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رؤية العدالة اجلنائية تبسط ركائزها و أركاهنا على أساس  إىلاإلنساين املعاصر  اجملتمعيتطلع 
إىل  إقرار نظام من القواعد الشفافة و املرنة و املوضوعية اليت من شأهنا أن تؤدي يف النهاية 

 بات اجعادال بني احلقوق و الو ئي عادل يوفر األمن و االستقرار للجميع ،و يقيم توازان قضا
القضاء على اإلطالق نظرا  أنواعو إذا كان من املعروف أن القضاء  اجلزائي من أخطر 

عتمد بشكل أساسي على يكما أنه  و مساسه ابحلقوق و احلرايت األساسية لإلنسان هلتعلق
جبملة من  األحكام  ،لذلك  ينبغي  أن حياط إصداراالقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي يف 

الضماانت و املعايري املوضوعية اليت ينتج عنها أحكام قضائية جزائية  بعيدة عن اهلوى و 
رجوها  يالعاطفة و التحكم  و من مثة  تقرتب أكثر فأكثر من احلياد و النزاهة و العدالة اليت 

 كل أفراد اجملتمع.
ضوابط  اليت تساهم بصفة عامة من الضماانت و ال و يعّد تسبيب األحكام  القضائية 

يف  ضمان نزاهة و عدالة اجلهاز القضائي نظرا ملا تتضمنه من قواعد شكلية و  فّعالبشكل 
 صورها و ابرز معانيها . أرقى إىل اإلنسانيةموضوعية ترقى ابلعدالة 

وضوعات ذات الطابع العملي ألنه يرتبط موضوع تسبيب األحكام القضائية من املو يعد  
و قرارات كانت جماال  أحكامصخلصو  ما أفرز  قضاء النق  من و اب ابلعمل القضائي

الدراسات  أنعلمنا  إذا،خاصة  األسبابخصبا للدراسة العلمية والتعليق عليها من انحية  
غالبية الطعون ابلنق  املرفوعة ضد األحكام و  أنيف هذا اجملال  قد بينت  اإلحصائية

 القرارات القضائية كانت بسبب عيوب التسبيب املختلفة .
و الشكلية اليت تضمن  اإلجرائيةكما أن هذا املوضوع ذو شقني شق شكلي يتناول القواعد 

 اإلجراءاتقانون  هبتنظيمسالمة التسبيب من الناحية الشكلية لصحة األحكام و قد تكفل 
اشرة بقانون  العقوابت أو ابلقانون اجلنائي املوضوعي و و شق موضوعي يتصل مباجلزائية 

تها من صحة األحكام  و سالم إىلمبراعاة القواعد املوضوعية يف التسبيب و اليت تؤدي 
 لتسبيب.العيوب املوضوعية التصلة اب

ية القضائية  اليت أتخذ هبا ابلتسبيب  أحد الدعائم األساسية اليت حتكم العمل االلتزامو يعد  
. و هذا ما اإلنصافالعدل  و  إقرار  إىلالقانونية احلديثة يف سبيل الوصول  األنظمةغالبية 

بذل قصارى جهد  ليسلم حكمه من  النق  و النقد و ال يتحقق هذا  إىليدفع القاضي 
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لوقائع و القانون األمر إال إذا كان احلكم القاضي الصادر قائما على أسس متينة من انحية ا
 أثناء تسبيبه.  

من بني أهم رغم حداثته نسبيا صفة عامة موضوع تسبيب األحكام القضائية ب يعدّ و  
و  االجتماعيةاملواضيع اليت حتتل مساحة معتربة من النقاش و التفكري يف األوساط العلمية و 

علم املنطق القانوين و املنطق بعلوم كثرية تفرعت عن الرتباط هذا املوضوع يف اجملتمع الثقافية 
القضائي  و هي مسائل تتصل مباشرة بفلسفة القانون هذا من جهة كما يرتبط هذا 

اجملتمع   من أفرادمبوضوع العدالة اإلنسانية اليت ينشدها كل فرد  وضوع من جهة أخرىامل
ن الشفافية وتسعى اجملتمعات املتقدمة اىل تكريسها  يف منظومتها القضائية إلضفاء  مزيد م

  لدميقراطية يف املمارسة القضائية.و ا
لذلك ارتقى موضوع تسبيب األحكام القضائية ليحتل مكانة مرموقة يف املنظومة القانونية 

ف يصنلتولعل هذ  األمهية  هي اليت كانت الدافع األساسي  وراء العديد من مشرعي الدول 
ينبغي الوقوف عندها و عدم ختطيها  تسبيب األحكام القضائية من املبادئ الدستورية  اليت 

 أبي شكل من األشكال من خمتلف القواعد  القانونية الوضعية األخرى .
ة املختلفة على وجوب و ضرورة تسبيب األحكام الدساتري الوطني نصت  قد و هلدا ف

 411نص الدستور اجلزائري يف املادة ا النهج إذ ذهو قد سارت اجلزائر على  القضائية ،
ألحكام القضائية و ينطق هبا يف  تسبيب األحكام حيث جاء فيها ) تعلل ا إلزاميةمنه على 

شكل اإلدارية باملدنية و  اإلجراءاتمن قانون  722نصت املادة  كما.ات علنية(لسج
حلكم إال ال جيوز النطق ابتسبيب األحكام حيث جاء فيها ) إلزاميةواضح و صريح على 

 إىليشار  أنسبب احلكم من حيث  الوقائع و القانون، و ،و جيب أن يبعد تسبيبه
كما نصت املادة  يرد على كل الطلبات و األوجه املثارة(. أنالنصو  املطبقة ،و جيب 

 احملكمة العليا مسببة(. أحكاماجلزائية على أنه) تكون  اإلجراءاتمن قانون  174
 هذ  املكانة املرموقة  إىلو إدا كان موضوع التسيبب يف األحكام القضائية بشكل عام ارتقى 

جلزائية يبدو أكثر أمهية بل و أكثر خطورة التصاله ابحلقوق حكام اة لألبن األمر ابلنسإف
وق ا و اإلقليمية حلقو املواثيق الدولية  العاملية منه اليت كرستها اإلعالانت لإلنساناألساسية 

ها على اصخلصو  احلق يف احلياة و احلق يف احلرية و احلق  يف  احملاكمة و من اإلنسان
 املنصفة و العادلة .
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حتقيق عدالة  إىلبطبعه و هو يتابع و يراقب نشاط العدالة يتطلع  اإلنساينذلك أن اجملتمع 
يت تنطق هبا ية على أسس من اإلقناع و التأسيس املوضوعي لألحكام اجلزائية البنجزائية م

 تسبيب ربلك إال عات الطابع اجلزائي ، و ال يتأتى ذخمتلف احملاكم و اجلهات القضائية ذ
توفري نوع من الطمأنينة و الثقة  إىلهذ  األحكام اجلزائية تسبيبا موضوعيا ومنطقيا  يؤدي  

ودا أو شه أويف أفراد اجملتمع سواء أكانوا متهمني أم ضحااي  واالجتماعيو األمن النفسي 
 )توين النفوس.و قد عرّب  إىل االطمئنانفالقضاء املسبب يضفي  من اجلمهور. نيعمتاب
 عن هذا املعىن بعبارات دقيقة حيث قال : T.sauvel فالسو 

(Nous ne demandons pas seulement au juge de mettre fin a nos 

différends ,nous lui demandons de nous expliquer, de nous faire 

non pas seulement jugés mais si  êtrecomprendre, nous voudrions 

 1chose) e,ce qui est bien autr persuadéspossible  

ابلوقوف على هذا التسبيب  االجتماعيةفهؤالء األشخا  ابختالف مراكزهم القانونية و  
ة كام اجلزائية مل تكن وليدة العاطفح  األن هذالنوعي واجلاد واملوضوعي لألحكام يتأكدون أ

يل إهنا نتيجة و أثر جملهود فكري شاق  ي اجلزائي ضاو اللحظة اليت يعيشها  القأأو املزاج  
 أمامعماد  البحث املضين و التحقيق املعمق و الفحص الدقيق لعناصر امللف املطروح 

 القضاء و هذا ما يتجسد بشكل واضح يف إعالن األسباب .
أن يبتعد القضاء اجلزائي بشكل خا  عن التسبيب املعيب الناتج عن التسبيب ينبغي 

ن التهمة اثبتة من خالل لتصريح )أبالذي يستعمل عبارات غامضة و جمملة كا االفرتاضي
 اإلثباتامللف و املناقشات و ما دار يف اجللسة ,,,اخل( دون توضيح عناصر الدعوى و أدلة 

بعها هذا الطريقة يف التسبيب جتعل منه جمرد صيغة مألوفة يتّ  أنو احلجج و الرباهني، ذلك 
ن ذلك أإصدار األحكام اجلزائية.القضاة دون استعمال للجهد العقلي و املنطقي إثناء 

جيعل منه عمال موضوعيا و ليس جمرد متطلب شكلي  ب املطلوب يف األحكام اجلزائيةلتسبيا
  شكلية .يفرضه القانون لصحة األحكام من الناحية ال

على سواء كانت صادرة ابإلدانة أم الرباءة و غين عن البيان القول أن بناء األحكام اجلزائية 
أساس متني من التسبيب املوضوعي و النوعي جيد  صدا  اإلجيايب األول و أثر  الطيب يف 

 ين تصدوا للفصل يف  هذ  القضااي اجلزائية  اصخلطرية اليت هلاو ضمري  القضاة الذ نفوس
                                                 

1 Frédéric Berenger,la motivation des arréts de la cour de cassation, 

presses universitaires d’aix-Marseille,2003,p15  
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من خالل الرضا و االطمئنان الذي حيصل هلم اتصال مباشر ابحلقوق األساسية لإلنسان.
ة  املستفيضة و املوضوعية كانت نتيجة للدراس  إليهاهذ  األحكام اليت توصلوا  أنابعتبار 
تعدت هبم عن اهلوى و امليل العاطفي و النفسي الذي قد ينتاب احلكم اجلزائي اليت اب

 الصادر.
ة اليت تراقب بواسطتها اجملالس ييعد من بني اآلليات القانون اجلزائيةبيب األحكام كما أن تس

ى لالقضائية و احملكمة العليا و حماكم النق  بشكل عام احلكم اجلزائي و مدى بنائه ع
ملساءلة القاضي اجلزائي عن اقتناعه  أداة إىلة سليمة. دون أن تتحول يأسس و قواعد منطق

لوسيلة املثلى اليت ميكن مبوجبها تاليف األخطاء اليت قد يقع فيها كما يعّد االشخصي.
القضاة ،فبواسطته ميكن اكتشاف النقائص و الثغرات اليت اعرتت  البناء الفكري للحكم 

 .ماجلزائي الصادر ضد املته
كانت جل التشريعات اجلزائية سلمت مببدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي فإهنا   إذاو 

يف املقابل فرضت  عليه التسبيب املوضوعي و املؤسس الذي يكشف على أنه أجرى حبثا 
عنها يف  أعلنو أن النتيجة اليت ا لعناصر امللف املوضوعة حتت يد ،معمقا و فحصا دقيق

ة هلذا البحث املضين و الشاق الدي اجرا  القاضي بناء على منطوق حكمه هي مثرة طبيعي
املعلومات و املعطيات اليت دارت أمامه يف اجللسة و هدا انسجاما مع ما قرر  املشرع 

اجلرائم  إثبات:" جيوز اجلزائية اليت جاء فيها  اإلجراءاتمن قانون  747اجلزائري يف املادة 
ال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك وللقاضي ماعدا األحو  اإلثباتأبي طريق من طرق 

احرتاما ووقوفا  أخرىأن يصدر حكمه تبعا القتناعه اصخلا ..."،هذا من جهة و من جهة 
 عند قرينة الرباءة املكّرسة دستوراي.

ولقد وفقت حمكمة النق  املصرية يف الداللة على أمهية تسبيب األحكام بقوهلا"أبّن تسبيب 
الضماانت اليّت فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر لقيامهم مبا  األحكام من أعظم

وهنا فيما يفصلون فيه الّنظر لتعرف احلقيقة اليّت يعلن عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان
من األقضية،و به يسّلمون من مظنة التحكم واالستبداد، ألنّه كالعذر فيما يرأتونه ويقّدمونه 

به يرفعون ما قد يدين على األذهان من الّشكوك والريب  مهور،وبني أيدي اصخلصوم واجل
فيدعون اجلميع إىل عدهلم مطمئنني وال تقنع األسباب إذا كانت عباراهتا جمملة، وال جتد 

  .فيها حمكمة النق  جماالً لتبيني صحة احلكم من فساد "
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اجلزائية و  حكاماألتسبيب  إلزاميةو هلذا  نص املشرع اجلزائري أيضا بشكل  صريح على 
يلي:"كّل حكم  ليت جاء فيها مااإلجراءات اجلزائية امن قانون  923هو ما قرر  يف  املادة 

جيب أن ينّص على هوية األطراف وحضورهم وغياهبم يف يوم الّنطق ابحلكم، وجيب أن 
يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون األسباب أساس احلكم، ويبنّي املنطوق اجلرائم اليّت 

ّرر إدانة األشخا  املذكورين أو مسؤولياهتم أو مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة تق
 ونصو  القانون املطبق واألحكام يف الّدعاوى املدنية."

فاملشرع اجلزائري هبذا النص  قد حسم األمر و اعترب أن جوهر احلكم اجلزائي هي األسباب 
يعد وفقا هلدا النص ابطال و عدمي  األسباب،و من مثة فإن أي حكم جزائي أييت خاليا من 

وهذا ما  يفتقد لألساس الذي يبىن عليه  و القاعدة  الصلبة  اليت يقف عليها . ألنه األثر
مل تشتمل على  إذااألحكام تكون ابطلة  أنينسجم ما كثري من التشريعات اليت اعتربت 

 األسباب اليت بنت عليها.
:هل يعد تسبيب احلكام اجلزائي الذي  األيتل ؤ لتساالبحث من خالل ا إشكاليةربز وت 

االقتناع  أاجلزائية يتناىف مع مبد اإلجراءاتمن قانون  923فرضه املشرع مبوجب املادة 
و  اجلزائية ؟ اإلجراءاتن و من قان 747مبوجب للمادة  املكرسالشخصي للقاضي اجلنائي 

االستثناء اصخلطري الذي  و هل يعتربلتزم القاضي اجلزائي بقواعد معينة يف التسبيب ؟ هل ي
 احلكم  يدها يفل إطالق أحكامهاعفاء حمكمة اجلناايت من تسبيب أنشأ  املشرع اجلزائري إب

 يقيها من االحنراف و التعسف و امليل ؟  ضابط آوكما تريد دون قيد 
و هل  للتسبيب دور يف خلق التوازن املنشود بني االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي و 

 التعسف احملتمل الذي قد يصدر من القاضي اجلزائي  عن طريق األحكام اجلزائية ؟ 
مل ينل موضوع تسبيب األحكام اجلزائية يف التشريع اجلزائري حظا كافيا من الدراسة  و 

ابلقدر الذي انل به موضوع االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي رغم -العناية الالزمة  
و لذلك آثرت دراسة هذا املوضوع اهلام و احلساس التصاله  -بينهماالرابط القوي املوجود 

ابلعدالة اجلنائية و ابحلقوق و احلرايت اليت يطالب هبا كل فرد يف اجملتمع و اليت تعد مسة من 
على اجملتمعات املتقدمة،كما حاولت الوقوف  مسات التحضر و الرقي اليت متتاز هبا

القضاء اجلزائري يف هذا املوضوع  و ابصخلصو  التطبيقات  أنتجهااليت  االجتهادات العديدة
القضائية اليت افرزها  قضاء احملكمة العليا .ابعتبار  قضاء يراقب تسبيب األحكام و القرارات  
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أفضل الطرق لتحرير األحكام القضائية و تسبيبها فهو يساهم  إىلالصادرة و يرشد القضاة 
 ائي.يف حتسني و ترقية نوعية العمل القض

التعرف على القواعد الشكلية و املوضوعية اليت  ينبغي توافرها يف  إىلتسعى هد  الدراسة و  
حتقق اهلدف الذي وضعه  أنتوافرت  إنجمال تسبيب األحكام اجلزائية و اليت من شأهنا 

املشرع  الدستوري من وراء فرض التسبيب،كما هتدف الدراسة الوقوف على السلبيات اليت 
القواعد الصحيحة  املرتبطة  إغفالكون يف منظومتنا القانونية و القضائية جراء ت أنميكن 

 ابلتسبيب.
إن الصعوابت اليت واجهتين يف إعداد  هذا البحث  تتمثل يف  قلة املراجع اليت تناولت  

 إىلائري مما حتم علي الرجوع ز ابلدراسة  موضوع تسبيب األحكام اجلزائية يف التشريع اجل
سي و مقارنة ذلك مبا عليه األمر ابلنسبة تشريع املصري و الفرنليت اهتمت به يف الاملصادر ا

 .للتشريع اجلزائري 
ملوضوع تسبيب  نصا واحدا إاليف امليدان اجلزائي مل خيصص املشرع اجلزائري  أنكما 

اجلزائية مما حال دون معرفة  اإلجراءاتمن قانون  923و هو نص املادة  األحكام  اجلزائية
ابلتطبيق القضائي و أكثر االهتمام  إىلاملشرع يف هذا املوضوع ، هذا ما دفعين  بنظرةعميقة 

  لالستعانة هبا يف هذ  الدراسة . أحكام كانت حمل نشرما أنتجه من 
رض  ( ف-دراسة مقارنة–ألحكام اجلزائية الدراسة هبذا العنوان ) تسبيب ا موضوع إن

اجلزائري و ما  استعمال مناهج علمية معينة أييت على رأسها املنهج املقارن بني التشريع
ريعات تضمنه من نصو  و أحكام جزائية ذات الصلة ابملوضوع املدروس و بني التش

ما هو كلتشريع اجلزائري  املصدر التارخيي ل  و السيما منها التشريع الفرنسي ابعتبار  األجنبية
 جممل التطورات و للتأثر البني الذي يلحق هذا األخري يفسني و الباحثني ار معروف لدى الد

ري لثرائه ابلعديد غاية اليوم ،كما كانت املقارنة ابلتشريع املص إىلبه  ةالالحقو التعديالت 
نهج لت  الدراسة املكما  استعمطة مبوضوع التسبيب.بمن األحكام القضائية املتعلقة و املرت

ك بتفسريها و و ذل يت هلا عالقة مبوضوع التسبيبالتحليلي لنصو  القانون  اجلزائري  ال
،كما حاولت   توضيح معانيها و تفكيك عناصرها  وفقا ملا قصد  املشرع من هذا املوضوع
 إعطاء الدراسة الوقوف على السلبيات اليت شابت هذ  النصو  و حماولة بياهنا و

ل ،كما مش دراسةمع هدف هذ  ال يتالئمو تعديلها مبا  إصالحها ة واالقرتاحات املناسب
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لك بغية معرفة هتا لنا احملكمة العليا  و ذالتحليل العديد من األحكام القضائية اليت  وفرّ 
 ألنهابعا عمليا ابمتياز تخذ طيموضوع تسبيب األحكام اجلزائية  أناجلانب التطبيقي ابعتبار 

األسباب. إعالنأساس احلكم هو  أنقال ذلك أنه كما ي و جوهر هذ  األحكامعماد   
الفصل  قهما مقدمة :فصلني اثنني تسب إىلفقد مت تقسيم البحث   و ملعاجلة هذا املوضوع 

( و قد قسمته اهب االلتزامماهيـة تسبيــب األحكام اجلزائية و نطاق اء بعنوان )جاألول فقد 
ت فيه عرب مطلبني ئية حيث تناولمبحثني : املبحث األول: ماهيـة تسبيــب األحكام اجلزا إىل
القانونية و طبيعة الو  عرب احلقب التارخيية املتعددةاجلزائية  هوم و تطور  تسبيب األحكاممف

تسبيب األحكام ب االلتزامعنوان نطاق يب أما املبحث الثاين:  فقد جاء بلتسباملنطقية ل
. و البياانت ملها التسبيب و األحكام اليت يش إليهئية و يقصد به اجملال الذي ميتد اجلزا

 املختلفة اليت جيب أن تذكر يف منت األحكام اجلزائية .  
و  قواعد تسبيب األحكام اجلزائية وآاثر خمالفاهتا(الفصل الثاين فقد كان حتت عنوان ) أما
يف تسبيب األحكام بغي أن تلتزم هبا احملكمة اليت ين القواعد الصحيحة تبيان ي تضمنذال

حىت يسلم حكمها من العيوب و النقائص و يفلت من  النق  من طرف احملكمة اجلزائية 
قد احتوى على العديد من  والعليا و يعترب هذا الفصل اجلانب العملي يف موضوع التسبيب 

احملكمة العليا  مبناسبة الفصل يف الطعون ابلنق  اليت ترفع  أصدرهتااألحكام  اجلزائية اليت 
ها األحكام القضائية.كما تضمن هذا تبسبب عيوب التسبيب املتعددة  اليت تضمن إليها

 الفصل على اجلزاءات اليت تلحق احلكم عند خمالفته هلذ  القواعد السليمة يف التسبيب .
قواعد تسبيب األحكام  مها : املطلب األول:و كانت دراسة هذا الفصل عرب مطلبني اثنني 

هذا و قد . قواعد تسبيب األحكام اجلزائية،أما املطلب الثاين: جزاء خمالفة  اجلزائية
،مث بع   هذا البحثامتة تتضمن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل خ تضمن البحث

                                                                                     .التوصيات
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 لفصــل األولا
ماهيـة تسبيــب األحكام اجلزائية و 

 هبا االلتزامنطاق 
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 يهيد وتسسي مت
تسبيب األحكام اجلزائية ال سّيما أّن  اهيةتقتضي منا الّدراسة يف هذا الفصل التعّرض مل    

قسم بشكل كبري يف وضع مفهوم موّحد له،كما نقف على الّتطّورات املتتالّية اليّت نالفقه قد ا
 طرأت على مدلوله يف األنظمة القانونية القدمية واملعاصرة، فضاًل عن احلديث عما ميثّله
التسبيب من أمهّية ابلغة تتجّلى يف نقاط عّدة،ومن مثة التطّرق للوظائف املختلفة اليّت يؤديها 
التسبب واألشكال املتنّوعة اليّت ظهر هبا وال يزال يظهر هبا يف خمتلف األنظمة اإلجرائية 
 احلديثة،كما نستعرض لطبيعة التسبيب،ونتطرق أيضا اىل اجملال الذي يتحدد به اإللتزام 
ابلتسبيب من حيث األحكام اجلزائية اليت يفرض فيها القانون التسبيب و األسباب اليت 
تلتزم هبا حمكمة املوضوع بتضمينها يف هذ  األحكام.ولذلك فإنّه ميكن تقسيم هذا الفصل 

 اىل مبحثني اثنني و ذلك كما يلي:
 :ماهيـة تسبيــب األحكام اجلزائية املبحث األول:
 األحكام اجلزائية سبيبطاق اإللتزام بتن: املبحث الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 
 

 :ماهيـة تسبيــب األحكام اجلزائية املبحث األول:

تفرض علينا الدراسة يف هذا املبحث التطرق اىل مفهوم مصطلح التسبيب فضال عن   
 التطرق اىل طبيعته املختلفة و ذلك يف مطلبني متتاليني: 

 األحكام اجلزائية: تسبيبمفيهوم األّول: طلبامل

يف األنظمة  هنتطّرق يف هذا املطلب لتعريف مصطلح التسبيب  مث للتطور الذي حلق مبفهوم
القانونية املختلفة كما نبحث أيضا األمهية البالغة اليت حيتويها التسبيب و الوظائف اليت 

 يؤديها و األشكال اليت يظهر هبا وذلك ضمن الفروع اآلتية:
 :التسبيبمصطلح ريف تع: األّول فرعال

 سنحاول يف هذا الفرع تعريف التسبيب لغة واصطالحاً مث تعريفه يف الّتشريع وفقا ملا يلي:  
يف الّلغة العربية من الّسبب، وقد  :يرجع أصل مصطلح التسبيبتعريف التسبيب لغةأوال:

 املعاين:جاء الّسبب يف كالم العرب بعّدة معاين متباينة يف األلفاظ متقاربة يف 
:كّل شيء يتوّصل به إىل غريُ  وقد تسبب إليه واجلمع أسباب، وكّل شيء الّسبب لغةف

يتوّصل إيل الشيء فهو سبب، وجعلت فالاًن يل سببًا إىل فالن يف حاجيت أّي وصّلة 
وذريعة، وقوله تعاىل:"َوتـََقطََّعْت هبههُم اأَلْسَباب"، قال ابن عباس: املوّدة وقال أبو زيد: 

سباب هي املنازل، وفيه الوجهان معاً، املنازل واملودة وهللا عّز وجّل مسّبب األسباب ومنه األ
كما أييت السبب مبعىن احلبل فقد جاء يف قوله تعاىل:" من كان يظن أن لن (.1)التسبيب

ينصر  هللا يف الّدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل الّسماء" أّي من كان يظن أّن هللا عّز وجّل 
ينصر حممدًا صلى هللا عليه وسلم حىّت يظهر الّدين فليمت غيظاً. كما تعين احلبّل لن 

والّسقف والّسماء: أّي فليمدد حباًل يف سقفه مّث ليقطع، ليمّد احلبل حىّت ينقطع فيموت 
 خمتنقاً.

فالسبب هو احلبل الّذي يتوّصل به إىل املاء مّث استعري لكّل ما يتوّصل به شيء ويف     
زيل احلكيم قوله تعاىل:"وآتينا  من كّل شيء سبباً فاتّبع سبباً، وقوله تعاىل:""تقطعت هبم التن

                                                 
 .773،   4332ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، الطبعة األوىل، اجمللد الثالث، بريوت، ـ 1
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وأتيت كلمة سبب واجلمع أسباب مبعىن أبواب ومنه قوله  (.1)األسباب" أّي أعيتهم احليلّ 
 . (2)تعاىل:" لعّلي أبلغ األسباب أسباب الّسموات" أّي أبواهبا

وأسباب احلكم يف (.3)وصل للحكم من خالل أسباب معّينةفتسبيب احلكم يقصد به لغة التّ  
  (.4)القضاء ما تسوقه احملكمة من أدلّة واقعية وحجج قانونية حلكمها

" تعين الباعث والّذي يدفع للقيام بشيء،  Motifأّما يف الّلغة الفرنسية فإّن كلمة سبب"
دفعته إلصدار حكمه.أّما كما تعين أيضًا مكان يف احلكم أين يضع القاضي األسباب اليّت 

 (.5)" فهو يعين إبداء أو بيان األسباب لتربير صدور قرار أو حكم معنّي Motiverفعل"
" فتعين الّدفع واحلّث أو الّدوافع املباشرة أو عملية الّدوافع، Motivationأّما عبارة "   

املعاين الّسابقة  وحسب بع  اآلراء، فإّن هذا املصطلح مل يظهر إاّل يف القرن العشرين ،ويف
الذّكر ما هو ماّدي خا  ابلّتحريك والّدافع الواقعي، ومنها ما هو معنوي خا  ابحلّث 

 (.6)والّدافع الّنفسي
وجتدر اإلشارة أّن مصطلح التسبيب يف فرنسا تطّور عرب العصور من الّناحية الّلغوية،     

والّذي كان  Mouvoirعلففقد كان األساس الّلغوي للّتسبيب يف القرن الثالث عشر 
هبا املّتهم وأن يشري إىل  صّرف معنا  آنذاك جملّرد إلزام القاضي بذكر ثبوت اجلرمية املتابعين

 . (.7)الّنص القانوين الّذي حيكم هذ  الواقعة والّذي مبقتضا  عوقب وحوكم املّتهم
tiverMoأّما يف القرن الثّامن عشر فقد أصبح األساس الّلغوي للتسبيب هو فعل 

والّذي  
يقصد به بيان األسباب اليّت بىن عليها احلكم وأّدت إىل صدور  سواء كانت مبنية على 

                                                 
، 149،   4391ـ إبراهيم مصطفى وآخرون،املعجم الوسيط، جممع الّلغة العربية، مطبعة مصر، اجلزء األّول 1

 .773،   4391املعجم الوجيز، جممع الّلغة العربية، شركة اإلعالانت، مصر، 
 .91،   4399د علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء القضاء والفقه، مطبعة االنتفاع،ـ حمم2 
 .149ـ إبراهيم مصطفى وآخرون،املرجع السابق،   3 
      Paris, p 676                                                        -Petit Larousse 1995ـ 4 

-979،صص 4393سن،احلكم اجلنائي الصادر ابإلدانة،رسالة دكتورا ، جامعة القاهرة،ـ سعيد عبد الّلطيف ح5 
972. 

، 7119ـأمحد حامد البدري،الضماانت الدستورية للمّتهم يف مرحلة احملاكمة اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 6 
  944. 

نية والتجارية،دار الفكر العريب،الطبعة ـ عزمي عبد الفتاح،تسبيب األحكام وأعمال القضاء يف املواد املد7 
 .944، أمحد حامد البدري،املرجع السابق،   71   4399األوىل،القاهرة، 
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ونتيجة لذلك فإّن (.1)الواقع أم القانون وتقنع ابلّتايل من يتابع ذلك احلكم بصّحته وعدالته
إيراد مصطلح التسبيب تطّور مدلوله الّلغوي من جمرد التزام شكلي يقع على القاضي معه 

اجلرمية املرتكبة  والّنصو  العقابية اليّت حتكمها إىل أن أصبح مدلوله هو البحث يف الّدوافع 
اليّت أّدت ابلقاضي إىل إصدار  حكمه وهي ما نسميها أبسباب احلكم سواء أكانت قانونية 

 أو واقعية.
 أوردها الفقه :نتابع يف هذا العنصر خمتلف الّتعريفات اليّت تعريف التسبيب اصطالحا  اثنيا:

القانوين للتسبيب، كما نتعّرض لتعريف التسبيب يف الفقه اإلسالمي،ويف الّتشريعات املختلفة 
 اليّت تناولته يف تشريعاهتا وذلك كما يلي:

:انعكست املعاين الّلغوية للتسبيب على املعىن السانوين الفسهالتسبيب يف تعريف -1
ه استقراء األسباب اليّت حتّرك احلكم وتدفعه إىل الّصدور الفقهي له، إذ ميكن اعتبار  اترة أبنّ 

يف الواقع كحدث عيين، كما ميكن اعتبار  اترة أخرى أبنّه استقراء البواعث أو األسباب 
 (.2)الّنفسية اليّت حرّكت القرار أو ما ميكن تسميته ابلتسبيب الّنفسي

ية حاولت تّعريف وتفسري وابلّرغم من ذلك، فقد ظهرت عّدة اجتهادات وآراء فقه    
الّتسبيب ال سّيما وأّن خمتلف الّتشريعات اإلجرائية تفادت تعريفه كما جرت عليه العادة يف 
ذلك اتركه ذلك للّنشاط الفقهي.ونظرا لكثرة وتشّعب هذ  اآلراء اليّت قيلت يف تعريف 

حيث ذهبت  الّتسبيب، فإنّه بعد دراستها وحتليلها ميكن تقسيمها إىل جمموعات معّينة
يف تعريفها للتسبيب واعتمدت على اعتبار التسبيب هو بيان األسباب  اجملموعة األوىل

الواقعية والقانونية ،فاألسباب الواقعية تتمّثل يف ماّدايت اجلرمية من حيث ثبوهتا ونسبتها 
روف للمّتهم وإيراد األدلّة اليّت اعتمدت عليها احملكمة يف إصدار حكمها وكذا التطّرق للظ

احمليطة ابجلرمية املرتكبة، أّما األسباب القانونية فتتمّثل يف الّنصو  العقابية اليّت حتكم 
 األفعال اجلرمية وإظهار عملية التكييف ومن مثّة احلكم الّصادر بهشأهنا.

ومن مجلة هذ  الّتعاريف اليّت ميكن تصنيفها ضمن اجملموعة األوىل ما أورد  البع  يف     
ه للتسبيب أبنّه"األسانيد الواقعية واملنطقية والقانونية اليّت استند عليها القاضي معرض تعريف

ليصل إىل ما انتهى إليه يف منطوق احلكم، ألّن احلكم نتيجة تستخلصها احملكمة من 
                                                 

 .944ـ أمحد حامد البدري،املرجع السابق،   1 
 .971ـ سعيد عبد الّلطيف حسن،املرجع السابق   2 
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مقّدمات الواقعة املستوجبة للعقوبة وإجراءاهتا والظروف اليّت وقت فيها فهي تعد أسباابً 
فه آخرون أبنّه "بيان األسباب املوضوعية واألدلّة اليّت اعتمد عليها كما عرّ   (.1)للحكم

القاضي يف بناء عقيدته يف املوضوع املطروح أمامه للفصل فيه وهذا حىّت ميكن إقناع اصخلصوم 
 (.2)واجلمهور وحمكمة النق  بصّحة احلكم الّصادر يف املوضوع"

مبا قضى به ومن مّث فهي تشتمل على وقد عرّفه البع  أبنّه"بيان ما أقنع القاضي     
 (.3)احلجج القانونية واألدلّة الواقعية اليّت بىن عليه احلكم

هذا وقد أورد العديد من الفقهاء والّدارسني بع  الّتعاريف للتسبيب فصّب كّلها يف نفس 
 (.4)نفة الذكراين واليّت تضمنتها الّتعاريف اآلاملع

ف للتسبيب من خالل مقارنتها مبا استقّر يفقد اجتهدت يف وضع تعار  ما اجملموعة الثّانيةأ
عليه الفقه الفرنسي يف هذا الّشأن، ذلك أّن العديد من الفقهاء يعتقد أّن مدلول التسبيب 
يف الفقه الفرنسي ينصرف لبيان األسباب القانونية دون أن يتعّدى ذلك إىل بيان األسباب 

القاضي الفرنسي ال يلتزم بذكر األدلّة اليّت بىن عليها  املوضوعية للحكم،ومعىن ذلك أنّ 
ويربّر هذا  (.5)ةاقتناعه وطرق اإلثبات اليّت بنت عليها احملكمة حكم سواء ابإلدانة أو الرباء

الرّأي يف الفقه الفرنسي على أساس سيطرة مبدأ حرّية القاضي يف االقتناع الّشخصي إذ 
ب القانونية اصخلاصة أبركان اجلرمية وظروفها والّنصو  يقتصر حكم القاضي على بيان األسبا

القانونية اليّت حتكمها،وإذ اّتضح أّن احلكم خال من هذ  األسباب فإنّه ينبغي إلغاء  ونتيجة 
لذلك فليس واجبًا على القاضي أن يبنّي تفصياًل دقيقًا لطرق اإلثبات اليّت أّسس عليه 

قصود إذًا ابألسباب هي األسباب القانونية دون اقتناعه والّذي قاد لوضع منطوقه، فامل
                                                 

 .739،   7117ية، ـ إميان اجلابري: يقني القاضي اجلنائي، رسالة دكتورا ، اإلسكندر 1 
ـ مدحت حممد سعد الّدين،نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة بقانون 2 

 .711،   7119شاملة أراء الفقه و أحكام النق ، الطبعة الثانية  املرافعات 
 .793،   7119ارف، اإلسكندرية، ـ حممد أمحد عابدين،إجراءات الدعوى مدنيّاً وجنائيّاً، منشأة املع3 
،   7119ـ ملزيد من التفصيل: راجع: بوضياف عّمار، النظام القضائي اجلزائري، دار الرحيانة للكتاب، اجلزائر، 4 

، 299،   4393، و رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، دار اجليل للطباعة، مصر 94
، أمحد أبو الوفاء، املرافعات املدينة و التجارية، منشأة املعارف، 414لسابق،  سعيد عبد اللطيف،املرجع ا
، عمر الدسوقي فضل أبو احلسني،أسس احلكم يف املواد اجلنائية، رسالة دكتورا ، 4329اإلسكندرية، الطبعة الثانية 

 .191جامعة القاهرة،   
 .199ـ عمر الدسوقي أبو احلسي فضل،املرجع السابق،   5 
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املوضوعية وهذا حىّت متّكن حمكمة الّنق  من حتقيق رسالتها يف مراجعة التطبيق القانوين 
 (.1)الّسليم

وابملقابل يرى أصحاب هذ  اجملموعة أّن الفقه املصري ابصخلصو  أعطا مدلواًل واسعاً     
من قانون اإلجراءات اجلنائية  941نص املاّدة  لفكرة أسباب احلكم وهو يف غمرة تفسري

اليت تنّص على ضرورة اشتمال احلكم على األسباب اليت بىن عليها. وهذا ما يعين أّن بيان 
األسباب مفاد  تضمني احلكم أدلّة اإلثبات فضاًل على العناصر املكونة للجرمية و املستوجية 

 (.2)للعقاب
ملصرية يف أحد قراراهتا وهي تعرف التسبيب أبنّه"هو وهذا ما أّكدته حمكمة النق  ا    

 (.3)حتديد األسانيد و احلجج املبىن عليها النتيجة من حيث الواقعة أو القانون"
وابلّرغم من ذلك فإّن اختصار األسباب يف الفقه الفرنسي على األسباب القانونية ال     

بيان أسبابه املوضوعية، أن حيكم  يعين أّن املشرع الفرنسي وهو يعفى القاضي اجلنائي من
بدون دليل بل يفرض عليه التأّكد من وجود  وهو قيد يفرضه عليه نظام حرّية اإلثبات، 
ولذلك فقد اعتربت حمكمة النق  الفرنسية أنّه إذا صدر حكم اإلدانة بغري بيان عناصر 

جبًا ابلّتايل األدلة اليت عرضت يف اجللسة يعّد كما لو كان خاليًا من األسباب ومستو 
  (.4)اإللغاء

تعتمد على جممل ما ورد يف منت التعاريف السابقة و اليت جاء هبا فوأما اجملموعة الثالثة 
اجملموعة األوىل، غري أهّنا تضيف عليها بع  النقاط اجلوهرية اليت يتضمنها  أصحاب

ر معنا  فقط عند التسبيب واليت أمهلتها اجملموعة األوىل، فهي تعتقد أّن التسبيب ال يقتص
بيان األسباب القانونية و الواقعية اليت اعتمدهتا احملكمة يف بناء عقيدهتا يف املوضوع بل 

                                                 

ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر الّتصرف يف التحقيق، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية 1 
4399   177.                               Faustin Hélie,Traité De L’instruction 

Criminelle, 2ed paris,1866,t4,n°1676  
 .119جع السابق،   ـ عمر الدسوقي أبو احلسني فضل، املر 2 
، 4329مارس 419 -71،   91، رقم 71، جمموعة أحكام النق ، س 4329فيفري 44ـ نق  مصري: 3 

أورد  حممد عبد الغريب، حريّة القاضي اجلنائي يف اإلقتناع اليقيين و أثر  يف تسبيب األحكام  117،   91رقم 
 .491،   4332اجلنائية، الّنسر الّذهيب، 

Sirey 1441/1881, Bul Crim, n°174                                  Cass,22/9/18,90ـ 4

       . 
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الّدفوع اجلوهرية اليّت أاثرها أطراف اصخلصومة أثناء سري  يتعدا  أيضًا إىل إبداء الطلبات و
د بعضهم:"التسبيب الدعوى والّرد عليها سلبًا أم إجيااًب مشفوعة أبسباهبا.ومن ذلك ما أور 

ميكن يف إيراد األسباب اليّت اعتمد عليها احلكم يف التدليل على النتائج اليّت حصل إليها يف 
منطوقه، وهذا يعين أن يتضمن احلكم كافة األسباب املتعّلقة ابلواقعة املستوجبة للعقوبة 

ي حكم مبوجبه والظروف اليّت وقعت فيها، ابإلضافة إىل اإلشارة إىل الّنص القانوين الذ
وأسباب الّرد على الّدفوع والطلبات وأن تكون األسباب قادرة على الّتوصل إىل ذات 

 (.1)النتيجة اليّت انتهى إليها احلكم
وقد عّد التسبيب عن بع  الّدارسني هو جوهر احلكم اجلنائي ذلك أنّه ينبئ على أّن     

وأحاط بكّل الظّروف احمليطية هبا، وأنّه  قاضي املوضوع قد فهم الواقعة فهمًا سائغًا ومنطقياً 
قّدر الوقائع واألدلّة والقرائن تقديرًا سليمًا وطبق عليها سليم القانون، ومن مثّة فإّن هذ  
األسباب تصلح ألن تكون أساسًا متينًا ملنطوق حكمه. فاحلكم دون أسباب هو اهّتام دون 

 (.2)حكم، بل ميكن القول أنّه واهلوى شيء واحد
فالتسبيب إذا يتعّدى حدود الّشكل ليغو  يف أعماق احلكم اجلزائي ويكشف فعالً عن     

األسباب القانونية والواقعية اليّت دفعت احملكمة إلصدار ، مبقتضى هذ  األسباب ميكن 
للخصوم وللجمهور أن يطمئّن لعدالة احلكم الصادر وصحته ومسايرته ملبادئ العدل 

 كّل أفراد اجملتمع.واإلنصاف اليّت ينشدها  
ومن مثّة ميكن القول أّن هذا التعريف قد أصاب إىل حّد بعيد يف إطاحته مبفهوم     

التسبيب وأنّه ليس ورقة من أوراق اإلجراءات يتطلبها القانون لصحة األحكام من الّناحية 
عه سواء الّشكلية فقط، بل هو أساس الّنشاط الّذهين الّذي قام به القاضي وبىن عليه اقتنا

 ابلرباءة أو اإلدانة.
:مل يعرف مصطلح التسبيب عند الفقهاء املسلمني تعريف التسبيب يف الفسه اإلسالمي-2

هبذا االسم ابعتبار  مصطلحًا حديثًا مل يظهر إاّل يف أواخر القرن العشرين،فقد عرف الفقه 
                                                 

 949،   4394ـ مأمون سالمة: قانون اإلجراءات اجلنائية معّلقا عليه ابلفقه وأحكام الّنق ، الطبعة األوىل، 1 
 وما يليها.

يف مراحله املختلفة دراسة مقارنة، دار اهلاين  ـ علي حممود علي محودة: الّنظرية العاّمة يف تسبيب احلكم اجلنائي2 
، حممود حممد مصطفى: شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة دار نشر 79،   4331للطباعة، الطبعة األوىل، 

 .177،   4319الثقافة اإلسكندرية الطبعة الثانية، 
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الّشارع حكماً اإلسالمي مصطلح السبب إذ يعد األمر الظاهر املنضبط الّذي يرتب عليه 
يتحّقق بتحّققه وينتفي بعدمه.كما أّن السبب هو املؤّدى إىل املتسبب فثبوت جرمية القتل 

 (.1)يكون سبباً للقصا  فالسبب شرط الزم للحكم فلوال وجود  ملا كان احلكم موجوداً 
وكما عرف الفقه اإلسالمي مصطلح سبب احلكم ويقصد منه أدلّة اإلثبات للوقائع     

. وقد استعمل الفقه بع  (.2ئية كالّشهادة واإلقرار و اليمني أو النكول عنها وغريهاالقضا
 العبارات القريبة من مصطلح التسبيب كمصطلح مستند احلكم وتعليل احلكم.

غري أنّه يوجد من الفقهاء من استخدم بشكل واضح مصطلح تسبيب احلكم كالقاضي     
حلكم حيث قال:"ولو مل يذكر القاضي الكاتب يف  ابن أيب الدم وعرّب عنه مبصطلح سبب ا

كتابه سبب حكمه بل قال: ثبت عندي مبا يثبت مبثله احلقوق وحكمت بذلك وسأله 
احملكوم عليه عن الّسبب، نظر إذ كان قد حكم عليه إبقرار  مل يلزمه ذكر ، وإن كان قد 

  (.3)حكم عليه ابلنكول وميني الطالب لزمه ذكر "
عليه حكمه القضائي من األحكام الكلية  بينسبيب أبنه"ذكر القاضي ما كما عرف الت     

. (4)وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية املؤثرة وكيفية ثبوهتا وبطرق احلكم املعترب"
 فالفقهاء املسلمون عرفوا التسبيب واستخدمو  ابلفعل.

القضاء على رجل أن جيلس  فقد ذهب اإلمام الّشافعي للقول:" وأحب للقاضي إذا أراد    
ويبنّي له ويقول له:احتججت عندي بكذا وجاءت البّينة عليك بكذا،واحتج خصمك 
بكذا. فرأيت احلكم عليك من قبل كذا، ليكون أطيب لنفوس احملكوم عليه وأبعد عن 
الّتهمة وأحرى إن كان القاضي عن ذلك عن موضوع فيه حجة أن يبيّنه فإن رأى فيها شيئاً 

  (.5)له يرجعيبنّي 

                                                 

لشريعة اإلسالمية، رسالة دكتورا ، جامعة ـ عبد الناصر موسى عبد الرمحن أبو البصل،نظرية احلكم القضائي يف ا1 
 .919،   4334الزيتونة، تونس، 

،مشار  919، 7117ـ علي حيدر،درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،دار عامل الكتب،طبعة خاصة،الرايض،2 
لدى،يوسف بن حممد بن ابراهيم املهوس، تسبيب األحكام القضائية بني الفقه اإلسالمي و النظام القضائي 

 .41، 7111السعودي،رسالة ماجستري،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،
 .199   7ـ ابن أيب الدم احلموي، أدب القضاء، حتقيق حممد وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3 
 .4333، 4ـ عبدهللا بن خنني، تسبيب األحكام القضائية يف الشريعة اإلسالمية،ط 4 
 .771 ،  9ـ الّشافعي: األم، ج5 



18 
 

فقد اعترب فقهاء الّشافعية أّن التسبيب واجب على قضاة الّضرورة،ويقصد به أولئك القضاة 
الّذين تولوا منصب القضاء دون أن تتوافر فيهم كّل الّشروط املطلوبة لتويل هذا املنصب 
 اصخلطري واحلساس، غري أّن بع  الفقهاء اعترب أن التسبيب يعد إلزامًا يفرض على مجيع

إذ ذهب أحدهم لذلك بقوله:"ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقتضي عليه ويبنّي له (.1)القضاة
وجه قضائه ويبنّي أنّه فهم حّجته ليكون احلكم الّشرعي يقتضي القضاء عليه فلم يكن 
غري .ذلك انّه أدفع لشكايته للّناس ونسبته أنّه جار عليه.فقد اعترب الفقهاء أّن التسبيب هو 

القاضي سواء طلبه الّشخص احملكوم عليه أو مل يطلبه،بل أهّنم انتقدوا القضاة واجب على 
الّذين ال يضمنون أحكامهم األسباب اليّت بنيت عليها.وقد ثبت اترخييًا يف األندلس أّن 
مسألة التسبيب أصبحت شيئاً معتاداً لدى القضاة آنذاك، فاألحكام القضائية كانت تصدر 

 (.2)ت ذلك األجيال جيالً بعد جيلمسّببة ومعّللة وتناقل
وقد أورد املاوردي  وهو أحد القضاة البارزين يف القضاء اإلسالمي ما يدّل على حّجة     

هذا الرّأي من خالل الوقوف على الّسجاّلت اليّت كانت ُتَدوهُن فيها األحكام وما ُيسّجل 
 فيها من بياانت إذ تتضّمن البياانت التالية:

 سم املّدعي واملدعى عليه.صفة الّدعوى وا -
 جواب املّدعي عليه سواء ابإلقرار أو اإلنكار. -

 ملخص شهادة الّشهود. -

 التاريخ ابلسنة والّشهود واليوم. -

 إمهال القاضي للمحكوم عليه ليأيت حبّجته ليدفع هبا ما مّت اإلشهاد عليه. -

 إمضاء احلكم للمحكوم له وإلزام احملكوم عليه مبا جاء يف احلكم. -

 إشهاد القاضي على نفسه مبا حكم وأمضا  بذلك. -

 (.3)اتريخ احلكم والتنفيذ -

                                                 

حممد عبد الرمحن البكر،السلطة القضائية وشخصية القاضي يف الّنظام اإلسالمي، الزهراء لإلعالم العريب، الطبعة  ـ1 
 .799،   4399األوىل 

 .493ـ املرجع نفسه،   2 
 .793ـ املرجع نفسه ،   3 
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وممّا سبق يّتضح أّن الفقه اإلسالمي قد عرف التسبيب يف معنا  دون أن يذكر  صراحة     
هبذا املصطلح الّذي يعد مصطلحًا حديثًا نسبياً،وإن مّت ذكر  مبصطلحات أخرى قريبة منه 
 وتؤدي نفس املعىن الّذي انتهى إليه مثل مستند احلكم، سبب احلكم وتعليل احلكم وغريها.

: سنحاول استعراض بع  التشريعات املختلفة يف ف التسبيب يف التشريعاتتعرياثلثا:
 حماولة منها لتعريف التسبيب وذلك كما يلي:

:مل يتضّمن التشريع اجلزائري يف ثنااي نصوصه تعريف التسبيب يف التشريع اجلزائري-1
د عن إلزامية القانونية أّي تعريف للتسبيب وقد اكتفت الّنصو  القانونية املختلفة ابلتأكي

خضوع األحكام للتسبيب معلنة أنّه جيب أن تكون األحكام معّللة ومسّببة، ولذلك جند أّن 
على أنّه"تعّلل األحكام القضائية وينطق هبا يف  411الدستور اجلزائري نّص يف املادة 

جلسات علنية" وتطبيقًا هلذا املبدأ الدستوري والّذي جيب أن خت  له كافة القوانني 
وضوعية و الشكلية األخرى، قد أوجب املّشرع تسبيب األحكام املدنية فقد نّصت املادة امل

من قانون اإلجراءات املدنية قبل إلغائه على أّن تسبيب أحكام احملاكم واجب،أّما  499
من قانون اإلجراءات املدنية أنّه جيب  411ابلنسبة للمجالس القضائية فقد نّص يف املادة 

م معّللة وحمتوية على الّدفوع املقّدمة، كما فرض املّشرع تعليل أحاكم أن تكون األحكا
 من قانون اإلجراءات املدنية امللغى. 791احملكمة العليا مبوجب نّص املادة 

بتاريخ    19/13قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية الصادر مبوجب القانون رقم:  أكدو قد 
   (.1)722ألحكام املدنية مبقتضى املادة الزامية تسبيب اعلى  7119فيفري  71

أّما ابلنسبة لألحكام اجلزائية موضوع الّدراسة فقد أوجب املّشرع اجلزائي تسبّبها وتعليلها     
من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت جاءت فيها:"كّل  923بنّص صريح مبقتضى املادة 

حكم جيب أن ينّص على هوية األطراف وحضورهم وغياهبم يف يوم الّنطق ابحلكم، وجيب 
أسباب ومنطوق وتكون األسباب أساس احلكم، ويبنّي املنطوق اجلرائم اليّت  أن يشتمل على

                                                 

 بعد تسبيبه و جيب ان أن بسبب من ق إ م و إ ما يلي:" ال جيوز النطق ابألحكام إال 722ـ حيث جاء يف املادة 1 
احلكم من حيث الوقائع و القانون.و أن يشار اىل النصو  املطبقة .جيب أيضا أن يستعرض إبجياز وقائع القضية و 
طلبات و ادعاءات اصخلصوم ووسائل دفاعهم .جيب ان يرد على كل الطلبات و األوجه املثارة.يتضمن ما قضى به يف 

 شكل منطوق"
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تقّرر إدانة األشخا  املذكورين أو مسؤولياهتم أو مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة 
 ونصو  القانون املطبق واألحكام يف الّدعاوى املدنية."

ب تسبيب احكام احملكمة من قانون اإلجراءات اجلزائية على وجو  174كما نصت املادة 
 ."تكون أحكام احملكمة العليا مسببة العليا إذ جاء فيها ما يلي:"

فاملّشرع اجلزائري وإن حتاشى تعريف التسبيب، فإنّه ابملقابل شّدد على أمهيته البالغة إذا    
إن  اعترب أّن أساس األحكام اجلزائية هو بيان األسباب. وهذا األمر له أمهية ابلغة من شأهنا

احرتمت أن تدفع القضاء إىل إبداء املزيد من الّدراسة والفحص الّدقيق ملختلف القضااي 
املطروحة أمامهم، وحىّت تكون أحكامهم مسّببًا تسبيبًا كافيًا ومنطقيًا يؤدي معه إىل قبول 

ذا النتيجة اليّت وصلوا إليها يف منطوق احلكم وقد اعترب املّشرع أّن التسبيب يتضّمن وفقًا هل
الّنص بيان أركان اجلرمية املادية واحلجج القانونية واألسانيد املعتمدة يف إصدار األحكام سواء 

 املدنية املرتبطة هبا. ىابلنسبة للدعوى العمومية وابلنسبة لدعو 
وتطبيقًا لذلك جند أّن احملكمة العليا قد نقضت العديد من األحكام اجلزائية اليّت مل تراع     

من قانون اإلجراءات اجلزائية ومل تلتزم ابلتسبيب ابعتبار  أحد الرّكائز  923 نّص املادة
 (.1)األساسية لألحكام

من القانون الصادر بتاريخ  41:كّرست املادة تعريف التسبيب يف التشريع الفرنسي -7
واعتربته  واجبا يف مجيع املواد ويطّبق أمام كّل اجلهات  التسبيب 4231أوت  49/71

نّصت على أنّه يعد  4941أفريل  71من القانون املؤرخ يف  12ة، كما أّن املادة القضائي
 .    (2)ابطالً كّل األحكام اليت ال تشتمل على أسباب

Les Arrêts Qui ne Contiennent Pas Des Motifs Sont Déclares Nuls 
       

فاملشرّع الفرنسي مل يعّرف التسبيب، غري أنّه اشرتط ذلك يف األحكام اجلزائية الصادرة يف 
  191مواد اجلنح واملخالفات ورتب البطالن كجزاء ملخالفة ذلك وهذا ما نّصت عليه املادة 

                                                 

قرار  749،   4334. اجمللة القضائية، العدد الثاين، 791513ملف رقم:  1/12/4399خ يف ـ قرار مؤرّ 1 
 1/14/4399، قرار مؤرخ يف 791،املرجع السابق،   973513ملف رقم:  1/12/4393مؤرخ يف 

 .741، املرجع السابق،   174513ملف رقم: 
 ,Faustin Hélie, Traité De L instruction Criminelle, 2ed, t. VI, P 683, Jule Le Clech ـ  2

Le Pouvoir En Cassation, En Matiére Pénale,Juris Classeurs,    Paris1950,P21. 
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اً وهذا ابعتبار أّن املشرّع الفرنسي أفرد نظاماً خاصّ (.1)من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي
يف اجلناايت إذ ختضع هذ  األخرية ملبدأ حريّة القاضي يف االقتناع والذي يعّد مبدأ مهيمناً 
يف املواد اجلنائية يف القانون الفرنسي ومن مثّة استثناها من شرط التسبيب ذلك أهّنا تقوم 
     (2)على نظام احمللفني حيث يعتمد هؤالء احمللفون على الدليل االقناعي أو الدليل الوجداين

تفادى التشريع املصري كسابقيه من التشريعات :التشريع املصري يف تعريف التسبيب-9
املختلفة تعريف التسبيب غري أنّه نّص على وجوب اشتمال احلكم على األسباب اليّت بين 

من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه" يشتمل احلكم  941عليها فقد نّصت املادة 
اب اليّت نّص عليها كما فرض بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة، وأن يشري إىل نّص على األسب

كما اشرتط التشريع املصري يف بيان األسباب ضرورة أن (.3)القانون الّذي حكم مبوجبه
يشمل احلكم على الطلبات والّدفوع اليّت أاثرها اصخلصوم خالل سري الّدعوى وهذا طبقاً لنّص 

 (.4)ون اإلجراءات اجلنائية املصريمن قان 944املادة 
من قانون حتقيق  413وهذا خالفًا للّنص القدمي الّذي كان جمّسدًا يف نص املادة     

بل  (.5)اجلناايت امللغي والّذي كان خاليًا من اإلشارة إىل ضرورة اشتمال احلكم على أسبابه
على بيان الواقعة اليّت قضت هذ  املادة أّن كّل حكم صدر بعقوبة جيب أن يكون مشتماًل 

يعاقب عليها القانون وأن يشري إىل نّص القانون الّذي حكم مبوجبه وإاّل كان ابطالً. وقد 
استقّر اجتهاد حمكمة النق  املصرية آنذاك على أّن قانون حتقيق اجلناايت امللغي نّص على 

احلكم إذا خال من بطالن احلكم إذ مل يشتمل على بيان الواقعة لكّنه مل ينّص على بطالن 
بيان األسباب. و لذلك قّررت أنّه جيب الّرجوع إىل قانون املرافعات يف هذا الشأن حيث 

                                                 
1   Dispositif, Lest :( Tout Jugement Doit Contenir, des Motifs, e Article 485 CppF    

Motifs Constituent La Base De La Décision.) 
األمر قد تغري مؤخرا حيث فرض املشرع الفرنسي تسبيب األحكام اجلنائية اليت تصدرها حماكم اجلناايت و غري ان  -2

و املتضمن مشاركة املواطنني يف سرب العدالة  7144أوت  41املؤرخ يف  7144ــ/393ذلك مبوجب القانون رقم:
  اجلنائية و قضاء األجداث. و سنفصل ذلك يف حينه.

من ق. إج.م على مايلي:"جيب أن يشتمل احلكم على األسباب اليّت بىن عليها وكّل حكم  011ـ تنص املادة 3 
ابإلدانة جيب أن يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة والظروف اليّت وقعت فيها وأن يشري إىل نّص القانون 

 الّذي حكم مبوجبه".
 .71ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،   4 
 .179ف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصرف يف التحقيق، املرجع السابق،   ـ رؤو 5
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من قانون املرافعات على أّن"احلكم يكن الغيًا إذ مل يكن له أسباب"  419تنّص املادة 
 فيجب أن يسري حكم هذ  املادة على املسائل اجلنائية.

عد ذلك على القضاء أبّن كّل حكم صادر بعقوبة جيب وقد استمرت حمكمة النق  ب    
 (.1)أن يكون مبنياً على أسباب وإالّ كان ابطالً، طبقاً لتفسري حمكمة النق  هذا

وقد أصدرت حمكمة النق  املصرية عّدة قرارات نقضت مبقتضاها األحكام اجلنائية اليّت     
خلت من التسبيب. ومن ذلك ما قّررته يف إحداها حيث جاء فيه"إذا حكمت احملكمة 
إبدانة مّتهم واختصرت يف األسباب على قوهلا أّن التهمة اثبتة من التحقيقات والكشف 

يكون غري مقنع ويتعنّي نقضه ألّن العبارة و إّن كان هلا معىن عند  الّطيب فإّن هذا احلكم
واضعي احلكم فإّن هذا املعىن مستور يف ضمائرهم ال يدركه غريهم، ولو كان الغرض من 
تسبيب األحكام أن يعلم من حكم ملاذا حكم لكان إجياب التسبيب ضراَب من العبث، 

ملراقبة على أحكام القضاة من خصوم ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق ا
 ومجهور وحمكمة نق  ما هي مسّوغات احلكم".

وهذا العلم ال بّد حلصوله من بيان مفّصل ولو ابلقدر الذي تطمئن معه الّنفس والعقل     
 (.2)إىل أّن القاضي ظاهر العذر يف إيقاع حكمه على الوجه الّذي ذهب إليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،علي زكي العرايب: تسبيب األحكام اجلنائية،  991-991ـ سعيد عبد الّلطيف حسن: املرجع السابق، صص: 1

 .937،   4394جانفي  14السنة األوىل، العدد جملة السانون واالقتصاد، 
 .421   4، جمموعة القواعد القانونية، ج79/17/4373مصري: ـ نق  2 
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 :األحكام اجلزائية تسبيبتطور مفيهوم :ينالثا الفرع

التسبيب لتطّور متالحق عرب العصور املختلفة واألنظمة القانونية املتعّددة ولذلك  خضع
تقتضي الّدراسة يف هذا املطلب أن نتّتبع هذا التطّور يف األنظمة القانونية القدمية مّث يف 

 األنظمة القانونية املعاصرة وذلك كما يلي:
:يعد تسبيب األحكام اجلزائية من مسات القانون يف األنظمة السانونية السدمية التسبيب:أوال

احلديث،خالفًا ملا كان متّبعًا يف أوامر الّصلح بني املتخاصمني يف األنظمة القدمية إذا كان 
بل إنّه يف أحسن األوضاع كانت تصدر (.1)تصدر هذ  األوامر دون إبداء أية أسباب

تسبيب بسيط يتضمن بيان القاعدة العرفية اليّت اعتمد عليها األحكام آنذاك يف شكل 
القاضي يف احلكم الّذي أصدر . فكان التسبيب هبذا الشكل ال يتعّدى كونه بيان للطالبات 

 (.2)اليّت تقّدم هبا األطراف مثّ قرار القاضي بشأهنا
من هذ  ولتوضيح ذلك ولو بشكل موجز ميكن التعّرف على فكرة التسبيب يف بع      

 األنظمة القانونية وفقاً كما يلي:
مل تعرف النصو  القانونية الرومانية فكرة تسبيب :السانون الروماينيف  لتسبيبا-1

األحكام،بل ومل توجد أيّة نصو  تفرض ذلك سواء ابلّنسبة لألحكام املدنية أو اجلزائية 
حيث كان دور القاضي فيه فالقانون الروماين خال من أيّة إشارة لفكرة تسبيب األحكام، 

يقتصر على أتكيد احلق ومعظم اإلجراءات اليت يقوم هبا هي أتكيدات للحقوق حيث متّيز 
القانون الروماين ببع  اإلجراءات الشكلية اليت تتمثل يف قيام احلاكم الشرعي أو ما يسمى 

و القانون  اعز ابلربيتو الروماين يف حتضري وإعداد الصيغ القانونية اليت تتضمن وقائع الن
الواجب التطبيق واقرتاح احللول اليت ميكن تطبيقها بشأنه أّما دور القاضي فإنّه يقتصر على 

 .(.3)إصدار األحكام دون إبداء أسباب أو أيّة استدالالت قانونية
 LA ROCHEوابلّرغم من ذلك فقد اعترب بع  الفقهاء وخاصّة منهم الفقيه"    

FLAVINأّن القاضي الروماين قد عرف التسبيب  4342ام " يف مؤّلف صدر له ع
" عن الربيتور وقد ساق واقعة تؤّكد ذلك ULPIENواستند يف تدعيم رأيه هذا ما كتبه"

                                                 

 . 999ـ سعيد عبد اللطيف، املرجع السابق،   1 
 .79ـ علي حممود علي محودة، املرجع السابق،   2 
thése de Bertand CHEVALLIER,La motivation des actes juridictionnels ;               ـ 3 

     Doctorat ,universite de RENNES,1974,p 025 
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تتمثل يف أّن جندايً طرد من اصخلدمة العسكرية وكشف قرار الطرد عن األسباب اليت أّدت إىل 
    (.1)رصودة لهذلك وقد تضّمن هذا القرار الفعل اجملّرم و العقوبة امل

وقد خلص الفقه يف مسألة التسبيب يف القانون الروماين، على أّن هذا األخري وإن مل     
يتضّمن نصوصًا تفرض ذلك فإّن القضاء قد عرف التسبيب من خالل صدور العديد من 

 (.2)األحكام القضائية مسببة وذلك ببيان األفعال اجملّرمة و العقوابت املطّبقة
:ذهبت بع  اآلراء يف الفقه املصري على اعتبار أّن مصر الفرعونية يف لتسبيبا-2

فقد متّيز الّنظام القضائي الفرعوين بدرجة كبرية  (.3)الفراعنة عرفوا تسبيب األحكام القضائية
من التقّدم، وقد تضّمن على العديد من اهليئات القضائية واإلجراءات الشكلية اليت توجد 

 (.4)اليوم يف األنظمة املعاصرة
فقد كانت اجللسات تعقد بشكل علين حيث تبدأ بسماع التهمة املوّجهة للمتهم،و     

درون احلكم الذي يسّجل يف سجل خا  وينشر هذا احلكم مع يتداول القضاة مّث يص
أسبابه مع تلخيص ما دار يف اجللسة من أقوال اصخلصوم، مّث أييت املنطوق الذي يبين على 

سليمة ودقيقة تربز مكانة العدالة يف  التشريع الفرعوين، ونتيجة لذلك ميكن القول  تإجراءا
ت تصدر األحكام مسّببة تتضمن تبيان الوقائع أّن الفراعنة قد عرفوا الّتسبيب حيث كان

اجلرمية و النصو  القانونية العرفية اليت حتكمها. وقد ساعدهم يف ذلك تطّور النظام 
 (.5)القضائي و معرفتهم للكثري من األنظمة القضائية املتعددة

:ظهرت يف هذ  املرحلة عّدة أنواع من أورواب خالل السرون الوسطى يف لتسبيبا-1
اء واّتسمت ابلغموض و االضطراب وهذا متاشيًا مع ظهور الطبقات املتصارعة فيما القض

بينها والذي انعكس على النظام القضائي بشكل عام وعلى فكرة التسبيب بشكل 

                                                 

علي حممود ،49ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية، يف ضوء الفضاء و الفقه، املرجع السابق، س 1 
 .14علي محودة، املرجع السابق   

 Pierre Theveand, De L’obligation Pour Les Juridictions Répressives Deـ            2 

Droit Commun    De Motiver Leur Décisions, Thése, Paris, 1914, P 15                

               

 .743،   4321احلديثة،  ةـ حممود السقا: معامل اتريخ القانون املصري الفرعوين، مكتبة القاهر3 
 .99ـ علي حممود علي محّودة: املرجع الّسابق،   4 
 .91ـ املرجع نفسه   5 
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ففي اجنلرتا عّمت القواعد الكنسية وكانت احملاكم تتمّتع بسلطات مطلقة جتا   (.1)خا 
على القانون ومصدر كّل عدالة من شأهنا أن تكون  األفراد، فقد أصبح امللك هو احلارس

بني األفراد. وهبذا استقّر يف اجنلرتا القضاء الذي يتمتع بسلطات واسعة يف مواجهة اجلمهور 
  (.2)ومل يكن يعرف كنتيجة لذلك أي فكرة عن تسبيب األحكام

أّما يف إيطاليا فإّن النصو  القانونية مل توجب تسبيب األحكام إاًل يف أحوال استثنائّية     
 جاءت على سبيل احلصر وهي:

 قيام القاضي إبلزام املّدعي بتعديل طلباته نظراً ملا شاهبا من عيوب. -
 إصدار القاضي حكماً خيالف قاعدًة عاّمة مقررة -
 املوضوع سبق الفصل فيه. إصدار حكم خمالف حلكم سابق يف نفس -

 إذا قّرر القاضي إخراج املّدعي عليه من الّدعوى. -

فالقانون و الفقه اإليطايل مل يكن يعرف تسبيب األحكام وغابت عن منظومته القانونية 
  (.3)وذلك إىل غاية بداية القرن السادس عشر

ن يعرف تسبيب األحكام أّما يف فرنسا فإّن الوضع مل يشّد عن القاعدة السابقة إذ مل يك    
إذ ساد نظامها القانوين القواعد الكنسية وبع  القواعد العرفية حيث كان األثر البارز 

ركز السلطة القضائية يف يد امللك الذي كان يتمّتع ابمتيازات عديدة جعلته متآنذاك هو 
ا برر مبنأى عن التزام بتسبيب األعمال و األحكام القضائية اليت كانت تصدر ابمسه.كم

غياب التسبيب انذاك عن األحكام القضائية حبجة احلفاظ على مبدأ سرية املداوالت حيث 
ميتنع على القضاة الكشف عن األسباب اليت أدت إلصدار احلكم ابعتبار  ميس ابلسرية اليت 

 . (4)ينبغي ان تطبع اجللسات و املداوالت معا
و قد كّرس مبدأ غياب التسبيب عن القرارات القضائية  يف فرنسا مبوجب التشريع امللكي 

الذي أسس ملفهوم سرية املداوالت ابعتبار  نتيجة  4911مارس  44الصادر بتاريخ 

                                                 

 .17علي محّودة: املرجع الّسابق،   ـ علي حممود 1 
 .42،املرجع السابق،يف ضوء الفقه و القضاء ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية2 
 .49ـ املرجع نفسه،   3 

 motivation des  décisions -sion,(La non-Serge Dauchy et Véronique Demasـ4 

judiciaires dans l’ancien droit ,principe ou usage ?),revue historique de droit Français 

et etranger ,T82,2 avril-juin,2004,171,181   
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طبيعية و الزمة للقسم الذي أدا  القضاة و الذي يتعني فيه عدم البوح أبية معلومات عن 
ت و عدم الكشف عن أية أسباب لإلحكام الصادرة ،بل إنه سري اجللسات و املداوال

،افقد نص   4113و  4911صدرت عدة نصو  تعاقب على هذا األمر ما بني سنوات 
مبقتضى املادة  4113و األمر الصادر سنة  99مبوجب املادة  4191األمر الصادر يف 

املداوالت بعقوبة على معاقبة كل من أفشى أسباب األحكام ابعتبارها افشاء لسرية  41
 . (1)الغرامة املالية اليت تصل اىل ألف جنيه

والثاين يف  4119أصدر املشرّع الفرنسي وقتئذ مرسومني ملكني األّول يف سنة  كما      
مينع مبوجبهما أيّة حماولة ملعرفة أسباب احلكم. وهذا خالفًا لبع  اإلرهاصات اليّت   4191

جراءات وإلزام احملاكم بذكر أسباب قضائها مىّت كان كانت تلوح ابألفق بظهور تدوين اإل
   (.2)هذا احلكم قابالً لالستئناف

وإمجااًل ميكن القول أنّه خالل هذ  احلقبة الزمنية اختفى التسبيب من ميادين القضاء     
نظرًا لتعارضه مع السلطة املطلقة اليّت كان يتمتع هبا امللوك والقضاة وبقي الوضع على هذا 

 كل إىل غاية اندهار عصر امللكية.الش
: بتطّور الفكر القانوين لألنظمة القضائية التسبيب يف األنظمة السانونية املعاصرةاثنيا:

احلديثة، وتطّور الوعي لدى اجملتمعات وما صاحب ذلك من ضغوط جتا  السلطات 
يها ابعتبار ذلك من القضائية لتربير أحكامها ومعرفة األسباب والّدوافع احلقيقة اليّت بنيت عل

قبيل الضماانت األساسية للحقوق واحلّرايت، فقد عّجل ذلك بظهور فكرة تسبيب 
 األحكام سواء يف اجملتمعات األوربية أو اجملتمعات العربية، وسنحاول معرفة ذلك كمايلي:

تغرّيت األوضاع يف أوراب بعد بروز عصر  :بيةو التسبيب يف تشريعات الّدول األور -1
الّنهضة، وقد تعالت األصوات منادية بضرورة اصخلروج من السلطة الّتحّكمية للقضاء وضرورة 
خضوعه لفكرة تسبيب األحكام ابعتبارها من األمور اليّت تّتصل حبّرايهتم الفردية وحقوقهم 

 (.3)اجلوهرية اليّت كّرستها القوانني املختلفة

                                                 

  71P1 op cit,sion,-Serge Dauchy et Véronique Demas                                         ـ1 
  

 .99ـ علي حممود علي محّودة: املرجع الّسابق،   2 
 .42يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،    ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية3 
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نسا بدأت النهضة الفكرية تربز شيئًا فشيئًا واليّت أدت فيما بعد إىل قيام الثورة ففي فر 
الفرنسية املعروفة، وانعكس هذا التطّور على الّنظام القانوين الفرنسي وابلتحديد على مسألة 

 (.1)التسبيب واليّت كانت غائبة قبل قيام الثورة
غياب التسبيب على األحكام القضائية فقد انتقد املفّكرون رجال القضاء إبغفاهلم     

واعتربوا ذلك مظهرًا من مظاهر االستبداد والتحّكم وإخالاًل حبقوق الّدفاع وانتقاصًا من 
 قيمة العدالة.

فقد عرّب أحد الفقهاء على ذلك بقوله:"على مجيع القضاة بيان األسباب اليّت قادهتم إىل     
ص القانوين الّذي طبقو  فاألسباب هلا أمهّية كبرية يف األحكام اليّت يصدروهنا وأن يذكروا النّ 

 (.2)حراسة العدالة"
كما اندى كاًل من مونيسكيو وفولتري بضرورة تسبيب األحكام وإعالن ذلك للجمهور      

 (.3)بصورة واضحة، وقد اندى الفقيه روسو إبلزامية التسبيب يف العقد االجتماعي 
ليّت اجتاحت فرنسا، بدأ يظهر للوجود اجّتا  جديد يدعو على إثر هذ  الثورة الفكرية ا    

إىل ضرورة تسبيب األحكام وإعالن ذلك للجمهور. ففي أوائل القرن الثامن عشر أصدر 
برملان بوردو يف إحدى القضااي املطروحة حكمًا فرض مبقتضا  على حمكمة الدرجة األوىل 

 (.4)بيان طبيعة اجلرمية وأدلّتها
ان تولوز حكمًا قضي فيه بضرورة بيان الّتهمة يف احلكم اجلنائي وبيان كما أصدر برمل     

األسباب اليّت تنسب للمتهم. هذا وقد أصدر جملس امللك حكمًا ألزم مبوجبه مجيع احملاكم 
 (.5)بيان الّنص القانوين الّذي طبقو  على الّنزاعات املطروحة عليهم

والّذي نّص  4293أكتوبر  3-9وم يف وقد تطّور الوضع يف فرنسا منذ صدور املرس   
حيث نصت (.6)على ضرورة بيان الواقعة والتكييف القانوين هلا والّنص العقايب الّذي وضع له

                                                 

 .414ـ حممد عبد الغريب: املرجع السابق،   1 
  Jugement Motivé, Revue De Droit Publique, 1955, P28.Tony Sauvel, Histoire Du  ـ2 

                                                                                                                    ibid, P 28 .ـ 3 

 ـ يقصد بلفظ "برملان" يف هذ  الفرتة بفرنسا احملكمة.4 
 .73يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،    ،أصول تسبيب األحكام اجلنائيةـ حممد علي الكيك5 

 Xavier LAGARDE ; La motivation des actes juridiques,La MOTIVATION, Tome111 ـ 6

/limoges-,Biblothéque cujas,1998 LGDJ ضاء يف ضوء الق حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية 
94جع السابق،   والفقه،املر   
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منه على أنّه"كّل حكم بعقوبة جنائية من درجة ابتدائية أو هنائية جيب أن يبنّي  77املادة 
 (.1)الوقائع اليّت عوقب هبا املّتهم"

 GERMINALصدر مرسوم  14/47/4231وعند إنشاء حمكمة النق  الفرنسية يف     
والّذي نّص على إلزامية التسبيب ابلنسبة لقرارات حمكمة الّنق  الصادرة واليّت تقضي برف  

مّث وّسع من نطاق التسبيب فأصبح واجبًا سواء ابلنسبة للقرارات  (.2)الطعون املقدمة ليها
  الرافضة أو اليّت تقبل الطعون املرفوعة إليها وذلك مبوجب قانون اليّت تصدر  حمكمة النق

Frimaire   4239ديسمرب  47الصادر بتاريخ. 
وشعورًا أبمهّية التسبيب ابعتبارها قاعدة جوهرية يف النظام القضائي فقد نّص عليها املشرّع 

ىل إصدار الفرنسي يف صلب الدستور حيث تلزم القاضي ببيان األسباب اليّت قادته إ
 (.3)حكمه

يف مادته السابعة البطالن كإجراء لتخلف شرط  4941أفريل  71وقد رّتب قانون  
التسبيب يف األحكام حيث جاء فيها:"األحكام اليّت ال تصدر علنًا أو ال تشتمل على 
أسباب تكون ابطلة".فيفرض هذا الّنص التسبيب يف مجيع املواد اجلنائية واإلدارية واملدنية 

 .4هاوغري 
من قانون حتقيق اجلناايت القدمي على وجوب التسبيب  491و 499كما نّصت املادة      

ابلنسبة للجنح، كما نّص قانون اإلجراءات اجلنائية يف  439يف املخالفات، وكذا املادة 
  (.5)على ضرورة تسبيب األحكام اليّت تصدر يف مواد اجلنح 191مادته 

                                                                                                                                          

. 
 .414ـ حممد عبد الغريب: املرجع السابق،   1 
 .43،   7119ـ أمحد فتحي سرور: النق  اجلنائي، دار الشروق، الطبعة األوىل، القاهرة، 2 
 .97يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،    أصول تسبيب األحكام اجلنائية ـ حممد علي الكيك،3 

4Aly A.RACHED,de L’intime conviction du juge,vers une théorie scientifique de la preuve 

en matiere criminielle,thése de doctotrat ,universite de paris1942,p16, Jacques LEROY,La 

force du principe de motivation,la motivation ;tome11,1998,p36,Adolph 

Touffait ;André Tunc,Pour une motivation plus Explicite des decisions de justice 

notament celles de la cour de cassation,revue trimestrielle de droit civil,editions 

sirey,paris,n°3 ;1974,32 

   Faustin Hélie, OP Cit, P.                       417ـ حممد عبد الغريب: املرجع السابق،   5 

683 
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غري أنّه جيدر التنبيه على أّن املشرّع الفرنسي مل يفرض التسبيب يف اجلناايت و يرجع     
السبب يف ذلك إىل طبيعة تكوين حمكمة اجلناايت واليّت تتشّكل من القضاة احملرتفني 
والقضاة الشعبيني أو ما يطلق عليهم ابحملّلفني. حيث يقتصر دور احملّلفني يف هذا الّنظام 

ل ما إذا كان املّتهم مذنب أو غري مذنب دون تعليل أو تسبيب هلذا القرار، فليس على القو 
هناك أسباب ميكن إبدائها يف هذا املوضع وقد أرجع بع  الفقهاء هذا الوضع إىل أسباب 
اترخيية تعود إىل أّن احملكمة كانت قدميًا تعامل احملّلفني كما تفعل إزاء احلديد احملمي أو املاء 

  (.1) جتارب االمتحان اإلهليالبارد يف
حيث كان ال يسمح (.2) 7144أوت  41وال زال العمل هبذا النظام قائما إىل غاية 

  (.3)بتفصيل قرار احملّلفني و التدقيق يف أسباب حكمهم حىّت ال تنتهك سريّة حجرة احملّلفني
ت فإنّه ابملقابل هذا و ابلرغم من أّن املشرّع الفرنسي قد استبعد التسبيب من اجلنااي    

فرض على حمكمة اجلناايت أن تلتزم بتوضيح الّردود اليت جييب عنها احملّلفون وذلك عن 
من قانون  919األسئلة اليت تطرحها احملكمة أثناء اجللسة وهذا ما  نّصت عليه املاّدة 

ناايت اإلجراءات اجلنائية الفرنسي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن املبدأ املهيمن يف اجل
  (.4)هو مبدأ حرّية القاضي اجلنائي يف االقتناع

 4994و تعد بلجيكا من أوائل الدول األوروبية اليت نصت يف دستورها الصادر سنة 
 .  (.5)منه  على مبدأ  تسبيب األحكام القضائية  32مبوجب املادة 

ة آنذاك يف تبيّن مبدأ ويف إيطاليا قد ساد الرتّدد خمتلف الدويالت و املماليك اليت كانت قائم
تسبيب األحكام اجلزائية، غري أّن الّضغط الذي كان ميارس من طرف الرّأي العام و الذي 
طالب بشدة معرفة األسباب اليت بنيت عليها األحكام القضائية، دفع هذ  الدويالت إىل 

                                                 

،   4391ـ حممد أبو شادي عبد العليم: نظام احمللفني يف التشريع اجلنائي املقارن، نشأة املعارف، اإلسكندرية 1 
143. 

املتضمن مشاركة   7144أوت  41املؤرخ  7144ــ/393ـ حيث مت تعديل هذا املبدأ مبوجب القانون رقم:2 
 املواطنني يف سري العدالة اجلنائية و قضاء األحداث  .

 .444ـ حممد أبو شادي عبد العليم: املرجع السابق،   3 
 Jean Claude Soyer, Droit Pénal Et Procédure .      419ـ حممد عبد الغريب: املرجع السابق، 4 

Pénal, Librairie Général, Quatriéme édition, Paris 1976, P334                              
امحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،دار هومه،الطبعة الثانية،ااجلزء ـ 5 

                                                      .4111، 7111الثاين،
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 4117م تبين هذ  الفكرة و اعتمادها يف احلقل القانوين. ففي فلورانسا أصدر املشرّع عا
   (.1)قاعدة تفرض التزام تسبيب األحكام إذا طلب أحد اصخلصوم ذلك

وكذلك احلال ابلّنسبة جلنوة "وقد احتّلت يف انبويل قاعدة التسبيب مرتب القواعد     
 (.2)القانونية وغدت واجبة التطبيق يف أواخر القرن الثامن عشر"

ت قاعدة مستقلة يف النظام وهكذا عّمت فكرة التسبيب مجيع أحناء إيطاليا فأصبح
على أّن كل األعمال  444/4القضائي اإليطايل؛ بل أّن الدستور اإليطايل نّص يف مادته 

القضائية جيب أن تكون مسبة، فأصبحت قاعدة التسبيب هبذا الّنص قاعدة دستورية ينبغي 
 . (.3)احرتامها

لقضائية يف حاالت ويف أملانيا فإّن التسبب وإن كان موجودًا يف بع  األحكام ا 
ضد أية حماولة ملعرفة أسباب األحكام وإعالهنا انذاك ضيقة، فإّن السلطات القائمة كانت 

للجمهور وذلك حفاظًا على هيبة القضاء وقديسته وجعله مبنأى عن االنتقاد. كما أّن 
ن القضاء األملاين مل ير يف التسبيب أية ضمانة جوهرية لإلفراد ومن مثّة غاب التسبيب ع

 .(4)القضاء األملاين لفرتة طويلة
وعلى إثر التطورات احلاصلة يف أملانيا ومناداة العديد من املؤلفني بضرورة تسبيب     

األحكام وإعالهنا للجمهور واملتقاضني، فإّن التسبيب شّق طريقه للوجود مع هذ  
ب احلكم الصيحات يف أوائل القرن الثامن عشر حيث مسح لألفراد ابإلطالع على أسبا

  spo 791-99واحلصول على نسخ منه مىت أرادوا ذلك و هو ما كرس مبوجب املادة 
 من القانون األملاين.

أما يف اجنلرتا واملعروفة بتبنيها للنظام األجنلوسكسوين، فإّن خمتلف القوانني خلت من أي     
نصو  تلزم فيها القاضي اإلجنليزي بتسبيب أحكامه، وابلّرغم من ذلك فإّن القضاء 
اإلجنليزي ملتزم ابلتسبيب يف أحكامه الصادرة بل يضع أسباابً مطولّة ومسهبة هلا، ممّا جعل 

فقهاء يعتقد أّن التسبيب يف هذا النظام أكثر وضوحًا وأكثر دقة منه يف الفضاء بع  ال
                                                 

 . 79ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،   1 
  2 حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق ،  79.

،   7111ية، القاهرة، ـ أمحد فتحي سرور: احلماية الدستورية للحقوق و احلرايت،دار الشروق،الطبعة الثان3 
221. 

 .  91ـ عزمي عبد الفتاح: املرجع السابق   4 
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الفرنسي، ذلك أّن التسبيب يعّد قاعدة أساسية من قواعد العدالة واليت تتصل مباشرة حبماية 
 .(1)احلرايت الفردية بشكل خا  وحبقوق اإلنسان بشكل عام

أعلنت وزارة العدل اإلجنليزية أبّن األحكام القضائية جيب أن تكون  4327ويف سنة     
مسببة، هذا ابإلضافة إىل أنّه توجد حاالت خاصة أوجب فيها املشرع التسبيب ومثال ذلك 

  .(2)احلكم الذي يتضمن إدانة املتهم الذي يبلغ سن الواحد والعشرين بعقوبة الّسجن
لتسبيب يف اجنلرتا ويف األنظمة األجنلوسكسونية هو أخذها ابلتسبيب وما مييز شكل ا    

املسهب الذي ال يقتصر ذكر األسباب القانونية والواقعية اليت أّدت إىل صدور احلكم، بل 
 يتعّدا  إىل ذكر الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت أحاطت ابجلرمية املرتكبة.

:تبنت العديد من الّدول العربية فكرة تسبيب ول العربيةالتسبيب يف تشريعات الدّ -2
من الدستور  19األحكام القضائية،إذا مل تعد قاصرة على الّدول األوروبية، فقد نّصت املادة

الكوييت على الزامية تسبيب األحكام، كما أّكد املشرع الكوييت على هذا املبدأ الدستوري يف 
 منه.  421،422مبوجب املادة  صلب قانون اإلجراءات اجلنائية وذلك

إذ تضمن  719كما نّص قانون اإلجراءات اجلنائية السوري على ذلك مبوجب املادة     
الزامية أن يتضمن احلكم اجلنائي على األسباب اليت يبىن عليه مع ذكر النصو  العقابية 

عدمه، فضالً على  اليت حتكم الفعل اجملّرم والقول ما إذا كان هذا احلكم قابالً لالستئناف من
 .(3)ذلك فقد نّص املشرع السوري على نق  األحكام اليت تصدر بدون إبداء األسباب

منه على أنّه)جيب أن  912كما نّص قانون املسطرة اجلنائي املغريب وال سيما املاّدة     
 حيتوي كل حكم أو قرار على األسباب الواقعية أو القانونية اليت بين عليها احلكم ولو يف

 .ةحالة الرباء
من نفس القانون على وجوب التسبيب يف حالة اإلدانة أبن  919وقد نصت املادة  

 يتضمن هذا احلكم اجلرم املنسوب للمتهم والنصو  القانونية املطبقة عليه. 

                                                 

ـ امحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،دار هومه،الطبعة الثانية،ااجلزء 1 
 4119، 7111الثاين،

 . 94ـ علي حممود علي محودة: املرجع السابق،   2 
شريف البسيوين وعبد العظيم وزير: اإلجراءات اجلنائية يف النظم القانونية العربية ومحاية حقوق اإلنسان، دار  ـ حممد3 

 .  199العلم للماليني بريوت لبنان، تقرير سوراي،  
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من جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية على الزّامية أن يتضمن كل  499وقد أّكد الفصل     
ات القانونية والواقعية اليت أسند إليها ولو يف صورة احلكم ابلرباءة. وأن حكم على املستند

يتضمن فضاًل على ذلك الوقائع اليت تستوجب العقاب والظروف احمليطة بكل واقعة، وأركان 
اجلرمية املادية والعفوية ورابطة السبية بني الفعل املادي والنتيجة واألدلة والردود اليت تكون 

اع املقدمة من اصخلصوم وإذا خال احلكم من هذ  البياانت فإنّه يكون قاصراً على أوجه الدف
 توهذا ما أّكدته العديد من القرارا.(1)يف التسبيب ومن مثة معرضًا لنق  هلذا السبب

 .(2)الصادرة عن حمكمة التعقيب التونسية

على وجوب من قانون اإلجراءات اجلنائية  799أما ابلنسبة لليبيا فقد نّصت املادة 
أن يتضمن احلكم على األسباب اليت بين عليها، وأن يتضمن اإلدانة املستوجبة للعقوبة 

من نفس  791والظروف احمليطة هبا والقانون الذي حيكم الواقعة، هذا كما فرضت املادة 
القانون على احملكمة الفصل يف الطلبات اليت يتقدم هبا األطراف مع تبيان األسباب اليت 

 . (3)يف هذا الفصلاعتمدت 

اليت أّكدت على  من قانون اإلجراءات اجلنائية اللبناين 979هذا ابإلضافة إىل نص املادة     
  .(4)799قاعدة التسبيب وكذلك احلال ابلنسبة لألردن يف املادة 

يف مادته  4311ويف مصر بعد أن نّص قانون حتقيق اجلناايت األهلي القدمي لعام     
شتمال كل حكم صادر بعقوبة على الواقعة املستوجبة للعقوبة والقانون على وجوب ا 413

 . (5)الذي حكم مبوجبه وإاّل اعترب ابطالً، مع ذلك مل ينص صراحة على الزامية التسبيب
من قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل حيث نّصت  941غري أّن األمر تغري مبوجب املادة     

أن يشتمل احلكم على األسباب اليت بين عليها، وكل حكم هذ  املادة على مايلي:" جيب 

                                                 

 . 129ـ حممد شريف البسيوين وعبد العظيم وزير:املرجع السابق، تقرير تونسي،   1 
 9433، قرار تعقييب حنائي عدد 44ج 43   4329مؤرخ ن  4494زائي عدد ـ مثال ذلك: قرار تعقييب ج2 

القروي الشايب، جملة اإلجراءات اجلزائية،  م. مذكور يف: بلقاس4321   4321ن  4393جوان  44مؤرخ يف 
.وفاء الرتكي، إصدار األحكام اجلزائية،مذكرة لنيل شهادة 32، 4339دار نقوش عربية ، الطبعة الثالثة،تونس،

       97،   7117،7119لدراسات املعمقة،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة تونس املنار،ا
 .941ـ حممد شريف البسيوين وعبد العظيم وزير،املرجع السابق، تقرير ليبيا، 3 
 .  91ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،   4 
 .91حممد عبد الغريب،املرجع السابق،  ـ 5 
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ابإلدانة جيب أن يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة والظروف اليت وقعت فيها وأن 
من ق. ل. ج. م على  944يشري إىل نص القانون الذي حكم مبوجبه" كما نّصت املادة

قدم إليها من اصخلصوم وتبني األسباب أنّه" جيب على احملكمة أن تفصل يف الطلبات اليت ت
 .(1)اليت تستند إليها

يف مواد  ةفاملّشرع املصري يشرتط التسيب صراحًة يف األحكام اجلزائية سواء تلك الصادر     
املخالفات أو اجلنح أو اجلناايت مع ضرورة بيان الظروف اليت حتيط ابلوقائع اجلرمية واليت 

   .(2)نية وظروف التحقيق وغريهامن شأهنا أن ثتبت األعذار القانو 
ويف اجلزائر فقد سلك املشرّع مسلك بع  الّدول الالتينية مثل إيطاليا وبلجيكا وهولندا     

من  411واليّت أوجبت تسبيب األحكام القضائية يف منت الدستور، ولذلك نّصت املادة 
 اجللسات العلنية."الدستور اجلزائري على أنّه"تعّلل األحكام القضائية وينطق هبا يف 

وما ميكن مالحظته يف هذا الشأن أّن عبارة الّنص جاءت عاّمة، ملا يعين أّن التعليل و     
التسبيب ينصرف إىل كافة األحكام القضائية سواء منها اجلزائية، أو املدنية أو اإلدارية أو 

ومن جهة غريها، فقاعدة وجوب التسبيب تسرى على مجيع أنواع األحكام هذا من جهة، 
أخرى فإّن الّنص على قاعدة التسبيب يف صلب الدستور جيعل منها قاعدة دستورية وضمانة 

 جوهرية كغريها من الضماانت واحلقوق األخرى األساسية اليّت تضمنها الدستور.
وهذا األمر من شأنه أن ينعكس على املمارسات القضائية اليّت جيب أن تقف مليًا أمام  

احرتامها والتقييد هبا ابعتبارها قاعدة عليا يقتضي الوضع أن ختضع هلا  هذ  القاعدة هبدف
 كافة القواعد القانونية األخرى.

ومل يكتف املشرّع اجلزائري ابلّنص على وجوب تسبيب األحكام يف الدستور بل تعّدا      
أنّه:"كّل  منه على 923إىل الّنص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية إذ جاء يف نّص املادة 

حكم جيب أن ينّص على هاوية األطراف حبضورهم أو غياهبم يف يوم الّنطق ابحلكم وجيب 
أن يشتمل على أسباب ومنطوق، وتكون األسباب أساس احلكم، ويبنّي املنطوق اجلرائم اليّت 
تقّرر إدانة األشخا  املذكورين أو مسؤولياهتم أو مساءلتهم عنا ، كما تذكر به العقوبة 

 و  القانون املطبقة واألحكام يف الدعاوى املدنية ويقوم الرئيس بتالوة احلكم".ونص
                                                 

 .439ـ عوض حممد،قانون اإلجراءات اجلنائية،اجلزء الثاين، د،ت،   1 
 . 14ـ علي حممود محودة، املرجع السابق،   2 
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وما ينبغي اإلشارة إليه أّن هذا الّنص جاء متعّلقًا ابألحكام الّصادرة يف مواد اجلنح     
واملخالفات فقط ولذلك جاء الّنص على هذ  املادة يف القسم اصخلامس من الفصل األّول 

 ملسمى ابحلكم يف اجلنح واملخالفات. من الباب الثالث ا
أّما ابلنسبة للجناايت فقد جاء الّنص عليها يف الباب الثاين من كتاب اإلجراءات إذ     

ختضع ملبدأ االقتناع الّشخصي للقاضي اجلنائي، فهي تتشّكل من القضاة احملرتفني والقضاة 
 ات اجلزائية. من قانون اإلجراء 791احملّلفني وهذا ما نّصت عليه املادة 

من ق.إ.ج على كيفية إصدار األحكام يف مواد اجلناايت خالية  912وقد نّصت املادة     
من نفس القانون.ذلك ألن أساس إصدار  923من شرط التسبيب الّذي تضمنته املادة 

 األحكام اجلنائية هو مبدأ االقتناع الشخصي حملكمة اجلناايت. 
 األحكام اجلزائية:الثالث:أمهية تسبيب  الفرع

وقد يكتسي تسبيب األحكام اجلزائية أمهية ابلغة ينبغي الوقوف عندها بشكل مباشر،  
أثبتت التجربة القضائية مبا ال يدع جمااًل للّشك األمهية القصوى للتسبيب،وبرهنت على أّن 

لتسبيب إضفاء العدالة على األحكام القضائية ال يتسىن وال يظهر إالّ من خالل وجود هذا ا
وابنعدامه تنعدم شرعية األحكام ويفقد الّناس ثقتهم يف القضاء ويهدر اعتبار . وقد وفقت 
حمكمة النق  املصرية يف الداللة على هذ  األمهية يف أحد أحكامها "أبّن تسبيب األحكام 
من أعظم الضماانت اليّت فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر لقيامهم مبا عليهم من 

تدقيق البحث وإمعان الّنظر لتعرف احلقيقة اليّت يعلنوهنا فيما يفصلون فيه من  واجب
األقضية، و به يسّلمون من مظنة التحكم واالستبداد، ألنّه كالعذر فيما يرأتونه ويقّدمونه 
بني أيدي اصخلصوم واجلمهور، وبه يرفعون ما قد يدين على األذهان من الّشكوك والريب 

عدهلم مطمئنني وال تقنع األسباب إذا كانت عباراهتا جمملة، وال جتد فيدعون اجلميع إىل 
  .(1)فيها حمكمة النق  جماالً لتبيني صحة احلكم من فساد "

وتبدو أمهية التسبيب سواء ابلّنظر إىل أطراف الدعوى أنفسهم أو ابلنسبة للقضاة وذلك 
 ووفقاً ملايلي: 

: يعّد التسبيب إحدى الضماانت الدستورية أمهية التسبيب ابلنسبة ألطراف الدعوى:أوال
 اهلاّمة اليّت تكفل لألفراد شأهنا شأن احلقوق األساسية األخرى اليّت نّص عليها الدستور مثل 

                                                 
 . 421،ق  4،جمموعة القواعد القانونية ،ج  4373فيفري  74ـ نق  مصري،1
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فضالً عن ذلك فإنّه التسبيب يولد الثقة واالطمئنان يف مرفق القضاء،  .(1)قرينة الرباءة وغريها
الصدفة أو األهواء واألمزجة و العواطف وإّّنا جاء إذ يؤكد هلم أّن هذا احلكم مل أيت وليد 

  . (2)كثمرة للبحث واالجتهاد املضين
فمن املؤكد أّن التسبيب سيظل حيًا وضروراًي حىّت يف تلك األنظمة اليّت تستبعد كافة    

وذلك أنّه ال يطلب فقط إلعادة  .(3)طرق الطعن يف األحكام على حد تعبري أحد الفقهاء
الرقابة عند الطعن يف األحكام بل ألنّه يؤدي وظيفة أمسى وأهم وهي إقناع الّناس بعدالة 
القضاء.كما أّن وجوب تسبيب األحكام اجلزائية يوفر جمااًل خصبًا للرقابة اليّت ميارسها 

ظرهم سواء فصلت أطراف الدعوى على احلكم، وأّن احملكمة قد اطلعت وأحاطت بوجهة ن
 .(4)لصاحلهم أو ضدهم

وحىّت يؤدي التسبيب هذا الدور املنوط به وحيّقق هذ  األمهية واليّت تطمئن فيها النفوس     
لعدالة القضاء، فينبغي أن يكون تسبيبًا حقيقيًا و نوعيا ومنطقيًا ومقبواًل، وليس جمّرد ورقة 

ية،  من أوراق اإلجراءات اليّت تشرتطها القوانني اإلجرائية لصحة احلكم من الناحية الّشكل
كما أنّه ال ينبغي أن تكون األسباب اليت بستند عليها احلكم اجلزائي مبهمة أو عامة أو 
غامضة إذ ال يتمكن اصخلصوم فيها من اإلطالع على األسباب احلقيقية اليت أدت على 
وجود هذا  احلكم. فحكم اإلدانة إذا كان مبنيًا على أسباب ال تؤدي عقاًل ومنطقًا إىل 

                                                 
 fondamentaux, Dalloz,8 éditionparis,2002,p 525 et sChristines Lazerges,liberteés et droits ـ 1

، حسن صادق املرصفاوي: ضماانت احملاكمة العادلة يف التشريعات 912سعيد عبد الّلطيف: املرجع السابق،  ،
ق ،درايد مليكة،نطا11،   4329العربية،معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

 و ما يليها 91،  7147سلطات قاصي التحقيق و الرقابة عليها،ديوان املطبوعات اجلامعية،
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و يعتقد العديد من .(1)نتهى إليها يعّد حكمًا معيبًا جانبه الصواب والّدقةالنتائج اليت ا
املفكرين أن إعالن األسباب يعد  اليوم من متطلبات الدميوقراطية ،فالعدالة جيب ان تقدم 

   2بواسطة احكام قضائية واضحة و منطقية و مؤسسةحسااب للمواطن 
قرارات قضائية العتمادها  يف إدانة املتهمني فقد نقضت احملكمة العليا ابجلزائر عّدة     

على جمرد أقوال عامة واعتربت أّن هذا القرار خايل من أي تسبيب كما تفرض ذلك املادة 
من ق. إ. ج.ج العتماد  يف إدانة املتهم على جمرد القول أّن التهمة اثبتة ضّد   923

أو االعتماد . (3)توصل إليها القضاةاملتهمني دون اإلتيان أبي دليل يثبت عملية اإلدانة اليت 
من ق.  923على جمرد أقوال الضحية وما ورد يف التحقيق االبتدائي فقط خالفاً لنص املادة

 .(4)إ. ج. ج واليت تلزم قضاة املوضوع بتأسيس أحكامهم على األدلة املقدمة خالل املرافعة
األحكام اليت ال يذكر كما جرى العمل أيضا أمام حمكمة النق  املصرية على نق       

فيها سوى ثبوت التهمة من التحقيقات وشهادة الشهود ذلك أّن هذ  العبارة ال حتقق 
غرض املشرع من اشرتاط التسبيب واألصح أن تذكر احملكمة مضمون الّشهادة واألدلة 

 .(5)األخرى اليت استندت إليها يف حكمها
صورة حتكيمه أو رغبة منه أن تستوف فلم يكن تسبيب األحكام نظامًا فرضه املشرع ب    

األحكام شكاًل معينًا فقط. بل إنّه يتعدى هنا املفهوم إذ أنّه حيتل أمهية أكرب ترتبط أساسيا 
بكونه حق من حقوق اإلنسان يف احلفاظ على حريته وحقوقه الفردية اليت نّصت عليها 

                                                 
سامح السيد أمحد جاد،حدود سلطة القاضي اجلنائي يف تفسري اإلدانة يف الفقه اإلسالمي والقانون املصري واإلمارات اجلزء الثاين، ـ 1

احلكام اجلنائية و  حممد صاحل القويزي،حيثيات. 742،   4332،السنة اصخلامسة، العدد الثاين جويلية جملة األمن والسانون
     . 77،   4394،السنة الثالثة و العشرون،فيفري  7،وزارة العدل التونسية،العدد شريعجملة السضاء و التتسبيبها،

2
Pascal TEXIER,Jalons pour une histoire de la motivation des sentences,La 

motivation,Tome 111,1998,p5  
، جنائي 791د الثاين،   ، العد4334، اجمللة القضائية، 973. 13ملف رقم  4393/ 2/ 1ـ قرار مؤرخ يف 3

 .   737، العدد   4393، اجمللة القضائية، 4391أفريل  9مؤرخ يف 
 .  741، العدد الثاين،   4334اجمللة القضائية،  13. 174، ملف رقم 4399/ 14/ 1ـ قرار مؤرخ يف 4
 . 914ـ إميان حممد اجلابري،املرجع السابق،   5
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و القوانني اإلجرائية ولذلك من اإلعالانت العاملية حلقوق اإلنسان وخمتلف الّدساتري الوطنية 
 .(1)أقدس وأغلى احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا اإلنسان

وتزداد أمهية التسبيب ال سيما بعد تبين خمتلف األنظمة اإلجرائية مبدأ حرية القاضي     
اجلنائي يف االقتناع والذي مينح مبوجب ذلك سلطة تقديرية واسعة للقضاة. فكان لزامًا أن 

نون ضابطاً هلذ  السلطة حىت النتحول إىل حتكم أو تعسف واستبداد و يتمثل هذا يضع القا
الّضابط يف التسبيب الذي يقف حاجزًا أمام التصورات الشخصية البحتة، ومينح األحكام 

 .(2)القضائية اليت تصدر مسببة جدية اثبتة وثقة يف عدالتها
قية والعقلية املعقولة على جممل ويضمن التسبيب كفالة حق الدفاع ابإلجابة املنط    

الطلبات والدفوع األساسية اليت يبديها أطراف الدعوى أثناء سري اإلجراءات وهذا من شأنه 
 أن حيقق مبدأ الدفاع الذي يعّد ضمانة دستورية هامة ينبغي احرتامها يف اإلجراءات اجلزائية.  

