
  الجمھوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  يـــي والبحث العلمـــم العالــوزارة التعلي

  - قسنطينة - جـامعة منتـوري 

  السياسيةوم ـوق والعلـالحقكلية 

  

  

  الماجستير شھادةذكرة مقدمة لنيل م

  فرع قانون العقوبـات والعلـوم الجنـائية

  

  

  

               :إشراف  تحت                                                    :إعداد الطالبة 

  عبد الحفيظ طاشور/ ا3ستاذ الدكتور                               نعمون آسيا

  

  :  لجنة المناقشة أعضاء    

  

  أستاذ التعليم العالي، جامعة منتوري، قسنطينة ، رئيسا            لخضر  مالكي -    

  ومقرراأستاذ التعليم العالي، جامعة منتوري، قسنطينة ، مشرفا     الحفيظ طاشور عبد -    

  أستاذ التعليم العالي، جامعة منتوري، قسنطينة ،عضوا             مكيدردوس  -    

  

  

  

  2010/2011السنة الجامعية  

  

  اليقـين القضائـي وسلطة الرقابـة عليــه

  دراسة مقارنة

  و ا8جتھاد القضائيبين الفقه ، النَص 

  



  

  رــوتقديشكر 

  
ھ::داني بن::وره وأع::انني  أف::تح ھ::ذه الم::ذكرة باس::م هللا العل::ي القدي::ـر، ال::ذي           

بفض::له عل::ى اتمامھ::ا وجع::ل العس::ير م::ن ھ::ذا العم::ل يس::يرا واص::لي واس::لم عل::ى 
  المصطفى البشيـر، النذيـر، عليه افضل الصGة وازكى التسليم 

  

  ما بعد أ

  

إن كان على المرء ان يذكر لذي الفضل فضلھم ف:إني اتوج:ه مق:رة بالش:كر           
ال:ى ك:ل اس:اتذتي ا8ج:Gء بجامع:ة منت:وري قس:نطينة،  والعرفان والتقدير وا8متنان

راجي::ة م::ن الم::ولى س::بحانه وتع::الى أن يجع::ل م::ا غنمت::ه م::نھم فت::رة تعليم::ي ص::دقة 
  .جارية تضاف الى صحائف حسناتھم 

  

  وأخص بالشكر          

ال:ذي قب:ل اPش:راف عل:ى   طاشور عبCد الحفCيظ الفاضل، الدكتور ا3ستاذ           
ك::َل ك::ان ل::ه  طيل::ة م::َدة ا8نج::از، كم::ا متواض::ع ورع::اه بك::َل ج::َد وتف::انھ::ذا العم::ل ال

عناي:ة ،  بك:لَ  ،مش:رفا و موجھ:اأستاذا و  بصفته، هالفضل الجليل في إتمامالفضل و
  .عن ذلك  رعاه هللا وأثابه والعطاء، سخاءبفائض ال

  

ل::ي بش::رف المحترم::ون، رئيس::ا وأعض::اءا، ال::ذين امتن::وا ع اEسCCاتذة ا3فCCذاذ        
قبول مناقشة ھذا البحث وضحوا من ثمين وق:تھم لق:راءة ص:فحاته وتقييمھ:ا بمي:زان 

  .العارفين راجية من المولى عَزوجَل ان ينال ھذا الجھد رعايتھم وتقديرھم

  : إلىوالتقديرل الشكرـختاما جزي            

  

ك:َل  بعي:دأو  قري:بنج:از ھ:ذا العم:ل البس:يط م:ن ي ي:د الع:ون Pـل: من م:دَ  كلَ         
، الحاملين لوائھا شعارا والمدافعين عنھا جھارا،المك:افحين المؤمنين بالعدالة والحقَ 

   .من أجلھا ليG نھارا

  

  

  نعمون آسيا                                                             

  

  



  

   داءـــــــــــــــإھ

  

  
   :ى ــإل    

  
  ..ي الطاھرة والزكيّةـــروح أم                 

   ةـل نادياقة العزيزة كحـروح الصدي                 

  

  

   ب ثراھمايرحمھما هللا وط                                              

                                                    

  :ى ــإل    

  

  

  

  .عمره وعلمني فضG، أطال هللا فيالذي رعاني العزيز  يــأب                     

  .من دعم وعون  عَما قدمه لـيالغالي أثابه هللا   يـزوج                          

         ال، فضل هللاــاز، فريــنيشھ اEعزاء،  يـأبنائ                           

  .ئيأصدقائي وزمO، وإخوانيالكريمات أخواتي                            

  .كَل من اعانني وشَد أزري وتكرم علي بصالح الدعاء                           

  

  

  

  وثمرة جھدي أھدي باكورة عملي                          

  

  



  

  

  

  

 مقَدمــــــــــة
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  ةـــمدّ ـــمق

  

كانت و منذ القدم بادئه بضمير ا�نسان و م ترتبطافكرة العدالة  إذا كانت              

أضحى مطلبا واقعيا تجسيدھا  فإنّ   ،المجتمعات المتعاقبة فرادأفرد من  كلّ ل ا)زم اھتماما

تسعى لضمان تحقيقھا بشتى الطرق وبجميع   المعاصرة، الدولتطلعات جميع  تصدري

الجميع سواسية  بصورة تفيد وتنّم على  أنّ   المتباينة، ةجتماعي)ا وسائل داخل تركيبتھاال

  .بل وفي جميع المكتسبات   ،في الحقوق والواجبات

  

 بشFFFكل سFFFليم الواحFFFد  داخFFFل شFFFرائح المجتمFFFع النبيFFFل المكسFFFب اتفعيFFFل ھFFFذ نّ إ              

علFFFFى أن تFFFFراھن  دولFFFFةلل K يمكFFFFن بFFFFأي حFFFFال مFFFFن اMحFFFFوالفFFFF لFFFFيس سFFFFھK،  صFFFFحيحو

FFFFة قتحقيFFFFة و العدالFFFFاتطبيق نجاعFFFFا إذا  إ)َّ   ،ھFFFFدت بھFFFFى عھFFFFن إلFFFFلطة مFFFFلطال سFFFFات س

FFFّون   ،ةالقويFFFتك FFFةمُ  تھاقبضFFFرارفعّ   ،حكمFFFاذ القFFFي اتخFFFة فFFFي الFFFجاعة فFFFاح و شFFFا�فص

  دونھFFFا مFFFن السFFFلطات نمسFFFتقلة عFFFسFFFلطة ذلFFFك ھFFFو أن تكFFFون  كFFFلّ  بFFFل اMھFFFم مFFFن  ،عنFFFه

   .آلياتھا  و اكلھاـيكل من ھيالتي تكون قد أنشأتھا كھ

  

 ھتFFFه اMعبFFFاء  السFFFلطة التFFFي يمكنھFFFا القيFFFام بكFFFلّ وحFFFده  القضFFFاء نّ الواقFFFع ھFFFو أ             

 ھم ممارسFFFات أنFFFواع كFFFلّ تمتFFFد لتشFFFمل  واسFFFعة فضFFFاءاتمFFFن لZفFFFراد وفره مFFFا يFFFُبوھFFFذا 

  تھم وإرادتھFFFFمون قFFFFوّ سFFFFتلھميون وـالقانFFFF رايFFFFةتحFFFFت  ونشFFFFطني  ،الجماعيFFFFة والفرديFFFFة 

داخFFFل ھم تكFFFافلق حقFFFّيو ھموازنـتFFFيصFFFون   ،لھFFFم بشFFFكل يضFFFمن اسFFFتمرارھم تFFFهحمايمFFFن 

  .اجتماعية واحدةتركيبة 

  

ة ـبھذه المسؤوليF هوطالما أثقلنا كاھلسلمنا بھذا التكليف لجھاز القضاء لكن طالما              

 ورود الخطFأيصFادف ذلFك بحFت وقFد  نبضFه بشFري أنَ  إلFىمFن التنبيFه  فإنّه ) بدّ   ،الصعبة

  .ي أيضا ـورود الخطأ القضائحتمية التسليم بالوقوع في  ة مّ ومن ثَ   لفيما يأتيه من أعما
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 نFFزنأن  ھFFو استسFFاغته مكFFنلكFFن مFFا ) ي  كFFذلك، ومFFا زال ناMمFFر كFFا أنّ الواقFFع              

دل مFن العFفلFيس   رجFل عFادي،كيأتيFه  بذات المكيال الFذيكحاكم  القاضي الذي يأتيه خطأال

ى بFالبراءة ـة أو حتFَـالخطFأ با�دانFالظلFم يتجسFد فFي ان ھذا ـسواء ك يظلم القاضي بحكمه أن

ون ـالقانFو عـFـالواقي أن يطFابق دومFا صFحيح ـإذ يفتFرض فFي الحكFم القضائF  ،غير الصائبة

Fا للحقFقةيـوأن يكون عنوان FمجسFودةـدا للعدالFو  وإ)ّ  ، ة المنشFوق فھFث بحقFن العبFرب مFض

   . اتعاستقرار المجتمب من أبواب زعزعة اـبالناس و

   

عبFFFر مختلFFFف العصFFFور الجزائFFFي الFFFذي يصFFFدره القاضFFFي الحكFFFم  ظFFFللقFFFد               

FFFع شFFFـموضFFFات اد و ـك وانتقFFFؤال بFFFرحيُ السFFFان طFFFا إذا كFFFا فيمFFFم يح دومFFFذا الحكFFFھFFFّق ـق

 Kالمجتمعاتالعدالة التي تتطلع إليھا سمو فع.  

  التعقيب النقد وو المKحظات فتح باب الذيأ القضائي ھو التسليم بالخطاستساغة  كما أنّ 

رة ـتعرف اMحكام الجائ أيضا أنبل ومن غير المقبول  من غير المعقول هـوقيـل أنّ 

والقرارات  اMحكاممن  دـطبع العديالتناقض الذي ف ، ق ا)ستقرار والثباتـوالمعلولة طري

سبيل و هـيقينالقاضي الجزائي ل نـتكوي الجزائية ھو الذي فتح مجا)ت البحث حول كيفية

بمقتضى حكم  تسواء كان ،ھممتّ فرد   أيّ  قَّ في ح ق بھانطي القناعة التي ىـإلوصوله 

  .البراءة أو ةـا�دان

  

تمحFFFFورت فFFFFي  ، وا)ستفسFFFFاراتمFFFFن اMسFFFFئلة  كثيFFFFرتبعFFFFا لFFFFذلك الانبثFFFFق و             

ھFFFFي  ة أمـذاتيFFFFذه القناعFFFFة ـھFFFF فيمFFFFا إذا كانFFFFتو مجملھFFFFا حFFFFول طبيعFFFFة قناعFFFFة القاضFFFFي

الحقيقFFFة عكFFFس وصFFFل إليFFFه بالبحFFFث والتنقيFFFب أم  عمFFFلوھFFFل ھFFFي  ؟ موضFFFوعية  قناعFFFة

 ا أنّ ـطالمFFF يھFFFاووصFFFل إل يقينFFFهن وّ ـكيFFFف كFFF ذلFFFك ھFFFو مFFFن كFFFلّ  اMھFFFمّ مFFFا ربّ و  ؟ ذلFFFك

  ؟ الجريمة أصلھا الماضي

 إذ  ،واقع العمليمسالة اليقين  تبدو بسيطة على خKف ما ھي عليه في ال إنّ              

وھو ما يفسر  ، ومشايخھم ى على أفحل القضاةـتّ ح صعبةالمعقَدة و جدّ ائل الستعتبر من الم

زال قائما  ماكان والجدل  أنّ ل ب فرض الرقابة عليه،  بشأن نعبر السنياختKف الفقه 
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 يالقانون نشاط القاضي قصرھا علىوھل من الممكن  الرقابةھذه ممارسة حدود  حول

              ؟ اـمع يوالواقع يالقانون تشمل الجانبينسع لتتّ ھا أنّ  أم  ! فحسب

       

ن أى المعFFالم التFFي كانFFت مرسFFومة لFFه بFFسFFع نطFFاق الرقابFFة إلFFى أن تعFFدّ لقFFد اتّ              

واعتبFFFر الFFFبعض ذلFFFك  ، شFFملت عناصFFFر كFFFان ُمسFFFلَم لقاضFFFي الموضFFوع اختصاصFFFه بھFFFا

أكثFFFر ھFFFو تتبFFFع خطFFFوات التشFFFريع  مFFFا يھمنFFFي ولعFFFلّ  ، تFFFدخK سFFFافرا فFFFي صFFFميم عملFFFه

د يكFFFون ـوالوقFFFوف علFFFى مFFFا قFFF ، مقارنFFFة ببFFFاقي التشFFFريعات الجزائFFFري فFFFي ھFFFذا المجFFFال

  .مع باقيھا ة مقارنة قه عبر مراحل تطور منظومته القضائية التي تعتبر فتيّ حقّ 

  

  ار الموضوعـاب اختيـأسب : أو�    

  

ة أسFFFباب عFFFدّ  مFFFن واختيFFFاري لFFFهذا الموضFFFوع ھFFFفFFFي  يبحثFFF شFFFغف لقFFFد انبثFFFق             

  : التاليـةإجمالھا في النقاط  يـنيمكنع ـودواف

− FFFيولـمي FFFي كFFFث فFFFى البحFFFر إلFFFلّ ـالكبي FFFؤون العدالFFFلّ ـشFFFذا العال ة وكFFFل بھFFFا يتصFFFمFFFم ــ

  .حـالفسي

− FFFFَل يحبFFFFَلّ لتطلFFFFع كك FFFFي واقFFFFع فFFFFراد المجتمFFFFن أفFFFFرد مFFFFع الحـفFFFFي ّكFFFFام التFFFFحكMام وا

  .غ ـا�عKم باھتمام بالو المجتمعما يتداولھا والتي عادة  ، يصدرونھا

تذبFFFذب اMحكFFFام  التFFFي تتمحFFFور حFFFول الھائFFFل مFFFن اMسFFFئلة  الكFFFمّ فFFFي وحيرتFFFي  نبھFFFاريإ −

FFاـفيمFFة ا بينھFFن جھFFذا مFFرى  ، ھFFة أخFFن جھFFاكمومFFول الحFFه حFFا  نفسFFى بھFFذي قضFFمّ الFFث 

  .مجملھاعن عن أكثرھا إن لم نقل  بة والردّ ة ا�جاـمحاول

سFFFFام عمFFFFل تَّ رغFFFFم ا  ،الرقابFFFFة المضFFFFروبة علFFFFى عمFFFFل القضFFFFاءى بمّ مFFFFا يسFFFFالبحFFFFث في −

  .ومجا)تھاالتغلغل في نطاقھا محاولة الولوج و ثمّ  ، با)ستقKلية القضاة

 فFFFFFي ضFFFFFوء ا�شFFFFFكا)ت المثFFFFFارة حFFFFFول ھFFFFFذا الموضFFFFFوع و مناقشFFFFFتھابعFFFFFض طFFFFFرح  −

فFFFFFFاق تّ ا)بFFFFFFراز نقFFFFFFاط التشFFFFFFريعات المقارنFFFFFFة والسFFFFFFعي �و ع الجزائFFFFFFري ــFFFFFFالتشري

  . اعـقدر المستط ا�جابة عنھا ھا ومحاولةـبينفيما ختKف ا)و
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وھFFFFم القضFFFFاة ا)ختصFFFFاص أھFFFFل ة مFFFFن خاّصFFFF  ،نFFFFدرة الكتابFFFFة فFFFFي ھFFFFذا الموضFFFFوع −

  . ةـونيين عامّ ـى من طرف القانحتّـن وــمارسيالمُ 

  

  اليةـا�شك :اـثاني    

  

ور حFFFول ھFFFذا مFFFا يثFFFفFFFي كشFFFف الغطFFFاء علFFFى  البحFFFثھFFFذا  إشFFFكاليةتتمحFFFور                

جتھFFFاد ،  ا�وسFFFلطة الرقابFFة عليFFه بFFFين الFFنص القضFFائي نـاليقيFFالFFذي يتعلFFFق ب موضFFوعال

  : نـاثنتين ـمن زاويتيه ـفي توغلوال ، القضائي والفقه الجنائـي

  

 أھFFFFمّ  ودراسFFFFة إبFFFFراز طابعFFFFهمحاولFFFFة وه ـفFFFFي اليقFFFFين ذاتFFFF بحFFFFثال :أو)ھمFFFFا              

فعKFFFF  اليقين يُعFFFFدّ بFFFFالحكFFFFم فيمFFFFا إذا كFFFFان  لتأكFFFFدل  ،هـإليFFFFالوسFFFFائل والضFFFFمانات المؤديFFFFة 

  .اتنشدھا المجتمعتالتي عنوانا للحقيقة 

التعرف لكشف عن سبب عدم اتفاق التشريعات بشأنه ول  نتقلأا وإن كان كذلك فسوف أمّ  

اتھا ـسبب اختKفھا مرجعه اختKف قوانينھا ا�جرائية أو اختKف اديولوجيفيما إذا كان 

  .ا ھــوسياسات

  

بناء ووسائله في طريقه  بعتبت ذلكونفسه  عمل الحاكمالولوج في  :ثانيھما              

اتخاذ العوامل المؤثرة في  ومعرفةفي حقل الجريمة  هكيفية توغلو ، عقيدتهن ـحكمه وتكوي

مخارجه الكشف عن و  ،البراءة مبا�دانة أسواء كان   ،تبرير قضائهفي سKحه  وقراره 

   .ضميرههللا وقضاء بما يرضي لواخطأ وا)نز)ق لتجنب ال

ة ختم يضفي ـالرقاب  أنّ  ھل ، وھو مھمّ  عن سؤال جدّ  ا�جابةب نتھاءا�أخيرا              

ما وبل   ؟ اھــممارساتوحدود  ما ھي معالمفكذلك  تكان نوإ  ؟ الحصانة عن حكم القضاة

  ؟ اطبيعتھي ـھ
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  ة الدراسةـأھمي: الثا ـث    

