملتهم ما هو 
فالقاضي اجلنائي قذد تكذون لديذه قناعذة      ؛ نفس النتيجة إىلال يؤديان  املبدأينن كال أ

يعتذرب غذن كذا     دلذة  أان ما سيق مذن   إالثبوت التهمة ضد الشخص املتابع ذاتية ب
ففي هذه احلالة يتحتم عليه تربئة املتهم، فذالقرار يف هذذه احلالذة كذان علذى       ،إلدانته
حريذة القاضذي اجلنذائي     مبذدأ  أساسالشك يفسر لصاحل املتهم وليس على  مبدأ أساس

ال لقرينة الرباءة كةذمانة هامذة تقذا مانعذا     هذه النتيجة تربز الدور الفع .يف االقتناع
.يفتقر لدليل يقيين باإلدانةمام إصدار حكم قاضي أ

  ____________________ 

 أو؟  ويف االخن نتساءل مع  ان  من الفقه هل القاضي اجلنائي يشك فعال
 ؟ ن يشكور آخر هل للقاضي الوق  الكايف ألبأسل

قصدنا من خالل السؤال الشك الذذب يوفذا مذن ا ذل البحذث عذن        إذا
اجلزائيذة املتبذع يف اجلزائذر واملذأخوذ      اإل راءاتاحلقيقة، فال نعتقد ان القاضي يف نظام 

من النظام الفرنسي انه يشك فعال، لسب   لي هذو ان هذذا النظذام ال يذدع  ذاال      
ان صذح هذذا    -للقاضي اجلنائي الن يشك ذلك ان مراحل الدعو  اجلزائيذة حتتكذر   

من الدعو ، فقد ذكرنا آنفذا ان هذذا الشذك     ألوىلامسالة الشك يف املراحل  -التعبن
يتداول عرب مراحل التحقيق األولية  بداية من مجذع االسذتدالالت الذذب تةذطلع بذه      

استعماال يف هذه املرحلة للبحث عذن احلقيقذة وهكذذا     أكثرالةبطية القةائية ويكون 
ل ففذي هذذه   قةاء التحقيذق ان كذان لذه  ذ      ىلإالنيابة العامة و إىلوصل امللا  إذا

 ،الفترات يوفا الشك من طر  هذذه اهليئذات مذن ا ذل البحذث عذن احلقيقذة       
املتذهم حبسذ     أوالبعن ضد مصذلحة املشذتبه فيذه     إليهفيستعمل حس  ما ذه  
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فيجمع كل ما ميكن ان يدين هذين االخنين وقد يسذت ر  االمذر فتذرة طويلذة      ،احلالة
يذتم تدوينذها    اإل ذراءات هذذه  وقد يتعرض الشخص املتابع إل راءات قسرية وكذل  
مرحلتذها   إىلوصذل  القةذية    إذاوتدرج يف ملا يسلم يف االخن للقاضذي اجلنذائي   

 .االخنة وهي احملاكمة

  ____________________ 

كان للقاضذي اجلنذائي هامشذا ميكذن      إذاومن هذه اللحظة ميكننا التساؤل فيم 
مامه ملفا دون  فيه كذل مراحذل املتابعذة ومذا     أله ان ميارس حقه يف الشك وقد وضع 

ورغذم مذا ميكذن ان تذثنه     . لزمها من ا راءات ور االت قام  بالدور املنذا  اذا  
مرافعات الدفاع من توضيحات ومن تساؤالت مشذككة يف ادعذاءات  هذة املتابعذة     

الذبعن   إليذه إال ان االقوال ليس بوسعها دائما ان تدحن ما هو مكتور كما ذهذ   
السب  لن يستطيع القاضي اجلنائي ان يشك ألنه ال يكذذر مذا  ذاء يف امللذا      وهلذا

مكتوبا بل انه قد يصيح ويتوعد املتهم املاثل امامذه ويطلذ  منذه السذكوت وحيذذره      
 .مدون يف امللا يءن كل شأب