ية واحلضارية اليت ميكن مبوجبها كما أّن وجوب التسبيب يتصل أيضا ابلعملية الدميقراط     
 . (3)للمتقاضي أن يتفهم الدوافع اليت أّدت إىل إصدار حكم الرباءة أو اإلدانة على حد سواء

هذا ابإلضافة إىل أّن أمهية التسبيب تتجلى بصورة واضحة ابلنسبة للجمهور والرأي     
فصدور هذ   العام والذي تصدر األحكام القضائية ابمسه كشرط من شروط صحتها.

األحكام مسببة ومعللة يليب شعور اجملتمع ابلعدالة وحيقق االستقرار والطمأنينة يف أوساط 
ويؤدي إىل إجياد نوع من التوازن بني الناحية القانونية والناحية األخالقية يف  عاجملتم

بدالً ومن مثة تسود الثقة يف جهاز القضاء وينصرف الناس حلياة منتجة ومثمرة . (4)اجملتمع
و لذلك قيل أن غياب التسبيب عن .(5)من اصخلوف على حرايهتم الفردية وحقوقهم األساسية

                                                 
،العدد األول ميةو اجمللة اجلنائية الس،-قضاء احلكم –للمزيد من التفصيل راجع:سرى صيام،معايري القضاء احلديث ـ 1

 .  27علي حممود علي محودة،املرجع السابق   ،4337،مارس 
ربية، الطبعة ـ هاليل عبد هللا أمحد: احلقيقة بني الفلسفة العامة واإلسالمية و فلسفة اإلثبات اجلنائي دار النهضة الع2

 .  919،   4392األوىل، 
 ,Abdessalam damak, le juge pénal el la promotion des droit de l’homme en Tunisie ـ3

orbis , 2001, 379. 
 43جيوفاين لوين: املرجع السابق،    ـ4
 . 924ـ مفيدة سعد سويدان: املرجع السابق، 5
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كما انه يعد ضمانة .(1)األحكام القضائية يقلل من احرتام القضاة ملتطلبات األمن القانوين
  2أساسية و دستورية للحفاظ علة حقوق االنسان

تسبيب املظهر اصخلارجي ملا دار يف وجدان : يعترب الابلنسبة للسضاة أمهية التسبيباثنيا:
فيها من  مالقاضي من أفكار وميول تكونت لديه مما دار يف اجللسة من مناقشات وما قد

أدلة وإثبااتت، فيمثل التسبيب ضمانة هامة ملا قد يقع فيه القاضي من احنراف أو ميل 
القاضي واجب  حلساب طرف على اآلخر. فالتسبيب من الزّامات العدالة فهو دين على

و من مثة يرقى حبكمه إىل مرتبة العدل عن طريق إبداء أسباب . (3)األداء حنو املتقاضني
 . (4)جّدية تكون موضع اقتناع من طرف اصخلصوم

إّن التزام التسبيب يدفع القاضي إىل الرتيث يف إصدار أحكامه، فيخضعها للدراسة     
املعمقة واإلحاطة بكل جوانب املوضوع، وهو هبذا حيقق هدفني يف نفس الوقت، اهلدف 
األّول يتمثل يف قيامه مبا يليه عليه ضمري  لتحقيق حاسة العدالة عند  واالطمئنان الذي 

هلدف الثاين ليتالىف أن يتعرض حكمه للنق  واإللغاء من طرف جيد  كصدى لذلك، وا
 . (5)اجلهات القضائية املختصة ابلرقابة على األحكام وذلك لنقص التسبيب أو انعدامه

تربز أمهية التسبيب أيضاً من خالل أنّه يؤدي إىل حلول االستدالل حمل التأكيدات اليت      
ايل احلكم املسبب وسيلة لإلقناع وليس فقط مظهر من كان ميتاز هبا القانون الروماين وابلت
 .(6)مظاهر السلطة اليت يتمتع هبا القضاة

                                                 
1  Berltrand Mathieu(France),Table  ronde,constitution et sécurité juridiqueـ  
Annuraire international, de justice constitutionnelle,1999,p183    
2 Jacques LEROY,La force du principe de motivation,la 

motivation ;tome11,1998,p33 
 . 911ـ سعد عبد اللطيف، املرجع السابق،   3
 . 94ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء القضاء والفقه، املرجع السابق،  4

Theirry Garé, Catherine Gineset, Droit pénal et procédure pénale,revue                      
         .mensuelle,lrxis nexis ,juris classeur 4 émé édition,  Dalloz.paris.2006,p 353ـ 5

.                                119القللي،املرجع السابق،    حممد مصطفى     
ـ بوضياف عمار،احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي االسالمي و املواثيق الدولية دراسة مقارنة،جسور للنشر و 6

يف ضوء القضاء  تسبيب األحكام اجلنائية،أصول و ما يليها، حممد علي الكيك 11،   7141التوزيع،اجلزائر،
 . 94والفقه،املرجع السابق،   
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فالتسبيب يعترب  البع  مبثابة الرتمجان لضمري القاضي الذي يؤدي واجب مقدساً     
بتحريه فكرة العدالة واليت توصل إليها من خالل إحاطته ابلّدعوى بكافة عناصرها والظروف 

 .(1)ااحمليطة هب
ذلك أّن القاضي اجلنائي وإن كان يتمتع حبرية كاملة، يف تقرير قيمة األدلة املطروحة     

يكون هذا التقدير منطقيًا ومسبباً، فهذا املبدأ الذي يسيطر يف قانون   نأمامه فإنّه ملزم أب
نطق اإلجراءات اجلزائية ال يعين إطالقًا التحكم القضائي، فالقاضي ملزم أبن يتحرى امل

يف تفكري  الذي قاد  إىل . (2)السليم، ذلك مسألة التسبيب ابلّدرجة األوىل هي مسألة منطق
اقتناعه ولذلك فإّن حمكمة النق  تراقب صحة األسباب اليت تستدل هبا على هذا 

 . (3)االقتناع
إّن حتقق التسبيب يف األحكام اجلزائية ينبئ وبشكل واضح عن احرتام القاضي     

 احملاكمة املنصفة، ذلك أّن اإلجراءات القضائية بصفة عامة هي معيار من معايريلضماانت 
واليت مبقتضاها فإّن احلكم القضائي جيب أن يكون نتاج منطق قضائي . (4)احملاكمة العادلة

ينعكس يف أسباب احلكم اليت تكتشف عن فهم القاضي ملوضوع الّدعوى وإحاطته به، وال 
التحقيق والتمحيص والتدقيق، وحتصيل املعارف القانونية والقضائية أييت ذلك إاّل عن طريق 

واليت متكن القاضي من االستنباط واالجتهاد وجتعل أحكامه مثرة جهد واضح ينعكس 
  .(5)بشكل مباشر فيما يعلنه من أسباب حكمه

 :وأشكالهاألحكام اجلزائية  وظائف تسبيب:رابعالفرع ال

القضائية احملكمة اليّت  من شأهنا أن تساهم يف تطّور الصناعةالتسبيب وظائف متنّوعة  يؤدي
ينشدها كّل فرد يف اجملتمع، هذا ابإلضافة إىل ذلك فإّن التسبيب يّتخذ أشكااًل خمتلفة 

 حسب األنظمة القانونية املتعّددة.

                                                 
 . 999ـ فرج إبراهيم العدوى عبد ،املرجع السابق،   1
 . 911ـ سعيد عبد الطيف،املرجع السابق   2
 . 919ـ هاليل عبد هللا أمحد،املرجع السابق، 3
، تونس منشورات مركز الدراسات السانونية والسضائيةـ رضا مخاخم،التوجهات احلديثة للنظام القضائي يف تونس، 4

7119   ،493 . 
 . 293للحقوق واحلرايت،املرجع السابق،    ةـ أمحد فتحي سرور،احلماية الدستوري5
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ويتيح التسبيب أبداء وظيفة أساسية ترتبط بصفة مباشرة ابملصلحة العامة للمجتمع واليت 
مثل يف فتح ابب الرقابة على األحكام القضائية سواء تلك الرقابة اليت ميارسها اصخلصوم أو تت

اليت متارسها احملكمة العليا من خالل بسط سلطتها يف مراقبة األحكام القضائية و منها 
 األحكام اجلزائية ابعتبارها أكثر مساساً حبرايت وحقوق األفراد.

حلد، بل يتجاوز ذلك ليلعب دورًا أهم يف تطوير الفكر وال يقف دور التسبيب عند هذا ا 
والفقه القانونيني عن طريق ما يكشفه من عيوب يف الّتشريعات والقوانني.وهو مايوفر فرصة 
للمشرع لتدارك هذا النقص بتعديل النصو  املعيبة. ولذلك سندرس وظيفة التسبيب من 

وية تطوير الفكر والفقه القانوين هذا من هاتني الزاويتني، زاوية الرقابة على األحكام، وزا
األنظمة جهة، ومن جهة أخرى فإّن التسبيب أشكااًل وأنواعًا خمتلفة حسب اختالف 

  القانونية وذلك كما يلي:
:يؤدي التسبيب وظائف متنوعة منها ما هو متعلق األحكام اجلزائية تسبيبوظائف  :أوال

 انوين يف حد ذاته وذلك وفقاً ملا يلي: ابلرقابة ومنها ما يتعلق بتطوير الفقه الق
جلنائية بع اصخلصوم بشغف كبري سري العدالة ايتا :دور التسبيب يف الرقابة على األحكام-1

فيما يتعلق من قضاايهم املطروحة، كما يتابع اجلمهور بنفس الّشغف ويراقب صريورة 
ور األعظم يف حتقيق هذ  األحكام متطلعني إىل عدالتها ونزاهتها، وال شك أّن للتسبيب الد

املعاين سواء لدى اصخلصوم أو اجلمهور، فهو يؤدي وظيفة اقتناع الناس حبسن سري العدالة 
 (.1)اجلنائية، وتبديد املخاوف من احنراف األحكام اجلزائية، كما يعمل على تدعيم الثّقة فيها

ويزداد األمر تعقيداً و أمهية ابلنظر للعدالة اجلنائية اليت يعتربها البع  املرآة احلقيقية اليت     
 . (2)العدالة يف أبلغ معانيها اليت ينشدها اجملتمع ستعك
ليست متعقلة بشكل مباشر ابلنتيجة اليت انتهى  عإّن العربة األساسية اليت ينشدها اجملتم    

إىل تلك  طلعتتي سواء أكان صادرًا ابلرباءة أو اإلدانة بل العربة احلقيقية إليها احلكم اجلزائ

                                                 
   Jacques manesse, Le probléme de la motivation.93ـ سامح السيد أمحد جاد،املرجع السابق،   1

des  décisions administratives,thése de doctorat université,Paris11,1976,p 187  

         
 Bernard strin, les libertés en questions, Montchrestien, 5eme édition        ـ         2

paris, 2004,p 70                                                                                          
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األسباب املنطقية واملستساغة واليت تعترب حبق عن تعليل منطقي وسليم للحكم والذي يؤدي 
 . (1)يف األخري إىل التسليم مبنطوقه

أسباب  إّن كال من اصخلصوم واجلمهور على حد سواء يطالب أبن يكشف القاضي يف    
حكمه عّلة قضائه واإلجراءات اليت انتهت إىل هذا القضاء، ومن خالل هذا التسبيب 

 .(2)يتضح كل العيوب اليت تكشف عن عدم توافر احملاكمة العادلة

ذلك أّن اإلصرار الذي يبديه اصخلصوم ملعرفة األسباب اليت يبىن عليها احلكم مل يعد جمرد 
حلظة تنتاهبم بل أصبح حقًا أساسيًا من ضمن سائر حقوقهم األخرى اليت تضمنها الدستور 

 والقوانني اإلجرائية األخرى. 
القانون ومؤسسًا يف  ويتعلق التسبيب برقابة اصخلصوم له على أساس أنّه كان متوافقا مع    

إطار ، وأّن احلكم القضائي قد استوعب الواقعة استعياابً حقيقياً يف حدود الّدعوى املطروحة 
موضوعًا وأشخاصاً" وسبباً، وأنّه مل خيرج عن هذ  األطر احملددة له، وللخصوم حق اللجوء 

الضوابط والقواعد إىل احملاكم األعلى درجة للمطالبة إبلغائه يف حالة عدم مراعاته لتلك 
 . (3)السابقة للذكر

فالتسبيب من أحسن األساليب اليّت تعرّب عن حياد القاضي حال فصله يف القضااي املعروضة 
 (.4)عليه، فال ينبغي أن ينحاز بغري وجه حّق إىل أّي من اصخلصوم يف الدعوى

فحياد القاضي يربهن على أنّه مل يؤسس حكمه إاّل على األدلّة اليّت طرحت يف اجللسة  
ونوقشت من مجيع األطراف، وإنّه مل يبنّي حكمه من املعلومات الشخصية قد وصلت إىل 

 (.5)علمه خارج جملس القضاء، إذ ال ينبغي للقاضي أن يقضي بعمله الّشخصي

األحكام اجلزائية عن طرق التسبيب ابلنظر إىل تلك السلطة  وتزداد أمهّية رقابة اصخلصوم على 
الواسعة اليّت منحها القانون للقاضي اجلنائي واليّت جتعل منه حرًّا يف تكوين اعتقاد  من أّي 

                                                 
jeorges wiederkehr, la logique du procés introductifs, volume il  ,                 ـ1

bruylznt, Bruxelles , 2004 p 1751, abdessalem damak, opcit, p 379              
 . 293ـ أمحد فتحي سرور: احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت، املرجع السابق،   2
 aurerassat, procédure pénal, presse universitaire, 2eme édition, France,Michelle l   ـ 3

     1995, p 748 
 .92يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،   ـ  حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية4
للتحقيقات واإلجراءات ، علي زكي العرايب،املبادئ األساسية 133ـ حممد مصطفى القللي،املرجع السابق،  5

 .391،   4311اجلنائية، اجلزء الثاين،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، 
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دليل يطرح أمامه، إذ انّه يقوم بوزن وتقدير كل دليل والتنسيق بني خمتلف األدلة اليّت قدمت 
(.1)ة من مجاع هذ  األدلة واليّت تتمثل يف احلكم ابإلدانة أو الرباءةإليه واستنتاج نتيجة منطقي

  

وبناء على ما سبق فإّن التوسعة اليّت يتمتع هبا القاضي اجلنائي يف تقدير األدلّة لن تكون    
 (.2)منطقية ومراقبة إالّ ابلتسبيب

ني اليّت تسود القانون هذا ابإلضافة إىل أّن التسبيب يساهم يف إرساء قاعدة اجلزم واليق     
اجلنائي وال سيما إذ تعّلق األمر أبحكام اإلدانة، وذلك أّن هذ  األحكام جيب أن تبىن على 
أساس اجلزم واليقني وليس جملرد الشبهة أو الشّك ولن يتحّقق ذلك إاّل ابلتزام التسبيب 

 (.3)والتعليل

اجلزائية، غري انّه تلعب الرقابة اليّت هذا ابلنسبة للرقابة اليّت ميارسها اصخلصوم على األحكام  
ختتص هبا حماكم الطعن ابلنق  الدور الكبري يف تصحيح األحكام القضائية اليّت تصدر دون 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري إذا جاء  111بيان لألسباب، وهذا ما أّكدته املادة 
 وجه اآلتية:فيها:"ال جيوز أن يبىن الطعن ابلنق  إالّ على أحد األ

 عدم االختصا . -
 جتاوز السلطة. -

 خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات. -

 انعدام أو قصور التسبيب -

 إغفال الفصل  يف وجه الطلب أو يف أحد طلبات النيابة العامة . -

                                                 
 .199ـ هاليل عبد هللا امحد،املرجع السابق،   1
، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف اجلزائر إذ جاء يف إحدى قراراهتا مايلي:"إّن السلطة 919ـ املرجع نفسه،  2

لقضاة املوضوع حمدودة ابلتزام هؤالء بتسبيب قراراهتم، وملا كان القرار املطعون فيه ال يسمح من معرفة ما إذا  التقديرية 
كان قضاة املوضوع أسسوا قراراهتم على أسباب قانونية أو على أسباب مستخلفة من الوقائع...فإّن انعدام التسبيب 

 .29، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  4394مارس  11يعرض القرار املطعون فيه للنق " جنائي 
،  7111ـ حسن عوض سامل الطراونة،ضوابط السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي،رسالة دكتورا ،جامعة القاهرة 3

، جملة السانون واالقتصاد، حممد زكي أبو عامر، القيود القضائية الواردة على حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع، 111
 .7،   4324حدة واصخلمسون، السنة الوا



43 
 

تناق  القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف اخر درجة أو التناق  فيما  -
 . (1)"قضى به احلكم نفسه أو القرار

و يعد التسبيب أحسن وسيلة حملاكم الطعن النق  لضمان رقابتها على حسن تطبيق 
احملكمة العليا يف قرار هلا اىل انه ميكن هلا أن تثري وجه التسبيب و لذلك ذهبت (.2)القانون

.حيث يعترب  بع  الفقه  من القواعد 3تلقائيا دون حاجة الاثرته من طرف األطراف
 .4تتصل ابلنظام العاماالجرائية  اليت 

فهو يناقش جممل األسباب اليّت اعتمدها احلكم كأساس ملنطوقه وقد اثر التساؤل يف الفقه 
 القانوين حول ما إذا كانت هناك عالقة سبيبة قائمة بني االلتزام ابلتسبيب ونظام النق  ؟ 

اترخيياً  فقد ظهر التسبيب للوجود قبل ظهور نظام الطعن ابلنق ، فالتسبيب مل يرتبط
إطالقًا هبذا النظام، إذ أنّه ثبت أّن كثريًا من األنظمة أتخذ بنظام التسبييب دون أن أتخذ 

 بنظام النق .
ففي الّدول ذات النظام األجنلوسكسوين تلتزم اجلهات القضائية فيها بتسبيب االحكام دون  

 (.5)أن يتعّدى ذلك لألخذ بنظام النق 
فيعد تسبيب األحكام اجلزائية ضروراي حىت يف األحكام اليّت ال جييز القانون الطعن فيها  

غري أّن األخذ (.6)ابلنق  ذلك أهنا وسيلة ال غىن عنها لسري العدالة اجلنائية وسيادة القانون
                                                 

ق  111على أوجه الطعن ابلنق  املتعلقة ابلتسبيب بشكل أوضح مما جاءت به املادة  919ـ و قد نصت املادة 1 
انعدام األساس -9إ ج حيث جاء فيها "ال يبىن الطعن ابلنق  إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه اآلتية :......

 القانوين،
حتريف املضمون الواضح و  -47تناق  التسبيب مع املنطوق، -44قصور التسبيب ،  -41انعدام التسبيب ،-3

 -42وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق احلكم أو القرار،.... -41الدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار...
 السهو عن الفصل يف أحد الطلبات األصلية........"

.راجع:بلعيز الطيب،إصالح العدالة يف اجلزائر )االجناز التحدي(،دار 911  ـ إميان اجلابري،املرجع السابق، 2 
  14،17،  7119القصبة للنشر،اجلزائر،

الغرفة اجلزائية الثانية،القسم الثاين،احملكمة العليا )غري منشور( أورد  زبدة ،41/19/4394مؤرخ  199قرار رقم: 3
  413،   7114اجلزائر،،الرغاية، املطبعيةمؤسسة الوطنية للفنون مسعود، القرائن القضائية، 

 4393حممد كامل ابراهيم،النظرية العامة للبطالن يف قانون االجراءات اجلزائية،دار النهضة العربية،الطبعة األوىل، 4
  ،94  

 .27-24يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،      ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية5 

 .749سامح السيد امحد جاد،املرجع السابق،   ـ 6 
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بنظام النق  يفرض ابلضرورة بنظام التسبيب، فقد ثبت اترخييًا يف فرنسا أّن جملس 
لّذي كان يعترب آنذاك مبثابة جهة طعن ابلنسبة لألحكام اليّت تصدرها احملاكم الدنيا امللك،وا

حيث يقوم امللك فيه بطلب من احملاكم حتديد األسباب اليّت بين عليها احلكم ليتمكن 
اجمللس املذكور من ممارسة رقابته عليها، وهذا ما يؤّكد أّن نظام النق  كان مرتبطًا بنظام 

 (1)التسبيب

وغداة قيام الثورة الفرنسية فرض نظام النق  تسبيب األحكام حىت تكون له فعالية يف .
الواقع وهذا ما أّكدته العديد من قرارات حمكمة النق  الفرنسية واليّت ألغت كثريًا من 

 (.2)األحكام بسبب انعدام و غياب التسبيب أو بسبب نقص و عدم كفاية التسبيب

النق  يفرتض بداهة االلتزام ابلتسبيب والعكس غري صحيح، وخنلص ممّا سبق إىل نظام  
ذلك أنّه لوال التسبيب ألصبح الطعن ابلنق  جمرد حّق شكلي ليس له أي مضمون، 

 (.3)ولعجز األطراف عن كشف العيوب اليّت قد تعرتي احلكم الصادر
ئر"من رقابة االقتناع إنّه ابلتزام التسبيب ميكن حملكمة الطعن ابلنق "احملكمة العليا اجلزا     

الشخصي للقاضي اجلنائي وتتأّكد أّن هذا االقتناع له مصدر يف أوراق الدعوى ويؤدي 
فلوال التسبيب ملا استطاعت حماكم النق  أن تعرف   (.4)عقاًل إىل النتيجة اليّت انتهى إليها

لوهم كيف كون القاضي اقتناعه وملا كانت هناك وسيلة إللغاء األحكام املبنية على ا
فالقواعد القانونية العاّمة أتىب أن تتمتع االحكام اجلنائية اليّت تنطوي  (.5)املخالف للقانون

 (.6)على قضاء سيئ خمالف للمنطق والعقل حبصانة من قضاء النق 

                                                 

Cass, 6 Janvier E 26 Juillet 1934, Bul 253 Et 307, 21 Juin 1961, Bull   ,308:          ـ 1 

     
Cass 23 janvier 1974, Bul 36, Cité Par Michelle- Lauve Rassat,  OP Cit, P 749    

 ,Cass 24 Octobre 1924                                  635 ,                                                    ـ2 

 . 419ـ علي محودة على محودة،املرجع السابق،   3 

 .111ـ حسن عوض سامل الطراونة،املرجع السابق،   4 

 .412،   31رقم 4،جمموعة من النق ،4373جانفي  9ـ نق  مصري،5 

 .94ـ حممد زكي أبو عامر: القيود الواردة على حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع، املرجع السابق،   6 
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طة بوقائع حابل إنّه ابلتسبيب نسمح لقضاء النقص مبراقبة مدى جناح احلكم يف اإل 
  (.1)تطبيق القانون عليهاالدعوى إحاطة سليمة وصحة 

هذا وال تقف حدود هذ  الرقابة من حماكم النق  فقط، بل أّن االلتزام ابلتسبيب يبيح 
أيضًا حملاكم االستئناف من مّد وبسط رقابتها على أحكام احملاكم االبتدائية، سواء أكان يف 

يّت تعترب حمكمة قانون وليست الواقع أم القانون، وهذا خالفاً لرقابة احملكمة العليا يف اجلزائر ال
 حمكمة وقائع ومن مثّة تبسط رقابتها على اجلانب القانوين للحكم دون اجلانب الواقعي.

فالرقابة اليّت متارس جهات االستئناف مبوجب طرق الطعن متتد إىل اجلانب الواقعي فضاًل  
  (.2)على اجلانب القانوين

ضائي يقع علىيها واجب تدارك العيوب اليّت تعرتي ابجمللس الق شّكلتتفالغرف اجلزائية اليّت 
 األحكام االبتدائية الصادرة من احملاكم وأن تكمل النق  املوجود فيها.

وتتفادى بذلك عيوب التسبيب وإذا اقتضى األمر فإهّنا تقوم بتحرير أسباب وأسانيد جديدة 
من طرف احملكمة العليا  للقرارات اليّت تصدرها تكون خالية من العيوب اليّت تعرضها للنق 

  (.3)أو حماكم النق  بشكل عام
إّن األسباب اليّت تعلنها حماكم الدرجة األوىل من شأهنا أن تسهل رقابة جهة االستئناف      

فتتأّكد هذ  األخرية من صحة تعليلها وسالمة منطقها يف إصدار مثل هذ  األحكام كما 
همت الواقعة فهمًا سائغًا سليمًا وأحاطت ابلظروف تتأّكد إذا كانت احملكمة االبتدائية قد ف

املقرتنة هبا، وانقشت األدلة مناقشة دقيقة وأجابت عن الّدفوع اجلوهرية اليّت يتمّسك هبا 
أطراف اصخلصومة أثناء جلسات احملكمة ومن مثّة مناقشة النتيجة اليّت قّررها احلكم الصادر 

 من هذا اجلهات القضائية.
ستطيع جهة االستئناف من ممارسة هذ  الرقابة على نشاط قاضي الدرجة ت فبالتسبيب وحد 

األوىل وتتأّكد أنّه طبق القانون تطبيقاً سائغاً وسليماً يؤدي معه إىل قبول النتيجة اليّت ضمنها 
 يف حكمه املطعون فيه.

                                                 

 Gaston Stefani,Georges Le Vasseur, Droit Pénale Général Et Procédure  Pénale    ـ1 

II,     1975, N°616, P 596 :                                                                                    
          

                                                               .Abdessalam damak, OP Cit, 407ـ2

   .131رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصريف يف التحقيق، املرجع السابق،   ـ3
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وابملقابل فإّن جهات االستئناف إذا ما أتّكدت من متانة التسبيب الّذي وضعه قاضي  
ينبئ عن صحة استدالله يف الواقعة املعروضة عليه فإهّنا ال  لدرجة األوىل وكان تسبيباً منطقياً ا

 (.1)ترتّدد يف تبين هذ  األسباب نفسها وتصادق على احلكم املطعون فيه

وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف اجلزائر بشكل صريح إذا جاء يف إحدى  
عون فيه يكتسي طابع التأييد ممّا  يستتبع أنّه تبىن أسباب احلكم قراراهتا:"حيث أّن القرار املط

من  923املستأنف ضد  وكذا احليثيات املنصو  عليها لصحته تطبيقًا لنّص املادة 
ق.إ.ج.، وحيث أّن احلكم املستأنف مسبب بكفاية حبيث ميكن اجمللس األعلى ممارسة 

 ظ هبا ضد املتهم".الرقابة عليه والتحقيق من أركان اجلرمية احملتف
وحيث أّن احلكم املستأنف أشار يف منطوقه إىل اجلرمية احملتفظ هبا ضد املتهم وإىل      

العقوبة احملكوم هبا وإىل نّص القانون املطبق وأّن هذ  احليثيات وردت ضمن القرار املطعون 
نون املطبق غري مفروض فيه ممّا يستنتج أّن جملس القضاء مل يكن مغرّيًا اجلرمية وال الّنص القا
 (.2)عليه إعادة ذكر  مرّة أخرى يف منطوق قرار  وعليه فإّن املوجه مؤّسس

هذا على الرغم من أّن احملكمة العليا اشرتطت يف أحد قراراهتا سابقًا أن تلتزم جهة 
االستئناف أي اجمللس القضائي بتحرير أسباب جديدة لقرار  املؤيد حلكم احملكمة وال يكتفي 

 (.3)بتبىن األسباب اليّت أعلنها احلكم املطعون فيه
فضاًل عّما سبق فإّن التسبيب يؤدي دورًا أساسيًا يف احرتام احلقوق األساسية اليّت نّص     

الدستور على احرتامها خالل سري الدعوى العمومية، ويتأّكد هذا املبدأ عندما تقوم احملكمة 
اجلوهرية أبديت من بع  اصخلصوم يف مواجهة اآلخرين،  ابلفصل يف الطلبات اهلاّمة، والّدفوع

فال ميكن معرفة ما إذا كانت احملكمة قد فصلت يف هذ  الطلبات والّدفوع ما مل يكن مثّة 
أسباب تعلنها لتستنتج منها عقيدة احملكمة فيما ذهبت إليه فالقاضي اجلنائي يلتزم وهو 

ا والّردود عليها عن طريق التسبيب الكايف يسبب حكمه ببيان الطلبات والّدفوع اليّت أبدوه
 (.4)واملنطقي والّذي من شأنه أن يقنع األطراف

                                                 

 .39حممود محودة،املرجع السابق،   ـ علي 1 
 .19، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4391ديسمرب  71ـ جنائي مؤرخ يف 2
 .14، 33، عدد 4392، نشرة القضاة، 4392مارس  12ـ جنائي مؤرخ يف 3
 .21يف ضوء القضاء والفقه ،املرجع السابق،   ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية4
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من قانون اإلجراءات اجلنائية  944وهذا ما أّكد  املشرّع املصري صراحة يف نّص املادة 
واليّت جاء فيها "جيب على احملكمة أن تفصل يف الطلبات اليّت تقّدم هلا من اصخلصوم وتبنّي 

ب اليّت استند إليها". فإّن سكوت احلكم عن دفاع جوهري أبدا  اصخلصوم أثناء األسبا
وال يقف حىّت  (.1)اجللسة يعّد حكمًا يّتصف ابلقصور يف التسبيب ممّا يستوجب نقضه

األطراف يف وجوب بيان أسباب الّرد على الطلبات والّدفوع اجلوهرية فقط بل يتعدا  ملراعاة  
اليّت نّص عليها القانون ومن ذلك حّق املّتهم يف إعالمه ابلّتهمة  كافة الضماانت اإلجرائية

 (.2)املنسوبة إليه قبل بدأ احملاكمة وحّقه يف اختيار مدافع عنه...وغري 

إّن التحليل والّدراسة العلمية  :دور التسبيب يف تطوير الفكر السانوين وبناء احلك  -7
ونظرايت جديدة يف جمال الفقه والقانون للتسبيب من شأهنا أن تسهم يف إرساء أفكار  

خاصة عن طريق االجتهادات القضائية اليّت تقوم هبا احملكمة العليا مبناسبة بسط رقابتها 
على األسباب، كما أّن التزام التسبيب سيؤدي ابلّضرورة إىل تقوية وتدعيم احلكم اجلنائي 

أو لدى احملكمة العليا ولذلك الصادر وجيعله أكثر قابلية سواء لدى اصخلصوم أو اجلمهور 
 سنتناول هذ  الوظائف واألدوار كمايلي:

يساهم التسبيب بشكل واضح يف تطوير  :دور التسبيب يف تطوير الفكر السانوين-457 
الفكر القانوين، حيث تثري األحكام املسّببة ميدان احلقل القانوين السّيما تلك األحكام 

وما تتضمنه من نظرة اثبتة للقواعد  -كمة العليااحمل-الصادرة عن جهات الطعن ابلنق 
القانونية، ولذلك تعترب االجتهادات القضائية الصادرة عنها أحد املصادر التفسريية اليّت يلجأ 
القضاة والّدارسون لفهم الّنصو  القانونية، فضاًل ملا هلا من قيمة أدبية وأخالقية على قضاة 

 (.3)املوضوع

                                                 
، أورد  حممد عبد الغريب، املرجع السابق،  414رقم  71، جمموعة أحاكم النق  س 4329فيفري  44نق  ـ 1

  421. 
 .39ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 2
ـ تعّد قرارات احملكمة العليا مبثابة مصدر تفسري األحكام القانونية، ويف التطبيق العلمي كثريا ما يستند القضاة على 3

القرارات املسببة خاصة تلك اليّت تصدر من الغرف اجملتمعة لتربير أحكامها ملا هلا من أتثري قوي على نفس هذ  
 القضاة.
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ثرياً ما تكون موضع دراسة من فقهاء القانون حيث ختضع للتحليل إّن أسباب احلكم ك     
والّشرح بل أّن بع  كّليات احلقوق تتضمن على مادة ُتَدرس للطلبة تسمى مادة التعليق 

  (.1)على األحكام
وهو ما يسمح حبّد ذاته إبثراء الفكر القانوين وتطوير  وينتج عنه تفسري وإيضاح القواعد 

عديد من الّنظرايت واألفكار القانونية ظهرت بفضل التسبيب كنظرية القانونية فإّن ال
ضف  (.2)الظروف الطارئة ومبدأ حسن النّية يف تفسري العقود ونظرية املسؤولية عن األشياء

إىل ذلك اّن العديد من القوانني عّدلت وطّورت بسبب تفسري القاضي اجلنائي هلا وإكمال 
 (.3)النقائ  املوجودة فيها

فالتسبيب يسمح ابلدراسة العلمية لألحكام القضائية ويّتبع الّتطور العلمي للقضاء،       
  (.4)كما يتحّقق به التجديد والّتطّور للقوانني يشكل عام

كما يؤدي التسبيب إىل التّطّور اهلائل يف الّدول اليّت أتخذ بنظام الّسوابق القضائية مثل 
ضاة يف هذا الّنظام إىل متحيص أحكامهم بشكل إجنلرتا وأمريكا حيث يدفع التسبيب الق

دقيق ألهّنا ستكون مبثابة املراجع يف تطبيق القانون، إذ يعمل التسبيب على توحيد أحكام 
 (.5)القضاة وأتسيس قواعد ومبادئ قضائية يرجع إليها عند احلاجة

كما جيتهد القضاة عن طريق التسبيب يف تطوير القواعد القانونية املوجودة، وقد ثبت       
اترخييًا أّن العديد من أحكام القضاة املشهورة كان هلا الفضل الكبري يف ظهور قواعد قانونية 

 (.6)جديدة

ناء : يدعو التسبيب بشكل ملّح القضاة االعتدور التسبيب يف بناء احلك  اجلنائي -757
أبحكامهم قبل صدورها عن طريق التدقيق والّدراسة اجلّيدة، إلقناع اصخلصوم واجلمهور 
واحملكمة العليا ملا انتهوا إليه من نتائج.فالتسبيب مدعاة للقاضي لالبتعاد قدر اإلمكان عن 

                                                 
 .441ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 1
 .97يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،    ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية2
 .91،   4321د سلطة القاضي اجلنائي يف تطبيق القانون،دار الفكر العريب،ـ مأمون سالمة،حدو 3
 .79،   4332ـ احلسن حممود سامي،النظرية العاّمة للحكم اجلنائي،دراسة مقارنة، رسالة دكتورا ، القاهرة، 4
 .919ـ سعيد عبد اللطيف،املرجع السابق،   5
 .444ـ علي حممود محودة،املرجع السابق،   6
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بل فقد اعترب بعص الفقه أن اي قاضي يرف  تسبيب احكامه األخطاء والزالت واهلفوات.
 Tout juge qui se refuse de motiver est un grand)دو للقواننييعد أكرب ع

ennemi des lois)1 

كما خيّفف التسبيب من األخطاء اليّت قد ترتكب أثناء حترير األحكام خاصة يف       
الديباجة واليّت عادة ما يقوم بتحريرها كّتاب الضبط، ونظرًا لكثرة انشغاهلم فإهّنم قد يقعون 

اء غري أّن التسبيب اجلّيد واحملكم خيّفف من حّدة هذ  األخطاء وجينب يف بع  األخط
وقد سارت حمكمة  (.2)األحكام الصادرة هبذا الشكل أن تكون عرضة للطعن ابلّنق 

 (.3)النق  املصرية يف هذا االجّتا  يف العديد من أحكامها
ويلعب التسبيب دورًا معتربًا يف استقرار املراكز القانونية واكتساب األحكام احلجّية     

القانونية، ذلك أّن التسبيب القوي هو الّذي مينح لألحكام حجّية مطلقة ميتنع معها الّرجوع 
مرّة أخرى لنفس املوضوعات اليّت فصل فيها التسبيب، كما أنّه إذا وجد غموض يف املنطوق 

ادر مبوجب حكم هنائي حائز على قّوة الشيء املقتضي فيه فإنّه ال بّد للّرجوع إىل الص
 (.4)التسبيب لرفع الّلبس والغموض الّذي اكتنف منطوق احلكم

هذا ابإلضافة ملا يقّدمه التسبيب للمشرّع من اقرتاحات ميكن االستفادة منها يف رسم 
طورة اجلرائم املرتكبة والدوافع اليّت أّدت إىل الّسياسة اجلنائية احلديثة بكشفه عن أسباب، وخ

ذلك، وهو ما يساعد القضاة فيما بعد يف اختيار العقاب املناسب للمذنبني ويساهم ابلتايل 
يف إصالح وإعادة أتهيل اجلاين وإدماجه مرّة أخرى يف اجملتمع، فالتسبيب يكشف عن هذ  

ماشى ومبادئ السياسة اجلنائية احلديثة ال املعاين للمشرّع مينحه الفرصة للقيام إبصالحات تت
سّيما إذا تعّلق األمر جبنوح األحداث، فإّن الكشف عن أسباب احنرافهم يف األسباب ميثل 
جمااًل خصبًا للدارسني واملصلحني لوضع احللول املالئمة لتفادي هذ  املشاكل الّسلوكية 

                                                 
1 Jacques LEROY,La force du principe de motivation,la motivation ;tome11,1998p 

40 
 .41يف ضوء القضاء والفقه،املرجع السابق،    ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية2
، نق  741،   31، ق4،جمموعة أحكام النق  س91/14/4311ـ ومنها: نق  مؤرخ يف 3

 .99،   27، رقم 9قواعد القانونية، اجلزء جمموعة ال 43/11/4392
  .442ـ علي حممود محودة،املرجع السابق،   4
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وهذ  الفكرة اليّت كان للتسبيب الفضل  املنحرفة، وينّبه املشرعني لتعديل قوانينهم مبا يتماشى
 (.1)البارز يف إبرازها وكشفها

: يّتخذ التسبيب أشكااًل وأنواعًا خمتلفة وذلك أشكال تسبيب األحكام اجلزائية: اّثنيا
ابختالف االعتبارات اليّت أّدت إىل صدور ، فالّنظر إىل الدوافع فقد يكون التسبيب 

التسبيب واقعياً أو قانونياً وذلك ابلّنظر إىل حمّله، كما يكون شخصياً وموضوعياً، وقد يكون 
التسبيب جوهرايً أو زائداً وذلك حسب أمهية املسائل اليّت يتضمنها ولذلك سنحاول الّتطّرق 

 إىل كالً من هذ  األنواع ولو بشكل موجز وذلك كمايلي:
 للفصل يتصّدى وهو اجلنائي القاضي أنّ  فيه  شكّ  المما :التسبيب ابلّنظر إىل الّدوافع-1
 تبيّن  إىل النهاية يف به تؤدي ونفسية داخلية اعتبارات فيه تؤثر اجلزائية الدعوى موضوع يف

 يف أبدى إذا موضوعياً  التسبيب يكون وقد،  النفسي التسبيب هو فذلك معنّي  واقتناع رأي
 .يصدرها اليّت  اجلزائية األحكام يف معلنة أسباب

 دفعت اليّت  والالشعورية الّشعورية والدوافع املؤثرات تلك يف يتمثل النفسي فالتسبيب 
 وال له الوجدانية ابلعقيدة يتعّلق ألنّه إبيضاحه يلتزمال  ما وهو حكمه إلصدار القاضي
 ملزم غري ولكّنه اقتنع، مبا هلا يبنّي  أن مطالب اجلنائي فالقاضي العليا، احملكمة لرقابة ختضع
 (.2)اقتنع ملاذا إبثبات

 يف دارت اليّت  املناقشات من أساسية بصفة تبىن الوجدانية العقيدة هذ  أنّ  من ابلرغم وهذا 
 من الّنوع فهذا نفسي أو عاطفي حتكم أساس على وليس فيها طرحها متّ  اليّت  واألدلّة اجللسة

 (.3)بذلك القانون يطالبهم وال للعلن يظهر وال القضاة ضمائر يف مستور التسبيب

أّما التسبيب املوضوعي فإنّه على خالف التسبيب النفسي خيضع لرقابة احملكمة العليا      
واليّت تبحث فيه عن األسباب اليّت اعتمدهتا القاضي يف حكمه واليّت متّثل سياج ودعامة 

 احلكم اجلزائي الصادر وعنواانً للعدالة اجلنائية اليّت حيتاجها الفرد واجملتمع على حّد سواء.
                                                 

 .442ـ املرجع نفسه،   1 
 .499ـ حممد عيد الغريب،املرجع السابق،   2 
 .72ـ علي حممود محودة،املرجع السابق،   3 
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 فيكون البحتة القانونية االعتبارات على التسبيب ينصب قد: التسبيب ابلّنظر إىل احمللّ -2
  (.1)واقعياً  تسبيباً  احلالة هذ  يف ويسمى الواقعية االعتبارات على يبىن أو قانونياً  تسبيباً 

 حيث القضاء، أمامعروضة امل وأدلتها الّنزاع يف املطروحة ابلوقائع يعىن الواقعي فالتسبيب
 جانب من الواقعة احلقيقة استخال  وحياول بدقّة الوقائع حتديد على القاضي ينكب

 الواقع مسألة :هلا الّتصّدي ينبغي مسألتان توجد جزائي حكم كلّ  يف أنّه ذلك اصخلصوم،
 تفلت الواقع مسألة أنّ  التشريعات أغلب يف املستقرّة العامة القاعدة و (.2)القانون ومسألة

 .فيه املطعون احلكم يف وردت كما بثبوهتا وتسلم عام كأصل هلا تتعرض فال النق  رقاة من
 من املطروح، للنزاع القانوين اجلانب مناقشة على أساساً  ينصب فهو القانوين التسيب أّما 

 من القانونية واألسانيد احلجج وإيراد للوقائع، صحيح تكييف من احملكمة تبديه ما خالل
 تتعّلق اليّت  القانونية القواعد لبع  السليم والتفسري القانونية الّنصو  إىل اإلشارة خالل
  .ابلّنزاع

فالتسبيب القانوين خيضع لرقابة النق ، ويعد أساس هذ  الرقابة، إذ تقوم جهات النق    
مبراقبة األسباب ابعتبارها أساس األحكام اجلنائية الصادرة من جهات القضاء طبقًا لنّص 

 ن ق.إ.ج.ج. م 923املادة 
 اليّت  املسائل ةأمهي إىل ابلّنظر التسبيب تقسيم ميكن :التسبيب ابلّنظر إىل أمهّية املسألة-3

 .زائد تسبيب و جوهر تسبيب إىل يقسم وعليه أسبابه يف فيوردها اجلزائي احلكم هلا يتعّرض

احملكمة عليها فالتسبيب اجلوهري هو الّذي يّنص على أّمهات وجوهر القضااي اليّت بنت 
عقيدهتا يف الّنزاع املطروح عليها. وهو التسبيب الّذي يكون مناط لرقابة جهات النق  

 وأساسه.
ومن ذلك مثاًل بيان عّلة إدانة املّتهم بسبب معنّي دون آخر أّما التسبيب الزائد فهي تلك  

اًل أو استطرادًا ال األسباب غري األساسية واليّت ال تؤثر يف بناء احلكم وإّّنا متثل اسرتسا
                                                 

 .11،املرجع السابق،   يف ضوء القضاء والفقه ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية1 
 ,Faustin Hélieـ                                                                                    2 

Opcit, p 683. 
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يتطّلبه تسبيب احلكم، فهذا الّنوع من التسبيب خيرج من دائرة الرقابة عليه من جهات 
 (.1)النق  وال يعيب احلكم إذا تضمنته

 حيث القانونية األنظمة ابختالف التسبيب ّناذج ختتلف :التسبيب ابلّنظر إىل الّنماذج-4
 التسبيب و املسهب التسبيب يف تتمثل الّدول، هاتعتمد للتسبيب وصّيغ ّناذج عّدة ظاهرت
 :يلي ملا وفقاً  ابلدراسة  سنتناوله ما وهو الوسط التسبيب و املوجز

:يتمّيز هذا التسبيب بذكر القاضي للتفاصيل الدقيقة والدوافع اليّت التسبيب املسيهب-451
الظروف االقتصادية قادته إلصدار حكمه، والظروف احمليطة ابجلرمية املرتكبة، ويتطرق إىل 

واالجتماعية والسياسية اليّت عاصرت الفعل والفاعل، فيقف القارئ هلذا الّنوع من التسبيب 
 (.2)على خمتلف املعاين والّدالالت اليّت أثّرت يف القاضي وبّررت صدور حكمه هبذا الّشكل

يّت دفعت به إّن التسبيب املسهب يفرض على القاضي بيان األسباب القانونية والواقعية ال
إلصدار قضائه وتوضيح األّدلة اليّت اعتمد عليها وأسباب تقدير  للعقوبة فضاًل عن 

 الّنصو  القانونية اليّت حتكم الّنزاع املعروض عليه.
وأتيت الّدول ذات الّتوجه األجنلوسكسوين على رأس الّدول اليّت تبّنت هذا الّنوع من      

بذكر أسباب مطّولة ألحكامهم، فيوضحون األسانيد التسبيب، حيث يلتزم القضاة فيها 
الواقعية والقانونية والظروف اليّت صاحبت ارتكاب الفعل وكما يرتبط التسبيب يف هذ  
الّدول بنظام السابقة القضائية اليّت تعد أحد أبرز مسات القضاء فيها، فالتسبيب وفقًا لذلك 

 (.3)ااي املشاهبة هلاجيب أن يكون موصوالً ابلسوابق القضائية يف القض
ففي إجنلرتا  و ابلرغم  من عدم وجود أي نص يفرض على القاضي اإلجنليزي تسبيب      

حكمه ابعتبار  مأمور امللك ال ميكن ألي كان ان يطالبه بتقدمي حساب عن القرارات اليت 
إلصدار فإنه يضع أسبااب مطّولة حلكمه يشرح فيها الدوافع والظروف اليّت قادته   .يتخذها

حكمه على هذا الّنحو، بل إنه ال يكتفي بعرض اسباب احلكم إذ يورد تعليقات عامة و 

                                                 

 .19ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء،املرجع السابق،   1 

 .19،  املرجع نفسهـ  2 

 .97مود محودة، املرجع السابق،   ـ علي حم3 
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إذ قد يلتزم  (1)أمور غريبة عن احلكم جعلت البع  يصف القاضي اإلجنليزي أبنه قاض ثراثر
 .(.2)بذكر أسبابه فيما ال يقل عن صفحة إىل ما يزيد عن عشرين صفحة

األنظمة ذات التوجه الالتيين تعتمد على هذا التسبيب املسهب وابلرغم من ذلك فإّن بع  
يف أحكامها. إاّل أنّه ما ميّيز  عن التسبيب يف دول إجنلرتا وأمريكا أن يكون يف ورقة احلكم 
ذاهتا وليس يف واثئق ترفق أبصل احلكم، ويسود هذا النوع أيضًا من التسبيب األملاين 

أسلوب الّسرد الروائي يف أحكامهم ويبتعدون عن والسويسري، فاألملان يعتمدون على 
 (.3)األسلوب املوجز

إّن شكل التسبيب املسهب مل يقتصر فقط على األنظمة السابقة الذّكر، بل تبنته أيضاً      
بع  األنظمة ذات التوجه االشرتاكي كأحد أسلوب من أساليب التسبيب فيها، ومن هذ  

ًا والّنظام السوفييت سابقًا إذ يستخدم التسبيب يف هذ  الّدول تشيكوسلوفاكيا املوحدة سابق
  (.4)األنظمة لتحقيق الّشرعية االشرتاكية ومبادئ العدالة االجتماعية

وعلى الرغم من إجيابيات هذا الّنوع من التسبيب واليّت متكن اصخلصوم والرأي العام وجهات 
قيقية اليّت كانت وراء الطعن ابلنق  من الوقوف وبشكل جلي وابرز على األشكال احل

إصدار هذ  األحكام ممّا ميكنها من ممارسة الرقابة املطلوبة والكافية. إاّل أنّه يعاب على هذا 
الّنوع من التسبيب التطويل يف الّسرد ممّا سيؤدي معه إىل ضياع الفكرة األساسية اليّت بين 

 وضع هذ  األسباب ويؤخر عليها احلكم، كما أنّه يثقل كاهل القضاء الّذي يتعب كثريًا يف
 ابلتايل صدور األحكام يف وقتها هلذا السبب.

يتمّيز هذا الّنوع من التسبيب أبن تورد احملكمة أسبااًب موجزة لتربير :التسبيب املوجز-7.1
أحكامها، حيث تعّلل ذلك بعبارات واضحة وموجزة تكشف عن مضموهنا، حيث تكون 

وقائع املطروحة والتكييف القانوين الّذي وضعته احملكمة هذ  األسباب مبثابة حيثيات تبنّي ال
فضاًل على األدلّة الثبت هلا، ومع ذلك فقد يقتضي الوضع أن يكون التسبيب مطّواًل إذ 
تعرض احلكم إىل مسائل فنية ينبغي الوقوف عندها لتوضيحها ومثاهلا األحكام اليّت تبىن 

                                                 

ـ أمحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،دار هومة،اجلزء الثاين ،الطبعة  1 
 4119،  7111الثانية،اجلزائر،

 .91ـ املرجع نفسه،   2 

 .19القضاء،املرجع السابق،    ـ  حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و3 

 .19ـ علي حممود علي محودة: املرجع السابق،  4 
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أو إذ تعّلق األمر أبمور قانونية مستجّدة كما  على أساس اصخلربات احملاسبية والطبية و غريها
 هو احلال يف األحكام املستأنفة اليّت جيب الوقف عندها بصورة أكثر إسهاابً.

ويسود هذا الّنوع من التسبيب األنظمة الالتينية بشكل عام وابصخلصو  الّنظام الفرنسي    
نظمة يف ورقة احلكم الّذي اشتهر يف هذا الصدد، حيث يعرّب عن األسباب يف هذ  األ

 (.1)األصلية
وما يعيب هذا التسبيب إجياز  الّذي قد خيّل مبجافاة معاين العدالة عند املتقاضني إذ ال      

تبدو األمور واضحة كما هو احلال يف التسبيب املسهب، كما أنّه يصّعب من مهّمة جهات 
 (.2)النق  يف ممارساهتا للرقابة على هذا الّنوع من األحكام

يقف هذا التسبيب موقفًا وسطًا بني التسبيب املسهب والتسبيب :التسبيب الوسط -951
املوجز، فال حيّقق فيه اإلسهاب املفرط وال اإلجياز املخّل فهو ال يعّد أسلوابً قائماً بذاته، أي 
ليست له ذاتية مستقلة بل إنّه مجع بني كال النوعني السابقني. ومن بني الّدول اليّت تعتمد 
هذا النموذج تلك اليّت تتبىن التوجه االشرتاكي مثل يوغوسالفيا املوحدة سابقاً. حيث يلتزم 
القاضي اجلنائي فيها بيان األسباب اليّت سامهت يف اقتناعه ومن مثّة يسهل عمل جهات 

 (.3)النق 

كما يسود هذا الّنوع من التسبيب غالبية الّدول ذات التوّجه الالتيين ومن هذ  الدول 
لياابن وإيطاليا ومصر إذ يعتمد هذا التسبيب على إيرادات األسباب القانونية الواقعية والّرد ا

على الطلبات والدفوع اجلوهرية اليّت يبديها األطراف خالل سري الدعوى العمومية وذلك 
وفق أسلوب مستساغ يعرب منطقًا وعقاًل عن النتيجة اليّت يتوّصل إليها القاضي يف منطوقه 

ال ذكر الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليّت عاصرت اجملرم واجلرمية خالفاً مع إمه
 (.4)ملا هو سائد يف الّدول ذات النظام األجنلوسكسوين

 

                                                 
 72ـ  وابلرغم من ذلك فقد صدرت بع  القرارات القضائية يف فرنسا متضمنة تسبيباً مطّوالً تتضمن أكثر من 1

 Marie   صفحة خمصصة فقط للتسبيب ومن ذلك قرار صدر من حمكمة اجلنح أبرليون من طرف القاضية

Cristine Etelin, www.Li moulins.LesVert.fr                                               
   . 11الكيك: أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء، املرجع السابق،   ـ حممد علي2
 . 11ـ املرجع نفسه،  3

 .11ـ  علي حممود محودة: املرجع السابق، 4 
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:يعرف التشريع اجلزائري ابنتمائه إىل موقف املشرّع اجلزائري من أشكال التسبيب -5
ّنظام الالتيين وال سّيما منه التشريع دائرة التشريعات اليّت أتثرت إىل حّد بعيد ابل

بصمات ذلك واضحة سواء قي القوانني اجلنائية املوضوعية منها أو الّشكلية  دالفرنسي.فنج
أي يف قانون اإلجراءات اجلزائية،واعتمادًا على ذلك ميكن القول أّن شكل التسبيب يف 

خالل متابعة األحكام  اجلزائري يبتعد عن األسلوب املسهب، فضاًل على ذلك من القضاء 
كتلك اليّت   ةمطّولالقضاء اجلزائي ال يضع أسبااًب  القضائية الصادرة يف املواد اجلزائية جند أنّ 

كثرة القضااي و ذلك بسبب   تضعها اجلهات القضائية املنطوية حتت النظام األجنلوسكسوين
إذ يطلب منه أحيااًن كثرية الفصل فل هبا القاضي اجلزائي اجلزائري،وامللفات اجلزائية اليّت يتك

يف كم هائل من القضااي يف جلسة واحدة، وهذا ابلضرورة من شأنه أن يؤثّر على شكل 
 يبتعد به عن األسلوب املطّول ليقرتب به أكثر إىل األسلوب املوجز أو الوسط.إذ التسبيب 

ا الغموض وابلرغم من ذلك فإنّه حينما تصادف القاضي بع  القضااي اليّت يكتنفه 
والتعقيد أو تلك اليّت تتطلب خربة تقنية و فنية يعّدها املختصون يف امليدان فال شّك أنه 

 يقف عندها ملياً ابعتبار  سريتكز عليها يف بناء أحكامه ويضمنها أسبابه.
هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن القاضي اجلزائي يضمن التسبيب يف نفس ورقة احلكم األصلية 

ام الصادرة يف مواد اجلنح واملخالفات كما هو احلال يف غالبية الّدول ذات وذلك يف األحك
 الّتوجه الالتيين.

أّما ابلنسبة للجناايت فإّن الوضع خيتلف،إذ توجد ورقة األسئلة منفصلة على صلب     
احلكم، إذ تضع حمكمة اجلناايت أثناء اجللسة جممل األسئلة اليّت ستجيب عنها أثناء املداولة 

ث تضع أوراق تصويت سرية للتصويت على حدا على كل سؤال من األسئلة املوضوعة حي
من ق.إ.ج.ج وبناءًا على ذلك ففي املواد اجلناايت فإنّه  913وهذا ما نّصت عليه املادة 

توجد ورقة خاصة ابألسئلة منفصلة عن مضمون احلكم، وإّن أي إغفال عن تالوة األسئلة 
 وم اإلحالة يستوجب النق .عن كّل واقعة معينة يف منظ

وممّا سبق ميكن القول أن شكل التسبيب يف القضاء اجلزائري يقرتب أكثر إىل التسبيب      
املوجز أحياانً يف القضااي البسيطة مثل املخالفات أو اجلنح البسيطة وأحياانً أخرى مييل حنو 
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فرعية متعّددة أو تلك  التسبيب الوسط السيما يف القضااي اصخلطرية واليّت  تتضّمن مسائل
 اليّت تعتمد على مناقشة خربات فنية أو قضااي ذات طابع تقين حم . 
 :املطلب الثاين : طبيعة تسبيب األحكام اجلزائية

ازدادت قيمة و أمهية تسبيب األحكام اجلزائية يف ظل ظهور و تطور نظام اإلثبات اجلنائي 
دأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع ،فقد احلر الذي كرس كنتيجة الزمة و ضرورية لذلك مب

أصبح القاضي اجلنائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف األخذ ابألدلة اليت تطرح أمامه أثناء 
سري اجللسات و يشكل اقتناعه الشخصي بكل حرية من خمتلف هد  األدلة املطروحة و 

اء كانت ابلرباءة أو ينطلق منها يف تكوين اقتناعه حنو إصدار أحكامه  املختلفة سو 
.و يقتضي هذا املطلب التطرق اىل الطبيعة القانونية و املنطقية للتسبيب و ذلك يف ابإلدانة

 فرعني متتاليني:
 : األحكام اجلزائية لتسبيبالطبيعة السانونية :فرع األولال

  اجلزائية احلديثة فإنمبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع خمتلف التشريعات  بسيادةسلمنا ن لئ و
راف و التعسف يف إصدار اجلنائي يبقى حباجة ماسة إىل ضابط جينبه الشطط و االحنالقاضي 

و قد حاول الفقه اجلنائي وضع العديد من الضوابط القانونية و القضائية حلرية القاضي األحكام .
ت اجلزائية ، و يبقى ضابط اجلنائي سواء تلك املستمدة من قانون العقوابت أو من قانون اإلجراءا

التسبيب من أمهها على اإلطالق ابعتبار  أداة قانونية و فنية من شأهنا إن  التزم هبا القاضي 
اجلنائي أن تقيه من اهلوى و التحكم العاطفي و جتنبه التعسف و التجاوز يف إصدار األحكام 

مسألة يف غاية األمهية ذلك أن  اجلزائية ، و إن انعدام التسبيب أو نقصه  يف األحكام اجلزائية
جهات الطعن  مبختلف درجاهتا إىل غاية  احملكمة العليا تراقب صحة التسبيب و ما ينجر عنها 

 من إهدار الدليل و ابلتبعية بطالن احلكم كنتيجة حتمية و منطقية لذلك.  
اجلنائية ، فإنه من الالزم أن نتطرق و نظرا هلذ  األمهية اليت ارتقى إليها نظام اإلثبات احلر يف املواد 

إىل مفهوم هذا النظام الذي يهيمن اليوم على خمتلف الشرائع املعاصرة كما نستعرض القيود و 
الضوابط اليت وضعت كضمانة لعدم احنراف و تعسف القضاة أثناء تصديهم ملختلف الدعاوى 

 و منها على اصخلصو  ضابط التسبيب.  اجلزائية
 السلطات لدى الدليل إقامة اجلنائي ابإلثبات يقصد:بات يف املواد اجلنائيةفيهوم اإلث:مأوال

 املشروعة   ابلطرق ذلك وقيام اجلرمية او عدم قيامها حقيقة على اجلنائية ابإلجراءات املختصة
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 تتعلق اليت املبادئ و القواعدكما يقصد هبا   1بيان حقيقة نسبتها اتلة املتهم و شركائه و  قانوان
 الوصول هبدف ذلك و طرفه من للتقدير خضوعها و القضاء أمام إقامتها و األدلة عن ابلبحث

 املادية الوقائع إثبات على القواعد هد  ترتكز و. 2لإلثبات أمامه املطروحة الواقعة بشان احلكم إىل
 مادية وقائع إلثبات يسعى اجلنائي فالقاضي القانونية التصرفات و  الوقائع دون النفسية و

 قانونية، تصرفات إلثبات يسعى الذي املدين القاضي خبالف البشرية، النفس ختفيه ما ونفسيه،أي
 اجلرمية، وكشف احلقيقة إىل ؛للوصول اإلثبات يف اجلنائي القاضي سلطة إطالق من بد فال وعليه

 ،به القيام ينوون عما مقدما يعلنون وال العلن، يف جرائمهم يرتكبون ال اجملرمني أن خصوصاً 
 قانون على تعداي و خرقا تشكل اليت و  املرتكبة  ابلواقع  أساسي يشكل  يتعلق اإلثبات فموضوع
 يف ارتكاهبا مت الوقائع هذ  أن و خاصة مرتكبها إىل الوقائع هذ  إسناد إمكانية و العقوابت

 بوسائل تستعني إّنا و مباشرة حدوثها عند بنفسها معاينتها يف قدرة للمحكمة ليس و املاضي
 ما كل)   أبنه أيضا اجلنائي اإلثبات يعرف ،و3ابلفعل حدث ما تصور و متثيل إبعادة متعددة
 ذاهتا يف اجلرمية ثبوت جيب اجلنائية املسائل يف املتهم على احلكم ألجل و احلقيقة إظهار إىل يؤدي

 إسنادها و اجلرمية ارتكاب على الدليل عن البحث يقتضي هذا و 4( هلا املرتكب هو املتهم أن و
 ابإلجراءات املختصة السلطات لدى الدليل إقامة) أبنه أيضا اإلثبات عرف كما.   املتهم إىل

 القواعد ،ووفق القانون حددها اليت ابلطرق ذلك ،و قانونية أمهية ذات واقعة حقيقة على اجلنائية
 5(هلا أخضعها اليت

و إذا كان نظام اإلثبات املستقر حاليا يف التشريعات اجلزائية و الذي يتسم بكونه نظاما حرا  
ما يعين أن القاضي اجلنائي لديه احلرية الكاملة يف اللجوء إىل أدلة  اإلثبات  اليت يراها 
مالئمة و مفيدة يف إظهار احلقيقة اليت جرت فعال ابلواقع كما أن القاضي اجلنائي حر يف 
تكوين اقتناعه الشخصي من أي دليل يرا  مناسبا ـ فإن اإلثبات اترخييا مل يكن على هذا 

 النحو و تطور عرب العصور و املراحل التارخيية املختلفة و ذلك كما يلي : 
                                                 

،جنيمي مجال،إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد و ما يليها  2دة سعد سويدان ،املرجع السابق،  مفي 1.
 و ما يليها 22،   2122القضائي،دار هومة،اجلزائر،

  .231على حممود على محودة ،املرجع السابق ،   2 
  767،   2991حممود جنيب حسين ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،مصر،  3

  4 على زكي العرايب، املبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية ، اجلزء 2 ،2942،   444 .
  5 767،املرجع السابق،  حممود جنيب حسين 5
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: أتثر اإلثبات اجلنائي مبختلف التطورات اليت مست مراحل تطور اإلثبات اجلنائي-1
ال الدليل اجلنائي و إقامته أمام مناحيها و جوانبها و السيما يف جماحلياة البشرية يف خمتلف 

 كما يلي : 1القضاء ، و مبكن استعراض هذ  التطورات التارخيية ابلنسبة لإلثبات اجلنائي
:و قد ساد هذا النوع من اإلثبات اجلنائي يف العصور السدمية )ابلطرق البدائية(-1.1

يت كانت تعيش اعتمادا على الوسائل البدائية األوىل يف اإلثبات يف اجملتمعات البدائية ال
طريقة امللبس و املأكل وإقامة العالقات االجتماعية و االقتصــــــــادية و السياسية و القضائية 
وغريها من مناحي احلياة بشكل عام. و تعرف هذ  املرحلة عند املؤرخني مبرحلة العصر 

لة بسيادة القوة البدنية كوسيلة للحياة و االستمرار يف . و متتاز هد  املرح 2احلجري القدمي
الوجود و فرض أساليب تتسم ابلعنف و الوحشية يف اإلثبات كاالنتقام و الثأر يف اقتضاء 

ينحصر الثأر يف احلقوق من اجلاين و قد متتد عملية الثأر و االنتقام إىل القبيلة كلها إذ ال 
 فتشعل انر احلرب طويال بني قبيليت كل  قبيلته أفرادكل   إىلّنا يتجاوز  إ و شخص املتعدي

 
 

و اّنا كان حيكم على حسب الظن و  يهم معرفة اجلاين  .وهنا المن اجلاين و اجملين عليه
 .اإلثباتعدم فائدة إعمال قواعد  مما يرتتب على ذلك 3االعتقاد

كما ساد هذا النوع من اإلثبات اجلنائي يف اجملتمعات القبلية اليت كانت متارس الزراعة 
والرعي فكان ذو طابع ديين يرتكز ابألساس على مراقبة اآلهلة  يف مجيع التصرفات و الرجوع 

 إليها يف كل األمور اليومية و منها نظام اإلثبات اجلنائي الذي أتثر هبذ  احلقبة التارخيية .  
حيث كان اجملتمع آنذاك يستعمل طرق غريبة يف اإلثبات و ذلك ابللجوء إىل عوامل       

و االبتالء و العرافة كطرق اإلثبات. حيث خيضع  4الطبيعة و الغريزة البشرية فظهرت اليمني

                                                 

، 2124در الدين ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل اجلنائي، رسالة دكتورا  ،جامعة قسنطينة ،ملزيد من التفصيل انظر: يونس ب 1 
 و مايليها  19  

  2 عبداحلافظ عبداهلادي عابد،اإلثبات اجلنائي دراسة مقارنة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر،2113،  22

،رسالة دكتورا ،كلية احلقوق ،جامعة -دراسة مقارنة-اإلجراءات اجلنائية اجلزائري مالكي حممد األخضر،قرينة الرباءة من خالل قانون3 
 . 241،  91/92قسنطينة،

ان  يلجأ إىل اليمني يف حالة نقص األدلة أو انعدامها حيث كان الوسيلة املثلى حلسم  للنزاع ابعتبار  حال فاصال يف الدعوى و جيد كــ 4
الين كان اجملتمع يعتقد بوجودها آنذاك ،فقد كانت له  يث يؤدي املتهم اليمني مرتبطا ابلقدرة العليا اليمني مصدر  يف تطبيقات احملن ح
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املتهم إىل امتحان قاس فكان يلقى به يف الزيت املغلي أو يف النار احلارقة أو يقذف به يف 
لنهر  أو بشرب شرااب مسموما فإن حلق به أي ضرر أو مات فهو مذنب و مرتكب ميا  ا

للجرمية  و تؤول مجيع  أمالكه  إىل من وجه إليه االهتام أما إذا جنا من هذا االمتحان عد 
( ،و من مثة ميكن القول أن  ordalieبريئا و هو ما يعرف بوسيلة االبتالء أو احملنة   ) 

 .1تمعات البدائية كانت تستند إىل منطق القوة و الغلبةطرق اإلثبات يف اجمل
كما ظهرت اليمني كأداة اإلثبات حيث يوجه املتهم هذا اليمني إىل القوى الغيبية اليت كان 
يعتقد بوجودها آنذاك أبن تلحق به عقاهبا إن كان كاذاب يف ميينه ، كما كانت اجملتمعات 

إثبات اجلرائم حيث تلجأ إىل اآلهلة ملعرفة مرتكب القبلية تستعني بوسيلة تسمى العرافة يف 
اجلرمية مىت كان ذلك مستعصيا عليها ابلطرق األخرى اعتقادا منها أبن اآلهلة هلا القدرة 

 . 2املطلقة يف معرفة الظامل و نصرة املظلوم
 :تعاظم دور اإلثبات ابألدلةاإلثبات يف اجملتمعات املدنية السدمية )ابلطرق الدينية(-1.1 

الدينية  يف هذ  املرحلة يف ظل انتشار االعتقاد اجلازم بدور اآلهلة يف تسيري دفة احلياة 
االجتماعية و السياسية و القضائية و االقتصادية و غريها من جماالت احلياة و خاصة يف 
ظل تنامي دور الكنيسة و سيطرهتا التامة على أنظمة احلكم ، و أصبح للكنيسة و رجاهلا 

يف إدارة احلياة وقد  انعكس هذا النفوذ الواسع للكنيسة على نظام اإلثبات  نفوذ كبري
اجلنائي،فكان أدلة اإلثبات عبارة عن طقوس دينية تعتمد بشكل أساسي على قدرة اآلهلة 

                                                                                                                                          

غري أن األمر تطور بعد ذلك حيث أصبح  القاضي. قيمة مقدسة ابلنسبة للشخص الذي يوجه إليه وقد كان  ال خيضع للتقدير من طرف
 ليمني كدليل فاصل و حاسم ال يقبل النقاش يف الدعوى .راجع:القاضي اجلنائي يتمتع بسلطة تقديرية يف األخذ اب

  Clara Tournier ,l’intime conviction du juge presses universitaire d’Aix-
Marseille.2003.p40 ;41                                           

أبواحلسني فضل،أسس احلكم يف املواد عمر الدسوقي ، 241،242حممد األخضر مالكي،املرجع السابق،   ـ 1
الة دكتورا ،جامعة ساجلنائية،دراسة حتليلية مقارنة لنظرية املشروعية يف جمايل اإلجراءات اجلنائية و الشريعة اإلسالمية ،ر 

  27،  2991القاهرة ،
 2 ـ عبد احلافظ عبد اهلادي عابد،املرجع السابق،  24،24
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يف كشف املذنب  و أصبح لرجال الكنيسة دور متميز يف تتبع اجلرائم و كشف مرتكبيها و 
  1حسم النزاع القائم بصفة عادلة و منصفة.العقاب عليها أيضا و من مثة 

إن ما مييز هذ  املرحلة هو سيطرة الكهنة على دواليب العدالة اجلنائية فكان هلم األمر و 
النهي يف كل األمور املتعلقة ابلقضااي اجلنائية حيث كان هؤالء يدعون أبن هلم القدرة على 

ج ذلك كله ابصخلرافات و أعمال  معرفة املذنب عن طريق الوحي الذي ينزل عليهم و مز 
،و هذا ما كانت عليه احلضارة  2السحر و الشعوذة للوصول إىل احلقيقة و معاقبة اجملرم

الفرعونية حيث كان املصريون يقدسون امللوك و يعتربوهنم مفوضني من اآلهلة لتوقيع العقاب 
 على اجملرمني. 

يعترب القانون الروماين من أهم ية(:اإلثبات يف السانون الروماين )ابألدلة السانون-1.1
املصادر التارخيية اليت أتثرت هبا خمتلف التشريعات اجلزائية احلديثة و قد مر اإلثبات اجلنائي 
يف القانون الروماين بثالث مراحل و عهود أساسية و مرتابطة فيما بينها و متكاملة غري أنه  

 ميكن التمييز بينها كما يلي : 
:أتثر هذا العهد ابلتشريعات السابقة له ومل يتميز عنها كثريا ،اذ امللكي يهداإلثبات يف الع-أ

استمرت سلطة امللوك يف التوسع يف ميدان اإلثبات اجلنائي ابعتبارهم ممثلني عن اآلهلة، فقد  
كانوا هم الذين يشرفون على احملاكمات اجلزائية مبا ميلكون من سلطات وصالحيات واسعة 

قد اتسم نظام اإلثبات اجلنائي يف هد  الفرتة ابلطابع الديين و قسوة يف أداء مهامهم . ف
األحكام القضائية الصادرة من امللوك و استمر الوضع على هد  احلال إىل غاية ظهور 
اجلمعيات الشعبية اليت كانت متارس احلكم عن طريق التصويت و هو األمر الذي يعترب 

.فقد كان القانون رية القاضي اجلنائي يف االقتناع دأ حالنواة لظهور نظام احمللفني و إقرار مب
 .3الروماين خالل هذ  املرحلة أقرب اىل نظام االقتناع الشخصي

                                                 
على حممود على محودة ، املرجع ،27، املرجع السابقضوء االجتهاد القضائي،جنيمي مجال،إثبات اجلرمية على  1

عثامنية صخلميسي،السياسة العقابية يف اجلزائر على ضوء املواثيق الدولية حلقوق االنسان،دار .232السابق ،   
  و ما يليها 7،   2122هومة،اجلزائر،

اليت وجدت ابملتحف املصري و اليت تعطي مثاال للجوء إىل اإلهلة  21334و من ذلك ما ورد على الربدية رقم : 2
 آمون ملعرفة السارق، 

  3 عبد احلافظ عبد اهلادي عابد،املرجع السابق، 31 
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: لقد متيز هذا العهد بظهور القضاء الشعيب يف احملاكمات اجلميهوري اإلثبات يف العيهد-ب
التقديرية  اجلنائية و سيادة مبدأ االقتناع الشخصي حيث كانت األدلة ختضع للسلطة

للقاضي اجلنائي الذي يتمثل آنذاك يف هيئة احمللفني و الذين يتم اختيارهم من طبقة النبالء 
و الفرسان ، و ابلرغم من اعتبار االعرتاف يف ذلك الوقت سيد األدلة  إال أنه خيضع لقناعة  

 . 1القاضي و سلطته يف تقدير الدليل
ذايت  يف اإلثبات اجلنائي و هذا ما جعله يبتعد لقد انتشر يف هذا العصر نظام االقتناع ال

شيئا فشيئا عن الطابع الديين و الغييب الذي متيز به من ذي قبل  و يقرتب أكثر من 
األنظمة القانونية اليت تستعمل التفكري العقلي و املنطقي يف سري الدعوى و اإلثبات 

واضحة لظهور نظام األدلة اجلنائي. و لذلك ميكن القول أن هذ  الفرتة قد مهدت بصورة 
 القانونية يف جمال اإلثبات اجلنائي . 

: اتسم هذا العصر بتالشي تلك الطرق و الوسائل العيهد اإلمرباطوري اإلثبات يف-ج
القائمة على السحر و الشعوذة و اصخلرافات يف اإلثبات اجلنائي و اليت كانت مستقرة يف 

و الغيبية أيضا و اليت كانت بعيدة عن املنطق و العصور القدمية ، كما اختفت الطرق الدينية 
 العقل و الفطرة البشرية حيث انتقل اجملتمع من )قضاء اآلهلة  اىل قضاء الرجال (كما عرّب 

 .2عنه البع 
و لئن ظهرت بعد ذلك  مالمح نظام  اإلثبات احلر و مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي  

التارخيية من اإلثبات هو ظهور نظام األدلة القانونية يف ن أهم ما مييز هد  الفرتة إاجلنائي ،ف
اإلثبات حيث حيدد املشرع مسبقا القوة  االقناعية  لألدلة و ليس للقاضي أية سلطة تقديرية 
أمامها بل ينبغي عليه  أن يلتزم بقبول درجة قوهتا كما بينها املشرع ، حيث يلعب القاضي 

ى مراقبة مدى توافر األدلة اليت حددها  املشرع سلفا يف دورا اثنواي يف هذا النظام يقتصر عل
اجلرائم املرتكبة و ليس له أية سلطة يف تقديرها بل إن هد  األدلة تستمد قوهتا من القوة اليت 

                                                 

  1 زبدة مسعود،االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائري،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،2919،  24
Clara Tournier, op cit,p53 ,HoratiaMuir WAIT,LA motivation des arrets de la cour     
2  de cassation et l’élaboration de la norme,Collection études juridiques ,éditions 

économica,2004,p 54                                                                                                
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شرع امل إرادةحيث تتدخل و لذلك ف منحها هلا املشرع فقط دون تدخل من القاضي اجلنائي
 .1احة هلامس أدىن إىلبقوة ترتاجع حرية القاضي 

و قد برر نظام األدلة القانونية آنذاك حبماية املتهمني من التعسف الذي قد يلحقهم من  
حكام املدينة و مساعدوهم الذين كانوا يفصلون يف القضااي اجلنائية و يعدون  قضاة و ذلك 
ا مبناسبة إصدارهم لألحكام  القضائية و ذلك بسب السلطة التقديرية الين كانوا يتمتعون هب

و ابلرغم من ذلك يرى بع  الفقهاء أن اهلدف الذي كان يسعى  2يف نظام اإلثبات احلر
إليه نظام األدلة القانونية مل يتحقق بل أن حتكم و تعسف  القضاة زاد يف هذ  املرحلة. و قد 
صدرت العديد من التعليمات و األوامر آنذاك للقضاة حتدد هلم طرق اإلثبات ومنها على 

ل ضرورة إثبات صحة الوقائع بشهادة شاهدين على األقل  و الشروط اصخلاصة  سبيل املثا
 . 3ابألهلية الالزم توافرها يف أداء الشهادة و استبعاد القرائن القضائية

و قد اعترب االعرتاف يف هذا العصر من األدلة الكاملة يف جمال اإلثبات اجلنائي ابلرغم أنه  
مال وسائل العنف و التعذيب حيث كانت هذ  كان يتم احلصول عليه عن طريق استع

الوسائل مشروعة يف ذلك العصر.و يفرض نظام األدلة القانونية األخذ ابألدلة  سواء كانت 
مباشرة حيث يستند عليها القاضي يف تكوين اقتناعه دون حاجة إىل االستنتاج و االستقراء 

ها من األدلة ، أو غري مباشرة حيث  ، و منها الشهادة و اصخلربة و املعاينة و االعرتاف و غري 
تفرض  يف هذ  احلالة على القاضي  نوع من إعمال الفكر و الذهن و التحليل يف الكشف 

 . 4عنها و الوصول إىل احلقيقة اليت يعلنها يف حكمه
و قد استمر نظام األدلة القانونية يف الوجود يف العهد اإلمرباطوري من القانون الروماين 

عدم زوال نظام اإلثبات احلر بشكل كامل من املنظومة القانونية الرومانية ، و ابلرغم من  
هدا ما جعل بق  الفقهاء يعترب أن نظام اإلثبات اجلنائي يف القانون الروماين هو نظام 

 .5خمتلط مع غلبة لنظام اإلثبات احلر بع  الشئ

                                                 

  1 حممد حسن شريف،النظرية العامة لإلثبات اجلنائي،دار النهضة العربية،القاهرة ،2112،   62
، 24زبدة مسعود ،املرجع السابق ،  2  

  3حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق،  244

.232على حممود على محودة، املرجع السابق ،    4  
  5 زبدة مسعود، املرجع السابق،   24 
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القانونية يف هذ  املرحلة :ترسخ و تطور نظام األدلة اإلثبات يف السرون الوسطى-1.1
التارخيية  خاصة يف القرنني السادس العشر و السابع عشر بعد  سقوط روما على أيدي 
الرببر و انتشر يف العديد من الدول و التشريعات اجلزائية مثل : ايطاليا و اسبانيا و أملانيا و 

يف أملانيا  2442ة  فرنسا و غريها من الدول األوروبية و السيما بصدور األمر الصادر سن
 و األمر

، فكان مثال اعرتاف املتهم 1يف فرنسا   2671و األمر الصادر يف  2439الصادر سنة   
أو القب  عليه يف حالة تلبس يؤدي مباشرة إىل إدانته ابجلرم املنسوب إليه دون حاجة إىل 

من الضماانت  و ال يستفيد أبية ضمانة  اختاذ أي إجراء آخر من إجراءات اإلثبات األخرى
 . 2املقررة يف جمال حق الدفاع 

فقد ظهرت العديد من األدلة الكاملة يف نظام اإلثبات اجلنائي خالل هذ  احلقبة الزمنية  
كشهادة الشاهدين ،كما اكتست  الكتابة نوع من احلجية القاطعة و عدت من األدلة اليت 

كوسيلة من وسائل اإلثبات   ال تقبل إثبات العكس، كما عرفت أيضا املبارزة القضائية
 و قد ساد نظام األدلة القانونية فرتة طويلة من الزمن إىل غاية قيام الثورة الفرنسية.     3اجلنائي
ة ،حيث و ذلك بعد قيام الثورة الفرنسي اإلثبات يف السانون الفرنسي املعاصر:-1.1

بني هؤالء فولتري و قلريي و  الفقهاء نظام األدلة القانونية و من هاجم الكثري من الفالسفة و
انتقدوا األمر الصادر سنة  حيث  سريفان و بوتييه و الفقيه اإليطايل املعروف بيكاراي

 القاضي  دى الفقه القانوين بضرورة اعتمادالذي جاء بنظام األدلة القانونية و قد ان 2671
اجلنائي يف حكمه على ضمري  و اقتناعه الشخصي  و ما جيري أمامه من جلسات و 

قرائن ميكن للقاضي أن يكون اقتناعه منها سواء  مرافعات و ما يتم تقدميه من أدلة و 
اإللزامي ألدلة اإلثبات اجلنائي الذي كان   ابلرباءة أو اإلدانة , و من مثة فإن عهد التسعري 

                                                 

،و ابلرغم من ذلك فقد اعترب بع  الفقه الفرنسي أن األمر الصادر  63حممد حسن شريف، املرجع السابق ،  1
    : يشكل بداية حترر القضاة من مجود نظام األدلة القانونية و الولوج إىل نظام األدلةاملعنوية أنظر 2671سنة 

CLARA TOURNIER.OPCIT ;P 39    

 CLARA TOURNIER.OP CIT   ، p16 ،249،  ا حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق  2  
و قد استبعدت وسائل العنف و التعذيب و التحكيم اإلهلي من ميدان اإلثبات اجلنائي  مبوجب قرار جملس الالتران 3

حممد  راجع:من وسائل اإلثبات اجلنائي.كوسيلة ومت  بعد ذلك مباشرة إلغاء وسيلة املبارزة القضائية   2224سنة 
 241،   األخضر مالكي ،املرجع السابق
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أصبح القاضي  تهى و وىل و صبح يف حكم املاضي والقانونية قد انيطبع نظام األدلة 
أي دليل و مصدر يطمئن إليه وجدانه و ضمري  مادام هذا الدليل أو  يستمد اقتناعه من 

مناقشته أثناء سري اجللسات بشكل علين  املصدر له أصل يف ملف الدعوى اجلزائية و متت 
 . 1و شفاف

 2792سبتمرب  29،26مبوجب القانون  الصادر بتاريخ و قد أخذ التشريع الفرنسي    
الذي  أقرته اجلمعية التأسيسية الفرنسية مببدأ شفوية املرافعات و حرية االقتناع الشخصي 

من قانون  372مبوجب املادة  ر الذي  تبنه فرنسا آنذاك و ذلكتطبيقا لنظام اإلثبات احل
 (يف السنة الرابعة كما نصت عليه  Brumaireبرومري ) 3اجلرائم و العقوابت الصادر يف 

من  427.مث كرسته املادة  2111التحقيق اجلنائي الصادر سنة من قانون   342املادة 
اجلرائم أبية طريقة من طرق اإلثبات ، و   القانون الفرنسي اليت جاء فيها ) جيوز إثبات 

 ف ذلك( .حيكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي ما مل ينص القانون على خال
لقد أصبح نظام األدلة املعنوية هو السائد يف التشريع الفرنسي بعد الثورة حيث أصبح   

االستثنائية الضيقة الين تدخل فيها املشرع بضرورة  ع  احلاالتللقاضي اجلنائي ماعدا ب
تقدير األدلة و  إتباع بع   األدلة  احملددة مسبقا  يف عملية اإلثبات ،حرية واسعة يف 

 وين اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه  و أصبح أساس العدالة اجلنائية . تك
:ساد اجملتمع البشري عرب مراحله التارخيية املختلفة نظامان أنظمة اإلثبات اجلنائي-1

أساسيان لإلثبات اجلنائي مها نظام األدلة القانونية و نظام األدلة املعنوية و سوف نتطرق 
 اإلجياز و ذلك كما يلي :لدراسة كل منهما بشئ من 

:يعتمد هذا النظام يف عملية اإلثبات على دور املشرع الذي نظام األدلة السانونية-1.1
يتدخل يف حتديد سلفا األدلة الالزم توافرها إلثبات اجلرمية و اليت يستند  إليها القاضي 

الذي يعد حمصورة وحمددة سلفا من قبل املشرع   األدلةاجلنائي يف حكمه ، وفيه تكون 
، بل إن قوهتا التدليلية حمددة وال جيوز للقاضي أن 2مشرعا و قاضيا يف نفس الوقت ايضا

 خيرج عليها أو يبين حكمه على خالفها .

                                                 

  1 عبد احلافظ عبد اهلادي عابد،املرجع السابق،  31
،اغليس بوزيد،تالزم مبدأ االثبات احلر ابالقتناع الذايت للقاضب 267،   حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق2

 16،  2121مليلة،اجلزائر،اجلزائي،دار اهلدى،عني 
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اليت جيوز له أن يقبلها  األدلة شرع هو الذي حيدد للقاضيالقانونية أن امل األدلة ظامنويعين 
شرع القيمة القانونية للدليل حيدد امل كماعليه أن يقبل أدلة سواها ،   منعيف حالة معينة ، في

ابألخذ به وليس له رفضه .فإذا ما  اجلنائي القاضي شروط معينة ، وعندها يلتزم إذا توافرت
ملزما أبن يبين اقتناعه ويؤسس  القاضي كونيتوافرت عناصر الدليل ابلشكل املتطلب قانوان 

حكمه على أساس هذا الدليل حىت وإن مل يكن مقتنعا به شخصيا .وإذا مل تتوافر تلك 
العناصر فالقاضي يكون على العكس ملزما ببناء اقتناعه وأتسيس حكمه على أساس عدم 

. فالدليل  1الدليل على اإلدعاء حىت وإن كان بداخله مقتنعا متاما بثبوت االدعاءقيام 
القانوين وفقا هلذا النظام هو الدليل الذي حدد القانون نوعه وقيمته مسبقا. وجيد هذا النظام 

 إثباتهبذ  الطريقة يف  اإلسالميةالشريعة  أخذتله جماال واسعا يف اإلثبات املدين ، وقد 
شهداء  أربعة بشهادة  دود، فألزمت القاضي ابن يدين املتهم كلما أثبت خصمه جرائم احل
ولو كان غري مقتنع  أحكاماالقاضي يصدر  القذف ، وهذ  الطريقة جتعلالزان و  يف جرائم 

 هبا.
قدميا يف بع  أنظمة اإلثبات اجلنائية كما هو احلال يف اإلمرباطورية هذا النظام وساد 

ى و قد مت تطبيق هذا النظام بشكل كامل يف ظل وراب يف القرون الوسطالرومانية ، ويف أ
القانونية  اإلثبات نظام بشدة انتقد وقدسابقا. رأيناكما بفرنسا   2671الصادر سنة  األمر 

  وجه اصخلصو  فولتري و منهم على  يف القرن السابع عشر،  الفالسفة الفقهاء و من قبل
 و مبكن إمجال أهم هذ  االنتقادات فيما يلي:  ،2791يف عام 

أبنواع من بتقييد  سلطة القاضي  نظام األدلة القانونية من شأنه ان ميس بقناعة ون إ-أ
و يصيح حينئذ جمردة وسيلة و أداة لتوزيع األحكام اليت ححدها له   بل غريها دون  األدلة

 القاضيقناعة املشرع حمل قناعة بذلك حتل و املشرع 
كذلك فهذا من   األمركان   إذا وأخرى. إىليتعلق الدليل بواقع معني وخيتلف من واقعة -ب

وحتديد قيمتها القانونية هو يف  لألدلةوحتديد الشارع املشرع.ضمن عمل القضاء ال عمل 
 .القضاءمن عمل  أصالاليت هي  اإلثباتالواقع تدخل يف عملية 

من التأكد من  إال اإلثباتدور للقاضي يف عملية  أيسلب يعمد هذا النظام إىل  -ج
 أنتوافر عناصر الدليل وال عربة لقناعته وهذا ما جيعل من القضاء وظيفة آلية ليس له 

                                                 

  1 حممد حسن شريف، املرجع السابق،  62 5
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يبحث عن دليل قناعة املشرع فيما هو  أنيبحث عن دليل قناعته فيما ينظر فيه بل عليه 
قضية كامبو الشهرية إال دليل على و ما    ينظر فيه ويف ذلك سلب حلرية القاضي يف احلركة

حيث يتحول القاضي يف هذا النظام اىل جمرد قاضي آيل ال يهمه اال توافر الشكليات  ذلك
  .1اليت يتطلبها القانون دون مراعاة للحقيقة اليت ينشدها كل فرد من أفراد اجملتمع

 أحيدها مبدكانت سلطة الشارع   فإذاالقاضي. طة كل من الشارع ولهناك حدود لس إن-د
 إنوكما  ،براءة املتهم هو الذي يرسم حدود سلطة القاضي األصل أالشرعية اجلنائية.فان مبد

 أنالقاضي سلطة التجرمي والعقاب فيه جتاوز على سلطة املشرع حيث ليس للقاضي  إعطاء
من جرمه وفرضت عقوبته من قبل الشارع. فكذلك ليس للشارع التدخل  إاليعاقب  أوجيرم 

 .من اختصا  القضاء ألهنا واإلدانةيف الرباءة 
دلة اإلثبات و وسائلة ألشرع د امليد:و يتميز هذا النظام بعدم حتنظام األدلة املعنوية-2.2 

الشخصي دون  ، بل يرتك للقاضي احلرية يف أن يؤسس حكمه على أي دليل وفقا القتناعه
و ال يطالب ببيان األسباب اليت جعلته أيخذ بدليل دون آخر. أن يفرض عليه دليال بعينه.

جمتمعة. فهو يقوم على أساس أن  األدلة واالعرتاف له بسلطة تقدير قيمة الدليل أو قيمة
مقدما من املشرّع ، وإّنا  القاضي " املقنعة " لكل دليل ليست مفروضة علىالقوة اإلثباتية 

، ومبا ميليه عليه وجدانه وضمري . 2حبقيقة واقعة معينة  القاضي هي مرتبطة مبا ترتبه من إقناع
يف اإلثبات وفقا هلذا النظام وجهان مها:  اجلنائي القاضي وحلرية  3يف هذا سواء األدلة وكل

أي دليل ميكن أن يتولد معه اقتناعه، فجميع طرق  قبول سلطة اجلنائي األول أن للقاضي
نفسه هو الذي يقرر حسب  اجلنائي القاضي سواء. والثاين أن اجلنائي القاضي اإلثبات أمام

الدليل من عدمه ، بشرط أن يكون استنتاجه حلقيقة الواقعة ،  قبول اقتناعه الذايت الداخلي
، فثمة قواعد قانونية حتدد  4وما كشف عنها من أدلة ال خيرج عن مقتضيات العقل واملنطق

أسلوب التنقيب عن الدليل ، وأسلوب تقدميه وهناك طرق لإلثبات نص عليها يف قانون 
ز للقاضي استخال  احلقيقة منها ،و جيو 5اإلجراءات اجلزائية وهي اليت تعترب مشروعة

                                                 
 261حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق،   1

  2 267 ،2914االسكندرية،،حممد زكي أبوعامر،شائبة اصخلطأ يف احلكم اجلنائي،دار املطبوعات اجلامعية 
  3  49عبد احلافظ عبد اهلادي عابد،املرجع السابق،  
23عود، املرجع السابق،   زبدة مس  4  
  5 291،   2914،اإلجراءات اجلنائية أتصيال و حتليال ،منشأة املعارف ،مرمسيس هبنا 
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يف هذا اجملال ليست مقررة لكي تتسع  اجلنائي القاضي وابلتايل فاحلرية اليت يتمتع هبا،
سلطته من حيث اإلدانة أو الرباءة، وإّنا هي مقررة له ابلنظر إىل صعوبة احلصول على 

   1الدليل يف املواد اجلنائية.
ومدى قدرته على الوصول إىل  القاضي احلقيقة من هذا الدليل إّنا يتم مبعرفةفاستنباط 

ال  هوفيتمتع دائما بدور إجيايب يف الدعوى اجلنائية. اجلنائي القاضي ولذلك جند أن.احلقيقة
عن األهواء  يتقيد أبي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإّنا هو مقيد بضمري  الذايت البعيد

ن و ابلرغم محر يف تقدير قيمة األدلة املقدمة له من قبل اصخلصوم،واألحاسيس الشخصية ،
مطلقة، وإّنا مقيدة بشروط صحة التسبيب ليست حرية القاضي يف االقتناع  دلك فإن

 2.وبضوابط معينة تراقبها جهة الطعن
اجلزائية يف العامل  التشريعاتو قد انتشر نظام األدلة احلر أو نظام األدلة املعنوية يف خمتلف  

إنه ال  و غريها من التشريعات بلاألوروبية أو األمريكية و العربية   سواء منها  التشريعات
اإلثبات اجلنائي يف هذا العصر.  نظاميكاد خيلو أي قانون من هذا لنظام الذي أصبح مسة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية.كما   222ب املادة املشرع اجلزائري مبوج به و هو ما أخذ
،والتشريع العماين  3يةمن قانون اإلجراءات اجلنائ 312املادة  مبوجباملصري  ملشرعاأخذ به 

أخذ به القانون اليمين حيث   كما من قانون اإلجراءات اجلزائية العماين 224يف املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوله "حيكم القاضي يف الدعوى مبقتضى  367نصت املادة 

أخذ به القانون الفرنسي  "،و العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته من خالل احملاكمات
مجيع طرق اإلثبات   من قانون اإلجراءات على أن "تثبت اجلرائم 427حيث نصت املادة 

من قانون  247وكذلك املشرع األردين يف املادة  . ،وحيكم القاضي تبعا القتناعه اصخلا 
ميع طرق أصول احملاكمات اجلزائية بقوله "تقام البينة يف اجلناايت واجلنح واملخالفات جب

خذ به املشرع السوري يف املادة أكما ، اإلثبات وحيكم القاضي حسب قناعته الشخصية
) تقام البينة يف اجلناايت  أناحملاكمات اجلنائية اليت نصت على  أصولمن قانون  274

                                                 

  1 علي حممود علي محودة،املرجع السابق،   232
  2  49عبد احلافظ عبد اهلادي عابد،املرجع السابق،  

من قانون اإلجراءات اجلنائي املصري على أنه : "حيكم القاضي يف الدعوى حسب  312فقد نصت املادة  3 
   العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته "
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واىل  "و حيكم القاضي حسب قناعته الشخصية   اإلثباتواجلنح و املخالفات جبميع طرق 
حيث  2961لسنة  23اجلزائية التونسية مبوجب القانون  إلجراءاتاهذا ذهبت جملة 
ما مل ينص  اإلثباتوسيلة من وسائل  أبيةاجلرائم  إثبات) ميكن 241نصت يف املادة 

التشريع املغريب و  (القانون على خالف ذلك ، ويقضي احلاكم حسب وجدانه اصخلالص
من قانون املسطرة اجلنائية على انه " ميكن إثبات اجلرائم أبية  211الذي نص يف الفصل 

اليت يقضي القانون فيها خبالف ذلك، وحيكم  األحوالما عدا يف  اإلثباتوسيلة من وسائل 
 .1القاضي حسب اعتقاد  الصميم"

اسعة يف اإلثبات إّنا يهدف يف ذلك  إن القانون حني سلم للقاضي اجلنائي هبذ  احلرية الو 
إىل حتقيق مصلحة اجملتمع يف تعقب اجلرمية و إحكام احلصار حوهلا و عدم تركها دون 
عقاب، و لذلك فإن القاضي يستند يف تكوين اقتناعه  على األدلة اليقينية اليت طرحت و 

قانون حني نوقشت  يف اجللسة و كانت مصدرا موضوعيا القتناعه و لذلك فرض عليه ال
يصدر حكمه سواء كان ابلرباءة أو اإلدانة أن يبني ذلك بشكل واضح حىت يطمئن 
األطراف املتقاضية إىل عدالة حكمه و متانة تدليله للرأي الذي انتهى إليه و اقتنع به، كما 
أن جهات الطعن تراقب هد  املسألة حيث أهنا تطلب من قضاة املوضوع اإلعالن  و البيان 

اقتناعهم فيما ذهبوا إليه من أراء و يف  املقابل فهي ال جيوز هلا أن تعاتبهم أو عن مصادر 
ترمي ابللوم عليهم بسب أرائهم تلك، ذلك إن السؤال املشروع الذي يطرح من جهات 

) مبا الطعن و خاصة منها احملكمة العليا على القاضي اجلنائي هو دائما أييت بصيغة 
 ( ا اقتنعت ؟) ملاذو ليس بصيغة اقتنعت؟ (

و مع ذلك فإن هذ  احلرية  املمنوحة للقضاة ليست على إطالقها بل قيدها املشرع  
مبجموعة من الضوابط و القيود و اليت من شأهنا أن حتول دون حتّول هذ  احلرية يف اإلثبات 
و االقتناع إىل سلطة حتكمية أو تعسفية بيد القاضي اجلنائي تتسم بتحكم األهواء و 

                                                 

العلمية ، والذي يقوم على  األدلة ابإلضافة إيل نظامي األدلة القانونية و املعنوية، ظهر نظام اثلث وهو نظام  1
أساس االستعانة ابألساليب الفنية اليت كشف عنها العلم احلديث يف إثبات اجلرمية ونسبتها اليت املتهم ، ويعطي الدور 

هي القرائن اليت ختضع للفحص العلمي الدقيق ويستخرج منها ما  األدلة الرئيسي يف إثبات اجلرمية للخبري، وجيعل أهم
 يثبت اإلدانة أو الرباءة . 

  
 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2803
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2803
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2803
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2803
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يف إصدار األحكام اجلزائية ،و بذلك يتحقق نوع من التوازن بني احلرية يف االقتناع  العواطف
 . 1و الربهان على صحة هذا االقتناع و ضمان عدم التحكم و التعسف

القضائية بع  القيود القانونية و  ةو قد فرضت خمتلف التشريعات اجلزائية و األنظم
 القضائية على سلطة و حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع ميكن التطرق إليها.

 :الثاين:السيود السانونية و السضائية على حرية الساضي اجلنائي يف االقتناعفرع ال
اعه على أي األصل  يف املواد اجلزائية  هو حرية اإلثبات فالقاضي  له احلرية ان يؤسس اقتن

من األدلة اليت يراها منتجة يف الدعوى تبعا القتناعه الشخصي ،و هذا ما كرسته املادة 
"جيوز إثبات اجلرائم و اليت نصت على أنه :من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  222/2 

أبي طريق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك، 
إال أن هذ   احلرية املمنوحة للقضاة  .2أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اصخلا " وللقاضي

اليت حتكم هذا املبدأ ليست على إطالقها فقد قيدها القانون جبملة من القيود و الضوابط 
حىت ال تتحول اىل سلطة حتكمية و أو عاطفية و ميكن التطرق اىل هذ  القيود و الضوابط  

 كما يلي: 
ينبغي أن يستمد : أدلة طرحت يف اجللسة علىالساضي اجلنائي اقتناعه  يبينأن :أوال

من   1/ 222القاضي اجلزائي اقتناعه من األدلة اليت طرحت امامه ابجللسة كما قررته املادة 
...و ال يسوغ للقاضي أن يبين قرار  إال على األدلة املقدمة له " ء فيها :ق إ ج و اليت جا

 .صلت املناقشة فيها حضوراي أمامه" حواليتيف معرض املرافعات 
إن هذا الشرط يرتبط ارتباطا وثيقا مببدأ املواجهة و الشفوية املقرر يف احملاكمات اجلزائية ،إذ 
يتعني على حمكمة املوضوع أن تعرض كافة األدلة سواء كانت أدلة اثبات او ادلة نفي بكل 
شفافية ووضوح و هذا حىت يتسىن للخصوم اإلطالع عليها وفحصها و مناقشتها و العمل 

بكافة وسائل الدفاع املمكنة قانوان ، فهذا الشرط   والرد عليهاهتا او نفيها  على إثبا

                                                 

  1علي زكي العرايب،تسبيب األحكام اجلنائية ،جملة السانون و االقتصاد،السنة األوىل العدد األول،4394 ، 114

مامل يرد نص خمالف ميكن "اليت جاء فيها : 427ى هذا املبدأ مبوجب املادة لع الفرنسينص قانون اإلجراءات  2
من قانون اإلجراءات  312إثبات اجلرائم بكل الطرق و حبكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي كما نصت املادة 

 " يدة اليت تكونت لديه بكامل حريته ...حيكم القاضي يف الدعوى حسب العق "اجلنائية املصري على أنه :
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، إذ يتعني على قاضي املوضوع أن يبني يف حكمه 1يستجيب لضرورة احرتام حقوق الدفاع
األدلة اليت استند اليها يف حكمه و كانت حمل مناقشة من طرف اصخلصوم يف الدعوى و هذا 

ن اعمال رقابتها على احلكم الصادر سواء كان ذلك ابإلدانة أم ما ميّكن احملكمة العليا م
الرباءة و اطمئناهنا اىل ان الدليل املعتمد عليه يؤدي حقيقة اىل النتيجة اليت وصل ليها 

،و يكون احلكم  2القاضي يف املنطوق و من مثة تسبيب حكمه كما تفرضه أحكام القانون
 اق الدعوى.    ابطال إذا مل يكن الدليل له سند يف أور 

و قد أكدت  احملكمة العليا ابجلزائر على وجوب احرتام هذا املبدأ فقد نقضت القرارات اليت 
ال ميكن لقضاة املوضوع أن يؤسسوا قراراهم إال على "خالفت هذا الشرط إذ اعتربت أنه :

 .3"األدلة املقدمة هلم أثناء املرافعات و اليت تتم مناقشتها حضوراي 
على تطبيق هذ  القاعدة انه ال جيوز للقاضي اجلزائي أن يستند يف اقتناعه على و يرتتب 

معلومات شخصية حصل عليها من خارج جملس القضاء اذ يكون يف هذ  احلالة قد مجع 
بني صفته كقاضي و صفة الشاهد،وإعماال لذلك يتعني على القاضي الذي بلغت مسامعه 

ظر فيها كقاضي أن يطلب تنحيته عنها و معلومات شخصية عن ملف الدعوى اليت ين
 . 4التقدم كشاهد يديل بشاهدته وفقا لضمري  كأي مواطن شريف

وقد أبطلت حمكمة النق  الفرنسية القرارات اليت خالفت قاعدة املناقشة احلضورية ألن 
القاضي استند يف حكمه على معلومات حصل عليها من خالل حوار شخصي خارج جمال 

انه ال يضري القاضي أن يبين حكمه على تلك املعلومات العامة اليت يفرتض . غري 5و ظيفته
 .6أن يكون كل انسان مطلع عليها و عاملا هبا

                                                 

حممد مروان ، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري،اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات اجلامعية  1
رزاق لبزة سعد،تسبيب األحكام اجلزائية يف قضاء احملكمة العليا،رسالة ماجستري،جامعة  ،321،  2999،اجلزائر،

 41ئر.د ت،  اجلزا
 272،  2112مسعود زبدة،القرائن القضائية ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر، 2
.و 243،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية ،ديوان املطبوعات اجلامعية،   2912جويلية  9غ.ج.م قرار مؤرخ يف  3

 66،االجتهاد القضائي،  2912جانفي  22قرار مؤرخ يف 

  4علي زكي العرايب،تسبيب األحكام اجلنائية ،املرجع السابقً، 111

5        338                               :15/12/1970,n° /12/1961,ch.crim :20 .crim ch
   321مشار لدى حممد مروان، املرجع السابق،                                      

 61حممد عيد الغريب، املرجع السايق،   6
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ال جيوز للقاضي اجلزائي : يكون اقتناع الساضي اجلنائي مبنيا على دليل مشروع أناثنيا: 
أن يستند  الشرعية اإلجرائيةقاعدة مشروعية الدليل اجلنائي أو قاعدة احرتاما و وقوفا عند 

يف حكمه اىل أدلة و إجراءات غري مشروعة قانوان ، ذلك ان قرينة األصل يف اإلنسان الرباءة 
منه، كما نصت عليها خمتلف املواثيق و اإلعالانت  44اليت نص عليها الدستور يف املادة 

لى هدمها إال مبوجب أدلة اإلقليمية والعاملية حلقوق االنسان ال ميكن املساس هبا أو العمل ع
 و إجراءات تتسم ابملشروعية حبيث ال تعتدي على كرامة اإلنسان و حريته.