  

 وبسFFFيطة بسFFFيطةمسFFFاھمة ھFFFذه الدراسFFFة  تبFFFرعتُ  ،ةــFFFالعلمية ـZھميFFFل بالنسFFFبة              

وصFFFول إلFFFى تكFFFوين فFFFي الالجزائFFFي القاضFFFي  اعھFFFتَبي يتFFFال أھFFFم الوسFFFائلتطFFFرح  اجFFFدَ 

FFFه وتبريFFFهـعقيدتFFFام  ر حكمFFFأمFFFي  عـالجميFFFوھFFFا نتFFFد كبياج ـأيضFFFـجھFFFه، علَّ ر قـFFFت بFFFي مFFFن

 ل آخFFFر يطرحFFFهـلعمFFFتكFFFون حجFFFر بنFFFاء  نFFFةعيّ بفكFFFرة م إلFFFى ا�يحFFFاءمFFFن ورائFFFه  أصFFFل

ّ عمق ودقَ  ج أكثرـنتائبتقديم  جھدهفيثمر  ، لـباحث فح   . ة في ھذا الموضوعـ

    

              FFFبةأّمFFFFل ا بالنسFFFFة العمليFFFھميZتح أف ، ةـFFFFى فFFFFل إلFFFذا العمFFFFل ھKFFFFن خFFFعى مFFFFس

  إفFFادة متقFFدية وة والقضFFاة خاّصFFعاّمFF القضFFاءعلFFى عFFالم  إطKلFFة نافFFذة صFFغيرة وجعلھFFا 

   .عملھم في ى القضاة المبتدئين وحتّ ل ـب  ،طKب القانونل

والمجھFFFود  ر الFFFرأي العFFFام حFFFول عمFFFل القاضFFFيـتنويFFFليسFFFير لقFFFدر احFFFاول ولFFFو باأكمFFFا  

ھFFFذا حFFFول  اس ـوذھنيFFFات بعFFFض النFFF وتصFFFحيح أفكFFFار ، قبFFFل النطFFFق بحكمFFFهالFFFذي يبذلFFFه 

  . الموضوع

  

  أھداف الدراسة :عاـراب    

  

الذي اكتساب المعرفة الصحيحة بشأن اليقين  ھو ھذه الدراسةالھدف العام من               

�دراك حقيقة  السعي ھواMكثر من ذلك   ،دى القاضي الجزائي عند إصدار حكمهـل ديتولّ 

  .ةو الخاصّ  ةتحقيقا للمصلحة العامّ  للجميعوكشفھا عمله 

والتدليل عن مدى  خباياه وكلّ  لب  ،القضاء توضح ھذه الدراسة أھميةكما               

وسبله في إصدار  هتوضيح منھج ثمَّ والمكتسبات ات ى الحريّ ـمصداقيته في الحفاظ عل

 اوالرقابة المضروبة على نشاطه أمور لهالممنوحة  فيما إذا كانت اwليات تقديرو ، اMحكام

  . سKمتھمالمجتمع و استقرار أفرادة وناجعة في ضمان ـالفعّ 
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 لحقيقةفي الوصول إلى ا إمكانيات القاضيأھداف بحثي أيضا طرح  من إنّ                

وتوطيد رباط الثقة  ومـاكم و المحكـالح جراء مصالحة بينإ ةمحاولوالمجتمع  ھادالتي ينش

مدى قياس لصياغة اMحكام وضعت التي وُ  اMطر العامة تقييمسعى أيضا إلى أ ، بينھما

  . انــوص دعائمه العدل و اMمة مجتمع مرصُ في إقامونجاعتھا صKبتھا 

  

  منھج الدراسة:  خامسا    

  

أن  حاولت لبحثلة مناھج عدّ  اختيار واعتمادطبيعة ھذه الدراسة ستلزمت إ              

 .ذلك  الحاجة والضرورةما استلزمت كلَ   ،في موضعه كKطرح أ

 إليهما انتھى وصفي �يضاح الالمنھج  كذلك استخدمتالمنھج التحليلي و تاستخدملقد 

  .في ھذا المجالمن نصوص قانونية ته التشريعات المختلفة سنّ وما من آراء الفقه 

 كلّ  وإبراز المنھج المقارن �يضاح أوجه ا)تفاق والتباين فيما بينھا على تكما اعتمد

ل عبر العصور داخمة وتتوغل ـالجري اي تنفذ منھـة التـالتشريعيالثغرات والفراغات 

  . ات ـالمجتمع

  

  الدراسات السابقة : ادساـس    

  

علFFFى غFFFرار  ائيـنFFFفFFFي الحقFFFل الج الحقيقيFFFةلFFFم يأخFFFذ ھFFFذا الموضFFFوع مكانتFFFه               

FFFFاقي المواضيFFFFمةـبFFFFات المحتشFFFFض الدراسFFFFدا بعFFFFل   ،ع عFFFFال إذ ظFFFFذا المجFFFFھFFFFامحاط 

  اضي غلب الدراسات تناولت الحكم الذي يصدره القأ بل أنّ  بس والغموض، بالل

FFFة التغلغFFFياغته متجنبFFFمونه وصFFFث مضFFFن حيFFFة ـمFFFلطة المطلقFFFي السFFFدخل فFFFا يFFFي مFFFل ف

  .له إلى ذلكـن عقيدته وسبيـي تكويفللقاضي 
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الموضFFFوع مFFFن  تFFFب فFFFي ھFFFذامFFFا كُ بھFFFذا العمFFFل إلFFFى اسFFFتقراء  لقFFFد سFFFعيت              

 فFFFي  بنFFFاء المعلومFFFات والبيانFFFات التFFFي تُسFFFھم ا)سFFFتئناس بكFFFلّ وحاولFFFت  ، قريFFFب أو بعيFFFد

طالمFFFا لFFFم   ،إليFFFه الوصFFFول وقأتFFFُمات لمFFFا منھFFFا مقFFFدّ  وتوضFFFيح أفكFFFاري بشFFFأنه وجعلFFFت

  .ومـالمرس يـتتعارض مع أفكاري ومنھجي وھدف

  

ي أفFFFFادتن  وبحFFFFوث، دراسFFFFات  كتFFFFب، فFFFFي ھFFFFذا المضFFFFمار علFFFFى تطلعFFFFإ                

اضFFFFي ن القـب بعنFFFFوان يقيFFFFاكتFFFF : ھاـمنFFFFلبحFFFFث ي اـفFFFF انطKFFFFق اتمحطFFFFّ وكانFFFFت لFFFFي

FFFFةـالجنائFFFFة مقارنFFFFي دراسFFFFي وھ  FFFFدكتور إيمFFFFـللFFFFد علFFFFـي الجـان محمFFFFو ، ريـابFFFFباكت 

ور ـة وھFFFFي أيضFFFFا  دراسFFFFة مقارنFFFFة للدكتFFFFلFFFFَـتقFFFFدير اMد فFFFFي سFFFFلطة القاضFFFFي الجنFFFFائي

 ق القFFانونـحFFدود سFFلطة القاضFFي فFFي تطبيFFآخFFر بعنFFوان  بوكتFFا ، محمFFدفاضFFل زيFFدان 

   .ونـمأم ةـسKمل

حسFFFن موسFFFى لي ـسFFFلطة القاضFFFي الجنائFFFبعنFFFوان  تيFFFـرالة ماجسـرسFFF كمFFFا اسFFFتفدت مFFFن

بعنFFFFوان   مفيFFFFدة سFFFFويدانمتنوعFFFFة كرسFFFFالة الFFFFدكتورة دكتFFFFـوراه ائل رسFFFFو مــFFFFبكFFFFار حات

FFFاع الذاتFFFة ا)قتنFFFـنظريFFFي الجنائFFFالة  ، يـي للقاضFFFورسFFFدكتور محمFFFازي دللFFFت  حجFFFتح

أخFFFFرى بعنFFFFوان و  ائيةـوى الجنFFFFـلFFFFى موضFFFFوع الدعFFFFعرقابFFFFة محكمFFFFة الFFFFنقض عنFFFFوان 

ة ا�ثبFFFات بFFFين الشFFFريعة والقFFFانون وتطبيقاتھFFFا ـالقاضFFFي الجنFFFائي فFFFي تقFFFدير أدلFFF سFFFلطة

وغيرھFFFFا مFFFFن  ، عبFFFFد هللا صFFFFالح بFFFFن رشFFFFيد الFFFFربيشلفFFFFي المملكFFFFة العربيFFFFة السFFFFعودية 

  .المتواضع البحث اع ھذـقائمة مراج من مشتمKتت التي كانت اـالدراس

      

  صعوبات الدراسة : سابعا 

  

الصFFFعوبات مFFFن  نّ إفFFF ،ة الدراسFFFات السFFFابقة فFFFي ھFFFذا الموضFFFوعقلFFFَنظFFFرا ل               

وصFFFعوبة  ة المحليFFFة منھFFFاالمراجFFFع خاّصFFF بھFFFذا البحFFFث نFFFدرة وأنFFFا أقFFFوم التFFFي واجھتنFFFي

عليھFFFFا كتفFFFFي  بFFFFا)طKع أ ا جعلنFFFFيّمFFFFم ،التوصFFFFل لتحصFFFFيل بعFFFFض المراجFFFFع اMجنبيFFFFة

  . وتيةـالشبكة العنكبواجھات بعض مواقع  على
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مFFFنھم  تتقربFFFالFFFذين  ختصFFFاصھFFFات النظFFFر MھFFFل ا�وجفFFFي تبFFFاين ال أنّ  مّ ـFFFـث              

ة وضFFFع خطFFFّلالعمFFFل  ب علFFFيّ وصFFFعّ  ، نوعFFFا مFFا يارـعنFFFدھم ذبFFFذب أفكFFFي حFFFاجت تسFFألو

   .الموضوع لھذاقة ـشاملة ودقي

لتوصFFFFل إلFFFFى عFFFFدم االعمFFFFل ھFFFFذا فFFFFي  ت طريقFFFFياعترضFFFFمFFFFن العقبFFFFات التFFFFي  أنّ كمFFFFا 

 يھFFFو مFFFا جعلFFFالمنشFFFورة منھFFFا و اMعمFFFالة خاّصFFF  ،صFFFحابھاMار ــFFFمناقشFFFة بعFFFض اMفك

  . قــالتعلي بحقّ ي احتفاظع ـم المناقشة مباشرةبالقراءة دون  يكتفأ

   

  ة الدراسةخطَ :  ثامنا    

  

             FFFة  تلفّصFFFذه الدراسFFFاعابھFFFيتب FFFّة علّ خطFFFاملة وملّمFFFون شFFFا تكFFFوع ھFFFة بالموض

 ثنFFFينا فFFFي فصFFFلينة زت العديFFFد مFFFن النقFFFاط الھاّمFFFأبFFFرفلقFFFد   ا،ـه سلفFFFـبFFF تفFFFالFFFذي عرّ 

  . مةمقدّ بوابتھما  تجعل

            

ة نقFFFFFاط ويشFFFFFمل عFFFFFدّ  لهـومراحFFFFF شFFFFFروط اليقFFFFFين يعFFFFFرض :  اMولالفصFFFFFل               

يبسFFFط  يمFFFارس و كيFFFف  ،الجزائFFFي مFFFن طFFFرف القاضFFFي ول الFFFدليلـشFFFروط قبFFF،  منھFFFا

FFFة علFFFلطته التقديريFFFدّ ـسFFFدليل المقFFFـم إليى  الFFFواء ، هـFFFك  سFFFان ذلFFFالقبول كFFFرفض أو بFFFال  

 ن مFFFن كFFFلّ ـليقيFFFلي ـFFFـمرحلFFFة التسFFFاؤل وا�جابFFFة حFFFول  كيفيFFFة اسFFFتخKص القاض لتFFFأتي

استخKصFFFFه حكمFFFFا سFFFFواء عنFFFFد   ، القضFFFFائية ةـاMدلFFFFُّعرض عليFFFFه مFFFFن كFFFFان قFFFFدمFFFFا 

  . ة أو البراءةـا�دانب

  

 بسFFطت دراسFFتي علFFىفيFFه و ، نـاليقيFF الرقابFFة علFFى يعFFرض :انيـFFـالفصFFل الث              

  ونـالقانF جانFب المضFمون وجانFب وھمFا  ،مـعصFبي الحكF علFى ھFاونطاق مضمون الرقابFة

MلFFك نتقFFد ذلFFى  بعFFإلFFور راز ـإبFFذصFFاھر ھFFة هومظFFض  الرقابFFري وبعFFريع الجزائFFي التشFFف

  .اء الحكم المعيبــم أو إلغـخذھا في تقويي تتَ ـواMوجه الت،  التشريعات المقارنة



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ولالفصل ا3

  ن ومراحلهــشروط اليقي
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ات ـوالتوصيFوا)قتراحFات  ، برز النتFائج المتوصFل إليھFابخاتمة تُ  يدراست تمتتخارا ـأخي 

  : بيانـه يـوذلك على النحو اwت

  

  مة مقدّ               

  لهـن ومراحـشروط اليقي :  ا1ولالفصل            

  اليقيـنشروط :  المبحث ا1ول       

  اليقيـنمراحل  :المبحث الثاني       

  نـالرقابة على اليقي : يـانـالثالفصل            

  مضمون الرقابة:  المبحث ا1ول       

  صور الرقابة :انيـالمبحث الث       

  اتمة ـخ              

  

  

  

  

  

  

  

  ا1وللفصل ا

  ن ومراحلهـشروط اليقي 

  

الذي يمارس القاضي الجزائي نشاطه  الواسع ائية المجالنالج ىتعتبر الدعو              

 المنشودالمجتمع الحقيقة وتحقيق ھدف  اكتشافإلى  من خKله ينفذوھي مدخله الذي  هفي

فھو مطالب  ى من العبثتَ ) يتأ ھذا المبتغى هإدراك لكنَ . و بسط العدل وإحقاق الحقَ ـوھ

وإقامة الدليل  الدعوى عرض بين يديه من مصادر إثبات فيما يُ  بالبحث والتنقيب وراء كلَ 
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ن ـوبنائھا على اليقي تكوين عقيدتهفي أولويات اھتمامه  عتبر منذلك يُ  ل أنَ ـب ،عليھا

  .امـالَت◌َ 

  

 وھو يتھيأ للفصل في الدعوى أيضا القاضي الجزائي ھنايدخل في انشغا)ت               

 كلَ طبيعته وموضوعه وعليه في سبيل ص يمحت، فحص نوعه ،  نظر في ماھية الدليلال

بتعاد باعتقاده ا� أيضا والقضاء على السواءالفقه رھا التي قرَ لضوابط ا جميعذلك احترام 

  .متطلبات البحث والمحاكمة كلَ السعي لتحقيق  و ما ھو شخصي عن كلَ 

  

ما  كلَ ومناقشة م إليه مطلق السلطة في بحث الدليل المقدَ للقاضي الجزائي إَن               

إلى أن  ، واستقKلية ةحريَ  بكلَ  ، نفيأوثبات إ ة ـ، سواء كانت أدل ةـأدلَ عرض عليه من يُ 

 ذلكو) يقيده في  بحسب طبيعته، الدليل نفسه استخKص عقيدته من مضمون  ينتھي إلى

التي مؤديا بالعقل والمنطق إلى النتيجة  ،سائغا ا)ستخKصقيد سوى أن يكون ھذا  أيَ 

  .البراءةبا�دانة أو  سواء كان قضاءه  توصل إليھاي

  

في الكشف  هتتبعنا خطوات ،قصد معرفة ھذا المسار الطويل في عمل القاضي              

انتقلنا  ثمَ " اMولالمبحث  "من خKل دراسة شروط اليقين ز حكمهي تعزَ ـالت ةـاMدلَ  كلَ عن 

  ."الثاني  المبحث "نـبھا للوصول إلى ھذا اليقي التي يمرَ  دراسة المراحل ىـإلبعد ذلك 

  

  

  

  ا1وللمبحث ا

  ينـــوط اليقرـش

  

ة َجFFFح ركيFFFزة الحكFFFم الجزائFFFي و فFFFي المFFFواد الجنائيFFFة،ة ا�ثبFFFات أدلFFFَ عتبFFFرتُ               

ه بنFFFى عقيدتFFFه َن◌َ أوالقFFFول  دليلوھFFFي أيضFFFا سFFFنده للتFFF حكمFFFهالقاضFFFي فFFFي الFFFدفاع عFFFن 

  .حتمالا)ظن وأنواع ال بعيدا عن كلَ  ،على الجزم واليقين
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ھFFFFام و يفتقFFFFر للFFFFدليل يعنFFFFي حتمFFFFا ا�تَ ملFFFFف جزائFFFFي علFFFFى القاضFFFFي وھFFFF عFFFFرض أيَ  إنَ 

ي ونُصFFFFFرة المظFFFFFالم و المسFFFFFاس بالحريFFFFFات الفرديFFFFFة ة التعFFFFFدَ ا)رتجFFFFFالي وفFFFFFتح ھFFFFFوَ 

 ھFFFدم  قرينFFFة البFFFراءة إلFFFىھFFFذا يFFFؤدي  وكFFFلَ  لZشFFFخاص والتجFFFاوز علFFFيھم باسFFFم القFFFانون،

ضFFمان سKFFمة واسFFFتقرار تھFFا فFFي الحفFFFاظ علFFى المكتسFFبات ووكسFFر شFFوكة العدالFFة وھمَ 