احلقيقذة القةذائية    إىلوإذا مل ميارس القاضي اجلنذائي الشذك الذذب يوصذله     
له ذلذك وهذو مل يبذذل اجلهذد الكذايف مذن        ىاملتهم؟ أَنيا له ان يفسره لصاحل فك

ان تفسذن الشذك    .يف واقعيتذها  أوال  قد يتشكك يف صذحتها   األدلةخالل متحيص 
يأيت بعد ان يستنفذ القاضي اجلنائي كل مذا يف وسذعه مذن ا ذل      أمرلصاحل املتهم هو 

قناعذة يقينيذة    إىلال  حبوزته فإذا مل يتمكن من ذلك حبيذث مل يصذل    األدلةاستنطا  
تدين املتهم فسر هذا الشك لصاحل املتهم فان مل ميتثل القاضذي اجلنذائي هلذذا الشذر      
عد توفيفه للشك يف صاحل املتهم توفيفا يف غن  لذه بذل ويسذتو   الذنقن مذن      

والنتيجة ان عذدم ممارسذة القاضذي اجلنذائي للشذك كمنذهج       . طر  احملكمة العليا
ادعذى   إذامنذ البداية فال معىن ان يوففه يف صذاحل املتذهم   للبحث عن احلقيقة القةائية 

 .عدم متكنه من جتاوزه فألنه مل يبذل اجلهد الكايف لذلك
ان القاضي اجلنائي يف حا ة ماسة الن يشك الن الشذك هذو مفتذاحل احلقيقذة     

ن مارسه القاضي على أصوله ارتاحل ضمنه للنتيجذة الذ  يذدويفا يف قذراره االخذن      إف
مل يتجاوزه ففذي كذال احلذالتني     أوخبصوص القةية املطروحة امامه سواء جتاوز الشك 
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دانذة  إ إىلوصذلته قناعتذه   أن إفذ : فان قراره حيمل قناعة ذاتية بأنه بذل كل ما يف وسعه
در ذة   إىل أبحذد الذيقني    إىلوصل  هذذه القناعذة    إذااملتهم فلن يصدر قراره إال 

نذه بذربء   أ إىلوصذلته  أن إو ،ن املتهم هو من اقتذر  اجلذرم   أكبنة من االحتمال ب
الذ  سذيق  مذن طذر   هذة       األدلذة تشكك يف  أودلة تفيد بذلك أسواء لورود 

.ن كان اقتناعه تر يحيا وليس يقينياإاملتابعة ففي احلالتني فهو مقتنع بقراره و

  ____________________ 
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Ⅱ- 18:...............هيمنة مبدأ القناعة على اإلثبات اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية 
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 املبحث الثاين
 املبدأ وحدوده: حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع

 املطلب األول
 القاضي اجلنائي يف االقتناعطبيعة مبدأ حرية 

 الفرع األول
 مضمون مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع

 11:......................مدلول وأساس مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع: أوال
Ⅰ- 11:.....................املدلول القانوين ملبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع 
Ⅱ- 10:.........................األساس القانوين حلرية القاضي اجلنائي يف االقتناع 
 17:.........................نطاق تطبيق مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع: ثانيا
Ⅰ- 18:..................................التحقيق االبتدائي تطبيق املبدأ يف مرحلة 
Ⅱ - 70:..........................................يف مرحلة احملاكمة تطبيق املبدأ 

 
 الفرع الثاين

 دعائم مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع
 

 70:.....................................حرية القاضي اجلنائي يف قبول الدليل: أوال
Ⅰ- 71...............................:.سند حرية القاضي اجلنائي يف قبول الدليل 
Ⅱ- 78:..........................................................مفهوم الدليل 
 81:.....................................حرية القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل: ثانيا
Ⅰ- 81..............................................:.تقدير الشهادة واالعتراف 
Ⅱ- 92:...................................تقدير احملررات وأعمال اخلربة والقرائن 
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 املطلب الثاين
 قاضي اجلنائي يف االقتناعمبدأ حرية ال حدود