و لذلك فإن حكم اإلدانة الذي بين على دليل غري مشروع يعد ابطال و ال يرتب أي أثر 
فال جيوز  قانوين ذلك انه من املعروف فقها و قانوان انه ما بين على ابطل فهو ابطل.

أن يبين اقتناعه ويصدر حكمه بناء على عقيدة تكونت لديه من خالل  زائيجلللقاضي ا
أدلة مشبوهة ال يتسم مصدرها ابملشروعية واحرتام القانون كأن أيخذ بدليل ُبين على تفتيش 

حتت التعذيب أو  اعرتاف من أو من ق إ ج  47و  44جاء خمالفا ألحكام املواد ابطل 
، أو الواثئق  1سمع أو التجسس على الغري من ثقوب األبوابأو عن طريق اسرتاق ال كرا اإل 

.و لذلك 2اليت مت احلصول عليها بناء على انتهاك حرمة املنزل أو كشف سرية املراسالت 
من ق إ ج على سحب أوراق اإلجراءات  الباطلة من ملف  261فقد نصت املادة 

 .3يدة التحقيق و ال جيوز الرجوع اليها الستخراج عناصر اهتام جد
فإذا كان هدف القاضي اجلزائي الوصول اىل احلقيقة الفعلية إذ أن معرفة احلقيقة هي الشرط 

و هو هدف نبيل ينبغي العمل  و السعي على حتقيقه إال أنه ال ميكن أن 4األول للعدالة 
يربر ابستعمال وسائل و أدلة غري مشروعة للوصول إليها فالغاية ال تربر الوسيلة يف جمال 

ثبات اجلنائي .بل يتعني على القضاة العمل على مراعاة قواعد النزاهة يف مجع اإل
                                                 

 423،حممد مروان ،املرجع السابق،   261مسعود زبدة، املرجع السابق،   1
ن الدليل الذي قدم كان صورة أخذت هلما من طرف الغري رنسي ادانه شريكني بتهمة الزان ألفقد رف  القضاء الف 2

أنظر:حممد مروان ،املرجع الذي تسلل اىل املنزل دون إذن و ايستعمال احليلة أي ابرتكاب جرمية انتهاك حرمة املنزل. 
 .423السابق،   

جيب  سحب من ملف التحقيق أوراق اإلجراءات اليت ابطلت و " ق إ ج ما يلي: 261حيث جاء يف نص املادة  3
تودع لدى قلم كتاب اجمللس القضائي .و حبظر الرجوع اليها الستنباط عناصر أو اهتامات ضد اصخلصوم يف املرافعات و 

 "أتدييب ابلنسبة للقضاة و حماكمة أتديبية للمحامني املدافعني ـأمام جملسهم التأدييبإال تعرضوا جلزاء 
هاليل عبدهللا أمحد، احلقيقة بني الفلسفة العامة و اإلسالمية و فلسفة اإلثبات اجلنائي،الطبعة األوىل،دار النهضة  4

 442،   2917العربية،مصر،
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األدلة،ابعتبار ان النزاهة تسمو على الشرعية ألهنا ترتبط مباشرة ابلقيم األخالقية و القيم 
االنسانية اليت تتميز هبا اجملتمعات املتحضرة اليت أتخذ بعني االعتبار قيم العدالة و تكرس  

 .1ضاء و هيبتهكرامة الق
و إذا كان من املسلم به عدم جواز بناء أحكام اإلدانة على ادلة غري مشروعة ،فإن األمر 
ابلنسبة ألحكام الرباءة خيتلف إذ اعترب الفقه اجلنائي أن قاعدة األصل يف اإلنسان الرباءة ال 

ية .ذلك أن تتعارض مطلقا مع استناد احلكم الصادر ابلرباءة اىل ادلة تتسم بعدم املشروع
حق املتهم يف الدفاع عن نفسه و لو ابستعمال أدلة مت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة 
يعلو على حق اجملتمع يف العقاب ،فمن املعروف أنه ال يضري اجملتمع إفالت مذنب من 

،و هو ما يتطابق مع القول املأثور لسيدان عمر بن 2العقاب بقدر ما يضري  إدانة برئ 
 -رضوان هللا عليهم- رسالته الشهرية يف القضاء الذي قال موصيا أحد الصحابةاصخلطاب يف

 ."و لئن ختطئ يف العفو خري لك من أن ختطئ يف العقاب"الدين انتدهبم ملهمة القضاء :
 اجلزائية  جيب أن تبىن األحكام:اليسني اجلزم و يبين الساضي اجلنائي اقتناعه على أناثلثا:

،و اذا اثر شك يف الدعوى ينبغي على  على اجلزم و اليقني و ليس الظن و االحتمال
احملكمة أن حتكم ابلرباءة ،فالشك يفسر دائما ملصلحة املتهم ابعتبار  نتيجة الزمة و منطقية 

 .3من نتائج مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة
أحكام اإلدانة و هذا على خالف فقاعدة اجلزم و اليقني جتد جمال تطبيقها األمثل يف 

أحكام الرباءة اليت ميكن بناؤها على جمرد الشك.فقد قال الرسول صلى هللا عليه و سلم يف 
  4"هاتا احلدود ابلشبادرءو " احلديث:

بني مرحلتني مها:مرحلة التحقيق و مرحلة احملاكمة ففي مرحلة التحقيق ال  و ينبغي التفرقة 
، بل يكفي جمرد ترجيح  1تهمي إىل حد اليقني الكامل إبدانة امليشرتط أن تصل قناعة القاض

                                                 

 429حممد مروان ،املرجع السابق،    1

 241د علي محودة،املرجع السابق،  و حممعلي  2
أمحد فتحي سرور،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،الطبعة ،216،   حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق 3

 64،  2993السابعة،دار النهضة العربية،
الفقفه االسالمي،دار  دراسة مقارنة يف القانون الوضعي و-عصام عفيفي حسيين عبدالبصري،مبدأ الشرعية اجلنائية 4

  221،  2113النهضة العربية،القاهرة،
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اإلدانة على الرباءة، أما يف مرحلة احملاكمة و احلكم فإن احلكم ابإلدانة جيب أن يبىن على 
التام.و ال يقصد يف هذا املقام اليقني املطلق فذلك ضرب من احملال ،بل يقصد به  اليقني

قاضي اجلزائي من أثر خمتلف األدلة اليت طرحت و نوقشت اليقني القضائي الذي يتكون  لل
العقل  مسرتشدا بقواعدعلى الضمري أساسا م و قييقني نسيب فهو  امامه يف اجللسة .

  2.واملنطق
 فرض املشرع على القاضي اجلزائي :أبدلة إثبات حمددة قانوانرابعا:تسيد الساضي اجلزائي 

اإلثبات اجلنائي املكرس مبوجب قانون يف بع  احلاالت و خروجا على مبدأ حرية 
اإلجراءات اجلزائية أن يتقيد أبدلة معينة يف اثبات بع  اجلرائم اليت نص عليها القانون 

كما الزمه ابألخذ ببع   احملاضر و اضفى عليها حجية معينة ،كما أوجب عليه  حصرا ،
طرق اىل هذ  العناصر اثبات املسائل األولية قبل الفصل يف الدعوى العمومية و ميكن الت

 بنوع من اإلجياز كما يلي:
: يلتزم القاضي اجلزائي أبدلة حمددة  يف اثبات بع  اجلرائم،حيث إثبات بعض اجلرائ  -2

ال جيوز له التوسع يف البحث عن أدلة أخرى إلثبات هذ  اجلرائم املنصو  عليها قانوان 
نصو  عليها مبوجب املادة من ق ع  إثبات  جرمية الزان امل 342،فقد حصرت املادة 

من ق ع بتوافر إما احملضر القضائي الذي حيرر  أحد رجال الضبط القضائي يف حالة  339
التلبس ،و إما ابإلقرار الوارد يف مستندات صادرة عن املتهم  أو مبوجب اإلقرار القضائي 

 الذي يصدر امام اهليئات القضائية املختصة من طرف مرتكب اجلرمية.
ا لذلك فإن جرمية الزان ال ميكن اثباهتا إال مبوجب هد  الوسائل اليت حددهتا املادة و تطبيق
و ال يقبل أي وسيلة أخرى مهما كانت طبيعتها و هذا خالفا ملبدأ اإلثبات احلر  342

.و قد دأبت احملكمة العليا على نق  القرارات اليت مل تلتزم 3الذي يسيطر يف املواد اجلنائية 
 .1ددة يف جرمية الزانابألدلة احمل

                                                                                                                                          
كام اجلنائية بني الشك و اليقني)دراسة لنظرية القدر املتقني و تطبيقاهتا يف القانون حمصطفى مصباح دابرة،األ 1

  249، 2112،السنة العاشرة،العدد األول ،جملة األمن و السانوناجلنائي،

 744،  نفسه املرجع ،أمحد فتحي سرور،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية  2
ق ع  و ملا استقر عليه االجتهاد يف اثبات هذ   342قضت احملكمة العليا يف قرار خمالف لنص املادة  و قد -3

اء يف القرار من اجلرمية إبمكانية قبول الشهادة كدليل إثبات كما هو مقرر يف أحكام الشريعة اإلسالمية حيث ج
أنه"من الثابت فقها و قضاء ان الزان ال يثبت إال إبقرار مرتكبه أو حبكم جزائي أصبح هنائيا أو بشهادة أربعة شهود 
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كما قيد املشرع اجلزائري اثبات جرمية السياقة يف حالة السكر بواسطة جهاز يسمى مقياس 
الكحول "الكواتست" أو مقياس "اإليتيل" و الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول يف الدم 
عن طريق حتليل اهلواء املستخرج من فم املتهم ، و يف حالة رف  السائق نتائج هد  

لعمليات او رف  إجراء الكشف يقوم ضباط و اعوان الشرطة القضائية إبخضاع املتهم اىل  ا
. فقد اكدت احملكمة العليا 2اصخلربة أو الفحو  الطبية و ذلك هبدف إثبات حالة السكر

 . 3على ان "السياقة يف حالة سكر ال ميكن إثباهتا إال بواسطة التحليل الدموي"
غ يف األلف  من  1،21مية ال ميكن اثباهتا إال بتوافر نسبة يتضح مما سبق أن هد  اجلر 

الكحول أو املخدرات يف الدم بواسطة خربة طبية و قبل ذلك استعمال اجلهاز اصخلا  بزفر 
 . 4اهلواء ـو من مثة ال ميكن اللجوء اىل أية وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات

املدنية ع  املسائل بذا أثريت امام القاضي اجلزائي إغري اجلنائية : املسائل  بعض إثبات-2
مومية عال دعوىالاو التجارية أو اإلدارية أو تلك املتعلقة ابألحوال الشخصية أثناء النظر يف 

،فإنه يلتزم ابلفصل يف هذ  املسائل طبقا لقاعدة "أن قاضي األصل هو قاضي الفرع" غري 
حملددة يف النصو  غري اجلزائية اليت حتكم هد  انه يستوجب عليه التقيد بوسائل اإلثبات ا

املسائل. و قد خلت نصو  التشريع اجلزائري من اإلشارة اىل هذا القيد غري أن التطبيق 
القضائي استقر على األخذ إبثبات املسائل غري اجلزائية وفقا ألدلة االثبات املقررة يف قوانينها  

                                                                                                                                          

يشاهدون يف آن وحلد مباشرة الزان و مبا أن األمر ليس كذلك يف قضية احلال فالقضاة ملا اعتمدوا على شهادة رجل 
نوا بذلك منتهكني لقواعد اإلثبات و ابلتايل خالفوا القانون و الشرع معا األمر الذي واحد و إمرأة إلثبات الزان كا

 . 11،  2،عدد 2912،نشرة القضاة، 2979دبسمرب 24جيعل قراراهم معرض للنق "، أنظر: قرار 
 21، قرار322،  2،العدد2991،اجمللة القضائية،42123،ملف رقم:2911سبتمرب 21قرار -1

،ملف 2914جوان 22.قرار269، 2،العدد2991،اجمللة القضائية،34142،ملف رقم:2914مارس
 279،  2،العدد2991،اجمللة القضائية،21137رقم:

املتضمن بتنظيم حركة املرور عرب  2114أوت  29املؤرخ يف 12.24من القانون رقم :  21و  29املادة  راجع  -2
املؤرخ  13-19و املعدل و املتمم  مبوجب األمر رقم: 46،العدد2112الطرق و سالمتها و امنها ،اجلريدة الرمسية ،

  . 2119جوان  22

 "21.214ملف رقم:" 2912نوفمرب 22قرار مؤرخ  -3
 476مروك نصرالدين، املرجع السابق،   -4
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. غري ان املشرع املصري نص صراحة على هذا 1كالقانون املدين او القانون التجاري و غري 
من قانون اإلجراءات و اليت جاء فيها :" تتبع احملاكم اجلنائية يف  224املبدأ مبقتضى املادة 

املسائل غري اجلنائية اليت تفصل فيها تبعا للدعوى اجلنائية طرق اإلثبات املقررة يف القانون 
 اصخلا  بتلك املسائل". 

يتعني على القاضي اجلزائي الرجوع فيها اىل وسائل اإلثبات غرب اجلزائية ما  و من األمثلة اليت
من  376هو مقرر يف إثبات جنحة خيانة األمانة اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

ق ع حيث تفرتض هذ  اجلرمية اثبات وجود إحدى عقود األمانة الواردة يف القانون املدين  
عة و العارية و الرهن  و اإلجارة و اليت جاء النص عليها يف املادة كعقد الوكالة و الودي

ق ع على سبيل احلصر،إذ يتعني على قاضي املوضوع الرجوع اىل قواعد اإلثبات  376
 .2املقررة يف القانون املدين للقول بتوافر هذ  العقود حىت ميكنه حبث قيام جرمية خيانة األمانة

ائية اليت يتقيد فيها القاضي اجلزائي بطرق اإلثبات احملددة يف و اىل جانب املسائل غري اجلز 
القوانني غري اجلزائية  فإنه توجد اىل جانب ذلك ما يسمى ابملسائل األولية و اليت إن 
طرحت امام القضاء اجلزائي فإنه يعد غري خمتص ابلنظر فيها ،فالقضاء املدين وحد  املؤهل 

لإلثبات املدين.و يف هذ  احلالة يتعني على القاضي للنظر و الفصل فيها طبقا لقواعد ا
اجلزائي ارجاء الفصل يف الدعوى العمومية اىل غاية الفصل يف اجلانب املدين وفقا لوسائل 

 . 4من ق إ ج 332.و هذا ما قررته  أحكام  املادة 3االثبات املقررة لديه
األولية يف جرمية خطف القاصرة و قد أورد قانون العقوابت اجلزائري مثاال عن إثبات املسائل 

مث الزواج هبا حيث ال ميكن الفصل يف هذ  اجلرمية إال بعد الفصل من طرف قضاء األحوال 
                                                 

.مصطفى حممد عبداحملسن،احلكم اجلنائي،املبادئ و املفرتضات،د 477مروك نصرالدين املرجع السابق،   -1
  .322،   2114ط،

فقد قضت احملكمة العليا  يف قرار هلا أنه " من الضروري التطرق اىل طبيعة العقد الذي كان يربط اجملين عليه   -2
ابجلاين ذلك أن طبيعة العقد ووصفه القانوين يشكالن الشرط األساسي من حيث إثبات جنحة خيانة األمانة وفقا 

.كما 327،  2919،اجمللة القضائية،27214ف ،مل2913جانفي  22ق ع" قرار مؤرخ  376ألحكام املادة 
جويلية  9قررت يف قرار اخر أنه" ...اثبات وجود العقد من عدمه خيضع لقواعد القانون املدين....." قرار مؤرخ 

 29،  2، مشار لدى جياليل بغدادي،املرجع السابق،ج1.291،ملف 2974

 .336حممد مروان ، املرجع السابق ،     -3

ق إ ما يلي:"جيب إبداء الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع و ال تكون مقبولة  332املادة  حبث جاء يف  -4
 إال اذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة اليت تعترب اساس املتابعة وصف اجلرمية....."
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الشخصية يف مسألة صحة عقد الزواج وفقا ملا هو مقرر يف طرق اإلثبات اليت نص عليها 
ادانه املتهمني جبرمية . فقد قضت احملكمة العليا إببطال القرارات اليت متت فيها 1قانون األسرة

خطف القاصرة  دون التطرق اىل واقعة الزواج اليت حدثت بني اصخلاطف و القاصرة قبل 
 . 2احملاكمة

:أضفى املشرع اجلزائري على بع  احملاضر اليت حيررها بع  حجية بعض احملاضر-1
اجلزائي إذ املوظفني املؤهلني كضباط و اعوان الضبطية الفضائية حجية معينة امام القاضي 

يلتزم هذا األخري ابألخذ مبا جاء فيها ابعتبارها حتوز على قوة إثبات خاصة اذ يعترب ما جاء 
فيها حجة اىل ان يثبت عكس ذلك .و من امثلة هذ  احملاضر اليت تكتسب هذ  احلجية 

صخلا  احملاضر احملررة  يف مواد املخالفات.و كذاك بع  احملاضر يف اجملال الضرييب و القانون ا
ابألسعار وحماربة الغش و القانون اصخلا  مبحافظة الغاابت و الصيد و ابصخلصو  يف املواد 

 . 3اجلمركية
إن تسبيب األحكام اجلزائية موضوع الدراسة يعد  و خالصة ملا تقدم ميكن القول و إمجاال

يت سبق إضافة للضوابط ال حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع من أهم الضوابط اليت ترد على
،فهو  من اكرب الضماانت اليت قررها القانون يف  ايرادها بل إنه يعد أمهها على اإلطالق

سبيل احلفاظ على حقوق الفرد و حرايته.إذ يعد الوسيلة املثلى اليت ميكن مبوجبها تاليف 
األخطاء اليت قد يقع فيها القضاة ،فبواسطته ميكن اكتشاف النقائص و الثغرات اليت اعرتت  

. ذلك أن األمل معقود على إنشاء حكم 4لبناء الفكري للحكم اجلزائي الصادر ضد املتهما
جزائي انتج عن جهد فكري انضج يعمل بطريقة منطقية منظمة، و ال يستجيب ملشاعر 

 .5اللحظة اليت تتولد لدى القاضي اجلزائي
                                                 

طفها فال تتخذ ق على مايلي: "... و إذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خا 326حيث نصت املادة   -1
اجراءات املتابعة اجلزائية ضد األخري إال بناء على شكوى األشخا  الذين هلم صفة يف ابطال الزواج و ال حيوز احلكم 

 عليه إال بعد القضاء إببطاله "

،ملف 2116أفريل 26،قرار 249،  2،العدد 2994، اجمللة القضائية،2994جانفي 3قرار مؤرخ   -2
 . 249، 2،العدد2116ية،،اجمللة القضائ323722

  3- حممد مروان، املرجع السابق،   414
4 Clara Tournier,op cit ,p204   

أمحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،دار هومة،اجلزء الثاين،الطبعة  5
                                                                                 2143   ،2114الثانية، 
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اجلزائي يف االقتناع، ومن املؤكد ان تسبيب األحكام اجلزائية ال يعد قيدا على حرية القاضي 
و بني التحكم و التعسف  عبل إنه يعمل على حتقيق نوع من التوازن بني احلرية يف االقتنا 

 .1الذي قد ينجر عنه 
و مما الشك فيه ان الزامية التسبيب اليت فرضها القانون تسمح ابلكشف عن مضمون 
االقتناع املوضوعي للقاضي اجلزائي و تسهل على احملكمة العليا و قضاء النق  بشكل عام 
من الرقابة السليمة على مبدأ االقتناع الشخصي و التأكد من ان االقتناع الذي تشكل 

كم عاطفي أو انفعايل و الذي من شأنه املساس بقرينة الرباءة للقضاة مل يكن نتيجة لتح
تعين التقدير  عو عليه ميكن القول أن حرية القاضي اجلزائي يف االقتنا  .2املكرسة دستوراي

احلر و املسبب ملختلف عناصر الدعوى، و من مثة فإن القاضي يلتزم ببيان مصدر اقتناعه 
مصدر يف اوراق الدعوى وفقا لألدلة اليت يرتكز عن طريق التسبيب الذي جيريه و أن له 

عليها و اليت من شأهنا ان تربر النتيجة اليت أعلنها يف املنطوق و هذا ما جيعل احملكمة العليا 
 تطمئن اىل سالمة التقدير الذي 

 3أجرا  القاضي و الذي كان مؤسسا على عناصر موضوعية حتول دون التعسف و التحكم
 احملكمة العليا اىل حمكمة موضوع تعيد النظر من جديد يف الدعوى. ،و من دون أن تتحول

:الفرع الثاين:الطبيعة املنطسية لتسبيب األحكام اجلزائية  
سبيب، بل ال يكفي أن تكون للحكم اجلزائي أسبااب موجودة و كافية لصحة و سالمة الت

ن تؤدي لك أبجيب أن تتصف هذ  األسباب املوجودة و الكافية ابملنطقية. و يكون ذ
ليت قررها يف األسباب اليت أوردها احلكم اجلزائي من الناحية العقلية فعال اىل النتائج ا

 بعيب الفساد املنطوق.و إذا مل يتوافر شرط املنطقية يف األسباب كان احلكم الصادر مشواب
 يف االستدالل. 

                                                 
 242علي حممود علي محودة،املرجع السابق ،  1

Clara Tournier,op cit,p219                                                                           2 
اجلنائيني يتعرضون لنقد شديد بسبب سوء استعماهلم للسلطة التقديرية املمنوحة هلم و ملبدأ االقتناع الشخصي املقرر مبوجب  فقد اعترب البع  " أن القضاة  3 

 مبزاج،كما أن منح ظرف التشديد فريتبط مباشرة  امليل للحل السيهلمن ق إ ج ، فموافقة قاضي املوضوع على منح ظروف التخفيف ال يعرّب إال على  222املادة 
اجع: أمحد أثناء نظر الدعوى فإذا كان قلقا أو منحط العزمية مع شئ من وقاحة املتهم أو موقف الدفاع فإن ذلك ما يوفر حظوظ منح ظروف التشديد". ر  الساضي

          . 4، 4،   2114اجلزائري و القانون املقارن،دار هومة،اجلزء األول،الطبعة الثانية،  جمحودة، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون
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منطقية التسبيب و بيان م و تقتضي  دراسة الطبيعة املنطقية للتسبيب التعرض اىل بيان مفهو 
ما يلي :عالقة التسبيب بكل من االستدالل القانوين و االستدالل القضائي و ذلك ك  

 احلقيقة إعالن : يرى بع  الفقهاء أن احلكم القضائي هو يفأوال:مفيهوم منطسية التسبيب
عن فكر القاضي و حيب أن حتكم هذا الفكر قواعد املنطق،1.فهو خالصة استنباط منطقي 
جملموعة من األحكام املبدئية2 ،بل إن بع  الفقهاء اعتربوا احلكم هو بذاته منطق3. و هو 

ملنطق القضائي ما حييلنا ابلضرورة اىل دراسة مدلول املنطق بوجه عام و املنطق القانوين و ا
خا  و ذلك كما يلي : هبوج  
وانني العامة القالعلم الذي يدرس القواعد و :يقصد ابملنطق مدلول املنطق بوجه عام -1

ة جماالت العلوم على فهو إذاً وسيلٌة للتفكري الصحيح يف كافح للتفكري اإلنساين الصحي  
م مراعاهُتا الذهَن عن أبنَّه: "آلُة قانونيُة تعص القدماء هعرّففقد وهلذا مسي ابآللة  اختالفها.

.اصخلطأه يف الفكر"  
ختلفة يف احلياة الذهنية حول الظواهر املفيقوم علم املنطق على أساس اجناز بع  العمليات 

حلجة و الربهان و اليت من شأهنا أن تؤدي اىل نتائج سليمة ، معتمدا يف ذلك على تقدمي ا
صحة النتائج املتوصل إليها تبعا للمجهود الفكري القائم على قواعد صحيحة من  على

 العقل.4

                                                 

تعد دراسة الطبيعة املنطقية للتسبيب من الدراسات احلديثة و لذلك فقد اهتم املركز الوطين للبحث املنطقي يف  1
حتت إشراف األستاذ  2977اىل  2973ابتداء من سنة بلجيكا بتسبيب األحكام القضائية من زاوية تركيبها املنطقي 

" أستاذ  القانون والفلسفة بربوكسل،أنظر:أمحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث  Chaim Perelmanبريملان "
سعيد عبداللطيف حسن،املرجع ،2144اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،اجلزء الثاين،املرجع السابق،  

 .146 السابق، 
 243حممد زكي أبوعامر،شائبة اصخلطأ يف احلكم اجلنائي،املرجع السابق،    2
 447عزمي عبدالفتاح،املرجع السابق،  3
و من بني هذ  القواعد اليت يسميها البع  بديهيات املنطق واليت يرتكز عليها الفكر السليم" قانون عدم - 4

يف ضوء  "راجع حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلزائيةالتناق ،قانونية الذاتية،قانون الوسط اجملتمع...
   211،املرجع السابق،  الفقه و القضاء
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يلسوف لم إذ عرف هذا الفو قد كان ألرسطو الفضل الكبري يف ظهور و تطور هذا الع
ابملنطق الصوري و الذي كان يهتم بشكل الفكر و مظهر  دون العناية مبوضوعه و حمتوا 1، 

ة النتائج املتوصل و قد   اشتهر املنطق الصوري ابلقياس العقلي اليت يعتمد  إلثبات صح
 وضوعاليها إذ يضع مقدمة كربى و هي جوهر االستدالل و يضع مقدمة صغرى و هي م

ملتداول منذ احلل و نتيجة و هي املستخلصة من املقدمتني الكربى و الصغرى و املثال ا
 القدمي عن االستدالل القياسي هو:

كل إنسان فان " مقدمة كربى"-  
سقراط إنسان "مقدمة صغرى" -  

 - إذن سقراط فان " نتيجة"2 . 
كارت الذي دعا الفرنسي ديو قد تطور املنطق بظهور فالسفة آخرون من أمثال الفيلسوف 

الذي يعترب من  اىل اعتماد التفكري الرايضي كمنهج يف االستدالل ،و الفيلسوف بيكون
 دعاة املنهج التجرييب و جون لوك و ديفيد هيوم و غربهم3. 

ن قانون التفكري : تبني مما سبق أبن املنطق هو يف احلقيقة عبارة عاملنطق السانوين -1 
كر االنساين و ذا املنطق مبا تضمنه من مبادئ أساسية تتعلق ابلفالصحيح،و حيث ان ه

ها فقد انتقلت هذ  اليت من شأهنا أن تقي الفكر من اصخلطأ  وجتنبه الزالت اليت قد يقع في
لقانوين.املبادئ املنطقية  اىل امليدان القانوين و أصبحت مسة ابزة من مسات الفكر ا  

ق قانوين.يرتكز فإن املنطق الذي يسيطر عليه هو منطو ملا كان التسبيب ذو طابع قانوين 
أساسا على قواعد موضوعية من الفكر العلمي الصحيح وال يعتمد على جمرد التخمني و 

احلدس4. و قد أتثر املنطق القانوين ابملنطق الصوري الذي متيز به أرسطو و أخذ من أفكار  
هجي للوصول اىل يه القاضي بشكل منالكثري و السيما يف مسألة القياس املنطقي الذي جير 

وين مث االنتقال اىل احلقيقة عن طريق استعراض املقدمة الكربى اليت تتمثل يف النص القان

                                                 

إذ يعد أرسطو من تالميذ افالطون حيث يرجع له الفضل يف وضع أصول علم املنطق يف القرن الرابع قبل امليالد - 1
 ا للتدليل و الربهان. حيث ميز بني املنطق كفن اجلدل و املناقشة و املنطق ابعتبار  فن

  272حممود علي محودة ،املرجع السابق،  علي - 2
  443عزمي عبدالفتاح ،املرجع السابق،  - 3
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تيجة اليت تتولد عن حبث ودراسة الوقائع ابعتبارها املقدمة الصغرى ليصل يف األخري اىل الن
 هذ  املقدمات بطريقة سائغة و مقبولة1.

اجلدل و املناقشة  ق القانوين على املنطق غري الصوري القائم على أساسكما ال يستغين املنط
نطق الصوري. كما والذي يعتمد على احلجج و الرباهني و ليس على القياس الذي متيز به امل
نطق القائم على ميكن للمنطق القانوين ان يبىن على أساس اجلمع بني املنطق الصوري و امل

 احلجة و الربهان2. 
لى النشاط الذي : تنعكس مبادئ املنطق املقررة يف اجملال القانوين عطق السضائياملن -1

آلخرين سواء  يقوم به القاضي أثناء إصدار  لألحكام اجلزائية حيث يبذل جمهودا إلقناع ا
ذلك إال إذا  كانوا خصوما أو مجهورا أو حماكم عليا مبا قضى به يف املنطوق. و ال يتأتى

بة على سالمة واعد املنطق السليم و هو ما من شأنه ان ميّكن من الرقااستند يف حكمه اىل ق
 التسبيب الذي أجرا  القاضي3. 

نشأة و تفسري القاعدة و يتميز املنطق القضائي عن املنطق القانوين يف أن هذا األخري يتعلق ب
الوقائع قانونية على القانونية بشكل نظري،أما املنطق القضائي فيتعلق بتطبيق القاعدة ال

و يكون ذلك بشكل عملي. املطروحة أمام القاضي  
االت واقعية معينة فاملنطق القضائي ذو طبيعة عملية تدب فيه احلياة ألنه ينصب على ح

خالف املنطق  بذاهتا يقف عليها القاضي و يتأكد منها و يقوم ابلفصل فيها،و هذا على
 القانوين الساكن الذي يقف عند حدود حكم القانون اجملرد4. 

ضائي فله عالقة كما ان املنطق القانوين يتصل اتصاال مباشرا ابلقانون وحد  ،اما املنطق الق
ه الدعوى اجلزائية مباشرة ابلقانون و الواقع على حد سواء ،فالقاضي اجلزائي حني تعرض علي

ا ا املختلفة كمو قبل أن ينزل حكم القانون عليها فإنه جبري حبثا يف الوقائع و ظروفه
ة املتهم يستعرض األدلة و القرائن القائمة يف الدعوى كما يقف على حقيقة شخصي

ليه ،فالقاضي أصبح لالستفادة من ذلك يف مسألة تفريد العقاب إن ثبتت له نسبة اجلرمية ا
 يف العصر احلديث ليس 

                                                 
15  - Voire:Pascale Deumier,le raisonnement juridique, Dalloz ,2013 
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طبيق القانون على بوقا يردد ألفاظ القانون و نصوصه بل أصبحت له سلطة يف تفسري و ت
 الوقائع اليت ثبتت لديه يف ملف الدعوى1.    

ي اجلزائي يف تسبيبه : يعتمد القاضاثنيا:عالقة االستدالل السانوين والسضائي ابلتسبيب
مبادئ منطقية   لألحكام  اجلزائية اليت يفصل فيها على طرق استدالل مبنية على أسس و

غري املباشرة  االستدالل املباشرة وكالقياس أو االستنباط أو االستقراء و غريها من أساليب 
دف القاضي هبذا العتماد  على قوانني و بديهيات املنطق املعروفة.حيث يسته ةابإلضاف

هات القضائية العمل إقناع أطراف اصخلصومة والرأي العام املتابع لسري العدالة اجلنائية و اجل
اءة أم ن ذلك ابلرب األعلى درجة بصحة ما ذهب اليه يف منطوق حكمه الصادر سواء كا

 اإلدانة ابعتبار  قد استند يف ذلك اىل أصول و ضوابط مستمدة من املنطق. 
لكها و مادام هذا األخري يقوم أساسا على االقناع ،فإن القاضي ونظرا للسلطة اليت مي

ة و ال يكون مطالب يف ظل هذا املنطق بتقدمي حساب عن كيفية استخدامه هلذ  السلط
ذلك إال عن طريق التسبيب2. و من املقرر أن القاضي اجلزائي يلتزم ابالستدالل املنطقي 

 سواء تعلق األمر ابجلوانب القانونية أو اجلوانب املوضوعية للحكم3.
وين البحث الذي : يقصد ابالستدالل القاناالستدالل السانوين و عالقته ابلتسبيب-1

ة اليت اعتمدها قوف على الفلسفيتصل بنشوء و تفسري  القاعدة القانونية  من خالل الو 
 الوصول اىل املشرع أثناء تقرير  هلا . و يعتمد هذا االستدالل على الوسائل املنطقية يف

 األحكام اجلزائية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة4.
ي املنطق الصوري و ختتلف أساليب هذا االستدالل حسب املنطق الذي يعتنقه الباحث،فف

الستدالل على ا يكون االستدالل بناء على القياس ،أما يف املنطق اجلديل فيكون اغالبا م
 أساس اجلدل و الربهان.  

ائي النشاط الذهين : يقصد ابالستدالل القضاالستدالل السضائي و عالقته ابلتسبيب-1
و العقلي الذي يقوم به القاضي اجلزائي من وقت اتصاله ابلدعوى اىل غاية الفصل فيها عن 

                                                 
1- Perelman(chaïm)-Méthodes du droit logique juridique Dalloz,Paris1979,p22                                                                             
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طريق احلكم1.فيقوم القاضي ابستخال  النتيجة من خالل استنباط العالقة املنطقية القائمة 
قياسي القضائي املبين بني املقدمتني الكربى و الصغرى للقياس الذي جيريه بناء االستدالل ال

على قواعد عقلية يستعملها يف انتقاله من املقدمات اىل النتيجة 2. و مثاله أن يورد القاضي 
 ما يلي:

 املبادئ القانونية الواجبة التطبيق " مقدمة كربى" -
 ظروف الواقعة اصخلاصة ابحلالة املعروضة على القضاء " مقدمة صغرى" -
انطباق املبادئ على الواقعة أو عدم انطباقها " نتيجة"، كما ميكن الوقوف على هذا  -

 املنطق عند احملكمة العليا مبناسبة تقرير النق  كما يلي:
 األسباب يؤدي اىل بطالن األحكام " مقدمة كربى" تناق  -
 القرار املطعون فيه متناق  التسبيب " مقدمة صغرى" -
 القرار املطعون فيه ابطل "نتيجة". -

و تشكيل  ذلك أن استخدام املنطق الصوري يف االستدالل القضائي يساهم يف اكتشاف
اف يف دير مزاعم األطر قوانني الفكر الواضح و هو ما من شأنه مساعدة القاضي يف تق

نه قرار غري النزاعات القضائية ،كما يهدف هذا االستدالل اىل تربير احلكم الذي صدر أب
 حتكمي و عادل 3.

لقضائي ذلك أن قيام احلكم اجلزائي على أساس من التسبيب املتولد عن االستدالل ا 
التعسف أو التحكم  ة عناملرتبط بقواعد املنطق السليم يؤكد أن العدالة اجلنائية ليست انجت

العاطفي و بذلك تزيد فر  االستقرار القانوين و السلم االجتماعي يف اجملتمع4 كما أن 

                                                 

  274حممود علي محودة ،املرجع السابق،  -1
 1165السابق،   املرجعسعيد عبداللطيف ، - 2
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ارتباط التسبيب ابملنطق من شأنه أن ييسر الرقابة اليت متارسها احملكمة العليا على احلكم 
 اجلزائي1 

ع  األحكام القضائي يف بفقد كشفت احملكمة العليا ابجلزائر عن تدهور االستدالل 
يف التسبيب . و من  اجلزائية اليت اتسمت ابلغرابة نوعا ما جلهلها مببادئ االستدالل القياسي

العقوبة اليت  ذلك احلكم الذي توصل اىل إدانة املتهم ابجلرم املنسوب اليه و فرض عليه
ة قبل تطابق جيستحقها و ذلك قبل مساع اطراف الدعوى اجلزائية، أي الوصول اىل النتي

 املقدمة الصغرى مع املقدمة الكربى2.
باشر ،فالقاضي و عين عن البيان أن االستدالل القضائي يعتمد على أساليب االستدالل امل

لوقت مثال ،كما اجلزائي  اذا انتهى اىل ثبوت واقعة معينة فال يصح نفيها منه يف ذات ا
منهج وذلك كاستخدام االستقراء كيعتمد القاضي على أساليب االستدالل غري املباشر  

ا اآلخر مث بدراسة اجلزئيات من خالل التعرض اىل األدلة الواردة مبلف الدعوى واحدا تلو 
تطبيق الصحيح استعمال قواعد التحليل و الرتكيب هبدف تشكيل رأي كلي للوصل اىل ال

 للقانون على واقعة الدعوى3. 
عتمدها القاضي يف ط ابألسس املنطقية اليت يو يتضح مما سبق أن االستدالل القضائي يرتب

ى خالف احلاالت العملية املعروضة عليه و الناجتة عن املنازعات القضائية و هذا عل
الوقائع و لو مل توجد  االستدالل القانوين الذي يتعلق موضوعه بتطبيق القواعد القانونية على

 أية منازعة  قضائية.
لى املنطق زائي يلتزم إبجراء التسبيب سواء اعتمد عو مما ال جدال فيه أن القاضي اجل

لقاضي من الصوري من خالل االستنباط إذ يكون احلكم هو نتيجة للقياس الذي قام به ا
وم عل أساس  خالل املقدمات اليت استند إليها.أو أنه اعتمد على املنطق اجلديل الذي  يق

سباب إلقناع اصخلصوم و بتها القاضي يف األقوة االقناع  املبنية على احلجج و الرباهني اليت يث
ل هذا املنطق اجلمهور و احملاكم األعلى منه درجة بصحة ما قضى به.و تبعا لذلك و يف ظ

                                                 

 ،جامعة منتوريجملة العلوم اإلنسانيةفرجية حسني،املنهجية يف تسبيب األحكام القضائية، - 1
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تسبيب منصبا فإن التسبيب خيتلف من قاضي آلخر و من قضية اىل أخرى. فقد يكون  ال
ا على اجلانب نصبعلى اجلانب الواقعي و القانوين للحكم كما مبكن أن بكون التسبيب م

 القانوين دون غري  كما هو الشأن ابلنسبة للقرارات اليت تصدرها حماكم النق 1.
احلديث  و إذا كان لكل من املنطق الصوري و اجلديل مزااي  و عيوبه أيضا فإن االجتا 

ا يؤدي معه اىل تربير يذهب اىل ضرورة اجلمع بينهما يف التدليل على األحكام  و تسبيبها مب
ك فإنه كم الذي صدر سواء كان هذا التسبيب مستمدا من القانون أو من العقل,و لذلاحل

تولد عنه فرع  منذ بداية القرن العشرين اجتهت األحباث اىل ما أطلق عليه فن احلكم الذي
 جديد من فروع املنطق و هو املنطق القضائي2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األحكام اجلزائية : جمال االلتزام بتسبيببحث الثاينامل

                                                 
 ،477عزمي عبدالفتاح،املرجع السابق،  - 1
 ء الثاين،املرجع السابق، أمحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن،اجلز  - 2
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يتحّدد جمال االلتزام ابلتسبيب بطبيعة العمل القضائي، فهو يقتصر على األحكام دون 
 وواقعية وضمن األحكام اجلزائية على أسباب قانونية تتغريها من األعمال القضائية، كما 

لذلك عن تلك الطلبات أو الّدفوع األساسية اليّت أثراها أطراف الدعوى العمومية. و   ردا
 سنحاول دراسة ذلك يف مطلبني متتاليني:

ال ميكن التعّرض لدراسة األحكام املطلب األّول:األحكام اجلزائية الواجبة التسبيب:
اجلزائية الالزمة التسبيب إاّل بعد الّتعّرض لدراسة ماهّية األحكام يف حّد ذاهتا ومتييزها عما 

 يشاهبها من أنظمة وذلك وفقاً ملايلي:
 :ماهية احلك : ّولالفرع األ

سنحاول يف هذا الفرع تعريف احلكم من الناحية اللغوية و اإلصطالحية و اليت اثر بشأهنا 
 خالف فقهي واسع حول مدلول األحكام و ذلك كما يلي:  

 :أوال:تعريف احلك 
العلم والفقه والقضاء ابلعدل، وهو مصدر حكم حيكم:  : هوتعريف احلك  يف الّلغة -4

وقال ابن سّيدة: احلكم: القضاء ومجعة أحكام، وهو مصدر: قولك حكم، بينهم حيكم أّي 
 (.1)قضى، وأييت احلكم من احلكمة اليّت توجب وضع الشئ  يف حمّله

احلكم بني الّناس: وإذا كان احلكم يعين القضاء، فإنّه تبعًا هلذا املعىن يعين الفصل و     
 (.2)فيقال: قضى القاضي بني اصخلصوم أّي قطع بينهم يف احلكم

التشريعات سنة البعد عن  نالتزم املشرّع اجلزائري كغري  م :تعريف احلك  اصطالحا   -7
اصخلضوع يف التعريفات لألفكار القانونية كما جرت العادة اتركًا ذلك إىل رجال الفقه وشرّاح 

لذلك فقد اثر خالف فقهي حول تعريف احلكم جتاذبته أراء متعددة، غري القانون، وتبعًا 
أّن أبرزها تلك اليّت حاولت تعريف احلكم اعتمادًا على املعيار الّشكلي، أو تلك اليّت  

 اعتمدت على املعيار املوضوعي أو اليّت خلطت املعيارين معاً.
 

جّتا  يف حماولة تعريفه للحكم على : يرتكّز هذا االاالّّتاه الّشكلي يف تعريف احلك -457
اجلهة املصدرة له، فاحلكم وفقًا لذلك هو العمل الصادر عن سلطة قضائية ،فقد عّرف 

                                                 

 .473ـ ابن منظور: املرجع السابق،  1 
 ـ املرجع نفسه.2 
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احلكم أبنّه "كّل قرار تّتخذ  هيئة قضائية يف منازعة بني خصمني يف خصومة رفعت إليها 
واسع هو كّل القرارات كما يرى البع  من أّن احلكم مبعنا  ال  (.1)طبقًا لقواعد املرافعات"

اليّت تصدرها جهات التحقيق أو احلكم يف املنازعات املطروحة عليها، أما احلكم  ابملعىن 
 (.2)الضّيق فيقتصر على تلك  القرارات اليّت تصدرها احملاكم

كما ذهبت بع  اآلراء إىل اعتبار "األحكام ابملعىن الضّيق هي القرارات الصادرة من 
ال قانونيا يف منازعات مطروحة عليها يف خصومه رفعت إليها وفقاً حماكم مشّكلة تشكي

فيقصد ابحلكم بشكل عام كل قرار يصدر من طرف سلطة   (.3)لقواعد املرافعات"
 . (4)قضائية

وما يالحظ على جممل التعاريف الّسابقة الذّكر أهّنا رّكزت يف تعريفها لألحكام على 
صدرة هلا أي اجلهات القضائية دون أن هتتّم ابلعناصر الناحية الّشكلية فقد وهي اجلهة امل

الداخلية اّليته يتشكل منها احلكم الّلهم بع  اإلشارات الطّفيفة يف منت تلك التعاريف.ويعّد 
االعتماد على الّشكل كمعيار لتعريف احلكم معيارًا قاصرًا ذلك أنّه توجد بع  األعمال 

و ابلرغم من ذلك ال تعترب أحكامًا قضائياً  اليت تصدرها اجلهات و الّسلطات القضائي
 ابملفهوم الدقيق للمعىن. 

حاول هذا االجّتا  الرّتكيز يف تعريفه للحكم :يف تعريف احلك  االّّتاه املوضوعي-757  
على اجلوانب املوضوعية له خالفًا ملا ذهب إليه االجّتا  الّشكلي، فاحلكم وفقًا لذلك هو ما 

قانونية خصومة قضائية بني خصمني و تعّلق مبركز قانوين خا  أو حيسم على أساس قاعدة 
عام، كما اعترب القرار قضائيًا مىت تضمن على هذ  اصخلصائص ولو صدر من هيئة غري 

  (.5)قضائية
فقد اعترب هذا االجّتا  أّن احلكم الذي يفصل بني اصخلصومات ولو مل يصدر من اجلهات     

اً شاّذاً للحكم، وعلى ذلك ميكن اعتبار أحكام  احملكمني اليت القضائية ممّا خيلق معه مفهوم
                                                 

 .4199، رقم 919ـ العشماوي: املرافعات، اجلزء الثاين،   1 
 .4199ـ حممود مصطفى:شرح قانون اإلجراءات جلنائية، املرجع السابق   2 
 .449ضوء الفقه و القضاء، املرجع السابق،    ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف3 
  Dictionnaire, Dalloz,1844,tome 3,vo jugement, p186                                  ـ 4 
،حممد عبد 441يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،   ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية5 

 و ما يليها 41،  4334جلنائي من حيث الصحة و القوة،منشأة املعارف،االسكندرية،املنعم سامل،مدلول احلكم ا
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يصدرها جهات التحكيم أحكامًا قضائيةًّ رغم أهّنا ال تعترب كذلك،كما مسح ابلقول أّن 
العروض الوّدية لتسوية الّنزاعات بني األطراف تعترب أحكامًا قضائية وهذا أمر غري مقبول 

 على اإلطالق.
:على اثر االنتقادات اليت وّجهت لكل من يف تعريف احلك  االّّتاه املختلط-957

االجّتاهني الّشكلي و املوضوعي يف تعريفها للحكم ، ظهر اجّتا  اثلث حماوال حتديد احلكم 
على االجتاهني معًا يف نفس الوقت، فريى أّن احلكم هو كّل قرار يصدر  دالقضائي ابالعتما

  (.1)من احملاكم بقصد الفصل يف خصومة معينة
كما عّرف احلكم يف الفقه الفرنسي أبنّه: ذلك القرار الذي يفصل يف خصومة من طرف 

فاحلكم وفق هلذا االجّتا  هو بناء مركب من عناصر  (2)القاضي بني أشخا  بينهم نزاع
شكلية وأخرى موضوعية، فالعناصر الّشكلية تنصرف إىل صاحب الّنشاط مبا يتمتع من 

ءات املّتبعة أمامه، أما العناصر املوضوعية فينصرف مدلوهلا إىل فكرة استقاللية وكذا اإلجرا
هيئة القضاء ويليه القرار الّذي يّتخذ  هذا األخري بعد الدعوى أو االّدعاء اليّت ترفع أمام 

 (.3)عملية التكييف القانونية مثّ إصدار القرار املناسب لالّدعاء املطروح
و يذهب الفقه املصري إىل اعتبار أّن احلكم هو"نطق الزم وعلين يصدر من القاضي      

كما يرى البع  أيضًا أّن احلكم (.4)كما يفصل به خصومه مطروحة عليه أو يف نزاع فيها"
مبعنا  الواسع  هو"كّل قرار تصدر  احملكمة فاصاًل يف منازعة معّينة سواء كان ذلك من 

 (.5) ائية أو لوضع حد هلا"خالل اصخلصومة اجلن
فال شّك أّن هذا االجّتا  تفادى عيوب االجّتاهني السابقني، إذ اعتمد على املعيارين معاً     

الّشكلي واملوضوعي يف تعريف احلكم، فقد اعّتد ابجلهة مصدرة القرار ومبضمونه الّذي يتمّيز 

                                                 

 ET-Jean Pradel, Droit Pénal, T2, 1974, P580 557                                             ـ 1 
 nt                     Merlin,répertoire de jurisprudence,5 édition,1827,v°jugeme        ـ 2 
،   49/19/4399، جملة العلوم القانونية واالقتصاديةـ رمزي الشاعر،املسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، 3 

 .791، مشار إليه يف علي حممود علي محودة: املرجع السابق،   19
 .992ـ رؤوف عبيد،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري،املرجع السابق،  4 
 .933فتحي سرور،الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق،    ـ أمحد5 
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قد أعطى أبنّه فاصل يف اصخلصومات اليّت َترهُد إليه.فقد اعترب البع  أّن هذا املعيار املختلط 
 (.1)فكرة وافية للعمل القضائي

وابلرغم من ذلك فإّن بع  الفقه يرى أّن هذا االجّتا  مل يوفق يف تعريف احلكم، إذ أنّه     
أعطى تعريفًا جامعًا ولكّنه ليس مانعاً، ذلك انّه توجد بع  القرارات اليّت تصدرها احملاكم 

قضائية ابملعىن الفيّن للكلمة ومن هذ   يف منازعات مطروحة عليها ومع ذلك ال تعد أحكاماً 
األحكام،األحكام اليّت تفصل يف طلب املساعدة القضائية،فهي قرارات قضائية تفصل يف 
منازعات لكّنها ال تعد أحكاماً بل أعماالً والئية، ونتيجة لذلك يقرتح هذا الفقه تعريفاً آخر 

مىت مهمة الفصل يف خصومة  للحكم إذ هو"كّل قرار يصدر من هيئة أانط هبا القانون
 (.2)قانوين بعد دعوة أطرافها إلبداء رأيهم يف شأهنا" حسم منازعة قامت حول مركز

ووفقًا هلذا الرّأي الّذي أخذ ابملعيار الّشكلي واملوضوعي معا و أضااف عليها أبّن احلكم  
 يتعّلق خبصومه حول مركز قانوين معنّي وهو يتناول جوهر األحكام.

، فاحلكم ( Arrêtوالقرار) (Jugementبني مصطلحات احلكم )(.3)ّيز الفقه الفرنسيويـم    
( وأييت مبعىن احلكم والقضاء، أو مبعىن الرّأي، ومن مثة فهو غري Jugerمشتق من الفعل)

( وأييت مبعىن الضبط، ويف Arrêterقاطع يف األمر،أّما املصطلح الثاين فهو مشتق من فعل)
احلسم، واالتّفاق بني أكثر من فرد وهو ما يتعّلق يف حماكم االستئناف القرار بوجد معىن 

وأحكام حمكمة اجلناايت وحمكمة النق ، كما يطلق على قرار احملّلفني يف مهّمة اجلناايت 
 (.4) (Verdictالقاضي إبدانة املّتهم)

من األعمال تصدر احملاكم كما هو معروف العديد :احلك  عّما يشاهبه من أنظمة اثنيا:متييز
والقرارات القضائية غري أهّنا ليست من طبيعة واحدة، فهناك األحكام واألعمال الوالئية 

، وحىّت ال يتداخل مفهوم (5)وأعمال اإلدارة القضائية وكذا ما يطلق عليه ابلّتقريرات القانونية

                                                 

 .791ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،   1 
 449يف ضوء الفقه و القضاء املرجع السابق،    ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية2 
 .1ـ سعيد عبد الّلطيف،املرجع السابق،   3 
 .999احلليم أبو شادي،املرجع السابق،   ـ حممد عبد 4 

 Geneviève Giudicelli,Delage,le motivation des décisions de justice, thèseـ 5 

Doctorat, université de Poitiers,1973,p68                                                  
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لتسبيب ينصب احلكم مع هذ  األنظمة املشاهبة ينبغي متييز  عنها متييزًا دقيقاً، ذلك أّن ا
 بشكل أساسي على األحكام وليس غريها:

: مل هتتم التشريعات ابلبحث يف التمييز بني األحكام التمييز بني احلك  والعمل الوالئي-4
القضائية  واألعمال الوالئية، بل نّشط الفقه يف هذا امليدان، وقد ظهر اجّتاهان رئيسيان 

 ا  الّشكلي واالجّتا  املوضوعي:حاوال وضع معايري للتمييز بينها  ومها االجتّ 

برزت عّدة معايري يف هذا االجّتا  للّتفرقة بني احلكم والعمل  :االّّتاه الّشكلي-454
 القضائي ميكن  التطرق اليها إبجياز كمايلي:

: يعّد عماًل والئياً وفقًا هلذا املعيار كّل قرار قضائي صدر معيار حضور اخلص  أو غيابه -أ
املشورة ويف غياب اصخلصم، ويعّد حكمًا  إذا صدر القرار يف حضور اصخلصم، فهو يف غرفة 

يعتّد ابإلجراءات الّشكلية اّليت متّيز صدور احلكم دون االهتمام مبضمونه الذي بين عليه، 
ومن هذ  األوامر الوالئية األوامر على ذيل العرائ  اليت تصدرها اجلهات القضائية دون 

  (.1)حلضورمرافعة وال تكليف اب
وما يؤاخذ على هذا املعيار عدم دقته يف حتديد العمل الوالئي، فهناك من األعمال اليت     

تصدر يف حضور اصخلصم أو بعد تكليفه قانواًن للحضور للمناقشة يف املوضوع ومع ذلك 
تسمى األعمال الصادرة بشأن النقاط املتجادل هبا أعمااًل والئية، فضاًل عن ذلك فإّن هذا 

 املعيار يعتّد بشكل ابجلهة املصدرة للعمل أكثر من االعتداد ابلعناصر الداخلية هلا.
: ومقتضي هذا املعيار أّن احلكم هو الذي يف املنازعة مطروحة معيار انعدام املنازعة-ب

فعالً أمام القضاء، أما العمل الوالئي فال يفصل يف املنازعة، بل هي أعمال تصدر قبل ذلك 
 (2)اء اصخلصومة، فهي تقتصر على املسائل التحفظية وال متّس اجلوانب املوضوعيةأو بعد انته

وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشريعة اإلسالمية، حيث قّرروا أنّه توجد طائفة من األعمال .
القضائية يقوم القضاء ابستصدارها دون أن يلحقها وصف األعمال القضائية، بل تسمى 

لفقيه املالكي ابن خلدون إىل هذ  األعمال، إهّنا ال تفصل يف نزاع أعمااًل والئية، وقد أملح ا
قضائي بني خصمني .وعلى ضوء ذلك اعترب فقهاء الشريعة اإلسالمية أّن العمل الوالئي 
الذي يصدر من القاضي مبقتضى واليته العامة و ال يعّد حكمًا قضائيًا فاصاًل يف منازعة 

                                                 

 . 97،   4329ـ فتحي وايل،قانون القضاء املدين، ط 1 
 .419ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،  2 



90 
 

ر لبساطته وعدم إحاطته ابجلانب املوضوعي للحكم وقد انتقد هذا املعيا(.1)بني خصمني
 وعناصر  الداخلية.

: اعترب هذا املعيار أنّه كّلما اتسعت سلطة القاضي التقديرية معيار سلطة الساضي-ج
واسعًا كنّا أمام عمل والئي، وكما ذاقت هذ  السلطة كّنا أمام حكمًا قضائياً  وبلغت شأانً 

مل حتّدد بدقّة فكرة التمييز بينهما فهناك من األحكام اليت  وما يؤاخذ على هذا املعيار أنّه
يتبع فيها القضاة بسلطة واسعة ومثاله ما تصدر  احملاكم من أحكام ابلغرامات التهديدية 

  (.2)وهناك حاالت ال يتمتع فيها القضاة بسلطة واسعة وتعّد رغم ذلك أعماالً والئية
يف متييز  احلكم عن العمل الوالئي ابلعناصر  رّكز هذا االجتا :االّتاه املوضوعي-2.1

الداخلية لكل منهما دون أن يبدي اهتمامًا إبإلجراءات والشكليات اليت يصدرهبا، وقد 
 ظهرت فيه عّدة معايري حتاول إبراز ذلك، سنحاول التطّرق لبع  منها بشكل موجز.

ئي ذلك العمل الذي له دور : يعترب هذا املعيار العمل الوالمعيار الدور اإلنشائي للسرار-أ
يف إنشاء مراكز قانونية جديدة،أّما إذا انصّب دور  على الفصل يف النزاعات املطروحة 

 بشأهنا اعترب حكماً.
وما يعاب على هذا املعيار عدم دقته،إذ أنّه توجد أحكامًا قضائية تنشئ مراكزًا قانونية     

الوالئية على حساب األحكام القضائية،  لجديدة، كما أنّه أعطى مدلواًل واسعًا لألعما
ذلك أنّه توجد طائفة من األعمال الوالئية اليت ليس هلا أي دور يف إنشاء املراكز القانونية  

 كما يذهب إىل ذلك أصحاب هذا املعيار.
: يعّد حكمًا وفقًا هلذا املعيار العمل الذي يهدف لعالج نزاعاً معيار الوقاية من النزاع-ب

حًا أمام أجهزة القضاء، أمّا العمل الوالئي فال يعّدو أن يكون عماًل وقائيًا هدفه معينًا مطرو 
 جتنب الوصول إىل املنازعة القضائية.

                                                 

ـ حسن بن أمحد احلمادي:نظرية حّجية احلكم القضائي يف الشريعة اإلسالمية، النظرية العامة وتطبيقاهتا دراسة 1 
للنشر ودار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،  أتصيلية حتليلية تشريعية قضائية موازنة، الدار العلمية الّدولية

 .794 -791،   7119األردن، 
 .419ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،  2 
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وقد انتقد هذا املعيار على أساس أنّه مل يضع فاصاًل دقيقًا بني احلكم و العمل الوالئي،     
يصدر مبوجب حكم  فتعيني حارس قضائي هو عمل هدفه وقائي وليس عالجي ومع ذلك

  (.1)قضائي وليس مبوجب عمل والئي
: يتحدد العمل ملدى اكتسابه حلّجية الشيء املقتضى معيار حّجية األمر املستضى فيه-ج

 فيه 

بعد صدور ، فإذا اكتسب هذ  احلّجية يعّد حكمًا قضائياً، وإذا مل يكتسبها اعترب عمالً 
 (.2)والئياً 

من االجتاهني السابقني مل يوفقا يف إعطاء معيار دقيق للتمييز بني  الوستنتج ممًا سبق، أّن ك
احلكم و العمل الوالئي، لذلك يبدوا أنّه من األفضل أن نلجأ إىل اجلمع بني كال االجتاهني 
الّشكلي و املوضوعي للتمييز بينهما وينعكس هذا اجلمع على اعتبار أّن احلكم يتعّلق 

ام القضاء حول مركز معنّي، مع متكني الطرف اآلخر ملناقشة أساساً حبسم منازعة مطروحة أم
 إلبداء رأيه يف املوضوع أّما املعمل الوالئي فهو ماعدا ذلك. اءهذا األمر يف جملس القض

:تتثمل أعمال اإلدارة القضائية يف تلك التميز بني احلك  و أعمال اإلدارة السضائية-7
كني اصخلصوم من إبداء دفاعهم وطلباهتم األعمال اليت يقوم هبا القاضي وتستهدف مت

ومناقشتهم للنزاع املطروح، ومثال ذلك القرار الذي يصدر  القاضي بتأجيل النظر يف 
 الدعوى لتمكني أحد األطراف من حتضري وسائل دفاعه أو مساع شاهد و غري .

فيه وتعترب من فهذ  األعمال ال تعد أعمااّل قضائيًة ألهّنا ال حتسم الّنزاع بل هتيئ للفصل  
و ال ختضع من مثّة للتسبيب   (.3)قبيل أعمال اإلدارة القضائية أو من قبيل األعمال الوالئية

وقد انعكس هذا يف قرارات حمكمة النق  املصرية و اليت اعتربت أّن أتجيل نظر الدعوى 
يه لسماع شاهد هو جمّرد قرار حتضريي اهلدف منه هتيئة الفصل يف الدعوى وال ينطبق عل

  (.4)وصف احلكم

                                                 

 .419ـ املرجع نفسه،   1 
 794ـ حسن بن أمحد احلمادي،املرجع السابق،  2 
elli,Delage,op cit,p85,Jacques Normand, Le domaine     de la Geneviève Giudic     ـ 3 

      motivation, tome 3,lianges ;1998,p22  
 .93رقم  91،   1، جمموعة القواعد اجلنائية ، اجلزء 4373 71/47ـ نق  مصري 4 
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:يقصد ابلتقريرات القانونية اآلاثر اليت ترتّتب التمييز بني احلك  و التسريرات السانونية-9
عن تطبيق بع  القواعد القانونية اليت طبقت يف النزاع، ومثال ذلك ما يصدر عن احملكمة 

كان حكمًا لتعني من حرمان املّتهم يف جناية من التصّرف يف أمواله خالل فرتة معّينة، فلو  
تسبيبه وفتح ابب الطعن فيه. والعربة يف التمييز بينهما حسب بع  الفقه يقوم على أساس 
فكرة النتيجة الضرورية،"فإذا كّنا أمام عملني أصدرمها القاضي وكان أحدمها نتيجة ضرورية 

   (.1)لآلخر فإّن هذا األخري يعّد تقريرات قانونية وليس أحكاماً"
ة و احلكمة من إيراد هذ  املعايري يكمن يف حتديد األحكام اجلزائية اليت ختضع إّن العرب     

للتسبيب و متببزها عن تلك األعمال اليت الختضع هلذا االلتزام. ولذلك فاألحكام الواجبة 
التسبيب يقف مدلوهلا عند األحكام مبعناها الضيق و الذي يّتصل بتلك الفاصلة يف 

  (.2)ن الفصل فيها واجباً وذو أثر يف املوضوعاملوضوع أو يف مسائل يكو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 447رجع السابق،   املأصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،ـ حممد علي الكيك: 1 
 .419ـ املرجع نفسه،   2 
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 :التسبيب ةالواجبام اجلزائية حكألا أنواع:الفرع الثاين
ألزم املشرّع  بّتسبيب العديد من األحكام اجلزائية ابعتبار التسبيب مبدًأ دستوراًي وواجبا  

إجرائيًا ينبغي احرتامه،وقد تنّوعت األحكام اليت ختضع للتسبيب،ولذلك سنتناول أوالً 
بدراسة األحكام الّصادرة قبل الفصل يف املوضوع،مّث نتناول اثنياً: األحكام الفاصلة يف 

وع مّث األحكام الّصادرة يف االستئناف و الطّعن ابلّنق )اثلثاً(، ورابعاً.خنصصه لدراسة املوض
 األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية ابلّتبعية.

تنّوعت نظرة املشرّع هلذ  األحكام اليت  :األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع-أوال
تسبيبها،فقد أعفى البع  منها من  تصدر قبل الفصل يف موضوع الّنزاع من حيث الزامية

 التسبيب العتبارات خمتلفة،كما ألزم ابملقابل البع  اآلخر بقاعدة التسبيب وذلك كمايلي:
:تتمّثل هذ  يف تلك التسبيب املعفاة من قبل الفصل يف املوضوعالصادرة  األحكام-1

األحكام املؤقتة واليت تصدرها احملكمة أثناء سري الدعوى العمومية لكّنها ال تفصل يف أصل 
،أوقرار رّد .قرار رف  اإلفراج عن املّتهم احملبوسالنزاع،وإّّنا تتخذ بصفة احتياطية ومنها 

  (.1)األشياء املضبوطة ملالكها بصفة مؤقّتة
لت من قاعدة التسبيب، وال تلتزم احملكمة ببيان أسباب اختاذها فهذ  األحكام املؤقتة تف

نظرًا لكوهنا ال متّس أبصل احلّق، كما أهّنا ال تعّد أحكامًا ابملعىن الضّيق ألهّنا ال تتعّرض 
 للموضوع. 

كما ال تلتزم احملكمة بتسبيب األحكام التحضريية وهي تلك القرارات اليت تصدر من      
اء حتقيقات بسيطة تساعدها يف الفصل يف املوضوع.و مىت أمكن احملكمة بغرض إجر 

للمحكمة أن تصل إىل احلقيقة أبّي وسيلة من وسائل اإلثبات فيمكنها العدول على هذ  
  (.2)القرارات غري أهّنا تلتزم يف هذ  احلالة ببيان أسباب عدوهلا

كن للمحكمة  الّلجوء وجدير ابلذكر أّن هذا اإلعفاء من التسبيب هو جمّرد رخصة مي    
 إليها، كما أنّه ال يضريها أن تورد هذ  األحكام الوقتية أو التحضريية، مشفوعة أبسباهبا.

                                                 
 .17، هامش 119،حممد مصطفى القللي: املرجع السابق،   794ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،  1
 .121،   9، الطبعة 4393ـ حممد أبو الوفاء،نظرية األحكام يف قانون املرافعات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2
ك فقد استمر الفقه املصري على عدم تسبيب أحكام العدول ويف ذلك حالتني: احلالة األوىل: وابلّرغم من ذل -

وتكون عندما تعّدل احملكمة على إجراء هي اليت طلبت القيام به، واحلالة الثانية وذلك عندما يعدل ضمنياً اصخلصم عن 
 اإلجراء الذي طلبه ويتمّثل يف عدم قيامه بتنفيذ اإلجراء املطلوب. 
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وقد أغفل املشرّع اجلزائري عن تسبيب األحكام الوقتية والتحضريية،فلم يتضّمن قانون     
ب اإلفراج عن أمر رف  طل و لكنه ابملقابل فرض.اإلجراءات اجلزائية أي بنّص يلزم بذلك

وكذلك احلال ابلنسبة للّتشريع املصري،وقد توّسع املّشرع   (1)املّتهم وأمر احلبس املؤقت وغري 
الفرنسي يف قاعدة التسبيب ففرض هو أيضا تسبيب أمر رف  طلب اإلفراج عن املّتهم وأمر 

يقدر مبدأً  4941أفريل  71من.القانون الصادر يف  2بل أّن املادة (.2)احلبس املؤقت وغري 
عاماً بضرورة تسبيب األحكام بصفة عامة وأايً كان موضوعها وسواًء فصلت يف املوضوع أو 

 .(3)يف مسائل أخرى
فرض املشرّع تسبيب :األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع الواجبة التسبيب-7

األحكام ،بع  األحكام اليّت تصدر قبل الفصل يف موضوع الدعوى ومن هذ  األحكام
 للدعوى العمومية.املنهية  التمهيدية واألحكام

: يتطلب الوضع يف بع  األحيان من احملكمة أن تصدر بع  األحكام التميهيدية-1.2
ال سيما إذا تعّلق رورية للفصل النهائي يف للموضوع،األحكام التمهيدية و اليت تكون ض

ربة و االختصا  و يتوقف أمر األمر ببع  املسائل الفّنية و الّتقنية اليت حتتاج إىل أهل اصخل
الفصل يف الدعوى عليها. ومن ذلك مثاًل: تعيني خبري لفحص الّضحية لتحديد العجز 

 الذي أصابه متهيدا ملنحة تعويضات مالية.... اخل.
فاألحكام التمهيدية تعّد أحكامًا وفقًا للمعىن الدقيق لألحكام،ذلك أهّنا تنبئ عن اجّتا      

رأي احملكمة لصاحل طرف دون آخر،ولذلك يتعنّي تسبيبها فهي ختتلف عن األحكام 
 التحضريية يف هذا اجلانب إذ أهّنا تؤثّر يف احلكم النهائي.

كما أنّه ال جيوز العدول عن األحكام التمهيدية بعد صدورها،بل يقتضي األمر إمتام       
اإلجراءات املتعّلقة هبا، هذا ابلّرغم من أّن القاضي اجلزائي غري ملزم ابألخذ مبا جاء فيه.و 

                                                 
من ق إ  472ـ فرض املشرع اجلزائري تسبيب القرار القاضي برف  اإلفراج عن املتهم احملبوس و ذلك مبوجب املادة1

خالل مدة ال تتجاوز مثانية أايم...."   خاص مسببج حيث جاء فيها"... و على قاضي التحقيق أن يبت بقرار 
كرر من ق إ ج.حيث ميكن إستئنافه خالل م 479أمر الوضع يف احلبس املؤقت مبوجب املادة  تسبيبكما فرض 

 ثالثة أايم من التبليغ.
 .491ـ حممد علي الكيك:أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،  2
 1ـ حممد مصطفى القللي ـاملرجع السابق،  3
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إذا كانت األحكام التمهيدية ختضع لقاعدة التسبيب فإنّه يسمح ابستئنافها والطّعن فيها 
 ّنق  يف التشريع الفرنسي.  ابل

أّما ابلّنسبة للتشريع اجلزائري،فقد منع الطّعن ابالستئناف يف األحكام التمهيدية يف املواد     
من قانون اإلجراءات اجلزائية إذ جاء فيها:"ال  172اجلزائية و هذا ما كرسته أحكام املاّدة 

فصلت يف مسائل عارضة أو دفوع  يقبل استئناف األحكام التحضريية أو التمهيدية أو اليت
إاًل بعد احلكم الصادر يف املوضوع ويف الوقت نفسه مع استئناف ذلك احلكم" وقد أّكدت 

.كما مينّع التشريع املصري  أيضًا الطعن (1)هذ  احملكمة العليا يف قراراهتا هذا  املبدأ
   (.2)ابالستئناف و النق  يف هذ  األحكام

كم التمهيدي طاملا أنّه يظهر رأي احملكمة فيتقضي تسبيبه،حىت ونتيجة لذلك فإّن احل    
ميكن للخصوم من أعمال الرقابة عليه ابلطعن فيه يف األنظمة القانونية اليت جتيز ذلك، 
وتتحقق جهات الطعن من الرقابة عليه عن طريق فحص أسبابه سواء كانت يف الواقع أم 

 القانون.  
:قد تقضي احملكمة يف بع  أحكامها إبهناء عموميةاألحكام املنيهية للدعوى ال-2.2

الدعوى العمومية دون الفصل يف موضوعها،ومثال ذلك احلكم الصادر ابنقضاء الدعوى 
العمومية لوفاة املّتهم أو ابلّتقادم و غريها. فإّن هذ  األحكام تنهي الدعوى العمومية وترّتب 

سواًء ابالستئناف أم ابلّنق ، ومن مثّة  حقوقًا ومصاحلًا ألطراف الدعوى وميكن الطّعن هبا
ينبغي تسبيبها،إذ غالبًا ما يتصل الّتسبيب يف هذ  احلالة أبحكام قانون اإلجراءات اجلزائية 

   (.3)وليس بقواعد التجرمي و العقاب  املنصو  عليها يف قانون العقوابت
ع الدعوى العمومية ختضع األحكام الفاصلة يف موضو :املوضوع يف الفاصلة اثنيا:األحكام 

من قانون اإلجراءات اجلزائية و  923وجواب لقاعدة التسبيب وهذا ما تفرضه أحكام املادة 
اليت جاء فيها ما يلي:" كل حكم جيب أن ينص على هوية األطراف و حضورهم أو غياهبم 
يف يوم النطق ابحلكم ،و جيب أ ن يشتمل على أسباب و منطوق .و تكون األسباب 

                                                 
يلي:" ال ميكن الطعن يف ،حيث جاء فيه ما 4،441،العدد4399،نشرة القضاة،4397ماي  49ـ جنائي 1

 القرارات اليت أتمر بوسيلة متهيدية "تعيني خبري" إال بعد الفصل يف املوضوع"
 111املتعّلق ابجتاهات إجراءات الطّعن ابلّنق . و املادة  4313سنة 12من القانون  941ـ وذلك مبقتضى املاّدة 2

 من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.
 .711ودة: املرجع السابق،   ـ علي حممود علي محّ 3
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أو  مكم .و يبني املنطوق اجلرائم اليت تقرر ادانة األشخا  املذكورين أو مسؤولياهتأساس احل
مساءلتهم عنها .كما تذكر به  العقوبة و نصو  القانون املطبقة و األحكام يف الدعاوى 

 املدنية.و يقوم الرئيس بتالوة احلكم".
إذ يسري هذا الّنص على مجيع األحكام اجلزائية سواًء تلك اليت تصدر من احملكمة  

االبتدائية أو اجملالس القضائية ابعتبارها جهة استئناف أو بع  احملاكم اصخلاصة كمحكمة 
األحداث وغريها.وبشّكل عام جيب أن ختضع للتسبيب كل األحكام الصادرة يف مواد جلنح 

 و املخالفات.

ألحكام هي أحكام تفصل يف خصومة جّدية وينطبق عليها مفهوم احلكم ابملعىن فهذ  ا 
 الضّيق له، وال فرق بعد ذلك بني األحكام الصادرة ابلرباءة أو اإلدانة.

وال يكفي أن تورد هذ  األحكام أسبااًب غامضة أو عاّمة، بل جيب أن تورد أحكاماً   
قبول الّنتيجة اليت وصل إليها القاضي يف منطوق تّتصف ابملنطقية و العقلية تؤّدي معها إىل 

حكمه وتدّلل بشكل واضح عن منهجه يف االقتناع وصّحة استدالله على الواقعة سواء يف 
  .  (1)الواقع أم يف القانون

و ابلرغم من هذ  القاعدة العامة يف تسبيب هذ  األحكام إال أن املشرع اجلزائري قد أنشأ  
مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية املنشأة مبوجب  937املادة وضعا خاصا كرسه مبوجب 

حيث نص على عدم خضوع األمر  4329جانفي  79املؤرخ يف  29/14القانون رقم:
اجلنائي الصادر يف مواد املخالفات القاضي بعقوبة الغرامة املالية  اليت ال ميكن أن تكون أقل 

 امية التسبيب.من ضعف احلد األدىن املقرر للمخالفة من إلز 
من ق إ ج السابقة  923إذ يصدر هذا األمر دون تسبيب كما تفرضه أحكام املادة  

الذكر. و يرجع البع  سبب إعفاء املشرع هذا النوع من األحكام لشرط التسبيب لكثرة 
املطروحة أمام احملاكم مما أصبح يشكل عبئا ثقيال عليها و لذلك قدر  القضاايا النوع من هذ

 . (.2)و رأى التخفيف  عنها إبعفائها من التسبيب الذي يشرتطه القانوناملشرع 
غري أن املشرع اجلزائري مل يفرض تسبيب األحكام الفاصلة يف مواد اجلناايت،فهذ  األحكام  
تصدر  على درجة واحدة من التقاضي، كما أهنا ختضع ملبدأ آخر هو مبدأ حرّية احملكمة يف 

                                                 
 .413ـ حممد عيد الغريب: املرجع السابق:   1
 .1075ـ أمحد جمحودة: املرجع السابق،   2
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لّنظر إىل طبيعة تشكيلها حيث تتكون من قضاة حمرتفني وعددهم االقتناع الّشخصي وهذا اب
    (.1)من قانون اإلجراءات اجلزائية   719ثالثة، وحملفني اثنني و فقا ملا نصت عليه املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية فكرة االقتناع الشخصي  912و قد كّرست املادة 
ة احملرتفني و الشعبني أن يقدموا حسااب عن حيث ال يطلب من القضا (2)حملكمة  اجلناايت

الوسائل اليت توصلوا هبا اىل تشكيل اقتناعهم ،بل إن القانون ال يطرح عليهم إال سؤال واحد 
مفاد  " هل لديكم اقتناع شخصي" و هو السؤال الذي يشكل األساس القانوين الذي 

 تصدر به أحكام حمكمة اجلناايت يف اجلزائر.
بيان أن بناء احلكم اجلنائي على فكرة و مبدأ االقتناع الشخصي  حيول و غين عن ال    

دون تسبيبه و هذا خالفا  لألحكام الصادرة يف مواد اجلنح و املخالفات اليت ختضع 
 من ق إ ج . 923للتسبيب كما تقتضيه نص املادة 

رة إفالت و لذلك فإن احملكمة العليا قد أثبتت دون تردد يف العديد من القرارات الصاد
 .  (.3)أحكام حمكمة اجلناايت من شرط التسبيب ابعتبارها تصدر وفقا القتناع احملكمة

و إذا كان املشرع اجلزائري قد اعفى حمكمة اجلناايت من تسبيب احكامها فإنه 
من ق إ ج أن يكون حكمها مبينا على أساس  911ابملقابل فرض عليها مبقتضى املادة 

ورقيت األسئلة و االجوبة و اللتان تعتربان أساس و مصدر احلكم اجلنائي و تقوما مقام 

                                                 
على أنه :"تشكل حمكمة  71/17/4331املؤرخ يف  41ـ/31املنشأة مبوجب األمر رقم: 719ـ حيث تنّص املادة 1

على األقل رئيسا ،و من قاضيني يكوانن برتبة مستشار  اجلناايت من قاض يكون برتبة رئيس غرفة ابجمللس القضائي
 ابجمللس على األقل و من حملفني اثنني....."

اليت تعلق  التعليمات االتيةمن ق.إ.ج.على أنه :" يتلو الرئيس قبل مغادرة احملكمة قاعة اجللسة   912ـ تنّص املادة 2
) إن القانون ال يطلب من القضاة أن يقدموا حسااب فضال عن ذلك حبروف كبرية يف أظهر مكان من غرفة املداولة.

عن الوسائل اليت وصلوا هبا اىل تكوين اقتناعهم ،و ال يرسم هلم قواعد هبا يتعني عليهم أن خيضعوا هلا على األخص 
 تقدير متام كفاية دليل ما،و لكنهم أيمرهم ان يسألوا انفسهم يف صمت و تدبـر و ان يبحثوا إبخال  من ضمائرهم يف
أي أتثري قد أحدثته يف ادراكهم األدلة املسندة اىل املتهم و اوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال 

 ؟(هل لديك  اقتناع شخصيالذي يتضمن كل نطاق واجباهتم :
، 4392جوان  91،قرار جنائي،39،  7،العدد 4399،نشرة القضاة،4399جانفي  49ـ قرار جنائي 3

 ،433،  9،العدد 4334،اجمللة القضائية،11324ملف:
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على األسئلة املطروحة تعد مبثابة  ةقضي أن "األجوب.فقد (.1)التسبيب على حنو معني 
التسبيب يف حكم حمكمة اجلناايت،الناطق ابإلدانة أو ابلرباءة و املؤسس على االقتناع 

 .(2)الشخصي للقضاة"
وقد أكدت احملكمة العليا على هذا األمر يف أحد قراراهتا بشكل واضح جاء فيه " 

كام احملاكم اجلنائية اليت جيلس للحكم فيها حملفون حيث أنه من املتعارف عليه قضاء ان أح
مساعدون مع القضاة احملرتفني ليس بالزم تعليلها و تقوم األسئلة املوضوعة و األجوبة منها 
مقام التعليل فيها مىت كانت سائغة منطقيا و قانوان كما يف واقعة احلال ،األمر الذي جيعل 

   (3) غري أساس من القانون و يتعني رفضه.."نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه على 
ولذلك تراقب احملكمة العليا مدى احرتام حمكمة اجلناايت لطريقة طرح األسئلة و 

.اذ ال ترتدد احملكمة العليا يف نق  األحكام اجلنائية اليت مل حترتم القواعد .تلقي األجوبة عنها
 . (4)املقررة يف طرح األسئلة و األجوبة

يف احرتام حقوق الدفاع و ضماانت احملاكمة  ةية ورقة األسئلة و األجوبو نظرا ألمه
العادلة ابعتبارها وسيلة تؤدي دور التسبيب و تقوم مقامه فقد فرض املشرع وجواب ان 

املعطاة عنها مع ابقي البياانت  ةيتضمن حكم حمكمة اجلناايت على ورقة األسئلة و األجوب
من ق إ ج و إن اإلغفال عن هذا الشرط يؤدي اىل بطالن  941الشكلية اليت قررهتا املادة 

 .  (5)األحكام اجلنائية و هو ما كرسته احملكمة العليا يف قراراهتا املختلفة
وإذا كان املشرّع اجلزائري قد  أتثر املشرّع الفرنسي يف عدم تسبيب أحكام حمكمة اجلناايت 

عندما أدرج فيها املشرع الفرنسي رغم ما حلق هذ  األخرية من إصالحات جذرية وخاصة 

                                                 
، 7117ـ سعد عبدالعزيز،أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلناايت ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،الطبعة األوىل،1

 7141،الشافعي أمحد،البطالن يف قانون االجراءات اجلنائية دراسة مقارنة،دار هومة،الطبعة اصخلامسة،اجلزائر،494
 .111،  4،العدد 7112،جملة احملكمة العليا،7119ماي  71ئي ـ قرار جنا2
 ،497،  7،العدد 4337،اجمللة القضائية،4331أكتوبر 79ـ قرار جنائي3
، "حيث نق  هذا القرار ألن صياغة 499،  7،العدد 4333،اجمللة القضائية،4339نوفمرب  71ـ قرار جنائي 4

من ق إج"، راجع أيضا: قرار  911ال يستجيب ملقتضيات املادة السؤال  الذي ترتبت عنه اإلدانة جاء انقصا و 
 ،492،  4،العدد 4333،اجمللة القضائية،771313، ملف:4333جويلية  72جنائي،

،اجمللة 4391نوفمرب  9،قرار جنائي 791،  9،العدد 4393،اجمللة القضائية،4391فيفري 12ـ قرار جنائي5
 742،  9،العدد 4331،اجمللة القضائية،4392جانفي 49جنائيقرار  .944،  4، العدد4393القضائية،
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مبدأ التقاضي على درجتني و الّذي تطبقه بع  الّدول األوروبية مثل إجنلرتا و أسبانيا 
                                 (.1)وأملانيا وبلجيكا وذلك أبشكال خمتلفة 

ب اإلصالح فقد كرس املشرع الفرنسي مبدأ التقاضي على درجتني يف املواد اجلنائية مبوج 
املتعلق بتدعيم قرينة  7111جوان  41املؤرخ يف  149/7111الصادر ابلقانون رقم:

الرباءة و حقوق الضحية و الذي مسح للمتهم ابلطعن ابالستئناف يف احكام حمكمة 
اجلناايت،حيث يرتتب على هذا االستئناف ان يعاد النظر يف الدعوى اجلنائية من جديد 

ستئنافية و اليت يقوم بتعيينها رئيس الغرفة اجلنائية ابحملكمة العليا أمام حمكمة اجلناايت اال
( حملفا عوضا عن 47حيث تكون مشكلة من عدد أعلى من احمللفني يصل إىل إثىن عشرة )

(  الذين تتشكل منهم حمكمة اجلناايت االبتدائية إن صح هذا التعبري. و قد برر 3التسعة)
.و (2)ة اثنية للمتهم حيث تعاد حماكمته كلية من جديدهذا االستئناف آنذاك إبعطاء فرص

قد رحب الفقه الفرنسي هبذا اإلصالح و اعترب  ضمانة إضافية للمتقاضني.رغم التحفظات 
 اليت اوردها البع  يف شان هذا اإلصالح.

حيث مسح  7117مارس  1و قد عّدل هذا اإلصالح مبقتضى القانون الصادر بتاريخ 
عن ابالستئناف يف أحكام الرباءة اليت تصدرها احملكمة اجلنائية ،و هذا ما للنيابة العامة الط

جعل الفقه يتساءل عن مصداقية التربير املقدم العتماد هذا الطعن على أساس أنه فرصة 
له سبب استئناف النيابة العامة وال يسمح ب له ركز القانوينيسئ امل إذ قد اثنية للمتهم ،

 .ستئنافيةاجلنائية االابلطّعن ابلّنق  إالّ بع  صدور أحكام احملكمة 
وجدير ابلذكر ان حمكمة اجلناايت املنعقدة كجهة استئناف تعيد النظر من جديد يف   

امللف و كأن احلكم األول غري موجود.و هلذا مل يعترب الفقه هذا الطعن استئنافا ابملعىن 
  طريق إعادة و ليس طريق اصالح كما هو اثبت يف مفهوم القانوين املتعارف عليه ابعتبار 

                                                 
  Jamin, L’appel Des arrêts d’assises ,revue pénitentiaire,  -Vincent Braultـ          1

Droit Pénal, éditions Cujas , Décembre 2003,N°4, P 690,Henri Angevin,La 

pratique de la cour d’assises,traité formulaire ;4 émé édition,litec,2005 ,France,p 

384 et s          
و قد نص دستور  4234ديسمرب  49وقد أنشئت حمكمة اجلناايت الفرنسية ألول مرة مبوجب القانون املؤرخ يف  -2
احلق يف حماكمة على أن ألحكامها تصدر كأول و آخر درجة,انظر ايضا:رمضان غسمون، 4234سبتمرب  9

 33، : 7141االملعية للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل ،اجلزائر،،دار عادلة
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" رغم ان  هذا التعبري ليس له أي جمرد فرصة اثنية للمتيه الطعن ابالستئناف.بل هو "
 مدلول قانوين يف املنظومة القانونية لإلجراءات اجلزائية.

جة بتسبيب كما اثري التساؤل آنذاك حول عدم الزام حمكمة اجلناايت اليت تفصل يف أول  در 
أحكامها مادامت تقبل الطعن فيها ابالستئناف ابعتبار ان نظام الطعن يرتبط بشكل 

 أساسي ابلتسبيب.
بع  الفقه الفرنسي أّن هذا النوع من الطّعن خلق وضعًا شاذًا يف القانون و قد اعترب 

احملكمة  ستبسط الفرنسي، فكيف نسمح ابستئناف أحكامًا غري مسببة فعلى أي أساس
 فيه من األسباب؟ نحلكم املطعو اها إذا خال تاالستئنافية رقاب

ولو بعد مّدة وجيزة من صدور حمكمة اجلناايت  نوقد اقرتح البع  أن يلتزم القضاة احملرتفو  
 .(.1)إبعالن األسباب اليت اعتمدوها يف إصدار قرارهم القاضي اإلدانة أو الرباءة

هذ  اإلصالحات لتواكب فرنسا مبادئ االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و  أدخلتوقد 
حلقوق االنسان  ةواملادة السابعة من االتفاقية األوروبي 4399السياسية لإلنسان بنيويورك 

و ال تتعارض مع مبادئها الداعية إلعطاء املّتهم ضمانة التقاضي على  4391لسنة 
 .(2)درجتني

الفرنسي مؤخرا إصالحا نوعيا متثل يف فرضه لقاعدة التسبيب على تبىن املشرع  ماك  
 /939مبوجب القانون رقم: األحكام  اجلنائية اليت تصدرها حمكمة اجلناايت و ذلك 

مشاركة املواطنني يف سري العدالة  "املتضمن و  2122أوت  21املؤرخ يف  2011
حيث  2122جانفي  01والذي أصبح ساري املفعول منذ  اجلنائية و قضاء األحداث"

من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت نصت بدورها على  2-364أنشأ هذا القانون املادة 
تضاف   " Feuille de motivation" "ورقة التسبيبإنشاء ورقة جديدة تسمى "

احملكمة  يتعني فيها علىاىل ورقيت األسئلة و األجوبة اليت تصدرمها حمكمة اجلناايت حيث  
                                                 

 Vincent Brault- Jamin, op cit, P 704 et s,Thierry Soulard, réflexion sur la notion -ـ  1

d’intime conviction, Genèse et portée de l’article 353 du code procédure pénale, 

revue pénitentiaire, droit pénal,éditions Cujas,n°3 septembre ,2004,p569 et S ,Robert 

vouin,la cour d’assises française de 1808 a1958 ,problèmes contemporains de la 

procédure pénale institut de droit comparé de l’université de Paris ,sirey 

,Paris,1964,p225 et s ;  Jacques LEROY,op cit,37                             
Jamin, op cit -Vincent Brault                                      ـ                                  2

P691        
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،و إذا كانت صدار احلكم ابلشكل الذي صدر عليهأن تضمنها األسباب اليت دفعتها إل
القضية املطروحة معقدة و ذلك بسبب كثرة املتهمني أو تعدد اجلرائم املرتكبة و الذي يتعذر 

ني حترير معه على احملكمة اإلفصاح فورا عن األسباب اليت دفعتها إلصدار حكمها فإنه يتع
بعد ذلك و يتم ايداعها مبلف الدعوى بكتابة ضبط حمكمة اجلناايت  "ورقة التسبيب"

 . 1أايم على األكثر منذ صدور احلكم اجلنائي(03)خالل ثالثة 
و غين عن البيان ان هذا التعديل كان أثر يف إعادة صياغة  تلك العبارات اليت كّرست 

من  317اجلزائية الفرنسي و اليت تقابلها املادة من قانون اإلجراءات  343مبوجب املادة 
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري و اليت يستوجب على رئيس حمكمة اجلناايت تالوهتا قبل 
انسحاب هيئة احملكمة للمداولة كما تعّلق يف قاعة املداوالت و تكتب أبحرف كبرية لتذكري 

تناع الذايت الذي تصدر مبوجبه أحكام حمكمة القضاة احملرتفني منهم و الشعبيني بفكرة االق
 . 2اجلناايت

و خالصة ما تقدم أن تسبيب احلكم اجلزائي ال يتعارض مطلقا مع حرية القاضي اجلنائي يف 
االقتناع و ال يعد قيدا أو عبئا عليه بقدر ما يعترب ضمانة من الضماانت األساسية اليت 

لذي قد يصدر من القضاة و هذا ما شجع تقف حائال دون التعسف أو التحكم العاطفي ا

                                                 

 Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la-1.-« Art. 365 1

    motivation de l'arrêt.  

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux 

éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la 

cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations 

menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes 

sur les questions.                    « La motivation figure sur un document annexé à la 

t à , qui est signée conformémenfeuille de motivationfeuille des questions appelé 

l'article 364.                          « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de 

l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas 

possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être 

rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans 

un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »      
القانون ال يطلب من القضاة فعوضا عن العبارات اليت كان تتلو من قبل رئيس احملكمة واليت كانت  تبدأ بـــــــ " إن  2

أن يقدموا حسااب عن الوسائل اليت هبا قد وصلوا اىل تكوين اقتناعهم ...."فقد عدلت هذ  العبارات حيث أصبحت 
،فإن القانون ال يطلب من القضاة أن  و دون االخالل بواجب تسبيب السراركما يلي:"  343/2تبدأ هبا املادة 

                                                 5555"يقدموا حسااب عن الوسائل اليت هبا قد وصلوا اىل تكوين اقتناعهم 
 « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas 

compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises ». 
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املشرع الفرنسي على فرضه يف التعديل املشار اليه سابقا ابلنسبة ألحكام حمكمة اجلناايت 
اليت كانت اىل وقت قريب ال تلتزم بتسبيب أحكامها متخفية وراء فكرة االقتناع الشخصي 

 .1لقضاة املوضوع
لتفكري يف مراجعة النظام القانوين حملكمة و هو ما جيعلنا ندعو املشرع اجلزائري اىل ا 

اجلناايت و ذلك إما بتدعيم القضاة الشعبني بزايدة عددهم عن عدد القضاة احملرتفني حىت 
يتحقق فعال مبدأ االقتناع الشخصي للمحكمة ،أو نفرض عليها تسبيب أحكامها كما هو 

على التشريع الفرنسي  معمول به يف مواد اجلنح و املخالفات. و لعل التعديل الذي طرأ
و املتعلق مبحكمة اجلناايت الفرنسية ستكون له تداعيات  2122أوت  22الصادر يف 

 اجيابية على إصالح حمكمة اجلناايت يف التشريع اجلزائري. 
ينبغي اإلشارة هنا اىل انه من الدواعي اجلدية اليت دفعت املشرع الفرنسي إلقرار غري أنه 

اإلجراءات اجلزائية املنشئة "لورقة التسبيب" هو صدور أحكام  من قانون  2-364املادة 
كثرية من طرف احملكمة األوروبية حلقوق االنسان اليت تدين فيها فرنسا بسبب عدم نصها 

حيث صدرت مؤخرا من ذات احملكمة مخس على وجوب تسبيب أحكام حمكمة اجلناايت 
التسبيب عن األحكام تدين فرنسا بسبب غياب  2123جانفي  21قرارات بتاريخ 

. و هذا ما جعل البع  يعترب ان احملكمة األوروبية والقاضي األورويب قد أضاف 2اجلنائية
التسبيب لقائمة الضماانت املقررة يف احملاكمة العادلة و هذا انسجاما مع املادة السادسة من 

  .3حلقوق االنسان ةاالتفاقية األوروبي
األحكام أصبحت وفقا للفقه الفرنسي احلديث هي القلب و من املؤكد أن قاعدة تسبيب 

الناب  للعدالة ليس ابملفهوم العضوي للكلمة فقط و لكن ابملفهوم الوظيفي هلا أيضا،و 
                                                 

-CEDH, affaire  Baucher c /France,24/7/2007 ,n°00/53640 affaire,Papm c/1 
France,15/11/2001 n°54210/00,  
CEDH, 10 janv 2013,affaire Agnelet c/ France , ,n°61198/08 -  
-CEDH 10 janv. 2013, affaire Legillon c/ France, n° 53406/10. 

عن احكام حمكمة غياب التسبيب  ألول مرة من طرف احملكمة األوروبية حلقوق االنسان بسببل دينت فرنساأ  2
 Jacques Leroy,opراجع:(  Higgins) يف القضية املعروفة ابسم 2991فيفري  29بتاريخ اجلناايت 

cit p43  
3 Etienne verges(Absence de motivation des jugements et droit au double-  degré de 

juridictions sous l’angle de l’article 6 de la CEDH),observations sous CEDH 24 

juillet 2007 ,Baucher/France, révue pénitentiaire et de droit pénal,2007,p890   

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER_2013/AFFAIRE_LEGILLON_c._FRANCE.pdf
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER_2013/AFFAIRE_LEGILLON_c._FRANCE.pdf
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لذلك اورد هذا الفقه عبارة مجيلة هلا داللة واضحة و أكيدة يف التعبري عن إلزامية و ضرورة 
 je juge donc jeإذا أان أسبب""تسبيب األحكام القضائية  مفادها "أان أحكم 

motive"1 و ذلك على شكل حماكاة ملقولة الفيلسوف ديكارت املشهورة اليت مضموهنا .
 .! "أان أفكر إذا أان موجود"

غري أنه ينبغي أن نشري يف هذا الصدد أن أحكام حمكمة اجلناايت يف الّتشريع املصري  
 ..لة يف مواد اجلنح و املخالفاتختضع لقاعدة التسبيب كغريها من األحكام الفاص

تسري قاعدة التسبيب أيضًا على اجلهات :األحكام الصادرة من جيهات الطعناثلثا:
القضائية املختصة ابلطعن سواء كانت احملكمة االستئنافية أو احملكمة العليا. فقاعدة 
التسبيب قاعدة  ال تتجزأ،فاحملاكم االستئنافية تلتزم بتسبيب أحكامها سواء كانت صادرة 

ضه موضوعاً،أو بعدم قبوله بقبول االستئناف شكاًل و أتسيسه موضوعاً،أو بقبوله شكاًل ورف
يف الشكل ،فرقابة احملاكم االستئنافية متتّد إىل اجلوانب املوضوعية و القانونية يف األحكام 
الصادرة من احملكمة االبتدائية، و يفرض عليها القانون التسبيب وهي بصدد فحص 

 األحكام. 
سواًء كانت يف الواقع  فمن شأن التسبيب أن يصّلح األخطاء اليت تضّمنها احلكم املستأنف

أو يف القانون وهذا ما يدفع حمكمة االستئناف إىل نتيجة أكثر عداًل وأتسيسًا من احلكم 
املطعون فيه وحتّقق ابلّتايل اهلدف من إرساء  نظام التقاضي على درجتني الذي أقرّته 

 االتفاقيات الدولية املتعّلقة حبقوق اإلنسان و الدساتري الوطنية.
تزمت احملكمة االبتدائية يف أحكامها بقاعدة التسبيب كّلما سّهل ذلك على مهّمة وكّلما أل

االستئناف عملّية الرقابة و تقدير احلكم تقديراً صحيحًا وينبهها إىل مسائل قد ال تستوقف 
  (.2)نظرها إذا جاء احلكم غفالً من األسباب

قضاة االستئناف يف تسبيب  وهذا ما أثبتته احملكمة يف قرارها حيث اعتربت )إن اكتفاء
قرارهم ابلتصريح أبن التهمة اثبتة متوافرة حسب مضمون امللف و املناقشة اليت جرت 
ابجللسة دون توضيح ما هذ  العناصر.كما ان االكتفاء يف احليثيات بكون قاضي الدرجة 

                                                 

1 - W,Mastor,B,lamy( A propos de la motivation ,sur la nom motivation des arrêts 

d’assises :je juge donc je motive) D,2011 p 1154 

 
 .119ـ حممد مصطفى القللي: املرجع السابق 2
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األوىل أصاب يف حكمه و احلال أن حكمه جاء خاليا من التسبيب متاما ... يعرض 
 (.1) من ق إ ج( 111هم للنق  وفقا ألحكام املادة قضاء

من ق إ ج و حماكم النق   174كما تلتزم احملكمة العليا يف التشريع اجلزائري وفقا للمادة   
يف التشريعات املختلفة بشكل عام بتسبيب أحكامها،حيث متتد رقابتها إىل أسباب و 

و االستدالل القضائي الذي ذهبت  حيثيات احلكم املطعون فيه ابلّنق ،و ختضعه للمناقشة
 . (.2)إليه اجلهة مصدرة القرار.و تسبب قرارها سواء كان بقبول الطعن أو رفضه

تقوم احملكمة العليًا بتسبيب أحكامها سواًء تلك الصادرة بقبول الطعن ابلنق ، أو  و   
ألسباب.فهي تورد الرافضة له، غري أن ما مييز قرار القبول عن الرف  هو ابإلجياز يف إيراد ا

النصو  القانونية اليت استندت إليها،و املبادئ القانونية اليت تبّنتها وتبني األسباب اليت من 
  (.3)أجلها نقضت احلكم

أّما ابلّنسبة لألحكام الصادرة برف  الطعون املقدمة إليها فإهّنا تسهب نوعًا ما يف إيراد     
،حيث تورد أوجه الطعن ابلنق  اليت قّدمها األسباب اليت جعلتها تقدم على هذا الرف 

الطّاعن يف أتسيس طعنه مّث تناقش هذ  األوجه املقّدمة و ترّد عليها بشكل مسّبب وتصل 
 يف النهاية إىل رف  الطّعن املرفوع إليها.

فمحكمة الطعن ابلنق  تلتزم ابلرّد على كل األوجه اليت أاثرها الطاعن أتسيسًا لطعنه  
ب إذا رفضت طعنه، أّما إذا قبلته فإنّه يكفيها أن جتيب على أحد أوجه وذلك بشكل مسبّ 

 .4الطعن و تنق  احلكم بناء على ذلك
خيتّص القضاء اجلزائي بشكل  :ابعا:ألحكام الصادرة يف الدعوى املدنّية ابلتّبعيةر - 

أصيل بنظر الدعوى العمومية لوحدها،غري أنّه واستثناًء من هذا األصل العام خيتص أيضاً 
ذات القضاء بنظر الدعوى املدنية املرتبطة ابلّدعوى العمومية، فاملّتضرر مدنيًا من اجلرمية 

                                                 
 737،  7،العدد 4393، اجمللة القضائية،4391أفريل  9ـ قرار جنائي، 1
 Frédéric Berenger, La motivation des arrets de la cour de cassation,presses      ـ راجع:2

      universitaires D’aix-Marseille,2003                                   
،حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه 712ـ علي حممود علي مّحودة: املرجع السابق:  3

 .749و القضاء،املرجع السابق،   
4 Voire :Jean Pierre MARGUENAUD,logiques de la cour  de cassation et de la cour 
européene des droits de l’homme,collection d’études juridiques, la cour de cassation et 
l’élaboration du droit, dirigée par Nicolas Molfessis,économicas,2004. 
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و يلتجأ إىل القضاء اجلزائي املرتكبة ميكنه االلتجاء إىل القضاء املدين للمطالبة حبقوقه، أ
للمطالبة بذلك إّما عن طريق الّتدخل أمام اجلهات القضائية اليت تنظر الدعوى العمومية،أو 

أو بواسطة التكليف  (.1)من ق.إ ج27عن طريق االّدعاء املدين املنصو  عليه يف املادة 
من قانون اإلجراءات مكرر  992ابحلضور املباشر يف احلاالت احملّددة مبوجب نّص املادة   

ويف هاتني احلالتني تتحرك الدعوى العمومية ويصري هذا املّتضرر طرفًا مدنياً  (.2)اجلزائية
فيها،وتبعاً لذلك تصدر احملكمة اجلزائية حكماً يتكّون من شّقني:شق جزائي يتعّلق ابلدعوى 

 العمومية و شق مدين يرتبط ابلّدعوى املدنية ابلّتبعة.
حملكمة حكمًا بعدم قبول الّدعوى املدنية ابلّتبعية العتبارات خمتلفة سواء وقد تصدر ا    

النعدام الّصفة مثاًل، أو املصلحة أو النقضاء احلق يف التعوي  الي سبب كان، فإنّه ينبغي 
  (.3)عليها يف هذ  احلالة أن تورد أسباب عدم القبول وتضمنها يف حكمها

عدم اختصاصها بنظر الدعوى املدنية بسبب أّن وإذا ما أصدرت احملكمة حكمها ب    
الّضرر الالحق ابلضحية غري مرتّتب على اجلرمية املتابع هبا املّتهم فعليها أن تبني ذلك يف 
أسباهبا، وكذلك احلال إذا ما أصدرت حكمًا يقضي برف  الدعوى املدنية ابلتّبعية بسبب 

 حصول املّتهم على الرباءة، فينبغي تسبيب ذلك.
الحظ يف التطبيق القضائي أّن القضاة كثريًا ما يصدرون أحكامًا بعدم االختصا  ي و

النوعي إذا قضوا ابلرباءة لصاحل املّتهم و هنا ميكننا أن نتساءل عن السبب الذي يدفع 
القضاة ملثل هذ  األحكام ؟ ذلك أّن الدعوى املدنية ابلّتبعية ترتبط ابلّناحية اجلزائية عدماً و 

أّن األمر يتعلق بعدم حرمان املتضرر من سلوك الطريق املدين وتقدمي دعوا  على  وجوداً،أم
  (.4)أسس أخرى  مثل املسؤولية املدنية مثال ؟

                                                 
دعي مدنياً أبن يتقدم بشكوا  أمام من ق إ ج:" جيوز لكل شخص يّدعي أبنّه مضار جبرمية أن ي 27ـ  تنّص املادة 1

 قاضي التحقيق املختص".
مكّرر من ق إ ج:"على املّدعي املدين أن يكلف املتهم مباشرة ابحلضور أمام احملكمة يف احلاالت  992ـ تنّص املادة 2

 إصدار شيك بدون رصيد.   –القذف  -انتهاك حرمة املنزل –عدم تسليم الطفل  -ترك األسرة  -اآلتية":
 .241ـ رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق، املرجع السابق،   3
ـ وابلرغم من صدور حكم الرباءة لصاحل املتهم يف جرائم اصخلطأ يف حوادث املرور اجلسمانية يف التشريع اجلزائري وانتفاء 4

مسؤوليته اجلزائية. فإّن الدعوى املدنية ابلتبعية تبقى قائمة وتصدر احملكمة حكمها املسبب يف ذلك اعتماداً على نّص 
واملتعّلق إبلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعوي  عن األضرار  4321جانفي  91املؤرخ يف  21/ 41القانون 

 اليت تنشأ املسؤولية املدنية يف هذ  اجلرائم ليس على أساس اصخلطأ وإّّنا على أساس الضرر. 
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كما أن التشريع الفرنسي يعترب أّن غياب اإلدانة ال مينع من إقرار املسؤولية املدنية ومنح      
البة بذلك أمام حمكمة اجلناايت على التعويضات للطرف املدين،إذ ميكن هلذا األخري املط

أساس اصخلطأ املدين بعيدًا عن اجلرمية، وكذلك احلال ابلنسبة حملكمة اجلنح اليّت قّررت تربئة 
ساحة املّتهم بسبب جرمية غري عمدية،إذ تبقى احملكمة خمتصة ملنح تعويضات للضحية على 

يليها، وذلك بصفة استثنائية منه وما  4991 وال سّيما املادة (.1)أساس القانون املدين
 .(2)وبشروط خاصة

املّتهم ابجلرمية املنسوبة إليه فإهّنا تفصل تبعاً  دانةغري أنّه إذا انتهت احملكمة اجلزائية إىل ا
لذلك يف الدعوى املدنية املرتبطة حبكم مسبب يبني قيمة األضرار اليّت حلقت ابملتضّرر 

 والتعويضات املناسبة هلا.
البيان أّن احلكم الّذي يصدر يف الدعوى املدنية ابلتّبعية خيضع لكافة طرق غين عن  و

الطعن العادية منها كاملعارضة واالستئناف أو الطرق غري العادية كالطعن ابلنق  
وغريها.غري أنّه ينبغي ان تسبب حماكم الطعن أحكامها الصادرة فيها سواء كانت بقبول 

 (.3)الطعن أو برفضه

 :األسباب الالزمة البيان يف األحكام اجلزائية: املطلب الثاين

األحكام اجلزائية اليّت ألزم فيها املشرّع ابلتسبيب يف املطلب األّول،  علىسبق وأن تعرفنا 
وسنتعرض يف هذا املطلب لدراسة األسباب اليّت ينبغي أن تتضمنها األحكام اجلزائية املسببة 

ذ جيب أن تكون هذ  األسباب كافية يف التدليل على سواء كانت صادرة ابإلدانة أو الرباءة.إ
به احملكمة وأعلنته يف منطوقها. فاملقصود ابألسباب املسوغات اليّت بّررت الرأي  تما اقتنع

الصادر من احملكمة سواء ما تعّلق منها ابلوقائع أو ابلقانون فضاًل عن أسباب الّرد على 
ألطراف أثناء سري الدعوى العمومية وذلك ما الطلبات و الدفوع اجلوهرية اليّت أاثرها ا

 سنتناوله يف الفروع اآلتية:
                                                 

- irry Garé,Catherine Gines tet,Droit Pénal et Procédure Pénale,Dalloz, heTـ         1
4eme édition, Paris, France 2006, P 355. 