  . ككلَ المجتمع 

    

محاكمFFFFFة  وضFFFFFرورته فFFFFFي مسFFFFFار أيَ  الFFFFFدليل القضFFFFFائينظFFFFFرا MھميFFFFFة و              

دراسFFتنا فFFي ط سFFبفإننFFا سن للحكFFم الجزائFFي، ايعتبFFر عمFFاداليقFFين القضFFائي  تسFFليما بFFأنَ و

 دراسFFFة وذلFFFك بتحديFFFد شFFFروطه مFFFن خKFFFل  هن كيفيFFFة تحصFFFيلـلكشFFFف عFFFل ھFFFذا المقFFFام

 ىـعنايتنFFFFا إلFFFFه َجFFFFنو ، بعFFFFد ذلFFFFك ثFFFFمَ  )اMولطلFFFFب الم (فFFFFي  القضFFFFائية ةاMدَل◌َ  رتFFFFوافَ 

بشFFFيء ذلFFFك  كFFFلَ  )المطلFFFب الثFFFاني  ( فFFFي القضFFFائية ةاMدلFFFَھFFFذه توضFFFيح مFFFدلول سKFFFمة 

   . انياتـمكإ جھد و من ر لناما تيسَ  بكلَ و قـمن التفصيل والتدقي

  

  ا1ول لمطلبا

  ةـر ا1دلَ ـتواف

  

ائيFFFة التFFFي بFFFين زينظFFFر الFFFدعوى الجوھFFFو وحFFFده ائFFFي علFFFى القاضFFFي الجزيقFFFع               

 فFFي الملFFفمFFن عFFدمھا  ة ا�ثبFFاتـأدَلَ◌FF فFFي مFFدى تFFوافري والتقَصFFالبحFFث عبFFئ  ، يديFFه

  .  يـة نفـأدلَ  العكس م ا�تھام وتؤكده أمتدعُ ة ـسواء كانت أدلَ 

تحصFFFFيلھا وإيضFFFFاح مواقFFFFع وجودھFFFFا مFFFFن و بتقَصFFFFيھا لFFFFذلك فھFFFFو مطالFFFFب                 

إذ  ، فFFFي مFFFدى سKFFFمتھا ومشFFFروعيتھا نظFFFرالثFFFَم  عFFFرض عليFFFهتُ  وىـدعFFF فFFFي كFFFلَ  عFFFدمھا

  .ھاـفي أ للحكمـو يتھيـيُعتبر ذلك من أولويات اھتمامه وھ

أفFFFراد ) سFFFبيل لFFFه غيFFFر ھFFFذا المسFFFلك لتكFFFوين يقينFFFه وترسFFFيخ حكمFFFه وإقنFFFاع أغلFFFب و 

ھFFFل لفحFFFص الFFFدعوى الشFFFخص الوحيFFFد المؤ إذنإنFFFًه  .بقضFFFائهھFFFم ن لFFFم نقFFFل كلَ لمجتمFFFع إا

FFFFا والقFFFFان ول فيمFFFFامتَ ا� إذا كFFFFزَ مُ  ھFFFFعFFFFَة ة ز بأدلFFFFالملف أم ) محمولFFFFى فبFFFFه متFFFFدا لFFFFب

  .  أنواعھاومصادرھا في  التنقيب وھا ـف عليمرحلة التعرَ  إلىانتقل  ،توافرھا
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مFFن خKFFل  ،فإننFFا سFFوف نتFFدرج فFFي الكشFFف عFFن ھFFذا المسFFلك ،تبعFFا لFFذلك                 

نحFFFاول  بعFFد ذلFFFك ثFFFمَ  )الفFFFرع اMول( و مFFFا يتناولFFهالقضFFائي وھFFFل ـماھيFFFة الدليFFFل نا تحديFFد

FFFَدلMأنواع اFFFة بFFFارف ة ا�حاطFFFاالمتعFFFي عليھFFFائي فFFFل الجنFFFوف  ،الحقFFFا سFFFل مKFFFن خFFFم

  .انهـي بيـو اwتـذلك على النحكَل ،  )الفرع الثاني (ي ـنعرضه ف

  

  ا1ولفرع ـال

  ةـلَ دة ا1ـماھي

  

أنواعا  ،في المنھج لدى الباحثين فالنظر وا)ختKفي  نأفرز التباي                 

بنمو  طالعصور مرتب ظل ذلك عبر مرَ ، إذ وتقسيمات في التعريف بالدليل القضائي

في  ،ومرتبط أيضا بقدرات الباحث ومجھوداتهمعا  اـمتطورھالمجرم و و مةـالجري

تقليل فال ا وإن لم يكنما والقضاء عليھمات التي تؤدي إلى كبحھـالطرق واwلي استيعاب كلَ 

  .المجتمعات الذي بات يفتك بسKمة واستقرار ،امال ضررھـا واستفحمة انتشارھمن حدَ 

  

ة نظر إليھا من عدَ يُ متباينة، لمراحل لقد ظلت وسائل ا�ثبات عبر العديد من ا                 

فھناك من ينظر إليھا من حيث طبيعتھا وھناك من ينظر إليھا من حيث د)لتھا على  اــزواي

تھا بالنسبة للقاضي حجيَ  وحيث إعدادھا المسبق ل�ثبات  ومنالواقعة المراد إثباتھا 

  ....وھكذا

             

اء ـد ماھيFFFFة الFFFFدليل، مرجعFFFFه طبيعFFFFة العصFFFFب المعتمFFFFد عليFFFFه أثنFFFFتعFFFFدَ  إنَ                  

دون  ،اعتمFFFFFادا علFFFFFى زاويتFFFFFين اثنتFFFFFينبFFFFFه ارتأينFFFFFا التعريFFFFFف  إذ ،البحFFFFFث و الدراسFFFFFة

المعتمFFFد عليھFFFا فFFFي حقFFFل  ةـَ اMدلFFFَ جFFFلَ بFFFاقي التقسFFFيمات التFFFي مFFFا فتFFFأت تFFFذكر ل تھمFFFيش

  . ، إذ ذاك ) يخرج عن كونه تقسيما بيداغوجيا ) غيرالجنائي التدليل

الفقرة (ي ـه فـوھو ما جاء بيان تارةبالجريمة  زاوية عKقتهعتمدنا التعريف بالدليل من لقد ا

  . )ةـالفقرة الثاني ( فياه ـوھو ما أوضحن ىأخر تارة مصدرهعلى  انواعتمد ) اMولى
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  ىـا1ولالفقرة 

  بالجريمةمن حيث عDقتھا ة لَـماھيـة ا1د

  

ة القضائية ووضع ـسعى الفقه والقضاء �براز وتحديد ماھية اMدَل◌َ                  

 في ھذا اھمافأفرز جھد، والمساعي تعاريف ومفاھيم لھا عبر العديد من  المحاو)ت

  .ة منھماـفئ ه كلَ ـخذتوذلك بحسب المسار الذي اتَ  ماتـوتقسيأنواعا ار ـــالمضم

 ة ھذه اMخيرة عKق بحسب ةلَـة اMدفي تحديد ماھي تنظر، اعلى خKف غيرھ ئةفف

   : نـ) تخرج عن صنفين اثني ھاأنَ  بذلك إلى ت، فانتھبالواقعة المراد إثباتھا

  . غير مباشرة ثباتة إلَـأد مباشرة و إثبات ةـأدَل◌َ  

  

مباشFFFFرة  ذلFFFFك الFFFFدليل الFFFFذي ينصFFFFبَ   هبأنFFFFَ فرَ فُعFFFF :المباشFFFFرالFFFFدليل  أَمFFFFا                 

خKفFFFه  إلFFFىر عFFFن الحاجFFFة بغFFFض النظFFF ، الرئيسFFFية التFFFي وقعFFFت مباشFFFرةعلFFFى الواقعFFFة 

ة ـلFFFوالمسأ هويشFFFترط فيFFFه تFFFوافر عKقFFFة مباشFFFرة بFFFين موضFFFوع. القFFFرائن أوالFFFد)ئل  مFFFن

.ثباتھاإراد التي يُ 
1
   

 أو بشأنھا ماھتَ ه ا)ـوَجه لالتي ه ھو الذي ارتكب الجريمة ـبأنَ المتھم  عترافإ : مثال ذلك 

 افھذ .ان في قلبھـوھو يطعن الضحية بسكي ذاته ھمه رأى المَت◌َ أنَ  ا،ـم شھادة شخص

 يـف أو تتبَع جتدرَ  ) وعنعـنة  جود Mيَ الدليل نُقل من الرائي مباشرة و) والنوع من 

   .مباشرةكما ھي عليه ة ـينقل الواقعل ـفھو دلي مصدره،مسار  يتقصَ 

  

) يشترط في الدليل كي يكون ه ـإلى أنَ  أيضا ذھب أصحاب ھذا الرأي لقد                 

أو  ،منھا شقَ على  ولو انصبَ  كذلك ما ھو يُعدَ وإنَ  الواقعة ى كلَ ـعل ينصبَ  أن ،مباشرا

                                                 

 

  )
1

ا�سكندرية   ،دراسة مقارنة،  ، يقين القاضي الجنائي) إيمان محمد(  علي الجابري:  انظر  -) 
  .402ص  ،2005 طبعةمنشأة المعارف ، 
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جھا إلى يكون متَ  أنه ـبل ل ،التھمة إثباتيه أن ينصرف إلى ) يشترط ف كما .منھار ـأكث

.ھاـنفي
1
   

وقوع عملية السطو على  ساعةبعمله موجودا ھم كان المتَ  أنَ ب شخص ماشھادة  :ومثاله

ه ـبراءت عززَ عليه وتُ  ھامتَ ا) تدرأُ  ،ھمالمتَ  لصالح يـشھادة نف عدَ فھذه الشھادة تُ  .منزل جاره

   .منھا

  

 ل غير المباشرـالدلي ، ذكر أصحاب ھذا التصنيفإلى جانب الدليل المباشر              

ل ـلعقلى شيء من إعمال اإحتاج يبل  ،مباشرة  اته على الواقعةذب لَ د) ي هـنَ وانتھوا إلى أ

 ه البعضـيطلق عليلذلك ، ةقـحقيالن فيه )ستخKص عَ التم كذلكو هو المنطق في فحص

  . اجيـل ا�ستنتـالدلي اسم

  

لتFFFدقيق ل ،ثالتريFFFَ مواضFFFع كFFFلَ إلFFFى يحتFFFاج القاضFFFي فFFFي ھFFFذا المقFFFام إَن                  

ومFFFن زان والفطنFFFة تFFFَر اMمFFFور بشFFFيء مFFFن ا)ــFFFوتقدي حمFFFل ىـإلFFFفFFFي مضFFFمونه والسFFFعي 

وتبFFFرز صFFFور ھFFFذا النFFFوع مFFFن ا�سFFFتنتاج المنطقFFFي فFFFي  ه ـكفاءاتFFFتFFFه وامھار إعمFFFال ثَمFFFة

M2لـن و الد)ئـمن القرائ وىـعفي الد يهعلعرض ة فيما يُ ـدلَ ا
.   

من خKل  يصل ا)ستنباطه بإعمال ـنَ أعرض على القاضي واقعة معلومة ون تُ أ: ذلكمثال 

  .رى مجھولةـخألى استنتاج واقعة إ عة المعلومة لديهـالواق

بشكل  ،لديه اMمر المعلوممن ستنتاج إعمال ا�لھا بحصَ  قرينة  إلىفيكون بذلك قد وصل 

قتضاء ) يخرج عن ا� ،ا دام ذلك صحيحاـم ،ختKف عليهو ا�ل أـويأللت )) يدع مجا

  .معا قلي والمنطقيـالع

  

                                                 

 

 )(
1

ى الجنائيFFFFة، ا�سFFFFكندرية ، أدلFFFFة ا�ثبFFFFات والنفFFFFي فFFFFي الFFFFدعو) عبFFFFد الحكFFFFم(فFFFFوده :  انظFFFFر -  
  .142، ص  2007منشاة المعارف ، طبعة 

  )
2
   .143، المرجع السابق ، ص) مــالحك بدع(فوده :  انظر -)  
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 اMخيرةفي كون ھاته  ،الد)ئلغيره من يختلف عن الدليل النوع من ھذا  إنَ                  

في  ) تكفي وحدھا ھالكنَ  ،ھاما)َت◌َ عليھا في  لKستنادو احتما)ت تصلح أمجرد شبھات 

مھمة ھي وتلك  تسندھا ةـلَ دو أن أـبقرائوى ـفي الدعز عزَ ن تُ أو بل ) بدَ  ،ة ــدانمجال ا�

 .، للتدليل بھا وتدعيـم حكمهذي يعمل علـى كشفھا إن وجدت بالملفـ، ال القاضي النبيه

ة التي كلب البوليسي في التعرف على المرأل التي تكشف بواسطة الـالد)ئ: ثالھا م

 للمحكمةى يتسنى تَ ، حھا الفعليةـز ھذه الد)ئل بما يفيد و)دتعزَ ن تُ أو بدَ  ) إذجھضت أ

  .ا�دانةقضائھا بتبرير لا�ستناد عليھا 

  

  لفقرة الثانيةا

  من حيث مصدرھاة ـماھيـة ا1دلَ 

  

 البFFFFاحثين فئFFFFة أخFFFFرى مFFFFن  اتخFFFFذت  بماھيFFFFة الFFFFدليل القضFFFFائي، للتعريFFFFف                 

فFFFي  الFFدليل خFFذ ؤي انتھFFت فFFي بحثھFFFا إلFFى أنف ، مFFن خKلھFFFا إليFFه ظFFرنت ، دةـجديFFزاويFFة 

 التشFFFريعاتمختلFFFف عFFFن أنFFFواع تFFFداولتھا بFFFذلك يخFFFرج  فلFFFم ، تحديFFFد ماھيتFFFه بمصFFFدره

   .في عملھم ةواعتمدھا القضا

شFFFأنھما فFFFي  فنFFFي،ال  دليلالFFFو مFFFادي ال دليلالFFF صFFFورةالFFFدليل مFFFن حيFFFث مصFFFدره  فأخFFFذ 

  . مستنديالو يـقولال  لدليال ذلك شأن 

  

                 FFFFد تعَمFFFFاةق لقFFFFذ حمFFFFف بھFFFFي التعريFFFFرأي فFFFFذا الFFFFن ھFFFFوع مFFFFا الن FFFFَدلMةا  

يFFFة سFFتقى مFFFن عناصFFر مادَ ھFFي التFFFي يكFFون مصFFFدرھا مُ  ،الماديFFFة ةـاMدلFFَ أنَ فFFانتھوا إلFFFى 

FFFُة تFFFالحواسبحتFFFل  ،درك بFFFا دليFFFاف إليھFFFدون أن يضFFFُي يثFFFة التFFFات الواقعFFFر �ثبFFFور آخ

  .معناھاعرفة الخKف حول تحديد وم

 المضFFFFبوطة فFFFFياMشFFFFياء المضFFFFبوطة فFFFFي مسFFFFرح الجريمFFFFة أو  : اMدلFFFFة ال ھFFFFذهــFFFFـمث

ينا أو سFFFكَ كFFFأن تكFFFون  ، اني والتFFFي يكFFFون قFFFد اسFFFتعملھا فFFFي تنفيFFFذ جريمتFFFهــFFFـجيFFFوب الج

يطFFFFرق عقFFFFل القاضFFFFي و يFFFFؤثر  ،دلFFFFةھFFFFذا النFFFFوع مFFFFن اM إنَ .. حFFFFبK أو قطعFFFFة زجFFFFاج
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سFFھلھا أو لوصFFول إلFFى كشFFف الحقيقFFة فFFي اة دلMFFَقFFوى اأفFFي اقتناعFFه وھFFو مFFن مباشFFرة 

  .نفس الوقت في

  

ة التي يكون مصدرھا مستقى من عناصر ـدلَ ھي اMف ةلقوليا ةـا اMدلَ أمَ                  

ة يؤثر في قناعة دلَ وھذا النوع من اM و من غيرهأتصدر من الشخص ذاته  ، شخصية

  .ا)عتراف الشخصي و الشھادة : ثالھاوم ر مباشر عكس سابقهـالقاضي ولكن بطريق غي

  

و التي  ةفنيَ عرف باMدلة الة وھو ما يُ لَـنوع آخر من اMد يضاف إلى ھذا                 

قائم في  ل ماـحول دلي ا)ختصاصيصدر من ذوي  ، ي بحتي فنَ يكون مصدرھا رأ

   . نفسه لـدليلل ميهتقييَ ينتھي بنتيجة  اـو قوليأ اـسواء كان مصدره مادي الدعوى ،

  .....ا)قتصادية الخبرة وأالتقنية  الخبرة وأة ة الطبيَ رالخب : ھامثال 

  

                 FFFFَدلMذه اFFFFة ھFFFFي خانFFFFدخل فFFFFا ةيFFFFدليل  أيضFFFFتندياالFFFFوو لمسFFFFدليل  "ھFFFFال

 كاتبFFFةال باwلFFFة ماليFFFد، أ الكتابFFFة بخFFFطھFFFذه  الكتابFFFة سFFFواء كانFFFتالواضFFFح وموضFFFوعه 

 ."أم تسجيل اMصوات أو الرموزالصور  مأسخ الن الطبع أم
1

  

  

وتختلFFFف ماھيتھFFFا  ثنFFFاء المحاكمFFFةة أـفقFFFد يتكFFFرر ذكFFFر اMدَلَ◌FFF يكFFFنمھمFFFا                  