 الفرع األول
 مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع قيود

 
 121...............................:.........مصدر مقيد حلرية اختيار الدليل: أوال
Ⅰ- 121:...........................................األدلة املتطلبة يف جرمية الزنا 
Ⅱ- 121:....................................مسائل أولية ذات إثبات غري جنائي 
 128:................................مصدر مقيد حلرية اقتناع القاضي اجلنائي: ثانيا
Ⅰ- 129:.......................................حجية بعض احملاضر ملا ورد فيها 
Ⅱ- 110:......................................................القرائن القانونية 

 الفرع الثاين
 حرية القاضي اجلنائي يف االقتناعضوابط مبدأ 

 
 118:..............................ضوابط تتعلق حبرية القاضي يف قبول الدليل:أوال
Ⅰ- 118:.......................وجوب تأسيس اقتناع القاضي على أدلة مشروعة 
Ⅱ- 102:........................وجوب تأسيس اقتناع القاضي على أدلة وضعية 
 100:..........................................ضوابط تتعلق بتكوين االقتناع:ثانيا
Ⅰ- 100:......................................اإلحاطة بالدليل بصورة متكاملة 
Ⅱ- 101:.......................تواؤم اقتناع القاضي مع مقتضيات العقل واملنطق 
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 الفصل الثاني

 سلطة القاضي الجنائي عند الشك 
 

 100..............................................................:متهيد وتقسيم
 املبحث األول

 أساسا يوظفه القاضي اجلنائي للبحث عن احلقيقة القضائيةالشك 
 املطلب األول

 حاجة القاضي اجلنائي للشك كمنهج عند تقدير األدلة
 الفرع األول

 اإلسالميةالشك بني النظرة الفلسفية واملرجعية 
 

 101...............................................:الشك من منظور فلسفي: أوال
Ⅰ- 101...................................:املدلول  اللغوي واالصطالحي للشك 
Ⅱ- 101..............:انقسام الفالسفة حول طبيعة الشك ودوره يف الفكر واملعرفة 
 108............................................:الشك يف املرجعية اإلسالمية: ثانيا
Ⅰ- 108......................:تعرض القرآن الكرمي ملسألة الشك دليل على أمهيته 
Ⅱ- 101....................................:الشك موضع اهتمام علماء االسالم 

 
 الثاين الفرع

 يـال القضائـي اجملـك فـالش
 107.......:طابع خاص شك القاضي ينفصل عن الشك الفلسفي هو شك ذو: أوال
Ⅰ- 107.................................:الطبيعة اخلاصة للشك يف جمال القضاء 
Ⅱ- 109................القاضي اجلنائي قد يكون ضحية الشك املرضي أو الغرور  
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 112.......................:إدماج الشك كمنهج استدالل يف العملية القضائية :ثانيا
Ⅰ- 111..:دمج الشك كطريقة استدالل يف حاالت التلبس وعند فرض اجراءات قسرية 

Ⅱ- 110..................:دمج الشك كطريق استدالل عند إقرار القرينة القانونية 
 

 املطلب الثاين
 اجلنائي للشكجتاوز القاضي ضرورة 

 الفرع األول
 جتاوز القاضي اجلنائي للشك يعين حلول اليقني القضائي حمله

 
 118...............................:لقرينة الرباءةمدلول اليقني القضائي اهلادم : أوال

 -  118................:القضائي مدلول اليقنيحبث يف : باليقني إالالشك ال يزول 
Ⅱ- 110....:حبث يف أساس اليقني القضائي اهلادم لقرينة الرباءة: اليقني ال يزول بالشك 
 170..............................:اليقني القضائي ال يعين يقني من غري شك: أوال
- 170.......................:القضائي نسبة ضئيلة من الشك ال تنفي توفر اليقني 

Ⅱ- 171.............................:واجب القاضي اجلنائي جتاه الشك الضئيل 
 الفرع الثاين
 رساء للحقيقة القضائيةإجتاوز القاضي اجلنائي للشك هو 