 –  Cass,crim 1oct 1997,Bull crim 1997, N°316,Cass crim 20ـ                                   2 
Mars 1996 Bull,crim,1996 N°119, Cass crim 28 Sept 1999, Bull crim 1999, N°198. 
-Cass,crim 17 Sept 2002, Bull,crim,2002, N° 165 : Voir :Droit Pénal, Revue 
Mensuelle, lexis nexis, juris classeur N° 01 janvier 2005. P28-29.  

 . 271،املرجع السابق،   و اوامر التصرف يف التحقيق  ـ رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية3
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 :األسباب الواقعية:الفرع األّول
من املتيقن به أّن أّول ما نتطرق إليه احملكمة للتدليل على سالمة منهجها و إظهاراً ملضمون  

 اقتناعها هو التطّرق للوقائع اليت أحيلت إليها وتوبع من أجلها املّتهم.
وهو ما يقتضي منها بيان األسباب الواقعية اليّت تثبت فعاًل وقوع هذ  األخرية مث حبث  

مسألة إسنادها للمتهم من عدمه، كما ينبغي للمحكمة أن تربر على سالمة فهمها للواقعة 
 (.1)من خالل تسطريها األسباب الواقعية ومن مثّة تطبيق القواعد القانونية الالزمة عليها

ديد األسباب الواقعية ينعكس بصفة خاصة على طبيعة الرقابة  اليّت متارسها ذلك أّن حت
احملكمة العليا على االقتناع الّشخصي للقاضي اجلزائي فيما يتعّلق مبنهجه وحتليله دون أن 

من قانون  747يتعدى ذلك للمساس مببدأ حريته يف تكوين عقيدته واليّت كرسته املادة 
 (.2)ائرياإلجراءات اجلزائية اجلز 

إذ من خالل هذا التحديد يسهل على احملكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون على     
الوقائع اليّت دونت يف احلكم ذلك أّن الدعوى ليست قانواًن دون وقائع،أو وقائع بال قانون 

  (.3)وإّّنا هي خليط من هذا وذاك

واقع و القانون، فاصخلطأ يف الوقائع إذ يتعذر يف كثري من األحيان وضع حواجز فاصلة بني ال
وهذا ما جيعلنا نتطّرق إىل دراسة التفرقة (.4)ال بّد أن يقود حتمًا إىل اصخلطأ يف تطبيق القانون

 بني الواقع والقانون والرقابة اليّت متارسها جهات الطعن وذلك كمايلي:

و القانون مسألة قدمية  تعّد التفرقة بني الواقع:يف األحكام اجلزائية والسانون أوال:الواقع
و تعترب من أصعب املسائل اليت تناوهلا الفقه ابلّدراسة ومن أكثر (.5)عرفتها الشرائع السابقة

                                                 
 .791ـ حممد زكي أبو عامر: شائبة اصخلطأ يف احلكم اجلنائي، املرجع السابق،  1
من ق إ ج ج:"جيوز إثبات اجلرائم أبي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليّت نص عليها  747ـ  تنّص املادة 2

 القانون  على غري ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اصخلا "
، 7117القاهرة، ـ حممد حسن شريف:الّنظرية العاّمة لإلثبات اجلنائي،دراسة مقارنة،رسالة دكتورا ، جامعة 3

 911. 
، اإلسكندرية، دط،دت،  فـ حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، مكتب املؤل4

41. 
ظهرت هذ  الفكرة يف القانون الروماين وذلك عندما ظهرت الدعاوى القانونية و الدعاوى الواقعية،إذ أنّه كانت الدعاوى الواقعية تسند ـ 5

وا للربيتور للفصل فيها، أّما الدعاوى القانونية فكان يفصل فيها القضاة. كما ذهب البع  إىل التأكيد أبن  فقهاء الشريعة اإلسالمية عرف
 يستوفملعروضة عليه، إاّل بعد أن هذ  التفرقة وقالوا هبا، فقد قّرر اإلمام ابن القيم أبّن املفيت أو احلاكم لن يتمكن من احلكم يف القضااي ا
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ح أبنه"...نظرا لتداخل القانون و الواقع يف هذا ما جعل البع  يصرّ  املشاكل تعقيداً.و
اورواب و  حدودمها حىت أصبح من غري املمكن الفصل بينهما كما هو حال الفصل بني

 . (1)آسيا..."
وتربز أمهية التفرقة بني الواقع و القانون ابلنظر إىل دور احملكمة العليا يف توحيد تفسري      

القواعد القانونية فهي هتتم ابجلانب القانوين يف احلكم دون اجلانب الواقعي منه.بل أّن 
ة العليا على فحص األسباب واليتها قاصرة على اجلوانب القانونية فقط.ولذلك تنربي احملكم

 .(2)اليت أعلنها احلكم إلعمال رقابتها عليه مسلمة ابلوقائع كما سيقت ابحلكم املطعون فيه

امام احملاكم االستئنافية اليت مينحها املشرع سلطة مراقبة اجلوانب  خيتلفغري أّن األمر     
الواقع و القانون أمام القانونية و الواقعية للحكم املستأنف. ولذلك سنوقف عن مسائل 

 احملكمة االستئنافية مث أمام احملكمة العليا:
:تعترب احملاكم االستئنافية درجة اثنية من ةالسانون أمام احملكمة االستئنافيالواقع و -4

درجات التقاضي و يتيح هلا هذا األمر أن تتوسع واليتها يف نظر الدعوى سواء تعّلق األمر 
فتعيد النظر و التحقيق من جديد يف القضية املعروضة عليها  جبانب القانون أو الواقع،

وجتتهد يف إعمال كامل سلطتها يف الوصول إىل احلقيقة اليت حدثت فعاًل يف الواقع، فهي 
تتمتع بنفس السلطات املمنوحة للمحكمة االبتدائية.وال حيدها يف ذلك إاّل بع  الضوابط 

متهم يف حالة اإلستئناف املقدم منه إما لوحد  أو من املتعلقة بعدم اساءة املركز القانوين لل
طرف املدعي املدين للحكم الصادر عن احملكمة اجلزائية و ذلك طبقًا لقاعدة أنه ال يضار 

   (.3)من ق إ ج 199املستأنف من استئنافه املقررة مبوجب املادة 
                                                                                                                                          

م نوعني من الفهم: أحدمها يتعلق ابلواقع و استنباط احلقيقية، و الثاين هو فهم حكم هللا يف كتابة أو يف سّنة رسوله صلى هللا عليه وسل
 .47وتطبيقه على هذا الواقع، حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على األحكام اجلنائية، املرجع السابق، 

  contrôle de la cour de cassation et le pouvoir souverain,  Jean Buffet,le-     ـ1

collection d’études juridiques, la cour de cassation et l’élaboration du droit, dirigée 

par Nicolas Molfessis,économicas,2004,p118 Jean-Pierre ANCEL, l’élaboration de 

la norme et  le contrôle de la  cour de cassation,collection d’études juridiques, la cour 

de cassation et l’élaboration du droit, dirigée par Nicolas 

Molfessis,économicas,2004,P116                   
  49حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على األحكام اجلنائية،املرجع السابق، 2
 
ق إ ج على أنه :" ليس للمجلس إذا كان االستئناف مرفوعًا من املّتهم وحد  أو من املسؤول  199دة ـ تنّص املا3

 عن احلقوق املدنية أن يسئ حالة املستألف". 
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وكذلك احلال إذا استأنف الطرف املدين حلكم الرباءة لوحد ، فإّن حمكمة االستئناف     
 . (1)ينبغي هلا أن تتقيد هبذا احلكم اليت أصدرته احملكمة و استئنافه الطرف املدين لوحد 

 استئناف النيابة العامة ال يقّيدها أبي قيد، إذ يعد استئنافها انقال للدعوى برّمتها منغري ان 
احملكمة االبتدائية إىل قضاء االستئناف وهلذا األخري كامل السلطات يف النظر فيه دون أن 

 (.2)يكون ملزما بطلبات النيابة العامة املتضمنة يف تقرير االستئناف أو أثناء اجللسة

وإذا كان لالستئناف أثر انقل للدعوى فإّن هذا يتيح حملكمة االستئناف مبناسبة بسط 
احلكم املطعون فيه من تاليف األخطاء والنقائص اليّت علقت به سواء كان ذلك رقابتها على 

يف الواقع أو القانون، ومتنحه أسباب منطقية وعقلية جتعله يف مأمن من اإللغاء إذا ما طعن 
 فيه ابلنق  لعيوب التسبيب اليّت تضمنها وجعلت اصخلصوم ال يطمئنون إليها.

احنصر دور اجلهات القضائية املختصة ابلنق  منذ :العلياالواقع والسانون أمام احملكة  -7
نشأهتا كقاعدة عامة يف الرقابة على املسائل القانونية للحكم دون املسائل الواقعية،فمحاكم 
الطعن ابلنق  ومنها احملكمة العليا يف التشريع اجلزائري ال تعّد درجة اثلثة من درجات 

خمتلف التشريعات احلديثة مثل التشريع الفرنسي التقاضي، وهذا ما استقّر العمل به يف 
 (3)والبلجيكي واألملاين وغري 

فهي تعمل على حسن تطبيق القانون،وتوحيد االجتهاد والتفسري ابلنسبة للقواعد القانونية .
وإن كانت رقابة حماكم النق  على املسائل القانونية هي حمل اتّفاق بني الفقه والتشريعات 

ابلنسبة للرقابة على املسائل الواقعية،إذ مازالت تثري العديد من اصخلالف  فإّن األمر خيتلف
 (.4)الفقهي مل ينته إىل غاية اليوم

                                                 
Cass, crim,c,et r, 9 mars 200’,n°04-Cass, crim,l 9 mars 2005,n° 0480 ,384-,81262 -ـ 1

     cité par Droit,pénal,N°6 janvier 2005                                            
 . 719ـ علي حممود علي محودة: املرجع السابق،   2
  Ch.PERLMAN,La motivation des décisions de justice,travaux du centre nationaleـ 3

,s,1978,378 et sBruylant,Bruxelle établissements émilede recherches de logique, 

 .9حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على األحكام اجلنائية، املرجع السابق،                 
 . 719ـ علي حممود علي محودة: املرجع السابق،   4
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وابلرغم من هذا اصخلالف فإّن الفقه يقر أبّن جهات النق  ال بّد هلا أن تعرتض للجانب     
نة دون أن املوضوعي للحكم يف خضم مراقباهتا للجانب القانوين منه وذلك يف حدود معيّ 

 (.1)تنقلب حملكمة موضوع تعيد الّنظر من جديد يف الوقائع

ذلك أّن الواقع هو أساس القانون، فاحملكمة تستخلص العناصر القانونية من خالل حتقيق 
الوقائع وإبراز الصفة اجلرمية هلا عندما حتكم ابإلدانة.فهي تضمن حكمها أسبااب تّتصل 

 ابلواقع وأخرى تّتصل ابلقانون.
كما أّن احملكمة العليا وهي بصدد مراقبة األحكام اجلزائية املطعون فيها ابلنق  ال      

منا  هلا قبل مناقشة اجلوانب القانونية أن تتعرض ابلّضرورة لسرد الوقائع ومراقبة جّدية 
وصحة خالصة احلكم يف االستدالل على الواقعة وسالمة التكييف والتطبيق القانوين 

براز أسباب احلكم املطعون فيه ميكن للمحكمة العليا أن تعمل رقابتها على هلا،فعن طريق إ
حمكمة املوضوع وتتأّكد من منطقية التسبيب وكفايته يف نسبة التهمة والتدليل عليها بصورة 

 حمكمة.
فلوال تسبيب األحكام ملا استطاعت جهات النق  أن تعرف كيف كّون القاضي اقتناعه  

بل أّن رقابة جهات النق  على (.2)إللغاء األحكام املخالفة للقانون وملا كانت هناك وسيلة
 (.3)التقدير املوضوعي حملكمة املوضوع ال تكون إالّ عن طريق  التسبيب؟

ولذلك اعترب بع  الفقه الفرنسي أّن رقابة حمكمة النق  تكون أكثر صعوبة يف األحكام 
يف مواد املخالفات واجلنح وذلك بسبب الصادرة من حمكمة اجلناايت عن األحكام الصادرة 

عدم تسبيب أحكام اجلناايت،على خالف الوضع يف املخالفات واجلنح واليّت تفرض فيها 
،ومن (.4)من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي أن تكون هذ  األحكام مسّببة 191املادة 

ة وسالمة تقديرها مثّة يتساءل ذات الفقه عن مدى إمكانية مراقبة صحة استدالل احملكم

                                                 
عارف، اإلسكندرية،دت، ـ عبد احلميد الشوارين،تسبيب األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء الفقه والقضاء،منشأة امل1

 192. 
 .133ـ حممد مصطفى القللي: املرجع السابق،   2

Frédéric Berenger, OP CIT,2003,p16                                                               ـ 3

      
مبوجب  أحكام حمكمة اجلناايتإللزامية تسبيب ـ إال أن هذا التربير مل بعد مقبوال يف ظل إقرار املشرع الفرنسي 4

 . املشار اليه سابقا.7144أوت  41املؤرخ يف  2011 /393القانون رقم: 
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وتفكريها فيما وصلت إليه من قناعة إذا أعفيناها من تقدمي أي حساب منطقي أو عقلي 
يصرح منتقدا إعفاء احمللفني من ذكر  قاروو هذا ما جعل الفقيه  (.1)يربز يف األسباب

األسباب و اعطاء تفسري ،فإن القانون يكون قد اعفاهم من التفكري و شّجعهم على اعطاء 
 (.2)كانة للعاطفة بدل إقامة العدل"امل

وعلى ضوء ذلك فإنّه إذا اّتضح حملكمة الطعن ابلنق  غموض أو تناق  يف أسباب     
احلكم املتعّلقة ابملوضوع وأابن عن سوء تقديرها وفهمها للوقائع،أو أظهر تناقضًا بينها وبني 

املطعون فيه كنتيجة املنطوق،فإن هذا سيؤدي ابلتايل اىل نقص التسبيب و نق  احلكم 
 (.3)لذلك  وهذا ما أثبتته قرارات احملكمة العليا يف اجلزائر

وهذا ما يدفع حمكمة املوضوع إىل العناية أكثر بوضع أسبااًب ألحكامها تّتسم ابلوضوح     
والّدقة وتراعي قواعد املنطق يف االستدالل وتربهن على مضمون االقتناع الّذي تبنته احملكمة 

 ل النتيجة اليّت اعتمدها احلكم ويتفادى من مثّة مغّبة النق  واإللغاء.ومنه قبو 
وإذا أمكن التفرقة بني قضااي الواقع والقانون من الناحية الّنظرية،فإّن األمر ليس ابلسهل     

من الناحية العملية،إذ غالبًا ما خيتلط ابلواقع ابلقانون يف ذهن القاضي اجلزائي، وخاصة يف 
ولة، ذلك انّه ال ميكن أن حيكم يف الدعوى إاّل بعد أن تكون مسائل الواقع قد مرحلة املدا

وضعت يف ذهنه واستوعبها استيعااًب سائغًا ممّا ميكنه من تطبيق عليها القواعد القانونية 
 (.4)الصحيحة

وابلرغم ممّا سبق، فإّن رقابة احملكمة العليا ليست مطلقة ابلنسبة للجانب الواقعي.إذ     
تقتصر فقط على منهج القاضي الّذي إتبعه يف فهم واستخال  الوقائع،فهناك منطقة كبرية 

                                                 
 Thierry Soulard, OP Cit                                                                                    ـ1

P569.,  
الوضعي اجلزائري، اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات ـ حممد مروان،نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية 2

  .111،  4333اجلامعية،اجلزائر،
،جمموعة قرارات 4391ديسمرب  71،جنائي 49،جمموعة قرارات الفرقة اجلنائية،  4391ديسمرب  17ـ جنائي،3

 .19الغرفة اجلنائية ،  
  .413ـ حممد عيد الغريب: املرجع السابق،  4
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من  اجلانب الواقعي ال ختضع لرقابة احملكمة العليا بل ختضع ملطلق حرّية القاضي اجلزائي 
 (.1)يح إليه وجدانهوما يسرت 

فالقاضي اجلزائي حّر يف تكوين إقناعه من أي دليل يطرح ابجللسة دون قيد أو شرط،     
وهو حّر أيضًا يف إعمال  (.2)مهه الوحيد يف ذلك هو الوصول إىل احلقيقة والكشف عنها

يف، سواء السلطة التقديرية يف تقدير العقوبة يف حالة إدانة املّتهم،أو اسعافه بظروف التخف
أبخذ  ابحلّد األدىن للعقوبة املقّدرة قانوانً، أو جعل العقوبة موقوفة التنفيذ،فذلك ال ختضع 

 للرقابة من طرف احملكمة العليا وهو ما سنتناوله يف العنصر املوايل:
:تعترباحملكمة العليا حمكمة قانون األسباب الواقعية الّّت خترج عن رقابة احملكمة العليااثنيا:

 ختتص ابلّنظر كأصل عام مبسائل الواقع ال سّيما املسائل التالية:ال 
من ق إ ج ج على أنّه:" جيوز إثبات  747:نّصت املادة أسباب االقتناع الّشخصي-4

اجلرائم أبي طريق من طرف االثبات ما عدا األحوال اليّت ينّص هبا القانون على غري ذلك، 
صخلا ,و ال يسوغ للقاضي أن يبين قرار  إاّل على وللقاضي أن يصدر حكمه تبعًا القتناعه ا

 األدلّة املقّدمة له يف معرض املرافعات واليّت حصلت املناقشة فيها حضورايً أمامه".
فالقاضي اجلزائي قبل أن يصدر حكمًا يف الدعوى العمومية املطروحة عليه، سيعمل     

ة يف الوصول إىل احلقيقة،ويتّم ذلك جاهداً يف التحقيق فيها وإعمال ملكاته الذهنية والّنفسي
من خالل حتديد األدلّة وتقديرها سواء كانت أدلّة اإلدانة أو الرباءة،وله أن يقتنع أبي منها 
دون أن تكون للمحكمة العليا أو جهات الّنق  رقابة عليه يف هذا األمر فذلك مما يعترب 

رية كاملة يف تقدير األدلّة اليّت أسبااًب نفسية القتناعه  برأي دون آخر ،ومن مثّة ميلك ح
 طرحت يف اجللسة كاعرتاف املّتهم عن نفسه، أو شهادة الشهود.

فقد يفضل شهادة أحدهم على آخر، فهذا االقتناع وذلك التقدير ممّا يفلتا من رقابة احملكمة 
على العليا،وهلذ  األخرية أن تراقب فقط صّحة األسباب املوضوعية اليّت استدّل القاضي هبا 

فااللتزام ابلتسبيب ال ينصرف إىل األسباب النفسية على اإلطالق،بل إّن رقابة (.3)اقتناعه
الّنق  تنحصر يف سالمة اقتناع قاضي املوضوع وأن يكون مبنيًا على اجلزم واليقني دون 

                                                 
 .93ـ  املرجع نفسه،  1
 .44السابق ،   املرجع،جملة األمن والسانونـ أمحد أبو القاسم أمحد: االثبات العلمي ومشكالت التطبيق، 2
 .177ـ عبد احلميد الشواريب،املرجع السابق،   3
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الّشك و الظن، وأن يكون متوافقًا مع العقل واملنطق،ممّا سيطمئن احملكمة العليا وجهات 
وهذا ما استقرت عليه أحكام احملكمة  (.1)على النتيجة اليّت وصل إليها يف حكمهالنق  

 (2) العليا يف اجلزائر يف العديد من قراراهتا، مما يكّرس هذا املبدأ اهلام يف اإلجراءات اجلزائية.
قاضي املوضوع بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد العقوبة  : يتمتعأسباب تسدير العسوبة-7

هبا شريطة أن يكون منصوصًا عليها يف القانون.ذلك أّن قانون العقوابت وقع حداًّ احملكوم 
أدىن و حّدًا أقصى للعقوبة دون أن يفرض على القاضي األخذ أبحدمها بل أن القاضي 
اجلزائي حر يف النطق  ابلعقوبة اليت يراها مناسبة سواء اختار احلد األدىن هلا أو احلد األقصى 

  (.3)بينهما. و هو يف ذلك ال يلتزم إببداء أسباابً هلذا التقدير أو اختار عقوبة
وإذا كان املشرع اجلزائري قد أطلق يد القاضي اجلزائي يف توقيع العقوبة اليت يراها مالئمة     

دون أن يلزمه ببيان األسباب اليت دفعته لذلك وهذا ما أثبتته احملكمة العليا يف اجلزائر،اليت 
دير العقوبة و مبلغ التعوي  يدخل ضمن السلطة التقديرية املوكولة لقضاة اعتربت أّن" تق

 (4) ملوضوع وال رقابة هلم يف ذلك مىت أن قضائهم مبين على تعليل كاٍف..."
فإّن بع  التشريعات األخرى ألزمت قاضي املوضوع بتسبيب قرار  الصادر بشأن العقوبة 

صحة هذا التسبيب ومن هذ  التشريعات املّتخذة، بل إن جهات النق  فيها تراقب 
 (.5)التشريع اإليطايل و األملاين و اليوانين و اليوغساليف

                                                 
 .997ـ حممد حسن شريف،املرجع السابق،   1
،اجمللة 4392فيفري  79جنائي يف ،و قرار 419،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4394جويلية  3ـ جنائي يف 2

،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية، 4394نوفمرب  41جنائي يف  ، 111،   7،العدد4399اجلزائرية للعلوم القانونية ،
  491. 

رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصرف يف ، ,op cit,P399Ch.PERLMANـ 3
 .199التحقيق،املرجع السابق،   

نوفمرب  72جنائي يف  ،و 429،مشار لدى نواصر العايش ،املرجع السابق،   4399فيفري  7جنائي يف  ـ4
 .19،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4391

من قانون العقوابت اإليطايل على ضرورة بيان األسباب مبناسبة اختاذ العقوبة،بل وتفرض  497ـ  فقد نّصت املادة 5
قانون بع  املعايري اليت يراعيها القاضي اجلزائي عند اختيار  العقوبة ومن ذلك مثالجسامة من نفس ال 499املادة 

اجلرمية، خطورة اجملرم و غريها، انظر: رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصرف يف التحقيق، 
حكام اجلنائية،املرجع السابق،  . حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على تسبيب األ127املرجع السابق،   

421 . 
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هذا وقد ذهبت بع  اآلراء الفقهية يف مصر إىل ضرورة إخضاع تقدير العقوبة لرقابة     
النق  ابعتبار أّن هذ  املسألة حتكمها ضوابط املنطق القضائي وعليه فهي مسألة قانونية 

 (1)جها واقع ممّا جيعل والية جهات النق  قائمة يف هذا اجملالمياز 

ومع ذلك فإّن غالبية الفقه املصري جيمع على كون اختيار العقاب املناسب هي مسألة .
موضوعية ختضع لقاضي املوضوع وتفلت من رقابة جهات النق .و قد سارت حمكمة 

 (.2)النق  يف هذا االجتا  يف العديد من أحكامها
وابلّرغم من ذلك فقد ظهر اجتا  يناه  فكرة اطالق سلطة القاضي يف تقدير العقاب     

ابعتبار أّن ذلك سيخضع حرية األفراد ومصريهم ألمزجة و أهواء القضاة،السيمًا إذا كانوا 
 غري مؤهلني أو تنقصهم القواعد القانونية املوّجهة.

تسليمها بفكرة السلطة  رغم منو ابل ولذلك تّتجه أغلب السياسات اجلنائية احلديثة 
التقديرية يف العقاب املمنوحة للقضاة هبدف التوصل إىل إقرار مسألة تفريد العقاب،فإهّنا 

 تؤّكد ابملقابل 
 على ضرورة أالّ تتحول هذ  السلطة التقديرية اىل حتكم و استبداد، وأن يتم هذا التقدير يف 

 . (3)القضاة اجلنائيني ضوء القواعد القانونية فضالً عن ضرورة أتهيل

                                                 
 . 732، املرجع السابق،   9ـ أمحد فتحي سرور،الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، ج 1
رقم  991   4س  7/1/4319، جنائي 91رقم  499   4س  71/47/4313ـ ومنها:نق  جنائي: 2

  97س  42/47/4394، نق  جنائي 492رقم  913   73س  9/9/4329، نق  جنائي، 742
، أوردها حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية،املرجع السابق،  7111رقم 4411

 . 74 ، هامش 421
" إننا ابلتأكيد نعرتف بتقديران : فقد عرّب احدهم عن هذا اصخلوف و القلق من السلطة التقديرية للقضاة جاء فيهـ 3

لقضاتنا اجلنائيني و إعجابنا العميق هبم ،و حنن على ثقة اتمة بثقافتهم و فطنتهم و اخالقهم ،و تطمئنا كثريا طريقة 
قالهلم ،و لكن ال ميكننا أن ّننح هذ  الثقة لقضاة الغد و ملن سيأتون بعدهم اختيارهم و تنظيم مهنتهم و محاية است

،إذا مل يسريوا على نفس هذا النهج ، و من السهل ان نتصور العيوب اليت خنشاها،ففي اليوم الذي يعهد فيه القضاء 
 اىل قضاة ال يستحقون هدا االسم ممن يكونون خدما طائعني لنظام استبدادي"

-George Levasseur,de la minimisation du dossier de personnalité a la  
    généralisation du pouvoir discrétionnaire, revue sc,crim,1964,p64          

إبراهيم،احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة،دراسة مقارنة،مكتبة دار كرم نشأت ا مشار لدى 
 .    19،  4339ان األردن،الثقافة،عم
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وعلى ضوء ذلك متتد سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير العقوبة وخروجها من دائرة الرقابة من 
طرف جهات النق  إىل جمال األخذ ابلظروف القضائية للتخفيف متماشيًا مع أفكار و 

ليا يف اجلزائر مبادئ السياسة اجلنائية احلديثة يف جمال تفريد العقاب. وقد اعتربت احملكمة الع
أّن حتديد العقوبة هو من اختصا  القاضي اجلزائي خيضع لكامل سلطته التقديرية و اليت ال 

  (.1)يناقش أو يسأل عنها
من قانون العقوابت اجلزائري على هذا املبدأ حيث مل حتدد هذ   19وقد نّصت املادة     

الشخصي و اطالعه مبضمون  الظروف وإّّنا تركتها ملطلق حرية القاضي وفقًا القتناعه
الدعوى، و الظروف اصخلاصة هبا سواء تعلقت جبانب من اجلوانب املادية للجرمية أو جبانب 

من قانون االجراءات  137كما نّصت على ذات املبدأ املادة (.2)الظروف الشخصية للمتهم
 (.3)اجلزائية

هم فإهنا تنزل ابلعقوبة من وإذا اقتنعت احملكمة بتوافر ظروف التخفيف وأفادت هبا املت    
درجتها القصوى إىل ما ترا  مالئماً حيث تعمل سلطتها التقديرية يف ذلك بني احلد األقصى 
و احلد األدىن للعقوبة و هبذا تتيح الفرصة لتفريد العقوبة بشكل يتناسب وشخصية اجلاين 

اة املطلقة يف العقاب وظروفه االجتماعية و االقتصادية و النفسية و الصحية، ذلك أّن املساو 
  (.4)هي يف حقيقتها عدم مساواة

من  19وال يضّر احملكمة إذا قررت األخذ بظروف التخفيف أن تشري إىل نص املادة     
قانون العقوابت مما يفيد ضمناً أهّنا جلأت إىل ظروف التخفيف دون أن تلتزم يف هذا الصدد 

                                                 
)غري منشور( أشار إليه نواصر العايش: تقنني اإلجراءات اجلزائية، مطبعة  129رقم  43914نوفمرب  72ـ جنائي 1

 .719، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4394نوفمرب  79، جنائي 93عمار قريف ابتنة، اجلزائر،   
زائري:"جيوز ختفي  العقوبة املنصو  عليها قانوان ابلنسبة للشخص من قانون العقوابت اجل 19ـ تنص املادة 2

عشر سنوات سجنا إدا كانت العقوبة -4الطبيعي الذي قضي إبدانته و تقررت إفادته بظروف خمففة و ذلك اىل حد:
ات ثالث سنو -9مخس سنوات سجنا إذا كانت العقوبة املقررة  للجناية هي السجن املؤبد،-7املقررة هي اإلعدام،

سنة واحدة إذا   -1حبسا إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤقت من عشر سنوات اىل عشرين سنة.
 كانت العقوبة املقررة للجناية هي السجن املؤقت من مخس اىل عشر سنوات".

مل يكن  رامة إذامن ق إ ج:"جيوز للمجالس القضائية و للمحاكم يف حالة احلكم ابحلبس أو الغ 137ـ تنص املادة 3
ابإليقاف  حبك   مسبباحملكوم عليه قد سبق احلكم عليه ابحلبس جلناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن أتمر 

 الكلي أو اجلزئي لتنفيذ العقوبة األصلية"
  .413،   7111ـ حممد سعيد ّنور: دراسات يف فقه القانون اجلنائي، دار الثقافة، األردن، 4
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بتسبيب هذا االختيار و تربير  و قد قررت منح متهم ظروف التخفيف وحجب آخر منه 
 توبع يف نفس اجلرمية.

غري أنه ينبغي اإلشارة اىل االستثناء الذي كّرسه املشرع اجلزائري فيما خي  إلزامية 
من ق إ ج،ابعتبار ان األصل هو  137تسبيب ايقاف تنفيذ العقوبة و الذي قررته املادة 

نفاذ العقوبة أما إذا قررت احملكمة ايقافها خالفا للقاعدة العامة فيستوجب عليها يف هذ  
و األحكام اليت أمرت إبيقاف تنفيذ  تهذا االختيار و يتعني نق  القرارا احلالة تسبيب

 . (1)العقوبة دون تسبيب
كما فرض املشرّع على حمكمة اجلناايت عند تصديها للفصل يف الدعوى اجلنائية إذا قررت 
إدانة املتهم و أجابت عن سؤال اإلدانة بنعم أن تطرح وبشكل إلزامي سؤال يتعلق مبدى 

ة املتهم بظروف التخفيف و أن جتيب عنه إما ابلّسلب أو ابإلجياب وإذا خال استفاد
و هو الشيء (.2)حكمها اجلنائي من هذا السؤال و اإلجابة املقرر  له فإنّه يتعّرض للنق 

 (3)املكّرس مبوجب قرارات احملكمة العليا

نّص عليها املشرّع  غري أن األمر خيتلف إذا وجدت بع  األعذار القانونية املخفّفة واليّت 
فإّن القاضي اجلزائي ليست له سلطة واسعة يف األخذ هبا من عدمه  . (.4)على سبيل احلصر

كما هو احلال يف األعذار القضائية،بل أنّه ملزم بتطبيقها وإفادة املّتهم بعقوبة خمّففة إذا 
العذر املخفف وينبغي تبعًا لذلك أن يشري يف أسباب احلكم إىل  (.5)توافرت شروط تطبيقها

                                                 
حوان  71،و قرار 497،  1،العدد 4337،اجمللة القضائية،23311،ملف 4334جانفي  9ـ قرار جنائي 1

أفريل  1.قرار 141،   4،العدد 7119،اجمللة القضائية،912791،ملف: 7119
 . 913،  7،العدد 7114،اجمللة القضائية،741293،ملف:7111

ناايت وبعد ذلك أيخذون األصوات يف أوراق تصويت من ق إ ج ج:"يتداول أعضاء حمكمة اجل 913ـ تنص املادة 2
سرية وبواسطة اقرتاع على حدة عن كل سؤال من األسئلة املوضوعة وعن الظروف املخففة اليّت يلتزم الرئيس بطرحها 

 عندما تكون قد ثبتت إدانة املّتهم....".
،ملف:  7111مارس 79.قرار جنائي 27،  1،العدد4393،نشرة القضاة،4393ماي  71ـقرار جنائي 3

،اجمللة 7114أكتوبر 79قرار جنائي  .721،  91،العدد 7141،نشرةالقضاة،714141
 .919،  4،العدد 7117القضائية،،

من ق ع على أنه:"األعذار هي حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يرتتب عليها مع قيام  17ـ تنّص املادة 4
 تهم إدا كانت أعدار معفية و إما ختفيف العقوبة إدا كانت خمففة" اجلرمية و املسؤولية إما عدم عقاب امل

 .429ـ حممد سعيد ّنور: املرجع السابق،  5
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وشروطه وتوافرها يف القضية املعروضة عليه، ومن هذ  األعذار القانونية اليّت يتوافر هبا 
 .و ما يليها من ق ع ابلنسبة لعذر االستفزاز  722التخفيف ما نّصت عليه املادة 

ليا، وإذا كان من املسّلم به خروج تقدير العقوبة أبشكاهلا املختلفة عن رقابة احملكمة الع    
فإّن ذلك مشروط ابلتزام احملكمة القانون أثناء توقيعها للعقاب، فال ميكن هلا أن تقضي 
بعقوبة تزيد عن املقدار احملّدد أو تقل عنه،أو جتمع بني عقوبتني أوردمها املشرّع على سبيل 
االختيار مثل: احلبس أو الغرامة، فإذا وقعت حمكمة املوضوع يف هذ  العيوب فال شّك أّن 

 احملكمة العليا تراقب هذ  العيوب وتتدّخل لنق  احلكم الّذي تضمنها.
كما تراقب احملكمة العليا عملية تقدير العقوبة مبناسبة رقابتها على األسباب، فقد يفصح 
احلكم يف أسبابه على اجّتاهه يف األخذ بتشديد العقوبة مّث أييت املنطوق بعقوبة خمّففة، فال 

ّد تناقضًا بني األسباب واملنطوق وجيعل من رقابة النق  قائمة شّك أّن هذا األمر يع
 (.1)حتماً 
ويرى جانب من الفقه املصري أّن األحكام املشمولة بوقف تنفيذ العقوبة جيب أن تكون     

من قانون العقوابت املصري اليّت نّصت صراحة على ذلك،  11مسّببة وفقًا لنّص املادة 
هذا ابلرغم من أّن بع   (.2)ة حمكمة النق  كنتيجة لذلكومن مثّة وجب اخضاعها لرقاب

الفقه اعترب ان تسبيب األحكام املتعّلقة بوقف التنفيذ هو أمر جرى عليه العمل يف امليدان 
غري أنه وابلرجوع إىل احكام املادة   (3)من ق ع م 11القضائي دون أن تلزمه نّص املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، جند أّن  137من ق ع م و اليت تقابلها املادة  11
املشرّع املصري قد نّص صراحة على وجوب تسبيب أحكام الوقف ابلتنفيذ ممّا يعترب الزاماً 
قانونيًا ينبغي أن تتوقف عند  احملكمة وإاّل اعتربت أحكامها مشوبة بعيب انعدام 

  (.4)التسبيب

                                                 
 .449ـ حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع السابق،   1
 .729ـ علي حممود علي محودة: املرجع السابق،   2
 .429الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع السابق،   ـ حممد علي 3
من ق ع م :" جيوز للمحكمة عند احلكم يف جناية أو جنحة ابلغرامة أو ابحلبس مّدة ال تزيد على سنة،أن أتمر يف نفس احلكم  11تنّص املادة ـ 4

اليّت ارتكب فيها اجلرمية ما يبعث على االعتقاد أبنّه لن  أو ماضيه أو سنه أو الظروفإبيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق احملكوم عليه 
 إيقاف التنفيذ". أسبابيعود إىل خمالفة القانون، وجيب أن يبنّي يف احلكم 
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ا على أمر القاضي بوقف التنفيذ ابعتبار  يدخل وهناك من يرى بعدم رقابة احملكمة العلي
ضمن سلطة قاضي املوضوع، فال تتدخل احملكمة العليا يف الرقابة عليه إاّل ضمن احلدود 
العاّمة اليت تراقب فيها املسائل املوضوعية وخاصة استخال  النتائج من املقّدمات بغري 

 (1)و منطوقهتناق  بني أسباب احلكم فيما بينها وبني أسباب احلكم 

وقد سارت احملكمة العليا ابجلزائر كما مت ذكر  سابقا على هذا املبدأ و اعتربت أن منح   
وفقا لنص  (.2)وقت التنفيذ يتطلب إبداء األسباب اليت دفعت حمكمة املوضوع للجوء إليه

من ق إ ج كما جرت معظم التشريعات على إيراد نصو  واضحة و صرحية  137املادة 
فيها القاضي بتسبيب قرار وقف التنفيذ كالقانون اللييب و املغريب و الربتغايل و تلزم 

السويسري فطبقًا هلذ  التشريعات يتعني على قاض املوضوع تسبيب حكمه بوقف تنفيذ 
العقوبة و إاّل اعترب حكمه معيباً،النطوائه على عيب جوهري وهو إغفال التسبيب الذي 

 (3)أوجبه القانون.
ملشرع الفرنسي على وجوب إيراد تسبيب خا  يف احلكم  الصادر بوقف تنفيذ كما نص ا

العقوبة األصلية و ذلك هبدف دفع القاضي اىل التفكري اجليد قبل النطق ابلعقوابت يف 
من قانون اإلجراءات اجلزائية  497املادة اجلنحية يف حالة عدم العود طبقا لنص املادة 

  (4)الفرنسي
نّه ال ينبغي أن تورد احملكمة يف قرارها بوقف التنفيذ أسبااًب عامًة كاليت و يرى الفقه أ    

من قانون العقوابت املصري السابقة الذكر،بل على احملكمة أن  11نّصت عليها املادة 
تذكر أسباب خاصة لكل متهم،فالقضاء احلديث ال يقر استعمال الصيغ النموذجية يف 

لقضاء حتت ضغط التزامهم ابلفصل يف عدد كبري من تسبيب األحكام. وهذا ما قد حيدث ل
 .(5)القضااي خالل وقت حمدد.

                                                 
ة،عمان إبراهيم،احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة،دراسة مقارنة،مكتبة دار الثقافكرم نشأت ا ـ 1

 791،  4339األردن،
، االجتهاد 4399ماي  42، جنائي 479، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4394ماي  79ـ جنائي 2

 . 91القضائي،   
 .22،949إبراهيم،املرجع السابق ، كرم نشأت ا ـ 3
- P 35op citet,t Catherine Gines,irry GaréheT,                                                             4ـ4

    
 .799إبراهيم،املرجع السابق ،  كرم نشأت ا ـ 5



119 
 

: خيتلف نطاق سلطة احملكمة العليا الواقعية اخلاضعة لرقابة احملكمة العليا اثلثا:األسباب
من نظام آلخر.غري أنّه ميكن إرجاع ذلك إىل نظامني رئيسيني األول يعترب احملكمة العليا 

جات التقاضي حيث يسمح هلا ذلك مراقبة الواقع و القانون معاً، والثاين: درجة اثلثة من در 
يعترب احملكمة العليا حمكمة قانون ختتص فقط ابلّنظر يف اجلوانب القانونية دون اجلوانب 
املوضوعية فهي ال تقلب اىل  حمكمة موضوع تعيد النظر يف موضوع الدعوى ومن مثّة ال 

 (.1)لتقاضيتعترب درجة اثلثة من درجات ا
وتعد احملكمة العليا وفقًا للتشريع اجلزائري حمكمة قانون ختتص كأصل عام للمسائل      

القانونية دون املسائل الواقعية، ولذلك فال جيوز أن يؤسس الطعن ابلنق  إال على تلك 
من قانون اإلجراءات اجلزائية وقد تبّنت  111األوجه القانونية اليت نصت عليها املادة 

 (.2)كمة العليا هذا املبدأ يف العديد من قراراهتااحمل

فاحملكمة العليا تلعب دورًا حقيقيًا يف توحيد تفسري القواعد القانونية و إزالة التعارض 
اليت قد يشوب األحكام القضائية املطعون فيها، وإذا كان من املسّلم به أّن هذا الدور الرقايب 
 يّتضح بشكل جلّي يف املسائل القانونية، فإّن األمر ابلّنسبة للمسائل الواقعية حيتاج إىل
نقاش. ذلك أّن احملكمة العليا وجهات النق  بشكل عام هي حمكمة قانون ال تعيد النظر 
يف موضوع الدعوى من جديد، غري أّن احملكمة العليا قد تتعرض لبع  املسائل الواقعية من 

 خالل رقابتها على األخطاء الواقعية ويتم ذلك من خالل رقابتها على التسبيب. 
ة املثلى اليت مبوجبها ميكن للمحكمة العليا أن متّد رقابتها على اجلانب فيعّد التسبيب الوسيل

الواقعي يف الدعوى دون أن تتحول إىل حمكمة موضوع من خالل رقابتها على األسباب أو 
 (.3)األساس القانوين للواقعة أو الرقابة على األسباب واملنطوق

تسبيب وال تتعدا  إىل منطقة فرقابة جهات النق  ينبغي أن تقف عن حدود مقتضيات ال
بل فقد  4.الواقع.فقد اعترب الفقه الفرنسي أن منطق الواقع أمام حمكمة النق  هو جمال ممنوع

                                                 
 .42أمحد فتحي سرور،النق  اجلنائي،املرجع السابق، ، ,op cit,P392 Ch.PERLMANـ 1
اجمللة القضائية،  4399 جويلية 1، جنائي 99،   7، العدد 4399، نشرة القضاة، 4397نوفمرب  3ـ جنائي2

 .917،   4393، 4العدد
 .799ـ علي حممود  علي محودة: املرجع السابق: 3

Ch.PERLMAN,La motivation des décisions de justice,travaux du centre nationale  4

de recherches de logique,établissements émile Bruylant,Bruxelles,1978,P378  
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اعترب ذات الفقه أّن تصدى حمكمة النق  لبع  مسائل الواقع هو بداية إقرار بكوهنا درجة 
 . (1)اثلثة للتقاضي وهو أمر مرفوض ومدان

وقف الذي اختذته أغلب التشريعات من اعتبار حمكمة النق  حمكمة وابلرغم من هذا امل    
قانون، فإّن الفقه أنكر السلطان الكامل لقاضي املوضوع على وقائع الدعوى،وأقّر إبمكانية 
تصدي حمكمة النق  لفكرة املوضوع يف الدعوى، فقد تصدت حمكمة النق  الفرنسية و 

  (.2)ىاملصرية لكثري من جوانب املوضوع يف الدعو 

و  إذا كان الفقه يسلم إبمكانية تصدى احملكمة لنق  لبع  جوانب املسائل الواقعية     
ى عدم كفاية أي عل نيةصدى جيب أن يبقى يف حدود معيتفإنّه مع ذلك حتدد أن هذا ال

  يتعدى ذلك لالقتناع الشخصي.دون أن  األسباب الواقعية فقط
، لكنها تراقب  ذ  املسألة دون أخرىاقتنع القاضي هب ال تراقب مسألة ملاذافاحملكمة العليا 

كيف اقتنع أي كيف "حصل من الوقائع على املقدمة اليت رتب عليها النتيجة اليت انتهى 
 (.3)إليها، فاألمر يتعلق ابملقدمة الصغرى لقياس إىل جتربة القاضي

لى جانب الواقع يف و إمجااًل ميكن القول أّن حمكمة النق  بصفة عامة تبسط رقابتها ع    
الدعوى يف حدود ضيقة تتجلى يف فكرتني رئيسيتني مها: الرقابة على عدم كفاية األسباب 

 الواقعية،و الرقابة على اقتناع احملكمة و ميكن حتليل ذلك كما يلي:
: يقصد بعدم كفاية األسباب الواقعية أن الرقابة على عدم كفاية األسباب الواقعية-4

ال متّكن من االطمئنان أّن احملكمة قد أحاطت بواقع الدعوى أحاطة كاملة احملكمة العليا 
 .(.4)وأدلتها ومن مثة طبقت القواعد القانونية السليمة عليها

ذلك أّن احملكمة ينبغي عليها أواًل أن تدقق يف الوقائع احملال إليها مع أدلتها وحتقق فيها     
ا فيما يعد تطبيق القانون السليم عليها.ذلك أّن حتقيقا شافيًا وكافيًا وهذا ما يسهل عليه

                                                 
- Jacques Verhaegen,le contrôle Conceptuel des motifs du Jugement Pénal Et les       ـ 1

     appréciations Souveraines du juge de fond, Travaux de Centre Nationale de 
recherche de logique(la motivation des décisions de justice), Emile Bruylant , 
Bruxelles, 1978, p 378.   

 .491ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،  2
 .993ـ عزمى عبد الفاتح، املرجع السابق، 3
 - op cit, p379. Verhaegen,acques J                                                                   ـ 4
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حمكمة النق  تراقب صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى وهي بصدد مراقبتها للحكم 
  (.1)املطعون فيه وأهنا راع كل اإلجراءات املتحققة يف املوضوع

كلي أو ويتميز عدم كفاية األسباب الواقعية أو عيب القصور يف التسبيب عن االنعدام ال
اجلزئي هلا يف أّن األول هو عيب  يتصل إتصًاال وثيقًا جبانب املوضوع يف الدعوى، بينما 

  (.2)العيب الثاين له ارتباط ابلشكل فهو عيب يف الشكل
و خيتلف عدم كفاية األسباب الواقعية عن خمالفة القانون أو اصخلطأ يف تطبيقه يف أّن     

 كم،بينما يرد الثاين على جانب القانون فيه. األول يرد على جانب الواقع يف احل

و ترتبط رقابة حمكمة النق  على عدم كفاية األسباب الواقعية على وجوب استظهار احلكم 
املطعون فيه للوقائع األساسية للجرمية حيث فرضت أن تكون هذ  الوقائع ظاهرة بشكل 

 دقيق وتكشف بشكل واضح عن أركان اجلرعة املرتكبة.
بت حمكمة النق  املصرية توافر الركن املادي يف جرمية السرقة، واعتربت أن إدانة فقد راق 

املتهم هبذ  التهمة دون حتديد للواقعة و مكان وقوع اجلرمية بعد نقصًا وقصورًا يف 
أّن  4314أفريل  41كما اعتربت حمكمة النق  الفرنسية يف قرار مؤرخ يف   (.3)التسبيب،

عل املخل العلىن ابحلياء  دون أن يبني احلكم املطعون فيه بشكل إدانة املتهم بتهمة ابلف
من قانون العقوابت هو حكم مشوب بعيب  991واضح صفة العلنية اليت تتطلبها املادة 

 القصور يف األسباب ومن مثة قررت  نقضه. 
أبن من  49/13/4397حمكمة النق  يف بلجيكا يف قرار هلا مؤرخ يف  تو قد اعترب     

سلطتها أن تراقب مدى اتساق النتيجة اليت وصل إليها قاضي املوضوع وإهنا عرّبت  صميم 
 (.   4)فعال بشكل منطقي و غري متناق  مع الوقائع اليت يعلنها يف حكمه

كما نقضت احملكمة العليا يف اجلزائر عدة قرارات جزائية بسبب عدم تناسق النتيجة اليت 
اليت سيقت يف اجللسة و قررت أنه جيب إبراز مايثبت  قررها احلكم املطعون فيه مع األدلة

 . (.1)خاصة إدانة املتهم و من مثة عدت هذا القرار مشوب بعيب عدم كفاية التسبيب
                                                 

 .492، غري منشور، أشار إليه يف نواصر العايش،املرجع السابق،   4111، رقم 4392نوفمرب  41ـ جنائي 1
 .933عزمي عبد الفاتح، املرجع السابق،    ـ2

، مشار لدى حممد علي الكيك، املرجع 44رقم  11  79س  41/14/4327ـ نق  جنائي  مصري، 3
 499السابق،   

 ,p 380 .Jacques Verhaegen, op cit ـ.                                                                  4
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إن حتديد الواقعة اجلرمية يف احلكم يعرّب بصدق على أن حمكمة املوضوع قد أملت          
، وهذا من شأنه أن يسهل عمل احملكمة ابلدعوى املاما كافيا هبا وابألدلة اليت ترتبط هبا

العليا،ذلك أنّه يساعدها على بقائها كمحكمة قانون ال تعيد النظر من جديد يف موضوع 
       (.2)الدعوى و تسّلم به كما جاء به احلكم املطعون فيه

وجهات النق  مبناسبة رقابتها على األسباب الواقعية على  اومتتد رقابة احملكمة العلي    
بيان األدلة اليت اعتمد عليها احلكم املطعون فيه سواء أكانت أدلة الرباءة أو اإلدانة، فبيان 
الواقعة ال يتم بشكل كامل إال ببيان األدلة اليت تثبت الوقوع الفعل اجملرم أو تنفيه، فاقتصار 

همة اثبتة من التحقيق وما دار يف اجللسة دون أّن تبيان ملضمون احلكم على القول أّن الت
األدلة بشكل دقيق  و الذي  يكتشف معه عن صحة استدالل احلكم يف هذا اجلانب يعد 
قصوراً يف التسبيب ويعد احلكم املطعون فيه للنق  وقد كرست احملكمة العليا يف اجلزائر هذا 

 (.3)ااالجتا  وتبنته يف العديد من قراراهت

ويدق األمر ابلنسبة لبيان أدلة اإلدانة أكثر ذلك أن األحكام اجلزائية كما سبق الذكر  
ينبغي أن تؤسس على اجلزم واليقني وليس على جمرد االحتمال، ومن مثّة تراقب  احملكمة 
 العليا بيان أدلة اإلدانة ،و إذ جاء احلكم املطعون فيه خاليًا من هذا البيان اهلام و الدقيق
فإّن ذلك يعرض احلكم للنق  إللغاء بسبب القصور يف التعليل وهذا ما أقرته احملكمة العليا 

  (.5)وحمكمة النق  املصرية (.4)يف اجلزائر

                                                                                                                                          
 499، مشار لدى حممد علي الكيك، املرجع السابق،   44رقم  11  79س  4392/نوفمرب/41،  جنائيـ 1
 .739ـ علي حممود علي محودة، املرجع السابق،   2
، جمموعة 4394ماي  41، جنائي 737،   4393، 7، اجمللة القضائية، العدد4391أفريل  9ـ جنائي، 3

 .419قرارات الغرفة اجلنائية،   
ـ حيث جاء يف إحدى قراراهتا:"ينق  القرار املطعون فيه الذي يكتفي إلدانة املتهم بقول الشاهد الذي أدىل أبنّه 4

ذلك مينح تعوي  للضحية دون االعتماد على أي عنصر من رأى املتهم حاماًل قضيبًا من حديد و الذي فضاًل عن 
عناصر التقدير وال على أي دليل فين وال على خربة، أن هذا االستدالل ال يكفي إلدانة املتهم ألنّه مبين على دليل 

،غ م،مشار إليه يف نواصر العايش،املرجع 792،رقم 4399ماي  49ضين، وعلى جمرد االحتمال..."جنائي 
 .429 السابق،  

 994، 49،س9/9/4429،نق  جنائي،714رقم  4713   71،  49/44/4393ـ نق  مصري، 5
 .92،رقم 
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و غين عن البيان، أّن القاضي يعتمد يف التدليل على ما استقر يف وجدانه من خالل     
لسة مثل شهادة الشهود، أو من خالل اعتماد  سواء على األدلة املباشرة اليت سيقت يف اجل

اصخلربة اليت أجريت، ومن خالل اعرتاف املتهم، أو على األدلة غري املباشرة واليت يقوم 
القاضي ابستخالصها من املناقشات اليت حصلت أمامه أثناء اجللسة، ومنها القرائن 

لوضوح، وأن تكون القاطعة، غري أّن هذ  األدلة غري املباشرة ينبغي أن تتصف ابالتساق و ا
منطقية تتسق مع جمرايت التحقيق و الوقائع املطروحة و أوجه الدفاع املعروضة،و يظهر ذلك 
جليًا من خالل التسبيب اليت يعتمد  القاضي سواء يف الواقع أو يف القانون، وهذا من شأنه 

لص أن يقنع اصخلصوم مبا ذهب إليه يف حكمه، ويطمئن حمكمه النق  على النتيجة إىل خ
يتفق مع الوقائع املثبتة يف  خإليها ألهّنا بينت وقدمت يف شكل منطقي وعقلي مستسا 

   (.1)الدعوى

:استقر مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع يف معظم لرقابة على اقتناع احملكمةا-7
اجلزائري  التشريعات اجلزائية احلديثة، وأصبح مبدًأ مسيطرًا يف املواد اجلزائية، وقد تبىن املشرع

من قانون اإلجراءات اجلزائية، فالقاضي اجلنائي وفقًا هلذا املبدأ  747هذا املبدأ يف املادة 
حّر يف تكوين عقيدته االقناعية من أي دليل شاء من األدلة اليت طرحت يف اجللسة وال 

 رقابة عليه من احملكمة العليا يف هذا اجلانب. 
: املنهج أي كيفية االقتناع، و املضمون أي النتيجة يتنيفاالقتناع يقوم على فكرتني رئيس    

وإذا كان من املسلم به أن القاضي اجلنائي ال رقابه عليه يف  (.2)اليت وصل إليها االقتناع
الفكرة الثانية أي مضمون االقتناع إال ضمري  وما يراتح إليه وجدانه،فإنّه مقيد يف الفكرة 

إىل االقتناع، فينبغي أن يكون منهجًا سليمًا مستساغاً  األوىل أي يف املنهج الذي يوصل به
ومنطقيًا يؤدي معه إىل قبول النتيجة اليت وصل إليها وهذا املنهج خيضع لرقابة احملكمة العليا 

 وجهات النق  بشكل عام.
وابلرغم من هذ  امليزة اليت ميتاز هبا القاضي اجلنائي أبّن منحه املشرع سلطة تقديرية     

واسعة يف االقتناع، فإنّه يف املقابل شّدد على ضرورة أن يبين هذا االقتناع على أساس 

                                                 
 .942ـ أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت، املرجع السابق،  1
 .499ـ حممد علي الكيك:رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع السابق،   2
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صحيح، فالبد أن يكون له سند يف أوراق الدعوى املطروحة عليه و أّن يكون وليد مثرة 
  (.1)ليت دار ابجللسة. وأّن ينضبط هذا االقتناع ابلضوابط املنطقية و العقليةاملناقشات ا

فاحملكمة العليا وجهات النق  تراقب املصادر اليت مبوجبها تّكون لدى القاضي قناعة     
معينة، فاحملكمة العليا ال تبسط رقابتها على سلطة احملكمة يف تقديرها لدليل دون آخر، 

أقوال الشهود وأتخذ بشهادة طرف وتطرح شهادة آخر، أو أتخذ  فلها أّن تفاضل بني
مبضمون خربة فنية وتستبعد أخرى، فهذا من صميم سلطتها التقديرية اليت ال تتدخل حمكمة 

 . (2)النق  فيها
غري أن حمكمة املوضوع مطلوب منها أن تين قناعتها على أساس أدلة ومستندات     

طرحت عليها ابجللسة وجيب عليها أن تظهر ذلك يف حكمها، فتلتزم إبيراد مضمون األدلة 
اليت اعتمدهتا كأسيس لقناعتها، حىت تتحقق الرقابة من طرف جهات النق  على هذ  

ا مصدر يف أوراق الدعوى و أهّنا مل أتت نتيجة وهم أو خيال األدلة وتتأكد أن هذ  األدلة هل
  (.3)أو حتكم

وتقوم احملكمة العليا برقابة األسباب من حيث تناسقها وتكاملها، وإهّنا بعيدة عن     
التناق  و التضاذ، وإهّنا كافية ألّن ترتتب عنها النتيجة اليت أعلنها احلكم،وتعد هذ  وسيلة 

ع احملكمة، من الناحية املوضوعية فهي رقابة على التسبيب وليس على لرقابة مصدر اقتنا 
 (. 4)التقدير

إّن الرقابة اليت متارسها احملاكم العليا ال متتد إىل أسباب االقتناع الشخصي، فهذ  تفلت     
من الرقابة لكن هذ  األخرية متتد ألسباب االقتناع املوضوعي بواسطة رقابة األسباب 

 الواقعية.
وقد استقرت أحكام حماكم النق  على أّن يكون اقتناع احملكمة منضبط ببع      

الضوابط السابقة الذكر، فتنبغي أن تكون األدلة متناسقة فيما بينها، مث بينها ومنطوق احلكم 
وأن يكون اليقني القضائي هو أساس احلكم ال سيما يف أحكام اإلدانة ،فاملتهم بريء حىت 

                                                 
 .479،   قعبد الغريب:حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع و أثر  يف تسبيب األحكام، املرجع السابـ حممد 1
 .919ـ علي حممود علي محودة:املرجع السابق،   2
 .727،  4331، 4، اجمللة القضائية، العدد4391ماي  41ـ جنائي 3
Jacques Verhaegen,Op Cit, P 378                      ـ                                                 4
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ل اليقني وإن أي شك يفسر ملصلحته فاليقني املطلوب ليس اليقني تثبت إدانته على سبي
الشخصي للقاضي، وإّّنا هو اليقني القضائي الذي يستطيع أن يصل إليه اجلميع من خالل 

 (. 1)أدلة الدعوى وما دار ابجللسة

واعتربت (. 2)وقد سلكت حمكمة النق  املصرية هذا املسلك يف القرارات الصادرة عنها    
ا ال جيوز حملكمة املوضوع أن تقيم حكمها على أمور ال سند هلا يف أوراق الدعوى أهنّ 

كما اعتربت حمكمة النق  الفرنسية أن تقدير الدليل و أثر  يف اإلثبات مرتوك (. 3)وحتقيقاهتا
 (. 4)لتقدير حمكمة املوضوع طاملا أهّنا ال حيتوي على تعارض أو خمالفة للقانون

ة العليا يف هذا االجتا  واعترب من صميم عملها واختصاصها أن تراقب وقد سارت احملكم    
مدى تسبيب حمكمة املوضوع ألحكامها واعتمادها على أدلة مقبولة، متّكن احملكمة العليا 
من االطمئنان لالقتناع الذي التزمته احملكمة، ولذلك عّدت احملكمة العليا قصورًا يف 

لفاظ واحلركات املستعملة اليّت أسست عليها املتابعة إبهانة التسبيب إغفال  ذكر الوقائع واأل
موظف، وقّررت أّن االقتصار على القول أبنّه بعد مناقشة الوقائع يف اجللسة واإلطالع على 
مستندات امللف تبنّي للمجلس أنّه ال توجد الدالئل الكافية للحكم على املّتهم، قصورًا يف 

 (. 5)التسبيب يستوجب النق 

اعتربت احملكمة العليا أيضاً أّن إدانة مّتهم بتهمة السرقة دون ببيان دقيق لنوعية األفعال كما 
فالقانون قد سّلم لقضاة (. 6)اليّت قام هبا املّتهم وال لطبيعة املادة املسروقة قصورًا يف التسبيب

من قانون  747من املادة  4املوضوع يف حّقهم يف االقتناع الشخصي طبقًا للفقرة/
إلجراءات اجلزائية ومع ذلك ألزمهم أبن يكون هذا االقتناع قد تّكون وبىن على األدلّة اليّت ا

قّدمت يف اجللسة ولذلك صرحت احملكمة العليا يف قرار هلا أبنه" ال ميكن لقضاة املوضوع 

                                                 
 .491ـ حممد عيد الغريب: املرجع السابق،   1
   71س  1/7/4329، نق  جنائي، 141رقم  911   9، مج ج 79/7/4311ـ نق  جنائي مصري،2

 .17، رقم 499   79س  71/7/4321، نق  جنائي، 91رقم  491
 .17رقم  449   99س  71/7/4321ـ نق  جنائي مصري: 3

      .Crim 10 Juin 1904 D1904Cass-1-                                       ـ                          4
N° 577  

 .429، غري منشور، مشار إليه يف: نواصر العايش، املرجع السابق،   914، رقم 4399ماي  49ـ جنائي 5

 .999،   4393، 1ائية، العدد، اجمللة القض4391أكتوبر 49ـ جنائي 6



126 
 

رايً أن يؤسسوا قرارهم إاّل على األدلّة املقدمة هلم  أثناء املرافعات واليّت تتّم مناقشتها حضو 
  (. 1)من قانون اإلجراءات اجلزائية 747وذلك عمالً ابملادة 

وقد امتدت رقابة حماكم النق  إىل ضرورة أن يكون اقتناع احملكمة منطقياً، فيكون عمل     
القاضي نتاج تفكري يتطابق مع قواعد املنطق السليم، وأن يكون وليد مقّدمات تكفي لتربير 

، فمحكمة النق  تفرض على حمكمة املوضوع التزام التسبيب النتيجة اليّت يتضمنها احلكم
وذلك بصفة خاصة القرار الّذي يربئ املّتهم متجاوزة بدلك اعرتافه الذي مت أثناء احملاكمة، 

 (.2)فالقاضي الذي ال أيخذ ابعرتاف املتهم  يتصادم ابلّضرورة مع مبادئ  املنطق

القرار الّذي يعرتف بوجود الوقائع املنسوبة للمّتهم  كما اعتربت احملكمة العليا يف قرار هلا أنّ  
ويف نفس الوقت يطلق سراحه قرارًا متناقضًا غري منسجم مع العقل واملنطق، ومن مثّة يتعنّي 

 (. 3)الغاؤ 
وقد قضت حمكمة النق  املصرية أبنّه يصح يف العقل واملنطق أن يعرف الّشخص من     

اصخللف إثر فرار  خصوصًا إذا سبقت معرفته ملن رآ  وكان هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من 
 (. 4)حصول الرؤية يف الّنهار

إذًا فمنطقية التسبيب تفرض على احملكمة العليا وجهات النق  أن ال تقف عند حدود   
الرقابة الشكلية لألسباب بل تدفع ألن تكون رقابة النق  هي رقابة فعلية تتجه حنو نشاط 
حمكمة املوضوع  اإلجرائي وتقدر فعاًل ما إذا كان هذا النشاط الّذي تقوم به يؤدي منطقياً 

اليّت استخلصتها يف قرارها. ومن مثّة قد " تطلبت حمكمة النق  أن تكون  إىل النتائج
تقريرات القاضي الواقعية هي تقريرات منطقية،حبيث أّن كل واقعة تكون مقّدمة منطقية ملا 

 (.5)بعدها ونتيجة منطقية ملا قبلها

                                                 
 .99، االجتهاد القضائي،   4397جانفي  74ـ جنائي 1

,Alya Rached,de l’intime conviction du Juge, Thése De Doctorat,Université de Paris ـ2
      1942, P 143-244.                                                               

 .949،  92، العدد 4399السنوية للعدالة، ، سنة  رة، النش4399ماي  94ـ جنائي 3
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يكون هذا فحىّت وإن منح القانون صالحية تقدير الدليل لقاضي املوضوع فإنّه ألزم أن  
الدليل مّتفقًا مع ابقي القرائن واألدلّة املقّدمة يف الدعوى وأن يكون مقبواًل ومنسجمًا مع 

 (.1)املنطق وإالّ اعتربت احلكم مشوابً بعيب الفساد يف االستدالل

ومما تقّدم، اّتضح بشكل واضح كيف متكنت حماكم الطعن ابلنق  من مّد رقابتها على  
م يف حدود معّينة،ومل تكتف ابجلوانب القانونية،وقد اعترب بع  اجلانب املوضوعي للحك

الفقه هذا األمر شيئًا إجيابيًا ينبغي تشجيعه،ألنّه سيؤدي يف النهاية إىل تنقية األحكام 
القضائية اليّت عّلقت هبا أخطاء خمتلفة واقعية،كما أنّه سيؤدي بقضاة املوضوع إىل 

واقع خوفًا من نق  األحكام اليّت تعرتيها عيوب التمحيص والتدقيق يف دراسة مسائل ال
 (2)التسبيب الواقعي

بل وقد اعترب بع  الفقه اآلخر أّن رقابة النق  على اجلانب الواقعي قد حّققت من .
الناحية العملية أكرب  قدر ممكن  من العدالة ودفعت إىل التطبيق السليم لقاعدة حرّية 

يم وصحيح، كما أّدت إىل رفع مستوى األحكام القاضي يف تكوين عقيدته على أساس سل
 (.3)القضائية وجعلها أقرب للعدالة

وقد تباينت التشريعات يف تربير امتداد رقابة حمكمة النق  على األسباب الواقعية،     
فبينما جند املشرّع الفرنسي قد نّص يف قانون اإلجراءات اجلزائية على إمكانية بسط رقابة 

سية على مدى كفاية األسباب الواقعية،وقد أصدرت هذ  األخرية قرار حمكمة النق  الفرن
هلا تؤكد فيه على حّقها يف رقابة الوقائع يف اعتمدها احلكم كاألساس له وذلك من حيث  
كفايتها ووضوحها يف أن تؤدي إىل التطبيق القانوين السليم الّذي اعتمد احلكم املطعون 

 (.4)فيه
الّذي اعتمد املشرّع املصري يف مّد رقابة النق  على مدى كفاية وأما األساس القانوين     

من قانون اإلجراءات اجلنائية  من ضرورة  941األسباب الواقعية، فهو ما نّصت عليه املادة 

                                                 
 .97ـ رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصرف يف التحقيق، املرجع السابق،   1

 .431ـ حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع السابق،   2

 .17ر التصرف يف التحقيق ،املرجع السابق،  وأوام ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية،ـ رؤوف عبيد3
Cass Crim 17 Novembre1970, Bull N°198.                                                          
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ذكر دقيق للواقعة املستوجبة،وهذا حىّت تتمكن حمكمة النق  من أعمال رقابتها على هذا 
شرط ذكر بياانت الواقعة يعّد غري كاف للواقعة ويرتتب اجلانب فد اعتربت أن عدم استثناء 

وقد اعترب بع  الفقه املصري أن ما مسح حملكمة النق  أن تتدخل  (.1)عليه بطالن احلكم
يف حدود معينة للرقابة على اجلانب املوضوعي للحكم وهو أن يكون تقدير احملكمة يف 

التقدير السئ الذي ال يسمح حملكمة  مسألة الواقع قد أصابه شططاً وعيواب جوهرية، فمجرد
النق  الرقابة على موضوع الدعوى، بل جيب أن يصل هذا الشطط إىل حد كبري ومثال 
ذلك: أن تعتمد حملكمة يف قضائها على أدلة غري موجودة يف ملف الدعوى ومل تطرح 

كون هذ  للمناقشة يف اجللسة، أو قد تكون احملكمة قد غريت يف الواقعة املرتكبة،أو أن ت
األخرية غري اثبتة ومستقرة يف ضمري احملكمة، أو أّن قضاء احملكمة قد استند إىل أدلة 

 ىوإجراءات غري مشروعة. فكل هذ  األسباب تسمح بتدخل حمكمة النق  مبّد رقابتها عل
جانب املوضوع يف احلدود اليت تبقيها على صفتها األصلية كجهة تراقب القانون وليس 

  (.2)الوقائع
أّما ابلنسبة للتشريع اجلزائري وقد رأينا يف العديد من قرارات احملكمة العليا كيف تطرقت     

للوقائع و هي بصدد إعمال رقابتها على األحكام املطعون فيها ابلنق  و يعد نص املادة 
من ق إ ج مرجعًا أساسيًا يف اعتماد هذا النوع من الرقابة، فضال على نص املادة  923
إ ج ج اليت اعتربت أن القصور يف التسبيب ولو يف النواحي الواقعية يعّد أحد  من ق 111

أسباب و أوجه الطعن ابلنق  اليت ميكن للطاعن إاثرهتا أمامها، وهذا الصدد صرحت 
احملكمة العليا يف أحد قراراهتا أبنّه:"إّن كل قرار يقضي إبطالق السراح جيب أن يتضمن ذكر 

ح املصرح به مسألة واقع مثل: عدم إدانة املتهم أو كان مسألة قانون ما إذا كان إطالق السرا 
 (.      3)مثل التقادم أو املصاحلة... وهي عناصر ختضع كلها لرقابة اجمللس األعلى " 

                                                 
 و ما يليها.439السابق،   ـ حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع 1

  ,le (contrôle: A la frontiére du pouvoir souverainChristion CHARRUAUT             ـ2
,collection d’études juridiques, la cour de cassation et l’élaboration du léger)      

droit, dirigée par Nicolas Molfessis,économicas,2004.P125,  
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و مع فهي تؤكدّ بقوة على أهنّا تبقى جهة رقابة على املسائل القانونية ال تعيد النظر يف 
يف إحدى قراراهتا من أنّه:"يراقب اجمللس األعلى تطبيق القانون الوقائع كما أعلنت هي ذاهتا 

ال الوقائع، ووقائع التهمة يثبتها قضاة املوضوع الذين هلم يف ذلك السلطة املطلقة وليس من 
  (.1) اختصا  اجمللس إعادة النظر فيها..."

املواد اجلزائية ال تعيد و اذا كان من املستقر قانوان و فقها من أن احملكمة العليا الفاصلة  يف 
النظر يف الوقائع مبناسبة الطعون ابلنق  الواردة اليها ،حيث تبقى دائما حمافظة على دورها 
يف مراقبة سالمة و صحة تطبيق القانون،فإن املشرع اجلزائري خالفا هلذ  القاعدة الثابتة فقد 

واردة اليها يف املواد املدنية مسح للمحكمة العليا يف اجلزائر حال فصلها يف الطعون ابلنق  ال
أن تنظر من جديد يف الوقائع و تفصل فيها بقرار تنفيذي و يكون ذلك يف  حالتني 

  (2) من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 921حددهتما املادة 
 :بيان أسباب الّرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية:الفرع الثاين

كمة املوضوع حرّية واسعة يف تشكيل قناعتها من األدلّة اليّت أصبح من املعروف قانوانً أن حمل
تراها مالئمة حسب سلطتها التقديرية،كما ختضع لتقديرها الطلبات األساسية والدفوع 
اجلوهرية اليّت يبديها أطراف الدعوى خالل اجللسة،غري أهّنا ملزمة ابلّرد يف أسباب حكمها 

أمامها إاّل اعترب حكمها معيبًا وقاصرًا يف التسبيب  على هذ  الطلبات والدفوع اليّت أثريت
 يتعنّي الغاؤ  تبعاً لذلك.

من قانون اإلجراءات اجلزائية على إلزامية رّد احملكمة على املذكرات  717فقد نّصت املادة 
اليّت تقّدمها أطراف الدعوى،حيث تفصل فيها حبكم واحد يبث أّوالً يف الدفوع األولية مثّ يف 

 (.3) املوضوع

                                                 
 .991، جمموعة األحكام،   4399 ديسمرب 42ـ جنائي، 1

ر احملكمة العليا الفاصل يف ق إ ج م و إ على مايلي:".....اذا مل متتثل جهة االحالة لقرا 921ـ حيث تنص املادة 2
.  جيب على احملكمة العليا الطعن ابلنسض الثاين البث يف موضوع النزاعمسألة قانونية ،جيوز هلذ  األخرية و مبناسبة 

 . و يكون قرارها قابال للتنفيذ"الوقائع و السانون عند النظر يف طعن اثلث ابلنسضأن تفصل من حيث 

:"...و احملكمة ملزمة ابإلجابة عن املذكرات املودعة على هذا الوجه إيداعاً قانونياً من ق إ ج ج 917ـ تنص املادة 3
يتعني عليها ضم املسائل الفرعية و الدفوع املباداة أمامها للموضوع و الفصل فيها حبكم واحد يبّث فيه أواًل يف الدفع 

 مث بعد ذلك يف املوضوع".



130 
 

وقد قضت احملكمة العليا بنق  القرارات اليّت مل تلتزم ابلّرد على الطلبات اليّت أبداها 
األطراف ومل تسبب ذلك يف  منت قرارها معتربة ذلك قصورًا يف التسبيب فقد قضي 
أبنّه:"من املقرر قانواًن أّن القرار الّذي ال تكون أسبابه كافية ملواجهة ما قّدم من أدلّة يف 

دعوى وما أبدي من طلبات ودفوع أطرافها، فإّن هذا القرار يكون مشواًب ابلقصور يف ال
 (.1)التسبيب

من ق إ ج على أنّه من األوجه اليّت يبىن عليها الطعن ابلنق   111/1كما نّصت املادة   
 هو اإلغفال عن الفصل يف أحد الطلبات املقّدمة من األطراف أو من طرف النيابة العامة.

نّص املشرع املصري أيضًا على هذا االلتزام الذي يقع على احملكمة، حيث نّصت و قد 
من ق إ ج م على أنّه"جيب على احملكمة أن تفصل يف الطلبات اليت تقدم هلا  944املادة 

من اصخلصوم وتبني األسباب اليت تستند إليها".كما استقر قضاء حمكمة النق  املصرية على 
وهري سواء بذكر  يف منت احلكم أو ابلّرد عليه يعّد قصوراً أن سكوت احلكم عن دفاع ج

  (.2)مبطالً للحكم
اجلزائية على بطالن األحكام اليت مل  تكما نص املشرع الفرنسي صراحة يف قانون اإلجراءا

 .تلتزم ابلرد على الطلبات اليت يبديها األطراف
اجلوهرية و التزام احملكمة ابلّرد  عو سنبني فيما يلي املقصود ابلطّلبات اهلامة والدفو     

عليها، و الشروط اليت يتطلبها القانون إبلزام احملكمة ابلّرد عليها،و اآلاثر املرتتبة عنها من 
 الرّد عليها وكذا تسبيبها وبيان ذلك يف األحكام اجلزائية وذلك كما يلي: ةحيث إلزامي

و الدفوع يف إطار قانون :خيتلف مفهوم الطلبات عاملسصود ابلطلبات والدفو أوال:
اإلجراءات اجلزائية،عن مفهومها يف قانون اإلجراءات املدنية،فالطلبات طبقًا لقانون 
اإلجراءات اجلزائية هي كل الطلبات اليت يبديها الطرف و اليت تتفق مع وجهة نظر  يف 

ئه أو نفياً الدعوى ومنها ابصخلصو  طلبات التحقيق اليت يتقدم هبا إىل احملكمة إثبااًت إلدعا

                                                 
، املرجع 4399جانفي 74، جنائي 731،   4331، 4ة، العدد ، اجمللة القضائي4391أكتوبر  49ـ جنائي، 1

 .941،   4393، 1السابق، العدد

 .499ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية وأوامر التصرف يف التحقيق ،املرجع السابق،   2
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إلدعاء خصمه.و مثاله: طلب مساع شاهد نفي أو طلب إجراء معاينة ملكان احلادث، أو 
 (. 1)أتجيل اجللسة إلعداد دفاعه

طرف املدين أو من النيابة العامة، أّما الدفوع الوتقّدم الطلبات سواء من طرف املتهم أو     
يتمسك اصخلصم،فالّدفوع قد تكون  فيقصد هبا أوجه الدفوع املوضوعية أو القانونية اليت

دفاع"وقد تكون قانونية ويطلق عليها"دفوع"، فأوجه الدفاع  هموضوعية ويطلق عليها"أوج
متنوعة حسب تعدد وتنوع الدعاوى اجلزائية وموضوعاهتا وال ميكن  و وضوعية عديدةامل

بصفة كاملة أو غري أهّنا هتدف مجيعها إّما إىل عدم ثبوت الواقعة اجلرمية ا أبي حال.هحصر 
عدم نسبتها لشخص املتهم وذلك إذا أريد هبا التنّصل من حكم اإلدانة،أو التقليل من 

  (.2)خطورهتا وقيمتها إذا أريد هبا التخفيف من العقوبة
أّما الدفوع القانونية فهي تلك الدفوع اليت يبديها أطراف الدعوى اجلزائية وتستند إّما      

ىل قانون اإلجراءات اجلزائية،أو إىل نصو  خاصة فهذ  الدفوع إىل قانون العقوابت،أو إ
 إحلاقهاميكن حصرها ألهنا  تتعلق ابلنصو  القانونية املوضوعية منها أو الشكلية. وميكن 

ابلّرغم من ذلك أبوجه الدفاع املوضوعية ألّن حبثها ودراستها من طرف حمكمة املوضوع 
يتطلب حتقيقًا يف موضوع الدعوى، لذلك جيب أن يتّم الدفع أمام حمكمة املوضوع غري أنّه 

 .(.3)ال جيوز إاثرهتا ألّول مرة أمام احملكمة العليا
وع املستندة إىل قانون العقوابت مثل الدفع وّنيز يف إطار الدفوع القانونية بني الدف    

ابنعدام ركن من أركان اجلرمية أو الدفع  بتوافر سبب من أسباب اإلابحة أو موانع املسؤولية 
اجلنائية وغريها،ومن الدفوع املستندة إىل قانون اإلجراءات اجلزائية مثل الدفع ابنقضاء 

أو الدفع ببطالن التكليف املباشر (. 4)من ق إ ج ج 9الدعوى العمومية طبقًا لنّص املادة 
من ق إ ج ج  أو الدفع ببطالن التفتيش و  992أمام حمكمة اجلنح طبقًا لنّص املادة 

 القب  وبطالن إجراءات املتابعة وغريها.

                                                 
 .499 ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق ،املرجع السابق،  1

 .421ـ حممد عبد الغريب،املرجع السابق،   2

 .429ـ.املرجع نفسه،   3

من ق إ ج ج:"تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تعليق العقوابت بوفاة املتهم أو ابلتقادم و العفو  9ـ تنّص املادة 4
 ".الشامل أو إبلغاء قانون العقوابت أو بصدور حكم حائز لقّوة الشيء املقضى فيه...
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وتتمتع الطلبات و الدفوع اجلوهرية أبمهية قصوى يف النظم اإلجرائية املختلفة، ذلك أهنا     
يف الدفاع نفسه عن طريق إبداء الطلبات األساسية و الدفوع اجلوهرية اليت تعد وسيلة املتهم 

متّكنه من إبعاد التهمة عنه ويثبت براءته عن طريق التدليل على عدم نسبة األفعال اجلرمية 
إليه، أو عدم مشروعيه اإلجراءات اليت اختذت ضد  وذلك بواسطة تقدميه للدفوع املختلفة 

 (.1)أمام احملكمة

لك تعد هذ  الدفوع ضمانة أساسية حلقوق الدفاع اليت ينبغي احرتامها، عن طريق التزام وبذ 
احملكمة الرّد عنها بردود سائغة و مقبولة وتعلن يف األسباب اليت تضمنها يف أحكامها وهذا 
من شأنه أن يثري قاعدة اجلزم واليقني اليت تتصف هبا األحكام اجلزائية. فإذا كان املتهم قد 

دفوعًا جّدية ينبغي للمحكمة أن تقف عندها و ترّد عليها وقد تدفع الشكوك اليت   أبدى
كانت حتوم حول املتهم ويقوي من قاعدة اليقني يف أحكام اإلدانة وهذا طبعًا مىت توافرت 
هلذ  الطلبات و الدفوع الشروط القانونية املقبولة. فقد اعتربت احملكمة العليا أّن عدم الرّد 

اليت أثراها اصخلصم هو نقص يف التسبيب ينبغي حملكمة املوضوع عن تنأى عنه،  ععلى الدفو 
 (. 2)بل عليها أن تدرس هذا الدفع وترد عليه يف بيان أسباهبا

:ألزم املشرع حمكمة املوضوع الدفوع اجلوهريةام احملكمة ابلرّد على الطلبات و التز  مبدأاثنيا:
عتبار ذلك يشّكل ضمانة أساسية ألطراف ابلرّد على الطلبات و الدفوع اجلوهرية، اب
غري أّن القانون قصد ابلطلبات و الدفوع  (.3)الدعوى و اطمئناهنم على حقوقهم وحرايهتم

تلك الطلبات اهلامة األساسية و الدفوع اجلوهرية وليس كل الطلبات و الدفوع اليت ميكن 
ألطراف الدعوى أن يتمسكوا هبا، وذلك يقتضي الطرق لكل من الطلبات مث الدفوع على 

 النحو التايل:
 إذا كان من شأنه أن يؤثر يف نتيجة :يعترب الطلب هامًّا أو جوهرايً الطلبات اجلوهرية-4

احلكم، كأن يقدم املتهم دلياًل مل يكن حتت يد احملكمة، فالطّلب اجلوهر ينصب ابألساس 
على كل دفاع من شأنه أن يغري يف املركز القانوين للمتم فتنتفى عنه التهمة املوجهة إليه، أو 

                                                 
 .979ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،   1

 .941،   4393، 1، اجمللة القضائية، العدد4399جانفي 74ـ جنائي، 2

 حسين اجلندي، وسائل الدفاع أمام القضاء اجلنائي، دار النهضة العربية،,op cit,p 396Ch.PERLMANـ 3
 .43،   4393الطبعة األوىل،،
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ه، أو يقلل من مسؤوليته يف يشكك يف ثبوهتا فيستفيد من مبدأ الشك الذي يفسر لصاحل
املشاركة يف اجلرمية فيستفيد على األقل من ظروف التخفيف.و عليه فاحملكمة مطالبة ابلرّد 
على كّل طلب جوهري تقدم به املتهم، وإّن إغفال ذلك بعد مساسا حبق الدفاع، وقصوراً 

 (.1)يف التسبيب و اليت تراقبه احملكمة العليا و جهات النق 

ثلة الطلبات اجلوهرية طلب املتهم معانية مسرح اجلرعة إلثبات أّن به حواجز متنع ومن أم    
دون رؤية الشهود ملا يقع منه على املسافات اليت ذكروها يف شهادهتم.حيث كان التحقيق 
خاليًا من هذ  املعانية، ومل تستجب احملكمة هلذا الطلب ومل ترّد عليه فإّن حكمها هذا يعّد 

  (.2)قاصراً 
تعترب الدفوع جوهرية إذا ترتب على قبوهلا تغيري سواء يف اختصا  :الدفوع اجلوهرية-7

احملكمة اليت تنظر الدعوى،أو تقرر عدم قبول الدعوى شكاًل ملخالفتها الشروط الشكلية 
املقررة قانوانً،أو تقرر نفي التهمة عن املتهم وتربئته تبعًا لذلك،ومثاهلا الدفع بتوافر حالة 

لشرعي أو توفر حالة اجلنون لدى املتهم و لكونه أحد موانع املسؤولية اجلنائية و الدفاع ا
 غريها.

وقد عرّفت حمكمة النق  املصرية الدفوع اجلوهرية إذ جاء يف تقرير هلا أبنّه:"يتعلق بتحقيق  
احملكمة  تعطيه الدليل املقدم يف الدعوى ويرتتب عليه لوصح تغيري وجه الدعوى فيها، وإذا مل

حّقه وتعىن بتحقيقه بلوغًا إىل غاية األمر فيه، واقتصرت يف هذا الشأن على ما أوردته يف 
حكمها الطراح ذلك الدفاع عن أسباب ال تؤدي إىل النتيجة اليت رتبت عليه، فإّن احلكم 

  (.3)يكون معيباً مما يستوجب نقضه"
كمة و إاّل اعترب ذلك فجوهرية الدفوع إذا والذي يقع واجب الرّد عليه من طرف احمل    

قصور يف التسبيب، هو يف األثر الذي حيدثه يف نتيجة احلكم الصادر،وقد أوردت  قضاء 
النق  مبصر العديد من األمثلة هلذ  الدفوع اجلوهرية و مثاهلا: أن يدفع املتهم أّن اعرتافه مت 

....اخل. أو متسك حتت اإلكرا .و أن يدفع املعارض أبنه ليس هو احملكوم عليه احلقيقي...

                                                 
 .422السابق،    ـ حممد عبد الغريب، املرجع1

 .429ـ املرجع نفسه،  2

 4329فيفري  44، 31   79، رقم 71، جمموعة أقسام حمكمة النق  س 4329جانفي 77ـنق  مصري، 3
 ، مشار إليه يف املرجع نفسه.414   77رقم  71س 
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املتهم بوجود  خارج البالد أثناء ارتكاب الوقائع اجلرمية وتقدميه جواز سفر يثبت ذلك...، 
فالّدفوع اجلوهرية إّما أن تكون موضوعية تستند إىل القانون املوضوعي كقانون العقوابت، أو 

 أّن تكون إجرائية تستند إىل قانون اإلجراءات اجلزائية.  
عن البيان أّن احملكمة غري ملزمة ابلرّد على تلك الطلبات و الدفوع غري  وهذا وغين    

اجلوهرية، واليت ال يؤدي التمسك هبا إىل التغيري يف نتيجة احلكم الصادر يف الدعوى، وال 
 يعترب إغفاهلا وعدم الرّد عليها نقصاً يف التسبيب. 

لدفوع اجلوهرية اليت أثربت أمام و جيدر التذكري يف هذا الصدد أبّن مجيع الطلبات و ا    
احملكمة االبتدائية، ميكن إاثرهتا مرة أخرى أمام حمكمة االستئناف ذلك أّن هذ  األخرية 
حمكمة موضوع،تعيد النظر من جديد يف األمور املوضوعية و القانونية معاً.وميكن إاثرة تلك 

وضوعية منها و القانونية الطلبات اليت مل تستجب هلا حمكمة الدرجة األوىل،أو الدفوع امل
سواء تلك تستند إىل قانون العقوابت أو على قانون اإلجراءات اجلزائية،وإذا رفضت جهة 

  (.1)االستئناف أن ترّد على هذ  الطلبات و الدفوع اجلوهرية  تكون قد أخلت حبقوق الدفاع
هذا ابإلضافة إىل أّن الكثري من الدفوع الشكلية و املوضوعية ال تظهر احلاجة إليها إالّ     

بعد غلق ابب املرافعة أو بعد صدور احلكم من هيئة احملكمة االبتدائية،فيتعني تبعًا لذلك 
وإذا رفعهًا أمام جهة االستئناف اليت يتعني عليها الرّد عليها بردود مسببة تنقع األطراف هبا،

مل حتصل هذ  القناعة فيمكن التظلم منها أمام قضاء النق  ،أّما إذا مل يتمسك األطراف 
إباثرة هذ  الدفوع أمام جهة االستئناف و أغفلوها فال ميكن إاثرهتا مبناسبة الطعن ابلّنق ، 
 عدا تلك الدفوع املتعلقة ابلّنظام العام اليت  ميكن للمحكمة العليا أن تثريها من تلقاء

  (.2)نفسهاأو بناء على طلب األطراف
:األصل أّن قاضي املوضوع يلتزم ابلرّد على  إبداء الطلبات و الدفوع اجلوهرية اثلثا:شروط

كّل الطلبات و الدفوع اليت قدمت إليه من أطراف الدعوى، ويرتتب على خمالفة ذلك 
ممّا يعيب احلكم مساسًا حبقوق الدفاع، ويوصف احلكم الصادر فيه ابلقصور يف التسبيب 

 وميكن الطعن فيه ابلنق  هلذا السبب. 

                                                 
 .423ـ حممد عبد الغريب، املرجع السابق،   1

 .491أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،  ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و 2
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غري أّن قاضي املوضوع ليس ملزمًا ابلرّد على كّل الطلبات و الدفوع بل هو ملزم ابلرّد على 
تلك الطلبات و الدفوع اليت تتوافر شروط معينة.فقد نّشط الفقه يف وضع شروط ميكن 

 كما يلي:تقسيمها إىل شروط شكلية وأخرى موضوعية وذلك  
تلتزم حمكمة املوضوع ابلرّد يف :بداء الطلبات والدفوع اجلوهريةإل الشروط الشكلية-4

 أسباهبا على الطلبات و الدفوع املقدمة إليها و اليت توافر فيها الشروط لشكلية اآلتية:
جيب أن يقدم الطلبات أو الدفوع من :اد احملدديار الطلب أو الدفع يف املعيث أنّ -1.1 

صاحبه يف الوقت احملدد،وهذا الوقت يتحدد ابملرافعة،إذ جيب تقدميه قبل إغالق ابب طرف 
املرافعة،فإذا كانت إجراءات احملاكمة قد استوفيت من الناحية القانونية، فإّن حمكمة املوضوع 

 غري ملزمة ابلرّد عن الطلبات و الدفوع اليت ترّد إليها بعد هذا امليعاد.
فتح ابب املرافعة فهو يدخل ضمن السلطة التقديرية حملكمة املوضوع  أّما ابلّنسبة إلعادة 

لكي نتمكن من استيضاح بع  األمور الغامضة سواء مت ذلك بناء على طلب من أحد 
 اصخلصوم أو تلقائياً من عندها إذا رأت أن ذلك حيقق العدالة وفقاً لقناعتها.

ب املرافعة من جديد إذا بىن ومع ذلك يرى بع  الفقه أنه يكون للخصم حق يف فتح اب 
على سبب جدي وجوهري حدث بعد قفل ابب املرافعة،ابعتبار أن مرحلة احملاكمة هي 
فرصة حقيقية لكل طرف إلبداء طلباته ودفوعه واليت من شأهنا أن تنري احملكمة وتصوب 

يتم نظرها،غري أنّه ينبغي أن يراعى عند إعادة الدعوى للجدولة و املرافعة من جديد أن 
  (.1)إعالن اصخلصم بذلك ليتمكن من االتصال ابلّدعوى

هذا ابإلضافة إىل أّن بع  الدفوع الشكلية خاصة تلك اليت تسند إىل قانون اإلجراءات 
اجلزائية أو إىل نصو  خاصة فإنّه ينبغي أن تقدم قبل البدء يف مناقشة املوضوع و إالّ سقط 

كمة ابلرّد عليها ضمن تسبيبها للحكم. فعدم إاثرة هذ  احلّق يف إبدائها ومن مثّة ال تلتزم احمل
الدفوع يف وقته احملدد يعترب رضاء وتنازل من اصخلصم ال جيوز إاثرته بعد الولوج يف مناقشة 

من  992املوضوع،ومثاله: الدفع ببطالن التكليف ابحلضور املباشر املقدم طبقًا لنّص املاّدة 
 .من ق إ ج 92لي وفقاً لنّص املادة أو الدفع بعدم االختصا  احمل. ق إ ج

من ق إ ج ج بشأن الطعن يف صحة يف اإلجراءات  731وهذا أيضًا ما قررته املادة 
التحضريية املتعلقة مبحكمة اجلناايت إذ جيب أن يودع املتهم أو حماميه مذكرة تتضمن دفوعه 

                                                 
 .492،493ـ املرجع نفسه،  1
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وذلك قبل البدء يف املرافعات حيث تلتزم حمكمة اجلناايت يف هذ  احلالة ابلرّد على هذ  
هلا أن تضم هذ  الدفوع للموضوع وتفصل فيها حبكم واحد أّما إذا قدم  الدفوع، كما ميكن

املتهم مذّكرته بعد الدفع يف املوضوع فإّن ذلك يعترب تنازال منه عن الدفع إمثار ويعّد غري 
 مقبول بعد ذلك.

وهذا ما قررته احملكمة العليا بشأن بطالن التكليف ابحلضور إذ جاء يف قرار هلا:"إّن     
ببطالن التكليف ابحلضور جيب تقدميه قبل الشروع يف الدفاع يف املوضوع، وعدم  الدفع

 .(1)إاثرته بعد ذلك بعّد فوات ألوانه وال ميكن التمسك به ألّول مرّة أمام اجمللس األعلى"
غري أنّه جيدر التنبه أّن تلك الدفوع املتعلقة ابلنظام العام، فإن احملكمة تلتزم إباثرهتا ولومل     

يثرها أطراف الدعوى، ما جيوز إاثرهتا من طرف اصخلصوم يف أي مرحلة من مراحل الدعوى و 
أمام جهة االستئناف أو قضاء النق  ألّول مرّة، ويتعني ابلتايل على اجلهة املرفوع إليها الرّد 

  (.2)عليها وتسبيب ذلك

أو الدفع يف :جيب أن يثار الطلب جيب أن يثار الطلب أو الدفع أثناء احملاكمة-2.1
مرحلة احملاكمة حىت يتسىن للمحكمة أن جتيب عنه بردود سائغة ومعقولة وهي تسبب 
أحكامها.وال يكتفي الطرف مقّدم الطلب أو الدفع إباثرته أمام قضاء التحقيق بل جيب أن 
يصر على إاثرته ويتمسك به أمام حمكمة املوضوع وإاّل فإّن هذ  األخرية ليست ملزمة ابلّرد 

 سواء سلباً أو إجياابً.عنه 

،ويسري هذا الشرط   (3)ومتتد مرحلة احملاكمة من بدء اجللسة إىل غاية قفل ابب املرافعة 
حىّت ابلنسبة جلهة االستئناف، فإذا مّت رفع الطلب أو الدفع أمام احملكمة االبتدائية ومل يثار 

.وهذا ابلنسبة (4)تنازل عنهمرّة أخرى أمام جهة االستئناف فإنّه قد يفسر على أساس انّه 
 للدفوع املوضوعية أو الدفوع القانونية اليّت تتعلق ابلبطالن الّنسيب.

                                                 
 .719الغرفة اجلنائية    91، جمموعة قرارات4394نوفمرب  79ـ جنائي، قرار مؤرخ 1

 971ـ على حممود على محودة،املرجع السابق،  2

 .421،املرجع السابق، ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق3
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وينبغي يف كل األحوال أن تثبت  الطلبات أو الدفوع اليّت أاثرها اصخلصم يف حمضر اجللسة     
قضت .وقد (1)أو يف ورقة احلكم ذاهتا حىّت ينشأ التزام ابلّرد عليها من حمكمة املوضوع

املصرية يف أحد قراراهتا، أبنّه" إذا كان ال يظهر من حمضر اجللسة أّن املّتهم   حمكمة النق 
أو املدافع عند قد طلب إىل احملكمة ندب خبري لتحقيق وجه دفاع أدىل به فال يكون له أن 

 .(2)ينعى على احملكمة أهّنا مل تندب خبري هلذا الغرض
اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على ضرورة أن يتم  من قانون 917وقد نصت املادة     

التأشري على املذكرات الكتابية اليّت يقدمها األطراف دعمًا للمرافعة الشفوية واليّت تتضمن 
الدفوع املثارة أمامها حيث يتم التأشري على هذ  املذكرات اصخلتامية من طرف كاتب اجللسة 

مة ابلّرد عليها مبوجب حكم واحد يفصل يف ورئيس اجللسة حىّت تصبح حمكمة املوضوع ملز 
الدفوع األولية مّث يف املوضوع،وهذا طريقة عملية متّكن األطراف من إثبات ما إدعو  من 
طلبات ودفوع يتعنّي على احملكمة أن جتيب عنها،ويف حالة إغفاهلا، فإّن لألطراف أن 

 يتظلموا منها أمام اجلهات األعلى درجة.
: يتعنّي على الطرف الّذي يتمسك أو الدفع بشكل واضح وحمّددأن يسّدم الطلب -954

ابلطلب أو الدفع أن يقّدمه للجهات القضائية بطريقة واضحة وجّدية حيّدد مضمونه، فال 
تقبل تلك الطلبات أو الدفوع الغامضة أو املبهمة، فيقتضي احلال يف هذا املوضوع أن يبنّي 

بني أيضاً الفائدة املرجوة من وراء تقدميه حىّت تلتزم اصخلصم مضمون الطلب أو الدفع بدّقة، وي
حمكمة املوضوع ابلّرد عنه. كما ال ميكن اعتبار إبداء الطلبات والدفوع متضمن هذا الشرط 
إذا جاء الدفع به يف عبارات مرسلة ال تتضمن األهداف املرجوة من وراء إاثرته ومن مثة 

ليه يف أسباهبا، وهذا ما أثبتته حمكمة النق  تصبح حمكمة املوضوع غري ملزمة على الّرد ع
 .(3)املصرية يف أحكامها

كما ال يكفي أن يكون الدفع أو الطلب مستفاد بشكل ضمين من املرافعة إذ غفل     
صاحب الشأن يف إبدائه يف صورة واضحة، وهذا على خالف ما ذهب إليه بع  الفقه من 

يقة ضمنية كأن يصرّح أبّن اعتداء وقع عليه ولذلك اعتبار أنّه ميكن للمّتهم أن يثري دفعه بطر 

                                                 
 .979ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،  1
 .مذكور يف املرجع نفسه.499   27ق،  7،جمموعة أحكام النق ،السنة 4311نوفمرب  71ـ نق  مصري،2
 . مذكور يف املرجع نفسه.499   27ق،  7، جمموعة أحكام النق ، السنة 4399 41 49ـ نق  مصري،3
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.فهذا القول وإن كان يثري ضمنًا إىل مسألة الدفاع الشرعي، فإنّه مل يثار بشكل (1)قام جبرميته
واضح وجلي حبيث تلتزم احملكمة ابلّرد عليه يف أسباهبا وإاّل اعترب حكمها مشواًب بعيب 

 القصور يف التسبيب.
ابلّرد أيضًا وهي بصدد تسبيب أحكامها على الدفوع الفرعية اليّت أاثرهتا وتلتزم احملكمة     

أطراف الدعوى جبانب الدفوع األصلية وتعّلل ذلك سواء كان ابلرف  أم القبول وهذا ما 
من قانون اإلجراءات اجلزائية واستقرت عليه احملكمة العليا  917نّصت عليه أحكام املادة 

 يف العديد من قراراهتا.
:ينبغي أن تقّدم الطلبات والدفوع بشكل أن يثار الطلب أو الدفع بطريسة جازمة-1.4

جازم حملكمة املوضوع حىّت ينشأ االلتزام ابلّرد عليها،ويعين ذلك أن يتمّسك اصخلصم ويصّر 
على طلبه إىل غاية غلق ابب املرافعة.أّما الكالم الّذي يلقيه اصخلصم دون إصرار وجزم فإّن 

لزمة ابلّرد عليه،وقد عرّفت حمكمة النق  املصرية الطلب أو الدفع اجلازم أبنّه احملكمة غري م
الّذي يقرع مسع احملكمة و يشتمل على بيان ما يرمي إليه،ويصّر عليه مقّدمه يف طلباته 

 . (2)اصخلتامية
وال ميكن اعتبار تفوي  األمر للمحكمة يف شأن الطلب أو الدفع من قبيل الطلبات 

هرية اجلازمة واليّت تلتزم حمكمة املوضوع ابإلجابة عنها. أوإذا جاءت الطلبات والدفوع اجلو 
 .(3)والدفوع يف شكل تساؤل، أو رجاء، فكّل هذ  األوصاف تبعدها عن شرط اجلزم

ويتعنّي على حمكمة املوضوع أن تّرد وتسبب رّدها عن تلك الطلبات االحتياطية اليّت     
تعارض الطلب االحتياطي مع الطلب األصلي،أو حتّول الطلب يقّدمها املّتهم،خاصة إذا 

االحتياطي لطلب أصلي ومثال ذلك أن يطالب املّتهم بطلب أصلي ابلرباءة واحتياطياً 
 يطالب ابستدعاء شهود أو تعيني خبري لتحقيق أدلّة حمّددة يف الدعوى.