FFFرز علFFFىوتب FFFةـطاولFFFور مختلفFFFكال وصFFFاء بأشFFFا ،ة القضFFFم  لكنھFFFع ) تحسFFFي الواقFFFلَ فFFFك 

يFFFل دل أيَ  فFFFي اسFFFتبعادوالسFFFلطة  فلFFFه الحFFFقَ  الجزائFFFي حاجيFFFات الFFFدعوى بالنسFFFبة للقاضFFFي

مFFFن ا)ول  هھدفFFFإذ  ،انشFFFدھيالتFFFي  إظھFFFار الحقيقFFFةه فFFFي ذرى فيFFFه قيمFFFة تفيFFFيFFF)  ،منھFFFا

 ضFFFدَ  ،لتحريFFFك الFFFدعوى العموميFFFة ة ھFFFو الوقFFFوف علFFFى مFFFا يكفFFFي منھFFFاسFFFتجماع اMدلFFFَإ

ھا إلFFFى فKFFFن ـFFFـنسبت أيضFFFا إثبFFFات أو نفيھFFFا يFFFاثبFFFات وقFFFوع الجريمFFFة مادَ إشFFFخص مFFFا و

   .ھما أو العكسباعتباره مَت◌َ 

                                                 

 

  )(
1

  .420 ، 419، المرجع السابق ، ص) إيمان محمد( علي الجابري:  انظر - 
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ا دام اھتمامه ) ـل نفي، مـل ثبوت أو دليـل دليـفي فحصھا سواء كان الدلي عنايتهوتستوي 

ئ ا�ثبات ـعبفي اMصل  ن كانإينصرف سوى إلى الوصول إلى الحقيقة كما حصلت و

  . يـي بالحَق المدنـى والمَدعـبالدرجة اMولالعاَمة ابة ـيقع على عاتق الني

  

عKقتھFFFا ة مFFFن حيFFFث اMدلFFFَالتعريFFFف بماھيFFFة اعتمادنFFFا  إنَ  ، القFFFول صFFFفوة                 

 ،فFFFي التصFFFنيف ؤخFFFذ بھFFFايُ  أخFFFرى) ينفFFFي قيFFFام زوايFFFا  ،حيFFFث مصFFFدرھا بالجريمFFFة ومFFFن

تصFFFنيف  أصFFFحاب وھFFFو اMمFFFر الFFFوارد لFFFدى وقيمتFFFهل ـة الدليFFFذاك يعتمFFFد علFFFى قFFFوَ  إذ

  .يـوالنف ا�ثباتمن حيث ة ـMدلا

  

 ةـاMدلFFFَ أنَ الشFFFرعي والقFFFول  النصَ بFFFھا فFFFي تقسFFFيم يأخFFFذمFFFن  أيضFFFاھنFFFاك                  

FFFي إَمFFFة ا ھFFFأوقانوني FFFَإ ةـأدلFFFرون .ةـقناعيFFFرون  وآخFFFىينظFFFه  إلFFFث نوعFFFن حيFFFدليل مFFFال

...معنوي وھكذا و آخري ه دليل مادَ نَ أفيقولون 
1
   

  

على  واMخيرة ىـاMولنفيھا يعتمد بالدرجة  أوة ـالجريم إثبات نَ إعموما ف                

ھا وھنا تدخل ـنفي أو ھاـإثباته وضعفه في ـتي ومدى ارتباطه بھا وقوَ ـجد الدليل الجنائتوا

 ةـبناء قضي إلىالذي ينتھي  ، بالشكل النافع ، ل وطريقته في توظيفهـكفاءة مستخدم الدلي

   .مكتملة الجوانب 

  انيـلفرع الثا

  لـأنواع الدلي

  

ة ـف العصورفي حصر جميع أنواع أدلَ لم تُوفق التشريعات عبر مختل                 

ة وسبب ذلك ة وخاصَ و) حتَى في حصرھا بنصوص قارَ  ا�ثبات في رزنامة واحدة

                                                 

 

  )
1

 ةي، دار الثقافFFFFF، اMدلFFFFFة الجنائيFFFFFة والتحقيFFFFFق الجنFFFFFائ)منصFFFFFور(عمFFFFFر المعايضFFFFFة : انظFFFFFر  -) 
  .17،19، ص 2007طبعة ، للنشر والتوزيع 
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بل التطور  العلمي المھول، رتساير التطوالتي ما فتئت  ، مرجعه طبيعة الجريمة

   .و في جميع المجا)ت  الحضاري ككلَ 

ة أنFFFFواع مFFFFن اعتمFFFFاد عFFFFدَ ب موإصFFFFدار أحكFFFFامھفFFFFي تحقيقFFFFاتھم  درج أھFFFFل القضFFFFاء لقFFFFد

FFَدلMا كلَ ي ،ةاFFن عليھFFم يكFFـث إن لFFب الحديFFا تطلFFل أغلبھFFقMى اFFا، فعلFFى المتأھFFارف وعلFFع

  .العمل به في الحقل الجنائي

ع أنواعھFFا، معتمFFدين فFFFي ذلFFك علFFى معيFFار واحFFFد تبFFلFFذلك سFFوف نتناولھFFا بالدراسFFFة ونت 

  .  في تقسيمھا وھو طبيعة نشأتھا من حيث الزمن

 فFFFFي التقليديFFFFةاMدلFFFFَة ب ھاتسFFFFميت استحسFFFFنا ة القديمFFFFة أو كمFFFFاـبFFFFذلك اMدَلَ◌FFFF فنتنFFFFاول 

  ).انيةـالث الفقرة(في  ثةـة العلمية الحديـَم اMدلَ ـث) الفقرة اMولى(

إَن ھFFFذا التقسFFFيم مجFFFرد تقسFFFيم منھجFFFي وبيFFFداغوجي، الغFFFرض منFFFه ھFFFو ترتيFFFب أفكارنFFFا 

ي يشFFFFھده العFFFFالم فFFFFي ھFFFFذا الFFFFذ، والتFFFFدرج بالFFFFدليل وأنواعFFFFه حسFFFFب التطFFFFور العلمFFFFي 

  :انه ـبي يـالمضمار وذلك على المنوال اwت

  

  ىـالفقرة ا1ول

  ةــة التقليديـا1دلَ 

  

التطFFFFFورات المتعاقبFFFFFة لZجيFFFFFال عبFFFFFر مختلFFFFFف العصFFFFFور ھFFFFFي التFFFFFي  إنَ                  

FFFَدلMن اFFFرى مFFFا أخFFFا أنواعFFFة لھFFFة وبالتبعيFFFن الجريمFFFة مFFFرة ومتنوعFFFا كبيFFFرزت أنواعFFFةـأف 

مFFFن قFFFدم المجتمعFFFات ت ھFFFذه اMخيFFFرة أصFFFولھا العتيFFFدة فلقFFFد اسFFFتمدَ   .ھFFFانكشFFFف عالتFFFي ت

ز مكانتھFFFا بنصFFFوص القFFFرآن المتFFFين جFFFاءت الشFFFريعة ا�سKFFFمية لتعFFFزَ  وتعFFFامKتھم ثFFFمَ 

FFَيحتFFات فFFبا ل�ثبFFارت عصFFريعات ى صFFن  التشFFد مFFي العديFFي  التFFا فFFھا ذكرتھFFنصوص

  .ول إلى  الحقيقةواعتمدتھا �ثبات الجريمة والوص العمل بھا تورصَ 

 FFFَدلMذه  اFFFن ھFFFمFFFَدلMميتھا باFFFا تسFFFد ارتأينFFFد وقFFFزمن البعيFFFر الFFFرف عبFFFا ُعFFFة ة مFFFة التقليدي

FFFو ظھFFFبب ھFFFت أن ـوالسFFFا فتئFFFة مFFFة حديثFFFة علميFFFَك◌َ فاور أدلFFFا تFFFى جانبھFFFا إلFFFت مكانتھ

  .وأصبحت تنافسھا في مدى الحجيَة والقَوة 
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بغFFFض النظFFFر عFFFن ، مباشFFFرة  ة مباشFFFرة وأخFFFرى غيFFFرأدلFFFَ إلFFFىتصFFFنيفھا  إلFFFىعمFFFدنا لقد

 ثFFFَم  تFFFهعقيدن القاضFFFي وـيقيFFFمصFFFدرھا وحَجيتھFFFا فFFFي بنFFFاء الFFFدعوى الجنائيFFFة وتكFFFوين 

  :بيانـه يــفي ذكرھا والتعريف بھا على المنوال اwت تدرجنا

  

  ة المباشرةلَـا1د :أو�     

  

  رافـا�عت - أ

  

                 FFFFاه لغFFFFه ع: ( ةـمعنFFFFرار بFFFFذنب و ا�قFFFFراف بالFFFFا�عتFFFFنفس وأقFFFFى الFFFFرَ ـل 

علFFى  ھمإقFFرار المFFتَ "....ه فFFه الFFبعض بأنFFَا اصFFطKحا فعرَ أَمFF. هـFFـيعنFFي اعتFFرف ب قَ بFFالح

...").ھFFFFا أو بعضFFFFھانFFFFة للجريمFFFFة كلَ نفسFFFFه بارتكFFFFاب الوقFFFFائع المكوَ 
1
فFFFFي الشFFFFريعة  و 

" .ه عليهـwخر ) إثبات ل إخبار بحقَ  " :ا�سKمية ھو
2
   

ه ـالتشريعات لم تنته إلى ضبط تعريف لأغلب ، لكَن ن ا�قرارألقد تعَددت المفاھيم بش 

معظمھا عمل  وأنَ  الجزائريالتشريع ى وحتَ  السوري ،المصري ،شأن التشريع الفرنسي

فلم  ،فيما بينھا على ترتيب إجراءات المحاكمة فيما يتلو ا)عتراف على اختKف وتباين

ھره واقعة ُمنتجة جو، يخرج بذلك ا)عتراف عن كونه إقرار و تصريح و إعKن 

  .ول جنــائياؤوى، من قبل شخص ينسبھا إلى نفسه، تضعه في موقع المسـللدع

  

أخFFFFذ ا)عتFFFFراف أشFFFFكا) جFFFFرى العمFFFFل بھFFFFا عبFFFFر جميFFFFع مراحFFFFل  لقFFFFد                 

 عمحضFFFرو موقFFFَنا فFFFي أو مFFFدوَ مباشFFFرة  يُصFFFَرح بFFFه ،الFFFدعوى، فھFFFو إَمFFFا أن يFFFرد شFFFفاھة

  .عليـه من صاحبه

                                                 

 

  )
1

، اعتFFFFراف المFFFFتھم وأثFFFFره فFFFFي ا�ثبFFFFات، دراسFFFFة ) أحمFFFFد فKFFFFح العيFFFFادي(مFFFFراح : انظFFFFر -) 
 .36مقارنة،  ص 

  )
2

  . 349 ، المرجع السابق، ص) عبد الحكم(فوده : انظر  -)
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FFروإَمFFة ا أن يFFيل الواقعFFـع تفاصFFاتھا أود بجميFFبسKط  ومFFا فقFFَق منھFFى شFFبا علFFد منصFFوق

ھFFFFة إليFFFFه ھم أثنFFFFاء مناقشتFFFFـه بالتھمFFFFة الموجَ عFFFFن سFFFFلوك المFFFFَت◌َ  اناتجFFFF اضFFFFمنييكFFFFون 

. يحتFFFFاج إلFFFFى مFFFFا يدعمFFFFه و يؤيFFFFده مFFFFن اMدلFFFFَة ، وحكمFFFFه حكFFFFـم القرينFFFFة
1
 وقFFFFد يكFFFFون 

  .صراحة رم المرتكبفيه صاحبه بالجُ  ، يُقرَ امباشر

   

، فُعFFFFFرف بFFFFFا)عتراف البسFFFFFيط و يتعلFFFFFق اأنواعFFFFFا�عتFFFFFراف  اتخFFFFFذكمFFFFFا                  

الFFFFFذي يتعلFFFFFق ، يقابلFFFFFه ا)عتFFFFFراف الموصFFFFFوف ،  بواقعFFFFFة جرميFFFFFه وقعFFFFFت مستقFFFFFـلة

 هيقابلFFF ي ـ)عتFFFراف القضائFFFاو  بھFFFابمجموعFFFة مFFFن الوقFFFائع و الظFFFروف التFFFي أحيطFFFت 

  ....ارج مجلس المحكمةھم خالمتَ  عنريصدا)عتراف غير القضائي وھو الذي 

  

اتـFFFFـفقت مFFFFـجمل التشFFFFريعات علFFFFـى أن يُؤخFFFFـذ ا)عتFFFFراف مFFFFن صFFFFاحبه و                 

ته وأن يأخFFFذ ال مسFFFؤوليمسFFFتعد لتحَمFFF، م لنتFFFائج عملFFFهوإرادتFFFه، مFFFتفھَ مالFFFك لوعيFFFه  وھFFFو

FFFَق التلقFFFه بطريFFFمنFFFد السFFFي ـي أو بعFFFان فFFFا إذا كFFFر فيمFFFض النظFFFفاھة بغFFFة أو شFFFؤال كتاب

  .يق أو أثناء المحـاكمة طور التحق

  

  الشھادة – ب     

  

الطFFFFFرق التFFFFFي عرفتھFFFFFا القFFFFFوانين  وأعFFFFFرق  تُعتبFFFFFر الشFFFFFھادة مFFFFFن أقFFFFFدم                 

الفقھFFFFاء بتعFFFFاريف  ھFFFFافرَ فعمباشFFFFرة بعFFFFد ا�قFFFFرار  تبFFFFوقFFFFد رتَ  الجزائيFFFFة فFFFFي ا�ثبFFFFات

ه ـآه أو MنFFَه رـا MنFFََمFFتقريFFر المFFرء لمFFا يعلمFFه شخصFFيا إ"  بعضFFھم، فھFFي عنFFد  مختلفFFة

                                                 

 

  )
1

، ص 1993، دراسة مقارنة، طبعة ، أصول المحاكمات الجزائية) عاطف(النقيب : انظر   -)
336.  
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" . سFFFمعه
1
يكFFFون قFFFد رآه أو سFFFمعه  اتقريFFFر الشFFFخص لمFFF" ر ـعنFFFد الFFFبعض اwخFFF وھFFFي  

."هـبنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواس
2

  

  

تثبت بھا جميع الحقوق، سواًء  ، من الحجـج الشرعية ـةحجَ إَن الشھادة                  

ة الفقھاء واجب في غير عند عامَ وھي  الخالصة أو من حقوق العبادكانت من حقوق هللا 

" ھََداُء إِذا َما ُدُعواشـَو) يَأَْب ال " : تعالىالحـدود وذلك ثابت بقول هللا 
3

وھي باب مفتوح  

  .ة اعتباراتـعن أيَ لجميع الفئات، بصرف النظر 

 ى أنفسكم أوـھداء � وعلـين بالقسط شـامياأيھا الذين آمنوا كونوا قوَ "  :َل ـَز وجـقال ع 

"دين و اMقربين ـالوال
4

  

              

ن فFFFFي أدائھFFFFا الشFFFFھادة بنصFFFFاب معFFFFيَ فFFFFي  التشFFFFريع الجزائFFFFريولFFFFم يتقيFFFFد                  

مFFFن اليمFFFين التFFFي  جعFFFللكنFFFه  ، بFFFين شFFFھادة الFFFـذكر وشFFFھادة اMنثFFFى ه لFFFم يفFFFـرقنFFFَكFFFـما أَ 

FFFل ا�د)ء بأقوالFFFاھد قبFFFا الشFFFھادةـيؤديھFFFتلزمات الشFFFن مسFFFيغتھا و  ه مFFFة صFFFد المالكيFFFعن

  . وـه إ) ھـبا� الذي ) ال:  يـالمشھور ھفي 

  

والشھود على مراتب، منھم الشاھد الذي يلتزم حدود ما أدركه فعK دون                  

) يلتزم حدود ما أدركه  ،له باMمانة وشاھد غير أمين ازيادة أو نقصان فيكون مشھود

5.ةـد من عنده على خKف الحقيقكه بتزيَ فيما أدر المعرفـة فيُسھبعي خر يدَ وآ
   

لقبول شھاداتھم في الحقل الجنائي  معيَنةوضع شروط اMمر تطلب  لذلك                 

1أن تكون الوقائع المراد إثباتھا جائزة القبول في باب ا�ثبات الجزائي، ھامن
كما يشترط  

                                                 

 

  )
1

، بيروت لبنان، مصر القاھرة ،مكتبة العلم 1الموسوعة الجنائية، ج ،) عبد الملك(جندي : انظر  -) 
 . 124ص  ،2004/2005، 1للجميع، الطبعة

  )
2

  . 573، ص  المرجع السابق، ) عبد الحكم(فوده :  انظر  -)

  )
3

  . 282 ، اwية )ة البقرة سور( القرآن الكريم : انظر -) 

  )
4

  . 135  ، اwية) النساءسورة ( القرآن الكريم : انظر- ) 

  )
5

، تحقيق الدعوى الجنائية و إثباتھا في ضوء التشريع و الفقه و ) محمد علي(سكيكر : انظر  - ) 
 . 471، ص  2008طبعة  ،القضاء 
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ة أو لى حالة المتَھم ا)جتماعية على الوقائع موضوع الدعوى أو عمنصبَ تكون الشھادة  أن

   .العقلية وحتى العائلية منھا

  

ة وواجبات تدخل في مَ Kف الشھود إحاطتھم بالتزامات عااستلزم اختو                

مجملھا في خانة التضامن ا)جتماعي و التكافل مع العدالة للوصول إلى كشف الحقيقة 

ھا ن قبل تلقيطلبت منه وواجب أدائه اليميومن مظاھرھا عدم كتمان الشاھد للشھادة متى 

  ...ز في شھادتهوعدم التحيَ  ر الحقَ ــو) شيء غي قَ منه وعليه قول الح

  