 
 177..................:مضمون احلقيقة القضائية ومتييزها عن احلقائق األخرى :أوال
-  177..........................:اجلنائيمدلول احلقيقة اليت يبحث عنها القاضي 

Ⅱ- 180..........:اختالف احلقيقة القضائية عن احلقيقة العلمية واحلقيقة التارخيية 
 188....:ظهارها كاملةإتتنازعها قيم أخرى حتد من  احلقيقة قيمة قضائية نسبية: ثانيا
- 189............................................:حدود متعلقة بالقاضي نفسه 

Ⅱ- 191.............................................:حدود متعلقة بقيم خمتلفة 
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 املبحث الثاين
 يفسره القاضي اجلنائي لصاحل املتهمثانويا الشك 

 املطلب األول
 لصاحل املتهم يفسر الشك مبدأ

 الفرع األول
 وتباين الفقه يف تفسريه مدلول مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم

 
 191...................:مدلول مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم وتنوع مصادره: أوال
Ⅰ- 191.................................:الشك يفسر لصاحل املتهم مدلول مبدأ 
Ⅱ- 198..........................................:مصدر املبدأ وسنده القانوين 
 020............................:تباين الفقه يف تفسري مبدأ الشك يفيد املتهم :ثانيا
Ⅰ- 020......................:...ثباتيةالعملية اإل يستند العتباراتالذي تفسري ال 
Ⅱ- 021........................:السياسة اجلنائيةيستند العتبارات الذي تفسري ال 

 
 الفرع الثاين

 خصائصهنطاق تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم و
 027............................:نطاق تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم: أوال
Ⅰ- 027..:مدى تطبيق مبدأ الشك يفسر لصاحل املتهم عرب مراحل الدعوى اجلنائية 
Ⅱ- 010.........:يفسر لصاحل املتهم بالنسبة للقانون أو الواقع مدى تطبيق الشك 
 018...............................:خصائص الشك املقبول إلفادة املتهم به: ثانيا
Ⅰ- 019............:الشك املقبول إلفادة املتهم به يف القانون الفرنسي صخصائ 
Ⅱ- 000............:الشك املقبول إلفادة املتهم به يف القانون اجلزائري صخصائ 
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 املطلب الثاين
 درء احلدود بالشبهات يف الفقه اجلنائي االسالمي

 الفرع األول
 مدلول الشبهة الدارئة للحد و مصدرها

 
 001...":األصل براءة الذمة"مدلول الشبهة الدارئة للحد ومدى صلتها بقاعدة : أوال
Ⅰ- 007.........................................:الدارئة للحد مدلول الشبهة 
Ⅱ-  009....":االصل براءة الذمة"مدى صلة قاعدة درء احلدود بالشبهات بقاعدة 
 001..:تباين الفقه اإلسالمي يف اعتبار قاعدة درء احلدود بالشبهات قاعدة نصية ام فقهية:ثانيا
Ⅰ- 000...................................:درء احلدود بالشبهات قاعدة نصية 
Ⅱ- 001...........................:درء احلدود بالشبهات قاعدة فقهية ال نصية 

 
 الفرع الثاين

 نطـاق تطبيق الشبهـة الدارئـة للحـد وأنـواعها
 

 002.....................................:نطاق تطبيق الشبهة الدارئة للحد :أوال
Ⅰ- 002.:درء احلدود بالشبهات قاعدة مقصورة على جرائم احلدود وجرائم القصاص 
Ⅱ- 001..................:تعميم قاعدة درء احلدود بالشبهات للجرائم التعزيرية 
 000..............:من خالل التقسيم الفقهي هلا الدارئة للعقوبة أنواع الشبهة :ثانيا
Ⅰ-  000......................................:املرتكبة جلرميةباشبهات متعلقة 
Ⅱ- 001..................................:شبهات متعلقة بطرق إثبات اجلرمية 

 
 012...................................................................:خامتة

 011...........................................................:قائمة املراجع