                                                 
 .979ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 1
س  4327نوفمرب 43، 991،   424رقم  43جمموعة أحكام النق  س  4399أكتوبر  79ـ نق  مصري، 2

 .431، أورد  حممد عبد الغريب: املرجع السابق،   4797   729، رقم 79
 .429اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،  ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب االحكام 3
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افعته مّث مل يتمّسك به ويصّر هذا وال يعترب الطلب أو الدفع جازمًا إذا أاثر  اصخلصم يف مر     
عليه يف طلباته اصخلتامية فإصرار املتهم على طلبه احملكمة على طلبه يكشف عن جديته سواء  

 كان ذلك أمام حمكمة الدرجة األوىل أو أمام جهة االستئناف.
كما ال يعّد الطلب أو الدفع جازماً إذا تنازل عنه صاحب الشأن، سواء كان تنازالً  صرحياً،   
و تنازاًل ضمنيًا ويتجّسد التنازل الضمين كأن يبدي اصخلصم دفعًا أو طلبًا يف إحدى أ

اجللبسات مّث يغفل عن املطالبة والتمّسك به يف املرافعة اصخلتامية.غري أّن التنازل عن هذ  
الطلبات والدفوع ميكن العدول عنه ما دام ابب املرافعة مل يغلق يف وجهه وتلتزم حمكمة 

ّرد عن هذ  الدفوع اليّت عّدل عن التنازل عنها أطراف الدعوى ابعتبارها من املوضوع ابل
 .(1)الطلبات اجلازمة

ينبغي أن تتوافر يف الطلبات و :بداء الطلبات و الدفوع اجلوهريةإل الشروط املوضوعية-7
 الدفوع بع  الشروط املوضوعية ميكن إمجاهلا يف مايلي:

:يعّد الدفع أو الطلب منتجًا يف يف الدعوى أن يكون الطلب أو الدفع منتجا  -1.2
الدعوى إذا ترتب عليه لو ثبتت صحته تغيري وجه الرأي يف الدعوى،ومن مثّة تلتزم احملكمة 
ابلتحقيق فيه وترّد عليه ضمن أسباهبا سلبًا أو إجياابً وإذا غفلت عن هذا الّرد كان حكمها 

 .(2)قاصراً يف التسبيب

الدفع املنتج يف الدعوى هو الّذي يتعّلق مبوضوع الدعوى نفسه، وقد اعتربت أّن الطلب أو 
وأن يكون الفصل فيه الزمًا للفصل يف املوضوع، فإذا جترد هذا الدفع أو الطلب من هذ  
الصفة، فإّن احلكم غري ملزم ابلّرد عليه صراحة، ابعتبار أّن صاحب الّشأن ليست له 

وضوع،فهذا الشرط مستمد من نظرية املصلحة يف مصلحة يف إاثرة هذا الدفع أمام حمكمة امل
الدعوى والدفع يف الطعن، وال شّك أّن انتفاء املصلحة يف هذا الّنوع من الدفوع تعّد مسألة 
من الّنظام العام جتوز للقضاء أن يثريها من تلقاء نفسه وحيّقق فيها وله أن يرف  أي دفاع 

 .(3)ال مصلحة ألحد فيه

                                                 
 .439ـ حممد عيد الغريب،املرجع السابق،   1
 439ـ املرجع نفسه،   2
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فوع اجلوهرية تتحقق أن تعّلقت ببع  األدلّة اليّت هلا أثر يف احلكم، كما أّن الطلبات و الد
فإذا وضعت األمور املتعّلقة ابلقضية للمحكمة وكان الطلب املراد حتقيقه ليس له أي أثر يف 
الدعوى فإنّه يعترب تبعًا لذلك غري منتج يف الدعوى ويتعني رفضه شرط أن تدلل احملكمة يف 

 لرف .منت أسباهبا على ذلك ا
ويعّد من قبيل الدفوع املنتجة يف الدعوى واليّت يتعنّي على حمكمة املوضوع اإلجابة عنها     

بردود مسّببة، الدفع بعدم صحة الوقائع املنسوبة للمّتهم،أو الدفع ببطالن حالة التلّبس 
 لتختلف شروطها أو عدم قيامها أصالً.

نية اليّت إن توافرت من شأهنا أن تؤثر على ويضاف للدفوع السابقة الذكر،الدفوع القانو     
مسؤولية املّتهم،الدفع بتوافرحالة الدفاع الشرعي،أو الدفع أبحد موانع املسؤولية 

انع العقاب،إذ تعد هذ  الدفوع منتجة يف الدعوى و ينبغي أن ال تتجاوزها مو  اجلنائية،أو
تبنئ عن صحة فهمها هلا  احملكمة.بل يتعنّي عليها الّرد عليها أبسباب كافية ومعقولة

 واستدالهلا ملا وصلت إليه يف احلكم.
ويرى جانب من الفقه أنه ينبغي على حمكمة املوضوع أن تفصل يف الطلبات أو الدفوع  

اليّت قّدمت إليها واليّت من شأهنا أن قبلت أن متنع السري يف الدعوى العمومية قبل اصخلوض 
ختصا  أو الدفع ابنقضاء الدعوى العمومية ألي يف املوضوع، ومثال ذلك الدفع بعدم اال

 .(1)سبب من األسباب أو الدفع بسبق الفصل يف القضية
هذا وال تلتزم حمكمة املوضوع ابلفصل يف الدفوع فور تقدميها إليها،بل ميكن هلا أن تقرر 
ضمها إىل املوضوع مبا يف ذلك الطلبات الفرعية وتفصل فيهل حبكم واحد وتبني أسباب 

 من ق إ ج صراحة.  917ا ضمن جممل األسباب املعلنة  يف احلكم وهذا ما قّررته املادة رّده
:ال شّك أّن قاضي أن ال يتعّلق الطلب أو الدفع بسلطة احملكمة يف تسدير الدليل-2.2

املوضوع يف املواد اجلزائية يتمتع حبرّية واسعة يف  تقدير الدليل،ويدخل ذلك ضمن السلطة 
 ال رقابة عليها من طرف احملكمة العليا وجهات النق ، ومن مثّة فإّن كل التقديرية اليّت 

الدفوع والطلبات اليّت يقّدمها أطراف الدعوى انطالقاً من هذا األساس تعّد غري مؤسسة وال 
تلتزم حمكمة املوضوع ابلّرد عنها،وقد سارت احملكمة العليا يف اجلزائر على هذا الّنهج 

ّدليل يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع اليّت ال يسألون واعتربت أّن تقدير ال
                                                 

 .997ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،  1
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عنها،وقد قضت يف ذلك:" إّن تقدير الّدليل مبا فيه شهادة الّشهود، املناقش أمام اجمللس يف 
معرض املرافعات حضوراًي يدخل يف إطار االقتناع اصخلا  لقضاة املوضوع وال خيضع لرقابة 

 . (1)اجمللس األعلى"
كما قضت يف قرار آخر:" مىّت كان من املقّرر قانواَن أّن حملكمة املوضوع السلطة التقديرية 
فيما يقّدم إليها من بياانت وأدلّة، وموازنة بعضها ابلبع  اآلخر، وترجيح ما تطمئن إليه 
مىّت أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدي إىل النتيجة اليّت انتهت إليها وهلا أصلها اثبت 

ن واثئق امللف ، فإّن الوجه املؤسس على القضاء ابلرباءة من هتمة الفرار من اجليش يتعّلق م
بتقدير الوقائع وأدلّة اإلثبات اليّت هي من اختصا  قضاة املوضوع دون رقابة عليهم من 

 .(2)اجمللس األعلى يف ذلك
افرت الشروط الّشكلية :إذا تو املرتتبة على توافر الّشروط يف الطلبات والدفوع رابعا:اآلاثر

واملوضوعية يف إبداء الطلبات والدفوع املقّدمة حملكمة املوضوع،فإنّه يرتتب عليها أمرين اثنني 
يف غاية األمهية األّول يتعّلق بنشوء التزام على احملكمة ابلّرد والثاين وجوب تسبيب الّرد 

 املتعّلق ابلطلبات والدفوع اجلوهرية وهو ما سنتناوله كمايلي:
:ال شّك أّن تقدمي الطلبات والدفوع من أطراف اصخلصم وفقاً التزام الّرد من احملكمة-1

للّشروط املبينة سابقاً، جيعل حمكمة املوضوع ملزمة أبن تتطّرق للّرد على هذ  الطلبات و 
الدفوع ابعتبار أّن ذلك يشكل ضمانة أساسية تكفل حّق الدفاع،و تنبئ على أّن حمكمة 

اطت جبميع عناصر الدعوى ومن مّث أجابت عن خمتلف التساؤالت املوضوع قد أح
 واالنشغاالت اليّت تدور يف ابل اصخلصوم.

وإذا كان من املسّلم به أن تتعرض حمكمة املوضوع للّرد على الطلبات والدفوع املبداة     
دخل أمامها فإهّنا هذا ال يقّيد من سلطتها يف قبول أو رف  هذ  الطلبات ودفوعها،فهذا ي

 .(3)ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع
غري أنّه يتعنّي أّن تسبب وتعلل حمكمة املوضوع رّدها يف كل احلاالت حىّت يطمئن اصخلصوم 

على متكني احملكمة العليا وجهات النق   لسالمة تطّرق احلكم لدفوعهم وإحاطته هبا فضالً 
                                                 

 . 31،غ م، أورد  نواصر العايش،املرجع السابق،   911، رقم 4399ماي  49رار مؤرخ يف ق ـ1
 .793،   4393، 7، اجمللة القضائية، العدد4391ديسمرب  49ـ جنائي، مؤرخ يف 2
 .Jean Buffet,op cit, P114                                                                                             ـ3
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احملكمة، وقد قضي أبّن اإلغفال عن ليس على تقدير  من بسط رقابتها على األسباب،و
طلب أو دفوع تقّدم هبا اصخلصم دون أن تبنّي احملكمة سبب ذلك يف حكمها أو أن تورد 
أسبااًب غري كافية لإلجابة عن الطلبات والدفوع اجلوهرية املقّدمة يعترب عيبًا مستوجباً 

 .(1)للنق 

 ضمان حّق الدفاع ليس فقط على يسري التزام احملكمة ابلّرد ابعتبار  قاعدة أساسية يفو 
حكم اإلدانة على أساس أّن هذا األخري جيب أن يبىن على اجلزم واليقني بل ميتّد أيضاً 
ألحكام الرباءة حيث ينبغي أن يعّلل سبب رف  قاضي املوضوع األخذ بدليل اإلدانة و 

 .(2)القضاء ابلرباءة
املوضوع جبّدية الطلبات والدفوع اليّت  :إذا اقتنعت حمكمةالتزام تسبيب الّرد يف األحكام-2

قّدمت هلا، فإهّنا تلتزم ابلّرد عنها، غري أنّه ينبغي أن يتصف هذا الّرد بكونه رداًّ مسبباً، 
.ذلك أّن تسبيب الّردود على (3)تسبيبًا كافيًا ومنطقيًا ينعكس يف األحكام الصادرة عنها

ة املوضوع لنقاط مل تكن لتستوقفها لوالها، الطلبات والدفوع اجلوهرية من شأنه أن ينبه حمكم
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإّن هذا التسبيب له عالقة وطيدة حبق الدفاع وضمان 
ممارسته خاصة أمام القضاء اجلنائي ملا هلذا األخري من صلة ابملساس ابحلقوق واحلّرايت 

 جرائية.األساسية واليّت صاهنا الدستور وخمتلف القوانني والتشريعات اإل

فالدفوع اليّت يبديها اصخلصم قد تكون دفوعًا تتعّلق ابلواقع،وبعدم صحة الّتهمة املنسوبة     
للمّتهم أو تستهدف نفي أركان اجلرمية واألدلّة اليّت قّدمت بشأهنا،أو قد تكون دفوعًا مبناها 

بالغ يف مصري الدعوى القواعد القانونية املوضوعية منها واإلجرائية واليّت قد يكون هلا األثر ال
اجلزائية ولذلك كان من الواجب أن تتعرض احملكمة هلذ  الدفوع وحتقق فيها ابلعناية الالزمة 
والدراسة املستفيضة السّيما إذا تعّلق األمر أبحكام اإلدانة فضاًل عن أحكام الرباءة احرتاماً 

 .(4)رباءةو وقوفا عن ذلك املبدأ الدستوري اهلام أّن األصل يف اإلنسان ال

                                                 
 941،   4393، 1، اجمللة القضائية، العدد4399جانفي  74ـ جنائي، 1
 .999ـ عي حممود علي محودة،املرجع السابق،   2
 .439ـ حممد عبد الغريب،املرجع السابق،   3
 .999ـمحمود علي محودة،املرجع السابق،   4
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وعليه ميكن القول إنّه إذا كان بيان أسباب الّرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية هو     
ابألساس حقًا يعود للمّتهم، فإّن القانون قد ألزم قضاة املوضوع ابحرتامه والوقوف 

.فضاًل على أّن احملكمة العليا قد استقّرت على إلزامية األخذ به ووصفت الّتجاوز (1)عند 
 يه ابلقصور يف التسبيب.ف
 

 :ان األسباب السانونيةــــــــبي: ينالفرع الثا
إذا كان من مقتضيات التسبيب أن يلتزم القاضي اجلنائي بسرد للوقائع اجلرمية اليّت تنسب  

للمّتهم وبيان أسباب رّد  عن الطلبات والدفوع اليّت أثريت يف اجللسة،فإنّه من مقتضيات 
عة التسبيب أيضاً والتزاماته الرئيسية أن يورد قاضي املوضوع األسباب القانونية اليّت حتكم الواق

 املرتكبة ذلك أّن كالً من الواقع والقانون مها مادة االحكام اجلزائية. 
فالقاضي جيتهد يف إخضاع الوقائع حلكم القانون،فإذا مل تنطبق هذ  الوقائع على أي نّص 

من قانون  991جترميي فإّن حمكمة املوضوع تصدر حكمًا ابلرباءة كما فرضت ذلك املادة 
قوفًا عند مبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت اليّت يقف حائاًل دون و  و(2)اإلجراءات اجلزائية

 .(3)ذلك
وقد عّرف الفقه األسباب القانونية أبهّنا:" األسانيد واحلجج القانونية اليّت عن طريقها     

يلبس القاضي الواقعة اليّت انتهى إىل ثبوهتا الثوب القانوين الّذي ينطبق عليها وحيكم ابلعقوبة 
.فالقاضي اجلنائي جيتهد يف إعطاء تكييف صحيح للوقائع اليّت قّدمت إليه من (4)هلااملقّررة 

طرف النيابة العامة متهيدًا لتطبيق الّنصو  العقابية املناسبة هلذ  الوقائع، وتعّد هذ  العملية 
عملية فنية وقانونية معّقدة حتتاج إىل نشاط فكري واستدالل قانوين وقضائي سليم يكشف 

ضح عن فهم سليم ألحكام القانون املتعّلقة ابلواقعة وهذا بستتبع الفهم والتفسري بشكل وا
اجلّيد للّنصو  اجلنائية متهيدًا لتطبيق القواعد القانونية السليمة على الوقائع،وعليه سنتناول 

                                                 
 ابإلجابة على املذكرات.....من ق إ ج على مايلي:"تلتزم احملكمة  917ـ تنّص املادة 1
من قانون اإلجراءات اجلزائية:" إذا رأت احملكمة ان الواقعة موضوع املتابعة ال تكون أية جرمية يف  991ـ تنص املادة 2

 قانون العقوابت أو اهنا غري اثبتة أو فري مسندة للمتهم قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة و ال مصاريف"
 ن قانون العقوابت اجلزائري:" ال جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن بغريّ قانون".م 4ـ تنص املادة 3
 .911ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق،   4
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ابلدراسة ولو بشكل موجز يف عنصر أّول بيان طبيعة ومضمون األسباب القانونية اليّت يلتزم 
املوضوع إبيرادها يف أحكامهم واليّت تتعّلق أساسًا ابلتسبيب القانوين للحكم ويف قضاة 

عنصر اثين نتناول رقابة احملكمة العليا وقضاء النق  على هذ  األسباب لقانونية وذلك وفقاً   
 كمايلي:

 
 :تلتزم حمكمة الدرجة األوىل إبيراد يف منت تسبيبهاطبيعة ومضمون األسباب السانونيةأوال:

األسباب القانونية اليّت قادهتا إلصدار حكمها يف املوضوع، ويسري هذا االلتزام أيضَا على 
جهة االستئناف ابعتبارها قضاء موضوع تعيد الّنظر مبناسبة هذا االستئناف يف اجلوانب 

 الواقعية والقانونية معاً. وعليه تلتزم حماكم املوضوع بشكل عام ابألسباب القانونية اآلتية:

ينبغي على قاضي املوضوع أن يظهر يف حكمه عملية التكييف اليّت جيريها :التكييف-4
على الوقائع سلبًا أم إجيابياً،ذلك أّن التكييف ينقسم إىل تكييف من حيث املوضوع أي 

أو ضرب أضفى إىل املوت،وتكييف للجرمية أي  على الواقعة ومثاله القول أبهّنا قتل أو عمد
أو جنحة أم جناية.كما ينقسم التكييف إىل تكييف إجيايب أي اعتبار  تصنيفها أّما خمالفة

الواقعة املرتكبة جرمية يعاقب عليها القانون،و تكييف سليب أي اعتبارها فعاًل ال خيضع لنص 
 التجرمي.

ساد اإلمجاع يف األوساط الفقهية :رقابة احملكمة العليا على األسباب السانونية-7
حملكمة العليا وجهات النق  يف الرقابة على اجلوانب القانونية والقضائية على اختصا  ا

لألحكام دون غريها من األسباب،وهذا بعكس االختالف الواسع الّذي ظهر بني الفقه يف 
امتداد سلطة احملكمة العليا على األسباب الواقعية خوفًا من احنراف يف وظيفتها األساسية 

.أو أن تتحّول إىل درجة اثلثة من درجات يف (1)وإقحامها للفصل من جديد يف الوقائع
. وعليه سنتناول هذ  ابلدراسة أّواًل مبدأ الرقابة على اجلانب القانوين (2)التقاضي يف املستقبل

 وتطّور  مثّ مظاهر رقابة احملكمة العليا على اجلانب القانوين وذلك كمايلي:
                                                 

1                    Pierre Ancel,l’élaboration de la norme et le contrôle de la cour -Jean 
de cassation ,collection d’études juridiques,(la cour de cassation et   l’élaboration du 

droit) dirigé par Nicolas Molfessis, économicas,2004,P95                                    
  Jean Buffet, le contrôle de la cour de cassation et le pouvoirـ       2

souverain,opcit,P117    
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ف نظام الطعن ر : منذ أن عرهوتطوّ على اجلانب السانوين  مبدأ رقابة قضاء النسض-1.2
بقيت حمافظة  (اجمللس األعلىيف اجلزائر فإّن احملكمة العليا اليّت كانت تسمى سابقاً ) ابلنق 

على طبيعة الرقابة اليّت متارسها على خمتلف األحكام اجلزائية سواء ابلنسبة ألحكام حمكمة 
على تسبيب احلكم يف جانبه  ،وهي رقابة متتدتاجلناايت، أو أحكام حماكم اجلنح واملخالفا

تعدا  إىل الواقع ابعتبار ذلك ممّا يدخل يف السلطة التقديرية حملاكم تالقانوين دون أن 
 املوضوع.

على صراحة يف أحكامها على طبيعة الرقابة اليّت متارسها وقد أعلنت احملكمة العليا  
اجمللس األعلى تطبيق القانون ال حيث جاء يف أحد قراراهتا مايلي:"يراقب األحكام اجلزائية 

الوقائع، ووقائع التهمة يثبتها قضاة املوضوع الّذين هلم يف ذلك السلطة املطلقة وليس من 
 .(1)اختصا  اجمللس إعادة الّنظر فيه..."

وذلك بعد  0971 سنة  ف نظام الطعن ابلنق  يف التشريع الفرنسي يف صورته احلاليةر وقد ع
" cour de cassationحيث أنشأت هيئة قضائية تسمى حمكمة النق "قيام الثورة الفرنسية 

تنحصر مهمتها يف رقابة اجلانب القانوين دون أن يكون هلا احلق يف نظر موضوع الدعوى 
  .(2) واعتربت هذ  احملكمة بنت الثورة الفرنسية

اجلانب، وقد أخذت العديد من الّدول األوربية ابلنموذج الفرنسي فيما يتعّلق هبذا     
فأنشأت هذ  الدول حماكم النق  تنحصر مهمتها يف الرقابة على اجلوانب القانونية دون 

و هذا على خالف املوضوعية، ومن هذ  الدول بلجيكا وإيطاليا وسويسرا وأملانيا وغريها.
بع  الدول اليت تعترب احملكمة العليا درجة اثلثة من درجات التقاضي كما هو احلال يف 

 . (3)بريطانيا 

                                                 
 .431، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   4394ديسمرب  41جنائي،  ـ1

- ,Henri Angevin,la pratique de la cour de cassation ,traité formulaire,4 édـ     2

litec,lexis nexis,paris,2005,P8                                                                            

     
 .119،.  7117تحي سرور،القانون  اجلنائي الدستوري،دار الشروق،الطبعة الثانية،القاهرة،ـ أمحد ف3
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.وتستند بع  (1)ربية األخرىوذج الفرنسي على خمتلف الّدول العلّنمابامتّد التأثري  وقد
األنظمة القانونية يف حصر وظيفة قضاء النق  على اجلوانب القانونية إىل نصو  الدستور  
كما تستند بع  األنظمة األخرى إىل جمرد القواعد التشريعية العادية يف إثبات هذ  الوظيفة 

ية على جانب القانون وصّحته يف األحكام القضائية.كما هو حال التشريع اجلزائري بقار ال
الّذي حّدد والية احملكمة العليا بنظر الطعون اليّت تستند إىل األسس القانونية دون غريها من 

 .(2)من ق إ ج ج 011األسس وهذا ما نّصت عليه املادة 
قضاء النق  وحصر واليته يف الرقابة على  يف إنشاءان التشريع الفرنسي سّباقًا وإذا ك    

صحة وسالمة تطبيق القانون،فإّن األمر مل يكن كذلك خالل املراحل التارخيية املتعاقبة، فقد 
 0281وسنة  0281أتثرت حمكمة النق  الفرنسية يف الفرتة التارخيية اليّت امتدت ما بني سنة 

قصر والية حمكمة النق  على رقابة التكييف " الّذي ذهب إىل BARRISبنظرية املستشار"
اجلرائم اليّت مل حيدد هلا  ا القانونية حتديدًا دقيقاً، أماشرع عناصرهاملللجرائم اليّت حّدد هلا 

املشرّع عناصرها القانونية فإهّنا خترج عن نطاق الرقابة على التكييف ابعتبارها من املسائل 
 .(3)اليّت ختضع لسلطة قضاة املوضوع

بني التقدير املنطقي الّذي خيضع لرقابة قضاء النق ، وهي  CARNOTوقد فرق الفقيه     
املسائل اليّت تتحّقق يف ضوء االعتبارات املنطقية دون أن يكون لشعور القاضي أي دخل يف 

هذا خيرج من فد من ضمري وشعور القاضي  التقدير على التكييف الّذي يستموجودها، وبني
 .(4)ل يبقى من صميم السلطة التقديرية لقاضي املوضوعدائرة الرقابة ب

                                                 
 وما يليها. 17ـ حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، املرجع السابق،   1
عدم  -4األوجه اآلتية:من ق إ ج ج:" ال جيوز أن يبىن الطعن ابلنق  إالّ على احد  111ـ تنّص املادة 2

اغفال  -1انعدام أو قصور األسباب  -1خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات  -9جتاوز السلطة  -7اإلختصا 
تناق  القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر  -9الفصل يف وجه الطلب أو أحد طلبات النيابة العامة 

انعدام األساس  -9خمالفة القانون أو اصخلطأ يف تطبيقه  -2و القرار درجة أو تناق  فيما نّص به احلكم نفسه أ
 القانوين".

 .991ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 3
 .99ـ حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية،املرجع السابق،   4
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إّن هذا االختالف الّذي ساد الفقه الفرنسي وانعكس على حمكمة النق  حبيث جند أنّه     
امتدت رقابتها على التكييف الّذي تقوم به حماكم املوضوع بشكل واسع،  0281قبل سنة 

وذلك يف الفرتة املمتّدة ما بني ( BARRIS) لنظرية الرئيسا اعتناقها وتراجع هذا الدور مع
حيث احنصرت مهّمتها يف الرقابة على التكييف وذلك ابلنسبة للجرائم اليّت  0281إىل  0281

حّدد املشرّع عناصرها األساسية فقط، أّما ابقي املسائل فإهّنا تفلت من دائرة الرقابة، وبقي 
يف قضااي  0/2/0281 هلا يف هذا الوضع إىل غاية إصدار حمكمة الّنق  حلكم شهري

وعادت إىل سابق عهدها فأصبحت  BARRISعن نظرية احملكمة حيث تراجعت  الصحافة 
ال  املسائل اليّت تعرض عليهامجيع  بذلك حمكمة يناط هبا الّنظر والرقابة على التكييف على

اليّت مل حيّدد هلا هذ  ّشرع العناصر القانونية ويبنّي تلك يبنّي اجلرائم اليّت حّدد هلا امل فرق 
 .(1)العناصر

وعليه فإّن قضاء الّنق  يف شكله احلديث أصبح يهتم بشكل أساسي ابلّنظر يف مجيع 
العيوب القانونية اليّت تعرتي احلكم اجلزائي ومنها عيب انعدام التسبيب أو القصور فيه، وال 

رها الفقه والقضاء، فرقابة يتصدى للعيوب املوضوعية يف حدود االستثناءات الضّيقة اليّت قرّ 
التطبيق السليم هلا و تضمن  األسباب القانونية من شأهنا أن توحد تفسري القواعد القانونية

 أمام حماكم املوضوع.
 أن التسبيب على الرقابة يف البحث ضييقت:السانونية األسباب على الرقابة مظاهر-2.2 

 الّنق  قضاء يتصّدى رقابتها،فقد الّنق  جهات هبا متارس اليّت  املظاهر لبحث نتطّرق
 وترف  تنقضه أن دون هو كما عليه اإلبقاء تقّرر دراسته دوبع ابلنق  فيه املطعون للحكم
 جهات قبلت قد أو،اإلبقاء برقابة الفقه بع  يسميه وما الطعن عليها أسس اليّت  األوجه

                                                 
ك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام .حممد علي الكي921ـ علي حممود علي محودة:املرجع السابق، 1

 .91-91اجلنائية،املرجع السابق،   
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 والطعن النق  تقبل قد لذلك،أو تبعاً  فيه املطعون احلكم وتلغي إليها املرفوع الطعن النق 
 عليها اشتمل اليّت  العيوب تصحيح فقط عنه يرتتب بل احلكم نق  عنه يرتتب أن دون

 دراسة سنحاول وعليه تطبيقه يف اصخلطأ أو القانون يف ابصخلطأ تّتسم كانت سواء به وعّلقت
 :يلي كما وفقاً  وذلك موجز بشكل ذلك

الرقابة كّلما انقشت جهات الّنق  احلكم املطعون فيه  تتحّقق هذ :ساءــــــــــرقابة اإلب-أ
 احملكمة أنّ  شكّ  األوجه،فال هذ  رف  إىل األخري يف انتهت بشأنه املقّدمة الطعن وأوجه

 موقفاً  منه تّتخذ بذلك أبسبابه،فهيمشفوعا  فيه املطعون احلكم تبنت هنا ابلنق  املختصة
 .إبقاء رقابةهذ  الرقابة املمارسة من طرفها  تكون مثّة ومن سلبياً 

 ّلما انتهت هذ ك:تّتحّقق هذ  الرقابة اليّت متارسها جهات الّنق ،غاءــــرقابة اإلل -ب
س عليها األطراف األخرية بعد الدراسة املستفيضة للحكم املطعون فيه وأوجه الطعن اليّت أس

من ق إ ج وفقًا للتشريع  111لنّص املادة طعوهنم ورأت ّأهّنا أوجها مؤسسة قانواًن طبقًا 
اجلزائري،فال شّك أهّنا ال ترتّدد يف إعالن ذلك وتلغي احلكم املطعون فيه كنتيجة لذلك،غري 

 أهّنا هذا اإللغاء قد يكون إبحالة أو بدون إحالة.
ويكون الّنق  إبحالة وذلك إبلغاء احلكم املطعون فيه نظرًا للعيوب اليّت اشتمل عليها و 
إحالة األطراف والّنزاع إىل حمكمة املوضوع مرّة اثنية للفصل فيه من جديد،فمحكمة النق  
ليس من حّقها أن تتطّرق ملوضوع النزاع والفصل فيه إذا تسلم حملاكم املوضوع سلطتها يف 

 الفصل فيها. 
اف الدعوى ويعترب نظام النق  إبحالة هو النظام  املثاىل لنظام النق  ابعتبار أنّه مينح ألطر 

مع  متاشيهالفرصة احلقيقية إلبداء أوجه دفاعهم مرّة اثنية أمام قضاء املوضوع، فضاًل عن 
نظام النق  الّذي يعترب مهمة النق  ليست قضاء يف املوضوع أو أنه درجة اثلثة للتقاضي 
وال جييز هلا حبسب األصل أن تفصل يف موضوع النزاع،بل يقتصر دورها على توحيد وتفسري 

جلانب القانوين يف احلكم، إذا وجدت خطأ يف فهمه أو تطبيقه وأن حتر  على سالمة ا
 .(1)وصحة القواعد القانونية اليّت تتبّناها حماكم املوضوع

                                                 
 .154ـ حممد علي الكيك،رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية،املرجع السابق،  1
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أّما النق  بدون إحالة فيتحّقق عندما تتصّدى جهات النق  بفحص احلكم املطعون     
إىل نتيجة بنق  احلكم لكنها ال فيه واألسباب اليت يبىن عليها الطعن ابلنق ، وتصل 

تعيد  مرة أخرى لقضاء املوضوع بتشكيل آخر للفصل فيه طبقا للقانون،بل يعترب حكمها 
مبثابة حكم فاصل متتنع معه اعادة الفصل يف احلكم املطعون فيه،فهي تقوم إبلغاء هذا احلكم 

عون فيه كأن مل كما جاء دون أن تتطرق للجوانب املوضوعية األخرى.وتعترب احلكم املط
يكن، وقد فرض التطبيق العملي هذا النوع من النق  النه ال ميكن فيها تصور إحالة 
الدعوى إىل حمكمة املوضوع ومثاله:انعدام أي قاعدة قانونية ميكن أن تطبق يف شأهنا بعد أن 
 تقرر نق  احلكم، واشتمال احلكم على عيوب إجرائية ترتتب عليه بطالن إجراءات املتابعة
والدعوى وينتفي تبعا لذلك مربر اإلحالة، وقد جيدر التذكري أن الفقه قد وقع شروط 

 .  (1)الستعمال هذا النوع من الرقابة 

 :و مما سبق بيانه يف هذا الفصل ميكن أن نستنتج ما يلي
إن التسبيب مبفهومه احلايل املقرر يف التشريعات اجلزائية املختلفة قد عرف عدة تطورات  -

متالحقة إىل أن أخذ وضعه  اليوم كأحد االلتزامات القانونية و املنطقية اليت تقع على قاضي 
 املوضوع و اليت من خالهلا تتأكد شفافية احملاكمات اجلزائية و عدالتها .

اتضح جليا األمهية القصوى اليت يتضمنها التسبيب ابلنسبة للقضاة و اصخلصوم و اجلمهور -
ذ  األمهية ارتقت لتحتل مكانة ابرزة يف املنظومة القانونية من على حد سواء ، و أن ه

هذا املبدأ و االلتزام  ابعتبار  مبدأ دستوراي ينبغي الوقوف عند  مليا و تصمينه  دسرتةخالل 
 يف منت األحكام القضائية و السيما اجلزائية منها على وجه اصخلصو  .

و اهلامة اليت يؤديها التسبيب ابعتبار   ابت من الضروري التأكيد على الوظائف احليوية -
أداة للرقابة على األحكام القضائية  من طرف جهات الطعن العليا و ابصخلصو  احملكمة 
العليا فضال على كونه أداة إلقناع الناس حبسن سري العدالة اجلنائية و نزاهتها و عدالتها و 

 موضوعيتها.

                                                 
 ـ راجع :حممود علي محودة: املرجع السابق.1
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كما أن التسبيب يسهم يف تطوير الفكر القانوين من خالل الوقوف على اجتهاد احملكمة 
العليا و رقابتها على األسباب و ما ينتج عنه من نظرات جديدة يف جمال القانون تؤدي اىل 

خدمة نوعية ترتقي مبوجبه القواعد القانونية يف اجملال. ابإلضافة إىل أن تسبيب  احلكم 
دورا ابرزا يف بناء احلكم اجلزائي و تنقيته من الثغرات و العيوب و األخطاء اجلزائي يؤدي 

 أثناء حترير األحكام القضائية. 

إنه إذا كان من املعروف أن القاضي اجلنائي يتمتع حبرية واسعة يف جمال اإلثبات اجلنائي  -
ونية و قضائية و و يف جمال االقتناع فإن هذ  احلرية ليست مطلقة بل مقيدة بعدة ضوابط قان

يبقى ضابط التسبيب أمهها على اإلطالق ابعتبار   يوفر للقاضي اجلنائي ضمانة أساسية 
جتنبه الشطط و االحنراف بل  وتقف حائال دون تعسفه يف إصدار األحكام اجلزائية و تبتعد 

شرع به عن مشاعر اللحظة اليت قد تنتابه أثناء النطق ابألحكام . و هو ما جعلنا ندعو امل
اجلزائري إىل مراجعة النظام  املعمول به يف جمال اجلناايت ابعتبارها ختلو من ضابط التسبيب 

 و ختضع ملطلق االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي . 
ينبغي للقاضي اجلنائي أن يضمن احلكم اجلزائي الصادر األسباب القانونية و الواقعية اليت  -

لى النحو الذي صدر، دون إغفال للطلبات و الدفوع قادته إىل الوصول إىل هذا احلكم ع
اجلوهرية اليت أبداها أطراف اصخلصومة خالل اجللسة ذلك أن السهو عنها أو عدم االلتفات 

 إليها يعد نقضا يف التسبيب ما يستوجب بعد ذلك نق  احلكم .  
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 اجلزائية وآاثر خمالفتيهاالفصل الثاين:قواعد تسبيب األحكام 
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 :متيهيد وتسسي 

اجلزائية، أن ال يكتفي قاضي املوضوع إبيراد أية أسباب كيفما  األحكام يفرض نظام تسبيب 
طرحت  كانت ليقوم ابلتدليل على إقناعه الذي وصل إليه من خالل متحيصه لألدلة اليت

اليت لنقاط لأمامه يف اجللسة، وحبثه يف خمتلف النقاط اليت أثريت أثناء احملاكمة سواء ابلنسبة 
 أاثرها املتهم أو اجملين عليه أو النيابة العامة.

وكافية   مقبولةاجلزائية اليت يصدرها أسبااب األحكاممن يضّ املوضوع أن  يبل ينبغي على قاض
اء  خمتلف األطراف الفاعلة يف الدعوى اجلزائية، سو  يف إقناع اومنطقية حىت يؤدي وظيفته

تيح هذا من جهة، أو من جهة أخرى حىت ت النيابة العامةكانوا ضحااي أو متهمني أو 
 الرقابة اليت خوهلا هلا القانون. للمحكمة العليا من ممارسة سلطتها يف

أوال يف رغبة قاضي املوضوع أن  هبل إن هذا الواجب الذي يقع على احملكمة جيد أساس 
ن ذات القاضي من التسليم ابلنتائج اليت كّ متية ومنطقية مشفوعا أبسباب جدّ  يصدر حكما
وحتدث يف نفسه ذلك الرضا ،سواء كانت ابلرباءة أو ابإلدانة يف املنطوق وصل إليها 

 قت هبا.واالطمئنان النفسي عن األحكام اليت أصدرها واألسباب اليت تعلّ 
صدور  إىل وإن خمالفة هذ  القواعد يف تسبيب األحكام اجلزائية من شأهنا أن تؤدي     

ما جيعل الباب واسعا للطعن فيها وهذا ما مت  ،عيوب هذ  األحكام مشوبة بنقائص و
إغفال  الوقوف عليه من خالل كثرة الطعون ابلنق  اليت ترفع أمام احملكمة العليا بسبب

املضين  ا جاء فيها ألهنا مل تكن وليدة البحثمبئية، وعدم القبول تسبيب األحكام اجلزاشرط 
 ق يف حيثيات احلكم وأسانيد  سواء من حيث الواقع أو القانون.ولذلكيعماالجتهاد ال و

يلتزم ابتباع قواعد وضوابط معينة أثناء تسبيبه لألحكام  أن قاضي املوضوعيتعني على 
 اجلزائية.
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اليت ترتب عن خمالفتها يفرض علينا  تعلقة ابلتسبيب واآلاثرإن حبث هذ  القواعد امل     
قواعد تسبيب موضوع  سنفرد للمبحث األولحيث يف مبحثني متتاليني: التطرق إليه

األحكام اجلزائية،أما  املبحث الثاين فسنخصصه لآلاثر املرتتبة عن خمالفة هذ  القواعد 
 وذلك كمايلي:

 
 :ام اجلزائيةاملبحث األول: قواعد تسبيب االحك

إن واجب تسبيب االحكام اجلزائية الذي يقع على القاضي، يفرض نوعا من االلتزام 
من احلكم للقاضي الذي يصدر  تسبيبا كافيا وشافيا جييب القانوين واألخالقي عليه أبن يضّ 

 .ختلف مراكزها القانونيةمبعن كل األسئلة اليت ميكن أن تطرح من أطراف الدعوى العمومية 
يف نفس الوقت ينبغي على قاضي املوضوع ىت يؤدي التسبيب هذا الدور اصخلطري واملهم وح 

ابختالف احلكم الصادر سواء كان أن يلتزم بضوابط و قواعد معينة يف التسبيب ختتلف 
صادرا ابلرباءة أو ابإلدانة، أو كان موضوع احلكم يتعلق بطرق الطعن املعروفة يف امليدان 

.و لذلك ابلدعوى املدنية املرتبطة ابلدعوى اجلزائيةيتصل  احلكم هذائي، أو كان ااجلز 
ة مث األحكام اصخلاصة يب اصخلاصة أبحكام اإلدانة وأحكام الرباءسنبحث قواعد التسب

 لدعوى املدنية وذلك كمايلي:ابابلطعون و 
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 :املطلب األول: قواعد تسبيب أحكام اإلدانة والرباءة
 ة من األحكام الفاصلة يف موضوع الدعوى اجلزائيةابلرباءتعد االحكام الصادرة ابإلدانة أو 

أاثر حيوية على الفرد  ،فهي من األحكام اليت ينبغي ان تقف امامها احملكمة مليا ملا هلا من
 وفقا ملا يلي: ةنعرج على أحكام الرباءاملرتبط هبا.وسنبحث قواعد تسبيب أحكام اإلدانة مث 

 :الفرع األول: قواعد تسبيب أحكام اإلدانة
و ترتب  ضد الفرد احملكوم عليهتصدر  تعد أحكام اإلدانة من األحكام اجلزائية اصخلطرية اليت 

نتائج وخيمة على حياته وحريته وشرفه، ولذلك فهي تنفرد بقواعد خاصة يف التسبيب عليه 
املادة مبوجب  األحكام وذلك  هذيف يفرض هذ  القواعد ل املشرع اجلزائري جعوهذا ما 

من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت جاء فيها:" كل حكم جيب أن ينص على هوية  923
و  األطراف وحضورهم أو غياهبم يف يوم النطق ابحلكم وجيب أن يشمل على أسباب

اجلرائم اليت تقرر إدانة األشخا  بني  املنطوق ، وتكون األسباب أساس احلكم. ويمنطوق
املذكورين أو مسؤولياهتم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصو  القانون املطبقة 

 1.واألحكام يف الدعاوى املدنية، ويقوم الرئيس بتالوة احلكم"
الداللة ابلشكل الصريح من ق إ ج  مل تكن واضحة  923املادة صياغة ان رغم ابلو 

املصري و  قانون اإلجراءات اجلنائية نم  941املادة  و هذا على خالف نص واملطلوب 
اليت جاءت أكثر وضوحا يف تطلبها للبياانت الضرورية اليت ينبغي أن تكون يف احكام 

 اإلدانة. 

                                                 
جراءات اجلنائية حيث جاء فيها" جيب أن من قانون اإل 941كما نص املشرع املصري على ذلك مبوجب املادة  1

يشتمل احلكم على األسباب اليت بىن عليها وكل حكم ابإلدانة جيب أن يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة 
 ".والظروف اليت رفعت فيها وأن يشري إىل نص القانون الّذي حكم مبوجبه
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ق إ  923سّدت نوعا ما هذا النقص املالحظ يف املادة  ن احملكمة العليا قد و مع ذلك فإ
كام اجلزائية الصادرة ابإلدانة وجوب احتواء األح على يف عدة قرارات هلاج عندما صّرحت 

 على بع  العناصر و البياانت الضرورية حىت تكون مسببة تسبيبا كافيا يقيها من البطالن.
ن لصحة احلكم والقرار القاضي ابإلدانة أجيب  جاء فيه"و من ذلك ما أوردته يف قرار هلا 
و اجلرمية والظروف اجلزائية حتقق فيه أركان  ية للعقوبة بياانيشتمل على بيان الواقعة املستوج

  . 1من طرف املتهم"ارتكاهبا  ثبوت
من خالل هذا النص الذي أورد  املشرع ميكننا أن نتطرق إىل العناصر اليت ينبغي للمحكمة ف

 التسبيب يتعني واليت تشكل قواعد أساسية يف نها يف األحكام الصادرة ابإلدانةأن تضمّ 
تندت عليها اليت اس بيان األدلةو والظروف احمليطة هبا، اإلجرامية بيان الواقعةالتقيد هبا وهي:

ة والدفوع سباب الرد على الطلبات اهلامبيان أابإلدانة،مث  احملكمة يف حكمها القاضي
 وسندرس ذلك تباعا..والصياغة الفنية السليمة واملنطقية لألسباباجلوهرية، 

 هذا العنصر لنقطتني أساسيتني تتعلق :سنتطرق يفظروفيهايان الواقعة اإلجرامية و أوال:ب
.أما الثانية فتتعلق ابإلدانةاألوىل أبمهية بيان الواقعة و ظروفها يف احلكم اجلزائي القاضي 

 ابلبياانت الواجب توافرها يف الواقعة اإلجرامية اليت يتضمنها هذا احلكم. 
املستوجبة للعقوبة ابراز يقصد ببيان الواقعة :وظروفيها اإلجراميةأمهية بيان الواقعة -4

العناصر القانونية للجرمية املستخلصة من الوقائع املرتكبة و الظروف املرتبطة هبا و اليت 
 .(2)أيخذها املشرع بعني االعتبار يف النموذج التشريعي

  اليتو يف احلكم اجلزائي من األمور اجلوهرية واألساسية و يعد إيراد الوقائع و تّضمينها  
اهلدف الذي .ذلك أن البطالنرتب ي كم هبا وإن االغفال عن ذلك من شأنه أنيتقيد احل

كمة النق  من مراقبة سالمة الوقائع يف منت احلكم هو متكني حم ذكرنصبوا إليه من وراء 
  (.3)لقانون على هذ  الوقائعا تطبيق

                                                 

  1- جياليل بغدادي،االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية،املرجع السابق،   337.

،  7117مأمون حممد سالمة،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، اجلزء الثاين، دار النهضة العربية ،مصر،ـ 2
914 

، إلسكندريةتسبيب األحكام املدنية و اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء ،منشأة املعارف ،ا،الشواريب عبد احلميدـ 3 
4399 ، 19. 
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ايراد الوقائع يف منت احلكم مىت كان ايرادها كافيا يف قهم الواقعة ابركاهنا و  و اليهم طريقة 
 1ظروفها 

من احملكمة العليا ال ميكنها النظر من جديد يف الوقائع و فكما هو معروف فقها و قانوان ان  
وف الظر  ن من كل البياانت املتعلقة ابلوقائع املرتبطة ابجلرمية املرتكبة وينبغي أن متكّ  مثة

احمليطة هبا حىت نتيح هلا الفرصة ملراقبة سالمة التكييف القانوين لألفعال اإلجرامية اليت 
املطبقة على هذ  األفعال سواء من القانونية نسبت للمتهم والتأكد من صحة النصو  

بدأ الشرعية مبأن بيان الوقائع اإلجرامية املرتكبة له عالقة  .كما2حيث التجرمي أو العقاب
أّكد  ي الذير قانون العقوابت اجلزائمنها سته خمتلف التشريعات العقابية و ية الذي كرّ اجلنائ
".إذا بغري قانونو ال تدبري أمن  جاء فيه"ال جرمية وال عقوبةمنه حيث   األوىل يف املادةعليه 

كقاعدة ووسيلة أوردها احلكم اجلزائي و تتخذها   كماالوقائع    فاحملكمة العليا تسلم بصحة
 ابة على هذا احلكم.للرق

 شبعمن شأنه أن ي كما ان حتديد و تفصيل القاضي للواقعة اإلجرامية  يف احلكم اجلزائي 
علهم يتأكدون من شرعية املالحقة جبحاسة العدالة لدى اصخلصوم وابقي أفراد اجملتمع، 

السليم على وقائع إجرامية حقيقية واليت من خالهلا ميهد الطريق للتطبيق املبنية  اجلزائية
   (.3)للقانون على الوقائع

الواقعة اإلجرامية  ينبغي أن يتوافر يف  البياانت الواجب توافرها يف الواقعة اإلجرامية:-7
تجا آلاثر  نحىت يكون التسبيب كافيا وماألساسية حكم اإلدانة بع  البياانت اليت يثبتها 

من بسط رقابتها على خمتلف على احملكمة العليا يسهل  ومن مثة(.4)يف الدعوى العمومية
 : يلي أحكام اإلدانة الصادرة من احملاكم اجلزائية وميكن التطرق إىل هذ  البياانت كما

على بيان الركن املادي اجلزائي  جيب أن يتضمن احلكم  الركن املادي للجرمية:-1.2   
 و اليت رئيسيةالالركن املادي ينبغي إبراز عناصر  حيث تنسب للمتهم،للوقائع اجلرمية اليت 

                                                 

  122،  2116حممد زكي أبوعامر،االجراءات اجلنائية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية،1 

  2 مالكي حممد األخضر،املرجع السابق،   113
 .711علي حممود علي محودة ،املرجع السابق،  ـ 3 
 .719سابق،  حممد علي الكيك، أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء ،املرجع الـ 4 
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مرتكب اجلرمية والنتيجة اجلرمية اليت ترتبت تبعا لذلك آات   تتمثل يف السلوك اإلجرامي الذي
 اليت ينبغي أن تكون بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اجلرمية.السبيبة ن العالقة عفضال 

ضي ابإلدانة أكدت احملكمة العليا على أمهية بيان اثبات أركان اجلرمية يف احلكم القا فقد
اثباهتا يف املرافعات احلضورية  عبءأنه يقع عليهم  إذوعدم امهاله من طرف قضاة املوضوع 

فإذا تبني أن القرار الصادر  ،ج ق إمن  923ذلك يف تعليلهم وفقا ألحكام املادة ثبتون وي
.  1وإبطالهة ألركان اجلرمية أدى ذلك إىل نق  القرار ثبتابإلدانة كان خاليا من اإلجراءات امل

بني يف األسئلة اليت تطرحها بشكل واضح تكما أن القانون فرض على حمكمة اجلناايت أن 
مة كحم حهالبطالن، فالسؤال الرئيسي الذي تطر حتت ركان اجلرمية وذلك أب اصخلا  سؤالال

عد هذا البيان من ياجلناايت واملتعلق ابإلدانة ينبغي أن يشمل على العناصر املكونة للجرمية و 
وضعها وطرحها هلذا البياانت اجلوهرية اليت ينبغي على حمكمة اجلناايت مراعاهتا عد 

لون هيئة احملكمة، كما أن ملهمة احمللفني والقضاة احملرتفني الذين يشكّ تسهيال  وذلكالسؤال.
يف الرقابة على األحكام اجلنائية، فقد اعتربت مهمتها  سهل على احملكمة العليايهذا البيان 

جناية القتل يعد سؤاال انقصا  العمد يفمة العليا أن السؤال الذي ال يستظهر عنصر احملك
ن احملكمة العليا من معرفة هل القتل إذ أن اغفاله ال ميكّ  ،يرتتب عنه بطالن احلكم اجلنائي

 العمد أم اصخلطأ.بطريقة مت 
ا إىل جرائم مادية ىل تقسيمهإوملا كان الفقه اجلنائي قد اختلف يف تقسيم اجلرائم، إذ عمد 

كجرائم   السببية عالقةو نتيجة، و سلوك،   املختلفة من عناصر بيتوافر فيها الركن املادي 
توافر عنصر السلوك دون ب يكتفى فيها وجرائم شكليةوغريها ، الضرب واجلرح أو القتل

جرمية حيازة السالح الناري دون ترخيص، وحيازة و منها على وجه اصخلصو   النتيجة
حسب بع  الفقه إىل جرائم الضرر اليت تقابل  رائمهذا كما قسمت اجل 2.املخدرات وغريها

                                                 

  1- قرار مؤرخ يف 3 أفريل 2914،ملف:27411،اجمللة القضائية،2919،العدد2، 294،

ينبغي أن يقف القاضي اجلزائي على موت الضحية يف جرمية القتل العمد وأن يبني ذلك يف حكمه ابعتبار أن  -2 
ل العمد، فإن القاضي يقع  عليه واجب بيان هذ  اجلرمية هي جرمية مادية أما إذا كانت التهمة املنسوبة هي حماولة القت

 اجع:ر  أن الضحية مل تفارق احلياة وذلك ألن هذ  اجلرمية هي جرمية شكلية
-Karim Jouaihia,L’intime conviction en matière pénale,mémoire pour l’obtention du 

diplôme d’études approfondis en sciences criminnelles,université Tunis,1999,P86 
. 
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فالقاضي اجلزائي ،م األول تقابل اجلرائم الشكلية يف التقسياجلرائم املادية وجرائم اصخلطر اليت
ر ملزم بتبيان مجيع العناصر املادية اليت تتشكل منها الواقعة االجرامية واليت ينبغي أن تتواف

 للحكم ابإلدانة.
التشريعي املقرر للجرمية يف النموذج  ومن مثة تتحقق مجيع عناصر الركن املادي لتتطابق مع 

 بيان عماال ملبدأ الشرعية اجلنائية املوضوعية.وميكن التفصيل يفإقانون العقوابت وذلك 
 يلي: كما  للجرمية  عناصر الركن املادي

الذي أيتيه املتهم ويكون جمّرما  ة من خالل السلوك:تتجسد اجلرميالسلوك اإلجرامي بيان-أ
فقا ملقتضيات قانون العقوابت بعد عملية التكيف القانوين ويستوي يف السلوك االجرامي و 

أن يكون سلوكا إجيابيا أو سلبيا، طاملا أن كليهما يؤداين إىل حتقق اجلرمية من الناحية 
و جرمية سلبية أي سواء كانت جرمية إجيابية أتتحقق و يثبت ركنها املادي املادية.فاجلرمية 

 .اإلجراميةإىل حتقق النتيجة مبجرد االمتناع ما دامت أهنا ادت 
فلت من ارجي للجرمية له أمهية خاصة، إذ يالذي يعد املظهر اصخل إن حتقق هذا السلوك     

على ارتكاب اجلرمية ،كما ان هذا النفسي و التصميم  رة التجرمي جمرد التفكري الداخليئدا
أسباب اإلابحة  يندرج ضمنيف الواقع السلوك قد يفلت من العقاب إذا كان رغم ارتكابه 

تنفي معه أية مسؤولية تمن قانون العقوابت اجلزائري.واليت  11و 93عليها املادة  تاليت نص
أن إىل ابلنظر  والشريكفاء الفاعل األصلي عمن هذا االحيث يستفيد  جنائية أو مدنية

 أسباب اإلابحة هي أسباب موضوعية وليست شخصية.
النتائج وحيقق نتيجة إجرامية واحدة، وقد تتعدد  كما أن السلوك اإلجرامي قد يرتتب      

السلوك قد يبدأ و ينتهي يف فرتة زمنية حمددة فيتحدد اتريخ  أن هذا املرتتبة عنه، كما
 فعل القتل،الضرب، السب وغري . ثالهومارتكاب اجلرمية هبذا الوقت، 

وقد ميتد السلوك إىل فرتة زمنية طويلة نوعا ما وذلك ابستمرار وتكرار الفعل اإلجرامي، 
اليت  تلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحةومثال ذلك جرمية إخفاء أشياء خم

اجلرائم الزما   عب يعد تكرار الفعل يف من قانون العقوابت، حيث 992 عليها املادة تنص
 .لقيام اجلرمية 

كما وينبغي على قاضي املوضوع أن يبني العناصر اجلوهرية يف حكمه املتضمن اإلدانة       
 على اجلاين حىت ملفروضاأنه يقع عليه بيان االمتناع يف اجلرائم السلبية وبيان االلتزام القانوين 
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هري يف ارتكاب اجلرمية ألن االلتزام تتمكن احملكمة العليا من مراقبة هذا العنصر اجلو 
األخالقي واألديب املفروض على املمتنع يف هذ  احلالة ال يشكل جرمية وفقا للقانون 

 .(1)والعقوابت
ها قانون العقوابت عبارة عن ان أغلب السلوكات اليت جيرمهذا علما أنه كقاعدة عامة   

توجد  مقابل ذلك رقة وغريها ويفأفعال إجيابية كفعل القتل أو الضرب أو القذف أو الس
طائفة أخرى من األفعال اجملرمة وهي طائفة األفعال السلبية واليت يتحقق ركنها املادي عن 

ومن  اجلاين موقفا سلبيا وحمجما عن فعل أيمر القانون إبتيانه. تخذحيث يطريق االمتناع 
من ق  32املادة الء بشهادته كما نصت على ذلك دذلك مثال امتناع الشاهد عن اإل

 ملادةاملنصو  عليها مبوجب اعدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر جرمية و  (.2)اج
 ..وغريها.العدالةمن ق ع، أو جرمية انكار .497

:يتعني على قاضي املوضوع أن يستعرض يف حكمه الصادر النتيجة اإلجرامية بيان-ب
إحلاحا  ويربز ذلك بشكل أكثر ، إلجراميابإلدانة النتيجة اجلرمية اليت ترتبت على الفعل ا

يف اجلرائم املسماة ابجلرائم املادية أو جرائم الضرر كما يسميها بع  الفقهاء، واليت ال 
مثال يتعني  لتتطلب فقط  وقوع السلوك اجملرم بل حتقيق النتيجة اإلجرامية،ففي جرائم القت

جلرمية، ابعتبار أن ازهاق   اعلى قاضي املوضوع أن يثبت وفاة الضحية بسبب ارتكاب هذ
من  711 هي النتيجة الالزمة لقيام جرمية القتل العمد كما جاء ذلك يف نص املادةالروح 

كون جرمية القتل العمد هي من اجلرائم املادية اليت تتطلب حتقيق نتيجة قانون العقوابت ل
 .إجرامية

 جناية  الضرب و اجلرح العمد كما ينبغي استظهار نتيجة العاهة املستدمية و بيان مداها يف
 من قانون العقوابت.  791املؤدية اىل العاهة املستدمية اليت نصت عليها املادة 

اليت يغيب فيها  هذا على خالف احلال لو كانت اجلرمية املرتكبة من اجلرائم الشكلية  و 
هو احلال يف  كماو تتحقق النتيجة مبفهومها القانوين فقط   ديامبفهومها املحتقق النتيجة 

يتجه  فيها قاضي املوضوع ويثبت عدم وفاة الضحية ومن مثةيربز  حماولة القتل العمد، والذي

                                                 

 .417   املرجع السابق،محودة،حممود  علي -1 
 .97،   7119دار هومة، اجلزائر، لوجيز يف القانون اجلزائي العام،ابوسقيعة احسن، ـ 2 
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اليت هي نتيجة قانونية تتعلق ابلتهديد واصخلطورة اإلجرامية و ىل إثبات نتيجة هذ  اجلرمية إ
 (.1)الكامنة يف شخص اجلاين

    (.2)تظهارها يف أسباب احلكمسا يتعني بيان النتيجة ذو أمهية خاصة يف بع  اجلرائمو يعد 

ي اجلرائم املادية مثال ينبغي أن يظهر احلكم بيان النتيجة بشكل كاف حىت ميكن أن فف
يصح التكييف القانوين لألفعال املرتكبة، ومن مثة ميكن أن يصح تطبيق القانون عليها 

من شأنه أن يلعب ا جسامتهال على أن شدة النتيجة وقوهتا و . هذا فضبشكل سليم ودقيق
 (.3)أخرى جهة، ويف نوعية ومقدار العقوبة من من جهةدورا أساسيا يف تشديد العقاب 

ال ميكّهن احملكمة العليا من  يزبشكل مم إن اغفال قضاة املوضوع بيان النتيجة اجلرمية   
ي أن رم، ومن مثة النص اجلنائي الذي ينبغفعل اجمللبسط رقابتها على التكييف القانوين ل

 (.4)يطبق عليه ولذلك قضت احملكمة العليا بنق  القرارات اليت ال تراعي هذا األمر
ل من دل:يتعني على حمكمة املوضوع أن تبيان العالقة السبية بني السلوك والنتيجة-ج

قيام رابطة  نالعبارات اليت توردها يف احلكم اجلزائي القاضي ابإلدانة عو لفاظ األخالل 
 .5السببية بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اجلرمية

ئع ولئن كانت هذ  الرابطة السببية ميكن أن تظهر يف احلكم عادة من خالل ذكر الوقا
اليت قد ترتتب عنها فال حيتاج األمر  وسردها بطريقة منطقية متسلسلة و استعراض النتائج

 إىل إظهارها بشكل خا  يف منت احلكم.
تعني ،فحداث النتيجة اجلرميةأخرى إضافة إىل سلوك اجلاين يف إ أنه قد تتداخل عواملإال 

من ل فيها وبيان ذلك بطريقة جلية واضحة متكن يف هذ  احلالة الوقوف عندها والتفصي
 عوامل شاذة وغري بتوافر كما أن هذا األخري قد يدفع .اسناد النتيجة وربطها بفعل املتهم 

                                                 

    Karim jouaiha,Op cit, p 86                                                                      ـ 1 
  .417ودة، املرجع السابق،   علي مح مودعلي حمـ 2 
 411املرجع نفسه،    ـ 3 
حيث جاء فيه"إن القرار  49914حتت رقم 41/71/4394 ا بتاريخليا يف قرارا هلوهذا ما قررته احملكمة العـ 4 

ب عليها ابملادة املعاق املنتقد مل يذكر ما هي العناصر اليت ارتكز عليها إلدانة الطاعن بصحة الضرب واجلروح العمدية
ق ع.إذ مل يذكر قضاة املوضوع حىت الشهادة الطبية اليت أحضرهتا الضحية ومل يوضحوا ما هي اجلروح اليت  791

أصابت تلك الضحية ومدة عجزها املؤقت. وإبغفاهلم ذكر كل هذ  العناصر ومدة العجز فإهنم مل يربروا تطبيق املادة 
   ".99،  4، عدد 4394قرار.أنظر:نشرة القضاة،من ق ع على املتهم هلذا ينق  ال  791

  5 انظر ابلتفصيل: روؤف عبيد ،السببية اجلنائية، دار الفكر العريب،الطبعة الرابعة،القاهرة،4391 
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 نرت حقيقة أن تقطع عالقة السببية، وموالنتيجة واليت من شأهنا إن تواف بني الفعلمألوفة 
يب على هذا الدفع املثار من طرف املتهم مثة ينبغي على احلكم الصادر يف هذ  احلالة أن جي

قيام رابطة السبية بني فعل املتهم  فاء وذلك بعبارات واضحة الداللة علىإما وجودا أو انت
 (.1)عدم قيامهاوالنتيجة اجلرمية، أو 

إنه إذا كان من املسلم به أن رابطة السبية بني الفعل والنتيجة هي من املسائل املوضوعية اليت 
عنه يف احلكم أو نفيها  بتقديرها حمكمة املوضوع، إال أن اسناد نتيجة ما لفعل معني ستقلت

ذلك أن  .احملكمة العليااجلزائي الصادر ابإلدانة هي من املسائل القانونية اليت ختضع لرقابة 
هذ  األخرية تراقب مدى منطقية هذ  العالقة السببية اليت ينبغي اخضاعها اىل قواعد العقل 
و املنطق يف ترتيب النتائج املتمخضة عنها.فيجب ان تكون األدلة اليت ساقها احلكم مقبولة 

ل ذلك أن القو .(.2)منطقا و مستساغة عقال لتحدث النتيجة اجلرمية املتضمنة يف احلكم
ادي للجرمية، ومن مثة بية بني الفعل والنتيجة يعين بداهة توافر الركن املبتوافر عالقة السب

 نص العقايب الواجب التطبيق على هذ  الواقعة اإلجرامية.للا هذا األمر تفسري  يتضمن
ببية بيان عالقة السبمة املوضوع يف معرض تسبيبها للحكم اجلزائي كما أن التزام حمك      

ولذلك يتعني على ..ة له أمهية خاصة يف العقاب على بع  اجلرائمجالقائمة بني الفعل والنتي
توافرها  ضمن البياانت اجلوهرية املطلوبة يف إيراد الواقعة اإلجرامية اليت  زحكم اإلدانة أن يرب 

صرية ت حمكمة النق  املقضأدين هبا املتهم واليت يرتتب على إغفاهلا بطالن احلكم وقد 
  (.3)بنق  األحكام اليت أغفلت عن بيان عالقة السببية بشكل واضح ودقيق

                                                 

، 4333عمرو عيسى الفقي، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية،املكتب الفين لإلصدارات القانونية، مصر،ـ 1 
    7111،441. خالد عبدالباقي حممد اصخلطيب،جرائم و حوادث املرور و دور الشرطة يف مواجهتها،دط،14 

  .791رؤوف عبيد،،السببية يف القانون اجلنائي،املرجع السابق ،   ـ 2 

جاء يف حيثيات احلكم مايلي:"إن رابطة السببية بني االصاابت والوفاة يف جرمية القتل العمد والتدليل عن  حيثـ 3 
قيامها من أهم البياانت اجلوهرية اليت جيب أن يعىن احلكم ابستظهارها وإال كان مشواب ابلقصور املوجب لنقضه. فإذا  

أدان هبا القاتل قد اقتصر على نقل ما اثبته تقرير الصفة  كان احلكم املطعون فيه يف حديثه عن هتمة القتل اليت
التشرحيية عن االصاابت اليت وجدت ابلقتيل ومل يعن ببيان رابطة السببية بني هذ  االصاابت والوفاة من واقع الدليل 

، جمموعة أحكام النق ، 17/11/4397الفين فإن النعي عليه ابلقصور يكون مقبوال وجيب نقضه"انظر: نق  
  .113، مشار إليه:محودة علي محودة، املرجع السابق،  191ق  47السنة
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من قانون  799 نص عليها املادةاملتهم جبنحة القتل اصخلطأ اليت ت ومن ذلك أن تدين احملكمة
ة اصخلطأ ونتيجة على توافر عالقة السببية بني اإلصاب كافيا  تدليالالعقوابت، دون أن تدلل 

 الوفاة.
من قانون العقوابت اجلزائري على أنه"كل  91: تنص املادة الشروع يف اجلرميةبيان -دـ
أو أبفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة  ذع يف التنفيو اوالت الرتكاب جناية تبتدئ ابلشر احمل

إال نتيجة لظروف مستقلة عن  خيب أثرها إىل ارتكاهبا تعترب كاجلناية نفسها إذ مل توقف أو مل
 وغ اهلدف املقصود بسبب ظرف مادي جيهله مرتكبها".لىت ولو مل ميكن بإرادة مرتكبها ح

يتضح أن للشروع  91 انطالقا من هذا التعريف الذي أورد  املشرع اجلزائري يف نص املادة
الذي يدين املتهم جبرمية الشروع أن يبنيها بشكل  قانونية ينبغي على احلكم الصادر و  كاانأر 

العزم  و كرينفيذ الذي يتميز عن عدم جمرد التفالبدء يف الت عرض ركنتسيكاف ومقبول، إذ 
من العقاب قانوان إىل ضرورة استعراض األفعال املادية اليت  تلفعلى ارتكاب اجلرمية والذي ي

ال عقاب عليها  اليتية ري غي أيضا متييزها عن األفعال التحضل بدأ يف التنفيذ واليت ينبشكّ ت
ة على اإلنتحار إذا نفذ االنتحار املساعدو منها أعمال  عماليف القانون ابستثناء بع  األ

 (.1)من قانون العقوابت 729 مبوجب املادةاجلزائري   املشرعو اليت كرسها 

كما ينبغي بيان ركن انعدام العدول االختياري من طرف مرتكب اجلرمية وأن عدم حتقق 
 إىل أسباب خارجة عن إدارة اجلاين. و اكتمال اجلرمية يرجع النتيجة اجلرمية

مسألة التفرقة بني األعمال تفرتض  توافر البدء يف التنفيذ من عدمهالقول ب وحيث أن     
وبني األعمال اليت ال تعد كذلك، كما أن هذ  املسألة هي من املسائل شروعا  اليت تعترب

لة تتعلق بتفسري النصو  ألهنا مسأ القانونية اليت تبسط احملكمة العليا رقابتها عليها
 وتطبيقها على الوقائع.

العليا يفرض على هذ   يان الشروع وخضوع ذلك لرقابة احملكمةإن التزام حمكمة املوضوع بب
معينة للقول بتوافر البدء يف التنفيذ ومن ذلك مثال أن  عايريمباألخرية الزام حمكمة املوضوع 

 فعل البدء يف التنفيذ .ديد القضاء اجلزائري أتثر ابملذهب الشخصي يف حت

                                                 

اثر جدل فقهي واسع بشأن التمييز بني األفعال اليت تشكل بدأ يف تنفيذ اجلرمية وشروعا معاقبا عليه وبني  ـ 1 
بوسقيعة أحسن، األعمال التحضريية اليت ال تنطوي على أية جترمي وفقا لقانون العقوابت.ملزيد من اإلطالع أنظر:

 وما بعدها. 41الوجيز يف القانون اجلزائي العام، املرجع السابق،  
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 حكامه حيث اعترب أنه"أنه يشكل بدءكما ذهب إىل ذلك القضاء الفرنسي يف العديد من أ
 (.1)يف التنفيذ كل عمل يؤدي مباشرة إىل اجلنحة عندما يتم بنية ارتكاهبا"

فاملشرع اجلزائري إذا اعتنق املذهب الشخصي يف مسألة الشروع وال أدلة من ذلك عل   
يت استقاها من قانون العقوابت وال 91"مباشرة إىل ارتكاهبا" يف نص املادة  عماله عبارةاست

سها القضاء الفرنسي يف عدة مناسبات، واليت اعتربت ليت كرّ ا ائيةمن جممل األحكام القض
البدء يف التنفيذ يتحقق عندما يستدعي من اجلاين عمال يؤدي مباشرة اىل ارتكاب 

 (. 2)اجلرمية

طوة األساسية يف التنفيذ واليت تعد اصخلبدء الفضال عن بيان يف اجلرمية ويتحقق  بيان الشروع 
يف اعتبار قيام الشروع من خالل انتقال املتهم من مرحلة التفكري إىل مرحلة التنفيذ أبعمال 

دون  تمادية، فإن احلال يقتضي أيضا استعراض الظروف واملالبسات اليت تدخلت وحال
شروع االجرامي الذي كان املتهم ينوي إمتامه وإكماله وبيان أن هدا الفشل الذي مين إمتام امل

 .(3)ومن مث ينبغي إنزال العقاب به نتيجة لذلك ارجة عن إرادتهألسباب خ يرجعبه املتهم 
ا كان عدم إمتام وإكمال النشاط اإلجرامي راجع ابألساس إىل اإلرادة الباطنية واحلرة أما إذ

ي يف ارتكاب اجلرمية ابلرغم من قدرته وإرادته عن املض يعين أنه عدل ابختيار  للمتهم ما
قد استفاق ورجع إىل طريق الصواب مبح   على ارتكاب اجلرمية، فهذا يعين أن املتهم

  احلالة، بل ينبغي تشجيعه على اختيار  ابلعدول عن ه، ومن مثة ال ميكن معاقبته يف هذإرادت
مستقبال. وال يهتم القانون الشعور اإلجيايب لديه حىت ال يعود إىل اجلرمية هذا  و تنمية اجلرمية

 ابجلاين اىل العدول عن امتام اجلرمية. أدت كثريا ابلبواعث اىل  اجلنائي

                                                 

   Crim29/02/1970, ,02/12/1929 Crim,               ـ 1 

jcp4324 Crim19/06/1979.d1979p525. 

 . 37   احسن، املرجع السابق،يعة سقبو لدى ،مشار إليه     
1971II 16770, crim 811.1972 bull 1972.bull  crim 29/12/1970. jcpـ            2 

n°331,crim  2.5,  1974.bull n°156, crim 15/05/1979 bull n°175 
 491  ،7عدد .4339لة القضائية، ، اجمل97941ملف  1/17/4334ؤرخ يف قرار جنائي، م 7

 



164 
 

لثنيه عن االقدام عن ارتكاب  فقد اعترب القضاء الفرنسي أن جمرد تقدمي النصيحة للجاين    
ن فكرته االجرامية عدوال اختياراي ال يستحق عليه أي عدل عن لك أبلذاجلرمية واستجابته 

  (.1)عقاب
فأصاهبا ومل  ابصخلنجر القضاء اجلزائري أن املتهم الذي طعن الضحية عدة طعنات اعتربو قد 

يف وضعية عدول عن اجلرمية إبرادته بل أن  يعدّ  يتوقف عند ذلك إال بعد هروب الضحية،ال
  (.2)حماولة القتل العمد طبقت صحيح القانون انته جبنايةحمكمة اجلناايت ملا أد

مها الصادر ابإلدانة تلتزم حمكمة املوضوع يف حك:نائيةاجل املسامهة الواقعة يف بيان-هـ
ل يف جرمية االشرتاك ببيان الواقعة اليت نتج عنها ارتكاب األفعال األصلية مبناسبة الفص

ال جمال للعقاب على أنه ذلك . لالشرتاكمث الوقائع اليت تشكل العناصر القانونية  للجرمية
 جترميإجرامه من  ستمداالشرتاك إال إذا كان مثة فعل رئيسي معاقب عليه إذ أن الشريك ي

الضيقة اليت قررها القانون و مع وجود بع  االستثناءات  الفعل األصلي وهذا كقاعدة عامة
الفعل األصلي وهو االنتحار  رمي االشرتاك يف االنتحار رغم عدم حترميمنها على النصو  جت
 .(.3)من قانون العقوابت اجلزائري 729 س مبوجب املادةرّ يف حد ذاته وهذا ما ك

رق اليت ارتكبت هبا خاصة إذا علمنا أن قانون العقوابت الطبيان ب كما يلتزم احلكم الصادر
من قانون  17قد حدد وسائل االشرتاك على سبيل احلصر كما ورد ذلك يف نص املادة 

حيث حددها يف املساعدة واملعاونة وهذا على خالف التشريع املصري الذي (.4)العقوابت
 11حصر وسائل االشرتاك يف التحري  واالتفاق واملساعدة وهذا ما يتضح من نص املادة 

 من قانون العقوابت املصري 

                                                 

(1)                                                                                                 
rim20/03/1974,bullc ـ 124

 .31مشار إليه لدى  بوسقيعة احسن، املرجع السابق، 
 774،  1العدد .4339، ة القضائية،،اجملل 11419ملف  79/17/4399قرار جنائي، مؤرخ يف ـ 2 

لي يتطلب توافر أركان االشرتاك الشريك يف جرمية ما وإحالته على احملكمة دون الفاعل األص ذلك ان مؤاخذةـ 3 
ملف،  43/11/7119يف  قرار جنائي مؤرخأنظر: ال على توافر أركان اجلرمية اليت ارتكبها الفاعل األصليفض

 .114،  7119، 4، اجمللة القضائية،العدد 931392

" يعترب شريكا يف اجلرمية من مل بشرتك اشرتاكا مباشرا ،لكنه ساعد بكل يلي:ق ع ج على ما 17تنص املادة ـ 4 
 الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو املنفدة هلا مع علمه بذلك"
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ك يف ضمان رقابة ية كربى وذلإن التزام احملكمة ببيان عناصر االشرتاك يكتسي أمه     
ي التنصيص على هذ  العناصر غالعليا على قيام عناصر املسامهة اجلنائية، ومن مثة ينب احملكمة

من أهنا هي اليت ساعدت وسهلت األفعال األصلية الرتكاب للتأكد  القانونية لالشرتاك
 (.1)ابطال وإمتام اجلرمية،فإن سهى احلكم الصادر عن ذكر هذ  العناصر عدّ 

وسائل االشرتاك اجلرمي بل ينبغي عليه أن  حكم اإلدانة بذكر عناصر وه ال يكتفي بل إن 
اليت كانت قائمة لدى اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية، وهذا ما نص عليه االشرتاك يني نية 

االشرتاك  ق ع بعنصر العلم و الذي اعترب أن  17املشرع اجلزائري صراحة يف املادة 
عل األصلي على"ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو ينصرف معنا  ملساعدة الفا

مة العليا يف اجلزائر يف العديد من قراراهتا، كاحملما كّرسته  املنفذة هلا مع علمه بذلك"وهو
حت أن" العناصر األساسية للمشاركة هي العلم ابجلرمية وطرق املساعدة ومعاونة رّ صحيث 
  (.2)الفاعل"

من ركائز قيام اجلرمية  أساسية نوي ركيزةع:يعد الركن امليف اجلرمية بيان الركن املعنوي-2.2
من الناحية القانونية ولذلك ينبغي على قاضي املوضوع يف معرض تسبيبه للحكم اجلزائي 
القاضي ابإلدانة أن يستظهر ابلشكل الالزم الركن املعنوي للجرمية،أو مايعرف ابلقصد 

بواسطة هذا العنصر ّنيز بني اجلرائم العمدية واجلرائم غري العمدية، وينبغي ان فاجلنائي، 
 ب أن تقوم بني مادايت اجلرمية ونفسية اجلاين.جييظهر احلكم تلك الرابطة الوثيقة اليت 

قانوان أن يرتكب الركن املادي حىت تقوم اجلرمية ويستحق اجلاين العقاب، كفي فإنه ال ي     
وافر القصد اجلنائي، علما ان القصد اجلنائي ينقسم إىل قصد جنائي عام بل ال بد من ت

وآخر خا .أما القصد اجلنائي العام فهو ال يثري أية صعوبة تذكر ألنه ينطوي على عنصرين 
يف   هو علم مفرتض جيد أساسه اجلاين ابلقانون و علمأساسني: العنصر األول ويتضمن 

لعلم بطبيعة الوقائع هو ا وو العنصر الثاين  القانون" جبهلعذر  املبدأ املعروف أبنه"ال
  (.3)عادة من جمرد التدليل على نسبتها إىل املتهم ابرتكاهبايستفاد  املرتكبة وهو ما

                                                 

 .149رؤوف عبيد، املرجع السابق،   ـ 1 

،و قرار مؤرخ يف 411،  7،العدد4333لة القضائية،،اجمل741377،ملف 4333جانفي  79مؤرخ يف قرار  ـ2 
 . 999،  4، العدد7119،اجمللة القضائية،7119جوان  71

 .11عمرو عيسى الفقي، املرجع السابق،   ،91رؤوف عبيد، املرجع السابق،  ـ 3 
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وابلرغم من ذلك فإن القصد اجلنائي العام حيتاج إىل بع  اجلهد إلثباته خاصة يف      
ابلتزوير  العلم خفاء األشياء املسروقة واثباتاثبات العلم يف جرمية ا و من ذلكبع  اجلرائم 

 يف جرمية استعمال املزور وغريها.
لقصد اجلنائي اصخلا  فيستدعي جهدا معتربا و تدقيقا و متحيصا من طرف قاضي أما ا     

ثباته يف حكم اإلدانة.ومثاله اثبات نية ازهاق الروح يف جرمية القتل العمد املوضوع إل
ونية استعمال من قانون العقوابت اجلزائري  711 أحكام املادةاملنصو  عليها مبوجب 

، ذلك أنه إذا فشل قاضي ، ونية التملك يف جرمية السرقةاحملرر املزور يف جرمية التزوير
ق  711من أحكام املادة  تلرم يف هذ  احلالة يفاملوضوع يف اثبات نية القتل فإن الفعل اجمل

من  799 اصخلطأ الذي جاءت املادة لى أساس القتع وميكن حماكمته يف هذ  احلالة عل
 قانون العقوابت.

إنه ينبغي اإلشارة إىل أن القصد اجلنائي خيتلف عن الباعث أو الدافع الرتكاب اجلرمية،      
اليت دفعت اجلاين الرتكاب اجلرمية وحيث واصخلارجية والذي جيد أساسه يف األفكار الداخلية 

ال يهتم هبا قاضي املوضوع وغري ملزم إبيرادها يف بيان  نفسيةان هذ  البواعث والدوافع ال
لعب دورا يف ة قانوان، وإن كان من اجلائز أن تالقصد اجلنائي ذلك اهنا ال تؤثر يف قيام اجلرمي

 ختفيف أو تشديد العقاب على اجلاين.
جهة  لط بني الدافع والباعث من خيوابلرغم من ذلك فإن القضاء يف بع  احلاالت      

  (.1)وبني القصد اجلنائي من جهة أخرى
ونتيجة لذلك ينبغي على احملكمة أن تبني القصد اجلنائي وتضمنه يف حكمها القاضي 

كان حكمها مشواب ابلقصور يف  ابإلدانة وأن متكن احملكمة العليا من مراقبة هذا األمر وإال
راهتا حيث ذهبت إىل أنه"إن وهذا ما أكدته حمكمة التعقيب بتونس يف أحد قرا(.2)التسبيب

حالة أال وهي عدم ابراز القصد اجلنائي للمتهم والذي يعترب من األركان القانونية جلرمية اإل
 (.3)من. م.إ.ج ومستوجبا للنق " 499القرار املنتقد خمالفا ألحكام الفصل التحّيل جيعل 

                                                 

يلي:"الدافع ما  41134عدد 19/14/4391حيث جاء يف قرار صادر عن حمكمة التعقيب بتونس مؤرخ يف ـ 1 
هو القصد اجلنائي الذي يكّون اجلرم والذي جيب على القاضي اجلزائي ابراز  بكل وضوح ليستقيم قضاؤ  ويكون 

 .29،  4339، 4سليما قانوان وواقعا" ن م ت القسم اجلزائي، عدد

 .29رؤوف عبيد، املرجع السابق،   ـ 2 

 .4339، ن م ق القسم اجلزائي سنة9433جوان 49مؤرخ يف  49971قرار تعقييب جزائي، عددـ 3 
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زائي القاضي ابإلدانة يعد وقد اعتربت ذات احملكمة أن عدم ابراز الركن املعنوي يف احلكم اجل
    (.1)قصورا يف التسبيب يرتتب عليه النق 

و قد سارت احملكمة العليا يف اجلزائر على ذات النهج إذ نقضت العديد من القرارات اليت  
 . (2)أدانت املتهم جبناية القتل العمد من دون ابراز و استظهار للقصد اجلنائي

عن جرائم غري عمدية، فإن حمكمة املوضوع يف  تتهم نتجوإذا كانت األفعال املتابع هبا امل
ى وتعمل على اظهار اصخلطأ اجلزائي عهذ  احلالة ال تعمل على ابراز القصد اجلنائي بل تس

الذي ارتكبه املتهم وهو خطأ غري عمدي ومع ذلك ترتتب عليه املسؤولية اجلنائية،ومن مثة 
يف هذا اجملال مثل االمهال وعدم االحتياط جتتهد احملكمة يف اثبات صور اصخلطأ املعروفة 

والرعونة وعدم احرتام األنظمة واللوائح والقوانني وغريها من صور اصخلطأ الذي ميكن أن 
 مبقتضىتكون أثناء ارتكاب اجلرمية. ذلك أن صور اصخلطأ الذي جاء هبا املشرع اجلزائري 

ال وليس على سبيل احلصر سبيل املثمن قانون العقوابت اّنا على  793و  799املادتني 
التشريع اّنا أوردها  وهذا على خالف بع  اآلراء الفقهية اليت اعتربت أن صور اصخلطأ اليت

ا يفرض على حمكمة املوضوع االلتزام ممجاءت على سبيل احلصر وليس على سبيل املثال،
التشريع، وهو مل ينص عليها  ببيان الصور اليت جاء هبا القانون دون ادخال أية صور أخرى

  (.3)ما ذهب إليه القضاء املصري يف هذا اجملال

                                                 

حيث جاء فيه"إذا قضت احملكمة على شخص ابإلدانة  79/14/4322، املؤرخ يف994قرار تعقييب جزائي،عددـ 1 
من اجمللة اجلنائية ومل تربز الركن األديب وال الظروف  439والعقاب من أجل جرمية ابدال االسم طبق ألحكام الفصل 

 .94،  4322السنة  4رها قاصر التسبيب ومعرضا للنق "ن م ت القسم اجلزائي عدداليت دعت لذلك ليكون قرا

و يتمثل  العنصر املاديكما يلي :" تقوم جناية القتل العمد بتوفر العناصر الثالثة اآلتية:  حيث جاء منطوق القرارـ 2 
و هو السصد اجلنائي قيد احلياة، على نساان يف فعل القتل أو فعل من شانه أحداث املوت ،و ان يكون اجملين عليه ا

العنصر األهم و يتمثل يف العمد و يتحقق هذا العنصر يف اجلرمية مىت كان اجلاين ارتكب الفعل بنية إحداث املوت 
لغري  مع علمه بذلك.و من مث فإن أي ادانة من أجل القتل العمد جيب أن يذكر فيها هذا العنصر األخري و إال كان 

،اجمللة 49/47/4391،قرار 99919نون ز مشواب ابلقصور.أنظر:الغرفة اجلنائية،ملف احلكم خمالفا للقا
،اجمللة القضائية 92921، ملف 77/1/4399،و قرار 717،  7،4331القضائية،العدد

 494،  7،4339،اجمللة القضائية، العدد91122،ملف1/9/4334،و قرار491، 9،4337،العدد

 .149،  محودة علي محودة، املرجع السابقـ 3 
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وإذا كان إثبات الركن املعنوي يفرض نوع من اجلهد والبحث من طرف قضاة املوضوع، إال 
ة ينأن القضاء اعترب أن الكشف عن القصد اجلنائي للجرمية ميكن استنتاجه من جمرد معا

  (.1)ري يف اجلرائم اجلمركية واجلرائم املتعلقة ابلشيكللركن املادي وهو ما أخذ به القضاء اجلزائ
اليت ينبغي على األخرى :توجد بع  البياانت األساسية بياانت جوهرية إضافية -957

ذلك لبطالن احلكم،و إغفاهلا يرتتب احلكم اجلزائي الصادر إبدانة املتهم أن يتضمنها واليت 
 سنحاول أن نستعرض هذ  البياانت كمايلي:

أن  ارتكاب اجلرمية أساسيا و جوهراي إذا  مكان يعد بيان ن مكان ارتكاب اجلرمية:بيا -أ
ومن ذلك مثال السرقات اليت ترتكب يف الطرق العمومية،  ه أتثريا على العقوبة احملكوم هبا،ل

ة واحملطات واملوانئ يواملركبات اصخلاصة بنقل املسافرين ويف داخل نطاق السكك احلديد
من قانون العقوابت حيث  917 وأرصفة الشحن والتفريغ اليت جاءت هبا املادةواملطارات 

حيث عاقبت  و األماكن. العقوبة حال ارتكاب جرمية يف هذ  الوسائلفيها شدد املشرع 
إىل دج  1115111 اجلاين يف هذ  احلالة ابحلبس مخس سنوات إىل عشرة سنوات بغرامة من

 911ءت هبا املادة ارقة البسيطة اليت جسوبة الدج وهذا على خالف عق 451115111511
ق ع واليت تكون عقوبتها احلبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة مالية من 

 دج فقط.1115111دج إىل 4115111
كما أن بع  اجلرائم ال تقوم قانوان إال إذا ارتكبت يف حمل حتقق فيه العالنية ومنها على 

ق ع، وجنحة  732 و  عليها مبقتضى املادةوجه اصخلصو  جنحة السب العلين املنص
اعتربت أن ارتكاب اجلرمية يف  من ق ع إذ 739 القذف املنصو  عليها مبوجب املادة

  ينلمكان ع

 

اليت نص  املخل ابحلياء لنسبة جلنحة الفعل العليناب(.وكذلك احلال 2ركنا أساسيا لقيامها)
ابلنسبة جلنحة ترك أيضا ألمر ا يصدق.و من قانون العقوابت 999 عليها املشرع يف املادة

                                                 

 41/47/39. 794،  4، العدد4331، اجمللة القضائية 92149ملف  71/19/4331قرار قضائيـ 1 
، اجمللة القضائية 743931ملف 79/12/4333، 99،  7، العدد4333، اجمللة القضائية439911ملف، 
 .419. أورد  بوسقيعة احسن، املرجع السابق، 721، العدد4333

ر العالنية اليت جيب إبرازها يف القرار وإال كان يف أحد القرارات على أنه:"تتطلب جنحة القذف تواف حيث جاءـ 2
فال يكفي إسناد واقعة وهري يف جنحة القذف،"العلنية ركن جاعتربت أن مشواب ابلقصور". كما أن احملكمة العليا 
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يعد املكان اصخلال من الناس ركنا أساسيا ،إذ يضه للخطروتعر طفل يف مكان خال من الناس 
ه احملكمة أكدتوهذا ما ،من قانون العقوابت 941نصت عليه املادة  يف اجلرمية حسب ما

كم عن بيان احملل العلين سهى احل(. فإذا 1اجلزائر يف العديد من قراراهتا املختلفة) العليا يف
 (.2قاصرا يف البيان ويستوجب النق ) عدّ ارتكبت فيه اجلرمية الذي 
وقد سلكت حمكمة النق  الفرنسية نفس االجتا  يف ضرورة بيان حمل ارتكاب اجلرمية      

واعتربت ذلك أمرا جوهراي خاصة يف جرائم الفعل الفاضح العلين، وجرائم السب والقذف، 
ألحكام والقرارات اليت مل تربز بشكل دقيق كيفية حتقق العالنية يف جرمية وقد نقضت ا

  .(3القذف)

من البياانت اجلوهرية اليت ينبغي يعترب بيان اتريخ الواقعة :اإلجرامية بيان اتريخ الواقعة-ب
كم القانون على حبضي ابإلدانة خاصة إذا كان هذا التاريخ له عالقة اأن تربز يف احلكم الق

 (. 4قضاء الدعوى العمومية ابلتقادم)انالوقائع ومنها ابصخلصو  التأكد من عدم 
وال يلزم القانون أن يتم ذكر اتريخ الواقعة ابلتحديد والوقت الذي حدثت فيه، بل يكف أن 

ال يؤدي إغفال ذكر هذا حيث يشري احلكم إىل سنة ارتكاب اجلرمية دون الشهر واليوم 
تتقادم.  مل أهنا مطلعة على أن وقائع الدعوىىل بطالن احلكم طاملا أن احملكمة أثبتت إالبيان 

ا تورد عبارة تفيد هذا املعين ابإلدانة يف اجلزائر عادة م صادرةن األحكام اجلزائية الفإذلك لو 
 دعليه أم  يل يف الواقعة وهي:"وعلى أية حال ومنذ زمن مل ميصين عن بيان التفوتغ

 .."التقادم..
غري أن إاثرة املتهم لدفع يتعلق بتقادم الوقائع يفرض على حمكمة املوضوع أن تبني بدقة  

أن مسألة التقادم هي  ذلك(، 1)من عدمهاتريخ ارتكاب اجلرمية ومن مثة التأكد من تقادمها 

                                                                                                                                          

إىل إذاعة ونشر الواقعة وبقصد  نية الفاعلني رتف ذلك ابجتا قابلشرف واالعتبار إىل الضحية، بل جيب أن يماسة 
 .467 ،2،العدد2116، اجمللة القضائية،34394ملف  ،29/22/2116 مؤرخ يف قرار االساءة"

 23ملف  3، غ ج م ق 373 ،2919، 2، اجمللة القضائية، العدد26947، ملف 27/22/2913جنائي،ـ 1
 . 31/22/2996قرار  2422

، 21، سنة 424/2977، و412  21، جمموعة احكام النق ، السنة 21/14/7297ـ نق  مصري مؤرخ 2
  412. 

    p190,r,d cass,crim7 déc 1960,1951ـ                                                3   
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 9،1،7،6ـ نصت على مواعيد تقادم الدعوى العمومية املواد 4
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من مسائل النظام ا قانونية اليت تبسط احملكمة العليا عليها رقابتها، كما أهنال ائلسمن امل
مرحلة من مراحل التقاضي ولو كان ذلك ألول مرة أمام أي  اثرهتا يفاوز جيالعام اليت 

 (.2احملكمة العليا)
ان حت يف قرار هلا" من املقرر وهذا ما ذهبت إليه أيضا حمكمة النق  املصرية حيث صرّ 

ى ه طاملا أن هذا التاريخ يتصل حبكم القانون علطأ احلكم يف بيان اتريخ الواقعة يعيبخ
فإذا إدعى احملكوم عليه ان الدعوى اجلنائية قد انقضت ابلتقادم و كان الطاعن  الواقعة

ى املدة، فإن لتني حوكم من أجلهما قد سقطتا مبضإىل أن اجلرميتني اليذهب يف وجه طعنه 
 (.3يتصل حبكم القانون على الواقعة)اصخلصو   النص على هذا احلكم يف هذا

أن يتضمن كل جيب  حيث قررت أنه"يف اجلزائر ت احملكمة العليا إىل هنا املعىن ذاته ذهبو 
حكم أو قرار الدليل على شرعيته فكل إجراء جوهري غري منصو  عليه يعترب مغفال عنه، 

على اجمللس األعلى إجراء املتعذر  والقرار الذي اغفل ذكر اتريخ الواقعة ومكاهنا جيعل من
 (.4) اإلقليمي وال من انحية االختصا املراقبة عليه ال من انحية التقادم 

طلب املشرع وقوع وتكرار تيف بع  اجلرائم اليت ي تهكما أن بيان اتريخ الواقعة تربز أمهي      
ركنها املادي بشكل متتابع كما هو األمر ابلنسبة جلرمية االعتياد حيث يتعني إبراز اتريخ 

 عدمه.كن معرفة قيام االعتياد من ميالوقائع اجلرمية حىت 
كظرف مشدد للجرمية الذي يفرض العود   كما أن هذ  األمهية تظهر أيضا يف تطبيق أحكام

ي مدة معينة منذ ارتكاب اجلرمية حىت يؤاخذ بظرف العود وهو ما ضفيه القانون عدم م
 .مكرر وما يليها من النصو  من قانون العقوابت 11نصت املادة 

                                                                                                                                          
يف هذا الصدد قضت احملكمة العليا بنق  و ابطال القرارات اليت أيدت حكم اإلدانة دون الفصل يف تقادم الدعوى  ـ1

 ،217  ،2919، 2اجمللةالقضائية،عدد ،27/22/2913جنائيالعمومية بدون إحالة. أنظر: 
 23/14/2916، و314، رقم23/14/2916، و272 ،2919 ،2اجمللةالقضائية،العدد ،21/14/2914و

 .26،27، 2992، أورد  نواصر العايش،تقنني اإلجراءات اجلزائية، مطبعة قريف عمار، ابتنة اجلزائر،219رقم 
 .29،  جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية، 31/41/2912جنائي،ـ 2
،مشار لدى محودة علي 242  69،ق 24،جمموعة النق ،السنة 24/2/2912نق  مصري مؤرخ يف  -ـ3

 .429السابق،  محودة،املرجع 
 .222،نشرة القضاة،   2912جويلية  24جنائي -ـ4
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ارس أن مي ال ميكنه قضاء النق الوقائع، فإن  وإذا اغفل قاضي املوضوع عن بيان اتريخ 
 (.1الرقابة على تطبيق القانون بشأن أحكام العود املقررة قانوان)

الواقعة إذا   وثوقت حد هذا ابإلضافة إىل ذلك، فإن قاضي املوضوع يلتزم بذكر زمن و
السرقات يف إذ خيتلف الوضع قانوان بني ارتكاب ،كان له أتثري مباشر على تكييف اجلرمية 

 كّيف على أساسزمن الليل عنه يف زمن النهار.الليل فجرائم السرقات اليت ترتكب يف الليل ت
بسيطة وفقا ملا جنح جناايت  السرقة املوصوفة بينما السرقة اليت تتم يف زمن النهار هي جمرد 

 من ق ع وما يليها. 911قررته املواد 
اضي املوضوع أن يستظهر يف احلكم الصادر :يلتزم قبيان الظروف املرتبطة ابجلرمية-ج

لظروف اليت تلحق اجلرمية فتؤثر فيها إما تشديدا أو ختفيفا أو إعفاء.ولقد نص اإبدانة املتهم 
املشرع اجلزائري على مسألة األعذار القانونية اليت من شأهنا إن ارتبطت ابلواقعة اجملرمة أن 

 املتهم من اإلعفاء منها وذلك مبوجب نص املادةختفف من العقوبة احملكوم هبا، أو يستفيد 
 (.2مكرر من قانون العقوابت) 19 إىل املادة 17

من ق ع ابلنسبة للمبلغ عن اجلناايت  37 ومن أمثلة األعذار القانونية ما نصت عليه املادة
من ق ع اصخلاصة ابملبلغ عن جناايت تزوير النقود،  433أمن الدولة، واملادة  ضدواجلنح 

 بلغ عن جناية تقليد أختام الدولة.املرتبطة ابمل 711/7ادة وامل
من قانون  34 كما يعد أيضا من قبيل اإلعفاءات من العقوبة ما قررته أحكام املادة  

قارب واألصهار إىل غاية الدرجة الثالثة من العقوبة املقررة جلرمية ألشأن إعفاء ابالعقوابت 
وكل النشاطات اليت من شأهنا األضرار ابلدفاع  عدم التبليغ عن جرائم اصخليانة والتجسس

من ق ع املتعلقة  497 ينصرف اإلعفاء أيضا إىل ما نصت عليه املادة الوطين،و
 مشهادهتم ولو أتخروا يف اإلدالء هبا أمابابألشخا  الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم 

 (.3السلطات القضائية أو مصاحل الشرطة)

                                                 
 .242،  ابقسرجع الاملـ رؤوف عبيد، 1
ق ع ج على مايلي:"األعذار هي حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يرتتب عليها مع  42 تنص املادة ـ2

 ا ختفيف العقوبة إذا كانت خمففة".معفية وإماملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذارا  و قيام اجلرمية
 .231يعة احسن، املرجع السابق،   سقـ بو 3
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االابحة أو موانع املسؤولية  يضا إىل توافر أي سبب من أسبابكما ينبغي أن يشري احلكم أ
من قانون العقوابت  799إىل  722املواد أحكام عليها  تاجلنائية واألعذار اليت نص

 وغريها.
كما ينبغي على حمكمة املوضوع أن تبني يف حكمها الظروف املشددة اليت أحاطت ابلواقعة 

من ق  711طبقا للمادة  لرتصد يف جرمية القتل العمدسبق اإلصرار وا اإلجرامية ومنها ظريف
الليل يف جرمية السرقة ظرف رف محل السالح يف جرمية الضرب واجلرح العمد، أو ع أو ظ

 .ثرة يف نصو  قانون العقوابتناوغريها من الظروف الواقعية الكثرية، واملت
و أمر مرتوك لسلطة هذا وينبغي التنويه هنا على أن استعمال الظرف املخففة أو املشددة ه 

بة غري أنه إذا استعمل هذ  الظروف وكان هلا أثر يف حتديد مقدار العقو قاضي املوضوع،
ن فيه احملكمة العليا من مراقبة مدى ابلشكل الالزم الذي ميكّ  هاني عليه أن يستظهر فتع

ور يف البيان.خاصة إذا أدان احلكم اتسم حكمه ابلقص انون عليها وإال صحة تطبيق الق
املتهم بعقوبة ال ميكن احلكم هبا إال بتوافر هذا الظرف،أما إذا كانت العقوبة مربرة حىت مع 

 (.1فقد انتفت املصلحة يف الطعن)الظرف املشدد  افرتاض عدم توافر
اليت ترتبط بشخصية وصفة اجلاين أو  كما يلتزم قاضي املوضوع ببيان الظروف الشخصية

ذلك مثال صفة املوظف يف جرمية و من  الشريك يف اجلرمية فتؤثر يف تشديد العقوبة،
من قانون  71املادة  ت عليهايف جرمية املزية غري املستحقة اليت نصو اختالس املال العام، 

، وصفة تهفحمكاو الفساد ابلوقاية من  املتعلق 71/17/7119املؤرخ يف  19/14:رقم
احملررات العمومية والرمسية اليت  يف جرمية تزويرعمومية  القاضي أو املوظف أو القائم بوظيفة

من ق ع.حيث أن هذ  اجلرائم ال تقوم قانوان إال كان املتهم يتمتع  741 املادةقررهتا 
 توقف شرط الصفة عن املتهم فقط بل قد يتعدا  إىليابلصفة اليت يشرتطها القانون وال 

 مثة ومن .الضحية، فبع  اجلرائم ال تقوم قانوان إاّل إذا توافرت صفة معينة يف اجملين عليه
يستوجب نقضه يف هذ   والقصور يف التسبيب مشواب  وجب على احلكم اظهارها وإال كان

 احلالة.
 كما يتعني على قاضي املوضوع أن يبني يف حكمه القاضي ابإلدانة املسائل األولية اليت      

تطلب األمانة ت جرمية خيانةقيام  تعد من الشروط الالزمة لقيام اجلرمية ومن ذلك مثال أن
                                                 

 .41املرجع السابق،  ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،رؤوف عبيد، ـ1
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األمانة اليت ينظمها القانون املدين، كما أن الفصل من عقود  إثبات وجود عقد يف البحث 
مسألة قيام عقد الزواج من حبث  هبا يتطلب قبل ذلكالزواج يف جرمية خطف القاصرة و 

لقيام جرمية إصدار شيك بدون رصيد إثبات وجود الشيك طبقا جيب  ام(.ك1عدمه)
 (.2ملفهومه يف القانون التجاري)

:ال يكتفي قاضي املوضوع ابستظهار البياانت جراميةاإل للواقعةشكلية بياانت -د
املوضوعية يف احلكم القاضي ابإلدانة حىت يسلم حكمه من النق  واإلبطال من طرف 

نه يلتزم أيضا إبيراد واستظهار البياانت اإلجرائية اليت يفرضها القانون احملكمة العليا.بل إ
يق القانون وسالمة تطمئن احملكمة العليا إىل صحة تطب اجلنائي يف بع  اجلرائم. وهذا حىت

 اإلجراءات اليت قام هبا قاضي املوضوع.
والضوابط اليت إبيراد القيود  ومن مثة يلتزم قاضي املوضوع يف معرض تسبيبه للحكم     

فرضها قانون اإلجراءات اجلزائية على حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، 
من قانون  993 الشكوى يف جرمية الزان اليت نص عليها املادة دومنها على وجه اصخلصو  قي

(.والشكوى 4من ق ع) 979 (.ويف جرمية خطف القاصرة اليت جاءت هبا املادة3العقوابت)
من ق ع، حيث ال تتخذ  991 رمية ترك األسرة املنصو  عليها مبوجب املادةيف ج

وكذلك الزوجية، سكنيف مبقي الذي املرتوك  إجراءات املتابعة إال بناء على شكوى الزوج
الدرجة اىل غاية  رائم السرقات اليت تقع بني األقارب و احلواشي واألصهاراحلال ابلنسبة جل

 من ق ع وغريها من اجلرائم. 993/4 املادةالرابعة اليت تضمنها 
ا البيان اإلجرائي من البياانت اجلوهرية اليت جيب أن يتضمنها احلكم اجلزائي ذو يعد ه

(.و ينطبق األمر على نفسه ابلنسبة لتلك 5الرتباطه بسالمة حتريك الدعوى العمومية)
اجلرائم   اجلرمية ومن ذلكر طلب من اجلهة املتضررة من و اجلرائم اليت فرض هبا القانون صد

                                                 
 .424،  ابقسال رجعامل، علي محودة مودعلي حمـ 1
 .497،  2، العدد2116اجمللة القضائية، ، 323722، ملف 26/14/2116ـ قرار غ ج م 2
  "من الزوج املضرور... ت ع " ال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكوى  339تنص املادة  ـ3
ت ع" ...وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها،فال تتخذ إجراءات املتابعة  326تنص املادة  ـ4

ى األشخا  اللدين هلم صفه يف إبطال الزواج و ال جيوز احلكم عليه إال بعد اجلزائية ضد األخري إال بناء على شكو 
 القضاء اببطاله" .

 .296رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و اوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،   ـ5
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من قانون العقوابت اجلزائري واليت تتجسد يف التخلي عن  491إىل  494اليت جاءت املواد 
الت أو وكاالت و وا يف شركة توريد أو مقاضالقيام ابصخلدمات اليت عهد إليها املتهم ابعتبار  ع
وين وعمالئهم ألمر ابلنسبة ملتعهدي التمتعمل حلساب اجليش الوطين الشعيب،وكذلك ا
 تابعةمكل   قع ابطال ق ع حيث ت 494وغريهم من األشخا  اللذين عددهتم املادة 

وقد استعمل  ،جزائية دون استظهار طلب بذلك صادر عن وزير الدفاع الوطين شخصيا
للتعبري عن مصطلح الطلب وهذا ما جسدته  شكوىاملشرع اجلزائري خطأ مصطلح ال

 (.1ا)احملكمة العليا يف بع  قراراهت
ائم اليت يرتكبها بع  األشخا  وكما يتعني على قاضي املوضوع بيان اإلذن يف اجلر      

ذين يتمتعون ابحلصانة الربملانية،إذا ال جيوز مالحقتهم جزائيا إال بعد احلصول على إذن ال
ة حسب احلالة يتضمن رفع احلصانة جملس األمأو بذلك من طرف اجمللس الشعيب الوطين 

من ،444 و 441و413د ت على هذا القيد اإلجرائي املواوقد نص النائب.ية على انربمللا
 الدستور اجلزائري.