شخص الشـاھد  يــھناك من الشروط التي يلزم توافرھا ف إلى جانب كَل ھذا،                

  .نع من موانع الشھادةه ماوأن ) يقوم في حقَ عا بأھليـة أداء الشھادة تَ ذاته، كأن يكون متم

  

 واMصل في الشھادة أن تُؤدى بطريق السرد، فيسرد الشاھد معلومـاته                

ه إليه فيجيب الشاھد على سؤال يُوجَ  وابا بطريق ا)ستجبطريقة تلقائية غيـر متقطعة وإمَ 

وعنه  ع الفرنسيـوھو ما جرى العمل به في أحكام إجراءات التشري قةمن السلطة المحقَ 

. ريـع الجزائـأخذ التشري
2

  

  

  الدليل الخطي -ج     

  

امKتھم على إفراغ  تصرفاتھم عتاد الناس عبر مختلف العصور في معإ                 

تھم في تعامK ھا في أوراق كيفما كان شكلھا، فحضيت بذلك الكتـابة بمكانة واھتماموصبَ 

ه هللا تعــالى إلى الكتابة وأمر لقد نبَ . ثباتيھا كدليل في ا�صارت يعتمد عل ىحتَ  اليومية

  : K ـوع لَ ـبھا في القران الكريم بقوله ج

                                                                                                                                                     

 

  )
1

  . 124المرجع السابق ، ص  ،)عبد الملك(جندي : انظر  -) 

  )
2

المتضمن قانون ا�جراءات الجزائية  ،  08/06/1966المؤرخ في  66/155اMمر رقم :  انظر  -)
  . 233 ،220المواد 
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" ى فاكتبوهوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَ ياأيھا الذين آمن" 
1

كلمة ورقة باسم ت استبدلو 

في  ورقة تحمل بيانات"   هـأنَ ب وُعَرف ، �ثباتلالمعَد  يالخطَ ر تعبيرا عن الدليل المحرَ 

".مة ونسبتھا إلى المتَھم ـ، ذات أھمية في إثبات ارتكاب الجري شأن واقعة
2
     

  

المحاضر و اMوراق وكلمة  " الدليل الخطي"  يدخل في مشتمKت الكتابة                 

ويراد  أي المحضر الشفوي " PROCE VERBAL"محضر أخذت عن المصطلح الفرنسي

دھا ، وفق الشروط و اMشكال التي حدَ  نلموظفون المختصونھا ارات التي يدوَ المحرَ  ھاب

فھناك من ذھب إلى ،  أنھاالقانون �ثبات ارتكاب الجرائم أو ا�جراءات التي اتخذت في ش

3.ةـدة في ورقصامتة مجمَ  المحاضر تُعتبر شھادة القول أنَ 
  

نھFFFا والشFFFائع م رمحاضFFFر يعمFFFل بھFFFا حتFFFى ثبFFFوت التزويFFF وتنقسFFFم المحاضFFFر بFFFذاتھا إلFFFى

د ھFFFذا النFFFوع مFFFن ويحFFFدَ  ومحاضFFFر يعمFFFل بھFFFا حتFFFى ثبFFFوت مخالفتھFFFا محاضFFFر الجلسFFFات

عFFFرف مFFFا يُ  كالمحاضFFFر ھنFFFاھFFFذه  ى جانFFFبـإلFFF  .المحاضFFFر بقFFFوانين حسFFFب التشFFFريعات

  . يـو التحقيـق ا)بتدائ لكمحاضر ا)ستد) ة لھابالمحاضر التي ) حجيَ 

                

 يسFFFFFFFFFَمى اMوراق الرسميـFFFFFFFFFـة اMول ، خFFFFFFFFFذ صFFFFFFFFFنفينأَمFFFFFFFFFا اMوراق فتأ                 

ف ـص أو موظFFFFف عFFFFـام مكلFFFFََررات الKتFFFFي تصدرعـFFFFـن موظFFFFـف مختFFFFتشمFFFFـل المحFFFFو

رسFFFFمية عاديFFFFَة أوراق م بFFFFدورھا إلFFFFى وتُقَسFFFF الرسميـFFFFـة بـتحريرھFFFFـا وإعطائھFFFFا الصFFFFفة

وھFFFFFي  ر إثبFFFFFات بعFFFFFض الجFFFFFرائمـرھFFFFFا الموثFFFFFق و أوراق تحريFFFFFقود التFFFFFي يحرَ كFFFFFالع

  .قـية كاMحكام و محاضر التحقيرات قضائمحرَ 

رات و اMوراق التFFFي ل المحFFFرَ تشFFFم اMوراق العرفيFFFة و، الصFFFنف الثFFFاني ىيطلFFFق علFFFو

عFFFFFة تكFFFFFون موق ، ة ل�ثبFFFFFاتأوراق ُمعFFFFFدَ  د النFFFFFاس وھFFFFFي بFFFFFذاتھار بمعرفFFFFFة أفFFFFFراتُحFFFFFرَ 

تھFFFFا عليFFFFه، كالورقFFFFة المشFFFFتملة فتقFFFFوم حجَ  ن صFFFFدرت عنFFFFهة أومختومFFFFة مَمFFFFأومبصFFFFوم

  .أو قذف أو تھديدعلى إھانة موظف 
                                                 

 

  )
1

: انظر -) 
  . 282اwية  ،)سورة البقرة ( القرآن الكريم 

  )
2

  .1055، ص  المرجع السابق، ) عبد الحكم(فوده :  انظر -) 

  )
3

 .1056 ، ص المرجع السابق، ) عبد الحكم(فوده :  انظر -) 
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يFFFFـھا ة ل�ثبFFFFات، يسمَ توجFFFFد أوراق أخFFFFرى لFFFFم تكFFFFن ُمعFFFFدَ  إلFFFFى جانFFFFب ھFFFFذين الصFFFFنفين،

FFFوراق الخاَصMاFFFبعض بFFFاالFFFذا لمFFFخص ُمحرَ  ة وھFFFي لشFFFابع خصوَصFFFن طFFFه مFFFا تحملFFFرھ

FFFFَدلMرة اFFFFي زمFFFFدخل فFFFFةـوتFFFFـالھا  ة العارضFFFFـاتر  ،و مثFFFFFـات و دفFFFFـل و البرقيFFFFالرسائ

.التجـار
1
   

  

  المعاينة - د     

  

ية الَتي تنصَب على ة ا�ثبات المادَ ـلَ ة في اMصل من أدتُعتبر المعاين                 

 و تتمَ  بالحادث هـمحل ذي صلة أو عKقة ل خاص كما على اMشياء، بل وعلى كلَ اMش

  .بالفحص المباشر أيضافن لزم اMمر وإ عادة بالمشاھدة

  

ار الجريمFFFة  ـأثFFFر مFFFن آثFFF بالمشFFFاھدة علFFFى أيَ لمعاينFFFة الوقFFFوف ويُقصFFFد با                 

ي لحالFFFة إثبFFFات مباشFFFر ومFFFادَ "  سFFFواء كFFFان ذلFFFك فFFFي مرحلFFFة التحقيFFFق أو المحاكمFFFة فھFFFي

MاFFFة ذات الصFFFمكنMياء واFFFشMخاص واFFFا شFFFل رؤيتھKFFFن خFFFك مFFFون ذلFFFادث ويكFFFلة بالح

". أو فحصھا فحصا مباشرا
2
   

  

ق في حقَ أو حكم تُصدره الھيأة التي ت مرتجري المعاينة عادة بناءا على أ                 

م أو حتى النيابة القضية و لھا أن تأمر بذلك من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب أحد الخصو

التشريع الجزائري على ذلك  وقد نصَ  ذلك من أسرار الوصول إلى الحقيقة متى بدا لھا أنَ 

 .من قانون ا�جراءات الجزائية 235بنص المادة 
3

  

                                                 

 

  )
1

 . 489، المرجع السابق ، ص) إيمان محمد(   علي الجابري: انظر -) 

  )
2

  . 490، المرجع السابق ، ص) إيمان محمد( علي الجابري : انظر -) 

  )(
3

ا يجFFFوز للجھFFFة القضFFFائية إَمFFF: "  مFFFن قFFFانون ا�جFFFراءات الجزائيFFFة علFFFى 235المFFFادة  تFFFنصَ   
المFFFتَھم أن تFFFأمر بFFFإجراء  عي المFFFدني أو ة أو المFFFدَ ا أو بنFFFاء علFFFى طلFFFب النيابFFFة العاَمFFFمFFFن تلقFFFاء نفسFFFھ

FFFFور ھFFFFـاموھم لحضFFFFدعوى ومحFFFFراف الFFFFـي أطFFFFة ويستدعFFFFار الحقيقFFFFة �ظھFFFFزمKا)ت الFFFFذه ا)نتق
  " . ر محضر بھذه ا�جراءاتا)نتقـا)ت ويُحرَ 
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 "التشFFFFFريع الجزائFFFFFري اسFFFFFتعمل لفFFFFFـظ  أنَ  لمKحFFFFFظ علFFFFFى ھFFFFFذا الFFFFFنصَ ا                 

ة واحFFدة وإنمFFا علFFى مFFرات مFFرَ  ھFFذه المعاينFFة قFFد ) تFFتم علFFى للد)لFFة علFFى أنَ "  ا)نتقFFال

إلFFFى وجFFFوب اسFFFتدعاء أطFFFراف الFFFدعوى أو محFFFاميھم لحضFFFور المعاينFFFة  هوذھابFFF ةعFFFدَ 

FFFد العاَمFFFه القواعFFFر تُمليFFFيأمFFFتلزم فFFFي تسFFFراءات  ة التFFFون ا�جFFFة أن تكFFFدعاوى الجزائيFFFال

  .الدفاع  قَ ھم من حتَ المحضورية و تمكين 

  

: فجاء ة ا�ثبات القضائيةلَـن تكون من أدلقد أنكر البعض على المعاينة أ                 

ة ا�ثبات، إنَما ھو من ـاعتبار المعاينة والتجارب القضائية دليK من أدلَ  ويمكن القول أنَ "

تجاوز فالمقصود من المعاينة ھو إَما مشاھدة أثر من آثار الجريمة بقصد الوصول باب ال

"قرينة  حقيقة وفي حالة العثور عليه يُعدَ إلى ال
1
   

ة ـَل◌َ مكانھا إلى جانب اMد أخذتى ولو حتَ ل ھي كذلك ب الرأي،أنني ) أوافقه الواقع ھو 

  . ه بمعارفه الشخصيةلاMصل أن ) يركن القاضي لما حصَ  اMقل حجيَة طالما

  

َ ا1دل: ياـثان        غير المباشرة ةـ

  

  نــالقرائ - أ     

  

، أن تُطFFFFFرح عليFFFFFه  مFFFFFن اMمFFFFFور اليسFFFFFيرة علFFFFFى القاضFFFFFي الجزائFFFFFي إنَ                  

FFFَدلM توفاةFFFوى مسFFFا دعFFFتقي منھFFFـابة ، يسFFFـاشرة كالكتFFFات مبFFFهة إثبFFFى  يقينFFFا إلFFFل بھFFFويص

طلFFFFوب تFFFFرض طريقFFFFه أدلFFFFة ) تFFFFرد علFFFFى الوقFFFFائع المتع ه قFFFFد ، إ)َ أنFFFFَقناعتFFFFهتكFFFFوين 

إعمFFFFال عقلFFFFه وتوظيFFFFف  إلFFFFـىوتقFFFFوم حاجتFFFFه  فيصFFFFعب اMمFFFFر عليFFFFه إثباتھFFFFا مباشFFFFرة

  .ه واستعمال كَل مھاراته، في التعامل معھا ـخبرات

                                                 

 

  )(
1

 . 490ص   ، المرجع السابق ،) إيمان محمد(  علي الجابري :انظر - 
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                 FFFFفFFFFَدلMَمى باFFFFا يُسFFFFَكل مFFFFي تُشFFFFدھا التFFFFرةالقرائن وحFFFFر المباشFFFFي و ة غيFFFFھ

FFFFذ ةـلـغFFFFدَ "  تأخFFFFنَ م ةعM ذلكFFFFميت بFFFFنفس وسFFFFا الFFFFـاني منھFFFFعـFFFFا مقارنFFFFان ـھFFFFة ل�نس

FFFاحبة لFFFنَ ـمصM ذلكFFFميت بFFFة وسFFFا الزوجFFFـاته ه ومنھFFFي حيFFFه فFFFزمKزوج وتFFFارن الFFFا تقFFFھ

 .ة وقرانا أي اقترن به وصاحبهـارن الشيء الشيء مقارنـوق

القرينFFFة أمFFFر يشFFFير إلFFFى المطلFFFوب، أومFFFا يFFFدل علFFFى المFFFراد مFFFن غيFFFر أن  ،اـشرعFFFأَمFFFا  

"هـصريحا فييكون 
1
  .  

 ىاتفFFFق قFFFانون أصFFFول المحاكمFFFات المدنيFFFة اللبنFFFاني والقFFFانون المFFFدني الفرنسFFFي علFFFلقFFFد 

ھFFFFا اسFFFFتنتاج الواقعFFFFة المFFFFراد إثباتھFFFFا مFFFFن وقFFFFائع أخFFFFرى أنَ : للقFFFFرائن فقFFFFا)  ھمFFFFاتعريف

.معروضFFFة بFFFالنظر لوجFFFود روابFFFط وأسFFFباب بينھFFFا
2
أصFFFول الحكFFFم بFFFالقرائن مسFFFتمد و 

  : ل تعالىقامن القرآن الكريم ، 

  "FFھد شFFدَ وشFFد قFFه قFFان قميصFFا إن كFFن أھلھFFاھد م FFن الكاذبيFFو مFFدقت وھFFل فصFFُن قُبFFن ـم

مFFFن  مFFFن الصFFFادقين فلمFFFا رأى قميصFFFه قFFFُدَ  مFFFن ُدبFFFُر فكFFFذبت وھFFFو وإن كFFFان قميصFFFه قFFFدَ 

". عظيم كيدُكنَ  إنَ  ه من كيدُكنَ نَ ُدبُر قال إ
3
   

  

:  ائن ) تخFFFFFرج عFFFFFن نFFFFFوعينالقFFFFFر لقFFFFFد درج الفقFFFFFه والقضFFFFFاء علFFFFFى أنَ                  

  .ر قانونيةـقرائن قانونية وأخرى غي

يجFFFFد  وقFFFFد ع مقFFFFدمادھا المشFFFFرَ القFFFFرائن القانونيFFFFة، فھFFFFي تلFFFFك القFFFFرائن التFFFFي يُحFFFFدَ أَمFFFFا  

فيقFFع  ختFFار فFFي اMخFFذ أو عFFدم اMخFFذ بھFFالFFزم أو المالقاضFFي نفسFFه أمامھFFا فFFي موقFFف المُ 

  . المعلومة ره القانون من الواقعةا قرَ ـعليه عبئ استنتاج م

ھنFFا لFFيس لFFه الخFFوض و البحFFث  العقFFاب فالقاضFFيز مFFن المميFFَ إعفFFاء غيFFر: مثFFال ذلFFك 

  .معينة ة التمييز كون المشَرع ضبط لھا حدودا بتحديد سنَ ـفي مسأل

                                                 

 

  )
1

، أحكFFFFام وقواعFFFFد عبFFFFئ ا�ثبFFFFات، دار الجامعFFFFة الجديFFFFدة ) محمFFFFد(فFFFFتح هللا النشFFFFار:  انظFFFFر -) 
  .175، ص 2000للنشر، طبعة 

  )
2

، طبعFFFFFة  ، دراسFFFFFة مقارنFFFFFة ، أصFFFFFول المحاكمFFFFFات الجزائيFFFFFة) عFFFFFاطف(النقيFFFFFب : انظFFFFFر  -) 
 .410ص ،  1993

  )
3

  .28، 27يتينا) ،) يوسفسورة ( القرآن الكريم: انظر  -) 
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  : والقرائن القانونية بحَد ذاتھا نوعين                 

افتراض علم  :مثالھا ،ضھا ينق اـم قرائن قانـونية بسيطة ، بقاءھا محتوم بعدم  ثبوت 

ففي ھذه الحالة قرينة الغش   التي باعھا مصدرھا حيوانات مريضةاللحوم  المتھم بأنَ 

شترى اللحم و عليه ختم إه ھم بأنَ قائمة و مفترضة إلى حين إثبات العكس، كـأن يثبت المتَ 

   .ة من الجھة  المعنية الصKحيَ 

رھا وأوجب على ع ھوا لذي قرَ المشرَ   س، Mنَ العكوقرائن قانونية قاطعة ) تقبل إثبات 

1القاضي مراعاتھا و اMخذ بھا 
فتراض العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة إ:  مثالھا،  

   .الرسمية

  

 وأ القرائن غير القانونيةإلى جانب القرائن القانونية ھناك أيضا ما يُسمى ب                 

ھذا  رَجح دخولقد و ركت لسلطة القاضي التقديريةتُ  قناعيةإي قرائن ـھو القرائن القضائية

ة على خKف القرائن القانونية التي ) تخرج عن ي ُزمرة اMدَل◌َ ـالنوع من القرائن ف

.خص و إعفاء من إقامة الدليل بتشريع خاصكونھا رُ 
2
         

  

                 FFFFرائن عَمFFFFف القFFFFارات ا يُ وتختلFFFFمى د))ت وأمFFFFس ،Mون اFFFFى تُ كFFFFر ولFFFFعتب

دلFFFFيK كFFFFامK يسFFFFتند القاضFFFFي عليFFFFه فFFFFي تكFFFFوين قناعتFFFFه و الحكFFFFم علFFFFى أساسFFFFه فFFFFي 

ي ـسFFFمح لمFFFأموري الضFFFبط القضائFFFد رخصFFFة تالثانيFFFة مجFFFرَ  دعوى، فFFFي حFFFين تُعFFFدَ لFFFا

   . اتھمي تحريَ ـك في عملھم و اتخاذ ا�جراءات الKزمة التي تساعدھم فالتحرَ 

سFFFFتنتاج أو اسFFFFتنباط الFFFFدليل منFFFFه ا) يسFFFFتلزم وجFFFFود الد)لFFFFة أو اMمFFFFارة  معنFFFFى ذلFFFFك أنَ 

  .ل أو القرينة منهـة و ينعدم استنتاج الدليـفقد توجد اMمارة أو الد)ل

  

                                                 

 

  )
1

 . 258المرجع السابق ، ص  ،) عبد الملك(جندي : انظر -) 

  )
2

  . 410، المرجع السابق ، ص ) عاطف(النقيب :  انظر -) 
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  انيةـلفقرة الثا

  ةـة العلمية الحديثـ1دلَ ا

  

 العلمي السريع الذي شھده العالم تطورت الجريمة موازاة مع التطور                 

ة مع ظھور تقليدية عاجزة عن التصدي لھا وحدھا، خاصَ وأصبحت وسائـل ا�ثبات ال

الكمبيوتر الذي فتح العالم على مصراعيه و أصبح المجال غير محدود للتغلغل في 

  .ا�جرام

كانت نتاج التكنولوجيا الحديثة التي أفرزت  ،لقد استلزم اMمر ظھور وسائل إثبات علمية

م بھا في مجال ا�ثبات ى إلى التحكَ حتَ  وصلآليات دقيقة، ما زالت بعض التشريعات لم تت

ي ھذا المقام لعرض سوف أسعى ف ، ي راقي ودقيقة ذات طابع فنَ ـي أدلـائي وھـالجن

  . في مجال القضاء بھا ة المتداولة والجاري العملـة اMدلَ خاصَ  بعضھا

ة علمية ـدلَ ة علمية قاطعة وأــلَ أد:  ة العلمية إلى صنفينـلقد درج العلماء على تقسيم اMدلَ 

  : انهـبيي ـسوف نعرضھا على النحو اwت ، ر قاطعةـغي

  

  ة العلمية القاطعةـلَ ا1د : أو�     

  

ة العلمية القاطعة عنوان الجزم في القناعة عند القاضي الجزائي اMدلَ تُعتبر                  

ا مثK ــفKن ول أنَ فK مجال ھنا لقيام الظن لديه أو التذبذب وا)ضطراب في ا�سناد والق

  .منھا ابريئ ربَما يكونربَما ھو من ارتكب جريمة السرقة أو 

زه يَ التي ينفرد بھا وتم ،ھمة المتَ مات شخصيَ ته من مقوَ د قوَ يستم اMدلَـةھذا النوع من  إنَ 

  :   ةـعن غيره من عاَمة الناس ويدخل في زمرة ھذه اMدلَ 

  

  البصمة -أ     

  

له وعليه  عجز  ھي ةبحجَ  في جسمه، البشرواحد من  م هللا على كلَ أنع                 

في خلقه بما حمله  بَ زة الروھي ُمعج ى وإن اھتدى إليھافھم خباياھا حتَ  العقل البشري عن
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و دوائر على راحة يديه وُمشطي وإبھام قدميه وھو ما ُسمي علميا  ا�نسان من خطوط 

  .بالبصمات 

  

مجموعة القواعد واMصول المتعلقة بالبصمات ( "  بعلم البصمات ويُقصد                 

ى معرفة الشخص الذي تعود له ھذه حتَ  منذ الحصول مباشرة أو من مسرح الجريمة،

عبارة عن مجموعة من الخطوط وھذه الخطوط " والبصمة في أساسھا  ". البصمات

"). موجودة على رؤوس اMصابع وراحة الكَف وباطن القدم
1
   

  

فظھFFFFرت نظريFFFFة بصFFFFمات   لقFFFFد عكFFFFف العلمFFFFاء علFFFFى دراسFFFFة البصFFFFمة                 

اMصFFFابع واMكFFFف وبFFFاطن القFFFدم والتFFFي تُعتبFFFر مFFFن أھFFFم النظريFFFات وأكثرھFFFا شFFFيوعا فFFFي 

  .المجال التطبيقي، خاَصة على مستوى مرحلة التحقيق الجنائي

 نَ إعلFFFى يديFFFـه فFFF وعFFFل اعتبFFFار أَن ا�نسFFFان يمFFFارس حاجFFFـاته اليوميFFFة وأشFFFغاله معتمFFFدا

      .ل إثباته فيما يأتيه في مسرح الجريمـةـار لمسه أو بصمة أصابعه ھي دليـآث

  

كمFFFFا ظھFFFFرت إلFFFFى جانFFFFب نظريFFFFة بصFFFFمات اMصFFFFابع، نظريFFFFة بصFFFFFمات               

اMسFFFنان وبصFFFمة الركبFFFة وبصFFFمة الشFFFفاه والتFFFي لFFFم تلFFFق جميعھFFFا اھتمامFFFا كبيFFFرا علFFFى 

.غFFFFرار سFFFFابقتھا
2
للسFFFFائل المنFFFFوي    D.N.Aوي ـصFFFFمة الحFFFFامض المنFFFFكمFFFFا توجFFFFد ب.  

سFFFFFتخدم فFFFFFي إثبFFFFFات أو نفFFFFFي الجFFFFFرائم الجنسFFFFFية وجFFFFFرائم ا)عتFFFFFداء الجنسFFFFFي والتFFFFFي تُ 

.كا)غتصاب والزنا واللواط 
3
   

FFFFتعما) لFFFFر اسFFFFكثMمات اFFFFن البصFFFFوع مFFFFذا النFFFFر ھFFFFينـويعتبFFFFف  دى المحقَقKFFFFى خFFFFعل

  .بصمة اMكف وبصمة القدم

     

                                                 

 

  )
1

، المFFFدخل إلFFFى علFFFم البصFFFمات ، دار الثقافFFFة للنشFFFر و )طFFFه (كاسFFFب فKFFFح الFFFدروبي  : انظFFFر - )
 . 37، 34، ص  2006التوزيع، طبعة 

  )
2

  . 40 ، 39، المرجع السابق ، ص )طه (كاسب فKح الدروبي   :انظر - )

  )
3

 .   54، المرجع السابق، ص )منصور(عمر المعايضة : انظر - )
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وھي أبسط " ARCHES"ساتالبصمة إلى أنواع فظھرت المقوَ  م العلماءقسَ و               

وھي إَما "  "L0UPSس الخيمي وظھرت المنحدراتس العادي والمقوَ اMنواع  تشمل المقوَ 

 يودوائر وھعلى شكل حلقات " WHORGS" ن أو منحدر شمال والمستديرات ـمنحدر يمي

  . دير لوزي أو مستدير لولبـيا مستدير حلقـي أومستدير حلزوني أو مستإمَ 

  .اذَ ـب عارض أو مرَكب شكَ وھي إَما مر "COMPS OUNDS"وأخيرا توجـد المركبات 

  

  متحليل الدَ  - ب     

  

الجريمة و المجرم  ستحدثة في الكشف عنم من الوسائل المُ تحليل الدَ  إنَ                  

رائن تواجده إلى جانب ق ، إ) أنَ نة معيَ  في حا)ت يست قاطعة إ)َ حجيته ل وبالرغم من أنَ 

  .ةـته الثبوتية ويُفيد قطعا في تكوين عقيدة القاضي الجزائيز من قوَ أخرى يُمكن أن يُعزَ 

معرفة م ھو من الوسائل التي تساعد على معرفة ھوية الجاني وھذا عن طريق وتحليل الدَ 

ھي الوحيدة عملية ذه الھ أنَ كما . دمه والذي يكون من مخلفاته في مسرح الجريمة فصيلة

 أو انـ�نسو ـمة ھـم الموجود بمسرح الجريكان الدَ  إذافيما  التأكدق من قَ ن المحكَ التي تم

  .وانـحيل

  

  اMبواب ،اMظافر ، في المKبس، في جميع اMماكن  عليهويبحث                 

كون من أدوات ن يشيء يشتبه أ بات وكلَ كَ الجثة المر، الجدران اMثاث، اMرضيات 

صفـة أو شكـل  ر المتخَصصة وعلى أيَ ـويُلجا إلى تحليل الدم بالمخاب.  الجريمة وآثارھا

  وطرطشة اية أو بقعا بيضاوية رذاذجافا، بقعـا دائـر، متجلطا Kـسائ "كان عليھا 

.  .A/B/AB/O "و/ أب / ب/ أ"  م إلى فصائلبرك دموية ويُقسَ  ،احات مس
1
   

  

                                                 

 

  )
1

 . 37،48، المرجع السابق، ص )منصور(عمر المعايضة : انظر - )
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  الخطوط و تحليل ا1حبارمضاھاة  -ج     

  

و تحليFFFFFل اMحبFFFFFار ھFFFFFو كشFFFFFف الخطFFFFFوط مضFFFFFاھاة مFFFFFن الغFFFFFرض  إنَ                  

مFFFن  ھمFFFاأنَ كمFFFا ا إلFFFى خبFFFراء فFFFي الميFFFدان، مFFFات يُعھFFFد بھـإثبFFF مFFFا وسFFFيلتيھو ،التزويFFFر

فFFFFرد  ة لكFFFFلَ يFFFFنFFFFات الخطَ تشFFFFريح المكوَ ا مFFFFبھ الوسFFFFائل العلميFFFFة القاطعFFFFة الد)لFFFFة يFFFFتمَ 

مھمFFFFا كانFFFFت  ،لمسFFFFتخدم فFFFFي الخـFFFFـط و نوعFFFFه وعمـFFFFـر المخطFFFFوط وتحليFFFFل الحبFFFFـر ا

  .هيـالوسيلة المستعملة ف

وتقFFFوم عمليFFFة مضFFFاھاة الوثFFFائق والمسFFFتندات بمقارنFFFة الكتابFFFة مجھولFFFة النسFFFب بالكتابFFFة 

اسFFFFتعمال  ، فيFFFFتمَ  أَمFFFFا فFFFFي حالFFFFة كشFFFFف التزويFFFFر بFFFFالمحو أو الكشFFFFط. معلومFFFFة النسFFFFب

يميائيFFFا مخالفFFFا الFFFورق فFFFي الجFFFزء الممحFFFي ك إشFFFعاعفFFFوق البنفسFFFجية فيظھFFFر  اMشFFFعة

ل لمعرفFFFة ھFFFل الكتابFFFة اسFFFتعمال ورق النشFFFا اليFFFودي المبFFFَل◌َ  أو لمظھFFFر بFFFاقي الFFFورق

  ؟ول ليوديـمحل أوحامض  أو حيت بمحلول قويَ مُ 

اسFFFFFتعمال التحليFFFFFل الكيمFFFFFاوي لمعرفFFFFFة  يFFFFFتمَ  با�ضFFFFFافة،وفFFFFFي حالFFFFFة كشFFFFFف التزويFFFFFر 

ضFFFFافة ويمكFFFFن ا)سFFFFتعانة والكتابFFFFة المُ  صFFFFليةاMمFFFFن الكتابFFFFة  نFFFFة لكFFFFلَ العناصFFFFر المكوَ 

1.ةـتي الكتابتحت الحمراء لكشف اختKف مادَ  باMشَعة أيضا
  

  

  العلمية غير القاطعة ةـا1دلَ : ا ـثاني     

  

ة القاطعة التي يستفيد منھا القاضي ة إلى جانب اMدلَ ـيقف ھذا النوع من اMدلَ                  

 إ)َ  ، ى في القطعية والحجيَةلن لم ترق إلى درجة اMوإوھي و،  الجزائي في تكوين قناعته

  .ھام في حا)ت كثيرة يكاد أن يفلت فيھا المجرم بفعله ق ا)تَ ـھا الوريد الذي يعلَ أنَ 

FFFَدلMن اFFFوع مFFFذا النFFFرف ھFFFد عFFFدودة بة لقFFFواع معFFFكال وأنFFFى ، أشFFFا علFFFدليل عنھFFFن التFFFيمك

  : انهـبي سبيل المثال ) الحصر فيما سيأتي

                                                 

 

  )
1

 . 135،138،39، المرجع السابق، ص )منصور(عمر المعايضة : انظر - )
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  اتـالطبع -ا     

  

ويُعھد  ،طبعاتالية التي يتركھا الجاني في مسرح الجريمة من اwثار المادَ                  

وتختلف حجيَة ھذا الدليل فيما إذا كان ،  في التنقيب بھذه الوسائل إلى خبراء في الميدان

في  اMمر إذ ،بنانت اMھو لبصما اMثركان  إذافيما  أونة عنه معيَ  أشكا) يأخذلحذاء  اMثر

  . أو ) تفيده قـيكون سوى وسيلة استد)ل قد تفيد التحقي أن) يعدو  اMولىالحالة 

تكون  أنق والتي تصلح ـالخاضعة للفحص الدقي اMموربنان ھي من بصمات اM أنَ غير 

  .بشان البصمة أعKهدليK قاطعا على صفة صاحبھا كما سلف الذكر 

كان  إذافيما  و صاحب الطبعة سنَ  اMشخاص،التحقيق في معرفة عدد  الطبعات آثاروتفيد 

 Kومعرفة الوجھة التي  أوطف Kوما تركت قدمه من تراب أوزيت أو دم أخذھارج..  

 ارــوآث اMرضالمركبات المطبوعة على  آثار إطارات أيضا، ويدخل في خانة الطبعات

  ..ا)صطدام

  

َ المخل - ب   فاتـ

  : ار منھاـفات عَدة آثـيدخل في زمرة المخلَ  

وبصمة  وأجزائھاالصناعية  واMطقمالطبيعية  اMسنان يقصد بھا : ا1سنانآثار  .1

ذاتھا وسيلة للتعرف على  تكون في حدَ  أن اإمَ  اMسنان ارـوأث . ةة السنيَ العضَ 

على جسم   اMثرة الجاني بما تركه ف على ھويَ ن تكون وسيلة للتعرَ أوأصاحبھا 

ف في التعرَ  اMسنانار ـثآو) يقتصردور .قطع أوسطحية  آثار َماإوھي  ،ةالضحيَ 

والتي تكون تعرضت  معرفة الجثث المجھولة إلىد يمتد ـعلى المجرم المعلوم فق

غير قابلة للتعفن  اMسنان أنَ ذلك  ،التعفن ىـإل ا�نسانية أوبفعل العوامل الطبيعية 

 . انـا�نسما يقاوم في جسم  أكثرل وھي والتحلَ 

يختلف به ،  شخص شعر يحتوي على بروتين خاص به لكلَ  أنَ ثبت العلم أ :  الشعر .2

 ة منمَ العاه ـدة لتحديد صفاتفحص الشعر بالعين المجرَ  وقد يتمَ اMشخاص ي ـعن باق

 إليھاجا للكن فحص البروتين الخاص به ھو الوسيلة التي ي ، طول ولون وطبيعة
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فحص الكروموزومات الموجودة في خKيا  أنَ كما  ،ات لتحديد صاحب الشعر بالذَ 

 نَ أ تأكيدلھذه الفحوصات  إلىويلجا  .ذكر وأنثى د جنس صاحبه من حدَ الشعر تُ 

عن اMلياف ه مختلف تماما ـنَ أدمي وآبموقع الجريمة ھو لشخص  المضبوطالشعر 

1والخيوط وشعر الحيوانات
...  

وتظھر  ق في عملهقَ قد تفيد المحفر من اMشياء التي إَن آثار اMظا:  ار ا1ظافرـآث .3

 ىوآثار علعلى جسم الضحية  إصاباتشكل  آثار على : بمظھرين رــظافار اMـآث

 أنة التي يمكن م والشعر والمواد السامَ مثل الدَ  ،رــاMظافشكل مواد تعلق تحت 

.ھم والجريمةتكون حلقة الربط بين المتَ 
2

    

بس التي لھا عKقة بالجريمة ھو الحفاظ التحفظ على المK الغرض من إنَ  : المDبس .4

وفحص المKبس له  ،قةـالحقي إظھارالتي تكون عالقة بھا والتي تفيد في  ارـاwثعلى 

المجھولين والطبقة ا)جتماعية  اMشخاصبالغة في مجال التعرف على ھوية  أھمية

.إليھاالتي ينتسبون 
3
  

والمكَسرات كالزجاج  ا السوائلـقاية وبـتشمل المخلفات الخيوط العالقما ك         

Kتـوآث من غازات ودخان ولھب ، وآثار المقذوفات النارية والمتفجرات مث(wار ا 

ة ـلى ما يُعَززھا من اMدلَ وكلَھا ) تعدو أن تكون من القرائن البسيطة التي تحتاج إ

  .قةـمن الحقييسيـر  جزءإ) أنَھا تفيد في إظھار ولو  ، اMخرى

   جھاز كشف الكذب -ج     

  

يُسFFFFمى أيضFFFFا البFFFFوليجراف وھFFFFو جھFFFFاز يُسFFFFتعمل لقيFFFFاس مFFFFدى صFFFFدق                 

FFFFFريحات الُمدلFFFFFتجواب وـالتصFFFFFال ا)سFFFFFا حFFFFFا)ت ى بھFFFFFاس انفعFFFFFق قيFFFFFن طريFFFFFذا عFFFFFھ

                                                 

 

   )
1

 . 65 ،64، المرجع السابق، ص )منصور(عمر المعايضة : انظر  - )

   )
2

 . 69ص،  المرجع السابق ،)إيمان محمد(  علي الجابري: انظر - )

   ) 
3

 .124، ص ، المرجع السابق)إيمان محمد(  علي الجابري: انظر -) 
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لمFFFFا قFFFFد يطFFFFرأ علFFFFى المFFFFرء مFFFFن اضFFFFطرابات فFFFFي  ونتائجFFFFه غيFFFFر دقيقFFFFة، ح المصFFFFرَ 

  .صال بالجريمةو اتَ الحواس و ا�دراك دون أن يكون لھا سبب أ

  

ويضعھا  يوظفھامن  إلىجميع ھذه الوسائل مھما كانت طبيعتھا تحتاج  نَ إ                

وھو يتھيأ للفصل في  هقد يعترضغالبا ما إذ  ، إليھابين يدي القاضي الذي ھو في حاجة 

فتعرقله   كا)ت التي تخرج عن نطاق اختصاصهموضوع الدعوى بعض الصعاب و ا�ش

  .الخبير وھذا الشخص ھو ن ة يصير فيھا يطلب مساعدة شخص معيَ درج إلى

مسألة  ب نيَاالشخص المختص ف "  : هـنَ فجاء أ لقد اختلفت اwراء حول طبيعة ھذا الشخص، 

ة يتوقف عليھا يَ ء قيام الدعوى الجنائية مسألة فنما ثارت أثنامن المسائل، يلجأ إليه كلَ 

ن ذلك يستدعي منه M ،فيھا برأي ثَ ستطاعة القاضي البولم يكن في ا الفصل في الدعوى

..") يتوافر لديه نيَااختصاصا ف
1

 .  