ليها و تعد هذ  البياانت اإلجرائية ضرورة البيان يف احلكم اجلزائي وإن إغفال اإلشارة إ 
بيان  صخللو  من نق  احلكمبحمكمة النق  املصرية  قد قضتو . بطالن احلكم  إىليؤدي 

أجنبية دون ة عمل املصري لدى جهة ية بتحريك الدعوى اجلنائية يف جرميطلب وزير الداخل
مارك لتحريك دعوى جدير العام للامل(. وكذلك ابلنسة لبيان صدور طلب من 2ق)إذن ساب

 (.3التهريب اجلمركي)
نابة ألنه مل أحد القرارات الصادرة عن جملس قضاء ع ابجلزائر وقد نقضت احملكمة العليا     

ا القيد اإلجرائي املرتبط برفع احلصانة الربملانية أثناء متابعة النائب املتهم ابرتكابه ذيراع ه
 (.4)ةفقنجرمية عدم تسديد ال

                                                 
فيه" ال تتم  ،حيث جاء 224، 2،2996، اجمللة القضائية،العدد2/6/2992،قرار يف 213 77غ.ج.م،ملف ـ1

إال بناء على شكوى عن وزير الدفاع الوطين وتعد ابطلة إجراءات املتابعة اليت متت  262املتابعة على أساس املادة 
 دون شكوى".

 .216   44ومت  23، أحكام النق  س24/2/2972نق   ـ2
 .217،  .أورد  رؤوف عبيد،املرجع السابق772،  272رقم  23، أحكام النق ، س26/4/2972نق   ـ3
 .342، ،  12،العدد2122، جملة احملكمة العليا، 31/22/2121مؤرخ يف  494462قرار رقم: ـ4
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من قانون اإلجراءات اجلزائية حمكمة  923:ألزمت املادة بيان النص السانوين للواقعة-2.2
و  القانون اليت تعاجل الواقعة صن علىإبدانة املتهم قاضي احلكم ال أن تّضمناملوضوع 

 ".كما تذكر به العقوبة ونصو  القانون املطبقة...اإلجرامية حيث جاء فيها":
األول يتعلق ابحرتام مبدأ الشرعية اجلنائية الذي  تزام أساسه القانوين يف أمرين:وجيد هذا اإلل 

انون من ق األوىلزائري وذلك مبوجب املادة سته جل التشريعات اجلزائية ومنها التشريع اجلكرّ 
اليت جاء فيها"ال جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن بغري قانون" حيث أنه ال ميكن  قوابتعال

وإذا أحيل أي شخص  رم الفعل.تناد إىل نص قانوين جيمعاقبة ومالحقة شخص دون االس
ينه مبوجبه وجب عليها التصريح على احملكمة اجلزائية ومل جتد هذ  األخرية أي نص عقايب تد

برباءته من التهمة املنسوبة إليه احرتاما ووقوفا عند مبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت.وهو ما 
من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت جاء  991املادة نص يف  أيضا شرع اجلزائريأكد عليه امل

ية جرمية يف قانون العقوابت أو فيها"إذا رأت احملكمة أن الواقعة موضوع املتابعة ال تكون أ
 أهنا غري اثبتة أو غري مسندة للمتهم قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة وال مصاريف".

أما األمر الثاين فيتعلق بواجب احملكمة العليا يف مراقبة تطبيق قانون العقوابت وتفسري  حيث 
عليه يف احلكم على املنو   النص انطباق على صحة  متارس رقابتها أنلزم هذا البيان،تسي

 (.1الوقائع املثبتة فيه)
جوب ذكر النصو  القانونية وقد استقرت احملكمة العليا يف الكثري من قراراهتا على و      

رم الفعل وتعاقب عليه كبيان من البياانت اجلوهرية يف حكم اإلدانة وإذا غفل احلكم اليت جت
 (.2عن ذلك وجب بطالنه )

القرار املطعون فيه من ذكر أية مادة قانونية سواء يف صلبه او يف  لوفقد اعتربت أن خ
وكذلك احلال ابلنسبة  (.3تبع نق  القرار)تسيق إ ج مما  923املادة  لنصمنطوقه خمالفا 

للقرار الذي جاء خاليا متاما من ذكر النصو  القانونية اليت طبقت على الطاعن إذ اعتربته 
 (.4والتناق  وتعيني نقضه)قرارا يشوبه القصور 

                                                 
 .211الفقي، املرجع السابق،  ىـ عمرو عيس1
 .71، ،  2،العدد2913، نشرة القضاة، 2912أكتوبر  26ـ جنائي 2
 . 273،)غري منشور( اورد  نواصر العايش، املرجع السابق،311رقم: 2914أفريل 31ـ جنائي 3
،اجمللة 2914أكتوبر 26، ، وجنائي 267،   2،العدد2991، اجمللة القضائية،2914جوان  26ـ جنائي،4

 .4،339،العدد2919القضائية، 
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أن األحكام  كما ذهبت إىل نفس االجتا  يف قرار آخر حيث جاء فيه:"من املقرر قانوان
والقرارات الصادرة بعقوبة جيب أن تتضمن ذكر النصو  القانونية املطبقة وإال وقعت حتت 

ة على هذ  طائلة البطالن، إذ بدون ذلك ال يتسىن للمجلس األعلى ممارسة رقابته القانوني
األحكام،ومن مث فإن القضاء ملا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون.وملا كان قضاة املوضوع 
أدانوا املتهم من أجل هتريب املخدرات ابستعمال سيارة ذات حمرك اندفاعي وحكموا عليه 

يب املخدرات، بعقوبة احلبس دون إشارة إىل ذكر النصو  القانونية اليت تعاقب على هتر 
من ق إ ج واملادة األوىل من قانون  923 ام املادتنيإهنم بقضائهم هذا خرقوا أحكف

العقوابت ومىت كان ذلك استجوب نق  القرار املطعون فيه أتسيسا على هذا الوجه املثار 
 (.1من اجمللس األعلى مبخالفة هذا املبدأ)

ىل نصو  القانون يف كما استقر القضاء يف مصر على اعتبار أن عدم البيان واإلشارة إ   
 (.2حكم اإلدانة املتعلقة ابجلرمية والعقوبة يؤدي ال حمالة إىل نق  احلكم وبطالنه)

ذلك النص املتضمن بيان العقوبة،أما  االظهار يف احلكمالواجب  يقصد ابلنص القانوينو 
زم ضمن تعريف اجلرمية أو الظروف املشددة هلا دون حتديد العقوبة فال تلتتالنصو  اليت ت

 (.3احملكمة إبيرادها وال يرتتب على إغفاهلا بطالن احلكم الصادر بشأهنا)
وكذلك ال يؤثر يف بطالن احلكم إذا غفل عن ذكر نصو  جترميية هلا تستلزم شروط معينة 
ينبغي توافرها يف الفعل اجملرم. ومن ذلك مثال النصو  املتعلقة ابملسامهة اجلنائية، فال يلتزم 

نص الذي يشري إىل عقوبة الشريك اليت هي نفسها عقوبة الفاعل األصلي، احلكم إبيراد ال
 كيفية االشرتاك اجلرمي، نه يف هذ  احلالة هو النص الذي يبنيبل إن النص املطلوبة بيا

 (.4على اجلرمية األصلية) يعاقبوالنص الذي 
                                                 

نبيل صقر، قضاء احملكمة العليا   ا أورد، كم313،،  4عددال،2919، اجمللة القضائية،32/22/2914ـ جنائي 1
 31244وقرار،211، 271،179، 2111، عني امليلة، اجلزائر،يف اإلجراءات اجلزائية، اجلزء الثاين، دار اهلدى

 .223،  2919، 3، اجمللة القضائية، العدد31/22/2916مؤرخ 
 ب إشارة احلكم إىل نصنصت على  وجو م ق إ ج  321حيث قررت"أن املادة  24/14/2942ـ نق  مصري،2

طل احلكم الذي مل يفصح بحكم مبوجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية اجلرائم والعقوابت، في القانون الذي
.ونق  431،  ابقسال رجعاملودة، محودة علي محعن مواد القانون إىل أخذ هبا واصخلاصة ابلتحرمي والعقاب" أورد  

 .42رقم 211،  32، س17/12/2911جنائي،
 .244،  ابقسال رجعاملرؤوف عبيد،  ـ3
 .244،   ابقسال رجعاملرؤوف عبيد، ـ4
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ت األصلية أو يلزم احلكم بذكر العقوابت التكميلية أو التبعية إىل جانب العقوابال  كما
 (.1النصو  اليت تفرض نتائج معينة عن حكم اإلدانة)تلك 

إذا أخطأ احلكم الصادر ابإلدانة يف النص العقايب انه ري يف هذا الصدد غري أنه ينبغي أن نش
الواجب التطبيق على الواقعة املعروضة فإذ ذلك ال يشكل مدعاة أو ذريعة لبطالن احلكم 

العقوبة نفسها اليت قررهتا حمكمة املوضوع فضال عن فعال  نطبق يتضماملطاملا أن النص 
احملكمة، من مثة فيعترب هذا اصخلطأ جمرد خطأ مادي هذ  صحة التكييف الذي ذهبت إليه 

من  117يتعني تصحيحه دون أن يرتتب عليه نق  احلكم أو بطالنه، وقد نصت املادة 
قانون اإلجراءات اجلزائية صراحة على هذا األمر حيث جاء فيها:" ال يتخذ اصخلطأ يف 

للنق  مىت كان النص الواجب تطبيقه فعال يقرر اباب  القانون املستشهد به لتدعيم اإلدانة
 .العقوبة نفسها"

ست احملكمة العليا هذا الرأي يف العديد من قراراهتا واعتربت اصخلطأ الواقع يف هذ  وقد كرّ 
 (.2يرتتب عليه نق  القرار املطعون فيه) ال احلالة خطأ ماداي 

وقد نص أيضا املشرع املصري على عدم جواز بطالن احلكم الصادر إبدانة املتهم إذا     
من قانون اإلجراءات  199 حت به املادةصرّ  أخطأ يف ذكر نص القانون التجرميي وذلك ما

 (.3املتعلق حباالت وإجراءات الطعن ابلنق ) 4313لسنة  12من القانون رقم  11واملادة 
حيث اعتربت أن هذا  وهذا ما قررته أيضا حمكمة النق  املصرية والفرنسية والبلجيكية 

هي نفسها العقوبة الواجبة  هباكم طاملا أن العقوبة احملكوم اصخلطأ ال يرتتب عليه بطالن احل
 التطبيق.

                                                 
 16/23:ـ ألغى املشرع اجلزائري العقوابت التبعية للجرمية وأبقى على العقوابت التكميلية وهذا مبوجب القانون رقم1

 املتضمن تعديل قانون العقوابت.و  21/22/2116املؤرخ يف 
حيث جاء فيه،"إذا كان القرار قد أشار إىل رقم  214جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  ، 24/22/2912ـ جنائي 2

-ميس حبقوق الدفاع". ال مادة عوض أن يشري إىل رقم املادة املطبقة حقيقية على الواقع، فإن ذلك يشكل خطأ ماداي
الغلط الذي حيصل يف ذكر  ، حيث ورد فيه مايلي:" إن232 الغرفة اجلنائية،، من قرارات 24/22/2919جنائي 

ماي  27أنظر أيضا: جنائي  -بنفس العقوبة". يقضي ملا كان نص املادة املطبقة للنق  القانون املطبق ال يفتح اجملال
 .27141، ملف29/22/2912، جنائي 64، 2،2913،نشرة القضاة،العدد2912

األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف ضوابط تسبيب ، رؤوف عبيد،214، ابقسال رجعاملـ عمرو عيسى الفقي، 3
 .246، ابقسال رجعالتحقيق،امل



178 
 

من القانون الفرنسي على عدم بطالن احلكم الذي يتضمن خطأ يف  139 وقد نصت املادة
النص القانوين املطبق إذا كانت العقوبة احملكوم هبا هي نفس العقوبة اليت ينص عليها القانون 

من  147و  144 ستها املادةيت كرّ بفكرة او نظرية العقوبة املربرة الين الواجب التطبيق أخذ
أنه ال جمال بقبول نق  احلكم بناء على  ناايت الفرنسي امللغي الذي اعتربقانون حتقيق اجل

(.وقد 1اصخلطأ الوارد يف ذكر القانون،طاملا أن القانون احملكوم هبا ذاهتا العقوبة املقررة للجرمية)
 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 139 املشرع الفرنسي هذ  النظرية مبوجب املادةتبىن 

يستظهر األدلة اليت احلكم اجلزائي ان  أنه ينبغي لسالمة تسبيب من املؤكد اثنيا: بيان األدلة
أسس عليها قضاؤ  و اليت قادته اىل النتيجة اليت وصل عليها و اعلن عنها يف منطوق احلكم   

هبذا يتضح وجه االستدالل اليت سواء كانت ادلة مستمدة من القانون أو من الواقع ، و 
استند اليه القاضي اجلنائي يف تقرير االدانة و صحة نسبة اجلرمية اىل املتهم  و من مثة تطمئن 
احملكمة العليا اىل صحة و متانة االقتناع املوضوعي الذي تشكل لدى احملكمة من مضمون 

 . 2األدلة الواردة يف ملف الدعوى
االدلة اليت بنت عليها عقيدهتا ينبغي هلا أن تتقيد ابلضوابط و الشك أن احملكمة اذ تورد 

القانونية اليت جيب أن تتوافر يف األدلة حىت تسلم من العيوب و بذلك يكون التسبيب ساملا 
من الشوائب و العيوب اليت قد تعلق به و املتصلة ابلدليل . و من هذ  الضوابط أن تكون 

دي احملكمة و ان هلا صلة ابلواثئق املقدمة ،كما انه مت األدلة مستمدة من امللف الذي بني ي
التوصل اليها بطريقة مشروعة و صحيحة السيما يف حكم االدانة الذي يفرض ذلك ، و ان 
تكون الدلة متساندة فيما بينها و متناسقة ليس بينها تضاد و ان تكون منطقية تؤدي عقال 

 .اىل  املنطوق الذي اعتمدته احملكمة يف قضائها
ينبغي على حكم اإلدانة الصادر ضد املتهم أن  الرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية::اثلثا

يتضمن تسبيبا جداي وكافيا على كل الطلبات والدفوع األساسية اليت أاثرها األطراف أثناء 
سري الدعوى واليت من شأهنا أن تؤثر يف نتيجة الدعوى سواء كانت متعلقة ابلواقع أو 

 ابلقانون.

                                                 
 .246 ، ابقساملرجع ال، رؤوف عبيد، 437 ،ابقساملرجع ال، علي محودة مودعلي حم ـ1

  2 حممد عبد الغريب،املرجع السابق،  413
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وقد أورد املشرع اجلزائري هذا االلتزام القانوين املتعلق بضرورة تسبيب الردود اليت تقدمها 
املوضوعية وذلك مبوجب أحكام الشكلية منها و حمكمة املوضوع على أوجه دفاعهم القانونية 

 ية.من قانون اإلجراءات اجلزائ 917 املادة
ملوضوع اليت تصدر أحكاما ابإلدانة من وء هذا االلتزام على عائق حمكمة اومن املؤكد أن نش

بات والدفوع لل بصورة منطقية وعقلية مقبولة أوال على فهم احملكمة تلك الطشأنه أن يدلّ 
اجلوهرية اليت أاثرها اصخلصوم والتأكد من أهنا أطلعت على كل وقائع القضية ومجيع 

مث اثنيا (،1اصخلصوم) بكل الدفوع والطلبات اليت أبداها اعلمهو اتصل املستندات املقدمة 
جدية ومنطقية الردود اليت  تضمنها حكم احملكمة وهذا حىت تتيح للمحكمة  التأكد من

العليا أن تراقب سالمة منهجها يف الرد على هذ  الطلبات والدفوع اجلوهرية واليت ميكن أن 
يف  ال ذلك نقصا وقصور مت اغفال الرد عليها وعدم مناقشاهتا من حمكمة املوضوع أن يشكّ 

 .من ق إ ج 923 التسبيب الذي فرضه املشرع مبقتضى املادة
وتلتزم حمكمة املوضوع ابلرد إال على تلك الطلبات وأوجه الدفاع األساسية اليت  ميكن أن  

توافر حالة الدفاع الشرعي أو مانع بكالدفع ،يكون هلا أتثري على مضمون احلكم فيما بعد
 دفع ابنقضاء الدعوى العمومية وغريها من الدفوع اجلدية.من موانع املسؤولية اجلنائية أو ال

 ،بطالنال تهيف تسبيب احلكم ويرتتب على عدم مراعا ن هذا االلتزام يعد عنصرا أساسياإ  
من ق ا  917جاءت به املادة مبا ة قرارات مل تلتزم ولذلك قضت احملكمة العليا بنق  عدّ 

 (.2فوع اجلوهرية اليت قدمها األطراف)فيما يتعلق بوجوب الرد على الطلبات والد ج
أن عدم مناقشة الطلبات اليت أاثرهتا النيابة العامة والرد  هلا كما أكدت ذات احملكمة يف قرار

من ق إ  491رقا للمادة خيل و لعليها أبسباب تربز قبوهلا أو رفضها يعد مبثابة قصور يف التع
 (.3ج)

                                                 
 .433، 7119ية،ر و همدار اجلمدحت سعد الدين، نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية، ـ.1
،قرار 272163:ملف3ق.م.،ج11/17/2916،جنائي369، 2،جمموعةاالحكام،2969جانفي24جنائيـ2

يعة احسن، قانون ، أورد  بوسق26/17/2999مؤرخ  ، قرار291616:ق ملف.م.ج،24/12/2999
 .241،  2119-2111،يتء املمارسة القضائية، منشورات بري اإلجراءات اجلزائية يف ضو 

والقرار ،421،  ق، أورد  نبيل صقر، املرجع الساب22/16/2112مؤرخ يف  271117رقم:ـ قرار 3
 .447،  2116، 2، جملة احملكمة العليا، عدد26/17/2116مؤرخ يف  324617رقم:
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اليت مل تلتزم ببيان أن حمكمة التعقيب التونسية قد دأبت على نق  الكثري من القرارات  كما
(.كما 1وطلباهتم واعتربت ذلك مبثابة نقصا يف التعليل) مأوجه دفاع اصخلصو  لمالرد على جم

حلقوق الدفاع الذي يستوجب هضم  قررت أن إغفال الرد على الدفوع اجلوهرية هو مبثابة
  .(2النق )

من قانون  139/7بغي التذكري يف هذا املقام أيضا أن املشرع الفرنسي قد نص يف املادة وين
 اإلجراءات اجلزائية على بطالن األحكام والقرارات اليت ال تلتزم ابلرد على طلبات األطراف 

 
 .(3بصفة عامة أو على طلبات النيابة العامة)

طالقا من التزامها بتسبيب احلكم وفقا ملا ننتيجة لذلك ميكن القول أن حمكمة املوضوع ا و
من ق إ ج تلتزم ابلرد على كل الدفوع املوضوعية منها والقانونية  923 قررته أحكام املادة

اجلوهرية اليت يثريها أطراف اصخلصومة وذلك بشكل مستساغ ومنطقي يؤدي معه إىل إمكانية 
ية فيما يتعلق مبسألة التزام احملكمة زائكمة العليا على األحكام اجلبسط الرقابة اليت تقوم احمل

 ابلرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية.
                                                 

من م إ ج  261 حيث جاء نية"ولئن خول الفصل 22/14/2911مؤرخ  26923 ـ قرار تعقييب جزائي عدد1
ضى وجدانه اصخلالص إال أن الفرتة الرابعة منه فرضت عليه تسبيب أحكامه تسبيبا واضحا ع احلكم مبقتو لقاضي املوض

فيها بتعليل سائغ  تومنسجما أبن يبني عناصر الدعوى لف  النزاع فيها وأوجه دفاع اصخلصم وطلباهتم ودفوعهم والب
قانون قيق من حسن تطبيق القانوان حىت تتمكن حمكمة التعقيب من إجراء رقابة مستمرة على تلك األحكام والتح

 .232،  4/14/2991م ق ت عدد على الوقائع اليت أثبتتها"
، 4337سنة  4ت القسم اجلزائي عدد.من.، 4331فيفري 1مؤرخ يف  14924قرار تعقييب جزائي عدد  -

 412. 
ك ، جاء فيه:" إن إغفال احملكمة الرد على تل79/19/4331مؤرخ يف 17717قرار تعقييب جزائي عددـ 2

يهم النظام العام وترى هاته احملكمة إاثرته ولو  مطعنالدفوعات اجلوهرية فيه هضم حلقوق الدفاع موجبا للنق  وهو 
 .444،  4331م إ ج" م ق ت جويلية793تلقائيا تطبيقا للفصل 

 Article 593/2 : Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts etـ 3

jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou 

si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer 

son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.Il en est de 

même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes 

des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public 
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ومن املؤكد أن تواتر األحكام القضائية اليت أصدرهتا احملكمة العليا بنق  القرارات      
واألحكام اليت خالفت هذ  القاعدة إال دليال على أمهية هذا االلتزام ودور  يف بناء احلكم 

قانونيا سليما يعتمد املنطق السليم يف إجابة األطراف عن خمتلف الدفوع املثارة الصادر بناء 
 واليت ميكن أن يكون هلا األثر احلاسم يف مصري الدعوى العمومية.

يعد من مقومات تسبيب  احلكم اجلزائي  :للحك  املنطسيةرابعا: الصياغة الفنية و 
اختيار العبارات و االلفاظ خالل من   االسلوب الذي صاغت به احملكمة حكمها 

و اليت تكون واضحة يف معناها معربة عن مقصدها و اليت تعرب بصدق و وضوح  1املناسبة
عن االقتناع الذي دار خبلد احملكمة و أابنت عنه يف األسباب ، و هذا من شانه ان يقنع 

العليا يف  اطراف الدعوى ابإلجتا  الذي سلكته احملكمة يف قضائها كما يسهل عمل احملكمة
الرقابة على  هذ  األحكام من خالل االلفاظ املناسبة و االسلوب الراقي املستعمل يف متنها 
،فاأل سلوب الفين الذي تستعمله احملكمة  من شانه أن يقوي احلكم من خالل جدية 

 التسبيب و نوعيته.
عقل حيت يسلم من كما ينبغي ان يعتمد احلكم اجلزائي  أثناء تسبيبه على املنطق و قواعد ال

التناق  و الغموض و ان تكون املقدمات اليت ساقها احلكم تؤدي وفق قواعد العقل و 
املنطق اىل  النتيجة اليت اعلن عنها يف املنطوق و االكان احلكم معيبا و تعني نقضه تبعا 

  لذلك لعدم منطقيته او ما يسمى بعيبل الفساد يف االستدالل .
 :ابلرباءةم الصادرة احكيب األالفرع الثاين:قواعد تسب

ررة قبشأن القواعد امل تتنل األحكام اجلنائية الصادرة برباءة املتهم نفس العناية اليت بذل مل
 اليت قد تصل إىلو لتسبيب أحكام اإلدانة ابعتبار اآلاثر اصخلطرية اليت ترتبها على اإلنسان 

لألصل العام اليت يتمتع  اإال أتكيدذلك أن أحكام الرباءة ما هي يف احلقيقة حد اإلعدام. 
اإلعاانت يف كل  الرباءةمبدأ األصل يف اإلنسان  س.وقد كرّ 2به اإلنسان هو براءة الذمة

                                                 
1 FREDERIC Berenger.op cit.p 58 

صياغة بياانت احلكم اجلنائي ،دار الفكر و  حممد أمحد أبو زيد امحد،ضوابط تسبيب احلكام اجلنائية و ضوابط2
،أمحد كامل أبو السعود،نظرية البطالن يف التشريعات اجلنائيةيف ضوء الفقه و 19،  7119القانون،املنصورة مصر،

 99،  4337أحكام النق ،املدونة الذهبيةد ط،
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الدستور  ،فقد نص الوطنية خمتلف الدساتري ويف.(1)املية واإلقليمية حلقوق اإلنسانالع
هة قضائية نظامية كل شخص يُعترب بريئا حىت تثبت ج"هعلى أن 44 اجلزائري  يف املادة

 ."إدانـته، مع كل الضماانت اليت يتطلبها القانون

ق إ ج كان واضحا يف لفظه وفحوا  من ضرورة ذكر  379 ومن املؤكد أن نص املادة
للتسبيب الذي أو انعداما البياانت اجلوهرية اليت يتطلبها حكم اإلدانة وإال اعترب ذلك قصورا 

 الفاصلة يف مسألة اإلدانة.يرتتب عنه بطالن األحكام القضائي 
 حمكمة املوضوع منإعفاء فهل يعين عدم إدراج أحكام الرباءة من نص املادة السالفة الذكر 

 تسبيب أحكام الرباءة اليت تصدرها؟ب االلتزام 
هو  ةتسبيب األحكام القضائي ن تعليل ولإلجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نشري إىل أ

أن تعلل مجيع  وفقا هلذا النص حيث ينبغي(.2)منه 244 ملادةس مبوجب امبدأ دستوري كرّ 
هذا من جهة.ومن لقضائية مهما كانت طبيعتها حىت ولو كانت صادرة ابلرباءة األحكام ا

جهة أخرى فإن غياب التسبيب عن أحكام الرباءة ال يتيح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها 
 ع. ولذلك اعترب أن واجب التسبيبو ضعلى األحكام وعلى سالمة منهج القاضي يف املو 

 ابإلدانة.ليشمل أحكام الرباءة إىل جانب األحكام الصادرة ميتد 
و لذلك سنتطرق اىل أي مدى تلتزم أحكام الرباءة اببراز الوقائع و النصو  القانونية يف 

 متنها ،مث نتطرق اىل القراعد املقررة يف تسبيبها و ذلك كما يلي: 
:اثري النقاش حول مدى التزام أحكام الرباءةالنصوص السانونية يف و الوقائع  بيانأوال:

حمكمة املوضوع يف حال اصدارها ألحكام الرباءة ببيان الوقائع و النصو  القانونية كما هو 
  احلال يف أحكام اإلدانة وفقا ملا يلي :

الواقعة و  قانون اإلجراءات اجلزائية بيان نصأوجبت بيان الوقائع يف حك  الرباءة:-2
من ق إ ج ابلنسبة ألحكام اإلدانة وقد خال هذا النص  379وجب نص املادة مباإلجرامية 

من أية إشارة إىل بياهنا ابلنسبة ألحكام الرباءة.ذلك إنه من املتفق عليه فقها وقضاء وقانوان 
                                                 

و العهد الدويل حلقوق ،21/22/2941و منها على اصخلصو  االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر يف  ـ1
،والعهد الدويل حلقوق االنسان االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لسنة (2966)االنسان املدنية و السياسية لسنة 

 حلقوق االنسان مريكيةاألاالتفاقية ، (2941) و احلرايت األساسية حلقوق االنسان ةاألوروبياالتفاقية ،(2966)
 (.2994(، امليثاق العريب حلقوق االنسان )2912) االنسان و الشعوبامليثاق اإلفريقي حلقوق (،2969)
 من الدستور" تعّلل األحكام القضائية وينطق هبا يف حلسات عالنية". 244نصت املادة ـ 2



183 
 

عية اجلنائية وثيق مببدأ الشر له  ارتباط  أن بيان الواقعة املرتكبة يف األحكام الصادرة ابإلدانة 
م الفعل املرتكب ويقرر له العقوبة الذي يفرض البحث عن النص اجلزائي الذي جيرّ 

تقرير لألصل الذي بة ألحكام الرباءة اليت تصدر يف حق املتهم فما هي .أما ابلنساملالئمة
اعتربها البع  خيطا يتمتع به املتهم و هو افرتاض الرباءة كقاعدة عامة.هذ  الرباءة اليت 

   (.1)اجلنائيالقانون  بيا يف نسيج ثوبذه
ألصل العام فال تلتزم حمكمة ل و تكريساالرباءة هي يف احلقيقة رجوعا  و مادامت أحكام

املوضوع تبعا لذلك كقاعدة عامة بذكر وبيان الواقعة املرتكبة ابلتفصيل والتدقيق الذي 
إصدارها حلكم الرباءة ببيان تفرضه يف أحكام اإلدانة. ومن مثة تكتفي حمكمة املوضوع حال 

 .األسانيد واحلجج اليت اعتمدت عليها يف تقرير الرباءة
ابلرغم من ذلك فقد ذهب بع  الفقه إىل ضرورة بيان الواقعة يف أحكام الرباءة سواء   

و قانونية.ذلك أن اهلدف من وراء بيان الواقعة هو الوقوف عند أكانت ألسباب موضوعية 
فاملتهم  (.2)كمة املوضوع إىل الوصول النتيجة املعلنة مبوجب حكمهااألسباب اليت دفعت حم

 ؟يتطلع إىل معرفة األسباب والظروف اليت مكنت احملكمة للفصل وفقا هلذا االجتا  أو ذاك
من حق النيابة العامة ابعتبارها خصما يف الدعوى العمومية أن تتأكد من عدم أنه كما   

 غريها.لعدم توفر دليل اإلدانة و  وحلكم الصادر ابلرباءة أتوافر أركان اجلرمية كما ساقها ا
دقيقا تتفق مع النتيجة   يف ذات الوقت أن احملكمة قد حمصت الواقعة متحيصاطمئن تو  

فر ن بيان الواقعة يف أحكام الرباءة يوّ وابإلضافة إىل ذلك فإ(.3)مبوجب حكم الرباءةاملتضمنة 
اعتربت أن يف اجلزائر  ن احملكمة العلياولذلك فإكم.مراقبة هذا احل ةللمحكمة العليا فرص

وعلى نفس النهج سارت حمكمة (4)احلكم الصادر ابلرباءة دون تسبيب يتعرض للنق 

                                                 
، أصول .حممد علي الكيك272،  2114أمحد فتحي سرور،القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، ـ 1

 .222تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء، املرجع السابق، 
 .222يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،  حممد علي الكيك، أصول تسبيب األحكام اجلنائيةـ 2
 .417علي حممود علي محودة،املرجع السابق،  ـ 3
، جمموعة قرارات 2911ديسمرب 12. جنائي 321،  2913، 2، نشرة القضاة، عدد2912ماي  23جنائي ـ 4

 .21الغرفة اجلنائية،  
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النق  املصرية اليت نقضت بع  األحـكام بسبب عدم بيان الواقعة يف األحكام الناطقة 
 (.1)ابلرباءة
ولئن كان هذا البيان املتعلق ابلواقعة يف أحكام الرباءة قد أاثر جدال قانونيا على      

أنه ابلرباءة طاملا ذهب إىل اعتبار أن احلكم الصادر مستوى الفقه والقضاء،فإن بع  اآلراء ت
ومن مثة عدم  عدم ثبوت الفعل أو غياب الدليل الكايفاعتمد على أسباب موضوعية ك

ن احملكمة ال تلتزم يف هذ  احلالة ببيان الواقعة ما دامت تعتقد أهنا غري إف(.2)نسبته للمتهم
املتهم وبعدم قتناعه املوضوعي برباءة وغري صحيحة، فالقاضي يف هذ  احلالة أابن عن ا ةاثبت

 بيان الواقعة موضوع املتابعة.عدم ب عليه يف ير ثتواقعة املنسوبة إليه قانوان فال صحة ال
ت الرباءة اليت صدر هبا احلكم كانت نتيجة ألسباب قانونية جيعلها خترج من دائرة إما إذا كان

حالة الدفاع الشرعي أو ثبوت مانع من موانع املسؤولية وافر التجرمي كما هو احلال يف ت
ن حمكمة املوضوع جيب أن تبني يف حكمها الواقعة املتابع هبا وأن تفصل فيها ئية ، فإاجلنا

للواقعة وصحة  اوان تدلل على صحة اقتناعها يف فهمهه الغموض واإلهبام.صيال يزيل عليتف
إليها وذلك بتسبيب الرباءة اليت اعتمدها احلكم اجلزائي واثبات النقاط  تالنتيجة اليت وصل

دفعته اليت  القانونية املتوافرة يف احلكم واليت جعلته يطبقها على الواقعة املعروضة عليه،و
 (.3)إلصدار حكم الرباءة

يبدو من خالل ما سبق أن أحكام الرباءة ابعتبارها أحكاما تثبت أصال مقررا يقينيا يف      
لكن املنطق ،اإلنسان وهو براءة الذمة،ال حتتاج إىل ذلك اجلهد املبذول يف أحكام اإلدانة

القانوين الصحيح يفرض على حمكمة املوضوع أن تورد الواقعة املتابع هبا املتهم بكيفية 
وقوف على مدى سالمة وال تفيضة تتيح للقضاة واصخلصوم واحملكمة العليا من فهم الواقعةمس

سلوك احملكمة وصحة استدالهلا فيما ذهبت إليه عندما صرحت ابلرباءة.وهذا ال يعيبها 

                                                 
، اجملموعة 24/12/2921، ونق  266،  2، اجملموعة الرمسية، السنة 2911ديسمرب  24نق  مصري ـ 1

 .427علي حممود علي محودة ،املرجع السابق ،  قضائية ،أنظر: 1الرمسية، السنة 
احملكمة أن الواقعة موضوع املتابعة ال تكون أية جرمية يف قانون العقوابت أو أهنا ق إ ج "إذا رأت  364تنص املادة ـ 2

 غري اثبتة أو غري مسندة للمتهم قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة وال مصاريف".
.،ـ رؤوف 222حممد علي الكيك، أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه والقضاء، املرجع السابق، ـ 3

 7، املرجع السابق، عبيد
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لنق  يف أعمال مطلقا بل يزيد من قيمتها ويسهل على احملكمة العليا وحماكم الطعن اب
 احلكم. ة هذاالرقابة على سالم

:تكشف جمموع النصو  القانونية عن خلوها من الرباءة بيان النص السانوين يف حك  -2
أية إشارة إىل وجوب استظهار النصو  القانونية يف أحكام الرباءة وهذا على خالف 

 الوضع ملا هو مقرر يف األحكام الصادرة ابإلدانة.
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من النص على وجوب  379فقد خلت كال من املادة 

واختصرت على لزوم بياهنا يف أحكام  ابلرباءة بيان النص القانوين يف األحكام الصادرة
من قانون   321 اإلدانة كما رأينا سابقا.ونفس املالحظة ميكن إاثرهتا ابلنسبة لنص املادة

ام كحألعن التزام بيان النصو  القانونية يف ااإلجراءات اجلنائية املصري اليت أغفلت 
 اصخلاصة ابلرباءة.

وابلرغم من ذلك فقد اعترب بع  الفقهاء أن حمكمة املوضوع ملزمة ببيان النصو      
القانونية ضمن أحكام الرباءة اليت تستند إىل أسباب قانونية،ومنها على وجه اصخلصو  

إلابحة أو على موانع املسؤولية اجلنائية أو أحكام الرباءة اليت تؤسس على توافر أسباب ا
موانع العقاب اليت نص عليها قانون العقوابت.أو على توافر بع  املوانع والقيود الشكلية يف 

 339بع  اجلرائم مثل التنازل عن الشكوى يف جرمية الزان املنصو  عليها مبوجب املادة 
ني األقارب واألصهار إىل غاية الدرجة ، أو يف جرمية السرقة باجلزائري من قانون العقوابت

 وغريها من اجلرائم.ق ع  369املنصو  عليها يف املادة  الرابعة 
على هذ  األسباب القانونية تتطلب مناقشة املبنية إن هذ  األحكام الصادرة ابلرباءة و     

مستفيضة من حمكمة املوضوع للبحث يف توافر شروطها القانونية ومدى مطابقتها مع 
وقائع املعروضة عليها.وهذا ما يتطلب منها ذكر النصو  القانونية اليت تنظمها واليت ال

حكام الرباءة اليت أسست .وينصرف األمر نفسه على أأسست احملكمة عليه حكم الرباءة
على ختلف أركان اجلرمية أو ختلف أحد أركاهنا مما يستدعي حمكمة املوضوع بيان الركن الذي 

لقيام اجلرمية والذي استنتجت حمكمة املوضوع عدم توافر  يف الوقائع   فر اشرتط القانون توا
 (.1)امها، واستبعدته تبعا لذلك من التطبيقماملطروحة أ

                                                 
 .324رجع السابق،  املحممد علي الكيك، ـ 1
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أما إذا كانت أحكام الرباءة مؤسسة على عدم توافر بع  الشروط املوضوعية كعدم      
أو انتفائها وعدم إمكانية  صالالواقعة أ ر األدلة الكافية إلدانة املتهم،أو عدم صحةتواف
نص من أي املوضوع يف هذ  احلالة ال تلتزم ابإلشارة إىل  حمكمة تها للمتهم فإنبنس

النصو  القانونية ألن طبيعة هذ  األسباب املوضوعية أتىب اإلشارة إىل ذلك، وهو ما نص 
 .من ق إ ج 364 املشرع اجلزائري يف املادة

 أغفلت اإلشارة إىل نصو  القانون ال يرتتب عليها أحكام الرباءة اليتومن املؤكد أن  
البطالن طاملا أهنا قررت الرباءة وفقا لقواعد منطقية وبناء على أسباب صحيحة تؤدي إىل 

 (.1)النتيجة اليت أعلنها احلكم

ولذلك سنتطرق إىل بع  القواعد واملبادئ املقررة يف تسبيب األحكام الصادرة ابلرباءة  
 لي:وذلك وفقا ملا ي

يفرض املشرع على حمكمة املوضوع اليت تصدر  تسبيب احلك  الصادر ابلرباءة::ااثني
أحكام الرباءة أن تلتزم بتسبيبها تسبيبا كافيا ومستساغا ينبغي مبقتضاها عن منهج القاضي 

و .اجلزائي يف االقتناع وسواء كان حكم الرباءة مؤسسا على أسباب واقعية أو أسباب قانونية
 سنتطرق اليه كما يلي :هو ما 

غين عن البيان أن حكم الرباءة قد يصدر بسبب عدم صحة  :للرباءة األسباب الواقعية-ـ1
الواقعة املنسوبة للمتهم أو لكوهنا غري مثبتة أصال لغياب الدليل أو لعدم كفايته،أو أهنا  ال 

 حتمل أي وصف جزائي يسمح  مبالحقة ومعاقبة املتهم على أساسه.
كد أن قاضي املوضوع ال ميكنه أن حيكم ابإلدانة إال إذا توافر له اليقني القضائي فمن املؤ 

(. ولذلك كان من الطبيعي أن 2الذي يعكس اليقني القانوين الذي تثبته النصو  اجلزائية)
يلزم املشرع قضاة املوضوع بتسبيب أحكامهم سواء كانت صادرة ابلرباءة أم ابإلدانة مبا يؤكد 

م للصالحيات الواسعة اليت منحها هلم القانون يف االقتناع وفقا لنص املادة حسن استعماهل
 (.3من قانون اإلجراءات اجلزائية) 747

                                                 
 .442حممود علي محودة، املرجع السابق ،  ـ 1
  .321، ابقسال رجعاملأمحد فتحي سرور، القانون الدستوري اجلنائي،  ـ2
  .2114جمحودة عبد الكرمي، املرجع السابق،   ـ3
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ويتحقق التسبيب السليم املبىن على األسباب املوضوعية يف حكم الرباءة ابإلحاطة      
الشاملة مبوضوع الدعوى بفحصها فحصا دقيقا وكافيا مما يتحقق معه اطمئنان القضاة 
واصخلصوم والرأي العام إىل منهج القاضي يف فهم وقائع الدعوى فهما سليما ومستساغا يربر 

منها مبوجب حكم الرباءة، وبعد حكم الرباءة كذلك إذا قام قاضي معه النتيجة اليت ض
املوضوع مبناقشته مناقشة تفصيلية أدلة إلثبات اليت ساقتها النيابة العامة هبدف إثبات 

 اجلرمية، مث العمل على نفيها نفيا قاطعا وبطريقة منطقية تظهر سالمة استدالهلا يف ذلك.
ءة ال يتحقق ابلشكل املطلوب إذا أورد قاضي املوضوع ومن املعلوم أن تسبيب حكم ابلربا 

أسبااب عامة أو غامضة لتربير حكمه.ولذلك  جند احملكمة العليا نقضت قرار صادر ابلرباءة 
احتوى على عبارات عامة حيث جاء فيه:" ينق  قرار اإللغاء الصادر ضد املدعية يف 

فى ابلنص على انه ال ميكن اخذ انكار اكت الطعن احملكوم برباءهتا يف الدعوى األوىل عندما
وهذا (.1)املتهمني بعني االعتبار وان التهمة اثبتة يف حقها اعتمادا على ما دار يف املرافعات"

ما أكدته أيضا يف قرار آخر حيث صرحت"رغم السلطة التقديرية املمنوحة لقضاة املوضوع 
حىت يتمكن اجمللس األعلى  فإهنم ملزمون بتسبيب قراراهتم بكيفية واضحة وليست غامضة

 (.2)من ممارسة رقابته

ويعد قاصرا يف التسبيب حكم الرباءة املؤسس على األسباب الواقعية إذ اختصر على القول 
أنه ال توجد أدلة كافية لإلدانة بل يقتضي احلال أن يورد حكم الرباءة أدلة اإلثبات مث يقوم 

 بنفيها بطريقة منطقية مقبولة.
قد يستند حكم الرباءة على توافر األسباب القانونية ومنها سانونية للرباءة:ـ األسباب ال1

على اصخلصو  أسباب اإلابحة كحالة الدفاع الشرعي  أو توافر موانع املسؤولية اجلنائية أو 
 ختلف ركن من أركان اجلرمية. وهنا ينبغي على قضاة املوضوع أن يبينوا بكيفية 

وشروطها القانونية وتطابقها على وقائع الدعوى املعروضة واضحة توافر هذ  األسباب 
أمامهم، ومن مثة يربرون حكم الرباءة فإذا دفع املتهم بتوافر مانع من موانع املسؤولية اجلنائية  
كقيام حالة اجلنون مثال، فينبغي على حمكمة املوضوع أن تبني أهنا انقشت هذا الدفع 

طبقا للشروط القانونية من خالل عرض املتهم  وأحاطت بكافة ظروفه وتيقنت من قيامه
                                                 

  1ـ جنائي 23 ماي 2916، رقم 274.
  2ـ جنائي 29 فيفري 2912، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  279.
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على طبيب خمتص للتأكد من توافر هذا املانع ومن مثة النطق ابلرباءة وفقا ملنهجية ومنطق 
 قضائي سليم ينعكس يف التسبيب الذي أورد  احلكم.

لزم هبا قاضي ت:أورد الفقه بع  القواعد اليت يبعض قواعد تسبيب أحكام الرباءةاثلثا:
 ع يف تسبيبه أثناء إصدار  احلكم القاضي ابلرباءة ميكن أن نتطرق لبعضها كما يلي:و املوض

على خالف أحكام اإلدانة اليت ال جواز أتسيس حك  الرباءة على أدلة غري مشروعة:-1
جيوز فيها مطلقا االعتماد على أدلة غري مشروعة للوصول إىل تقرير اإلدانة بل ويعد ابطال 

يل غري مشروع، وتراقب جهات الطعن احلالة معتمدا على دل احلكم الصادر يف هذ 
ألحكام والقرارات القاضية ابإلدانة بناء عل للنق  ا واحملكمة العليا هذ  املسألة وتتعرض

 أدلة غري مشروعة.
خيتلف الوضع ابلنسبة ألحكام الرباءة اليت تؤكد األصل املعمول واملستقر يف هذا حيث      

الرباءة اليت يتمتع هبا املتهم، وابعتبارها تعمل على تقرير أصل عام استمد اجملال وهو قرينة 
فإن أحكام الرباءة مادامت كذلك ،ومن الدستور مشروعيته من النصو  القانونية الوضعية

غري مشروع لتقرير الرباءة،فال يؤثر عدم مشروعية ميكنها أن تعتمد كأساس هلا أدلة أو إجراء 
 (.1) مكاملة هاتفية دون اذن قضائي ة ومثاله تسجيلاألدلة يف حكم الرباء

إن كان من املسلم به وقد أوردت حمكمة النق  املصرية حكما يؤيد هذا االجتا  جاء فيه:"
إدانة صحيحة على دليل ابطل يف القانون،إال أن تقرير هذا املبدأ انه ال جيوز أن تبىن 

ن من املبادئ األساسية يف اإلجراءات اجلنائية ا كا سديد ألنه ملابلنسبة لدليل الرباءة أمر غري
يصدر هذا اىل أن أن كل متهم يتمتع بقرينة الرباءة إىل أن حيكم إبدانته حبكم هنائي،وأنه 

مركز  يف الدعوى وما حييط  ة يف اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفهاحلكم له احلرية الكامل
الطبيعية لضعف النفوس  العوارضنفسه من عوامل اصخلوف واحلر  احلذر وغريها من 

هذ  املبادئ حق املتهم يف الدفاع عن نفسه، وأصبح حقا هدي  قد قام علىالبشرية،ف
مقدسا يعلو على حقوق اهليئة االجتماعية اليت ال يفيدها تربئة مذنب بقدر ما يؤذيها 

                                                 
  .323و422 ،ابقسال رجعاملـ أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، 1
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ابشرتاط مماثل ويؤذي العدالة معا إدانة بريء وال يقبل تقيد حرية املتهم يف الدفاع عن نفسه 
 (.1)"ما هو مطلوب يف دليل اإلدانة

اجتا  يف الفقه يعارض فكرة جواز أتسيس حكم الرباءة على  وابلرغم من ذلك ظاهر     
أدلة غري مشروعة الن القول بذلك سيؤدي إىل نتائج خطرية منها على اصخلصو  إقرار 

أمر ال وطبقا لذلك جيوز إثبات الرباءة ابرتكاب اجلرائم وهذا "،الغاية تربر الوسيلة"قاعدة 
أن ختضع ملشروعية الدليل يسلم وال يوافق عليه أحد.فريى هذا الفقه أن أحكام الرباءة ينبغي 

 (.2)الذي ختضع له أحكام اإلدانة

أنه رغم اجلدل الفقهي الذي ظهر حول جواز أو عدم جواز االستناد إىل دليل من الواضح 
أنه ميكن االعتماد  ءة، فإن الراجح يف الفقه والقضاءإجراء غري مشروع لتقرير حكم الربا أو

ابعتبار قرينة الرباءة من املبادئ املستقرة ،على دليل أو إجراء غري مشروع لبناء حكم الرباءة
مبوجب أحكام قضائية  إال واألساسية يف قواعد اإلجراءات اجلزائية وال جيوز هدمها

ائية.فاملتهم ميكن أن يثبت براءته بكافة الوسائل والطرق ما دام أن تقدير هذ  األدلة وهن
ين عن القول أن املتهم الذي قديرية لقضاة املوضوع. وهذا ال يغيرجع يف األخري للسلطة الت

نه حتما إلقانون العقوابت ف اأثبت براءته طرق غري مشروعة إذا شكل فعله جرمية وفق
إلثبات كدليل   هاجلزائي. فإذا قام بسرقة مستند من شخص معني وقدمسيتعرض للعقاب 

نه سيعاقب على جرمية السرقة وفقا للقانون رغم استفادته من الرباءة بناء على ذلك براءته، فإ
 (.3)املستند املسروق

تعد قاعدة قرنية الرباءة من املبادئ :جواز أتسيس حك  الرباءة على قاعدة الشك-2
بناء على  مليدان القانوين بشكل عام ولذلك ال جيوز أن تنق  هذ  القاعدة إالاملستقرة يف ا

 رد الشك واالحتمال.واليقني وليس جمل أحكام قضائية تتسم ابجلزم
ضاة احلكم أثناء حماكمة املتهم ال ومن مثة فقد اعترب أن جمرد الشك الذي يتولد لدى ق     
ليهبل إن حكم اإلدانة ينبغي أن يؤسس على ح كدليل إلدانته عن التهمة املنسوبة إيصل

                                                 
مروك نصر الدين، حماضرات يف :. راجع 417   22رقم  26، أحكام النق  س24/12/2964ـ نق  1

 .422،   2119اجلزائر،  3الطبعةاإلثبات اجلنائي، اجلزء األول، دار هومة، 
مروك نصر انظر:عدها،بوما  623  ، املرجع السابق ـ رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري2

  وما يليها. 446،  املرجع السابق، علي حممود علي محودةوما يليها،  424 ، املرجع السابقالدين،

  .244،  السابقحممود علي محودة، املرجع  ـ علي3
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فقاعدة الشك تعد يف هذا  (.1)منطق قضائي يقيين وليس على جمرد الشك يف وقوع اجلرمية
 44اجملال نتيجة منطقية ومباشرة ملبدأ قرينة الرباءة اليت نص عليها الدستور مبوجب املادة 

 منه.
فر ادائما ملصلحة املتهم ومن مثة إذا تو ولقد أمجع الفقه اجلنائي على أن الشك يفسر       

ابلرباءة اعتماد على هذا الشك،  الدى قضاة املوضوع فإن ذلك مدعاة الن يصدروا أحكام
وال يكون ذلك أبدا وسيلة من وسائل صدور أحكام ابإلدانة ابعتبار أن هذ  األخرية تبىن 

 على أساس القضاء اجلازم.
احلدود ه وسلم أوصى يف حديث له بدرء وغين عن البيان أن الرسول صلى هللا علي     

إن كان له خمرج ا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فؤ ابلشبهات حيث جاء يف احلديث"ادر 
 ." العقوبة خري له أن حيكم يففخلو سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو 

ملصلحة املتهم وصالحياهتا الن يبىن عليها احلكم  يفسر إن استقرار قاعدة الشك     
من قانون اإلجراءات اجلزائية،لكن ضاجلزائي الصادر ابلرباءة مل ينص عليها املشرع اجلزائري 

الذي أابنت عنه احملكمة العليا جيعل هذ  القاعدة تستقر املستقر واملتكرر  التطبيق القضائي
  (.2)القضائية وتشق طريقها يف خمتلف احملاكم واهليئات

من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي على احد الصور  361و  344كما نصت املادة 
إذ ينبغي لصدور حكم اءة اليت تصدرها حمكمة اجلناايت،تطبيق قاعدة الشك يف أحكام الرب ل

أصوات على األقل ضد أربعة أصوات،إما إذا صوت  مثانيةابإلدانة أن يصدر ذلك أبغلبية 
قاعدة صوات لصاحل اإلدانة ومخسة لصاحل الرباءة ففي هذ  احلالة يستفيد املتهم من سبعة أ

 (.3)ل على حكم ابلرباءةتحصالشك وي
من املعروف فقها وقانوان :جواز السياس يف أسباب اإلابحة وموانع املسؤولية والعساب-ـ3

والعقاب الن ذلك يتناىف مع أن القياس يف القانون اجلنائي غري جائز ابلنسبة لقاعدة التجرمي 
                                                 

  2115أمحد فتحي سرور، جنائي دستوري، م س،   ـ1
راجع غ ج مؤرخ .322،   2، العدد2919، احمللية القضائية 2914جانفي  6قرار غ ج مؤرخ يف  -ـ راجع: 2

، قرار أورد  2914نوفمرب 6.راجع غ ج مؤرخ يف 326،  2، العدد2919، احمللية القضائية 2914نوفمرب  6يف 
 .223، 2لة القضائية، العدد ، اجمل2916أفريل  24.   راجع غ ج مؤرخ يف 227لعايش، م س،  نواصر ا

- Crim 19 novembre 1974  ,crim 19 juillet 1971                                               
7  

 .622،  مـروك نصر الدين، املرجع السابق 3
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ذا النوع من القياس مع يتعارض هعقاب املكرس مبوجب القانون،كما م والئشرعية اجلرامبدأ 
للنصو  اجلزائية ابعتبار ذلك سيؤدي إىل خلق جرائم وعقوابت مل  قاعدة التفسري الضيق 

 ينص عليها املشرع اجلزائي.
أو موانع  ةحة أو موانع املسؤولية اجلنائييف نطاق أسباب اإلابجائز غري أن القياس      

فعال األلقاعدة األصل يف  االعقاب ألنه ال يتعارض مع مبدأ الشرعية اجلنائية،ابعتبار  تكريس
عمال قاعدة القياس والتفسري الواسع ن أن يبىن حكم الرباءة بناء على الذلك ميك (.1)اإلابحة

اء على احلرايت الفردية واجلماعية. فالقياس يف النصو  طاملا أن ذلك ال حيمل معىن االعتد
ومن قبيل هذا القياس ما ذهب  ما هو إال تعبريا عن األصل العام،يف جمال أسباب اإلابحة 

إليه قضاء النق  يف مصر من اعتماد للقياس على اإلعفاء املنصو  عليه يف جرمية السرقة 
انون العقوابت من ق 229ادة املنصو  عليها مبوجب املو األزواج  عو بني األصل والفر 

األمانة والنصب اليت ترتكب بني ذات األشخا   خيانة واعتبار  يسري على جرمية املصري
 (.2)يف علة وسبب اإلعفاءشرتاكهما املشار إليهم يف جرمية السرقة، وذلك ال

:ال تلتزم حمكمة لتزام حك  الرباءة املبين على أسباب موضوعية ابلوصف السانوينا-1
املوضوع إبصدار حكم الرباءة إذا أحيلت إليها وقائع إدانة اثبتة لكنها ال تنطبق على 

غري أن الوضع خيتلف بق على وصف قانوين آخر.الوصف القانوين الذي أحيلت به بل تنط
لو كانت الوقائع احملالة ال حتمل أي وصف جزائي أو كانت غري اثبتة وغري مسندة للمتهم، 

ث عن تكييف تبحهلا أن جيوز  لرباءة،واليف هذ  احلالة تصدر حكما ابع فإن حمكمة املوضو 
من قانون  414و  364آخر يف النصو  العقابية للوقائع احملالة.وهذا ما نصت عليه املواد 

 (.3)اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

 :الصادرة يف الطعن اجلزائية قواعد تسبيب األحكامالفرع الثالث:

                                                 

 47بوسقيعة احسن، الوجيز يف القانون اجلزائي العام،املرجع السابق،   ـ1 
 .442،   ، أورد  علي حممود علي محودة، املرجع السابق21/16/2921نق  مصري، مؤرخ  ـ2 
يثور التساؤل عن جدوى إقحام املشرع النصني حيمالن تقريبا نفس املضمون ونفس الصيغة ،حيث جاء يف املادة  ـ3 

:"إذا رأت احملكمة أن الواقعة موضوع املتابعة ال تكون اجلرمية يف قانون العقوابت أو أهنا غري اثبتة أو ق إج 364
كما يلي:" إذا رأت احملكمة   414مسندة للمتهم قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة وال مصاريف كما جاءت املادة 

نت الواقعة غري اثبتة أو غري منسوبة للمتهم قضت برباءته منها أن الواقعة ال تكون أية جرمية يف قانون العقوابت أو كا
 بغري عقوبة وال مصاريف".
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تسري قاعدة التسبيب أيضا على األحكام اجلزائية الصادرة يف الطعون اليت يرفعها األطراف 
حيث تلتزم اجلهة القضائية الفاصلة فيها بتسبيببها تسبيبا كافيا و جتيب عن خمتلف الدفوع 
و التساؤالت اليت متسك هبا اصخلصوم ،و سنقتصر يف دراستنا على األحكام الصادرة يف طرق 

عادية )املعارضة و االستئناف(حيث ختتلف طريقة تسبيب األحكام اجلزائية الصادرة الطعن ال
 قي الطعن ابملعارضة عن الطعن ابالستئناف و ذلك كما يلي : 

: تعد املعارضة إحدى طرق الطعن العادية اليت تسبيب احلك  الصادر يف املعارضة:أوال
الغيابية الصادرة يف مواد اجلنح واملخالفات يلجأ إليها أطراف اصخلصومة وذلك يف األحكام 

 م احملكمة االبتدائية أو اجمللس القضائي أو حماكم األحداث.اسواء كان ذلك أم
وهذا على خالف األحكام اجلنائية اليت تصدرها حمكمة اجلناايت إذ حيكمها نظام خا   

ا مت القب  عليه قبل يتجسد يف سقوط احلكم الغيايب مبجرد تقدمي املتهم نفسه للسجن أو إذ
انقضاء العقوبة احملكوم هبا ابلتقادم حيث تسقط اإلجراءات املتخذة ضد  وتعاد احملاكمة 

وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية حتت عنوان:  327 من جديد وهذا ما نظمته املواد
يف التخلف عن احلضور أمام حمكمة اجلناايت" وسنتعرض ابلدراسة لكل من تسبيب "

واحلكم الصادر يف موضوع املعارضة، وكذا احلكم  و شكلهااحلكم الصادر يف جواز املعارضة 
ثر األعذار على حكم املعارضة نتطرق ألالصادر ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ويف األخري 

 وذلك كمايلي:
: تتعرض احملكمة للمعارضة املرفوعة تسبيب احلك  الصادر يف جواز املعارضة وشكليها-4
ليها أوال لبحث مدى جواز رفع املعارضة من عدمها، فإذا كانت املعارضة ضد حكم إ

جواز نظرها قانوان وتلتزم يف   حضوري أو اعتباري حضوري فإهنا تصدر حكما برفضها لعدم
قصورا يف ،وإذا سهى احلكم عن ذلك اعترب منه ذلكلاحلالة ببيان األسباب القانونية هذ  

 (.1)نق التسبيب الذي يستوجب ال
استيفائها  فإذا أتكدت احملكمة من جواز نظر املعارضة املرفوعة، راحت تبحث يف مدى

للشروط الشكلية اليت نص عليها قانون اإلجراءات اجلزئية. ومنها على وجه اصخلصو  
 ابدائها 

                                                 

 .671رؤوف عبيد، املرجع السابق،  ـ1 
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من اتريخ تبليغ احلكم الغيايب لشخص هي عشرة أايم تسري يف اآلجال املقررة قانوان و 
للوطن وهذا ما  اإلقليمية ومتدد إىل مهلة شهرين إذا كان الشخص يقيم خارج احلدوداملتهم، 

 من ق إ ج. 419قررته أحكام املادة 
القانونية فإهنا تلتزم اآلجال خارج  أنه إذا رفضت احملكمة املعارضة شكال لرفعهاومن املؤكد 

حمكمة النق  تبنته ا ختضع ذلك لرقابة احملكمة العليا، وهذا م و ببيان ذلك بشكل مسبب
 (.1)يف مصر

مينحه املتهم ألي شخص  تم املعارضة عن طريق توكيلتويورد القضاء املصري إمكانية أن 
 (.2)عنه يف تسجيل املعارضة امام كتابة ضبط احملكمة املختصةآخر أو حملاميه للقيام به بدال 

ذهب إليه القضاء يف  ما ملدة طويلة العمل يف التطبيق القضائي يف اجلزائر خالف و قد
ن ابداء املعارضة ال يكون إال من املتهم شخصيا وال ميكن أن ينوب عنه شخصا أمصر، 
عن للطرف املدين و املسؤول املعارضة، أما التوكيل ابلنسبة  رلو كان حماميه يف تقريو آخر 

ستصدر احلقوق املدنية فهو جائز.وإذا متت املعارضة من طرف حمامي املتهم فإن احملكمة 
رأيها بعدم امكانية ذلك إال من طرف املتهم شخصيا. و قد أكدت برف  ذلك معللة  اقرار 

الطعن ابملعارضة يف  يكونحيث جاء يف إحدى قراراهتا ما يلي:"احملكمة العليا هذا االجتا  
جيوز للطرف املدين واملسؤول و  عن املعين ابألمر شخصياحكم جزائي وجواب بتصريح صادر 

 (.3)عارضة يف احلكم بواسطة وكيل أو حماممدنيا امل
: إن احلكم الغيايب الذي متت املعارضة فيه من تسبيب احلك  يف موضوع املعارضة-1

طرف املتهم يف اآلجال القانونية يسقط مبجرد تسجيل املعارضة حيث متحو آاثر  وأسبابه 
من ق إ ج  423دة وجود  من األساس،فيصبح هو والعدم سواء. وهذا ما قررته املا بل و

الصادر غيابيا حىت ابلنسبة ملا احلكم  حيث جاء فيها:" تلغي املعارضة الصادرة من املتهم 
أما معرضة الطرف املدين أو املسؤول عن احلقوق  قضي به يف شأن طلب املدعي املدين"

 من ق إ ج. 423 املدنية فال متتد إال على احلقوق املدنية وفقا للفقرة الثانية من املادة

                                                 

 .446حممود علي محودة، املرجع السابق،   ـ1 
 .1،  4، رقم21، احملاماة، السنة 6/12/2974نق  ـ2 
 .623،  2،2116، اجمللة القضائية،العدد،342416،ملف  24/13/2116غ ج قرار مؤرخ يف  ـ3 
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تفصل يف موضوع املعارضة أن ال تعتمد احلكم  لذلك يتعني على حمكمة املوضوع حني     
احلكم الغيايب، فال ينبغي قررها  املعارض فيه كأساس حلكمها ولو قضت بنفس النتيجة اليت

هلا أن نتبىن أسبابه  وتعتمدها كأسباب حلكمها وإال تعرض هذا احلكم للبطالن. بل عليها 
تنشئ أسبااب جديدة وتؤسسها على حسب فهمها للواقعة املعروضة أمامها.فاحلكم  أن

بح يف حكم العدم مبجرد املعارضة فيه وتعيد احملكمة نظر الدعوى كأهنا تنظرها صالغيايب أ
 ألول مرة.

وقد قضت احملكمة العليا بنق  القرارات الصادرة اليت اعتمدت كأساس هلا احلكم      
يتعرض للنق  القرار القاضي بقبول املعارضة "يف ذلك جاء يف قرارها مايلي:املعارض فيه و 

كان   .إذشكال يف املوضوع بتأييد القرار املعارض فيه ملخالفته قاعدة جوهرية يف اإلجراءات
فعل املعارضة كأن ال يكن مث على قضاة اجمللس أن يلغوا القرار املعارض فيه الذي أصبح ب

ه:" أنكما قررت أيضا (.1)وإصدار احلكم الذي يرونه مناسبا من جديد القضية يتصدوا
تهم على قرار ملغى دون التصدي إىل القضية من جديد يكون قضاة  اجمللس قد قصادمب

  (.2)أساءوا تطبيق القانون"
جرد مبلوجود امنعدم  يصبح كون احلكم الغيايببومن املؤكد أن هذا املبدأ املرتبط     

على حمكمة  ءحيث يقع عبكم الصادر برف  املعارضة موضوعا،احل املعارضة ميتد ليشمل
ذلك إبصدار حكم جديد بشكل معلل كما تقضيه و أسباب رفضها  تبني  املوضوع أن

يذهب  و (.3)هلا قرارالقواعد العامة يف تسبب األحكام وهدا ما قررته احملكمة العليا يف 
من  419املادة  تالتشريع اجلزائري حيث نصالتشريع الفرنسي إىل نفس الرأي الذي قرر  

                                                 

، اجمللة 21/6/2919،قرار مؤرخ يف 47414غرفة اجلنح و املخالفات، ملف ـ1 
 ،         224، 2،2992القضائية،العدد

 .2،2111،222، اجمللة القضائية، العدد6/7/2999، قرار 293111ملف  2ـ و ج م ق   
،أنظر: قرار مؤرخ 297،  2993، 2، اجمللة القضائية، العدد21/13/2991، قرار مؤرخ يف 62421ملف  ـ2 

حيث جاء فيه:" إن القرار الذي يقضي أتييد القرار الغيايب دون مناقشة  219741ملف  27/21/2999يف 
ا  غري مسبب وغري مؤسس األمر الذي الوقائع واملوضوع و االكتفاء بصحة اإلجراءات من الناحية القانونية يعد قرار 

 .467يستدعي التصريح إببطاله ونقضه" أورد  نبيل صقر، املرجع السابق، 
حيث جاء فيه"إذا ظهر للمجلس القضائي أن  74،  2913، 2نشرة القناة، العدد 2912نوفمرب  2جنائي:  ـ3 

يعلل قرار  يف هدا الشأن ميكن اجمللس األعلى  املعارضة املرفوضة يف احملكمة صحيحة، وألغى احلكم املرفوع فيجب أن
 ق ا ج تطبيقا سلميا". 423من ممارسة رقابته لتطبيق املادة
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مث ابملعارضة  واملخالفات  على سقوط احلكم الصادر يف اجلنح قانون اإلجراءات الفرنسي
  تعاد الدعوى

وقد خالف التشريع املصري كال من التشريع اجلزائري والفرنسي يف هد  املسألة، إذا     
الدعوى ابلنسبة إىل  ارضة اعادة نظرق إم أنه" يرتتب على املع من 412ررت املادة ق

اء نبوال جيوز أبية حال أن يضار املعارض  املعارض أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب
بل إن احلكم  ،ال تسقط احلكم الغيايبوتبعا لدلك فإن املعارضة  على املعارضة املرفوعة منه،

 و يصدر حكما بتأييد أسباهباىن بقبول املعارضة موضوعا له أن يتب الصادر فيها إذا قضى
ية إذا مت كما ميكن للمحكمة االستئنافاحلكم املعارض فيه وال يؤثر ذلك يف صحة احلكم  

لحقه املعارض فيه أن تفصل بتأييد احلكم وتتبىن أسبابه دون أن ي الطعن أمامها يف احلكم 
 (. 1)البطالن"

يسقط وتبقى أسبابه قائمة ومن مثة  ال يف القانون املصري رغم املعارضة فيه الغيايبفاحلكم 
كما أن وله موضوعا أن يتبىن نفس أسبابه.لحكم الصادر بعد املعارضة إذا قضى بقبلجيوز 

ا القانون ال جيوز أن تسئ مركز املتهم املعارض فال يصح بعد املعارضة ذاملعارضة وفقا هل
 .(2)رباءةاحلكم ابإلدانة بعد ال

قد يصدر احلكم بعد الطعن ابملعارضة برباءة املتهم من التهمة يف التشريع اجلزائري  و    
املنسوبة إليه بعد حكم اإلدانة اليت تضمنه احلكم املعارض فيه، فال تلتزم حمكمة املوضوع 
مبناقشة أدلة اإلثبات كما أثبتها احلكم الغيايب بل عليها أن تدلل بكيفية منطقية ومستساغة 

 تكون ملزمة ابحلديث عن احلكم املعارض فيه دون أنالرباءة نها حبكم لعن النتيجة اليت أع
 جرد معارضته من طرف املتهم. ابعتبار أنه أصبح يف حكم العدم مب

مستقال عن احلكم  تسبيبا أن يسبب ىيغنبفاحلكم الصادر بعد املعارضة حكم جديد ي
اجلزائي أو يف اجلانب انب سواء كان ذلك يف اجل يثياتهألسبابه وحيشري اىل تبنيه  الغيايب،وال

دته احملكمة العليا يف قرار هلا جاء فيه:"إن املعارضة الصادرة من املتهم يف املدين وهذا ما أك

                                                 

 .672روؤف عبيد ،املرجع السابق،    ـ1 
 ،.672املرجع نفسه،   ـ2 
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لنق  اجمللس الذي جانبه املدين ومن مث يعرض قرار  ل ى هدا احلكم حىت يفغحكم غيايب تل
  (.1)حيثياته"صادقة على قرار املعارضة و تبىن قضى ابمل

 : من املؤكد أن على املتهم أناحلك  الصادر ابعتبار املعارضة كأن مل تكنتسبيب -1
هذ  د  أن حيضر اجللسة املخصصة للنظر يف يقدم معارضته يف حكم غيايب صدر ض

بتاريخ اجللسة فإن حمكمة املوضوع ستصدر  غري أنه إذا مل حيضر اجللسة رغم تبليغه ،املعارضة
من قانون إ ج حيث  423/3ا ما قررته املادة ذكن وها ابعتبار املعارضة كأن مل تهحكم

ا مل حيضر املعارض يف التاريخ احملدد له يف التبليغ ذجاء فيها" وتعترب املعارضة كأن مل تكن إ
سلم ملن ميف ابحلضور ليف حمضر يف وقت املعارضة أو بتكو املثيت الصادر إليه شفواي 

 " و ما يليها   439نيه األمر طبق للمواد عي
ا احلكم و بناء عليه ينبغي على احلكم الصادر ابعتبار املعارضة كأن مل تكن أن يسبب هد

يغه قانوان بتاريخ اجللسة وإذا املعارضة رغم تبل ابلنص على غياب املتهم غري املربر جللسة نظر
  .يف التسبيبل احلكم عن بيان هدا األمر عد ذلك قصورا فأغ
 يتعني أن يوجه إىل شخص متهم وليس لشخص يبلغيااوغىن عن البيان أن التبليغ ابحلكم  

ا شخصيا أو جهة أخرى، كما ال يعد تبليغ احلكم عن طريق التعليق أو النيابة  العامة تبليغ
 ولذلك يعد ابطال كل حكم (.2)اجلزائية من قانون اإلجراءات 422 ةللمتهم كما أوجبته املاد

لك، وهو املوقف الذي ذا ليتعرض للنق  تبعذ  اإلجراءات اجلوهرية يف التبليغ و يراع ه مل
  (.3)اختذته احملكمة العليا يف قرار حديث هلا

 يبلغيااكما ينبغي التذكري أبن املتهم الذي حضر اجللسة األوىل لنظر معارضته يف احلكم       
صدر تنظر يف الدعوى املقامة و مث تغيب عن ابقي اجللسات يتعني على حمكمة املوضوع أن ت

                                                 

، عدد م س، 2112، 2، اجمللة القضائية ، العدد14/2/2991، قرار مؤرخ يف 247447غ ج م، ملف  ـ1 
 219. 

من قانون إ ج"إذا مل حيصل التبليغ لشخص املتهم تعني تقدمي املعارضة يف املواعيد السابق ذكرها  422تنص املادة  ـ2 
آنفاو اليت تسري اعتبارا من تبليغ احلكم ابملواطن أو مقراجمللس الشعيب البلدي. غري أنه إدا مل حيصل التبليغ لشخص 

تهم قد أحيط علما حبكم اإلدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حىت املتهم ومل خيلص من إجراء تنفيذي ما أن امل
 ابلنسبة للحقوق املدنية إىل حني انقضاء مواعيد سقوط العقوبة ابلتقادم..."

.و 341،  2122، جملة احملكمة العليا، العدد األول، 421797، ملف رقم 42/13/2122قرار مؤرخ يف  ـ3 
، 272726،غ ج م ملف 211، 2، اجمللة القضائية، العدد23/12/2991، قرار 49494أنظر أيضا: ملف 

 ،.222،   2112، 2، اجمللة القضائية، العدد21/1114/2999قرار مؤرخ يف 
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ويعترب  ابطال    ا ال جيوز هلا إصدار حكم يقضي ابعتبار املعارضة كأن مل تكنهحكمها في
 (.1)كل حكم خالف هذ  القاعدة

ال يكون ابات إال  مل يكن عترب أن احلكم الصادر ابعتبار املعارضة كأناالفقهاء  بل إن بع  
بعد انتهاء اجللسة اليت نظر فيها، فإذا حضر املتهم متخلفا قبل رفع اجللسة هنائيا من طرف 

األخرية أن تنظر يف معارضته، وإذا رفضت ذلك كان احلكم الصادر  ذ احملكمة فإن على ه
  (.2)ابطال

 حيضر املتهم تعترب املعارضة كأن مل تكن اذا ملأثر األعذار على حك  املعارضة: -4
دون تقدمي أي عذر قانوين و  املعارض اىل جلسة نظر معارضته رغن صحة تكليفه قانوان

من قانون االجراءات اجلزائية لكن  423شرعي مقبول و هذا طبقا ملا نصت عليه املادة 
هل خيتلف الوضع لو أن املتهم مل حيضر اجللسة املقررة لنظر معارضته بسبب عذر قهري 

 حلضور ؟ منعه من ا
كغري  من املتهمني الذين مل املتغيب بعذر  ن ال يعامل هذا  املتهم أتقتضي العدالة على 

لتوافر القوة ،ابعتبار املعارضة كان مل تكن عليه و ال حيكم ،موا أي عذر يربر غياهبمديق
، املختلفةها القانون بعني االعتبار و يف مجيع جماالت و فروع القانون ذالقاهرة و اليت أيخ

 . 3فعلى احملكمة ان تقدر هذ  االعذار اذ ال تكليف إال مبقدور
يبقى ان نشري اىل ان تقدير العذر املانع من حضور جلسة املعارضة او امليعاد املقرر هلا يبقى 

 من اختصا  حمكمة املوضوع و ال رقابة عليها من احملكمة العليا. 
عترب االستئناف من طرق الطعن العادية إىل :ياحلك  الصادر ابستئناف اثنيا:تسبيب   

رضة الذي ميكن اللجوء إليه من أطراف اصخلصومة اجلزائية لنقل الدعوى برمتها اجانب املع
القضائي واليت تعترب جلسة من النظر من حمكمة الدرجة األوىل إىل الغرفة اجلزائية ابجمللس 

                                                 

غري 27/19/2991، قرار 214794، وملف 24/22/2991، قرار مؤرخ 211911ملف  3ج م ق  ـ1 
 .262ضوء املمارسة القضائية، املرجع السابق،    منشور  أورد  بوسقيعة أحسن، قانون اإلجراءات اجلزائية يف

 .679رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،  ـ2 
،السنة احلادية و جملة السانون و االقتصادحممود حممود مصطفى،اجتاهات جديدة يف قانون االجراءات اجلنائية، 3

ج ،املعارضة يف األحكام الغيابية يف الفقه االسالمي و ابأمحد ر و مايليها، 2942،317الثاين، القاهرة،العشرون، العدد 
  296،  2116القانون الوضعي دراسة مقارنة،مكتبة اقرأ، قسنطينة ،اجلزائر،الطبعة األوىل ،
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موضوع تعيد النظر يف مسائل ية حيث تنظر الدعوى من جديد ابعتبارها حمكمة استئناف
 الواقع والقانون.

من ق إ ج وما يليها، إذ  426 وقد نص املشرع اجلزائري على االستئناف مبوجب املادة
 ان حمكمة اجلنح واملخالفات.وتطبيقالصادرة عميكن الطعن هبذا الطريق يف األحكام اجلزائية 

ستئناف تسبيبا سائغا ومقبوال من ق إ ج  يتعني تسبيب احلكم الصادر يف اال 379 للمادة
يؤدي معه إىل قبول النتيجة اليت أعلنها وضمنها يف حكمه. وسنبحث مسألة تسبيب احلكم 
الصادر جبواز االستئناف من عدمه مث مسألة تسبيب احلكم الصادر يف شكل االستئناف 

 سواء ابلقبول أو ابلرف  وذلك كمايلي: 
: مما ال شك أن جهة االستئناف ئناف وشكلهتسبيب احلك  الصادر يف جواز االست -2

تبحث قبل كل شيء مسألة إمكانية نظر االستئناف جلواز ذلك من عدمه قانوان، فإن جهة 
الناحية القانونية من االستئناف إذا انتهت يف حكمها برف  االستئناف لعدم إمكانية ذلك 

الرف  حيث ختضع يف ذلك فإهنا تلتزم ببيان األسباب اليت اعتمدت عليها يف تقرير هذا 
ية النظر يف ومثاله أن ترف  احملكمة االستئناف .لرقابة احملكمة العليا يف هذ  املسألة

االستئناف املرفوع يف أحكام املخالفات الصدارة بعقوبة احلبس اليت تقل عن مخسة أايم أو 
مثل هذ  من ق إ ج استئناف  426ابلغرامة اليت تقل عن مائة دينار حيث متنع املادة 

سبب قرار  برف  استئناف أن ي على اجمللس القضائي ابعتبار  جهة فيتعنياألحكام،
ونفس الوضع الذي   ، (.1)قانونيا يستند فيه إىل نص املادة السابقة الذكرتسبيبا  االستئناف

ائية اليت ال جتيز من قانون اإلجراءات اجلز  412 سه املشرع املصري مبوجب املادةكرّ 
 مواد املخالفات إذا حكم فيها على املتهم ابلغرامة واملصاريف فقط،كما يتعني االستئناف يف

اليت استندت إليها يف يف عدم قبول النظر يف  األسباب على جهة االستئناف أن تبني
تهم الذي صدرت ضد  عقوبة واجبة النفاذ ومل يتمثل لتنفيذها قبل االستئناف املرفوع من امل

من قانون اإلجراءات  422للمادة  ادعوى يف االستئناف وهذا تطبيقاجللسة احملددة لنظر ال

                                                 
األحكام  -2 مواد اجلنح،األحكام الصادرة يف -2من ق إ ج:" تكون األحكام قابلة لالستئناف: 26تنص املادة  ـ1

الصادرة يف مواد املخالفات إذا قضت بعقوبة احلبس أو عقوبة غرامة تتجاوز املائة دينار أو كانت العقوبة املستحقة 
تتجاوز احلبس مخسة أايم". انظر: موالي مليالين بغدادي ، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية 

 .471،  2992، للكتاب، اجلزائر
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وإذا أغفل احلكم الصادر ابالستئناف عن بيان هذ  األسباب عد ذلك  (.1)اجلنائية املصري
افر الشروط وإذا أتكد قضاء االستئناف من تو (. 2)قصورا يف التسبيب الذي يستوجب النق 

يف مدى توافر الشروط الشكلية لالستئناف ومنها على نتقل للبحث القانونية جلواز نظر ، ا
يف امليعاد القانوين حيث يتعني ذكر ذلك يف حكم    اصخلصو  أن االستئناف مت تقرير 

 .االستئناف الذي قبل االستئناف شكال
عدم قبول االستئناف شكال فيتوجب عليه إبراز الشوائب اجمللس القضائي  إذا قرر أما     

ت دون قبوله.ومثاله عدم تقرير االستئناف يف امليعاد دون أي عذر لالشكلية اليت حا
  (.3)مقبول
االستئناف شكال رغم ورود  خار اآلجل القانونية اعتمادا اجمللس القضائي  أما إذا قبل     

تعرض ملناقشة مضمون الشهادة املرضية يعلى عذر املرض الذي قدمه املستأنف دون أن 
خر  عن هبذا الدليل الذي ساقه املتهم بسبب أت هواعتناقن فهمه تنبئ عابلتحليل بطريقة 

 (.4)فإن هذا يعترب قصورا يف التسبيب الذي قد ينجر عنه النق تقرير االستئناف يف وقته،

الصادر بعدم قبول االستئناف لقرار أن يعلل بطريقة واضحة ا ينبغي له قضاء االستئنافف
رغم الدفع الذي قدمه املتهم واملتعلق مبرضه الذي ألزمه شكال لورود  خارج امليعاد القانوين 

والتدليل بطريقة منطقية العذر  إذ يتعني مناقشته هذاراش وحال دون تقرير  ابالستئناف،الف
  (.5)الشهادة املرضية اليت قدمها املتهم بعذر قهري له اعتماد ومستساغة عن عدم

ية فناام العام حيث حيوز للمحكمة االستئظإن ميعاد االستئناف من األمور اليت ترتبط ابلن
كما ميكن حملكمة ،من تلقاء نفسها ويف أية مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية  ثري تأن 

نصت عليها بعدم قبوله شكال ملخالفته اإلجراءات الواجبة واليت قرارا االستئناف أن تصدر 
 من ق إ ج وما يليها.   421ة داملا

                                                 
 .464حممود علي محودة، املرجع السابق، ـ1
 .64،  22، ق29، السنة 1224/2964نق ، ـ2
 .692ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق، املرجع السابق،  رؤوف عبيد، ـ3
وضوابط تسبيب األحكام الصادرة رشدي أمحد إبراهيم، املعارضة واالستئناف أمام احملاكم اجلنائية املصرية ـ4

 .336،  2992، القاهرة،2فيها،املطبعة الفنية، الطبعة
 .467حممود علي محودة، املرجع السابق،  ـ5 
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:بعد أن يتأكد قضاء االستئناف من يف موضوع االستئناف تسبيب احلك  الصادر-1
توافر الشروط الشكلية يف الطعن ا ملقدم ابالستئناف يف احلكم االبتدائي ينتقل إىل حبث 

كم االبتدائي موضوع الدعوى متهيدا للفصل فيها سواء كان  ذلك ابملصادقة وأتكيد احل
ية أنه من ت احملكمة االستئنافاء أخرى رأجزئيا وتعديله يف أجز  فيما ذهب إليه، أوبتأييد 

الدرجة قرار وقد يصدر ،الواجب تعديله ألسباب جدية ومؤسسة تبديها مبناسبة هذا التعديل
من أسباب وإصدار قرار جديد مغاير غاء بصفة كلية احلكم املطعون فيه مبا تضمنه الثانية إبل

 و سنبحث ذلك تباعا.ملا انتهى إليه احلكم االبتدائي.
غين عن البيان أن قرار الدرجة  تسبيب احلك  الصادر بتأييد احلك  املستأنف: -2.2

ند إليها احلكم املطعون تالثانية إذا قضى بتأييد احلكم االبتدائي فله أن يتبىن األسباب اليت اس
بسالمة التسبيب الذي و يقتنع  فيه دون أن يلزم قانوان إبنشاء أسباب جديدة ما دام يعتقد

إذا سلك هذا  بكونه جهة استئناف يتعني عليه.فاجمللس القضائي احلكم االبتدائيأورد  
النهج أن يفصح عن أسباب احلكم االبتدائي ويتخذها أسبااب له أو أن ينشئ أسبااب جديدة 

 عن قناعته وعن جهد  يف متحيص الدعوى على أن تكون هذ  األسباب مستساغة تعرّب 
أما إذا اختذ اجمللس يجة اليت قررها احلكم االبتدائي.توتؤدي عقال ومنطقا إىل نفس الن

أسباب حمكمة الدرجة األوىل ودون أن  تبىنوقفا بتأييد احلكم املستأنف دون أن يمالقضائي 
ينشئ أسبااب خاصة به فيكون يف هذ  احلالة قرار  خاليا من أي تسبيب وهذا ما يعرضه 

  (.1)للنق  واإلبطال
الفصل يف حدود الوقائع املعروضة عليها واليت فصل فيها  ولبحث وتلتزم جهة االستئناف اب

ما ينبغي عليها أن تلتزم ابملسائل اليت أعلنها الطاعن ابالستئناف يف كحكم الدرجة األوىل،
ومن ذلك مثال أن املدعي (.2)رها األطرافوز هلا أن تثري مسائل أخرى مل يثتقرير  فال جي

جانبه املتعلق ابلدعوى املدنية،فال جيوز لقرار االستئناف أن ابحلق املدين استأنف احلكم يف 

                                                 

 .694ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،   رءوف عبيد، ـ1 
 .261،  2919، 4ة، العدد ، اجمللية القضائي32497ملف  2/13/2913جنائي ـ2 
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ذلك جهة النيابة مبا يف  يتطرق إىل الدعوى العمومية واليت مل تستأنف من أي خصم كان
  (.1)ويقع ابطال كل قرار أغفل عن بيان هذ  املسألة بتسبيب مقبول ومؤسس.العامة

ل القضية إىل ليت جاء فيها:" حتوّ من ق إ ج ا 421هذا األمر املادة  على وقد أكدت
ا تقتضيه صفة املستأنف على اجمللس القضائي يف احلدود اليت تعينها صحفية االستئناف وم

تقيد عند نظرها يف الدعوى .كما يتعني على جهة االستئناف أن ت"433ابملادة الوجه املبني 
ستئناف له أثر نسيب بصفة املستأنف حيث يكون له أتثري على سري الدعوى ابعتبار أن اال

 ،كما أنال ميتد إىل غري  فاستئناف أحد املتهمني ال يؤدي إىل نظر الدعوى اصخلاصة به
دون الدعوى حدود الدعوى املدنية استئناف املدعى املدين ال يكون مقبوال إال يف 

العمومية.وهذا على خالف النيابة العامة اليت ال يكون استئنافها مقبوال إال ضمن حدود 
عادة النظر كال من يح جلهة االستئناف إبيت يف حني أن استئناف املتهم لدعوى العمومية.ا

  (.2)الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا
من جهة االستئناف أن يتقيد بقاعدة"ال يضار اصخلصم من استئناف أو يقتضي  هذا و     

ملا نص  اوهذا وفقيابة العامة،اصخلصوم ابستثناء النهذ  القاعدة على مجيع  تطبق من طعنه"إذ
أال  ستئنافإذ يتعني على جهة االمن قانون إ ج، 433عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

ستأنف إذا كان مرفوعا من املتهم وحد  أو من املسؤول عن احلقوق امليء مركز تس
ح هذا إذا كان االستئناف مرفوعا من النيابة العامة إذ يسماحلال  املدنية.وهذا خبالف 

أو إبلغائه سواء كان ذلك يف مصلحة املتهم أو تعديله االستئناف إما بتأييد احلكم املستأنف 
 أو ضد مصلحته. 

ح العيوب ويتعني على جهة االستئناف إذا ما رأت املصادقة على احلكم املستأنف أن تصحّ 
 ا.ومؤسسعرتت احلكم االبتدائي،حىت يكون تسبيبها للقرار سليما اوالنقائص اليت 

ابلبطالن اليت أعلنها احلكم االبتدائي املشوبة  إذا ما تبنت جهة االستئناف األسبابأما  
 ارها يلحقه البطالن ويتعرض للنق .فإن قر 

                                                 

حيث جاء فيه:"إن اجمللس القضائي ال يسعه  246جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،   2912جويلية  9جنائي  ـ1 
 سوى النظر والفصل يف النطاق احملدد بوثيقة االستئناف".

( يف ضوء آراء الفقه وأحكام حممود صاحل العاديل،الطعن يف األحكام أمام القضاء اجلنائي)املعارضة و االستئناف ـ2 
 .212،   2112القضاء، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 
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حلكم االبتدائي فاجمللس القضائي يلعب دورا أساسيا يف تصحيح األخطاء اليت حلقت اب 
تفاء قضاة ،إذ اعتربت أن اك(1)اجلزائر احملكمة العليا يف بهوهذا ما قضت املؤيد من طرفه.

كمه كان خاليا اجمللس ابلقول أن قاضي الدرجة األوىل قد أصاب يف حكمه واحلال أن ح
 .(2)ض قرارهم للنق يعرّ من التسبيب متاما 

صحتها. ومن مثة يتضح أنه إذا كان تسبيب األحكام بصفة عامة من الضرورات األساسية ل
 يكون أكثر أمهية ذلك ألن احلكم االبتدائي قد يعرتيه النق  يففإن تسبيب احلكم االستئنا

دور  يف تقومي هذا القصور يف التسبيب أو التناق  فيه مما جيعل قضاء االستئناف يلعب 
و  من الناحية املنطقية والقانونية مع النتيجة اليت أعلن عنها احلكم املستأنفوجعله يتالئم 

 (.3)قضاء االستئنافتبناها 

إعادة فحص الدعوى من  هالقضاء يعد درجة اثنية من درجات التقاضي ميكنهذا أن ذلك 
ىن وحييل  على أسباب احلكم بجديد سواء يف الواقع آو يف القانون وال يكفيه فقط أن يت

األحكام املستأنفة دراسة مستفيضة االبتدائي بل ينبغي عليه أن يعمل جهد يف دراسة هذ  
ضاء يفصل بشكل مجاعي يف الدعوى مما يتيح له الفرصة يف خاصة وأن هذا القومعمقة 

إصالح االعوجاج الذي قد يشب األحكام االبتدائية وتنقيتها من سائر العيوب اليت قد 
تلحق هبا وال سيما عيوب التسبيب اليت تؤدي إىل بطالن األحكام ونقضها من طرف 

 حماكم النق  املختلفة.
إن هذا الواجب امللقى على عاتق قضاء االستئناف يتبىن أسباب احلكم االبتدائي      

من اجلانب الواقعي راسة موضوع االستئناف و حبثه يدفعه دفعا إىل بذل العناية الالزمة لد
عرب بصدق عن تإيراد أسباب تكون أكثر جدية ومنطقية بشكل أكثر دقة و  والقانوين

                                                 

حيث جاء فيه مايلي:" إن قضاة االستئناف بتعرضهم للدعوى العمومية بناء على استئناف النيابة العامة ضد  ـ1 
رض للدعوى املدنية فقط وأغفل الفصل يف احلكم االبتدائي قد صححوا اصخلطأ الذي ارتكبه القاضي األول الذي تع

 .296أورد  نواصر العايش، املرجع السايق،  4، رقم2912مارس 22الدعوى العمومية"انظر: جنائي 
 .222،  2919، 2،اجمللة القضائية، العدد2914أفريل 3جنائي  ـ2 
 .332رشدي أمحد إبراهيم،املرجع السابق،  ـ3 
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اختاذ  هذا  هب ربريملوقف القضاء االبتدائي، و  تبنيهستئنايف يف الاعقيدة ومنهج القضاء 
 (.1)ل على احملكمة العليا مهمتها يف الرقابة على األحكاماملوقف ويسه

:إذا قرر اجمللس القضائي إلغاء احلكم املستأنف عند إلغاء احلك  املستأنفالتسبيب -2.2
تفنيد هذ  األسباب وبيان عيوهبا وينشئ له فال جيوز له أن يستند إىل أسبابه،بل يعمل على 

ما ينبغي أن يتضمن هذا كأسبااب جديدة تكون منسجمة ومتفقة مع القرار الذي وصل إليه.
 القرار مجيع البياانت اجلوهرية اليت يفرضها القانون لصحة األحكام.

يف هذ   تعني عليهالدرجة األوىل القاضي ابلرباءة فيوقد تلغى جهة االستئناف حكم ا    
األدلة اليت أوردها احلكم املستأنف وذلك ملناقشتها مناقشة دقيقة تؤدي إىل تفند  احلالة  أن

الواقعة املستوجبة للعقوبة، ابيراد  مث تلتزم جهة االستئنافق الدعوى،استبعادها من نطا
صحيحة عن احلكم الذي أصدرته و  ة املتابع هبا املتهم وتدلل بكيفيةوبيان أركان اجلرمي

 اف عن هذا االلتزام كان حكمها مشوابت جهة االستئنفالقاضي ابإلدانة وإذا أغل
  (.2)ابلبطالن

شكل كر الوقائع اليت ارتكبها املتهم يالقرار الذي صرح إبدانة املتهم دون ذ  أن وقد اعترب    
نتائج  بسرد قضاة االستئناف اءكما أن اكتف(. 3)النق  هعن رألسباب الذي ينجل انعداما

عد نقصا يف التعليل خمالفا ملقتضيات ن اجلرمية اليت أدين هبا الطاعن ياصخلربة دون بيان أركا
  (. 4)من قانون إ ج ويؤدي إىل نق  وإبطال القرار املطعون فيه 379املادة 

دون أن يستجيب املستأنف فقد الغي احلكم االبتدائي القاضي ابلرباءة  أما إذا كان القرار 
نق  ال يستحقيب بمشواب بعدم التسقرارا يكون فويناقش األدلة املطروحة يف الدعوى 

 (. 5)بطالاإلو 

                                                 

ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف  ، رؤوف عبيد،477بق،  حممود علي محودة، املرجع السا ـ1 
 ..712التحقيق،املرجع السابق، 

 .272،  2941، 2، اجمللة القضائية، العدد2914ماي  24جنائي  ـ2 
 .216جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،املرجع السابق،    2912ماي  24جنائي  ـ3 
، 21444، ملف 26/6/2914، قرار 244،  2919، 2، اجمللة القضائية، العدد2914أفريل  3جنائي  ـ4 

 .214، 2991، 2اجمللة القضائية.العدد 
 .272،  2991، 2، اجمللة القضائية، العدد2914ماي  24جنائي  ـ5 
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وغين عن البيان أنه يوصف ابنعدام التسيب القرار الذي تصدر  جهة االستئناف إبدانة     
و الظروف  هاألفعال اليت ارتبكت من ذكرابلقول أن التهمة اثبتة دون أن ت الطاعن ابالكتفاء

ذكر  كما أن إدانة الطاعن بناء على شهادة الشهود دون (.1)تكاب هذا الفعلاحمليطة ابر 
يتعرض للنق  القرار الذي و (. 2)قصورا يف التسيب الذي يستوجب النق  يعترب ائهم مسأ

ا من بسط رقابتها ن احملكمة العليكّ متلة وغامضة ال ماإلدانة على أسباب عامة و جم بىن
 عليه.
أما إذا قررت جهة االستئناف إلغاء احلكم االبتدائي القاضي ابإلدانة وإصدار قرار      

 ابتربئة املتهم من التهمة املنسوبة إليه،فإنه يتعني عليها أن تفند أدلة اإلدانة اليت بىن عليه
وسالمة منهجها يف حكم الدرجة األوىل حكمه.وأن تدلل بكيفية واضحة طريقة اقتناعها 

الرباءة.وإذا كان البع  يرى أن تسبيب أحكام الرباءة ال ختضع إىل نفس القواعد قرار تقرير 
عتبارها رجوعا إىل األصل الذي يتمتع به اإلنسان وهو براءة حكم اإلدانة اب املشددة يف

هم يف وابلرغم من ذلك فإن احملكمة العليا فرضت على قضاة االستئناف بيان منهجالذمة،
على أهنا فهمت وقائع الدعوى تنبئ  إلغاء حكم اإلدانة واستبداله بقرار الرباءة بطريقة مسببة

واألدلة املطروحة واستنتجت وفقا لقواعد املنطق والعقل اليت خيضع إليها تسبيب األحكام 
ة إىل بروز شك قام لديها يف أدلخلصت  إىل براءة املتهم من التهمة املوجهة إليه،أو أهنا

 (.3)عماال لقاعدة الشك يفسر ملصلحة املتهماعتمد عليها احلكم املطعون فيه،ااإلدانة اليت 
نت احملكمة العليا يف قرار هلا على ضرورة تسبيب قرار الرباءة الذي أعلن عنه قضاة ولقد بيّ 

االستئناف بعد إلغائهم حلكم اإلدانة وذلك كما يلي:" إن القرار املطعون فيه الذي اكتفى 
واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع بشبهة  يف تعليله لرباءة املتهم من األفعال املنسوبة إليه

الرتكاب األفعال دون مناقشة األسباب اليت بين عليها حكم اإلدانة املستأنف مبا يسمح 
ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنق .ذلك أن هذا التعليل هو من  للمحكمة العليا 

توصل إىل هذ  يبنّي كيف  لتربير التصريح ابلرباءة.ألنه ال حد ذاته غري كاف يف
النتيجة...،كما أن القاضي األول الذي أدان املتهم عن جنحيت حتري  قاصر على الفسق 

                                                 

 .322،   2991، 2، اجمللة القضائية، العدد42123، ملف 21/22/2911قرار  ـ1 
 .234، 4،اجمللة القضائية،العدد44624،ملف 23/21/2917رار ق ـ2 
 213،  2، العدد2913، نشرة القضاة. 24212، ملف 29/14/2912قرار مؤرخ  ـ3 
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قد بىن ذلك  على أسباب كان يتعني على قضاة االستئناف  األخالق واإلغراء على فساد
 (.1)عليا من ممارسة حق رقابتها"تفنيدها صراحة وبطريقة تسمح للمحكمة ال

تبىن قضاء االستئناف احلكم إذا :ووقف تنفيذها تعديل العسوبة مبناسبةالتسبيب -3.3
ل يف العقوبة احملكوم هبا فال يلتزم يف هذ  االبتدائي الصادر ابإلدانة غري أنه رأى أن يعدّ 

تقدير العقوبة يدخل ضمن ذلك أن وقف،إىل اختاذ هذا امل دفعتهاحلالة ببيان األسباب اليت 
سلطته التقديرية اليت ال ختضع لرقابة احملكمة العليا، فإذا قرر قضاء االستئناف معاملة املتهم 

ب عليه يف هذا الشأن أبسلوب التخفيف والرمحة أو أبسلوب التشديد والقسوة فال معقّ 
صخلصو  أن قضاء لتزم ابلقواعد القانونية املقررة يف هذا الشأن ومنها على ايشريطة أن 

االستئناف ميلك حق تشديد العقوبة إال عند طعن النيابة العامة ابالستئناف.أما إذا كان 
ؤيد احلكم املستأنف أو يأن عليه إما حالته بل يسئ  الطعن مرفوعا عن املتهم فال جيوز أن

وى صدر حكما ابلتخفيف.أما استئناف املدعى املدين فال يكون مقبوال إال يف حدود الدعي
حت احملكمة العليا أن:" تقدير العقوبة ومبلغ التعوي  يدخل ضمن املدنية.ولذلك صرّ 

السلطة التقديرية املوكولة لقضاة املوضوع وال رقابة هلم يف ذلك مىت كان قضاؤهم بين علي 
  (.2)تعليل كاف كما هو احلال يف القرار املنتقد"

احملكوم هبا بوقف التنفيذ فإنه يتعني عليه أن غري انه إذا قرر قضاء االستئناف مشل العقوبة 
فهو وقف التنفيذ  ب قرار  بوقف التنفيذ ذلك أن نفاذ العقوبة هو األصل أما االستثناءيسب

ن احملكمة العليا من ومن مثة يقتضي بيان هذا اإليقاف أبسباب مستساغة عقال ومنطقا متكّ 
من بيان  وإذا خال القرار القاضي.نفيذممارسة حق الرقابة على هذا احلكم الصادر بوقف الت

 ذلك قصورا يف التعليل يرتتب عليه نق  وإبطال القرار املطعون فيه. دّ األسباب ع
من ق إ ج على إلزامية تسبيب  492وقد نص املشرع اجلزائري صراحة مبوجب املادة      

ة واحملاكم يف احلكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة حيث جاء فيها:" جيوز للمجالس القضائي
حالة احلكم ابحلبس أو الغرامة إذا مل يكن احملكوم قد سبق احلكم عليه ابحلبس جلناية أو 

ب ابإليقاف الكلي أو اجلزئي لتنفيذ مسبجنحة من جرائم القانون العام. أن أتمر حبكم 
 العقوبة األصلية".

                                                 

 .214، أورد  نبيل صقر، املرجع السابق، اجلزء الثاين،  221614، ملف24/21/2111قرار مؤرخ  ـ1 
 .271صر العايش، املرجع السابق، أورد ، نوا 61، رقم2911فيفري 12جنائي مؤرخ  ـ2 
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 (.1)ن ضابط التسبيبمصخللوها  قد نقضت احملكمة العليا عدة قرارات صادرة بوقف التنفيذف

 أما إذا قررت جهة االستئناف إلغاء نظام وقف التنفيذ اليت أصدر  احلكم املطعون فيه فإهنا 
بيان األسباب اليت دعتها إىل ذلك ابعتبارها عادت إىل األصل يف هذ  احلالة ب تلتزم ال 

 املعمول به وهو نفاذ العقوبة.
عقوبة ليس حقا للمتهم وإّنا هو يرجع إىل وغين عن البيان القول أن منح وقف تنفيذ ال

ع فال يلتزمون ببيان األسباب اليت دفعتهم إىل عدم وقف و السلطة التقديرية لقضاة املوض
 (.2)التنفيذ

 تسبيب احلك  الصادر يف الدعوى املدنية ابلتبعية: :الفرع الثالث
الناجتة عن اجلرمية جنبا إىل أاتح القانون للقاضي اجلزائي إمكانية النظر يف الدعوى املدنية 

ر  املشرع للمتضرر املدين على خالف إن هذا احلل الذي وفّ (. 3)جنب مع الدعوى العمومية
لدعوى املدنية،كما القواعد العامة يف االختصا  من شأنه أن يعمل على سرعة الفصل يف ا

 املدين. إمكانية صدور حكمني متناقضني من جهات القضاء اجلزائي و يعمل على تاليف
اختيار  القضاء اجلزائي لنظر دعوا  املدنية من نظام  دو يستفيد املتضرر املدين عن     

الدعوى اخصما يف اإلثبات احلر الذي تتميز به املواد اجلزائية كما أن النيابة العامة ابعتباره
ا القانون العمومية تسعى إلثبات اجلرمية مستعلمة خمتلف السلطات واالمتيازات اليت خوهلا هل

 وهذا ما ينعكس ابإلجياب على الفصل يف موضوع الدعوى املدنية ابلتبعية.
ومن املقرر أن احلكم الصادر يف الدعوى املدنية ينبغي أن خيضع للتسبيب كغري  من  

كيفية تسبيب احلكم الصادر بعدم قبول هذ    حبثاألحكام اجلزائية األخرى، وسنحاول 
در بقبوهلا وابلتعوي ، كما نتطرق للحكم الصادر برفضها من الدعوى املدنية واحلكم الصا

                                                 

حيث جاء فيه:"تعرض حكمها للنق   212،  4،2992، اجمللة القضائية، عدد1/12/2992جنائي،مؤرخ  ـ1 
 حمكمة اجلناايت اليت جاء  حكمها خاليا من أي تسبيب يتعلق إبيقاف التنفيذ العقوبة احملكوم هبا".