وآخرون ذھبوا ، ة �دراكھا ة خاصَ يعض شاھدا على أمور تحتاج إلى أھلكما اعتبره الب

.للقضاء وھذا ھو الرأي الراجح ه باحث مؤھل وعوننَ إلى أ
2
   

3ة خاصَ من الشھادة ال ااعتبر البعض الخبرة نوعو
ھوا الخبير بالشاھد باعتبار ة شبَ مَ ومن ث 

تي )حظھا والظروف التي ر أمام القضاء اMمور التي شاھدھا والتفاصيل الكليھما يقرَ  أنَ 

ر ما يعلمه من وقائع رآھا أو د يقرَ ھما يختلفان عن بعضھما في كون الشاھلكنَ  تأثر بھا،

. اـض عليه من ظروف ) يعرفھا شخصيسمعھا بنفسه بينما الخبير يبدي رأيه فيما يُعر
4

  

  

موضوع الخبرة متنوع بتنوع مجا)ت  البحث  حقل عمل الخبير الذي ھو إنَ                 

اء ـالفيزي، في مجال الھندسة  ، والزراعة وا)قتصاد فھو اختصاص في الطبَ  ،ي العلم

، إذ ذاك ھو اختصاص ر على الخبير الخوض في المجال القانونيظلكن يُح....الكيمياء  و

  .ه غير ذلكـالقاضي و) اختصاص ل

                                                 

 

  )
1

  . 491، المرجع السابق ، ص)إيمان محمد( علي الجابري:  انظر -) 

  )
2

 . 473، المرجع السابق ، ص ) محمد علي(سكيكر :  انظر -) 

  )
3

 . 368، ص المرجع السابق ،) عاطف( النقيب :  انظر -) 

  )
4

 . 222، ص  ، المرجع السابق) عبد الملك( جندي :  انظر -) 
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  يـالثانالمطلب 

  لـسDمة الدلي

  

ة ا�ثبات ـلَ أدمجمل من  ة في تكوين قناعتهائي كامل الحريَ للقاضي الجز نَ إ                

 رعنعبَ م ومتين يُ ـحكم سلي�تيان ب لَ المتطن ـاليقي ىـإلبذلك والوصول  ، هــن يديـي بيـالت

 بالملفطرح عليه يما  كلَ  للبحث فيفمجاله واسع ومفتوح ،  نصافا�عن  وأيضا لحقيقةا

 .و عن بعضھاأعنھا  نصرافا�و قبولھا أبإدارتھا و يالتصدَ ثَم ،  يـة إثبات أو نفـلَ من أد

 فحص مدىو عسير وھو رعاية واجبع عليه ـيق، ھذهي قبل ممارسته سلطة التصدَ لكن 

   .وسKمته الدليل ة ھذاصحَ ر شروط ـتواف

  

جميع وفي  هـالقانونية في توافر الشروطكد من أتاللدليل ا سKمة وتقتضي                 

و ج في إتيانھا نتدرَ  ذلك سوف إيضاحيتسنى لنا  كيو ، بھا تحصيلهالتي تَم طرق ال

  : يـو اwتـشرحھا على النح

الشروط ھذه جزاء ا�خKل ب ثمَ  ،)اMولالفرع (نتناوله في  الشروط القانونية قيام 

  .)الفرع الثاني( ونتناولھا في ة ــالقانوني

  

  ا1وللفرع ا

  ةـام الشروط القانونيـقي

  

الشروط  توافرھو  لـام السKمة في الدليـمن مقتضيات قي سبق القول أنَ                 

  .ةـالقانوني

 .هـة فيالصحَ مستلزمات جميع قيام الشرعية و  الشروط ،المقصود ھنا بالشروط القانونيةو 

إثبات  أدلةبما بين يديه من  دمقيَ  ،في البحث عن الحقيقة الجنائي نطاق سلطة القاضيف

ى لھا بمستطاعه وھو يتصدَ ليس ف،  ت بھار جميع المراحل التي مرَ ـاستلزمتھا الدعوى عب

  .تھاعنھا برمَ ا�لتفات وأوكيفما كانت على شاكلتھا التي وردت بالملف  ةاMدلَ  قبول كلَ 
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 إليھاالمؤدية  ا�جراءاتمسلكھا وتحديد في  فجوھر عمله ھو البحث والتدقيق                

لسKمة الدليل الذي سيكون سندا لقضائه وعصبا   ذلك ضمان كلَ  ..والقائمين على تحصيلھا

  . اـر حكمه )حقـلتبري

ھذا الفرع  تناولنسوف  ،يه فيھاالدليل في الدعوى الجنائية وما سيكون عل Mھميةنظرا و 

 أوردنا تفاصيل مضمونھا في شرعية الدليل تتناول ىـاMول النقطة : نقطتيـنبتفصيل 

ولقد أوردنا تفاصيل  ة الدليلصحَ شروط تتناول  لثانيةوالنقطة ا،  )اMولىالفقرة (

  : اليـالتوذلك على المنوال  )لثانيةاالفقرة (مضمونھا في 

  

  ىـا1ولالفقرة 

  لـرعية الدليش

  

د العرفية السائدة في تعاملت التشريعات القديمة في إثبات الجرائم مع القواع                

عبر في تطبيقھا  قاعدة الشرعية في الدليل الجنائي تدرجا ومرونةعرفت و، مجتمعاتھا 

عد اقوتطبيق في معامKته س ولفترة طويلة رَ كمثK القضاء ا)نجليزي ف .مختلف العصور

قبول  واقعة ماثبات يجوز � مقتضاھابالتي  القواعد غير المكتوبة وھي،  "الكومون لو"

  .  الحصول عليه بطريق غير مشروع ى ولو تمَ الدليل حتَ 

ون ـمن قان 78 المادةى من ـالفقرة اMولجاءت ف، تراجع عن ھذه القواعد فيما بعد مَ ـث

�ثبات اة ـه يجوز للقاضي استبعاد أدلعلى أنَ  ا)نجليزي، لتنصَ  ة وا�ثبات الجنائيـالشرط

ر مشروع أو حصل عليھا ـة نتيجة إجراء غيـالتي يقدمھا ممثل ا�دعاء إذا كانت ھذه اMدل

.بطريق غير مشروع بما للقاضي من سلطة تقديرية محدودة
1
   

  

                                                 

 

  )
1

  . 409، المرجع السابق ، ص) إيمان محمد(  علي الجابري:  انظر -) 
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 مبFFFFدأتكFFFFريس  إلFFFFىبعFFFFد فيمFFFFا تحولFFFFت التشFFFFريعات الجنائيFFFFة الحديثFFFFة  لقFFFFد                 

صFFFFورة مFFFFن صFFFFور  أصFFFFبح المبFFFFدأھFFFFذا  أنَ بFFFFل  ،الشFFFFرعية فFFFFي دسFFFFاتيرھا وقوانينھFFFFا

 عمFFFFFالھمأ فFFFFFي حيFFFFFاتھم وكFFFFFلَ  لFFFFFديھا اMفFFFFFرادجميFFFFFع احتFFFFFرام سFFFFFيادة القFFFFFانون بFFFFFين 

   .وممارساتھم اليومية

 القانون ا التشريع الجزائري على تأصيل أنَ حرصت معظم التشريعات المقارنة ومنھكما 

من الدستور الصادر في  46ت المادة فنصَ  ،اءات الجزائيةمصدر جميع ا�جرھو وحده 

 وتمَ  "بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ) إدانة إ)َ : "  هـأنَ  على 1996

. الدستور اMخرىمن نصوص  العديدفي في تأكيد قاعدة الشرعية  بعد ذلك التدرج 
1
   

) جريمة و) عقوبة أو تدابير  " : ت المادة اMولى منهنصَ حيث  في قانون العقوبات و

"من بغير قانونأ
2

ة والسKمة  ا�جرائية التي ) أصبحت من مستلزمات الصحَ  إلى أن 

  .ة التغاضي عنھا ـيمكن Mي محكم

  

  ةـالتنفيذي - ات بالدولةـر السلطـخضوع سائ"  الشرعيةمبدأ  ويعني                

القواعد التشريعية الصادرة من ف ،بدءا من الدستورون، ـللقان - ةـالقضائي ،ة ـالتشريعي

".  ونـادة القانـة، فالقرارات وھو ما يُطلق عليه سيـ، فالقواعد الKئحي ةـالسلطة التشريعي
3

  

  

شرعيـة  وھي قاعدة ، لقاعدة أخرىل جاءت تدعيمــا ـشرعية الدلي قاعدةإَن                 

و  حترام الحــقوقة من الضمانات التي تكفل اضمان إذ تعتبروالعقوبات،  الجرائــم

  .يـالجزائ مواد ا�ثباتفي  المعلولةتعدم الوسائل و ،الحريات الفردية بشكل واسع

                                                 

 

  )
1

المتضمن نص تعديل  07/1996/ 07المؤرخ في  96/438رقم المرسوم الرئاسي :   انظر -) 
  .45،47،48الدستور المادة 

 )
2

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  08/06/1966المؤرخ في  66/156اMمر رقم : ر انظ  -)
  . 2007، الديوان الوطني لZشغال التربوية، الطبعة الخامسة

 )
3

دأ الشرعية والجوانب ا�جرائية، دار النشر، مكتبة الوفاء ، مب)نسرين(عبد الحميد نبيه :  انظر -) 
  . 09، ص  2008، القانونية ، الطبعة اMولى 
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قاعFFFFدة مشFFFFروعية الFFFFدليل الجنFFFFائي عFFFFن قاعFFFFدة المشFFFFروعية فFFFFي  وتختلFFFFف                

أحكFFFام مFFFع مجFFFرد التوافFFFق إذ ) تخFFFرج ھFFFذه اMخيFFFرة عFFFن كونھFFFا  ،الجFFFرائم والعقوبFFFات

1القاعFFFدة القانونيFFFة المكتوبFFFة
ى الشFFFرعية ا�جرائيFFFة التFFFي تمتFFFد ــFFFفFFFي حFFFين تعنFFFي اMول.  

FFFدايتھا إلFFFن بFFFة مFFFدعوى الجنائيFFFير الFFFم سFFFي تحكFFFراءات التFFFيم ا�جFFFى تنظFFFا ـإلFFFى نھايتھ

  . ووصولھا بين يدي القاضي الحاكم

  

أن يكFFFFFFون علFFFFFFى المحكمFFFFFFة  أن تسFFFFFFھرجرائيFFFFFFة الشFFFFFFرعية ا�وتقتضFFFFFFي                 

ة خاَصFFF ،مراحFFFل الFFFدعوى الجنائيFFFةفFFFي جميFFFع  جFFFراءاتا�  مصFFFدر ھFFFذهالقFFFانون ھFFFو 

ھFFFFذه اMخيFFFFرة ) تعFFFFدو أن تكFFFFون سFFFFوى مجموعFFFFة مFFFFن ا�جFFFFراءات تھFFFFدف إلFFFFى  وأنَ 

KFFت فعFFا وقعFFة كمFFراز الحقيقFFتوي  .إبFFون  أنويسFFذهيكFFى ھFFائم علFFراءات القFFأة  ا�جFFالھي

أو أي  "حكFFFFFام ،تحقيFFFFFقة ـئية، نيابFFFFFضFFFFFبطية قضFFFFFا "اختKف مسFFFFFتوياتھا بFFFFFالقضFFFFFائية 

   ..، خصوم، شھودالدعوى طرف من أطراف

  

من  في مختلف التشريعات على مبادئ ) بدَ  ا�جرائيةكما تقوم الشرعية                 

ويترتب على احترام  .العكس إثباتى ھم حتَ تَ افتراض البراءة في الم كمبدأ ،مراعاتھا

على الجھة التي باشرت الدعوى  ا�ثباتتقرير عبئ   المبدأالقاضي لضمان تحقيق ھذا 

بتقديم الدليل الشرعي الذي يدحض ھذه القاعدة  ومطالبتھا ،"ھام جھة ا)تَ " العمومية وھي 

ة المقَدمة، النطق ببراءة المتَھم ـكما يتعين عليه في حالة الشَك وھشاشة اMدل .ويطيح بھا

   .ة نيَ ظعلى القاعدة ال المتَھم في دون أي ترَدد وترجيح القاعدة اMصلية

  

من مراعاتھا وعدم ا)لتفات  إَن مبدأ الشرعية يرتبط بمبادئ أخرى ) بدَ                 

   .ون ـر الفوري للقاعدة القانونية ومبدأ عدم رجعية القانـھا كمبدأ اMثـعن

                                                 

 

 )
1

ظريFFFFFة العامFFFFFة ، محاضFFFFFرات فFFFFFي ا�ثبFFFFFات الجنFFFFFائي ، الن)نصFFFFFر الFFFFFدين(مFFFFFروك :  انظFFFFFر -) 
 .521ص  ، 2003دار ھومة ، طبعة   ،1ل�ثبات الجنائي، ج



  

 

39

فورا منذ تاريخ  د، يُطبَقـأَن كل تشريع جدي(" ون ـر الفوري للقانـوالمقصود بمبدأ اMث

فيحدث آثاره مباشرة على كَل الوقائع و اMشخاص المخاطبين به، على الحا)ت  .. سريانه

  .  "التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة 

على ما يقع من  أحكام القاعدة الجنائية ) تسري إ)َ◌َ "   أَما مبدأ عدم رجعية القانون فيعني

الَتي   اللَحظة يفرض القانون الجديد سلطانه على كافَة الجرائمومنذ تلك ،  تاريخ العمل بھا

").تقع ابتداء من ھذا التاريخ 
1

  

  

إَن مبدأ اMثر الفوري للقانون يجد فعاليته وأھميته بشكل كبير فيما يتعلق                  

إذ أَن التي نسعى من خKلھا إلى تدارك الحقيقة بأسرع وقت ممكن،  ، ةـبالقواعد ا�جرائي

لغرض منه ھو تدارك الھفوات التي تكون قد ا ة إنَماــأَي تعديل يستھدف القاعدة ا�جرائي

وقد يقع ھذا المبدأ تحت   .وعرقلت مسارھا في تحصيل الجريمة والمجرم عترضتھاا

أو تجميده لحين صدور  هـالقواعد ا)ستثنائية بنَص التشريـع كأن ينَص على النفاذ الKحق ل

  ...النموذجية لتطبيقه وھكذا القوانين

كإدراج قاعدة تطبيق القانون  كما قد يقع مبدأ عدم رجعية القانون في ا)ستثناء منه، 

القاضي له السلطة في ف  .اMصلح للمتَھم وحالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم

أنَھا مفَسرة  إخضاع سريان القانون الجديد بأثر رجعي يمتد إلى النصوص القديمة طالما

.ومكَملة لھا
2

  

  

 التي تعيب الدليل الجنائي اMسبابانعدام الشرعية من  نَ فإ ،خKصة القول                

تجاوزه عن ذلك  نَ M ق القاضي في تكوين عقيدتهـلتي تعيوھي من الموانع ا ،أثرهوتعدم 

  .لمكتسباتاى ـي علوالتعدَ للحريات الفردية  الھدرمن قبيل  عدَ يُ 

                                                 

 

   )
1

، مبدأ الشرعية والجوانب ا�جرائية، دار النشر، مكتبة الوفاء  )نسرين(عبد الحميد نبيه : انظر -) 
 .191،195ص  ، 2008 ، سنةالقانونية ، الطبعة اMولى

  )
2

  . 200، المرجع السابق ، ص)نسرين(عبد الحميد نبيه :  انظر -) 
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  انيةـالفقرة الث

  لـة الدليروط صحَ ش

  

إذا كFFFان اMصFFFل فFFFي الحكFFFم أن يصFFFدر فFFFي نطFFFاق دعFFFوى طرحFFFت بFFFين                  

 سFFFھر ھFFFذه المحكمFFFة أيضFFFااMمFFFر يقتضFFFي ضFFFرورة  فFFFإنَ  ، وفقFFFا للقFFFانون المحكمFFFة يFFFدي