، انظر بوسقيعة أحسن، قانون 21/9/2991رار مؤرخ ،ق 272172،ملف24/7/2994ج م  قرار مؤرخ يف  ـ2 
إذا جاء فيه:"إن االستفادة من إجراء وقف التنفيذ املنصو  عليه يف  236اإلجراءات اجلزائية، املرجع السابق، 

ليست حقا مكتسبا للمتهم اليت تتوفر فيه الشروط القانونية وإّنا هي مكنة جعلها املشرع يف متناول  492املادة 
وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية وعليه فإن القضاة الذين مل  يسعفوا املتهم من هذا اإلجراء مل خيطئوا يف تطبيق  القضاة

 القانون".
ق إ ج على ما يلي:"جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العامة يف وقت واحد أمام اجلهة  3إذ تنص املادة  ـ3

 القضائية نفسها".
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حيث املوضوع مث تسبيب أحكام الطعون الصادرة يف  الدعوى املدنية ابلتبعية وذلك كما 
 يلي:
يتعني على قاضي املوضوع إذا قرر عدم تسبيب احلك  بعدم قبول الدعوى املدنية:-1

(. 1)ألحكام ونصو  قانون اإلجراءات اجلزائية قبول الدعوى املدنية الناشئة عن اجلرمية وفقا

فيها  وفاءسواء كان ذلك بسبب انعدام الصفة أو املصلحة،أو لوقوع صلح بشأهنا أو أنه مت ال
وكذلك احلال إذا  (2) أو أن املدعي قد تنازل عنها قبل ذلك أن ينص على السبب يف حكمه

لدعوى بشأهنا ا عن اجلرمية املقامةا ئرر املرتتب عنها ليس انشقرر عدم قبوهلا لكون الض
 إذالعمومية.ومن مثة انقطعت عالقة السببية بني الفعل املرتكب والضرر اليت نتج عنها، 

نقضت احملكمة العليا القرار الذي ألزم الطاعن ابلتعوي  دون أن يربز بشكل واضح العالقة 
  (.3)بة عنهارتتالسببية بني الفعل اجملرم واألضرار امل

ر املرتتبة عنها بسبب احملكمة اجلزائية حتكم بعدم قبول الدعوى املدنية إذا كانت األضراف     
أو كانت الوقائع اليت ساقها املدعى املدين ال  تزامات تعاقدية بني طريف اصخلصومةلاإلخالل اب

إال ترتبط ابجلرمية املنظورة أمام القضاء اجلزائي.فالدعوى املدنية ابلتبعية ال ميكن أن تتأسس 
  (.4)رر فيهالوقائع اجلرمية اليت تعد مصدر الضعلى ا

إن حتكم بعدم االختصا  إذا كانت األضرار املرتتبة ليست  ةيتعني على احملكمة اجلزائيو 
إذا كانت هذ  األضرار انجتة أو  (.5)ئية املرفوعة أمامهازاانشئة بشكل مباشر عن الدعوى اجل
 .ليست هلا أي عالقة ابجلرمية املرتكبة عن املسؤولية العقدية أو بسبب أفعال

                                                 
 مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية. 4، 4، 4، 3، 2راجع املواد  ـ1
ومن ذلك مثال ما جاء:"تعّرض حكمها للنق  حمكمة اجلناايت اليت صرحت حال فصلها يف الدعوى املدنية بعدم 2 

، اجمللة 97793، ملف 4391مارس  71قبول أتسيس مديرية للوالية طرفا مدنيا النعدام الصفة...."غ ج م 
  .712   4عدد 4393ضائية الق

 .229، اجمللة القضائية، 2911 21،22، قرار مؤرخ يف 62311الغرفة اجلنائية،ملف  ـ3
، أنظر: بوسقيعة احسن، قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة 21122،ملف 2913جانفي  24غ ج م  ـ4

 .3القضائية، املرجع السابق، 
من ق إ ج:"يتعلق احلق يف الدعوى املدنية للمطالبة ابلتعوي  الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو  2تنص املادة  ـ5

خمالفة لكل من أصاهبم ضرر مباشر تسبب عن اجلرمية".و يف هدا املعىن جاء حكم احملكمة العليا مؤكد: جنائي 
 . 223رقم 2916ماي 23
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النظام العام الذي جيوز للمحكمة  مسائل هو منالنوعي  ومن املقرر أن عدم االختصا  
تثري  من تلقاء نفسها.كما ميكن الدفع به وألول مرة أمام احملكمة العليا ألنه ال يتطلب أن 

  (.1)حبثا يف موضوع الدعوى
د عن الدفوع املتعلقة ابلدعوى املدنية ابلتبعية اليت يثريها رّ وتلتزم حمكمة املوضوع ابل    

األطراف وذلك بطريقة منطقية ومؤسسة وإذا غفلت عن ذلك اعترب حكمها معيبا يتعني 
قبول  منقضه، وهذا ما قررته حمكمة النق  املصرية حيث جاء يف إحدى قراراهتا"فالدفع بعد

د من الدفوع اجلوهرية اليت ينبغي على احلكم أن الدعوى املدنية أمام احملكمة اجلنائية يع
يتعرض له قبوال أو رفضا، فإذا التفتت احملكمة عن هذا الدفع ومل ترد عليه فإن احلكم يكون 

  (.2)معيبا ابلقصور مما يستوجب نقضه"
تصدر احملكمة اجلزائية حكما يف : تسبيب احلك  الصادر يف موضوع الدعوى املدنية:1

  ما أنه يقضي برفإابلتبعية يقضي إما بقبول الدعوى ومن مثة ابلتعوي ،و  الدعوى املدنية
 ع.وهذا ما سنبحثه كما يلي:و الدعوى من حيث املوض

:إذا خلصت حمكمة املوضوع يف حكمها الصادر تسبيب احلك  الصادر ابلتعويض-2.2
يتعني عليها أن تبني أساس هذا احلكم بعية إىل إلزام املتهم ابلتعوي ،يف الدعوى املدنية ابلت

نه والذي استوجب التعوي ، علفعل الصادر ابوأسبابه، ويكون ذلك إبثبات إدانة املتهم 
 (.3)والذي أحلق ضررا ابملدعى املدين

إن احلكم الصادر ابلتعوي  ينبغي أن يستظهر من أسبابه أنه أحاط أبركان املسؤولية املدنية 
 اصخلطأ ويتمثل هنا يف اجلرمية اليت ارتكبها املتهم والضرر الناشئ ختلف عناصرها من وقوعمب

الفعل والضرر وهذا ما يؤدي  بنيالعالقة السببية اليت قامت بيان بشكل مباشر مث  عنها
 ابلنتيجة إىل حتميل املتهم ابلتعوي .

                                                 
 .726رؤوف عبيد، املرجع السابق،  ـ1
، أورد  حممود علي 442،  224ق  21، جمموعة أحكام النق ، السنة 2/4/2977نق  مصري مؤرخ يف  ـ2

 .622محودة، املرجع السابق،  
 .227حممد عيد الغريب، املرجع السابق،  ـ3
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ن ومن املؤكد أنه يقع عبء على حمكمة املوضوع بيان الضرر الذي أحلق ابملتضرر م     
أساس فينبغي التأكد من حتقق الضرر والذي يعد وسواء كان ضررا ماداي أو معنواي،اجلرمية.

 حلكم ابلتعوي .ا
وغين عن البيان أن مسألة تقدير التعوي  هي من املسائل اليت ختتص هبا حمكمة      
ع لوحدها مىت أابنت أبهنا أحاطت مبوضوع الدعوى املدنية وتوافر أركاهنا و املوض
تعوي  عن الضرر الناشئ عن اجلرمية فال رقابة لومىت قررت منح مبلغا معينا ل(.1)سيةاألسا

 (.2)عليها يف هذ  املسألة
وإذا كانت حملكمة سلطة تقديرية يف منح التعوي  فينبغي عليها أن تفحص خمتلف      

الدفوع اليت يبديها املدعى املدين خبصو  مقدار الضر الالحق به وأتثري  على مبلغ 
التعوي  فيما بعد خاصة إذا أثبت أن هذا الضرر غري مستقر ومتفاقم وذلك من خالل 

يتعني على احملكمة أن تدرس هذا الدفع الذي ميكن أن إذ زته، الواثئق واملستندات اليت حبو 
فين يف امليدان  يغري وجه الرأي يف الدعوى كما ميكن هلا أن تستند يف ذلك إىل رأي خبري

لالعتماد عليه يف حتديد  مقدار الضرر ومن مثة قيمة التعويضات املمنوحة،أما إذا أغفلت يف 
 وقد بنّي (.3)كان حكمها معيبا يتعرض للنق نفيا   أو االستماع ودراسة هذا الدفع إثباات

أن يشري إىل العناصر اليت اعتمد عليها عند "قضاء احملكمة العليا أنه يتعني على اجمللس 
تها ،وكذلك ذكر سن الضحية ومهنمنحه التعوي  بتحليل الواثئق الطبية احملضرة ومناقشتها

إثراء أو تفقري وإلاتحة الفرصة للمجلس  لك الضرر لتفادي كلذونسبة عجزها وأتثريها من 
 (. 4)دة له يف هذا اجملالو هع( ملمارسة الرقابة املحاليا )احملكمة العلياسابقا  األعلى
 إن إغفال اجمللس عن بيان مقدار الضرر وعدم إحاطته به ابالكتفاء ابلقول إن اجمللس     

با ابملفهوم القانوين الذي  ل تسيشكّ ر لتخفي  مبلغ التعوي  ال يعناصر التقدي ميلك 
دون اإلستناد يف تقرير ذلك  تعويضا من ق إ ج،كما أن منح الضحية 379سته املادة كرّ 

                                                 
طة ويف هذا املعىن جاء حكم احملكمة العليا كما يلي:"إن مسألة تقدير الضرر وتقومي التعوي  تدخل ضمن السل ـ1

ق إ ج". جنائي  379التقديرية املمنوحة لقضاة املوضوع ما دام قرارهم معلل تعليال كافيا طبقا للقانون وخاصة املادة 
 .276، انظر: نواصر العايش، املرجع السابق، 44رقم 2916مارس 22وجنائي  42، رقم2916مارس  22

 .721حممود علي محودة، املرجع السابق،  ـ2
 .729جع السابق،رؤوف عبيد، املر  ـ3
 .27972، ملف: 23، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  2911ديسمرب  31جنائي، مؤرخ يف  ـ4
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غري مؤسس مما  اعلى أي عنصر من عناصر التقدير وال عل  أي دليل فين وال خربة يعد قرار 
مبلغ احملكمة العليا يف قرار آخر حيث اعتربت أن ته كدأما وهذا (. 1)يعرضه للنق 

قضاة املوضوع وال رقابة هلم يف ذلك مىت  ولة لمن السلطة التقديرية املوكالتعوي  يدخل ض
 (. 2)نتقدكان قضائهم مبىن على تعليل كاف كما هو احلال يف القرار امل

أن عليه  شخص غري اجملين عليه مبلغ التعوي  يتعنيمبنح  من املقرر أن احلكم الصادرو     
ونه وليا عن كهذ  اجلرمية ك ضد  عالقته ابلضحية الذي ارتكبتصفة هذا الشخص و  يبني

معيبا يستوجب احلكم يعد فا وإذا سهى احلكم عن بيان ذلك يف األسباب يصو القاصر أو 
  (.3)النق 
راء الفقهية اليت تدعو إىل وضع معايري                    ينبغي أن نشري هنا إىل بع  اال غري أنه     

ات حيالدير التعوي  حىت ال تتحول هذ  الصلقضاة يف مسألة لتقهبا اضوابط يلتزم و 
يصبو احلكم اليت معىن العدالة و جيايف الف خيهلم إىل حتكم أو تعسف حة و منالواسعة وامل

 (. 4)اجلزائي للوصول إليها

يلتزم هبا قضاة رنة مهذا الفقه خبصو  وضع قواعد واضحة و ويف هذا املعىن الذي يثري  
ع عند تقدير التعوي  ما قرر  املشرع اجلزائري خبصو  التعوي  عن جرائم املرور املوضو 

ي  حسب السن والدخل وغريها عن ية حيث وضع قانوان يبني كيفية منح التعو ناسماجل
قع حيث يالتأمني على السيارات. املتعلق ابلزامية 74/24ليت جاء هبا األمر ا بطواالض

ية ال يرتكز يف ذلك على ناحبوادث املرور اجلسماصخلا  ابطال كل حكم يفصل يف التعوي  
 هذا األمر.

ابلتعوي  يف الدعوى املدنية  أساس للحكمكوإذا كان حكم اإلدانة لوحد  كافيا       
األسباب اليت اعتنقها  إىل ب الرجوعجبعية،فإن األمر يدق ابلنسبة ألحكام الرباءة،إذ ابلتب

ير  للرباءة، فإن كانت أسبااب موضوعية تستند إىل عدم اسناد التهمة إىل املتهم احلكم يف تقر 
دم كفاية األدلة لقيام اإلدانة أو لعدم وقوع الواقعة أصال فإن ذلك سيؤدي بشكل عأو 

                                                 
 .276، انظر، نواصر العايش، املرجع السابق، 217، رقم 2916ماي  23جنائي مؤرخ  ـ1
 .271أورد ،املرجع نفسه،   61، رقم 2911فيفري  2جنائي  ـ2
أورد ،رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب  221  217رقم  6النق    ،أحكام22/22/2944نق  مصري، ـ3

 .722األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق، 
 .724املرجع نفسه،    ـ4
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توافر كتلقائي لرف  التعوي ،أما إذا كانت الرباءة راجعة إىل توافر بع  األسباب القانونية  
موانع العقاب فإن هذا ال مينع من احلكم من  مانعسؤولية اجلنائية أو مانع من موانع امل

 (. 1)ابلتعوي  وإقرار املسؤولية املدنية بعناصرها املعروفة
إذا قررت احملكمة اجلزائية رف  برفض الدعوى املدنية:الصادر احلك  تسبيب -2.2

تفاء اصخلطأ ابقتناعها ابنذلك يف أسباب حكمها ا بيان يهالدعوى املدنية ابلتبعية وجب عل
وقوع الضرر يف جانب املدعى املدين أو عدم قيام رابطة السببية بني  عدممن جانب املتهم أو 

ع و فكل هذ  األسباب هي مسائل موضوعية تستقل بنظرها حمكمة املوض(.2)اصخلطأ والضرر
فاء املسؤولية وال رقابة عليها من طرف احملكمة العليا،فإيراد أي عبارة تفيد اقتناعها ابنت

 املدنية يعد بياان كافيا يف ذلك.
وإذا نطقت  احملكمة برباءة املتهم من التهمة املنسوبة إليه بسبب عدم حصول الواقعة أو 

جيوز للقاضي اجلزائي يف هذ  احلالة أن حيكم ابلتعوي ،بل عليه أن ال عدم إسنادها إليه 
ىل إيراد أسباب خاصة هلذا يرف  دعوى التعوي  املقامة أمامه دون أن حتتاج إ

 ذلك تلك األسباب اليت أوردها يف حكمه للتدليل على براءة املتهم،ولو كانفتكفيه الرف ،
الشك يف صحة إسناد التهمة يكفي للحكم ابلرباءة حيث أن بسبب عدم كفاية األدلة إذ 

 (.3)تكون هذ  األسباب هي ذاهتا أسباب رف  دعوى التعوي 

باب احلكم ابلرباءة تستند إىل أسباب قانونية فينبغي على هذا احلكم أنه إذا كانت أس غري
أن يتطرق إىل دعوى التعوي  وبني األسباب اليت استند يف رف  التعوي  وإال عّد ذلك 

 (.4)قصورا يف التسبيب
الفاصلة يف احملكمة اجلزائية تلتزم تسبيب احلك  الصادر يف الطعن يف الدعوى املدنية:-ـ3

 بطريق الدعوى املدنية ابلتبعية املرفوعة إليها مبناسبة الطعن سواء كانت كان ذلكموضوع 
 ابملعارضة أو االستئناف بتسبيب األحكام الصادرة فيها وفقا للضوابط والقواعد اآلتية:

                                                 
 .722،رؤوف عبيد، املرجع السابق، 229حممد عيد الغريب،املرجع السابق،  ـ1
 .721رؤوف عبيد، املرجع السابق،  ـ2
 .229يب، املرجع السابق، حممد عبد الغر  ـ3
 .229حممد عبد الغريب، املرجع السابق ،  ـ4
 



212 
 

 جيوز اليت العادية الطعن طرق من املعارضة تعد:املعارضة يف الصادر احلك  تسبيب-1.1
 إ ق 423للمادة وفقا وذلك يسلكها أن املدنية احلقوق عن واملسؤول املدين واملدعى للمتهم

 املدنية الدعوى موضوع يف الغيايب احلكم به قضى فيما املعارضة تنحصر أن ميكن ،كما ج
وملا كانت املعارضة إذا قدمت يف امليعاد  .ج إ ق 419 املادة أحكام ذلك قررت كما

الغيايب من أساسه وجتعله كأن مل يكن فهذا ما جيعل القاضي القانوين املقرر تبطل احلكم 
ينظر من جديد الدعوى كأهنا عرضت عليه ألول مرة دون االلتفات أو االعتماد إىل  ما 

ومن مثة يلتزم القاضي بذات ضوابط تسبيب األحكام  .قضى له احلكم الغيايب املعارض فيه
يب األحكام الصادرة يف الطعون اليت سبقت اإلشارة إليها خبصو  الكالم عن تسب

العادية،فيقوم القاضي بتسبيب حكمه الصادر يف الدعوى املدنية ابلتبعية إما قبوال من حيث 
الشكل واملوضوع،أو برفضها شكال أو موضوعا وذلك حسب األسباب اليت يستند إليها 

 .ويعلنها يف حكمه

االستئناف ابملصادقة وأتييد :إذا قضى قرار االستئنافتسبيب احلك  الصادر يف -1,1
االبتدائي فيما ذهب إليه يف موضوع الدعوى املدنية ابلتبعية ابلتعوي  ومقدار  فإنه  احلكم

ال يلتزم إببداء أسباب جديدة يف قرار ،يكفي فيه أن حييل إىل أسباب احلكم االبتدائي مىت 
ا احلكم يف  قضى هبكانت هذ  األسباب مبنية بطريقة سليمة تدلل على صحة النتيجة اليت

"قضاة االستئناف احملكمة العليا يف اجلزائر أن اعتربتويف هذا الصدد جانب الدعوى املدنية،
بعد دراستهم لوقائع القضية وطلبات الطرفني ارأتى هلم أبن احلكم املستأنف صائب 

ه وعليه فإن وأن ما قضى به من تعويضات متناسبة مع الضرر وبذلك قضوا بتأييد  ومعقول
 (.1) يف التعليل كما يدعي الطاعن.. صق إ ج أو نق 379 ألحكام املادة خرقال يوجد 

بنيه حكم حمكمة الدرجة األوىل ن اجمللس القضائي بتعكما قضت بنق  القرار الصادر 
  (.2)يذكرمبنح التعوي  اصخلال من أي تسبيب ي ضاالق

                                                 
 .279مشار إليه لدى نواصر العايش، املرجع السابق،  334، رقم 2992جوان 4جنائي  ـ1
 .262، 3،عدد 9291،اجمللة القضائية، 31244،ملف31/22/2916قرار يف  ـ2
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يف مصر أبنه" ال يقبل من املتهم طلب نق  حكم االستئناف  ت حمكمة النق قضىكما 
فيما خيتص ابلتعوي  بناء على خلو هذا احلكم من األسباب ابلنسبة للتعوي  إذا جاء 
هذا احلكم مؤيدا للحكم االبتدائي املشتمل على األسباب الكافية لبيان الضرر احلاصل 

 (.1)ابملدعى املدين"
 ابلتعوي ، قضت إبلغاء احلكم املستأنف الصادر ابإلدانة وجهة االستئناف إذا  تلتزم و

وقضت ابلرباءة ورف  الدعوى املدنية أن تبني أسباب إلغاء اإلدانة وأسباب رف  الدعوى 
املدنية.ذلك أنه  يعترب خاليا من التسبيب القرار الذي قضى برباءة املتهم من هتمة اجلروح 

من  دةمابلتبعية اليت حتكمها قواعد خاصة مست اصخلطأ وأغفل التطرق إىل الدعوى املدنية
 .31/12/2974املؤرخ يف  74/24األمر رقم:

حت إبلغاء العقوبة اجلزائية احملكوم هبا مبوجب كما ينبغي على جهة االستئناف اليت صرّ 
 أسباب فرض التعويضات احلكم االبتدائي وأتييد احلكم ابلتعويضات اليت قضى هبا،إذ تبنّي 

ومثاله أن (.2) كان هذا احلكم متضمنا على وجه من أوجب البطالن اجلوهريةاملمنوحة وإال
حيكم القاضي إبلغاء العقوبة يف حالة توافر مانع من موانع العقاب الذي ال يؤثر على بقاء 

 الدعوى املدنية املرتبطة به.
 
 

 تلتزم جهة االستئناف إذا قضت بتعديل مبلغ التعوي  احملكوم به من طرف حكمكما 
تبنا   مع املنطوق الذيمتسقة  الدرجة األوىل ابإلشارة إىل هذا التعديل وأن تكون أسبابه

دون أن ميس ذلك ابلسلطة التقديرية املمنوحة لقضاة املوضوع يف ٍمسألة تقدير لقرار ا
 .التعوي 

                                                 
 .734، أورد ، رؤوف عبيد، املرجع السابق، 22،  2، اجملموعة الرمسية، س2912ماي 24نق  مصري، ـ1
ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف  ،رؤوف عبيد،232حممد عيد الغريب،املرجع السابق،  ـ2

 .724التحقيق املرجع السابق، 
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 حيث القانوين للمستأنف يف الدعوى املدنية ابلتبعيةاملركز  ال جيوز إساءةأنه وغين عن البيان 
من ق إ ج كما هو احلال ابلنسبة  433 هذ  القاعدة عليه وفقا ألحكام املادةتسري 

 (.1)الستئناف املتهم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين:آاثر خمالفة قواعد تسبيب األحكام اجلزائية:
 متيهيد و تسسي :

وفق القواعد ال شك أن القاضي اجلنائي ملزم بتسبيب األحكام اجلزائية اليت يصدرها  
السليمة اليت قررها املشرع اليت من شأهنا ان حتقق اهلدف من التسبيب  و اليت أوردانها 

                                                 
االستئناف مرفوعا من املتهم وحد  أو من املسؤول عن  ذا كانللمجلس إليس ولكن ق إ ج"...  433تنص املادة  ـ1

احلقوق املدنية أن يسئ حالة املستأنف،وال جيوز له إذا كان االستئناف مرفوعا من املدعى املدين وحد  أن يعدل احلكم 
 على وجه يسئ إليه".
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سابقا ،ذلك ان واجب التسبيب ليس واجبا شكليا يوجبه القانون فقط لصحة احلكم من 
الناحية الشكلية بل هو واجب ميتد اىل عمق احلكم القضائي و جوهر  و يعرّب عن حقيقة 

لذهين الذي مارسه القاضي و قاد  اىل اعالنه يف احلكم مشفوعا أبسبابه ،إال انه النشاط ا
اذا جاء التسبيب جمافيا لتلك القواعد الثابتة  و اليت متّكن احملكمة العليا من مراقبة احلكم 
فإنه من املؤكد أن هذا التسبيب أييت معيبا و ال يعرب عن صدقية النشاط الفكري الذي 

م القضائي و ال يؤدي الدور املنوط به من طرف املشرع و هو أن أساس اصطبغ به احلك
احلكم هي األسباب ، و تتعدد العيوب اليت تلحق التسبيب فقد أييت احلكم خاليا من 
التسبيب وقد يتضمن احلكم على اسباب لكنها تبقى عاجزة عن محل احلكم اجلزائي كما 

ا أنه قد أييت احلكم اجلزائي أبسباب  جاء ،فيوصف احلكم أبنه قاصر عن التسبيب ،كم
كافية لكنها غري منطقية و التؤدي عقال و منطقا اىل النتيجة اليت وصل اليها احلكم اجلزائي 
و هو ما يتحقق به عيب الفساد يف االستدالل.و لذلك سنحاول يف هذا املبحث دراسة  

عيب الفساد يف  وعيب  القصور يف االسباب مث نعرج على كل من عيب انعدام االسباب
 و ذلك ضمن ثالثة مطالب كما يلي:    االستدالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :انعدام األسباباملطلب األول :
يتخذ انعدام األسباب صوراتن رئيسيتان: الصورة األوىل وتتمثل يف االنعدام الكلي لألسباب 

 :وسنتطرق اليهما كما يلي تتجسد يف االنعدام اجلزئي لألسبابو  والصورة الثانية
 :االنعدام الكلي لألسباب:الفرع األول
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يقصد بعيب انعدام األسباب خلو احلكم من أية أسباب يستند إليها يربر القضاء الذي 
و ذلك  جيب التفرقة بني عيب انعدام األسباب وعيب القصور يف األسبابإذ  (.1)انتهى إليه

رى أن القصور يف األسباب يؤدي إىل انعدام األسباب،ذلك يابلرغم من أن بع  الفقهاء 
ذهب بع  اآلراء الفقهية إىل االعتبار تأن كال منهما هو عيب شكلي يف احلكم.ومع ذلك 

و تعىن احملكمة العليا بفحصه مبدئيا ذلك احلكم  لأن انعدام األسباب هو عيب يلحق شك
ر يف األسباب هو عيب موضوعي بينما القصو  2أن وجود   كاف الفقاد احلكم شرعيته

 .هوموضوعه وليس يف شكل ينتهي البحث عنه يف مضمون احلكم
وقد أمجل املشرع اجلزائري كال من عيب انعدام األسباب والقصور فيها يف وجه واحد      

من ق إ  411من األوجه اليت ميكن بناء الطعن ابلنق  على أساسها وذلك مبوجب املادة 
وقد رتب الفقه بع  النتائج على كون عيب انعدام األسباب من العيوب الشكلية اليت  ,ج

 (.3)تؤدي إىل بطالنه

حاالت،احلالة األوىل وهي: خلو احلكم من أية  ويتحقق االنعدام الكلي لألسباب يف ثالث
ن الة الثانية أواحل(.4)أسباب وهو ما أطلق بع  الفقه االنعدام الكلي الظاهري لألسباب

يظهر معها وكأنه بدون أسباب وهو ما مسا  الفقه السابق يتضمن على أسباب و مع ذلك 
فتتعلق ابالنعدام اجلزئي لألسباب،  الثالثة لألسباب،أما احلالة رتابالنعدام الكلي املست

 ال.تشكل متبوسنبحث كل عنصر من هذ  العناصر 
:تتحقق هذ  احلالة إذا جاء احلكم اجلزائي خاليا من أي الكلي لألسباب الغياب أوال:حالة

إىل أسباب سواء كانت من  تناد ستنبئ عن ا أية مربرات على يتضمن التسبيب،حيث 
 .اليها يف منطوق احلكم الواقع أو القانون تؤدي معه عقال ومنطقا إىل النتيجة اليت انتهى

                                                 
اجلزائية يف التشريع ،موالي ملياين بغدادي،اإلجراءات  42ـ حممد األخضر مالكي،املرجع السابق،  1

  422.حممد األخضر مالكي ، املرجع السابق،  436، 2992اجلزائري،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،
 121،  2116حممد زكي أبوعامر،اإلجراءات اجلنائية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،السكندرية، 2

املواد املدنية و التجارية،الطبعة األوىل،دار الفكر  ـ راجع عزمي عبدالفتاح ،تسبيب األحكام و أعمال القضاة يف 3
  .  . 312،313،  2913العريب،القاهرة،

  632ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 4
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اطت هبا ئع املرتكبة والظروف اليت أحيتحقق انعدام التسبيب يف حالة عدم بيان الوقاكما 
ضال عن اإلغفال عن ذكر األدلة اليت اعتمدت عليها احملكمة يف إسناد التهمة إىل ف

 (.1)املتهم
لتسيب ابكما يتحقق االنعدام الكلي للتسيب يف حالة جهل احملكمة جملال االلتزام      

 سباهبا.عتقد خطأ أهنا معفاة من التسيب فتورد أحكاما عارية عن أتف
د ما يية اليت تؤ فناورة أكثر وضوحا يف األحكام االستئيب بصبويظهر عيب انعدام التس     

ق األسباب اليت أعلنت عنها هذ  األحكام،أو نقررته األحكام االبتدائية دون أن حتيل أو تعت
يف حالة أتييد القرار الصادر من جهة االستئناف للحكم االبتدائي اصخلايل من أي سبب 

 فيكون القرار يف هذ  احلالة أيضا خاليا من أي تسييب وتعيني نقضه تبعا لذلك.
د للحكم خاليا من أي تسيب عندما العليا القرار املطعون فيه املؤي فقد اعترب احملكمة     

مثة جاء  نمو اغفل عن ذكر األفعال املنسوبة للمتهم والنصو  القانونية اليت تنطبق عليها 
لتسيب القرار الذي مل لكما اعتربت انعداما   (.2)من ق إ ج 923املادة  ملقتضيات اخمالف

ن احملكمة العليا بشكل دقيق وواضح الوقائع املؤاخذ عليها املدعى ابلطعن الذي ال ميكّ  بنيي
االكتفاء مبجرد التصريح  كما عدّ (. 3)ال سلطتها يف الرقابة على تكييف األفعالمن اعم

لص يف القضية "أنه يستخ يراد عبارة مفادهاإكبة منه و توقائع املر بتجرمي املتهم دون ذكر لل
انعداما للتسيب الذي يستوجب عليه "رتكب اجلرميةااملتهم لكونه  ةنوجود قرائن كافية إلدا

                                                 
يعتقد بع  الفقهاء أن خلو احلكم من أي تسبيب مسألة اندرا ما تقع يف احلياة العملية ،فهذا األمر هو فرض  -1

يف الواقع العملي فهو االنعدام اجلزئي لألسباب،أنظر:عزمي عبدالفتاح،املرجع السابق،  نظري ال غري ،أما الشائع 
314  

جنائي ،721، 4،4331لة القضائية العدد،اجمل72419، ملف 4391ماي  73يف  ـ ج م قرار مؤرخ2
 .791،  4،4331عدد،اجمللة القضائية ، 79/9/4391

عناصر  أن املتهم مذنب و  امللف جاءت كما يليب:"حيث يستنتج مندة حايثية و ـ حيث أورد القرار املطعون فيه ح3
 لوقد اعتربت احملكمة العليا هذا التأكيد ال يشك،ال ولذا يعاقب الرتكابه التهمة املنسوبة إليهالرتكابه جنحة اإلمه

، 43971ملف ،71/47/4391ر:جنائي،قرار مؤرخ ، أنظإ ج قمن  923املادة  شروطة مبقتضىاألسباب امل
 ."19جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  
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إغفال القرار عن بيان أركان اجلرمية اليت يتطلبها قانون العقوابت لقيام هذا كما أن  (1)النق 
 (. 2)إبطال القرار املطعون فيه و يؤدي إىل نق و ما يف التعليل انعدا  يعدّ اجلرم قانوان

ادة تكيف الوقائع من هتمة حتطيم ملك الغري املعاقب كما أن قيام اجمللس القضائي ابع      
من  111متلكات الغري املعاقب عليها ابملادة مبرار ضق ع إىل هتمة اإل 112عليها ابملادة 

يعد انعداما يف  صواب احلكم األول(مع االكتفاء ابلقول)نفس القانون دون ذكر األسباب 
  (.3)التسيب املؤدي إىل نق  القرار

لتسيب احلكم الذي يكتفي إبيراد  عبارات عامة ومن املقرر أيضا أنه يعد انعداما ل       
 عليها القرار الذي توصل إليه سواء كان ذلك ابلرباءة بينوغامضة ومبهمة ويتخذها أسبااب ي

للمحكمة العليا اإلطالع والوقوف على  ال يتيحابإلدانة. ذلك أن مثل هذا احلكم أو 
ه أيضا حقيقة ومنهج قاضي املوضوع يف الوصول إىل النتيجة اليت تبناها يف حكمه. و مثال

أن التهمة متواترة حسب مضمون امللف و أن تورد احملكمة العبارة اآلتية لتربير اإلدانة وهي:"
  (.4)ست عليها اقتناعهاسن جتتهد يف بيان عناصر هذ  التهمة اليت أدون أ"املناقشة

دون "مبالغ فيها"الغ التعوي  ابلقول أهنافضهم مبكما أن اكتفاء قضاة املوضوع عند خ     
عليل ذلك أنه اعتمد على تأي ته احملكمة العليا قرارا خاليا من عناصر التقدير،عدّ  تبنيأن 

ن احملكمة العليا من ممارسة الرقابة القانونية على احلكم كّ ة وغامضة ال متعبارات جممل
  (.5)املطعون فيه

وقد قضى أيضا أنه يتبني من القرار املطعون فيه أن قضاة االستئناف اكتفوا بذكر      
أسباب قضائهم أبن التهمة املنسوبة إىل املتهم اثبتة هذ  لوجود أدلة كافية ضد ،إذ أن قضاة 

اعتمدوا على تسبيب عام كأساس إلدانة املتهم الطاعن.ذلك لشكل قد هبذا ااالستئناف 
لعمدي ومدة العجز والوسيلة املستعملة يف الضرب اارتكابه فعل الضرب واجلرح  بينواأهنم مل ي

به و شألسباب و يلر قتفمثل هذا القرار يفمن ق ع. 799طبقا ملا تنص عليه املادة 

                                                 

 .419، جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  71111، ملف رقم 4394ماي41قرار مؤرخ، ،ـ جنائي1 
 .731،  4393، 7لة القضائية،العدداجمل،4391أفريل  9،قرار مؤرخ يف ـ جنائي2 
 .74/4/4399ـ جنائي 3 
 .737،  7عددال، 3934، احمللية القضائية، 4391أفريل 9ـ جنائي 4 
 .414 ،، عدد خا 4397، نشرة القضاة، 74991، ملف 43/9/4394ـ قرار مؤرخ يف 5 
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دد قضي يف مصر أنه"إذا حكمت ويف هذا الص(. 1)وض وهو ابلتايل منعدم ألسبابالغم
احملكمة إبدانة املتهم واقتصرت يف األسباب على قوهلا أن التهمة اثبتة من التحقيقات و 

ألن هذ  العبارة إن كان هلا نقضه،م يكون غري مقنع ويتعني كالكشف الطيب فإن هذا احل
 يدركه غريهم.ولو كان معىن عند واضعي احلكم،فإن هذا املعىن مستور يف ضمائرهم ال

اب التسيب ضراب من جييب األحكام أن يعلم من حكم ملاذا حكم لكان إبالغرض من تس
 (. 2)العبث..."

سباب إذا قام يعد احلكم منعدم األتناقض األسباب:للتسبيب ل الكلي الغيابحالة :انيا
لعملية والتطبيقية وتعد هذ  احلالة من أكثر احلاالت شيوعا يف احلياة اعلى أسباب متناقضة،

أحكامهم اليت يصدروهنا ابألسباب لكنهم عن تضمني ع اندرا ما يغفلون و إذ أن قضاة املوض
تعرض لبيان مفهوم نوسحلكم معها وكأنه صدر بدون أسباب،دون أسبااب يبدو اما يور عادة 

 يلي: تناق  األسباب مث إىل صور هذا التناق  وذلك كما
:يقصد بتناق  األسباب اليت قد تكون أساس يف احلكم مفيهوم تناقض األسباب-1

ليها احلكم القضائي ؤسس عيع إىل االستناد إىل أساب لو اجلزائي،أن يعمد قاضي املوض
 حبيث يستحيل أن ينشأ عنها احلكم ابلكيفية اليت خلص إليها.بعضا عضها لكنها تعارض ب

قيقة الوقائع اليت الفهم الصحيح حلإن هذ  األسباب اليت أسس عليها احلكم اجلزائي تتناىف و 
كما أهنا ال تصلح ألن تكون مقدمات كافية حلمل منطوق احلكم الذي أوردها احلكم،

رتتب على ذلك حدوث انفصال ما بني املقدمات ي حيثانتهى إليها قاضي املوضوع،
وقد عرفت حمكمة النق  املصرية تناق  األسباب (.3)ى املقدمات"والنتيجة،حبيث تتماح

ي األسباب حبيث ال يبقى بعدها ما ميكن محل :"ان التناق  هو ما يؤدي إىل متاحنهأب
ال ميكن معه أن يفهم على أي أساس قضت احملكمة مبا قضت به يف  ثاحلكم عليه،أو حبي

 كما اعتربت يف حكم آخر أنه الذي يقع بني األسباب حبيث ينفي بعضها  (.4)املنطوق"

                                                 

 .992، 7عدد،ال7119،اجمللة القضائية،921441ملف ،94/44/7112قرار مؤرخ يف ـ 1 
 .777 ،499رقم ،4،جمموعة القواعد القانونية ج79/17/4373ـ نق  مصري،2 
 .919،  ابقسال رجعاملمحودة، علي حممود علي ـ 3 
-71، اجملموعة 14/14/4321نق  مدين ،3-7-77، اجملموعة 11/14/4324يف ـ نق  مصري، مؤرخ 4 

، 41/44/4399، و997  497ق 49، جمموعة النق  السنة 74/19/4399ونق  مؤرخ  49-37
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 (.1)بعضا ما يثبته البع  اآلخر وال يعرف أي األمرين قصدته احملكمة 

ذي يعيب احلكم تناق  األسباب اليف اجلزائر فت احملكمة العليا ويف ذات السياق عرّ 
 (.2)ما ميكن  محل احلكم عليه"ه حبيث ال يبقى بعد  سبابأ ى بهأبنه"هو الذي تتماح

قه أن تناق  ق  األسباب،إذ اعترب بع  الفوقد اختلف الفقه يف طبيعة عيب تنا     
انعدام حتقق عيب أو تناق  األسباب مع املنطوق يؤدي إىل األسباب بعضها ببع ،

األسباب،غري أن بع  الفقه يرى خالف ذلك إذ أن تناق  األسباب بعضها مع بع  
حلكم كم،أما إذا تعارضت هذ  األسباب مع منطوق ايؤدي إىل إهدار األساس القانوين احل

عيب الفساد يف االستدالل يف ة املنطوق للمنطق ويكون مشواب بفإن ذلك يؤدي إىل خمالف
 (.3)هذ  احلالة

ومن املستقر عليه قضاء احملكمة العليا أهنا دأبت على نق  وإبطال األحكام والقرارات      
متناقضة مع اليت تتبىن أسبااب متناقضة فيما بينها وتكون أساسا حلكمها،أو تتبىن أسبااب 

إذ يكون من العسري على احملكمة العليا الوقوف اليت أعلنت عنها يف منطوق احلكم،النتيجة 
 على مدى جدية وسالمة املنهج الذي استندت إليه احملكمة يف تقرير حكمها.

وهذا ينسجم مع ما استقر عليه الرأي يف مصر وفرنسا من أن تناق  أسباب احلكم      
 نفي بعضها ما أثبته البع  اآلخر،أو تناق  األسباب مع املنطوق هو فيما بينها حبيث ي

 (.4)الذي يعيب احلكم ويصبح كما لو كان خاليا من التسيب
تخذ تناق  األسباب إحدى الصورتني اآلتيتني:صورة تناق  :يتناقض األسباب صور-1

 يلي: األسباب فيما بينها،وصورة تناق  أسباب احلكم مع منطوقه.وذلك كما
 

                                                                                                                                          

علي حممود علي ، و 941، ابقسال رجعاملأورد  كال من:عزمي عبد الفتاح،،  4411،  712ق 42السنة 
 .919،  ابقسال رجعاملمحودة،

،املرجع علي محودةراجع محودة،197، 444ق ،44السنةجمموعة أحكام النق ،،71/11/4399ـ نق  1 
 .919السابق،  

 .117،  9، العدد4393،اجمللة القضائية،4399أفريل 14ـ جنائي 2 
 .913، ابقسال رجعاملـ عزمي عبد الفتاح، 3 
 ،رؤوف142،  ابقسال رجع،امل ابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيقضو  رؤوف عبيد،ـ 4 

 .234، مصر، 42، ط4393عبيد،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري،دار اجلبل للطباعة، 
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 تعد هذ  الصورة األكثر شيوعا يف احلياة العملية لعيبتناقض األسباب فيما بينيها:-1.1
تناق  األسباب إذ عادة ما يورد حبكم أسبااب يتعارض بعضها مع بع  حبيث ال ميكن 
معها فهم اجتا  وقصد احملكمة من ذلك فيبدو احلكم الصادر يف هذ  احلالة وكأنه صدر 

 س على أساسني متعارضني ال ميكن إطالقا التوفيق بينهما. بدون تسبيب ذلك ألنه أس
رب حمكمة النق  املصرية على تناق  األسباب أبلفاظ وعبارات خمتلفة ومنها على وجه وتعّ 

 (.1)أو املتهادمة أو املتساقطة و املتهاترةاملتماحية  اصخلصو  األسباب
فقرة  411يف املادة عام  بشكلوقد نص املشرع اجلزائري على عيب تناق  األسباب      

من قانون اإلجراءات اجلزائية حيث اعترب عيب التناق  فيما قضى به احلكم نفسه أو  6
القرار يف األوجه اليت ميكن أن يبىن عليها الطعن ابلنق .وهذا فضال عن إيراد لعيب انعدام 

 (.2)صور األسباب يف النص ذاته وذلك مبوجب الفقرة الرابعة منهقو 

املشرع اإليطايل فقد نص صراحة على اعتبار عيب تناق  األسباب من األوجه اليت أما 
من التشريع  361/4ميكن ان يبىن عليها الطعن ابلنق  يف األحكام وهذا مبوجب املادة

وقد أثرى قضاء النق  احلياة القضائية ابلعديد من الصور اليت جتسد عيب  (.3)اإليطايل
 .(.4)تناق  األسباب

د نقضت احملكمة العليا القرار الذي قضى برباءة املتهم بدعوى أنه يستفيد من عنصر فق     
ا يف التسبيب الوقت.إذ اعترب هذا القرار متناقضاالستفزاز وحالة الدفاع الشرعي يف نفس 

لعقوبة خمفف ل فعذر االستفزاز هو عذر(.5)الذي مجع بني عذرين ال ميكن التوفيق بينهما
قه حكم اإلدانة،أما حالة الدفاع الشرعي فهي من األفعال حصادر يف ابلنسبة للمتهم ال

                                                 

  1ـ عزمي عبد الفتاح،املرجع السابق، 322.
  يبقى الطعن ابلنق  إال أحد األوجه اآلتية".من ق إ ج على انه"ال جيوز أن  411ـ تنص املادة 2
 انعدام او قصور األسباب. -4...... 

تناق  القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر درجة أو التناق  فيما قضى به احلكم نفسه أو -6       
 القرار".

 .321ـ عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق، 3
 - m,25/10/2011Criسية قصور األسباب او تناقضها مبثابة انعدام األسباب:انظر: اعتربت حمكمة النق  الفرنـ 4

pourvoi N° 80683  
  5ـ قرار مؤرخ يف 2919/17/14، ملف43664، اجمللة القضائية،2992، عدد2،  292.
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من  41و 39ن الفعل املرتكب كما تقتضيه نصو  املواد ميية عاملربرة اليت ترفع الصفة التجر 
 قانون العقوابت ويكون احلكم صادرا ابلرباءة يف هذ  احلالة.

الغموض التام  رتيهعتسبيب يكم املطعون فيه وصف أبنه فهذا التسبيب الذي أورد  احل
ن احملكمة العليا ال ميكنها ممارسة رقابتها املعهودة كامل.ألاملؤدي إىل انعدام التعليل بشكل  

أن يستند احلكم يف أيضا على األحكام نظرا ملا اعرتى هذا احلكم من تناق  صارخ،ومثاله 
باب منطقية وعقلية ق  أبسل هذا التنايز هم على دليلني متناقضني دون أن يإدانة املت
 (.1)فال شك أن هذا احلكم يوصف ابملتناق  يف التسبيب الذي يستوجب النق مقبولة.

من شرط التسبيب اليت   حكم حمكمة اجلناايت ابلرغم من إفالهتاوقضى بتوافر التناق  يف
ب ابإلجياب احلكم الذي أجافمن ق إ ج.  379 ختضع ابقي األحكام اجلزائية طبقا للمادة

ال ؤ ابألغلبية عن س فيلنابب اإىل املوت،كما أجاملفضي  ة الضربابألغلبية عن سؤال واقع
مغايرة و غري مطابقة ملا سيق ايراد  يف  نتيجةابملقابل يصل اىل الظروف املتشددة لكنه 

فبات من املؤكد وجود تناق  بني اإلجابة  ! حكم ابلرباءة على املتهم املقدمة  اذ أصدر
 (.2)ل وبني احلكم ابلرباءة مما يؤدي به إىل النق والسؤال األو 

ت احملكمة العليا ابلتناق  يف األسباب احلكم الذي أجاب عن سؤال اإلدانة كما قض     
ابإلجياب مث أجاب يف نفس احلكم عن سؤال توافر حالة الدفاع الشرعي بنعم والذي يعفي 
املتهم من املسؤولية اجلزائية وهو ما يتناق  مع ما قررته احملكمة يف إدانة للمتهم ابلتهمة 

ي أسباب هذا احلكم الستحالة اجلمع بينهما  جل بتماحعمر الذي ياملنسوبة إليه. وهو األ
 (.3)ولذلك استحق النق يف الرقابة عليه،ال يتيح للمحكمة العليا الفرصة كما انه 

فإذا كان القرار ورتني متعارضتني مث يتبناها معا،وقد يورد احلكم وقائع الدعوى على ص     
هابيني وسلم  اتصال املطعون ضد  أبمراء اإلر يف ادية تتمثلعاين وقائع م املطعون فيه

ألف دج مث أييت ذات القرار يف حيثية أخرى ابلقول أن ملف التحقيق  41ألحدهم مبلغ 

                                                 

  1ـعلي حممود علي محودة،املرجع السابق، 642.
  2ـ قرار مؤرخ يف 2914/22/26، ملف34347، جمللة القضائية،2919، عدد2،  322.

.و قرار 414، عدد خا ،  2113، االجتهاد القضائي،226119، ملف 23/22/2112ـ قرار مؤرخ يف3
 .449،   2، عدد2116، جملة احملكمة العليا،422132، ملف 29/17/2116مؤرخ يف 
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ل أو قرائن تشري إىل االتصاالت اليت قام هبا واليت هتدف إىل بث الرعب وخلق ئيفتقر لدال
 جو من انعدام األمن.

ا داسفي أورد  القرار املطعون فيه تسبيبا متناقضا و فال شك يف أن هذا التسبيب الذ     
واالستنتاج املخلص من هذ  الوقائع غري مستساغ منطقا وقانوان وهو ما يؤدي إىل نق  

 (.1)وإبطال القرار املطعون فيه
:يعترب احلكم خاليا من التسبيب إذا تناقضت األسباب تناقض األسباب مع املنطوق-1.1

هت احملكمة العليا بتيجة اليت انتهى إليها وضمنها يف املنطوق.فقد ناليت أعلن عنها مع الن
يف قرار هلا على وجوب احرتام بع  املبادئ الضرورية أثناء الفصل يف الدعاوى املعروضة 
أمام احملاكم اجلزائية ومنها على وجه اصخلصو  تسبيب األحكام ألن نقص األسباب أو 

 (. 2)اا هليعد مبثابة انعدامتناقضها 

ويتوافر تناق  األسباب مع املنطوق، إذا كانت األسباب تؤدي إىل نتيجة مغايرة عن تلك 
املعلن عنها يف املنطوق فالتناق  الذي يؤدي إىل نق  احلكم هو الذي يقوم بني األسباب 

 (.3)واملنطوق حبيث ال تسند األسباب املنطوق
تؤدي األسباب وفقا لقواعد ق أيضا عندما ال إن التناق  الذي يعيب احلكم يتحق     

التحليل واالستدالل املنطقي إىل ذات النتيجة اليت صرح هبا املنطوق.وال ميكن معها معرفة 
 (.4)األسباب اليت قضت به احملكمة

وقد أابن التطبيق القضائي عن العديد من احلاالت اليت تتحقق فيها عيب تناق  األسباب 
ي أثرى امليدان القانوين ابلقرارات اليت كشفت عن مع املنطوق السيما من قضاء النق  الذ

هذا العيب اجلوهري يف األحكام والذي يؤدي إىل نقضها والقضاء ببطالهنا.ومن هذ  
أن يدلل احلكم يف صدر  بني األسباب واملنطوق ابلتناق  فيها الصورة الذي يوصف احلكم 

                                                 
 .269،عدد خا ،  2113،اجمللة القضائية،267124،ملف 12/14/2112ـ قرار مؤرخ يف 1
، نشرة 2434،ملف31/12/2111،قرار71،  2،عدد2972، نشرة القضاة،27/14/2969ـ قرار 2

 .344،  62، عدد2111القضاة،
 .71،  42، رقم2، جمموعة القواعد القانونية ج22/22/2921ـ نق  مصري3

  4ـ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق،  229.



224 
 

يف املتهم  أقد ساهم خبطئه مع خطأو أن يثبت أن الضحية (.1)مث يقضي إبدانته برباءة املتهم
 (.2)مث ينتهي احلكم إىل عدم توافر اصخلطأ املشرتكالقتل اصخلطأ 

كما عّد من التناق  املبطل للحكم أن يعلن احلكم يف حيثياته من أن املتهم قد ضبطت 
معه كمية املخدرات قصد االجتار هبا مث يقضي عليه بعقوبة أخف تتطابق مع جرمية حيازة 

و ن األسباب ليت أدت به إىل هذا احلكم عالستهالك الشخصي دون أن يكشف املخدر ل
 (.3)دون أن يرفع التناق  القائم بني املقدمة والنتيجة

لتهمة األوىل يف حق كما يتحقق التناق  إذا انتهى احلكم يف أسبابه إىل عدم ثبوت ا
 (.4)هايف حقإثبات مجع التهم  يف األخري و يقرر عودالطاعنة مث ي

ن يعتمد احلكم تقرير اصخلبري أبكما قضى أيضا بتوافر التناق  املعيب بني األسباب واملنطوق 
هذا التناق  و على ما فيه من تناق  بني األسباب والنتيجة دون بيان األسباب اليت تزيل 

 (.5)ي إىل األخذ ابلنتيجة اليت ضمنها اصخلبري يف تقرير ينته

احملكمة يف أتكيداهتا على ضرورة أخذ املتهم ابلرأفة ويتحقق التناق  أيضا عند ما تعلن 
والتخفيف مث يعلن املنطوق عن توقيع أشد العقوابت املقدرة،أو قد تقضي احملكمة يف 

ضرورة معاملة املتهم ابلشدة مث تنتهي من املنطوق إىل توقيع خمففة أو أتمر  لىأسباهبا ع
 (.6)إبيقاف تنفيذها

املتعلق ابلدعوى شقه يد حكم الدرجة األوىل الصادر يف جهة االستئناف بتأي مو قوقد ت
ن يف املنطوق عن زايدة التعوي  احملكوم لعلتبعية لألسباب اليت أعلنها مث تاملدنية اب

 .وم بني األسباب واملنطوقذمبه.فيتحقق التناق  امل

                                                 

  1ـ قرار مؤرخ 2914/22/6، ملف 34347، اجمللة القضائية،2919،عدد2،  322.
 .267ـ حممد عيد الغريب،املرجع السابق،  2
، أورد  رؤوف عبيد، املرجع السابق، 247،  41، رقم6،  أحكام النق  س 2/22/2944ـ نق  مصري، 3

 427.. 
ق، راجع حممد عيد الغريب، املرجع 46لسنة  6992، الطعن رقم 19/14/2917ـ نق  مصري 4

 267السابق، 
 .324زمي عبد الفتاح، املرحع السابق، ع ـ5
 .294ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق،  6
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دة قد تقضي جهة االستئناف بتعديل منطوق حكم الدرجة األوىل وال تنشأ أسبااب جدي كما
فيصبح التعديل م االبتدائي،لة إىل نفس أسباب احلكهلذا التعديل وتكتفي يف ذلك ابإلحا

 (.1)املقرر من قضاء االستئناف بال أسباب ويتعرض للنق  كنتيجة لذلك
قضاء االستئناف مجيع  ا ابلفعل إذا تبىنقائموغين عن البيان أن التناق  يكون      

األسباب اليت أفصح عنها احلكم االبتدائي مبا فيها أسباب وقف تنفيذ عقوبة احلبس مث 
 (.2)ينص يف املنطوق على إلغاء وقف التنفيذ

غري أن احملكمة العليا مل تر عيبا يتعلق ابلتناق  بني األسباب واملنطوق إذا أخذ قضاء 
وىل مث قضى برفع عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل االستئناف بوجهة نظر حكم الدرجة األ

 (.3)ثالث سنوات
مع املنطوق، إذ أن القرار  هوقد نقضت احملكمة العليا القرار الذي تناقضت أسباب     

دارة اجلمارك هي غري مؤسسة وفقا للقانون،وهذا فيه تضمن يف تقريراته أن طلبات إ املطعون
طلبات املقدمة مادامت غري مؤسسة،إال أن قضاة مبنطق القانون يؤدي إىل رف  هذ  ال

 (.4)يف ذات احلكم املطعون فيهد ذلك توصلوا إىل حفظ هذ  احلقوق اجمللس بع

للقانون القرار الذي قضى بتأييد احلكم  اكما اعتربت احملكمة العليا قضاء متناقضا وخمالف
ة قد خرق القانون وعرض اجمللس يف هذ  احلال فيكونعارض فيه وإبلغائه يف نفس الوقت.امل

 (.5)قضاء  للنق 

                                                 
،حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف ضوء الفقه 644ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 1

  294و القضاء،املرجع السابق،  
 .421رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق ،املرجع السابق، ـ 2
ـحيث جاء يف القرار مايلي:"إن ما جاء به القرار الذي أشار من جهة إىل أن احملكمة كانت على صواب ومن جهة 3

من ق إ ج  411/6فهوم املادة أخرى قضى برفع عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات ال يعد تناقضا مب
، 423رقم 24/16/2916مادام اجمللس القضائي قد وافق مبدئيا على احلكم األول مع رفع العقوبة".قرار مؤرخ يف 

، كما أورد  نواصر 211أورد  بوسقيعة أحسن،قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية، املرجع السابق، 
 .239العايش، املرجع السابق، 

 411،  2، عدد2113، اجمللة القضائية، 274446، ملف12/17/2113قرار  ـ4
 ،219،  2، عدد خا ، ج2112، االجتهاد القضائي،247447، ملف24/12/2991قرار  ـ5
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ة موضوع بقيام التناق  يف التسبيب يف القرار الذي اعترب من جهة مبلغ الضريب كما قضي  
 مل وصفا جزائيا مث أييت ذات القراري أن الوقائع ذات طابع مدين ال حتأاملتابعة دين مدين،

 (.1)لتهرب الضرييبيقضي من جهة أخرى يف نتيجته ابهتام الطاعنة جبناية ا و
ح إبطالق سراح كما يعد من صور تناق  األسباب مع املنطوق القرار الذي صرّ       

  (2)املتهمني ابلرغم من كون الوقائع املؤاخذ عليها كانت اثبتة
د الوقائع جو القرار بو كما يعترب تناقضا قائما ابلفعل بني األسباب واملنطوق عندما يعرتف 

إىل مفاهيم دون اللجوء   الوقت ينتهي املنطوق اىل اطالق سراح  املتهماملنسوبة و يف نفس 
  (3)قانونية أخرى

قيام التناق  بني األسباب واملنطوق يف القرار الذي صرح ابن حمكمة الدرجة أيضا بوقضي 
حيث يرتتب على هذا التسبيب ت يف حكمها ويتعني أتييد  متاما" األوىل قد أحسن

ملستأنف لكن القرار املطعون فيه جاء يف منطوقه خبالف ما ذهب إليه املصادقة على احلكم ا
 .(4)حكم حمكمة الدرجة األوىل ومن مثة وجب نقضه هلذا العيب

بني املنطوق إذا كان ذلك قائما ابلفعل  يكون التناق  غري انه جيدر التنويه على أن     
الزائدة م بني املنطوق و األسباب اجلوهرية و الضرورية ،ذلك ألن  التناق  ال يقو  واألسباب 

هذا ما اعتنقته حمكمة النق  الفرنسية يف العديد و  (.5)قت يف منت احلكموالثانوية الذي سي
 (.6)من القرارات اليت أصدرهتا

                                                 
 366، 2،العدد2122،جملة احملكمة العليا،691347،ملف 2121|7|22قرار مؤرخ  ـ1
 .71، ديوان املطبوعات اجلامعية،  قرارات الغرفة اجلنائية، جمموعة 29191، ملف2912مارس 14قرار  ـ2
 .321،  67، عدد2966، النشرة السنوية للعدالة،2966ماي  32جنائي  ـ3
 .231  املرجع السابق،مشار لدى  نواصر العايش، ،41، رقم 2916مارس  22جنائي  رارق ـ4
 .322عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  ـ5

 Cass,Crim 17/07/1910.Bull erim.1910 ـ                                                            6
N°67 
Cass,crim;28/07/1933 bull crim N°109.           
Cass, Crim; 03/03/1949 bull crim. N°83.         
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األسباب جوهرية مىت كانت الدعامة األساسية اليت يعتمد عليها قضاء احلكم فيما  تعدّ  و 
ذهب إليه،وقد أكدت احملكمة العليا أن التناق  الذي من شأنه أن يؤدي للنق  هو ذلك 

 (.1)التناق  املوجود بني البياانت اجلوهرية اليت تؤثر يف صحة احلكم
واملنطوق حقيقيا أي قائما ابلفعل وليس جمرد كما ينبغي أن يكون التناق  بني األسباب 

تناق  ظاهري ال يؤثر يف سالمة االستدالل الذي أعلن عنه احلكم والذي يؤدي عقال 
 ومنطقا إىل نفس النتيجة اليت جاءت يف املنطوق.

 ؤكد أن احملكمة ال متلك أي سلطة يف تعديل املنطوق بعد صدور  ألن هذا يعد ملومن ا     
،غري أن احملكمة متلك تصحيح األخطاء املادية 2س قانوانحجية األحكام املكرّ  مببدأ امساس

اليت شابت املنطوق دون أن تؤثر يف جوهر  أو القيام بتفسري  إذ اعرتا  الغموض وذلك وفقا 
 .(3)لإلجراءات املتعلقة بتصحيح وتفسري األحكام املقررة يف هذا الشأن

جزائي لوجود اشكال فيه فينبغي اعادة طرح االمر و كذلك احلال إذا تعّذر تنفيذ حكم  
من  24أمام اجلهة القضائية اليت أصدرته لرفع هذا اإلشكال و هذا ما تقضي به املادة 

قانون تنظيم السجون و اعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني الصادر مبوجب القانون  
تناقضا فعليا فال ،أما اذا شاب املنطوق (4) 2114|16|12املؤرخ يف  14-14رقم:

 (5)من ق إ ج. 411من املادة  6ميكن ازالته إال إبعادة احملاكمة بعد النق  تطبيقا للفقرة 

                                                 
 .212،  3عدد، 2992، اجمللة القضائية،44429،ملف22/17/2911قرار مؤرخ  ـ1
،داراهلدى ،عني -دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية و القانون الوضعي-د كاملي،حجية احلكم القضائيمرا:راجع 2 

  . 2122مليلة،اجلزائر،

فهذا األمر يثري مسألة تناق  أجزاء املنطوق ذاته والذي اثر خالف حول مدى اعتبار  من قبيل التناق  الذي يفتح 3
ابلنق  ،أو أن جماله يكون يف إطار تصحيح احلكم بعريضة تقدم إىل جهة احلكم اليت أصدته طالبا ابب الطعن 

تصحيح وفقا لإلجراءات املعمول هبا يف جمال تصحيح األحكام من األخطاء املادية اليت قد تقع فيها، أو من قبيل 
ة يف ضوء الفقه و القضاء،املرجع السابق تفسري هذ  األحكام.راجع:حممد علي الكيك، أصول تسبيب األحكام اجلنائي

 ،329 
 ،2123إنطر:فريدة بن يونس،تنفيذ األحكام اجلنائية،رسالة دكتورا ،جامعة بسكرة،جوان  4
مجال جنيمي،الطعن ابلنق  يف املواد اجلزائية و املدنية يف القانون اجلزائري،دراسة مقارنة ،دار هومة،الطبعة 5

 ،334،   2123الثانية،
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ل إذا شاهبا عيب بطمن املؤكد أن األحكام اجلزائية ت::االنعدام اجلزئي لألسباباثلثا
اإلبطال أيضا إذا انعدمت األسباب فيها  هاأهنا قد يلحق ،كمااالنعدام الكلي لألسباب

وكأنه صدر بدون  يبدو جعلهنعدام اجلزائي يف منطوق احلكم فهذا اال بصفة جزئية وأثرّ 
ابقي األسباب اليت أوردها احلكم عجزت عن تربير النتيجة اليت   ،ال سيما إذا كانتأسباب

وف ابلتزام التسبيب اليت تفرضه انتهى إليها. فاحلكم يف هذ  احلالة يتضمن أسبااب لكنها مل ت
 من ق إ ج. 379 أحكام املادة

ويعد هذا العيب من أكثر عيوب التسبيب انتشارا يف احلياة العملية والقضائية،ويتحقق هذا 
العيب  إذا أغفلت احملكمة عن الرد على الطلبات اهلامة والدفوع اجلوهرية اليت يثريها أطراف 

سببا يف جانب مذي صدر من احملكمة جيعل احلكم اصخلصومة.ذلك أن هذا اإلغفال ال
أن اجلانب الذي التزم فيه احلكم ابلتسبيب  غريومغفل التسبيب يف جوانب أخرى،معني،

الذي صدر هبذا الشكل وهذ  الصورة،ومن مثة أصبح هذا القضاء أصبح عاجزا عن تربير 
 القضاء يف حكم القضاء غري املسبب.

أن إغفال الفصل يف الطلبات اليت يبديها األطراف هو وجه فاملشرع اجلزائري قد نص على 
من األوجه اليت ميكن للطاعن أن يؤسس طعنه ابلنق  عليها وذلك من خالل املادة 

 من ق إ ج. 411/4
كما أكد أيضا ابلتنصيص على اختصا  احملكمة ابلفصل يف مجيع الدفوع اليت يبديها 

ملبداة من طرف مجيع اصخلصوم يف الدعوى املتهم دفاعا عن نفسه أو الدفوع األخرى ا
 من ق إ ج. 331العمومية،وهذا مبوجب املادة 

على التزام احملكمة بعرض دفاع  يف التشريع الفرنسي و املصري  الفقه والقضاءو قد استقر 
 .(.1)اصخلصوم ومستنداهتم وإبداء الرأي حوهلا 

إال أن القضاء والسيما قضاء النق  الذي أرسته احملكمة العليا عادة ما يستعمل 
مصطلح"القصور يف التسبيب"للداللة على عيب عدم الرد على الطلبات والدفوع 
اجلوهرية،وهذا أيضا ما ذهب إليه قضاء النق  يف مصر إذ يطلق مصطلح القصور يف 

رى أن املشرع املصري مل يستعمل إال لفظ التسبيب على هذا العيب، بل أن بع  الفقه ي

                                                 

 .236،  ابقسال رجعامل،يف ضوء الفقه و القضاء األحكام اجلنائية تسبيب أصولعلي الكيك،مد حم ـ1
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ذات الفقه أن  وقد اعترب(.1)القصور يف التسبيب للداللة على كل عيوب التسبيب األخرى
عيب االنعدام اجلزئي لألسباب هو من العيوب الشكلية اليت تلحق احلكم.فيكفي الكتشافه 

ص طوق املختلفة دون فحمع عناصر املن مقارنة األسباب اليت أوردها احلكم لتربير قرار 
 (.2)احلكم يف حد ذاته

يرتتب على عدم الرد على الطلبات  ـ االنعدام اجلزئي لعدم الرد على الطلبات اهلامة:1
ذا االنعدام ه ايضا  اهلامة اليت تثريها أطراف اصخلصومة االنعدام اجلزئي لألسباب كما يتحقق

ابإلضافة إىل أنه من أوجه غري مستساغا، مة كان غري كافيا أومته احملكإذا كان الرد الذي قد
 (.3)سه املشرع اجلزائريالطعن ابلنق  الذي كرّ 

غري أن التزام احملكمة ابلرد يف الطلبات اليت أبداها األطراف يكون قائما إذا كانت هلذ  
أو بات حتقيق معينة كسماع شاهد معني الطلبات أثر يف الدعوى.مثاهلا أن يبدي املتهم طل

ينة، أو طلب تعيني خبري...اخل. فإذا مل تلتفت احملكمة هلذ  الطلبات ومل تناقشها إجراء معا
 (.4)يكون احلكم الصادر يف هذ  احلالة قاصر البيان ويستوجب النق 

باهبا عن الطلبات اجلوهرية اليت أاثرها اصخلصوم إما قبوال أو سوتلتزم جهة االستئناف ابلرد يف أ
لقصور يف التسبيب.فإذا تبني أن قضاء االستئناف قد اب رفضا وإال كان حكمها مشواب

طلب املدعي املدين املتعلق ابلتعويضات يكون  فصل يف الدعوى العمومية وأمهل الفصل يف
قد عرض قضاء  للنق  إلغفاله الفصل والرد على الطلب املقدم من املتضرر ومن مثة كان 

 (.5)قضههذا القرار مشواب بعيب القصور يف التسبيب ويتعني ن
يتأكد االنعدام اجلزئي لألسباب إذا ـ االنعدام اجلزئي لعدم الرد على الدفوع اجلوهرية:1

سواء كانت يها اصخلصوم يف الدعوى،دالرد على الدفوع اجلوهرية اليت يبغفلت احملكمة عن 
تعد كثرية يف  دقة وهي أوجه الدفاع اليت ردفوعا موضوعية واليت خيصها الفقه بتسمية أكث

                                                 
 .13عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  ـ1
 املرجع نفسه. ـ2
 إغفال الفصل يف وجه الطلب أو يف أحد طلبات النيابة العامة......"-4ق إ ج:".... 411تنص املادة  ـ3
 .264، رؤوف عبيد، املرجع السابق، 244املرجع السابق، ـ حممد عيد الغريب، 4
 27/17/2919،و قرار مؤرخ يف 216،انظر:نواصر العايش،املرجع السابق، 442،رقم2916جويلية  1ـجنائي 5

أ، انظر:نبيل صقر،قضاء احملكمة العليا يف 324391، ملف 23/19/2113، قرار مؤرخ 423226ملف
 .361.434ل ،    اإلجراءات اجلزائية، اجلزء األو 
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كون وقد تاحلياة العملية واليت تستند يف جمملها إىل نفي وعدم ثبوت الواقعة،أو عدم صدقها،
هذا الدفوع دفوعا قانونيا تستند يف طرحها إما على قانون العقوابت أو على قانون 

دفاع الشرعي أو توافر مانع من موانع املسؤولية اإلجراءات اجلزائية كالدفع بقيام حالة ال
و انتفاء النتيجة أرم اجملالدفع بعدم توفر ركن من أركان اجلرمية.كانعدام الفعل  اجلنائية أو

اجلرمية أو عدم قيام الرابطة السببية بني الفعل والنتيجة أو عدم ثبوت ظرف من ظروف 
 (.1 )و عريها من الدفوع التشديد املنصو  عليها قانوان

يف هذ  الدفوع اجلوهرية حىت تلتزم  نيةينبغي أن تتوافر الشروط القانو ين عن البيان أنه وغ
احملكمة ابلرد عليها يف أسباب حكمها وقد سبقت اإلشارة إىل هذ  الشروط الواجب 

 (.2)توافرها يف الدفوع

كما أن التزام احملكمة ابلرد على الدفوع اليت أاثرها اصخلصوم مرد  أمران:األول:متعلق بواجب 
فهو التزام جوهري إذا يف (.3)بيب احلكم الصادراحرتام حقوق الدفاع والثاين:يرتبط بتس
ا يف التسبيب سواء كان احلكم صادرا ابإلدانة أو ر تسبيب احلكم يرتتب على إغفاله قصو 

فقد استقر قضاء  ،الرباءة وبغ  النظر عن أوجه الدفوع سواء كانت موضوعية أو قانونية
احلكم ابلقصور يصم  النق  على أن سكوت احلكم عن الرد على أوجه الدفوع اجلوهرية

 (4)املبطل مبوجب النق 

ولذلك فقد قضت احملكمة العليا بنق  القرار الذي مل يتصد للدفع اليت أاثر  املتهم املتعلق .
ع ومل يرد عله ال ابلقبول وال بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس حيث مل يناقش هذا الدف

 (.5)بعيب القصور يف التسبيب ا القرار منتهكا حلقوق الدفاع ومشوابذابلرف ،إذ اعترب ه

                                                 
 .264ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق ،املرجع السابق،  ـ رؤوف عبيد،1
ـ ملزيد من التفصيل يف مسألة الدفوع انظر:حممد مدحت نصر الدين،نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 2

 وما يليها. 21املرجع السابق، 
 .236أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء،املرجع السابق، ـ حممد علي الكيك،3
،أورد ، حممد عبد الغريب، 212،  22، رقم 24، جمموعة أحكام النق ، س2972فيفري 22ـ نق  مصري،4

ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق، املرجع  ،رؤوف عبيد،274املرجع السابق، 
 .264السابق، 

 ،334،  4، عدد2919.اجمللة القضائية،27369، ملف 2914ماي 29ـ جنائي 5
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احملكمة القرار املطعون فيه ابلقصور يف التسبيب نظرا لكونه مل يلتفت ذات كما وصفت      
ة بدعوى أنه تلقى ألوجه دفاع موضوعية أاثرها املتهم هتدف إىل نفي مسؤوليته عن اجلرمي

 يف هذا الدفع املثار ومل يناقشو  يف رئيسه قام بتنفيذها،حيث مل حيقق القضاة تعليمات من
 (.1)القرار هذا مت نق  و لذلكحلقيقة اىل اللوصول حيدة 

أيضا أبن قرار اجمللس الذي اغفل التطرق للواثئق املقدمة له ومل جيب على الدفع وقد قضي 
تهم للقطعة الرتابية يتعرض للنق ، خاصة أن جرمية الرعي يف ملك الغري غري املتعلق حبيازة امل

 (.2)مكتملة األركان يف هذ  احلالة
درها على صقد تواتر من خالل األحكام اليت ي وخالصة ما سبق أن قضاء احملكمة العليا

أاثرها   تلتزم ابلرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية اليتنق  األحكام والقرارات اليت مل
قابة عمال الر ن احملكمة العليا من إذلك قصورا يف التسبيب والذي ال ميكّ  اصخلصوم حيث عدّ 

وفر على الشروط تكانت هذ  الطلبات من الدفوع تعلى صحة هذ  األحكام، خاصة إذا  
 املطلوبة قانوان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 291،  2، عدد2991.اجمللة القضائية 31449، ملف 2914اكتوبر 26ـ جنائي 1
 .237،  2، عدد2994، اجمللة القضائية،21676، ملف 24/14/2994ـ قرار 2
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 قصور األسباب:املطلب الثاين
يعيب من األسباب الذي نص املشرع اجلزائري على عيب القصور يف التسبيب واعترب  سببا 

احلكم و يبطله حيث جعله من األوجه الطعن ابلنق  اليت ميكن أن  يؤسس الطاعن طعنه 
اإلجراءات اجلزائية، ونتيجة لذلك  انونمن ق 411/4عليها وهذا وفقا ألحكام املادة 
يف التسبيب مث نتطرق إىل  صور  املختلفة اليت يظهر هبا  سنحاول حبث مفهوم القصور

 عني متتاليني:فر  وذلك يف
 الفرع األول:مفيهوم السصور يف التسبيب

يفرتض هذا العيب أن احلكم اجلزائي الصادر ليس خاليا من األسباب،وإّنا يتضمن على 
املعروضة  أسباب لكنها جاءت قاصرة عن بيان مضمون اقتناع القاضي إبحاطته الدعوى

ذلك أن جمرد إيراد تهى إليها املنطوق،عليه وابملنهج الذي سلكه ليصل إىل النتيجة اليت ان
 األسباب ال يعين صحة وسالمة التسبيب الذي استند إليه القاضي يف بناء حكمه.

ومن املؤكد أن عيب القصور يف التسبيب الذي يلحق األحكام ليس عيبا شكليا يف 
تد إىل مضمون احلكم للبحث يف مدى كفاية األسباب اليت أوردها احلكم،بل إنه عيب مي

 (.1)احلكم لتربير القضاء الذي وصل إليه
وان بيان مفهوم هذا العيب ابلشكل الكايف والالزم يقتضي منا تعريف القصور يف التسبيب 

 ز  من عيوب التسبيب األخرى من جهة اثنية وذلك كما يلي:ييومت أوىل  من جهة
اكتفى املشرع اجلزائري كما سبقت اإلشارة إليه إىل إيراد تعريف السصور يف التسبيب:أوال:

عيب القصور يف التسبيب ضمن األوجه اليت يتأسس عليها الطعن ابلنق  دون أن يقوم 
ل عام تتفادى وضع تعريفات للظواهر ذلك أن التشريعات بشكبتعريف هذا العيب  وحتليله.

 لفقه والقضاء للقيام بذلك.القانونية فاسحة اجملال ل
أن القصور يف التسبيب يعين البيان غري الكايف لوقائع الدعوى " وقد اعترب بع  الفقهاء

يشكل نقصا يف األساس القانوين  مما والظروف احمليطة هبا واألدلة ومضمون كل منها
 (2) للحكم"

                                                 
 .ـ 362ـ عزمي عبد الفتاح،املرجع السابق، 1
 672علي محودة،املرجع السابق،  علي حممود  2
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ال تكفي من حيث ويتحقق القصور يف التسبيب إذا كانت األسباب اليت جاء هبا احلكم 
 ه على النحو الذي صدر.العدد لتربير قضائ

كما ذهب البع  إىل أن القصور يف التسبيب يعين عدم العرض الشايف والكامل للوقائع 
اليت تتصل ابجلرمية املرتكبة،وهذا ما جيعل احلكم اجلزائي غري متضمن للعناصر الواقعية 

الفقه القانوين  ه عنكم على الوقائع وهو ما يعرّب األساسية لتربير النص القانوين الذي طبقه احل
كما اطلق بع  الفقه على هذا العيب مصطلح (.1)مبصطلح عدم كفاية األسباب الواقعية

للعناصر الواقعية اليت استند إليها احلكم وعدم احتوائه على األدلة  القصور يف البيان ابلنسبة
د املنطقي واملستساغ على الطلبات اهلامة اليت أسس عليها احلكم كما أنه قصر يف بيان الر 

 (.2)والدفوع اجلوهرية اليت أاثرها اصخلصوم يف الدعوى اجلزائية
جتمع كلها حول غياب األسباب  اهنات اليت أوردها الفقه القانوين فإوابلنظر إىل هذ  التعريف

األدلة اليت  فاله عن بيانغالواقعية وعدم إحاطة احلكم بوقائع الدعوى وظروفها املختلفة وإ
ع يف و استند عليها مما يعجز قضاء النق  عن مّد رقابته على سالمة منهج قاضي املوض

 لقصور يف التسبيب.ل انظر  قائع ومن مثة جيعل احلكم معيبا تطبيق القانون على الو 
 ةقضاء النق  فقد أكد يف العديد من األحكام والقرارات الصادر  ابصخلصو أما القضاء و 

عند حدود يقف  يب األحكام وان هذا التزام املتعلق ابلتسبيب العلى وجوب تسب
الشكل،أي ابعتبار أن واجب التسبيب هو ورقة من أوراق صحة احلكم من الناحية 
الشكلية،بل هو التزام ميتد إىل إبراز قناعة القاضي فيما ذهب إليه يف منطوق حكمه وانه 

حاطة الكافية من كل جوانبها اإلصا دقيقا وأحاط بوقائع الدعوى حمص الدعوى متحي
املختلفة،وهذا اجلهد الذي بذله القاضي هو الذي انعكس يف املنطوق الذي انتهى إليه 

 أبسبابه القوية واملربرة للنتيجة اليت أعلن عنها. فامشغو 
هذا املعىن يف أحد قراراهتا حيث جاء فيه:"حيث أن وفقت احملكمة العليا عندما أمجلت وقد 

القانون أوجب على القضاة تسبيب أحكامهم حىت جتيء انطقة بعدالتها وموافقة للقانون 
وهذ  الرقابة ال تتحقق إال إن كانت ،قها يف الرقابةحممارسة من وحىت تتمكن احملكمة العليا 

                                                 
ـ راجع: أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء،املرجع السابق، عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  1

 ومايليها.   363
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املوضوع الدعوى وطلبات اصخلصوم وسند   واضحا وكافيا. تبني حمكمةبيبا ة تسبباألحكام مس
 (.1) كل منهم."

يل  صإذا كان لقاضي املوضوع السلطة التامة يف حت"وقد أوردت حمكمة النق  يف مصر أبنه
فهم الواقع يف الدعوى من األدلة املقدمة،ويف وزن هذ  األدلة،وتقديرها وترجيح بعضها على 

يف تطبيق ما  و هذا الفهم حبكم القانونبع  فإن خضوعه لرقابة حمكمة النق  يف تكييف 
 لتمكني حمكمة يفاسبيب الكسبب حكمه التيينبغي من احكام القانون حيتم عليه أن 

احلكم عن ذلك فعجزت حمكمة النق  عن هذ   رالنق  من إجراء هذ  املراقبة،فإن قص
 (.2)انويناملراقبة،نقضت احلكم صخللو  من األسباب املوضوعية أو لعدم قيامه على أساس ق

وقد أصبحت حمكمة النق  الفرنسية تعمل رقابتها على مضمون األسباب الواقعية يف 
من ق إ ج حيث تراقب مدى كفاية األسباب اليت أوردها  492 احلكم وذلك مبوجب املادة

 ابلنتيجة اليت قررها يف املنطوق.  داحلكم لالعتدا
النق  على األحكام املشوبة بعيب القصور وعليه ميكن القول أن الرقابة اليت يقوم هبا قضاء 

يف التسبيب ال جتعل منها حمكمة موضوع تعيد النظر من جديد يف الواقع،بل أهنا تراقب من 
خالل الوقائع وبياهنا مدى تطبيق احلكم للقانون عليها وهذا حىت تبقى حمافظة على دورها 

م دون أن تتحول إىل درجة اثلثة حملكمة قانون تعمل على نظر يف اجلوانب القانونية يف احلك
 (3)احلكم يف جانب القانوين فعال عن اجلانب الواقعيتعيد فحص من درجات القاضي 

فقضاء النق  ال ميكن أن ميارس مهامه يف الرقابة اجلدية على تكييف احملكمة للوقائع .
واضحة وكافية لتربير وتطبيق القانون عليها إال إذا كانت العناصر الواقعية اليت أوردهتا احملكمة 

 (4)تكييفها للوقائع وتطبيق القانون عليها

                                                 
احملكمة العليا يف اإلجراءات ، أورد  نبيل صقر، قضاء 212214، ملف2912جوان  26ـ قرار مؤرخ يف 1

 .449اجلزائية،اجلزء الثاين، املرجع السابق، 
أورد  محودة علي محودة، املرجع  ،2197، 22، احملاماة،السنة22/12/2992ـ نق  مدين مصري، 2

 .2هامش  674السابق، 
 bacchellier,la technique de  cassation,-Noëlle jaband-;Marie Xavier bachelier         ـ 3
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يتميز عيب القصور يف ي:السصور يف التسبيب عن عيوب التسبيب األخرى اثنيا:متييز
مبيزات جتعله خيتلف عنها،ولذلك يتعني عدم اصخللط األخرى  التسبيب عن عيوب التسبيب

بيان أوجه الطعن ابلنق  اليت يستند عليها أمهية هذا التمييز عن حيث تربز  بينه وبينها
 ابلنسبة لألحكام اجلزائية. ابلنق  الطعن

من  379 مما ال جدال فيه أن املادة:متييز بني السصور يف التسبيب وانعدام األسباب-1
أن األسباب هي أساس على ل ويصت بشكل واضح وصريح ال حيتمل أي أتق إ ج ن

من الشروط اجلوهرية اليت ينبغي توافرها لصحة  احلكم،وهذا يعين أن وجود األسباب
األحكام اجلزائية من الناحية الشكلية،ولذلك يعترب عيب انعدام األسباب من العيوب 

فإهنا احملكمة العليا عند هذا العيب،وإذا وقفت الشكلية اليت تلحق احلكم وتؤثر يف صحته،
 احلكم أنستوي يف ذلك ، و يهذا احلكم صخللو  من األسباب. بال شك ستقوم اببطال

تضمن أسبااب سواء كانت غامضة أو متناقضة واليت تبدو احلكم معها وكأنه صدر بدون 
 على التطبيق السليم للقانون. تقوى حمكمة النق  يف هذ  احلالة عن مد رقابتها أسباب.وال

 فغياب األسباب عن احلكم سواء كان غيااب كليا أو جزئيا يؤثر يف احلكم من الناحية
ر  فإن قضاء النق  ال انعدام األسباب عيبا شكليا،وإذ قضى بتواف الشكلية ولذلك اعترب

لبحث مدى توافر عيوب أخرى،بل أنه يقف من الناحية املوضوعية ص احلكم ينتقل إىل فح
عند هذا العيب الشكلي وحيكم بنق  احلكم وإبطاله وإحالته إىل اجلهة اليت أصدرته 

 (1)طبقا للقانونمن جديد  فصل فيهمشكلة من قضاة آخرين لل
أما ابلنسبة لعيب القصور يف التسبيب أو كما مسا  البع  عيب عدم كفاية األسباب      

فهو ليس من العيوب الشكلية اليت تؤثر يف صحة وسالمة احلكم من الناحية الشكلية بل إنه 
جاءت بشكل  من العيوب املوضوعية اليت تعين أن احلكم قد تضمن على أسباب لكنها

وكيفية  معيب ال تعترب بصدق عن االقتناع املوضوعي لقضاة املوضوع وال تبني طريقة
 رروها يف احلكم.اقتناعهم ابلنتيجة اليت ق

                                                 
 .212السابق،   املرجع ـ عزمي عبد الفتاح، 1
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بيق الصحيح للقانون ز قضاء النق  عن القيام ابلرقابة على التطفقصور األسباب يعج     
والرد  ة هبا واألدلة اليت استند إليها احلكملو  من بيان الوقائع والظروف احمليطعلى الوقائع.صخل

 (.1)على الطلبات والدفوع اجلوهرية اليت أاثرها اصخلصوم
ن الطاعن الذي كّ متإن هذ  التفرقة بني عيب انعدام األسباب والقصور يف التسبيب      

أي فإذا كان احلكم خاليا من ن الوجهني أن ّنيز بني احلالتني،يريد أن يبين طعنه على هذي
 أن يبىن طعنه على وجه انعدام األسباب.فعليه  تسبيب أو جاء به تسبيب متناق 

أما إذا اشتمل احلكم على أسباب لكنها جاءت قاصرة عن بيان منهج القاضي يف بناء  
حكمه، فإنه يف هذ  احلالة يبىن طعنه على عيب القصور يف التسبيب،هذا  وينبغي أن نشري 
إىل أن املشرع اجلزائري قد أمجع كال من عيب انعدام األسباب والقصور يف التسبيب يف فقرة 

كما أن املشرع املصري عرّب عن عيوب التسبيب من ق إ ج. 411ادةواحدة من نص امل
  (.2)مجيعها بلفظ واحد وهو القصور يف التسبيب

كما انه من املسّلم به كما رأينا أن عيب القصور يف التسبيب هو من العيوب املوضوعية اليت 
فقه فإن بع  الام األسباب الذي يعد عيبا شكليا،تلحق احلكم على خالف عيب انعد

 (.3)يرى أن كال من عييب انعدام وقصور التسبيب مها من العيوب الشكلية يف احلكم

توافر عيب القصور  :يفرتضالتمييز بني السصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل -1
رة عن بيان الوقعة اجلزائي على أسباب لكنها أتيت قاصيتضمن احلكم أن يف التسبيب 

ند إليها كما يغفل عن الرد على الطلبات اهلامة والدفوع اجلوهرية. وظروفها واألدلة اليت است
 غري كافية.تكون فهذا العيب يتوافر عند وجود األسباب لكنها 

 غري منطقية ال وتعد أسباب احلكم مشوبة بعيب الفساد يف االستدالل إذا جاءت بطريقة 

                                                 
ها يف اجلرمية حىت ـ فالثابت أن احملكمة العليا قد نقضت قرارات صخللوها من بيان وقائع الدعوى واألركان الواجب توافر 1

يكون استخال  النتيجة اليت انتهى إليها سائغة منطقيا وقانونيا،ووصفت هذا العيب ابلقصور يف التسبيب،راجع: قرار 
قضاء احملكمة العليا يف اإلجراءات اجلزائية، اجلزء  ، أورد  نبيل صقر،42943، ملف رقم29/13/2911مؤرخ 

 .491الثاين، املرجع السابق، 
 .311عبد الفتاح، املرجع السابق، ـ عزمي 2
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ذلك ان صحة  (.1)إليها ل واملنطق إىل ترتيب النتيجة اليت انتهىتؤدي وفق قواعد العق
التسبيب تقتضي أيضا أن تكون األسباب اليت جاء هبا احلكم منطقية وإذا تعذر توافر هذا 

 (.2)الشرط كان احلكم مشواب بعيب الفساد يف االستدالل

إن عيب الفساد يف االستدالل يتعلق ابلتفكري السليم الذي أابن عنه احلكم للوصول      
استدالل قضائي سليم يقضي ابلتسليم ابلنتائج املتوصل إليها اعتبار  إىل إعالن النتائج وفق

أهنا جاءت مؤسسة على قواعد منطقية وعقلية مقبولة،فاحلكم يف هذ  احلالة ليس إال صورة 
 لفكر القاضي.

و من ومن املعروف فقها وقضاء أن احلكم يتكون من مقدمة كربى وهي القاعدة القانونية 
وحىت يكون احلكم سليما وصحيحا ينبغي أن ترتتب النتيجة وقائع،مقدمة صغرى و هي  ال

وإذا كانت النتائج املرتتبة غري منطقية ى والصغرى بطريقة سائغة ومقبولة،من املقدمتني الكرب 
 (.3)ابلنسبة للمقدمات وصف احلكم ابلفساد يف االستدالل

لقصور يف التسبيب ويرى بع  الفقهاء أن حكم الفساد يف االستدالل يندرج ضمن عيب ا
لعدم كفاية األسباب،كما أن قضاء النق  بشكل عام عادة ما يعرّب عن الفساد يف 

 (.4)االستدالل بلفظ القصور يف التسبيب

الرأي ال ميكن االعتداد به، ذلك انه رغم قضاء النق  يعرّب عن لفظ الفساد  غري أن هذا 
ان عن عيب تطابق املعىن بينهما أو أهنما يعربّ  االستدالل ابلقصور لكن هذا ال يعين يف

واحد،ففساد االستدالل هو عيب يرتبط ارتباطا وثيقا مبنطقية األسباب اليت أوردها احلكم 
 يف التسبيب واستدل عليها يف تقرير اصخلالصات اليت توصل إليها،وهذا على خالف القصور

كال من القصور أو كاان  ،وإن  قضى بهفيما  الذي يتعلق بعجز األسباب عن تربير احلكم
الفساد يف االستدالل مها من العيوب اليت تبطل األحكام ألهنا ال تتيح لقضاء النق  ممارسة 

 رقابته املعهودة على األسباب ذلك أن أساس احلكم هي األسباب.

                                                 
 .971إميان اجلابري، املرجع السابق،  ـ1
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ومن املؤكد أن هذ  الرقابة ايت ميارسها قضاء النق  على استدالل حمكمة املوضوع      
سلطة لع وال يتضمن على أي توسع و تدخال يف املوض استنباطها للنتيجة ال يعدّ  وسالمة

قضاء النق . فهذا األخري ليس له أن يراقب مدى كفاية دليل من عدمه فهذا عمل يدخل 
عمق سلطة حمكمة املوضوع يف تقدير األدلة طاملا أن هذا التقدير جاء متطابقا مع قواعد  يف

 (.1)العقل واملنطق
 ثاين:صور السصور يف التسبيب:ال الفرع

مظاهر القصور التسبيب اليت تلحق األحكام اجلزائية وتعرضها للنق  واإلبطال يف  عدتت
ابإلدانة  تاحلياة العملية،وخيتلف هذا القصور حبسب اختالف األحكام الصادرة سواء كان

وسنحاول عرض بع  صور القصور .و كانت صادرة مبوجب قرارات االستئنافأأو ابلرباءة 
 نها التطبيق القضائي لقضاء النق  وذلك كما يلي:ابن عيف األسباب اليت أن 

تعد األحكام اجلزائية الصادرة إبدانة املتهم من السصور يف تسبيب أحكام اإلدانة:أوال:
يتمتع هبا  سيما أهنا تعمل على هدم قرينة الرباءة اليتم اصخلطرية اليت تلحق ابإلنسان الاألحكا

كبرية تؤثر على حياة وحرية اإلنسان.ولذلك   اكل فرد من أفراد اجملتمع.وينتج عنها أضرار 
وع بتسبيبها تسبيبا يتناسب وحجم شدد املشرع على ضرورة العناية هبا وألزم قضاء املوض

من ق إ ج حتدثت بشكل خا  عن تسبيب  379/3 ذلك أن املادةاصخلطورة اليت تتضمنه،
 انة.أحكام اإلد

حكم اإلدانة على بيان  ضرورة أن يشتمل علىكما أن قضاء احملكمة العليا املستقر قد تواتر 
الواقعة املرتكبة والظروف احمليطة هبا فضال عن بيان األدلة اليت استند إليها يف تقرير اإلدانة 

التأكد من وأركان اجلرمية،حيث أن إيراد هذ  البياانت من شانه أن ميّكن احملكمة العليا من 
ا أحاطت ابلظروف احمليطة لوقائع بطريقة سليمة وسائغة و أهنسالمة فهم حمكمة املوضوع ل

هبا واليت قد تؤثر يف سري الدعوى العمومية.كما يتمكن قضاء النق  من االطمئنان أن 
حمكمة املوضوع قد استندت يف حكمها الصادر ابإلدانة على أدلة موجودة ابلفعل يف ملف 

 اوال يصلح أن يكون أساس مشوبة بعيب من العيوب والذي قد يبطلها غريالدعوى،و 
 للحكم الصادر.
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قرار القاضي الكم و حلنه:"جيب لصحة اأب حت به احملكمة العليا إذ قضتوهذا ما صرّ 
ابإلدانة أن يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة بياان تتحقق فيه أركان اجلرمية 

 (.1)ارتكاهبا من طرف املتهم توالظروف اجلزائية ثبو 

علقة هبا وإمهاهلا ذكر مؤدى تن إغفال حمكم املوضوع على بيان الوقائع والظروف املوإ     
األدلة اليت أسس عليها حكم اإلدانة يعيب احلكم ويصفه ابلقصور يف التسبيب والذي 

 يؤدي به إىل النق  واإلبطال.
التسبيب يف أحكام اإلدانة سواء منها ما وسنحاول أن نستعرض بع  مظاهر القصور يف 

تلك تعلق ابألحكام اليت عجزت عن بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة أو الظروف احمليطة هبا.
 عجزت عن بيان األدلة اليت بنت عليها حكم اإلدانة وعجزها عن الرد على الطلبات واليت 

بع  القيود علق بعدم بيان الدفوع اجلوهرية  أو يف القصور الذي أصاب احلكم فيما يت
 يف الدعوى وذلك كما يلي: ئيةاإلجرا

سبق وان أشران إىل انه من شروط صحة السصور يف بيان الواقعة والظروف احمليطة هبا:-1
ياانت املتعلقة مبادايت التسبيب الذي يعتد به القانون أن يتضمن احلكم اجلزائي ذكر الب

قائع الدعوى اإلحاطة الكافية والشافية واليت من حاطته بو أي إالظروف احمليطة،اجلرمية و 
هنا أن جتعل احملكمة العليا تطمئن إىل سالمة استخال  احلكم للنتيجة املتوصل إليها بناء أش

على فهمه الصحيح للوقائع املعروضة عليه،ودون أن جيعل من احملكمة العليا حمكمة موضوع 
 احملكمة العليا من مراقة نيمتك هو  من ذلكتعيد النظر من جديد يف الوقائع،بل أن املغزى 

وقد اعترب قضاء النق  الصور اآلتية ن على الواقعة كما أثبتها احلكم.صحة تطبيق القانو 
 صور تتحقق فيها عيب القصور يف التسبيب وذلك كما يلي:

من املقرر أن احلكم القاضي ابإلدانة إذا غفل عن بيان أركان اجلرمية:  يفالسصور -1.1
األركان املطلوبة قانوان لقيام اجلرمية يعد حكما مشواب ابلقصور يف التسبيب ألنه ال  ذكر

فقد قضي أبن القرار (.2)ميّكن قضاء النق  من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع
                                                 

من ق إ ج اليت خلت من ضرورة ذكر الوقائع  379ـ وقد اعترب هذا القرار انه جاء ليسد النقص املوجود يف املادة 1 
من ق إ ج واملشرع اليمين يف املادة  321املستوجبة للعقوبة وهذا على خالف ما صرّح به املشرع املصري يف املادة 

اليمين من إلزامية أن يتضمن حكم اإلدانة على الوقائع املستوجبة للعقاب واألدلة اليت يثبت  لإلجراءات 372
 .93. 92صحتها،راجع: زعيمش رايض، املرجع السابق، 

 .694ـ علي حممود علي محودة، املرجع السابق، 2 
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نق  ألنه مل املستعملة يف جرمية إهانة موظف ي  يذكر الوقائع واأللفاظ واحلركاتذي مللا
 (.1)ألعلى من ممارسة رقابته وقد شابه القصور لذلكن اجمللس اميكّ 

كما قضى ابنعدام األساس القانوين والقصور يف التسبيب احلكم الذي أدان املتهم جبنحة 
من ق ع دون أن يشري هذا احلكم إىل عناصر اجلرمية  222استعمال املزور طبقا للمادة 

 (.2)ليت أعلن عنهاسواء كن ذلك من خالل  سرد  للوقائع أو ضمن األسباب ا

من ق ع ينبغي بيان األركان املادية  376ويف جرمية خيانة األمانة اليت نصت عليها املادة 
للجنحة وما تقتضيه من شروط للقول بتوافر اجلرمية قانوان وان اإلغفال عن ذكر ذلك يعد 

 (.3)قصورا يف التسبيب الذي يستوجب النق 

حىت يسأل  املتهم بني ما هو التفريط واالمتناع الذي قام بهيمل ويبطل القرار املطعون فيه ألنه 
 (.4)عن ذلك ومل يكشف العناصر املكونة للجرمية ويعد قاصر البيان مما جيعله يتعرض للنق 

ويعد قاصرا يف التسبيب القرار الذي قضي إبدانة املتهم جبنحة الضرب واجلرح العمدي دون  
دون إبراز العالقة السببية بني اإلصابة  و بيان عناصر هذ  اجلرمية اليت أدت إىل فقدان البصر

 (.5) ..بصار عينه اليسرى.إاليت تعرض هلا الضحية وفقد 
 أنيف جرمية التقليل من ش الذي مل يربز الركن املاديالقضاء وقد اعتربت احملكمة العليا 

األساس  ادمنوقضاء مع (.6)األحكام القضائية مرة قضاء مشواب بعيب القصور يف التسبيب
 (.7)القانوين مرة أخرى

علم حبقيقة األشياء املسروقة  احلكم ركن الويف جرمية إخفاء األشياء املسروقة ينبغي أن يبنّي 
إن إغفال احلكم عن بيان ذلك واالكتفاء ابلتصريح و تهم بعد ذلك،حىت ميكن إدانة امل

ابإلدانة بناء على احتماالت غري موضوعية ودون إبراز العناصر اجلوهرية للجرمية يعد قصورا 
                                                 

، 3،عدد2991،اجمللة القضائية،34224،ملف27/12/2919،قرار312،رقم 23/14/2916ـجنائي 1 
 .214،  2،عدد خا ، ج2112،االجتهاد القضائي،217427،ملف 26/14/2111، و قرار 223 

،ا47622،ملف،243،11/22/2914، 4،عدد2991،اجمللةاقضائية،47474،ملف11/22/2917ـقرار2
 .344،  2،عدد2991،اجمللة القضائية،14/17/2913،جنائي 242، 4،عدد2991جمللة القضائية،

 .266، 2،اجمللة القضائية،عدد36623،ملف 29/21/2911ـ قرار 3 
 .229، 3،عدد2992،اجمللة القضائية،49746،ملف 24/3/2911ـ قرار 4 
 .372، 2، عدد2112،اجمللة القضائية،231944،ملف26/22/2112ـ قرار 5 
 .239،  2، عدد خا ، ج2112،االجتهاد القضائي،27/14/2991ـ قرار 6 
 .422،  2، عدد2112،اجمللة القضائية،266764،ملف23/16/2999ـ قرار 7 
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إذا كان القصد اجلنائي ينعكس يف العلم الذي يكون ف (.1)النق  بهيف التعليل يستوجب 
بيان هذا العلم الذي يشرتطه القانون حىت تقوم  عند اجلاين فإنه يتعني على احلكم

من ق ع ال تقوم  317فجرمية إخفاء األشياء املنصو  عليها مبوجب نص املادة (.2)اجلرمية
هو ارتكاب اختلست  قانوان إال بتوافر عنصرين أساسني و مها العلم أبن مصدر األشياء اليت

ومها العنصران األساسيان اللذان يتعني استالم وحيازة هذ  األشياء عمدا و و جنحة أجناية 
ا بشكل واف ودقيق إال إذا كان هذا احلكم مشواب ابلقصور يف على احلكم إبرازمه

 (.3)التسبيب
وقد نقضت احملكمة العليا أيضا القرارات اليت مل تربز الركن املادي يف جرمية عدم تسديد      

واملتمثل يف االمتناع عن تسديد النفقة من ق ع  332النفقة املنصو  عليها مبوجب املادة 
 (.4)امللزم هبا وملدة تزيد عن شهرين واعتربته قصورا يف التسبيب يؤدي إىل النق 

ومثاله أيضا ما قضى ابن عدم بيان موطن التزوير وكيفية توصل قضاة املوضوع إىل قيامه 
وكذلك احلال ابلنسبة جلرمية التهديد املنصو  (.5)دون تعليل ذلك يعد نقصا يف التسبيب

حيث أن القضاء إبدانة املتهم جبنحة التهديد دون قيام  من ق ع 214عليها مبقتضى املادة 
احلكم ببيان نوع هذ  التهديدات وما إذا كانت مصحوبة بشرط أو أمر عّد قصورا يف 

 (.6)التسبيب

                                                 
،قرار 249،  2، عدد خا ، ج2112،االجتهاد القضائي،279224،ملف29/12/2111قرار 1

 .264،  2،عدد خا ،ج2112، االجتهاد القضائي،29/13/2111
 .697ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 2 
،اجمللة 24/14/2919،قرار 24موعة قرارات الغرفة اجلنائية، ، جم22192،ملف31/22/2911ـ جنائي 3 

،قرار 246، 2،عدد2992،اجمللة القضائية،29/12/2911،قرار 223، 4،عدد2992القضائية ،
 .221، 3،عدد2992،اجمللة القضائية،14/16/2991

 .244، 67،عدد2122،نشرة القضاة ،422736،ملف 14/16/2111ـ قرار 4 
 .242،  47، عدد2116،نشرة القضاة،24732،ملف 22/12/2112ـ قرار 5 
، ملف 32/14/2111،قرار331،  2، عدد2114،اجمللة القضائية،231111،ملف22/16/2112قرار 6 

.كما قضى يف قرار آخر أبنه"يتعني على قضاة اجمللس أن 249  2،عدد خا 2112،اجمللة القضائية،212222
قا أبمر تقيم مبلغ مايل أو بتنفيذ شرط." يبينوا يف حكم اإلدانة هل كان التهديد مرفو 

 .422، 2،عدد2114،اجمللة القضائية،224161،ملف12/16/2114آخر"قرار
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نه أن يبطل األحكام والقرارات شأصور يف التسبيب املعيب الذي من كما يتوافر الق
ه ابلشكل حمكمة املوضوع عن بيان الركن املعنوي يف اجلرمية ومل تبين ا غفلتاملوسومة به إذ

قيام اجلرمية وفقا للشروط أسباهبا حىت تطمئن احملكمة العليا وقضاء النق  إىل   يفيفاالك
 ها القانون.اليت حيدد

ح الركن لعليا إببطال القرار الذي مل يستعرض ومل يوضّ وامتثاال هلذا املعىن قضت احملكمة ا 
إذا قررت من ق ع، 311ملادة ستها اوشاية الكاذبة اليت كرّ الاملعنوي املطلوب يف جرمية 

أركان اجلرمية بيان أبن"القرار املطعون فيه ملا أدان الطاعن من أجل الوشاية الكاذبة دون 
 ض قرار  للقصور يف التعليل وخرق املادةانة عرّ وخاصة ركن سوء النية،الذي تبىن عليه اإلد

ذلك أن سوء (.2)عتربت ذلك قضاء غري صائب يف قرار آخركما ا. (1)من ق إ ج" 379
 املبلغ بصحة الوقائع املبلغ عنها.النية يتجسد يف عدم علم 

العنصر األهم يف جرمية القتل العمد املنصو  يف العمد  القصد اجلنائي الذي يتجسد ويعدّ 
جل هذ  اجلرمية يتعني فيها أمن ق ع ولذلك فإن أية إدانة من  244 عليها مبوجب املادة

فالقاضي يف هذ  اجلرمية يناط به (.3)إبراز ركن العمد وإال كان احلكم الصادر مشواب ابلقصور
بذل اجلهد يف كشف عنصر العمد والتثبيت من توافر  وبيان األدلة على وجود  بطريقة 

فإذا اغفل القاضي عن بيان قصد القتل كان ذلك عيبا جوهراي يبطل واضحة وكافية،
 (.4)احلكم

ينبغي على قضاة املوضوع يبّينوا األدلة اليت استندوا عليها يف السصور يف بيان األدلة:-1.1
إصدار احلكم القاضي إبدانة املتهم بياان كافيا ومستساغا،ذلك أن بيان األدلة هو ذلك اجلزء 

والذي على أساسه تتكون عقيدة قضاة املوضوع ابلنسبة لصحة اجلرمية وصحة من األسباب 
 .5إسنادها للمتهم أو نفيها عنه

                                                 

 ، قرار رقم11/17/2916، وجنائي 414،  2112، اجمللة القضائية، 21/17/2999،21217ـ قرار 1 
 .247،  2، االجتهاد القضائي، عدد خا ، ج22/17/2996،223149ـ قرار 2 
 6737،ملف22/14/2911،قرار242، 2،عدد2991،اجمللةالقضائية،36646،ملف21/22/2914قرار3

،  2،عدد2993،اجمللة القضائية 14177،ملف14/13/2992،قرار214، 3،عدد2992،اجمللةالقضائية،
262   

 .44ـ رؤوف عبيد،ضوابط  تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق، 4 
  5 حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق،  424
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إن هذا البيان املتصل ابألدلة من شأنه أن ميّكن حمكمة النق  من مراقبة التطبيق      
ع عن بيان و فإذا غفل قاضي املوض(.1)الصحيح للقانون على الوقائع اليت أوردها احلكم

الدليل الذي اعتمد عليه يف حكمه الصادر ابإلدانة أو مل يستند على أي دليل كان حكمه 
 مشواب بعيب القصور يف التسبيب املؤدى للنق .

األدلة املطروحة سّلم به أن حملكمة املوضوع السلطة الكافية يف تقدير وقبول وإذا كان من امل
كمة عن مصادر األدلة وان يكون هذ  احملتفصح  فإن ذلك مشروط أبنأمامها ابجللسة،

 تقديرها هلا يؤدي فعال إىل ما توصلت إليه من نتيجة.
إن واجب بيان مؤدى األدلة اليت استند عليها احلكم جيد تربير  أيضا يف قرينة الرباءة اليت     

 يقني ينبغي أن ال يزول أو يهدم إىل بيقني مساوي له أو أقوى منه.وهي يتمتع هبا املتهم و 
ك ينبغي أن تبىن أحكام اإلدانة على أدلة تتسم ابليقني واجلزم وتكون كافية لتربير النتيجة لذل

 (.2)اليت اعتنقها املنطوق الذي ساقه احلكم

وقد كشف التطبيق القضائي والسيما قضاء النق  على عديد الصور اليت ظهر حكم  
إثبات التهمة على دليل  اإلدانة مشواب ابلقصور يف التسبيب إذا اعتمد حكم اإلدانة يف
عن ممارسة رقابته على  لياشهادة الشهود دون ذكر ألمسائهم مما يعجز قضاء احملكمة الع

 (.3)احلكم واالطمئنان إىل صحة الدليل الذي جاء به احلكم

ويعد قاصرا يف بيان احلكم الذي أدان مجيع املتهمني يف جرمية املشاجرة بناء على اعرتاف 
ابلتهمة املنسوبة إليهم ودون التأكد من توافر الدليل ضد املتهمني اآلخرين بع  املتهمني 

سواء كان اعرتافا منهم أو أي دليل آخر تقتنع به احملكمة،وفقا لعقيدهتا االقناعية املعرتف هلا 
 (.4)ق إ ج  من 222مبوجب املادة 

اليت بىن  باتوع عن بيان أدلة اإلثفالقصور يف التسبيب يتحقق كلما غفل قاضي املوض
ني الدور الذي عليها حكم اإلدانة ولذلك فقد قضت احملكمة العليا بنق  القرار الذي مل يبّ 

                                                 

 .249، ابقسال رجعـ حممد عيد الغريب،امل1 
 .712، ابقسال رجعاملمحودة، ،علي حممود علي 424حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق،  ـ 2 
 .234، 4،عدد2991اجمللة القضائية،،44624، ملف23/21/7291قرار ـ 3 
 .292، 2،عدد2992،اجمللة القضائية،43664ملف ،14/17/2919ـ قرار 4 
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 ذفويف جرمية الق(.1)قام به املتهم يف جرمية السرقة كما انه مل يربز الدليل على ارتكابه اجلرمية
اليت استند إليها  ق احلكم يف بيان األدلةمن ق ع مل يوفّ  296 املنصو  عليها مبوجب املادة

 (.2)يف إثبات اجلرمية وهذا ما ترتب عليه النق  للقصور يف التسبيب

كما انه ال يتوافر التسبيب الكايف إذا استند حكم اإلدانة على أدلة تتسم ابلعموم والغموض 
ذلك أن اإلدانة ينبغي أن تبىن على أدلة يقينية،ولذلك تنق  األحكام اليت تكتفي إبدانة 

لقول أن التهمة اثبتة من أقوال الشهود دون أن تعين ببيان هذ  األقوال أو االكتفاء املتهم اب
ابلقول أن التهمة اثبتة من التحقيقات أو من تقارير اصخلرباء دون العناية ببيان مضمون هذ  

 (. 3)التحقيقات أو اصخلربات

م فإنه مستور يف إن هذ  العبارات اليت جاء هبا احلكم إن كان هلا معىن عند واضعي احلك
ضمائرهم ال يدركه غريهم، والغرض من التسبيب هو أن يعلم من له حق املراقبة على أحكام 

 (.4) القضاة عن خصوم ومجهور وحمكمة النق  ما هي مسوغات احلكم..."
كما انه ال يعد التسبيب قائما على أساس قانوين صحيح إذا اعتمد حكم اإلدانة على أدلة 

 جتسيد فكرة اليقني القضائي املطلوب يف أحكام اإلدانة.فيتحقق القصور ظنية ال تؤدي إىل
يف القرار الذي اكتفى إلدانة املتهم بقول الشاهد أنه رآ  حامال قضيبا من حديد فقد 

يل ظين و اعتربت احملكمة العليا هذا االستدالل ال يويف بغرض التسبيب ألنه مبىن على دل
ع حتقيق وتفحص أقوال و ه كان يقتضي على قضاة املوضبل انقائم على جمرد االحتمال،

 (.5)الشاهد والوقوف على حقيقتها

توافر حتما إذا استند قاضي املوضوع يف أتسيس حكمه يوغين عن البيان أن القصور 
الصادر ابإلدانة على أدلة مل تطرح أثناء املرافعات ومل تناقش أمامه ابجللسة خمالفا بذلك نص 

                                                 

. حيث جاء فيه:"إن قضاة 231،  2، عدد2912،اجمللة القضائية 49629،ملف 17/14/2919ـ قرار 1 
املوضوع مل يظهروا الدور الذي قام به املتهم يف جرمية السرقة،كما مل يربزوا الدليل الذي يثبت اإلدانة اليت توصلوا 

 إليها...".
 .321، 2،عدد2112،اجمللة القضائية،213423، ملف 32/14/2111ـ قرار 2 
 .644ـ مروك نصر الدين،حماضرات يف اإلثبات اجلنائي،اجلزء األول،املرجع السابق، 3 
 .222،  213، رقم 2، جمموعة القواعد القانونية ج21/12/2929نق  مصري، ـ 4 
 .274، املرجع السابق، ،غري منشور،أورد  نواصر العايش237،رقم23/14/2916ـ جنائي 5 
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اليت توجب أن تكون األدلة موضوع مناقشة من كافة أطراف (.1)إ جمن ق  222املادة 
اصخلصومة أثناء اجللسة، وإن عقيدة القاضي االقناعية تبىن من خالل هذ  املناقشة لألدلة 

ة دليال ليس فيبطل كل حكم مل يكن مثرة هذا النقاش العلين احلضوري،إذ يعد يف هذ  احلال
فإن قاضي املوضوع ال ميكنه أن يؤسسه اقتناعه بناء وبناء على ذلك له مصدر يف األوراق،

على أدلة حصل عليها من خارج جملس القضاء أو انه قضى يف الدعوى على معلوماته 
الشخصية وقد استقرت أحكام النق  الصادرة من احملكمة العليا على وجوب مراعاة هذا 

قضاة املوضوع أن يؤسسوا قرارهم ل نكواد اجلزائية إذ أنه قضى:"ال مياملبدأ الذي استقر يف امل
إال على األدلة املقدمة هلم أثناء املرافعات واليت تتم مناقشاهتا حضوراي وذلك عمال ابملادة 

  (.2)من ق إ ج" 222
ع أتسيس اقتناعه الوجداين على أية حجة و كما قضي أيضا أبنه:"ميكن لقاضي املوض      

 (.3)حصلت مناقشتها حضوراي أمامه"
د أن املناقشة احلضورية لألدلة املقدمة أثناء اجللسة تتوافق مع حق أساسي من فمن املؤك

حقوق الدفاع الذي جيب أن متنح الفرصة الكافية للمتهم للنظر يف هذ  األدلة من كل 
 (.4)األوجه ومناقشاهتا مناقشة تفصيلية

القاعدة  ولذلك جند أيضا حمكمة النق  الفرنسية قد أبطلت عدة قرارات ملخالفتها هذ 
ابلدعوى املطروحة من خارج  تعلقةع املعلومات املو األساسية حيث استقى قضاة املوض
 (.5)جملس القضاء وامللف املعروض أمامهم

هذا املبدأ إذ جاء يف احد قراراته:"إن القاضي  أيضا  س قضاء النق  يف مصروقد كرّ      
بكامل حريته إال انه حمظور عليه اجلنائي حيكم يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه 

                                                 

من ق إ ج على مايلي:"وال يسوغ للقاضي أن يبين قرار  إال على األدلة املقدمة له يف  2/ 222ـ تنص املادة 1 
معرض املرافعات واليت وصلت فيها املناقشة حضوراي أمامه". ونفس الشئ نص عليه املشرع الفرنسي مبوجب املادة 

 ة.من قانون اإلجراءات اجلنائي 427/2
 .66،االجتهاد القضائي، 2912جانفي22ـ قرار 2 
 .243، جمموعة من قرارات اجلنائية،  19/17/2912ـ قرار جنائي 3 
 321ـ حممد مروان، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري،اجلزء الثاين،املرجع السابق، 4 

   Ch.Cri; 20 decembre 1961. Bull N°560. N°20.                                                                                
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يف ذلك أن يكون دليال على يستوي أن يبين حكمه على أي دليل مل يطرح يف اجللسة،
 (.1)و الرباءة"أاإلدانة 

يتضح من خالل ما مت إيراد  بشان وجوب طرح الدليل الذي اعتمد عليه يف حكم      
س يف جل مة،أن هذا املبدأ كرّ اإلدانة للمناقشة احلضورية والعلنية جلميع أطراف اصخلصو 

التشريعات اجلزائية احلديثة وقد دأبت حماكم الطعن ابلنق  على إبطال القرارات اليت مل 
 حترتم هذا املبدأ واعتربت ذلك قصورا يعيب هذ  األحكام.

ة أن التشريعات اجلزائية الالتينية منها واالجنلوسكسونية قد تبنت هذا املبدأ وجتدر املالحظ
ه يف تشريعاهتا املختلفة وانتهت إىل ضرورة األخذ سواء ابلنسبة ألحكام اإلدانة أو وكّرست

 (.2)أحكام الرباءة على حد سواء

الرد عن الطلبات املوضوع وغين عن البيان أن القصور يف التسبيب يتحقق إذا غفلت حمكمة 
تلك الطلبات  الدفوع اجلوهرية اليت يثريها أطراف اصخلصومة يف الدعوى اجلزائية خاصة و

شأهنا أن تغري وتؤثر يف مسار الدعوى  نوالدفوع سواء كانت موضوعية أو قانونية واليت م
قد اعتربت فتوافر بع  األعذار اليت حتول العقاب.بنفي صحة إسناد اجلرمية أو بسواء 

 باحملكمة العليا القرارات اليت مل تلتزم ابلرد على الطلبات والدفوع األساسية مشوبة بعي
 (.3)القصور يف التسبيب

تعد أحكام الرباءة يف حقيقة األمر عودة ابملتهم  يف تسبيب أحكام الرباءة: اثنيا:السصور
إىل األصل املقرر واملتعارف عليه فقها وقانوان وقضاء من أن اإلنسان بريء إىل غاية إدانته 

 (.4)حبكم قضائي هنائي حائز على حجية الشيء املقضي فيه

                                                 

، 21،جمموعة أحكام النق ،السنة22/14/2976،ونق  292،رقم 21،س 26/22/2979ـنق  مصري، 1 
 421. 

 .639ـ مروك نصر الدين،املرجع السابق، 2 
 2919،اجمللة القضائية ،2914أفريل  23،جنائي 22، 2د،عد2991،اجمللة القضائية،21/13/2914ـجنائي3

  ،212. 
من الدستور على أن أن اإلنسان بريء إىل أن تثبت  44ـ حيث جاء يف قرار احملكمة العليا من أنه:"تنص املادة 4 

.بل إن الشك إدانته حبكم هنائي صادر من القضاء املختص.ويرتتب على هذ   القرينة أن املتهم غري ملزم إبثبات براءته
، مشار إليه لدى: جياليل بغدادي،ا الجتهاد القضائي يف املواد 21/22/2969يفسر دائما لصاحله"قرار مؤرخ يف 

 .229اجلزائية،اجلزء الثالث  
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ك فإنه يستوجب أن حتظى هذ  األحكام بقدر من التسبيب الكايف واملنطقي وابلرغم من ذل
الذي يربر الرباءة اليت قررها احلكم اجلزائي. وقد سبقت اإلشارة يف هذ  الدراسة إىل 
الضوابط املقررة يف تسبيب هذا النوع من األحكام،وإن خمالفة هذ  الضوابط جيعل احلكم 

ن ذلك انه ال ميّكن احملكمة العليا وقضاء النق  بشكل عام القاضي ابلرباءة قاصرا عن البيا
قد كشف و من الرقابة على تطبيق صحيح القانون على الوقائع اليت تبناها وأثبتها احلكم.

التطبيق القضائي وال سيما منه قضاء النق  عن بع  مظاهر القصور اليت اعرتت أحكام 
 الرباءة من حيث التسبيب.

انتهت حمكمة املوضوع إىل حكم الرباءة فإن ذلك يقتضي منها أن حتيط فمن املقرر انه إذا 
اإلحاطة الكافية والشاملة ابلوقائع املرتكبة وان تفهمها على الوجه الصحيح و أن تقف على 

ها على كافة األوجه القانونية والقول ما إذا كانت تتوافق مع هذ  بتقلو تفاصيل هذ  الوقائع 
هبا.وابلتايل يكون حكم الرباءة يف هذ  احلالة مؤسسا احتت خطالنصو  أم أهنا ال تدخل 

ع الوقائع بكيفية سليمة وواضحة فإن ذلك من و أما إذ مل تستوعب حمكمة املوض،ومقبوال
شانه أن يعيب احلكم وجيعله قاصرا يف البيان وعاجزا عن بيان مضمون اقتناع احملكمة 

 (.1)املوضوعي
ع و يف تسبيب حكم الرباءة يتحقق إذا أغفلت حمكمة املوضوغين عن البيان أن القصور      

ها بطريقة منطقية تقوم على دينفلف الدعوى ومل تقم مبناقشتها وتعن أدلة اإلثبات الواردة مب
أدلة اإلثبات تدح   أساس من الفهم السليم هلا أوال مث تورد أدلة النفي اليت من شأهنا أن

 واعد سليمة من العقل واملنطق اثنيا.وتسلم احلكم إىل نتيجة الرباءة وفق ق
فمحكمة املوضوع ملزمة ابملوازنة بني أدلة اإلثبات والنفي وترجيح أدلة النفي بطرق سائغة 

 (.2)سليمة

وقد قضت احملكمة العليا إببطال القرارات اليت تكتفي يف إصدارها حلكم الرباءة ابلقول انه 
ت اليت أوردها احلكم تعين مبناقشة أدلة اإلثبا ال توجد أدلة قاطعة على قيام االهتام دون أن

ها بقدر من التحليل والنقاش ما جيعل احملكمة العليا تطمئن إىل سالمة دينفوتعمل على ت

                                                 

 .727ـ علي حممود علي محودة، املرجع  السابق، 1 
 .261ـ حممد عيد الغريب،املرجع السابق،  2 
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منهجها يف الوصول إىل نتيجة الرباءة وإن اإلغفال عن بيان هذا األمر يعد نقصا يف التعليل 
 (.1)الذي يستوجب معه النق 

الذي صدر برباءة املتهم من جرمية الزان بدعوى أن األدلة اليت نصت  وقد قضي بنق  القرار
العبارات الواردة اىل من ق ع غري متوافرة دون أن تفطن حمكمة املوضوع  342 عليها املادة

ابعتبار عالقات جنسية بينه وبني شريكته،  يعرتف فيها بوجودليتيف الرسالة اصخلطية للمتهم وا
ع،غري أن و ت غري قطعية فإهنا ترتك مع ذلك لتقدير قاضي املوضأن هذ  العبارات وإن كان

االلتفات عنها كلية وعدم مناقشتها وإفادة املتهم تبعا لذلك ابلرباءة يعد نقصا يف التعليل 
 (.2)الذي يعرض احلكم للنق  واإلبطال

افرتاض إذا كانت قاعدة الشك تفسر ملصلحة املتهم هي من النتائج املرتبة عن قرنية ف    
الرباءة املقررة كما أهنا نتيجة منطقية لقاعدة اليقني القضائي الواجب توافر  يف أحكام 

ع أن تقضي ابلرباءة إذا ساورها شك يف ثبوت و فإنه ينبغي على حمكمة املوض(.3)اإلدانة
ط بقيامها بفحص الدعوى من مجيع و شر ماجلرمية وصحة إسنادها للمتهم، غري أن ذلك 

 (.4)بوقائع الدعوى بشكل كاف ومقبول هاتعناصرها وأحاط
و لذلك يعد من القصور املعيب للحكم الصادر ابلرباءة الذي يكتفي ابلقول أنه يوجد 
شك لصاحل املتهم مبلف الدعوى دون أن يعين ابستعراض وقائع الدعوى وأدلة الثبوت 

يب وغري كاف إذ مل الواردة ابألوراق. فقد اعتربت احملكمة العليا هذا التدليل انقص التسب

                                                 

القرار املطعون فيه الذي اكتفى يف تعليله لرباءة املتهم من األفعال املنسوبة إليه حبيثية  ـ حيث جاء يف القرار انه:"إن1 
واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع الرتكاب األفعال دون مناقشة األسباب اليت بين عليها حكم اإلدانة املستأنف 

،ملف 24/21/2111رار مؤرخ مبا يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنق "ق
، مشار إليه لدى:نبيل صقر،قضاء احملكمة العليا يف اإلجراءات اجلزائية،اجلزء الثاين،املرجع 221614رقم

 ..214السابق، 
 ..219، 3،عدد2919،اجمللة القضائية،42321،ملف31/22/2916ـ قرار مؤرخ يف 2 
ين اقناعه الوجداين،جملة الشريعة والقانون،السنة احلادي ممدوح خليل البحر،نطاق حرية القاضي اجلنائي يف تكو  ـ3 

 .214، 2114والعشرون،
،امحد فتحي 261،حممد عيد الغريب،املرجع السابق، 274إميان اجلابري،يقني القاضي اجلنائي،املرجع السابق، 4 

 ـ..321سرور، القانون اجلنائي الدستوري،املرجع السابق، 
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لشأن واعتربت أن إلزامية التسبيب يقتضيها يكن مؤيدا بتربيرات أخرى الزمة يف هذا ا
 (.1)القانون ولو تعلق األمر أبحكام الرباءة

وإذا كانت قاعدة الشك يفسر املتهم قد استقرت يف امليدان القضائي كنتيجة ضرورية     
ري أن الشك الذي يعتد كأساس للرباءة هو الشك الذي  والزمة لقرنية الرباءة،فإنه ينبغي التذك

يف جمال الواقع وليس يف جمال القانون،ذلك أنه إذا مل يتوصل قضاة املوضوع إىل الوقوف 
ار حكم الرباءة ليس على  ون إبصدمز لتغموضه فإهنم يعلى حقيقته نص جزائي معني ل

م عقاب أي الذي يقتضي عد بدأ شرعية اجلرائم والعقوابتملعماال إك وإّنا أساس الش
ولذلك قضت احملكمة النق  الفرنسية  .املرتكبالفعل  رم شخص طاملا ال يوجد نص جي

ك الذي يفسر جهة االستئناف بناء على توافر الشه تإببطال قرار الرباءة الذي أصدر 
 (.2)غموض النصملصلحة املتهم بدعوى 

ومن الضروري أن تبني حمكمة املوضوع إذا ما انتهت يف منطوقها إىل براءة املتهم لتوافر  
بع  األسباب واملوانع القانونية سواء كانت موضوعة أم إجرائية السبب القانوين الذي كان 

عمال سح اجملال للمحكمة العليا من إوهذا ما يفثر البالغ يف إصدار حكم الرباءة،له األ
لى توافر الشروط القانونية يف األسباب اليت أعلنتها حمكمة املوضوع واليت قد تتنوع رقابتها ع

  األسباب واملوانع املوضوعية واألسباب اإلجرائية.ا بنيم
ويعرتي القصور يف التسيب األحكام اليت تكتفي ابلقول أن املتهم كان يف حالة دفاع      

 أدت إىل توافر هذ  احلالة. شرعي دون أن تعين بيان الظروف والشروط اليت
الية من بيان قائمة على حالة الدفاع الشرعي اصخلفقد أبطل قضاء النق  أحكام الرباءة ال    

  (. 3)هذ  الظروف واعترب ذلك نقصا يف التسيب املؤدي إىل اإلبطال

                                                 

،قرار 71،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية، 29191،،ملف 2291مارس  14قرار مؤرخ يف  ـ.1 
 ..272، 2،عدد2994،اجمللة القضائية،93224، 22/22/2993
 ch.2rim،                                             423ـ   مشار إليه لدى، حممد مروان، املرجع السابق  2   

10/11/1951,bull N°476. 
. ومثله: نق  مصري، 292، 2،عدد2992،اجمللة القضائية،43664،ملف 14/17/2919ـ قرار مؤرخ يف 3

 .ch -نق  فرنسي: -.262،  2926،جمموعة 29/4/2962و 42،  2914،جمموعة 22/22/2914
Crim.15 avril,1972,bull crim,n°124.p 308. ،مشار إليه لدى، علي حممود علي محودة، املرجع السابق،

 .729، 2هامش رقم 



250 
 

ائي كما أن أحكام الرباءة اليت مل تراع بع  القواعد املستقرة يف احلقل القانوين والقض     
 ضها للنق . شوهبا القصور يف التسيب والذي يعر ي

ومن ذلك ما استقرت عليه احملكمة العليا ابلنسبة جلرمية إصدار شيك بدون أصيد اليت 
من ق ع.حيث نقضت قرارات الرباءة اليت أصدرت بناء على عدم   921نصت عليها املادة 

يف هذ  اجلرمية مفرتض يتحقق إذ قررت أن سوء النية ية يف إصدار الشيك،توافر سوء الن
مبجرد تقدمي املتهم شيكا ال يقابله رصيد وقد اعتربت احملكمة العليا هذا التسيب غري سليم 

  (.1)ها يف العديد من القرارات الصادرةستألنه مل يراع هذ  املبادئ املستقرة اليت كر 
سيب اليت فرضتها املادة وخالصة األمر ابلنسبة ألحكام الرباءة أهنا ختضع  إللزامية الت    

هم الوقائع فمن ق إ ج كغريها من أحكام اإلدانة،حيث يتعني على حمكمة املوضوع  379
دا منطقيا ينها تفدينفمل على تتعمث فهما سائغا وسليما وأدلة اإلثبات اليت جاءت هبا،

 تبىن حكمها على أساس أدلة النفي اليت أسست عليها حكم الرباءة مسرتشدة يفومؤسسا و 
دم إال هد األصل القائم الذي ال ميكن أن يءة اليت يتمتع هبا املتهم واليت تعذلك بقرنية الربا

 . مبوجب أحكام وأدلة قائمة على اجلزم واليقني
:يلتزم قضاء االستئناف كما رأينا سابقا بقواعد يف تسبيب االستئناف اثلثا:السصور

وضوابط التسيب املقررة يف هذا الشأن،ذلك أن اإلخالل هبذ  الضوابط يعرض قضاء  لعيب 
يتبىن القصور يف التسيب املؤدى للنق  واإلبطال.فمن املؤكد أنه حيوز لقضاء االستئناف أن 

ذ  األسباب كافية حلمل احلكم ه مىت كانتذها أسبااب له،أسباب احلكم االبتدائي ويتخ
فيما قضى به،غري أنه إذا جاءت هذ  األسباب قاصرة أو عاجزة عن تربير النتيجة اليت 

ة القصور يف بائبين قضاء االستئناف هلا مرة اثنية يعيبه ويبطله لشجاءت ابملنطوق، فإن ت
 (. 2)التسيب

                                                 
 ،قرارمؤرخ 212212،ملف24/22/2991،قرار74، 2،اجمللةالقضائية،عدد26/7/2999ـقرارمؤرخ يف 1
،مشار إليه لدى بوسقيعة أحسن،قانون العقوابت يف ضوء املمارسة القضائية،املرجع 24994،ملف23/3/2911 

 .274السابق،   
ادق اجمللس على احلكم املستأنف ويتبىن أسبابه،جيب عليه أن ـ فقد قضى اجمللس األعلى سابقا على أنه"عندما يص2

، ما قضى يف قرار أخر أنه"حيث أن 99، 7،نشرة القضاة، عدد7/3/2967يسبب قرار "،جنائي،قرار مؤرخ 
القرار املطعون فيه يكتسي طابع التأييد،مما يستتبع أنه يتبىن أسباب احلكم املستأنف ضد  وكذا احليثيات املنصو  

وقرار  41،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية، 24/22/2911من ق إ ج.قرار  379ا لصحته تطبيقا للمادة عليه
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ا جهة االستئناف إذا أطرحت هر در يف التسيب يف القرارات اليت تصو صكما يتحقق الق     
أسباب احلكم املطعون فيه،وأنشأت لقرارها أسبااب جديدة لكنها جاءت قاصرة عن بيان 

 ن احملكمة العليا من بسط رقابتها عليها.مضمون اقتناعها املوضوعي ومل متكّ 
فقد قضي أبن موافقة قضاء االستئناف على احلكم املستأنف فيه يف مجيع مقتضياته     
ق يف ذلك ل إثبات تزوير العقد ومل يوفّ او مادها على أسبابه رغم أن القاضي االبتدائي حواعت

لعدم اعتماد  على خربة يقوم هبا أخصائي لالطمئنان إىل إثبات التزوير،وإلغفال قضاة 
االستئناف القيام هبذا األمر اجلوهري للوصول إىل احلقيقة فإهنم بذلك مل يسببوا ما قضوا به 

 (. 1)يا.مما يستوجب معه نق  القرار املطعون فيهتسبيا كاف
قضت احملكمة العليا بنق  القرار الذي صادق على احلكم االبتدائي مع التعديل  كما   

حلذف عقوبة احلبس واإلشارة إىل بع  النصو  اليت ال تنطبق على احلالة الراهنة واليت ال 
د عرض قرار  النعدام األساس القانوين عالقة هلا إطالقا ابألفعال املنسوبة للطاعن،يكون ق

 (. 2)ويستوجب لذلك نق  وإبطال هذا القرار
من ق  379فقد اعتربت احملكمة العليا أن اجمللس القضائي قد خالف مقتضيات املادة     

أسبابه رغم أنه جاء خاليا من ذكر  و تبين فستأنإ ج عندما صادق على احلكم امل
 (. 3)هللنق  بناء على هذا الوجا يعرضه للنصو  القانونية مم

كما أن القرار الذي اكتفى بذكر ما يلي:"حيث أن القاضي أخطأ يف تقدير األفعال      
  و صخللاملنسوبة للمتهم وتقدير  هلا تقديرا سليما..." يعد قرار مشواب بعيب العور يف التسبيب،

  (.4)من ق إ ج 379من ذكر األسباب ذلك أهنا أساس احلكم وفقا للمادة 

                                                                                                                                          

، 246،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية، 9/7/2912."وقرار 41،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية،  9/7/2912
 .224،  4، عدد2911،نشرة القضاة، 43412،ملف 21/3/2917قرار 

 .261، 3،العدد 2919،اجمللة القضائية،26/22/2916ـ جنائي 1
 .273،  3، عدد2919، اجمللة القضائية، 31/22/2916ـ جنائي 2

اجمللة  26/21/2914، قرار مؤرخ يف 71،  2، نشرة القضاة، عدد23462،ملف 26/21/2912ـ قرار 3
، 2، عدد2991، اجمللة القضائية، 27241، 29/14/2914، قرار 331،  4، عدد2919القضائية، 

 274. 

 .217، 2،عدد2991،اجمللة القضائية،26/16/2914،32721ـ قرار 4
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ويلحق عيب القصور يف التسبيب قرارات االستئناف اليت تقضي إبلغاء حكم اإلدانة اليت 
طن إىل حقيقة الوقائع اليت أوردها فأصدرته حمكمة الدرجة األوىل وتنطق ابلرباءة دون أن ت

 قيام اجلرمية ومع ذلك راحاليت تثبت فعال  احلكم املطعون فيه ابلرغم من إيراد  ألدلة اإلثبات
من شأهنا أن ثبتت اليت  اجمللس القضائي يلغي هذا احلكم دون مناقشة هذ  األدلة 

 (.1)اجلرمية،وهذا ما اعتربته احملكمة العليا قصورا يف  التسبيب

كما أن اكتفاء القرار املطعون فيه إبلغاء حكم اإلدانة والقضاء من جديد برباءة املتهم جملرد 
حتليال كافيا ومستساغا ومناقشة تصرحيات الضحية وما إنكار التهمة دوت حتليل الوقائع 

مناقشة العالقة السببية القائمة بينها وبني فعل  مقدمته من شهادة طبية تثبت الضرر،وعد
 (.2)الضرب يعد نقصا يف التعليل املؤدي إىل النق 

حلكم ما قضى به ا دينفجرمية مجركية لتوافر الشك دون ت كما أن إفادة املتهم ابلرباءة يف
املستأنف والتعليل املؤسس الذي جاء به من حيث كون هذ  اجلرمية ال يعتد فيها حبسن 

  (.3)النية ابعتبارها من اجلرائم اجلمركية اعترب قصورا يف التسبيب وذلك يف عدة مرات متتالية
توافر القصور يف التسبيب يف القرارات اليت يصدرها قضاء االستئناف إبلغاء حكم هذا وي

اءة اليت قرر  احلكم االبتدائي والقضاء من جديد إبدانة املتهم دون أن دون أن يقف على الرب 
يت أبدلة قاطعة نف فيه القاضي ابلرباءة ودون أن أيجدية األسباب اليت أوردها احلكم املستأ

تثبت اإلدانة، فقد قضت احملكمة العليا بنق  القرار الذي أدان املتهم دون أن يناقش 
 (.4)در لصاحل ذات  املتهم احلائز لقوة الشيء املقضي فيه والقاضي ابلرباءةاحلكم الصا

                                                 
ـ حيث أن قضاء االستئناف قضوا إبلغاء احلكم املستأنف القاضي إبدانة املتهمني ومن جديد قضوا برباءهتما من هتمة 1

م لعناصر اثبات هذ  اجلنحة أو الزان أتسيسا على أنه مل يكن هناك أي اعرتاف ابلوقائع دون مناقشة يف تسبيب قراراهت
.وكذلك اعترب قصورا 793،   9،عدد4393،اجمللة القضائية،14971،ملف 91/47/4399نفيها. راجع: قرار

يف التسبيب القرار الذي ألغى اإلدانة وقضي من جديد ابلرباءة اعتمادا على توافر القوة القاهرة دون مناقشه العناصر 
،نشرة 747294،ملف71114141،ملف11/11/7111قرار مؤرخ يف املكونة جلرمية اجلروح اصخلطأ،

 .911، 99،عدد 7144القضاة
 .992،  94، عدد7119، نشرة القضاء، 793944، ملف 71/44/7111ـ قرار 2
، 19/47/4339.قرار 739،  13، عدد 7119، نشرة القضاة،94221، ملف72/12/7111ـ قرار3

، ملف 94/11/7111.قرار 791،  7 ،ج، عدد خا7117، االجتهاد القضائي،472999ملف
 .492،  4،عدد خا ،ج7117، االجتهاد القضائي 713129

  .724،  9،عدد4331، اجمللة القضائية،19979، ملف 41/12/4392قرار  4 
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ة مراحل الدعوى وذات األمر ينطبق على قرار اجمللس الذي أدان املتهم رغم إنكار  طيل     
ة فاملتهم كما أنه مل يثبت بض دون أن يناقش إنكارليه واكتفى بسرد الوقائع،التهمة املنسوبة إ

 (. 1)املتهم مبا نسب إليه فعالكافية قيام 
عيب القصور يف التسيب يتحقق كلما أغفل قضاء االستئناف عن  هذا ومن املؤكد أن    

ة واليت من شأهنا إن يضاجلوهرية اليت يثريها أطراف الق لطلبات اهلامة و الدفوعاالرد على 
يا بنق  القرار صحت أن تؤثر يف جمرى الدعوى العمومية.وهلذا السبب قضت احملكمة العل

وهو يف حالة الدفاع  نه ارتكب اجلرميةالذي مل يناقش الدفع الذي أاثر  املتهم،املتعلق بكو 
  (. 2)الشرعي عن النفس ال ابلرف  وال ابلقبول

 املطلب الثالث:عيب الفساد يف االستدالل
احلكم  من العيوب اليت جتعلاألسباب  دالل إضافة إىل انعدام وقصوريعد الفساد يف االست

اجلزائي الصادر سواء كان ذلك ابإلدانة أو الرباءة معيبا مما يؤدي معه إىل بطالن هذا احلكم 
ملخالفته شرط من شروط التسبيب املرتبط أساسا مبنطقية األسباب اليت ينبغي أن تتصف هبا 

 ال إىل النتائج اليت وصلت إليها وفق القواعد السليمة للعقل واملنطق.وسنحاولفعوتؤدي 
حبث مفهوم الفساد يف االستدالل يف الفرع األول مث نتطرق إىل صور الفساد يف االستدالل 

 يف فرع اثن وذلك كما يلي:
 
 
 
 
 

                                                 
.قرار مؤرخ: 429،  4، عدد4334،اجمللة القضائية، 19111،ملف 41/44/4393ـ قرار مؤرخ: 1
 .491، 4، عدد4334قضائية، ، اجمللة ال11992، ملف 4/19/4399
ـ حيث جاء يف هذا القرار ما يلي:"ابلفعل حيث أنه ابلرجوع إىل القرار املنتقد يتبني أن قضاة اجمللس قد ذكروا فيه أن 2

املتهم قد متسك حبالة الدفاع الشرعي عن النفس ولكنهم مل جييبوا عن هذا الدفع ال ابلرف  وال ابلقبول وقضوا عليه 
من اإلجراءات يف فقرهتا اصخلامسة،حيث  111التصدي لوسائل الدفاع املثارة أمامهم خارقني بذلك املادة  ابإلدانة دون

أن هذا اإلغفال الذي قام به اجمللس بعدم اجلواب عن طلبات األطراف يضر حبقوق الدفاع وحبسن سري العدالة وينجر 
  .991، 1،عدد4393ية،،اجمللة القضائ72993،ملف 73/11/4391عنه النق "قرار مؤرخ يف 
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 الفرع األول:مفيهوم الفساد يف االستدالل
يرتبط عيب الفساد يف االستدالل ابألساس املنطقي الذي بين عليه احلكم اجلزائي،فيجئ 

جانس مع طرق التفكري السليم الذي يرتكز غري متاملنطق و  ا مع قواعدعارضهذا احلكم مت
على قواعد منهجية وعلمية سليمة. ولتوضيح هذا األمر سنتطرق إىل تعريف الفساد يف 

 االستدالل ومتييز  عن عيوب التسبيب األخرى:
يقصد ابلفساد يف االستدالل أن يتضمن احلكم الفساد يف االستدالل:عيب ـتعريف 1

يت األسباب غري قواعد العقل واملنطق الصحيح،فتأ أسباب كافية لكنها جتايفاجلزائي على 
 ة  املقدمفرز متوافقة عقال مع النتائج اليت رتبتها،وال تؤدي بطريقة منطقية وسائغة إىل ما ت

 الكربى والصغرى من نتائج.
متس  حتما إذا احتوت أسباب احلكم اجلزائي على عيوبفعيب الفساد يف االستدالل يتوافر 

وإذا كان من املسّلم به (.1)مباشرة سالمة االستنباط الذي أجرا  قاضي املوضوع يف الدعوى
أن لقاضي املوضوع السلطة الكافية يف استنتاج واستخال  الواقعة املرتكبة والظروف احمليطة 

ه للواقعة وما هبا دون رقابة عليه من قضاء النق ،فإن ذلك مشروطا أن يكون استخالص
وعليه (.2)أدلة أن تكون بطريقة سائغة تتفق مع حكم العقل واملنطقا من ظروف و حييط هب

ري يتعلق ابالستدالل الذي جيريه القاضي كفإن الفساد يف االستدالل هو عيب معنوي وف
والذي مبقتضا  حياول أن يقنع اآلخرين سواء كانوا خصوما أو حماكم عليا بصحة ما قضى 

 (.3)به عقال وقانوان

إن العيب املتصل ابالستدالل جيعل احلكم وكأنه غري سبب وهو من العيوب املبطلة      
 كما قضت ذات احملكمة ببطالن األحكام اليت(.4)للحكم وفقا حملكمة النق  املصرية

 فالتسبيب يسمح لنا مبعاينة أن احلكم الصادر أسس على أسباب (.5)يشوهبا عدم املنطقية

                                                 
 .743ـ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق،  1
 .421،حممد عيد الغريب،املرجع السابق،  142ـ حممد األخضر مالكي ،املرجع السابق ،  2
 .91، 99،رقم 4،القواعد القانونية،ج19/47/4379ـ نق  3

 les travaux préparatoires eumier,le raisonnement juridique,recherche sur DPascaleـ 4

des arréts de pascale deumier,Dalloz sirey,2013.                     
 P.C.J.H.D.E.Cla  etboré, la motivation des décisions de la justice  La   ـ5

G.2002.I104   
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 (.1)منطقية وقانونية

إذ عرب عنه ،تلتزم حمكمة املوضوع أبصول وضوابط االستدالل أننطقية األسباب مبصد ويق  
ذلك من خالل أسباب احلكم يظهر  إذ(.2)بع  الفقه ابن تكون املقدمات مؤدية للنتائج

الذي يربر النتيجة اليت انتهى إليها ويكشف عن صحة االستدالل الذي أجرته حمكمة 
 (.3)ع ام القانوناملوضوع سواء من حيث الواق

متوافرة لكنها ال تؤدي عقال  ،بل إن األسبابأو قصور األسباب صإن األمر ال يتعلق بنق
أنه مىت "ومنطقا إىل النتائج املتوصل إليها يف املنطوق.ولذلك اعتربت حمكمة النق  املصرية 

يف بناء م الواقع نتيجة ألقيسة منطقية ليس فهأقام احلكم قضاء  على مقتضى ما حصله من 
 (.4)مقدماهتا قاعدة قانونية ميكن تصور اصخلطأ فرأى احلكم يف ذلك فال معقب عليه

غين عن البيان أن البحث يف عيب الفساد يف االستدالل يتصل أساسا مبنطقية التسبيب و 
إىل قواعد علم املنطق وطرق اصخلضوع  ع وهو ما يفرض عليهو الذي جيريه قاضي املوض

ملرتبطة بفهم القاعدة القانونية وطرق تفسريها والكشف عن مضموهنا االستدالل القانوين ا
وفحواها كما يفرض عليه اصخلضوع إىل طرق االستدالل القضائي الذي يرتبط أساسا بفهم 

و تنفي   الوقائع وكذا األدلة اليت تثبت أالوقائع فهما عميقا ودقيقا والظروف اليت حتيط هلذ
يات تستمد من األصول العقلية والضوابط املنطقية اليت الوقائع على أن يكون ذلك وفق آل

من شاهنا أن جتعل النتائج اليت انتهى إليها احلكم مربرة يف القانون والواقع،ذلك أن 

                                                 
 .91، 4، جمموعة القواعد القانونية،ج49/19/4311ـ نق  جنائي،1
، عزمي عبد 79الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء ،املرجع السابق ،  حممد عليـ 2

"اذ اعترب أن احلكم القضائي يتكون من مقدمة كربى وهي القانون ومقدمة صغرى هي 191الفتاح،املرجع السابق،  
قانونية على الوقائع.وحىت يكون احلكم الوقائع، ونتيجة هي اآلاثر القانونية اليت يرتقب حدوثها من تطبيق القاعدة ال

صحيحا فإنه جيب أن ترتتب النتيجة من املقدمتني الكربى والصغرى بشكل صائغ ومقبول.فترتتيب النتائج من 
بعيب الفساد يف املقدمات هي عملية منطقية فإذا رتبت احملكمة نتائج غري منطقية من املقدمات كان احلكم مشواب 

 "االستدالل
 .273،علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 119د الفتاح،املرجع السابق، ـ عزمي عب3
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حمكمة النق   نغري منظم ال ميّكفكرا زم هبذ  الضوابط املنطقية يعد تيلال االستدالل الذي 
 (.1)عنها احلكم من بسط رقابتها على صحة النتائج اليت أعلن

:ينبغي التمييز بني الفساد يف االستدالل عن عيوب التسبيب األخرىعيب ـ متييز 1
عيب الفساد يف االستدالل الذي ينجر عن عدم احرتام منطقية األسباب اليت أوردها احلكم 

 وعيب انعدام األسباب يف القصور يف التسبيب اليت سبقت دراستها وذلك كما يلي:
 يف االستدالل يف الفساد عدم يتوافر:األسباب وانعدام الفساد عيب بني التمييز-2.2
 وفق تكون ألن تصلح ال األسباب هذ  أن الكافية،إال األسباب وجود رغم اجلزائي احلكم
 الذي املوضوع حمكمة استنتاج صحة إىل تؤدي صحيحة مقدمات واملنطق العقل قواعد

 لقواعد وكذا سليما فهما للوقائع فهمها وسالمة الدعوى من املطروحة األدلة من استخرجته
 (.2)اجلزائي اإلثبات

أو أنه أما ابلنسبة لعدم انعدام األسباب فال يتوافر إال إذا خال احلكم من األسباب،     
العيوب اليت حلقتها جتعل احلكم وكأنه صدر من دون أسباب  تضمن على أسباب لكن

تسند  وجتعله قائما على أسس متينة ذلك أن أساس األحكام هي األسباب كما عربت عن 
 من ق إ ج. 379 ذلك املادة

إن عيب الفساد يف االستدالل هو من العيوب املوضوعية اليت متس بصحة منهج      
نه خالف يف ذلك قواعد االستدالل الصحيح اليت تبين على قاضي املوضوع يف االقتناع أل

 أساس سليم من قواعد املنطق والعقل.
ومن املؤكد أن هذا العيب جيعل من االستدالل الذي قام به قاضي املوضوع فاسدا ال      

يصلح أساسا لرتتيب النتائج اليت أعلن عنها املنطوق ومن مثة يتعني إلغاء احلكم املشوب 
 فساد يف االستدالل.بعيب ال

                                                 
ـ ملزيد من التفصيل راجع:نبيل إمساعيل عمر،الفساد يف االستدالل أهم عيوب تسبيب األحكام القضائية،دار اجلامعة 1

 .7144العربية، القاهرة،
 .299ـ علي حممود علي محودة،املرجع السابق، 2
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أما عيب انعدام األسباب هو من العيوب الشكلية اليت تلحق احلكم، يكتفي للتحقق من 
من األسباب صخللو   وجود  يف االطالع على احلكم من الناحية الشكلية فيطل هذا احلكم

صل تسواء كان ذلك سبب االنعدام الكلي لألسباب أو يسبب االنعدام اجلزئي هلا،فهو ال ي
 نهج قاضي املوضوع يف االقتناع.مب

 واسع فقهي جدل اثر:التسبيب يف والسصور االستدالل يف الفساد بني التمييز-1.1
 الفقه بع  يعترب إذ التسبيب، يف القصور عيب عن االستدالل يف الفساد عيب متييز حول

 كالقصور انه ذلك األسباب كفاية عدم عيب حتت يندرج االستدالل يف الفساد عيب أن
 عن مستقل ذايت كيان له ليس الرأي هلذا وفقا االستدالل يف الفساد فعيب.التسبيب يف

 (.1)التسبيب عيوب ابقي

ويرى بع  الفقه أنه يصعب التمييز بني عيب الفساد يف االستدالل ابعتبار  عيبا ميس 
وثيقا ويرى فيها ارتباطا دم كفاية األسباب أو القصور فيها،بشرط منطقية األسباب وعيب ع

ذلك أن كليهما يكمل اآلخر ،فالفساد يف االستدالل يقصد به عدم كفاية األسباب 
 (2)املنطقية اليت تؤدي إىل صحة وسالمة ما قضى به احلكم يف منطوقه

وما يؤكد هذا األمر حسب هذا الفقه أن حماكم الطعن ابلنق  تعرب عن عيب الفساد يف .
 271 يتوافق ابلنسبة للتشريع املصري مع نص املادةوهو ما (.3)االستدالل بلفظ القصور

 (.4)ن عيوب التسبيبعمرافعات اليت عربت بلفظ واحد 
من ق إ م و إ عن أوجه الطعن  341أما ابلنسبة للتشريع اجلزائري فقد نصت املادة 

ابلنق  يف املواد املدنية املتعلقة ابلتسبيب أبلفاظ خمتلفة لكنها مل تنص صراحة على عيب 

                                                 
،عزمي عبد الفتاح،املرجع 791كيك،أصول تسبيب األحكام يف الفقه و القضاء،املرجع السابق، ـ حممد علي ال1

 .191السابق،  
 .299،علي حممود علي محودة،املرجع السابق  191ـ عزمي عبد الفتاح،املرجع السابق، 2
 ، نق  جنائي 31،رقم 977، 41،جمموعة أحكام النق ،س73/41/4313ـ نق  مدين مصري،3

 .94رقم  439  44،س71/19/4391
 .191ـ عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  4



258 
 

ن كان ميكن استخالصه من مضمون عيوب و إفساد يف االستدالل بشكل صريح ال
 (1)التسبيب اليت جاء النص عليها صراحة

من ق إ ج النص على وجوب اشتمال احلكم على األسباب إذ  379وقد اكتفت املادة .
لكن عربت على أن أساس األحكام األسباب لكنها مل تفصل يف الشكل الالزم والواضح،

امليدان القاضي ابملزيد من القرارات اليت كشفت عن عيوب  حملكمة العليا قد أثرىقضاء ا
 لقصور يف التسبيب.ابمنطقية احلكم  معدكانت تعرّب عن العيوب املرتبطة ب  التسبيب، وإن

إن هذا اصخللط الذي وقع بني عيب الفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب والذي       
 يثن الفقه عن متييز عيب الفساد يف االستدالل إذا اعترب انه كشف عنه قضاء النق  مل

عيب مستقل عن ابقي عيوب التسبيب وأنه له كيان مستقل عنها فهو يتعلق بشرط منطقية 
جرد خمالفة قواعد املنطق املقررة يف هذا الشأن وأنه خيتلف من عيب مباحلكم الذي يتحقق 

.ذلك أن شرط منطقية األسباب يرتبط دائما عدم كفاية األسباب أو القصور يف األسباب
بشرط كفايتها،فقد أتيت األسباب كافية سواء ابلنسبة للوقائع أو القانون،ومع ذلك يتوافر 
عيب الفساد يف االستدالل وذلك إذا مل ترتتب النتائج اليت أعلن عنها احلكم يف املنطوق عن 

 (.2)األسباب حبكم اللزوم العقلي

ع أن تستخلص نتيجة غري صحيحة ولو كان ذلك من أدلة صحيحة و وضفال جيوز حملكمة امل
 (.3)ن احلكم يعد مشواب بعيب الفساد يف االستداللإو واقعة اثبتة وإال فأ

يرى بع  الباحثني أن عيب الفساد يف االستدالل ينجر عن خمالفة منطقية التسبيب  و   
أما عيب القصور يف التسبيب  (.4)التزام حمكمة املوضوع ألصول وضوابط االستدالل موعد

توافر عيب .وقد اعترب الفقه القانوين أن ة التسبيبفيتوافر إذا خالف احلكم شرط قانوني

                                                 
 -9قصور التسبيب،  -7انعدام التسبيب،  -4ق إ م و إ هي:  919ـ فعيوب التسبيب اليت نصت عليها املادة 1

ود وج -1حتريف املضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار،  -1تناق  التسبيب مع املنطوق، 
انعدام  -2السهو عن الفصل يف أحد الطلبات األصلية،  -9مقتضيات متناقضة ضمن املنطوق احلكم أو القرار، 

 األساس القانوين.
 .214ـ علي حممود علي محودة، املرجع السابق، 2
عبد ، عزمي 197ـ رؤوف عبيد،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق،املرجع السابق،  3

 .192الفتاح، املرجع السابق،  
 .791ـ حممد علي الكيك،أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء ،املرجع السابق،  4
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ي قضاء النق  عن البحث يف توافر عيوب التسبيب األخرى الفساد يف االستدالل يعف
 (.1)وحيكم بنق  وإحالة احلكم للفصل فيه من جديد طبقا للقانون

 صور عيب الفساد يف االستداللالفرع الثاين:
روحة أمامها بظروفها تقدير الوقائع املطبع كما هو مستقر فقها وقضاء و تستقل حمكمة املوض

سادة  الوقائع من اختصا  قضاة املوضوع فهم كما يعرّب عنه الفقهأن  ذلكاملختلفة.
 (.2)الوقائع

ها إىل نطاق الوقائع اليت فال جيوز للمحكمة العليا وقضاء النق  بشكل عام أن متتد رقبت
أثبتها احلكم،غري أن هذا التقدير اليت حيظى به قضاة املوضوع ابلنسبة للوقائع وظروفها غري 
مطلق ذلك أنه مشروط ابن يكون استخال  الوقائع وظروفها من طرف قضاة املوضوع 

 سائغا ومعلال تعليال كافيا ويستند على قواعد سليمة من املنطق القضائي.
قد أكدت احملكمة العليا ابجلزائر عّدة مرات هذا املبدأ واعتربته من املبادئ املستقرة مىت ف    

 .أجرى ذلك وفق قواعد العقل واملنطق السليم
أبنه"من الثابت فقها وقانوان أن تقدير الوقائع هو من املسائل املوضوعية اليت  إعتربتفقد  

خيتص هبا قضاة احملاكم واجملالس القضائية وال رقابة للمحكمة العليا عليهم بشأهنا مادام 
نه:"جيب أبكما قضى أيضا يف قرار آخر (.3)جاءت أحكامهم وقراراهتم معللة تعليال كافيا"

يرها من اختصا  قضاة املوضوع وحدهم...وكل ما هو شة الوقائع وتقدن مناقالتذكري أب
مطلوب منهم هو إبراز الكيفية اليت وصلوا هبا لتكوين اقتناعهم وذلك من خالل تسبيب  

 (.4)من ق إ ج" 379حسب ما تقتضيه املادة  فكا
 أن عدم إن اعرتف هلا بسلطتها يف تقدير الوقائع وظروفها غريو وعليه فإن حمكمة املوضوع 

تقدير ذلك بطريقة منطقية وسائغة يعيب احلكم الصادر خاصة إذا جاء فهم احملكمة للوقائع 
سائغ وال يتوافق مع ما هو اثبت أبوراق الدعوى عقال ومنطقا،كما أن اعتماد احملكمة  غري

                                                 
 .192ـ عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  1
 .199ـ املرجع نفسه ،  2
 .911 ، 4،عدد7114،اجمللة القضائية،711797ملف رقم: 79/14/7111ـ قرار مؤرخ يف 3
 .711،  19،عدد7119،نشرة القضاة،719111ملف رقم: 11/19/7117ـ قرار مؤرخ يف 4
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للوصول إىل تقدير الوقائع وظروفها على أدلة ال تصلح أن حتمل قضاء احلكم فيما ذهب 
 (.1)يب احلكم بعيب الفساد يف االستداللعيإليه 

وتتعدد الصور اليت يتجسد فيها عيب الفساد يف االستدالل الذي يؤدي إىل إبطال احلكم  
 ونقضه، وميكن إيراد بع  من صور الفساد يف االستدالل وذلك كما يلي:

ة حمكمة إذا كان من املسّلم به سلطالفساد يف االستدالل لعدم فيه  وقائع الدعوى:أوال:
ينبغي أن أييت هذا التقرير أبسلوب يكشف حقيقة  هغري أن،املوضع بشأن تقديرها للوقائع

ق احملكمة يف فهم وقائع الدعوى وظروفها فإنه ابلضرورة إذا مل توفّ ،فعن فهم احملكمة للوقائع
هنا أن جيعل احلكم مشواب بعيب الفساد يف أسترتتب عنه نتائج خاطئة واليت من ش

ق هذا العيب عادة إذا مل تلتزم احملكمة ابألسس والقواعد املنطقية وذلك قحتي االستدالل،و
ة وفقا ألسلوب ر أبن تكون املقدمات مؤدية إىل النتائج اليت قررها احلكم مىت كانت مقر 

االستدالل املنطقي وسواء أخذت أبسلوب القياس أو االستنتاج أو االستقراء وغري  من 
 (.2)وفة يف هذا اجملالاألساليب املعر 

ومن املؤكد أن شرط منطقية التسبيب يفرض على حمكمة املوضوع عدم تشويه األدلة 
والوقائع وإذا كان التشويه والتحريف يف الوقائع ظاهرا بشكل جلي فإن ذلك يؤدي إىل 

 (.3)الفساد يف االستدالل

ود فرنسية يف جمال العقوقد ظهرت نظرية التشويه ألول مرة مبوجب اجتهاد حمكمة النق  ال
العقود،وقد أخذ هبا القضاء التونسي والسيما من  وأطلق عليها نظرية حتريف أو مسخ

كما أخذ هبا قضاء النق  يف مصر حيث اعترب أن هذا العيب (.4)حمكمة التعقيب التونسية
                                                 

ـ فقد عربت حمكمة النق  املصرية عن هذا العيوب يف قرار هلا جاء فيه:"إذا بىن القاضي حكمه على واقعة 1
ن املستحيل عقال استخلصها من مصدر ال وجود به أو موجود و لكنه مناق  ملا أثبته، أو غري مناق  لكونه م

استخالصه من تلك الواقعة كان هذا احلكم معيبا يتعني نقضه،فإذا جعلت احملكمة عمادها يف قضائها وقائع 
استخلصتها من تقرير اصخلبري ومن األوراق األخرى اليت أشارت إليها كانت هذ  الوقائع بعيدة عما ميكن استخالصه 

، مشار إليه 172، جمموعة عمر،  49/11/4393مدين مؤرخ من تلك األوراق فإنه يتعني نق  حكمها".نق  
 .149لدى عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق، 

 .919ـ حممد علي الكيك، أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء ،املرجع السابق،  2
 .199ـ عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  3
،نشرة 79/41/4397.نق  جنائي 29، 4، عدد49يع. س.القضاء والتشر 79/19/4392ـ نق  جنائي 4

 .199،  91/14/4397، و 129،  4397حمكمة التعقيب،القسم اجلنائي 
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 ن املعاين الواضحة للوقائع والذي من شأنه أنعما قام احلكم بتغيري أو عدول ليتحقق ك
 (.1)حتدث لو مل يقع هذا التشويه كانت يرتب نتائج ختالف اليت  

وقد أخذت احملكمة العليا ابجلزائر بنظرية تشويه الوقائع واعتربته من العيوب املفسدة للحكم 
ومن صور  الفساد يف االستدالل إذا قضت على انه"من صور الفساد يف االستدالل الذي 

إعطاءها تفسري ال يتفق مع القانون وال ما هو موجود يف يرتتب عليه حتريف وتشويه الوقائع 
 (.2)أوراق الدعوى"

كما عاينت احملكمة العليا أيضا بناء على طعن ابلنق  تقدم به املتهم وجود حتريف للوقائع 
أدان مبقتضا   اجزائي اإعطاءها احلكم املطعون فيه وصف اليت كانت ذات صفة جتارية حبتة مث

 (.3)الطاعن
ع نتائج غري مرتتبة بشكل و قق الفساد يف االستدالل إذا استنبط قضاة املوضكما يتح

منطقي عن املقدمات اليت قررها فقد قضى" إن الضحية اجتازت الطريق دون اخذ 
االحتياطات الالزمة وصرّح من جهة أخرى أن مسؤولية احلادث تقع بكاملها على 

عدم انتبا  الضحية مل يستخلصوا النتيجة إن قضاة املوضوع يف الوقت الذي ال حظوا و املتهم.
 (.4)املنطقية والقانونية لتقسيم املسؤولية"

كأصل عام يف مراقبة الوقائع اليت يستقل ومما سبق يتضح أن قضاء النق  ال يتدخل  
ري أن بتقديرها قاضي املوضوع مىت كان ذلك منسجما مع األسس املنطقية والعقلية الثابتة،غ

الذي يتعارض مع و تقدير احلكم من املألوف إىل الشاذ خروج   حالةالنق  يتدخل يف قضاء
 (.5)ير  للواقعة وظروفهاو حكم العقل واملنطق يف كيفية تص

يتحقق عيب الفساد يف االستدالل إذا يف االستدالل بسبب األدلة املعتمدة: اثنيا:الفساد
ل على صحة ما قضت به فهما يق حمكمة املوضوع يف فهم األدلة اليت أوردهتا للتدلمل توفّ 

سائغا ومنطقيا إذ جيب أن تكون هذ  األدلة تؤدي وفقا قواعد املنطق السليم إىل ترتيب 
                                                 

 .947أصول تسبيب األحكام اجلنائية يف الفقه و القضاء،املرجع السابق،   ـ حممد علي الكيك،1
، املرجع 7يه لدى جياليل بغدادي،ج، مشار إل99749، الغرفة اجلنائية األوىل، رقم12/11/4391ـ قرار مؤرخ 2

 .94السابق،  
 .731،  7، عدد4393، اجمللة القضائية 72191، 19/11/4391ـ قرار مؤرخ يف 3
 .741، 7،عدد4393،اجمللة القضائية 72191، 19/11/4391ـ قرار  4
 .731حممد عيد الغريب، املرجع السابق،  ـ5
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النتائج املعلن عنها. فالقاضي يتحرى طبقا للمنطق الدقيق يف التفكري الذي قاد  إىل 
 (.1)اقتناعه

ال يكفي لصحة "على انه هلذا املعىن يف قرار هلا  اقضت احملكمة العليا أتكيدولذلك فقد 
سببا فحسب بل أن تكون النتائج اليت استخلصها قضاة املوضوع مالقرار اجلزائي أن يكون 

سائغا ومنطقيا وقانوان وإال تعرض قراراهتم األدلة اليت عرضت عليهم استخالصا من 
يه من فد املتهم ال يعئم اجلمركية هي جرائم مادية وأن حسن النية عناللنق ،فما دامت اجلر 

املتابعة والعقاب،وما دام أن املتهمة سلمت عند نزوهلا من الباخرة القادمة من فرنسا إىل 
ابنها الذي كان خارج املنطقة اجلمركية معطفا بداخله عدة حلي ذهبية خمبأة فيه دون أن 

ها أبهنا جاءت بتلك احللي عدة ئعادن كون حسن النية وإإح هبا إىل رجال اجلمارك،فتصرّ 
إىل اجلزائر ال يربران منطقيا وال قانوان إىل ما انتهت إليه غرفة االهتام يف منطوق قرارها مرات 

 .(.2)من انتفاء وجه الدعوى وعدم متابعة املتهمة"
ينبغي على حمكمة املوضوع أن تستمد فهما لألدلة املطروحة من الثابت أبوراق الدعوى ف

راق كان حكمها عناصر ختالف الثابت ابألو دة ابلدعوى فإذا أدخلت يف تقدير لألدلة الوار 
 (.3)معيبا بسبب الفساد يف االستدالل

فقد قضي بتوافر عيب الفساد يف االستدالل إذا أوردت احملكمة شهادة الشهود أو      
 (4)تقرير اصخلبري أو أقوال املتهم على حقيقتها مث تستنبط منها عناصر إدانة أو براءة ال حمل هلا

ين يف مسألة تتطلب خربة فنية من ة املوضوع عن االعتماد على دليل فحمكمكما أن إغفال .
ذوي االختصا  وإحالل قاضي املوضوع حمل اصخلبري يعد من عيوب الفساد يف االستدالل 

 اليت ينجر عنها النق  واإلبطال.
من املستقر عليه قضاء انه إذا كانت صدد قضت احملكمة العليا على انه"ويف هذا ال    

ع فنية حبتة فإنه يستوجب االستعانة أبهل اصخلربة.حيث أن و املسألة املعروضة على قضاة املوض

                                                 
 ـ 744محودة، املرجع السابق،  مود علي علي حم، 412املرجع السابق،  مروك نصر الدين،1
، مشار إليه لدى جياليل بغدادي، 37942،الغرفة اجلنائية األوىل،الطعن رقم: 17/14/2914قرار مؤرخ يف ـ 2
 .11، املرجع السابق، 2ج
 .744محودة، املرجع السابق،  حممود علي  علي .ـ3
 321املرجع السابق،  ،إميان اجلابري، 272حممد عبد الغريب،املرجع السابق، ـ 4
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تعليل القضاة جاء سطحيا وغري مقنع ذلك أهنم أسسوا اقتناعهم إبدانة املتهم على ما 
 (.1)"يةالحظو  ابلعني اجملردة دون اللجوء إىل اصخلربة الطبية ألن املسألة تقن

 تنعاملوازنة بني األدلة املطروحة أمامها،فلها أن تق حرية متلكوع وضو إذا كانت حمكمة امل
ابلدليل الذي ترا  صاحلا حلمل قضاء احلكم بكل حرية،غري أن الفساد يف االستدالل يتوافر 

،كأن  -فما بين على ابطل فهو ابطل-ابطل  حتما إذا اعتمدت يف حكمها على دليل
 222مل يطرح يف اجللسة خالفا ملا قررته املادة ل حتكم بناء على تفتيش ابطل أو على دلي

 (.2)من ق إ ج أو استندت على دليل ال يصلح من الناحية املوضوعية لالقتناع

توافر عيب الفساد يف االستدالل أيضا إذا استندت حمكمة املوضوع يف قضاءها على أدلة يو 
ولذلك اعتربت احملكمة  صحيحة لكنها ال تؤدي إىل نتائج سليمة من حيث الواقع والقانون

 (.3)العليا هذ  الصورة من صور الفساد يف االستدالل
ومن املؤكد أن عيب الفساد يف االستدالل يتوافر إذا استندت حمكمة املوضوع يف     

قد قضت احملكمة العليا فحكمها إىل أدلة غري قانونية وال تصلح كأساس للحكم الصادر.
ومن ذلك ها على  أدلة غري مقبولة قانوان،ست حكمبنق  األحكام والقرارات اليت أس

احلكم إبدانة املتهم جبرمية الزان بناء على توافر جمرد القرائن وإغفال األدلة اليت نصت عليها 
 (.4)من ق ع 342املادة 
تتسرع "وقد اعترب بع  الفقه أن أكثر حاالت الفساد يف االستدالل تتحقق عندما     

على قرينة من القرائن اليت أو ثبوت اإلدانة بناء على أدلة غري مباشرة حمكمة املوضوع ابجلزم ب

                                                 
 377،  62، عدد2121نشرة القضاة، 32994،ملف رقم:27/17/2114قرار مؤرخ يف ـ 1
 .491عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق،  ، 421حممد األخضر مالكي،املرجع السابق،    .ـ2
اف من أدلة يستخلص قضاة االستئنأن حيث جاء يف  هذا القرار مايلي:" من صور الفساد يف االستدالل ـ 3

صحيحة نتائج خمالفة للقانون،كاحلكم برباءة املتهم من جرمية إصدار شيك بدون رصيد لكون املدعى الذي قبل 
، 2، الغرفة اجلنائية 26/22/2912الصك على وجه الضمان مل يقع متابعته من طرف النيابة العامة".قرار مؤرخ يف 

 .12، املرجع السابق،  2ج، مشار إليه لدى بغدادي جياليل 29714الطعن رقم:
، 24/17/2917وقرار ،269  2،عدد 2991،اجمللة القضائية،34122ملف رقم، 21/13/2914قرار يفـ 4

 .274، 3،عدد2991،اجمللة القضائية،47114ملف رقم
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بل ميكن أن حتمل على أكثر من ،ا حبكم الضرورة أو اللزوم العقليهتو ال تؤدي إىل اجلزم بثب
 (. 1)ل وتفسري على أكثر من وجه"محم

حالة السكر بناء ة يف قوقد اعتربت احملكمة العليا أن القرار الذي أدان املتهم جبرمية السيا
غري  ريعلى جمرد بطاقة استعالمية وقت تقدميه للعدالة دون إخضاعه للفحص الطيب والسري

اعتمد على قرائن ال تؤدي وفق قواعد  همؤسس ومل يقدم أي دليل قاطع يثبت اإلدانة ألن
 (.2)العقل واملنطق إىل النتيجة اليت أعلنها احلكم

كمة يف قضائها على أدلة غري مشروعة يف تقرير اإلدانة اال شك فيه أن اعتماد احملو مم     
حكمها كما يفسد النتيجة املرتتبة عن هذا احلكم الذي  مة ويشوبيفسد سالمة إقناع احملك

 (.3)يبطل لتوافر عيب الفساد يف االستدالل
غين عن البيان أن حمكمة املوضوع تلتزم يف إصدار أحكامها سواء كانت ابلرباءة أم و     

ينطلق من الل السليمة وذلك وفق منطق قضائي قواعد االستنتاج واالستدبناء على إلدانة اب
 .مقدمات صحيحة وينتهي وفق هذ  املقدمات إىل تقرير نتائج تكون سائغة ومقبولة

أما إذا جاءت هذ  النتائج متعارضة ومتنافرة مع املقدمات اليت انطلق منها فإن ذلك        
دة ل.وقد أكدت احملكمة العليا يف عمة معيبا لفساد هذا االستدالجيعل استنباط احملك

قرارات هلا على وجوب التزام احملكمة أبصول وضوابط االستنتاج السليم وفقا لقواعد املنطق 
ية لتسيب أن تكون األحكام الصادرة مبنلقاعدة منطقية ا ماالعإو من مثة فرضت (.4)والعقل

سائغا ع بصحة ما قضت به وما رتبته من نتائج ترتيبا على استنتاج واستدالل منطقي يقن
 (5) منطقياو 
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يف هدا الفصل أن القاضي اجلنائي ينبغي أن يتقيد حال تسبيبه لألحكام و خالصة القول 
اجلزائية ابلقواعد القانونية و املنطقية و اليت من شأهنا أن تؤدي عقال و منطقا و قانوان إىل 
النتائج اليت أثبتها احلكم اجلزائي. فينبغي للقاضي اجلنائي  أن يويل العناية الالزمة سواء أكان 

 حكام الصادرة ابإلدانة أم يف األحكام الصادرة ابلرباءة .  ذلك يف األ
يف معرض تسبيبه أن يلتزم بذكر  البياانت األساسية يف منت ي اجلنائي اضو يتعني على الق

األحكام اجلزائية و اليت تعكس الصورة الذهنية و العقلية اليت دارت خبلد القاضي و أفصح 
ن اصخلصوم و اجلمهور أن هذا احلكم كان وليد عنها يف إعالن األسباب ليتأكد كال م

 التفكري املوضوعي و اجلاد من طرف القاضي اجلنائي .
كما أن احملكمة العليا ابعتبارها هيئة قضائية تراقب صحة تطبيق القانون برقابتها على 
األسباب، تعمل جاهدة على إبطال األحكام اليت غاب عنها االلتزام اجلاد و النوعي  

 .ابلتسبيب
تنق  حىت تلك  األحكام اجلزائية اليت التزم فيها ابلتسبيب ، لكن هذا بل إن احملكمة العليا 

التسبيب جاء انقصا أو قاصرا و جمافيا للمتطلبات اليت يقتضيها التسبيب السليم،  فليس 
العربة من التسبيب االلتزام الشكلي له  بل ان يكون هذا التسبيب معربا و بصدق عن اقتناع 

كمة و مدى جديتها و موضوعيتها يف احلكم الذي أصدرته مشفوعا أبسبابه . و لذلك احمل
ال تتواىن احملكمة العليا يف إبطال األحكام اجلزائية اليت حادت عن جادة التسبيب ابلنظر 
للعيوب اليت اعرتت احلكم اجلزائي سواء كانت تتمثل يف غياب التسبيب أصال عن احلكم 

كليا ، او القصور فيه او بسب الفساد يف االستدالل الذي ميس   سواء كانت جزئيا أم
 مباشرة بشرط منطقية التسبيب .
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 اصخلاتـمة

ا ال يدع جماال للشك ان من خالل تتبعنا ملوضوع تسبيب األحكام اجلزائية  اتضح جليا مب 
منه يفقد   أساس األحكام اجلزائية  هو التسبيب هو الذي جيريه القاضي ، و إن خلو احلكم

 أساسه  الدستوري و القانوين .
و يف تقديري اصخلا  و املتواضع ان املشرع اجلزائري حسنا فعل إذ نص على وجوب تسبيب 
األحكام  القضائية يف منت الدستور مما يعزز مكانة هذا الواجب يف خمتلف القواعد القانونية 

الدستورية اليت ال جيوز املساس  من املبادئاألخرى ،و ال يسمح املساس به ابعتبار  أضحى 
 .خرى احرتاما ملبدأ تدرج القواننيهبا من طرف القواعد القانونية األ

من الدستور اجلزائري ، أكد املشرع اجلزائري على ضرورة  244و انسجاما مع نص املادة 
منه. و هذا  379تسبيب األحكام اجلزائية يف قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب املادة 

حداث نوع من االنسجام و التناغم بني املبادئ الدستورية و القواعد القانونية الوضعية .و إل
ال يعّد تصنيف تسبيب األحكام القضائية من املبادئ الدستورية من طرف التشريع اجلزائري 
أمرا شاذا او غريبا فقد نصت العديد من التشريعات على هذا األمر يف منت دساتريها 

 الوطنية. 
غري ان هذ  القيمة الدستورية اليت أضفيت على مبدأ تسبيب األحكام القضائية تصطدم بل 
و تتناق  مبا عليه الوضع ابلنسبة لألحكام اجلنائية اليت تصدرها حمكمة اجلناايت حيث 

من قانون االجراءات اجلزائية ابلرغم من خطورهتا  317تصدر دون تسبيب كما قررته املادة 
من عقوابت جسيمة و هذا حبجة مشاركة احمللفني يف تشكيلها ، فمن غري  ميا احتوت عليه

 224يف مادته  2996املعقول أن ينصرف فهم النص الدستوري الذي كّرسه دستور سنة 
املتعلقة بتسبيب األحكام اىل حماكم اجلنح و املخالفات مستثنيا األحكام املؤهلة إلصدار 

  ! حكم اإلعدام
أ تسبيب األحكام  اجلزائية دون تفصيل يف قواعد القانون االجرائي  ال ميكن ترك مبدكما 

 379كما هو عليه الوضع اليوم يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري حيث ان املادة 



267 
 

الوحيدة اليت نصت على مبدأ التسبيب دون ان توضح بصفة كافية العناصر املتطلبة يف 
 القانوين به . االلتزامقق املعىن املقصود من حتال فهي  التسبيب.

لتسبيب وظائف عدة، تتمثل يف الوظيفة و ينبغي أن نسجل هنا يف خامتة هذا البحث أن ل
الوظيفة التطويرية يف جمال  والرقابية له من خالل مراقبة احلكم الصادر من حمكمة املوضوع، 

 .القانوين تقوية احلكم اجلزائي وتطوير القانون وإثراء الفكر
القضاء يسعى اىل حتقيق العدل و املساواة  داخل اجملتمع فال شك ان األداة و إذا كان و 

الوسيلة املمتازة  اليت يعرّب عنها عن عدله يف األحكام اجلزائية  هي بال شك تسبيب احلكم 
ابلتسبيب له أمهية كبرية  ابلنسبة للخصوم وذلك إلقناعهم بصحة وعدالة  االلتزامن أذلك ،

احلكم، والرأي العام وذلك من خالل رقابة الرأي العام لألحكام اليت تصدر إبمسه من 
القضاء، وكذلك ابلنسبة للقاضي نفسه وذلك عن طريق محاية القاضي من الضغوط 

  ه.والتوجيهات اليت قد يقع عليه عند إصدار حكم
تسبيب األحكام القضائية ابصخلصو   اجلزائية منها  و غين عن البيان القول ان موضوع

أصبحت حمل  اليت ابحلق يف احملاكمة العادلة اليت تعد من أرقى حقوق االنسان اليوم يرتبط 
اهتمام األمم املتحدة و غريها من املنظمات االقليمية واملنظمات غري احلكومية و اجلمعيات  

هتتم  حبقوق االنسان.و هذا ما جعله حمور العديد من امللتقيلت و الندوات العلمية اليت اليت 
سامهت يف الكشف عن الكثرب من اجلوانب االجرائية للمحاكمة العادلة و السيما منها 

 جانب التسبيب.
، إن اإللتزام ابلتسبيب ال يعد قيدا على حرية القاضي يف تكوين قناعتهينبغي االشارة اىل  

فليس املقصود منه أن يبني القاضي األسباب اليت من أجلها فضل دليال على آخر أو 
اطمئن اىل دليل دون دليل. ولكن املقصود منه أن يبني القاضي األدلة اليت استقرت عليها 

بل إن التسبيب السليم من شانه أن حيدث ذلك التوازن  عقيدته وأصبحت املصدر إلقتناعه.
القاضي اجلنائي يف االقتناع و التعسف الذي قد يصدر منه يف غمرة املطلوب بني حرية 

 التمتع هبذ  احلرية و السلطة اليت مينحها له القانون.
هذا ابإلضافة إىل أن الواجب امللقى على عاتق القضاة و املتعلق ابلتسبيب يفرض عليهم 

منطقية ، ة بل و يفاوك ةوجوداليت تظهر يف احلكم ماألسباب أن  تكون لصحة التسبيب 
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ا يستوجب نق  ختلف أي من هذ  الشروط يرتتب عليه عيب يف التسبيب مم علما أن 
 على ذلك. احلكم الصادر بناء

كما ال ميكنين أن أهني هذ  الدراسة املتواضعة دون أن أقدم بع  التوصيات اليت قد 
اضني األساسية و تساعد  و تسهم يف تطوير املمارسة القضائية و احلفاظ على حقوق املتق

تكريس قرينة الرباءة  اليت يتمتع هبا كل فرد يف اجملتمع من خالل إصدار أحكام جزائية 
 مسببة تسبيبا كافيا تفي ابلغرض الذي شرع من أجله  و اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي:

أكثر تفصيال  و كون تقانون اإلجراءات اجلزائية حبيث  ( من379تعديل نص املادة)-2
تطلبا للبياانت اليت ينغيب أن يشتمل عليها احلكم اجلزائي سواء كان صادرا ابإلدانة أو الرباءة 

من قانون اإلجراءات املدنية  277، وذلك على غرار ما قام به املشرع اجلزائري يف نص املادة 
 ب.و اإلدارية و أن ينص على بطالن األحكام اجلزائية اليت تصدر دون تسبي

قون يف العمل القضائي اليومي و يعملون على ىت ال يرهح القضاة زايدة عددينبغي  -2
العناية أكثر بتسبيب األحكام القضائية ذلك ان إعفاءهم منه ميس يفن القضاء و ميس 

 ابلعدالة يف الصميم فزايدة عدد القضاة تؤدي اىل نوعية يف األحكام القضائية الصادرة .
دعوة السلطات العمومية للتفكري اجلاد و العميق يف إصالح النظام القانوين حملكمة  -3

اجلناايت و جعل أحكامها خاضعة للتسبيب ابعتبار  مبدأ دستوراي و هذا تطبيقا لنص 
القانون رقم من الدستور ،ولعل التجربة الفرنسية  األخرية اليت كرست مبوجب  244املادة 

مشاركة املواطنني يف سري العدالة  "املتضمن و  2122أوت  21يف  املؤرخ 2011 / 939:
حيث  2122جانفي  01والذي أصبح ساري املفعول منذ  اجلنائية و قضاء األحداث"

من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت نصت بدورها على  2-364أنشأ هذا القانون املادة 
تضاف   " Feuille de motivation" "ورقة التسبيبإنشاء ورقة جديدة تسمى "

و غريها من التجارب القضائية إىل ورقيت األسئلة و األجوبة اليت تصدرمها حمكمة اجلناايت، 
يف العامل  اليت فرضت على حمكمة اجلناايت تسبيب أحكامها خري دليل على صحة 

 التوجهات احلديثة يف هذا اجملال,
للقضاة و إدخال بع  املواد اليت من شأهنا رفع مستوى التكوين املنهجي و العلمي  -4

مستقل يكرس لتدريس تسبيب  مقياساستحداث ترقية األحكام القضائية اجلزائية و 
 األحكام اجلنائية.
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ندعو إىل االهتمام ابجلانب الذهين و املعنوي و األخالقي للقاضي و العمل على  -4
 و التفكري املنطقي و العقلي. تطوير القدرات الذهنية له و املتصلة  بسالمة التحليل

تفعيل دور أجهزة الرقابة القضائية )التفتيش القضائي( لرصد إىل  وزارة العدل  ندعو -6
املخالفات اليت حتصل من القضاة عند تسبيب أحكامهم ، وجعل ذلك معيارًا لرتقيتهم 

دار أحكام القضائية من أجل التوخي والدقة وحث القضاة على بذل املزيد من اجلهد يف إص
 مسببه أبسباب كافية ومنطقية ابلشكل الذي يتطلبه القانون.

استحدات القضاء املتخصص يف امليدان للعمل على وة السلطات العمومية املختصة دع-7
 اجلنائي, ألن التخصص من شأنه أن  اءالقضيف  نخصيصتكوين قضاة متاجلنائي و ذلك ب

الذي ينعكس على نوعية االحكام اجلزائية و و ينمي روح اصخللق واإلبداع لدى القاضي 
   .، وجيعل منه ذا أفق واسع يف إدراك املسائل اجلنائية ووضع احللول املناسبة هلا تسبيبها

التكوين هم من خالل أتهيلو العمل على لقضاة ابلعناية لوزارة العدل  كما ندعو-8
فيها الصفوة من  شارك ي املبتدئني،لقضاة اصة اباصخلتدريبية الدورات ال املستمر و عقد

العلماء والباحثني وأساتذة اجلامعات املتخصصني يف القانون اجلنائي, ومن كبار القضاة يف 
 .ياغتهصقة التسبيب وجودة احملكمة العليا الذين يتميزون ابصخلربة الكبرية واملشهود هلم بد

األحكام اجلزائية يبقي يف  و يف األخري ينبغي االشارة و التأكيد على ان موضوع تسبيب
حاجة ماسة اىل املزيد من جهد الباحثني و العاملني يف هذا امليدان ملعرفة خبااي  و أهدافه و 
مقاصد   و اعترب أن هذا البحث املتواضع ما هو إال مسامهة و لبنة فيه مع ابقي اجلهود 

  .( JE JUGE DONC JE MOTIVEاملبذولة.اليت تسعى اىل ترسيخ مقولة احد املختصني )
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 قائمة املراجع
 أوال:قائمة املراجع ابللغة العربية
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  2997 ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، الطبعة األوىل، اجمللد الثالث، بريوت،-4
ر، اجلزء األّول إبراهيم مصطفى وآخرون،املعجم الوسيط، جممع الّلغة العربية، مطبعة مص-2

2961  
ر، دمشق،ابن أيب الدم احلموي، أدب القضاء، حتقيق حممد وهبة الزحيلي، دار الفك -3  
ون املقارن،دار أمحد جمحودة، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القان-4

2114هومة،اجلزء األول،الطبعة الثانية،   
ن املقارن،دار اجلزائري و القانو امحد جمحودة،أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون -4

2114هومه، ااجلزء الثاين،الطبعة الثانية،  
عة الثانية، أمحد فتحي سرور،احلماية الدستورية للحقوق و احلرايت،دار الشروق،الطب-6

2111القاهرة،   
،2112أمحد فتحي سرور،القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، -7ـ  

ة،دار النهضة سرور،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،الطبعة السابعأمحد فتحي -1
2993العربية،  

 2113أمحد فتحي سرور: النق  اجلنائي، دار الشروق، الطبعة األوىل، القاهرة، --9
ر العقوبة،دراسة إبراهيم،احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقديأكرم نشأت -21ا

2996لثقافة،عمان األردن،مقارنة،مكتبة دار ا  
ء الفقه و أحكام أمحد كامل أبو السعود،نظرية البطالن يف التشريعات اجلنائيةيف ضو -22

2992النق ،املدونة الذهبيةد ط،  
ية، منشأة أمحد حامد البدري،الضماانت الدستورية للمّتهم يف مرحلة احملاكمة اجلنائ -1

2113املعارف، اإلسكندرية،   
ة، الطبعة فاء، املرافعات املدينة و التجارية، منشأة املعارف، اإلسكندريأمحد أبو الو  -9

2971الثانية   
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زائي،دار اهلدى،عني اغليس بوزيد،تالزم مبدأ االثبات احلر ابالقتناع الذايت للقاضب اجل-21
،2121مليلة،اجلزائر،  
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بعة بلقاسم القروي الشايب، جملة اإلجراءات اجلزائية، دار نقوش عربية ، الط-42

2991الثالثة،تونس،  
ة )االجناز التحدي(،دار القصب بلعيز الطيب،إصالح العدالة يف اجلزائر -42

،2111للنشر،اجلزائر،  
عوض حممد،قانون اإلجراءات اجلنائية،اجلزء الثاين، د،ت،-26  
ية،معهد حسن صادق املرصفاوي: ضماانت احملاكمة العادلة يف التشريعات العرب-27
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تجارية،دار عزمي عبد الفتاح،تسبيب األحكام وأعمال القضاء يف املواد املدنية وال-29

2913الفكر العريب،الطبعة األوىل،القاهرة،   
ى مدنّياً وجنائّياً، منشأة املعارف، اإلسكندرية، حممد أمحد عابدين،إجراءات الدعو -21

2113 
بوسقيعة احسن، قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية، منشورات -22

 ،2119-2111برييت،
 2113بوسقيعة احسن،الوجيز يف القانون اجلزائي العام،دار هومة، اجلزائر، -22
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سة الوطنية للفنون املطبعية،الرغاية زبدة مسعود ،القرائن القضائية ،املؤس-23
 2112،اجلزائر،

زبدة مسعود،االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائري،املؤسسة الوطنية -24
 2919للكتاب،اجلزائر،

 2113بوضياف عّمار، النظام القضائي اجلزائري، دار الرحيانة للكتاب، اجلزائر، -24
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2919 
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 2113للكتاب ،مصر،
مأمون سالمة،حدود سلطة القاضي اجلنائي يف تطبيق القانون،دار الفكر -21

 2974العريب،
اجلنائية يف التشريع املصري، اجلزء األول، دار النهضة مأمون حممد سالمة،اإلجراءات -29

 2111العربية ،مصر،
مأمون حممد سالمة،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، اجلزء الثاين، دار النهضة -31

 2112العربية ،مصر،
مأمون سالمة: قانون اإلجراءات اجلنائية معّلقا عليه ابلفقه وأحكام الّنق ، الطبعة -32
 2912وىل، األ
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 يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة 

 2112العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 
ة حممد كامل ابراهيم،النظرية العامة للبطالن يف قانون االجراءات اجلزائية،دار النهض- 33

 2919العربية،الطبعة األوىل،
موالي ملياين بغدادي،اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري،املؤسسة الوطنية -34

 2992للكتاب،اجلزائر،
حممد علي الكيك: رقابة حمكمة النق  على تسبيب األحكام اجلنائية، مكتب -34

 املؤلف، اإلسكندرية، دط،دت،



273 
 

حكام اجلنائية يف ضوء القضاء و الفقه،مكتب حممد علي الكيك ،أصول تسبيب األ-36
 ،2911املؤلف، اإلسكندرية، دط،
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جياليل بغدادي،االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية،، اجلزء األول،الطبعة األوىل - 46

 ،2996،املؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و االشهار
اجلزء الثاين،الطبعة األوىل  جياليل بغدادي،االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية،،-47

 ،2112،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،
حممد أبو شادي عبد العليم: نظام احمللفني يف التشريع اجلنائي املقارن، نشأة املعارف، -41

 2911اإلسكندرية 
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 2914رمسيس هبنام،اإلجراءات اجلنائية أتصيال و حتليال ،منشأة املعارف ،-74
سعد عبدالعزيز،أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلناايت ،الديوان الوطين لألشغال -74

 2112الرتبوية،الطبعة األوىل،
مطبعة دار نشر الثقافة  حممود حممد مصطفى: شرح قانون اإلجراءات اجلنائية،-76

 2943اإلسكندرية الطبعة الثانية، 
مدحت سعد الدين، نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية،دار -77

 2113اجلمهورية،
عمرو عيسى الفقي، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية،املكتب الفين لإلصدارات -71

 2999القانونية، مصر،
  2911اجلنائي،منشأة املعارف،االسكندرية ،مصر،عبد احلميد الشواريب، احلكم -79
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عبد احلميد الشواريب، تسبيب األحكام املدنية و اجلنائية يف ضوء الفقه و القضاء  11
 2911،منشأة املعارف ،اإلسكندرية، 

عثامنية صخلميسي،السياسة العقابية يف اجلزائر على ضوء املواثيق الدولية حلقوق -12
  2122ر،االنسان،دار هومة،اجلزائ

سعد عبدالعزيز،أصول االجراءات أمام حمكمة اجلناايت،الديوان الوطين لألشغال -12
  . 2112الرتبوية ،الطبعة األوىل،

،إجراءات أتسيس احلكم اجلنائي يف القانون،دار اهلدى،عني زعيمش رايض-13
 2121مليلة،اجلزائر،

يف القانون اجلزائري،دراسة  مجال جنيمي،الطعن ابلنق  يف املواد اجلزائية و املدنية-14
 2123مقارنة ،دار هومة،الطبعة الثانية،

خالد عبدالباقي حممد اصخلطيب،جرائم و حوادث املرور و دور الشرطة يف -14
 2114مواجهتها،دط،

علي حيدر،درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،دار عامل الكتب،طبعة -16
 2112خاصة،الرايض،

مة،الطبعة قانون االجراءات اجلنائية دراسة مقارنة،دار هو  الشافعي أمحد،البطالن يف -17
م2121اصخلامسة،اجلزائر،  

.2999، 2،ط عبدهللا بن خنني، تسبيب األحكام القضائية يف الشريعة اإلسالمية-11  
كندرية، حممد أبو الوفاء،نظرية األحكام يف قانون املرافعات، منشأة املعارف، اإلس-19

2919 
دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية و القانون -احلكم القضائيمراد كاملي،حجية -91

  2122،داراهلدى ،عني مليلة،اجلزائر،-الوضعي
الطبعة حسين اجلندي، وسائل الدفاع أمام القضاء اجلنائي، دار النهضة العربية ،-92

، 2919األوىل،   
مية، النظرية سالحسن بن أمحد احلمادي:نظرية حّجية احلكم القضائي يف الشريعة اإل-92

لدار العلمية الّدولية للنشر العامة وتطبيقاهتا دراسة أتصيلية حتليلية تشريعية قضائية موازنة، ا
،2113ودار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، األردن،   
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هاليل عبد هللا أمحد: احلقيقة بني الفلسفة العامة واإلسالمية و فلسفة اإلثبات اجلنائي -93
 2917النهضة العربية، الطبعة األوىل،  دار
مدحت حممد سعد الّدين،نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دراسة حتليلية -94

 2113شاملة أراء الفقه و أحكام النق ، الطبعة الثانية  أتصيلية مقارنة بقانون املرافعات 
ي يف الّنظام اإلسالمي، حممد عبد الرمحن البكر،السلطة القضائية وشخصية القاض- 94

 .261،   2911الزهراء لإلعالم العريب، الطبعة األوىل 
،دار االملعية للنشر و التوزيع،الطبعة األوىل احلق يف حماكمة عادلةرمضان غسمون،-96

 2121،اجلزائر،
 ،2112زبدة مسعود، القرائن القضائية،مؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،الرغاية،جلزائر،-97
:الرسائل اجلامعية:ب  

ري، رسالة مالكي حممد األخضر،قرينة الرباءة من خالل قانون االجراءات اجلنائية اجلزائ-4
2991/2992دكتورا ،جامعة قسنطينة ،   

الة حسن عوض سامل الطراونة،ضوابط السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي،رس-2
  2114دكتورا ،جامعة القاهرة 

ورا ، ية العاّمة للحكم اجلنائي،دراسة مقارنة، رسالة دكتاحلسن حممود سامي،النظر -2
،2997القاهرة،   

سالة دكتوراة،جامعة بدر الدين يونس، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل اجلنائي،ر  -3
. 2124قسنطينة ،  

ليلية مقارنة لنظرية عمر الدسوقي أبواحلسني فضل،أسس احلكم يف املواد اجلنائية،دراسة حت-4
 ،جامعة القاهرة الة دكتوراسشروعية يف جمايل اإلجراءات اجلنائية و الشريعة اإلسالمية ،ر امل
،1299  
رنة، رسالة مفيدة سعد سويدان: نظرية االقتناع الّذايت للقاضي اجلنائي، دراسة مقا-4

،2914دكتورا ، جامعة القاهرة،   
 القانون الوضعي ألدلة يففرج إبراهيم العدوى عبد : سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير ا-6

2994والشريعة اإلسالمية، رسالة دكتورا ، جامعة القاهرة،  
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شريعة اإلسالمية، عبد الناصر موسى عبد الرمحن أبو البصل،نظرية احلكم القضائي يف ال-7
،2992رسالة دكتورا ، جامعة الزيتونة، تونس،   

،2112، جامعة اإلسكندريةإميان اجلابري: يقني القاضي اجلنائي، رسالة دكتورا ، -1  
جامعة  سعيد عبد الّلطيف حسن،احلكم اجلنائي الصادر ابإلدانة،رسالة دكتورا ،-9

2919القاهرة،  
2123،جوان فريدة بن يونس،تنفيذ األحكام اجلنائية،رسالة دكتورا ،جامعة بسكرة-21  
لفقه اإلسالمي و يوسف ين حممد بن ابراهيم املهوس، تسبيب األحكام القضائية بني ا-22

  2114ية، النظام القضائي السعودي،رسالة ماجستري،جامعة انيف العربية للعلوم األمن
لة رزاق لبزة سعد،تسبيب األحكام اجلزائية يف قضاء احملكمة العليا،رسا-22

 ماجستري،جامعة اجلزائر.
ة دكتورا ، ين حممود سامي،النظرية العامة للحكم اجلنائي دراسة مقارنة ،رسالاحلسي -23

  2997جامعة القاهرة ،
ة،كلية وفاء الرتكي، إصدار األحكام اجلزائية،مذكرة لنيل شهادة الدراسات املعمق -24

2112،2113احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة تونس املنار،  
 ج :املساالت: 

انون، السنة م أمحد: االثبات العلمي ومشكالت التطبيق، جملة األمن والقأمحد أبو القاس-4
  2112العاشرة،العدد األول ،

اين،جملة الشريعة ممدوح خليل البحر،نطاق حرية القاضي اجلنائي يف تكوين اقناعه الوجد-2
2114والقانون،السنة احلادي والعشرون،  

سانية،جامعة منتوري ئية،جملة العلوم اإلنفرجية حسني،املنهجية يف تسبيب األحكام القضا-3
33،عدد2121قسنطينة،  

زء الثاين،مطبعة علي زكي العرايب،املبادئ األساسية للتحقيقات واإلجراءات اجلنائية، اجل-4
2941جلنة التأليف والرتمجة والنشر،   

العدد  سنة األوىلعلي زكي العرايب،تسبيب األحكام اجلنائية ،جملة القانون و االقتصاد،ال-4
. 2932األول،  
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ة واالقتصادية، رمزي الشاعر،املسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، جملة العلوم القانوني-6
21/16/2916  
 االقتناع، جملة حممد زكي أبو عامر، القيود القضائية الواردة على حرية القاضي اجلنائي يف-7

2912واصخلمسون،القاهرة،القانون واالقتصاد، السنة الواحدة   
ن واالقتصاد، السنة جيوفاين ليوين: مبدأ حرية االقتناع واملشاكل املرتبة به، جملة القانو -1

،2964الرابعة والثالثون، العدد الرابع، ديسمرب   
سنة اصخلامسة، حممد مصطفى القللي: أسباب احلكم اجلنائي، جملة القانون واالقتصاد، ال-9

9342العدد اصخلامس، جوان   
 الفقه سامح السيد أمحد جاد،حدود سلطة القاضي اجلنائي يف تفسري اإلدانة يف-21

امسة، اإلسالمي والقانون املصري واإلمارات اجلزء الثاين، جملة األمن والقانون،السنة اصخل
،2997العدد الثاين جويلية   

لدراسات كز ارضا مخاخم،التوجهات احلديثة للنظام القضائي يف تونس، منشورات مر -22
،2113القانونية والقضائية،تونس   

رية القدر مصطفى مصباح دابرة،األحكام اجلنائية بني الشك و اليقني)دراسة لنظ-22
عاشرة،العدد األول املتقني و تطبيقاهتا يف القانون اجلنائي(،جملة األمن و القانون،السنة ال

،2112  
اء و التشريع،وزارة بيبها،جملة القضحممد صاحل القويزي،حيثيات األحكام اجلنائية و تس-32

2912،السنة الثالثة و العشرون،فيفري  2العدل التونسية،العدد   
ومية،العدد ،اجمللة اجلنائية الق-قضاء احلكم –سرى صيام،معايري القضاء احلديث  -42

،2992األول ،مارس   

االجتيهاد السضائي :-هــــ  
 1-اجمللة السضائية:

4،العدد 3،العدد 2العدد،  2العدد 2919سنة  -  
،3،العدد 2،العدد 2، العدد2991سنة -  
3، العدد 2، العدد 2992سنة ،-  
4،العدد 2، العدد 2992سنة ،-  
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2،العدد 2994سنة ،-  
2،العدد2،العدد 2999سنة -  
  2،العدد 2111سنة ، -
2111،العدد 2111سنة  -  
،2،العدد 2112سنة ،-  
2،العدد 2112سنة ،،-  
،عدد خا  2،العدد 2113سنة ،-  
2، عدد2114سنة ،-  
2،عدد2114سنة ،-  
2،العدد2116سنة ،-  
2،العدد2116سنة ،-  
2،العدد2111سنة ،-  
جملة احملكمة العليا-2  
2، العدد2116سنة  -  
، 2عدد  2116سنة -  
2،العدد 2117سنة  -  
2،العدد2122سنة -  
نشرة القضاة:-3  
99، عدد 2967سنة، -  
4،العدد2969سنة،-  
2،عدد 2912سنة،-  
،2،العدد2913سنة،-  
2،العدد 2913سنة،-  
  43، العدد 2911سنة  -
42،العدد 2997سنة -  
67، العدد 2966النشرة السنوية للعدالة، ، سنة -  
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جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية  -  
 

 اثنيا : ابللغة الفرنسية:
1-ouvrages et thèses : 
4-Faustin Hélie,(L’obligation de motiver les jugements),Traité De L 

instruction Criminelle, 2ed, T.VI  

2-Frédéric Berenger,la motivation des arréts de la cour de 

cassation,presses universitaires d’aix-Marseille,2003 

3-Pierre Theveand, De L’obligation Pour Les Juridictions Répressives 

De Droit Commun    De Motiver Leur Décisions, Thése, Paris, 1914 

4-Jean Claude Soyer, Droit Pénal Et Procédure Pénal, Librairie Général, 

Quatriéme édition, Paris 1937 

5-Abdessalam damak, le juge pénal el la promotion des droit de 

l’homme en Tunisie, orbis , 2001 

6-Michelle laurerassat, procédure pénal, presse universitaire, 2eme 

édition, France, 1995 

7-Gaston Stefani, Le Vasseur, Droit Pénale Général Et Procédure  Pénale 

II,1975, 

8-Clara Tournier ,l’intime conviction du juge   presses universitaire 

d’Aix-Marseille.2003 

9-Pascale Deumier,le raisonnement juridique, Dalloz ,2013 

10-Perelman(chaïm)-Méthodes du droit logique juridique  

Dalloz,Paris1979 

11-Jean Pradel, Droit Pénal, T2, 1974 

12-Geneviève Giudicelli,Delage,le motivation des décisions de justice, 

thèse Doctorat, université de Poitiers,1979 

13-Robert vouin,la cour d’assises française de 1808 a1958 ,problèmes 

contemporains de la procédure pénale institut de droit comparé de 

l’université de Paris ,sirey ,Paris,1964 

14-Aly A. Rached,de l’intime conviction du Juge, Thése De 

Doctorat,Université de Paris, 1942 

15-Karim Jouaihia,L’intime conviction en matière pénale,mémoire pour 

l’obtention du diplôme d’études approfondis en sciences 

criminnelles,université Tunis,1999 

16-Le clech, de d’insuffisance de motifs, manque de base légale de 

décisions judicaire,j.c.p. 1948 

17-Pascale Deumier,le raisonnement juridique,recherche sur les travaux 

préparatoires  

18-Jacques manesse, Le problème de la motivation des décisions 

administratives, thèse de doctorat université, Paris11,1976 

19-Bertand CHEVALLIER,La motivation des actes juridictionnels ; 

thèse de doctorat ,université de RENNES,1974. 
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20-Henri Angevin,La pratique de la cour d’assises, traité formulaire ;4 

éme édition,litec,2005 ,France, 

 
2-ARTICLES et chroniques : 

1-Le Clech, Le Pouvoir En Cassation, En Matière Pénale,Juris Classeurs, 

Paris,1950 

2-Serge Dauchy et Véronique Demas-sion,(La non-motivation des  

décisions judiciaires dans l’ancien droit ,principe ou usage ),revue 

historique de droit Français et étranger ,T82,2 avril-juin,2004 

3-Tony Sauvel, Histoire Du Jugement Motivé, Revue De Droit Publique, 

1955 
4-Berltrand Mathieu(France),Table  ronde,constitution et sécurité juridique ـ   

Annuraire international, de justice constitutionnelle,1999   

5-Bernard strin, les libertés en questions, Montchrestien, 5eme édition 

paris, 2004 

6-jeorges wiederkehr, la logique du procés introductifs, volume il , 

Bruylant,Bruxelles, 2004 

7-Merlin,répertoire de jurisprudence,5 édition,1827 

8-Jacques Normand,Le domaine de la motivation, tome 3,lianges ;1998 

9-Vincent Brault- Jamin, L’appel Des arrêts d’assises ,revue 

pénitentiaire, Droit Pénal,   éditions Cujas , Décembre 2003 

10-Thierry Soulard, réflexion sur la notion d’intime conviction, Genèse 

et portée de l’article 353 du code procédure pénale, revue pénitentiaire, 

droit pénal,éditions Cujas,n°3 septembre ,2004 

11-Etienne verges(Absence de motivation des jugements et droit au 

double   degré de juridictions sous l’angle de l’article 6 de la 

CEDH),observations sous CEDH 24 juillet 2007 ,Baucher/France, révue 

pénitentiaire et de droit pénal,2007 

12-Theirry Garé,Catherine Ginestet,Droit Pénal et Procédure 

Pénale,Dalloz, 4eme édition, Paris, France 2006 

13-Jean Buffet,le contrôle de la cour de cassation et le pouvoir 

souverain, collection d’études juridiques, la cour de cassation et 

l’élaboration du droit,dirigée par Nicolas Molfessis,économicas,2004 

14-George Levasseur,de la minimisation du dossier de personnalité a la   

généralisation du pouvoir discrétionnaire, revue sc,crim,1964 

15-Jacques Verhaegen,le contrôle Conceptuel des motifs du Jugement 

Pénal Et les appréciations Souveraines du juge de fond, Travaux de 

Centre Nationale de recherche de logique(la motivation des décisions de 

justice), Emile Bruylant , Bruxelles, 1978 

16-W,Mastor,B,lamy( A propos de la motivation ,sur la nom motivation 

des arrêts d’assises :je juge donc je motive) D,2011 

17-FRANCOIS RUGAUX,La nature du contrôle de la cour de cassation, 

établissements émile Bruylant,Bruxelles,1966 
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18-Jean-Pierre Ancel,l’élaboration de la norme et le contrôle de la cour 

de cassation ,collection d’études juridiques,(la cour de cassation et   

l’élaboration du droit) dirigé par Nicolas Molfessis, économicas,2004 

19-Henri Angevin,la pratique de la cour de cassation ,traité formulaire,4 

éd, litec,lexis nexis,paris,2005 

20-Xavier bachelier ;Marie-Noëlle jaband-bacchellier,la technique de                 

cassation, pourvois et arrêts en matière. Dalloz, sirey,2003 

21-Theirry Garé, Catherine Gineset, Droit pénal et procédure pénale,4 

émé édition,paris.2006 

22-Jacques LEROY,La force du principe de motivation,la 

motivation ;tome11,1998 

23-Pascal TEXIER,Jalons pour une histoire de la motivation des 

sentences,La motivation,Tome    111,1998 

24-Adolph Touffait ;André Tunc,Pour une motivation plus Explicite des 

decisions de justice notament celles de la cour de cassation,revue 

trimestrielle de droit civil,éditions sirey,paris,n°3 ;1974 

25-Xavier LAGARDE ; La motivation des actes juridiques,La 

MOTIVATION, Tome111 /limoges-,Biblothéque cujas,1998 LGDJ 

26-Horatia Muir WAIT,LA motivation des arrets de la cour  de cassation 

et l’élaboration de la norme,Collection études juridiques ,éditions 

économica,2004 

27-Jean-Pierre ANCEL, l’élaboration de la norme et  le contrôle de la  

cour de cassation,collection d’études juridiques, la cour de cassation et 

l’élaboration du droit, dirigée par Nicolas Molfessis,économicas,2004 

28-Christion CHARRUAUT, A la frontiére du pouvoir souverain :le 

(contrôleléger),collection d’études juridiques, la cour de cassation et 

l’élaboration du droit, dirigée par Nicolas Molfessis,économicas,2004 

29-Jean Pierre MARGUENAUD,logiques de la cour  de cassation et de 

la cour européene des droits de l’homme,collection d’études juridiques, 

la cour de cassation et l’élaboration du droit, dirigée par Nicolas 

Molfessis,économicas,2004 

30-Ch.PERLMAN,La motivation des décisions de justice,travaux du 

centre nationale de recherches de logique,établissements émile 

Bruylant,Bruxelles,1978 

31-Christines Lazerges,liberteés et droits fondamentaux, Dalloz,8 

éditionparis,2002 
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