  .أدراجھاوني أو ا�جراء القانوني الذي دخلت به ـة العمل القانعلى صحَ 

الFFFذي بFFFين  ا�جرائFFFيالعمFFFل  أنَ أن يتأكFFFد مFFFن  بالFFFذات، لقاضFFFي الجزائFFFييتعFFFين علFFFى اف 

الFFFدليل  أنَ و ، ع توافرھFFFا فيFFFهالتFFFي اسFFFتلزم المشFFFرَ ة الصFFFحَ شFFFروط  يديFFFه قFFFد اسFFFتوفى

  .سليمةشكلية قواعد  قواعد موضوعية و وليد ھوتحصيله بمقتضاه  الذي تمَ 

  :  اـھمجانبين اثنين الذي بين يديه  ا�جرائيفي العمل  الجزائي القاضي يفحصو 

  

  .ا�جراءھذا  في القواعد الموضوعيةمدى تحصيل يتعلق ب:  الجانب ا1ول        

القواعFFFFFد المتعلقFFFFFة بFFFFFالوجود  ،والمقصFFFFFود بالقواعFFFFFد الموضFFFFFوعية فFFFFFي ھFFFFFذا المقFFFFFام 

أصFFFبح غيFFFر قFFFادر علFFFى إنتFFFاج أثFFFره مFFFا تخلفFFFت  إذاالصFFFحيح والتFFFي  ل�جFFFراءالقFFFانوني 

   .يـالقانون

  

وتتوقFFFFف ، تتعلFFFFق بمضFFFFمون وجFFFFوھر ا�جFFFFراء القواعFFFFد الموضFFFFوعية  إنَ                

  .ون على ذلكـالقان متى نصَ تعتبر جوھرية و عليھا صَحته وسKمته 

 ا�جرائيFFFة اMھليFFFةمFFFا يتعلFFق بو بFFا�رادةمFFا يتعلFFFق  ويFFدخل فFFFي زمFFرة ھFFFذه القواعFFد كFFFلَ 

   .باMطرافما يتعلَق ى تَ وح السبببالمحل وبو

  

 عبئ، يقع على عاتق القاضي مثK ة ا)عترافي مجال قيام شروط صحَ ـفف                

ھم أن يكون للمَت◌َ ك ،عناصرة لسKمة ھذا ا)عتراف قانونا والتأكد من عدَ  ا)طمئنان

ن يصدر اعترافه أو ، ة وقتھاوأن تكون له ا�رادة الحرَ ، اMھلية الكاملة عند تلقي إقراره 

   .س فيه) لب ،واضحا ،صريحا
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)  بFFFFا�كراها)عتFFFFراف المشFFFFوب "  أنَ  إلFFFFىلقFFFFد انتھFFFFى القضFFFFاء المصFFFFري                

 أمFFFامك ھم قFFFد تمَسFFFكFFFان المFFFتَ  فFFFإذا ، فFFFي الFFFدعوى إثبFFFاتالتعويFFFل عليFFFه كFFFدليل  يصFFFحَ 

FFFFة بFFFFارات  نَ أالمحكمFFFFا أثالعبFFFFاه بھFFFFي فFFFFه التFFFFي عليFFFFب البوليسFFFFرف الكلFFFFاء تعFFFFا إنَ ، نFFFFم

 نَ إنFFFFه وھFFFFو ُمكFFFFره لُوثFFFFوب الكلFFFFب عليFFFFه وخشFFFFية مFFFFن أذاه، ومFFFFع ذلFFFFك فFFFFصFFFFدرت م

دون أن  ،لFFFت عليFFFه فFFFي إدانتFFFهوعوَ  ،المحكمFFFة قFFFد عFFFَدتھا إقFFFرارا منFFFه بارتكFFFاب الجريمFFFة

"حكمھا يكون مشوبا بالقصور نَ إف ،ترَد على ما دفع به وتفنده
1
.  

  

ئم بFFFا�جراء، الFFFذي ، عFFFدم مراعFFFاة صFFFفة القFFFافFFFي ھFFFذا ا�طFFFار أيضFFFا يFFFدخل                

مقتضFFFFFياتھا، إلFFFFFى أن يكتمFFFFFل  أَدى إلFFFFFى تحريFFFFFك الFFFFFدعوى العموميFFFFFة، وتحصFFFFFيل كFFFFFلَ 

نFFFة فFFFي الشFFFخص يشFFFترط القFFFانون صFFFفة معيَ  أنكFFF ويعFFFرض علFFFى قاضFFFي الحكFFFم، الملFFFف

ر الFFFFدعوى العموميFFFFة باسFFFFم ـباشFFFFكمFFFFا لوكانFFFFت النيابFFFFة ھFFFFي التFFFFي تُ  ، هيباشFFFFر  الFFFFذي

.الحيلولة مكانھاتعويضھا والمجتمع  أفرادK يمكن لغيرھا من ف ،المجتمع
2
   

  

  : والمقصود بالقواعد الشكلية القواعد الشكليةب يتعلق  :  الجانب الثاني        

فھFFFFي ) تتعلFFFFق  ا�جFFFFراء،صFFFFاغ فيھFFFFا يُ  أنتلFFFFك القواعFFFFد التFFFFي يتطلFFFFب القFFFFانون  .. "

".عليهيكون  أنبالشكل الذي يجب  ماوإنَ  ،ا�جراءبجوھر ومضمون 
3
    

ھو جوھري  بين ما ا�جرائيةالقواعد ھذه لتفرقة داخل ل خذ مجا)تَ من ا اءمن الفقھھناك   

 فقد يكون .ذاكفي التفرقة بين ھذا و  همنظاروجھته و رأي لكلَ  و، وما ھو غير جوھري 

ارا ـقد يكون معيو،  ا�جراءالھدف المرجو من تحقيق  والغاية  أساسه لتفرقةا معيار

  .Mطراف الخصومة ةى المصلحة الخاصَ وحتَ ة المصلحة العامَ  أساسه

                                                 

 

  )
1

 ) عبد الحكم(فوده ،  152بند  43ص ،1ج ربع قرن، ،26/12/1949 يالمؤرخ ف رقراال: انظر -) 

  .196 ، ص المرجع السابق

  )
2

  .نون ا�جراءات الجزائية الجزائريقامن  29المادة : انظر - )

  )
3

منشورات الحلبي  ، بطKن الحكم الجزائي نظريا وعمليا ،)عاصم (شكيب صعب: انظر- ) 
 . 82، ص   2007، سنة  الطبعة اMولى،  الحقوقية
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ھFFو كFFان الFFبطKن  إذا هبأنFFَ وقFFال جعFFل القFFانون الفيصFFل يھFFو الFFذالFFراجح الFFرأي  أنَ  إ)َ 

إن  اَمFFFأ ،جFFFوھريال ا�جFFFراء ھFFFو  فFFFذاك ، ا�جFFFراءتخلFFFف   الجFFFزاء الFFFذي يترتFFFب علFFFى

.الصريح فھو غير ذلك البطKن بالنصَ ستبعد إ
1
   

  

أخFFFذ صFFFورتين، إَمFFFا انعFFFدام قFFFانوني ية فFFFي الFFFدليل ام شFFFروط الصFFFحَ إَن انعFFFد              

  . يادَ ـوإَما انعدام م

ا)نعFFدام القFFانوني للFFدليل يعنFFي انعFFدام شFFروط صFFحته، رغFFم قيFFام وثبFFوت وجFFوده فFFي ف 

FFFFد .وىـأوراق الدعFFFFادي ب ويقصFFFFدام المFFFFدليلا)نعFFFFواقعي  ،للFFFFدام الFFFFها)نعFFFFي  لFFFFأوراقف 

ته تنعFFFدم شFFFروط صFFFحَ الFFFدليل المجھFFFول المصFFFدر ف،  اـبھFFF الFFFدعوى وعFFFدم ثبFFFوت وجFFFوده

ن تؤسFFFس المحكمFFFة قضFFFاءھا علFFFى أكFFF ، وىـوجFFFود فFFFي أوراق الدعFFF طالمFFFا لFFFم يثبFFFت لFFFه

   .ر فيهـأقوال شاھد لم يثبت تدوينھا في الملف ولم يثبت لھا أث

للمحكمFFFة أن تؤسFFFس حكمھFFFا علFFFى  ح) يَصFFF"  هإلFFFى أنFFFَ انتھFFFى القضFFFاء المصFFFريلقFFFد  

".  شخص مجھول لم تسمع أقواله شھادة منقولة عن
2
   

  

  يـلفرع الثانا

  بالشروط القانونية ا�خDلجزاء 

  

تحقيFFFFق شFFFFرعية  ىيسFFFFھر علFFFFالFFFFذي المحكمFFFFة ھFFFFي الحFFFFارس اMمFFFFين  إنَ                 

أن حصFFFل و اذإفFFF ، بھFFFا الFFFدعوى جنائيFFFة فFFFي جميFFFع المراحFFFل التFFFي تمFFFرَ ا�جFFFراءات ال

ا السFFFلطة الكاملFFFة فFFFي منFFFع ھFFFذا العمFFFل الFFFذي فا أو خرقFFFا أو تجFFFاوزا فلھFFFكتشFFFفت تعَسFFFإ

FFFالف القانFFن ـيخFFأن يون مFFFَرتFFاره ـب آث ،FFFك بFFFه فن أوذلFFFَدى لFFهتتتصFFأثيره  بطلFFFتبعد تFFFوتس

  .في حصول قناعتھا

                                                 

 

  )( 
1

 .89ص  ، المرجع السابق ،) عاصم(شكيب صعب: انظر - 

  )
2
  .65،ص1ج ، 381ربع قرن، بند ،24/02/1936في  المؤرخقرار ال ،محكمة النقض  :رانظ -)  
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فھFFFو الوسFFFيلة ، الFFFبطKن ھFFFو الجFFFزاء الFFFذي يترتFFFب علFFFى ا�جFFFراء المخFFFالف للقFFFانونو

.وىـيع مراحل الدعة وھيبتھا في جمـالعملية الKزمة لتحقيق سKمة العدال
1

    

  

 ا�جرائيفأفرز المذھب  ، تعريفه لقد ساق الفقه نظريات ومذاھب في                

يعرض وجاء المذھب الموضوعي  ، نظريات حول البطKن الشكلي والبطKن القانوني

شيء  على تفقتاجميع ھذه المذاھب  أنَ  إ)َ  ،ق الضررمذھب البطKن الذاتي وبطKن تحقَ 

.الجزاءات ھو أھمَ البطKن  أنَ  ھو ،  واحد
2

  

سوف  ،ا�جرائيالعمل  وكونه أيضا من أخطر الجزاءات التي تطال  ، كذلكولكونه 

ما  ذلك إلى مصير ھذا ا�جراء و بعدنتعرض  ثمَ  ، )اMولىالفقرة ( في بنوعيه نتناوله

  ).الفقرة الثانية( ذلك فيكَل   ،ارـآثيرتبه من 

  

  ىــا1وللفقرة ا

  بطDن ال

  

عليه  صطلحابطKن  نوعين من البطKن،الفقه من آثر التفرقة بين ن ـھناك م                

المعيار الفاصل بينھما أصحاب ھذا الرأي و جعل ، البطKن النسبي ب ميوآخر سُ المطلق ب

  .خذالمتَ  التي يحميھا و يرعاھا ا�جراء  ھو المصلحة

ع بين نوع المصلحة وأھميتھا يجم ،يارا مزدوجامع يتبنَ  ذھب جانب آخر منه إلى لكن

  :نـمن خKل أمرين اثني ذلك يتمَ  وأنَ 

                                                 

 

  )(
1

 ، التسيير والتخيير بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون، دار الفكر العربي)رءوف(عبيد:  انظر - 

 . 466، ص1971سنة 

  )
2

  . 56،64، ص  رجع السابقالم، )عاصم (شكيب صعب:   انظر -) 
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صKFFFFF بالضFFFFFمانات اMساسFFFFFية ن يكFFFFFون ھFFFFFدف القاعFFFFFدة ا�جرائيFFFFFة متَ أ: ا1مWWWWWر ا1ول   

  .ته الشخصيةوحريَ ، المتعلقة بحماية ا�نسان الجسدية والروحية

  

محافظFFFFة ال ، القاعFFFFدة ا�جرائيFFFFةه نَ ع مFFFFن سFFFFأن يكFFFFون قصFFFFد المشFFFFرَ  : ا1مWWWWر الثWWWWاني  

.ة أو بھما معاة أو الخاصَ صلت بالمصلحة العامَ سواء اتَ  على ھذه الضمانات 
1

  

طبFFFق ھFFFو الFFFبطKن الFFFذي تُ " ( هأنFFFَب، الFFFبطKن المطلFFFق  عFFFَرف أصFFFحاب ھFFFذا الFFFرأيلقFFFد 

أحكامFFFه عنFFFد مخالفFFFة ا�جFFFراءات الجوھريFFFة التFFFي تحمFFFي المصFFFلحة العامFFFة )رتباطھFFFا 

  ".ام ـعبالنظام ال

قاعFFFدة الFFFبطKن الFFFذي ينFFFال مFFFن ا�جFFFراء المخFFFالف ل " هنFFFَبأ، الFFFبطKن النسFFFبي  فFFFواوعرَ 

. )"قـر البطKن المطلھا أقل أھمية من أن تبرَ القضاء أنَ  ريقدَ ، مصلحة ي ـتحم
2

  

  

 وى، لكFFFنَ ـمراحFFFل الدعFFF ن بنوعيFFFه يجFFFد مجالFFFه علFFFى مسFFFتوى كFFFلَ الFFFبطK إنَ               

أي  ،مرحلFFFة التحقيFFFق النھFFFائي الFFFذي يقFFFع فFFFيالFFFبطKن  ھFFFو امـقFFFا المفFFFي ھFFFذ عنينFFFاالFFFذي ي

  .الجنائيـةوى ـي الدعـمرحلة ف مَ ـھأھي وفي مرحلة المحاكمة 

  

فFFFي  ره مFFFن حFFFقَ فيمFFFا قFFFرَ  ،المطلFFFقالتشFFFريع الجزائFFFري الFFFبطKن لقFFFد تنFFFاول               

فFFFFي قFFFFة رَ متف و قضFFFFاة التحقيFFFFق وذلFFFFك بنصFFFFوصَ ألنيابFFFFة ا وألمFFFFتھم طلبFFFFه مFFFFن طFFFFرف ا

3،أحكFFFام قFFFانون ا�جFFFراءات الجزائيFFFة 
ره فFFFي المFFFادة كمFFFا تنFFFاول الFFFبطKن النسFFFبي وقFFFرَ   

  : حيث جاء، من قانون ا�جراءات الجزائية  157

ھمFFFFين والمFFFFادة المتعلقFFFFة باسFFFFتجواب المتَ  100رة فFFFFي المFFFFادة راعFFFFى اMحكFFFFام المقFFFFرَ تُ " 

خالفتھFFFFا بطKFFFFن ا�جFFFFراء ترتFFFFب علFFFFى م وإ)َ  عي المFFFFدنيقFFFFة بسFFFFماع المFFFFدَ المتعلَ  105

ه أحكFFFام ھFFFذه ويجFFFوز للخصFFFم الFFFذي لFFFم تFFFراع فFFFي حقFFFَ،  ومFFFا يتلFFFوه مFFFن إجFFFراءات نفسFFFه

                                                 

 

  )(
1

 . 561، المرجع السابق، ص ) نصرالدين( مروك:  انظر - 

  )
2

 .120،122، ص  المرجع السابق، )عاصم (شكيب صعب :  انظر -) 

  )
3

  . قانون ا�جراءات الجزائية الجزائريمن 158،191المواد :  انظر -) 
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FFFن التمَسFFFازل عFFFواد أن يتنFFFن المKالبطFFFحَ ، ك بFFFويصFFFراء ويتعFFFذلك ا�جFFFون ح بFFFين أن يك

ي حضFFFFور المحFFFFامي أو بعFFFFد اسFFFFتدعائه ـفFFFF التنFFFFازل صFFFFريحا و) يجFFFFوز أن يبFFFFدى إ)َ 

  ."وناـقان

عFFFFدا محكمFFFFة للمحFFFFاكم الجزائيFFFFة  أنَ المطلFFFFق مFFFFن خصFFFFائص الFFFFبطKن  نَ إ                

FFFي تُجFFFات التFFFة ا)تَ  بَ الجنايFFFلَ غرفFFFا كFFFام بقرارھFFFوب  ھFFFةالعيFFFابقة ، ا�جرائيFFF1الس
كامFFFل  

) يمنFFFع ذلFFFك  أنَ  إ)َ  ،الخصFFFومة أطFFFرافالصKFFFحيات فFFFي القضFFFاء بFFFه ولFFFو لFFFم يطلبFFFه 

   .مصلحةذي  ا)حتجاج والتمسك به من طرف كلَ 

) يجFFFوز التنFFFازل  و،  الFFFدعوىعليھFFFا مرحلFFFة كانFFFت  أيَ كمFFFا يجFFFوز التمسFFFك بFFFه فFFFي  

 ا�جراءاتفFFF،  الرضFFFاء بFFFه علFFى حالFFFه أوالمعيFFب  ا�جFFFراءقبFFFل فيFFه تصFFFحيح عنFFه و) يُ 

التFFFي سFFFلف الحFFFديث عنھFFFا و تتعلFFFق ، الجوھريFFFة ا�جFFFراءاتالمعنيFFFة بھFFFذا الجFFFزاء ھFFFي 

  . امـلح العاالصام وـبالنظام الع

           

                FFFFFن ا أَمFFFFFبيعFFFFFن النسKبطFFFFFائص الFFFFFا أ،  خصFFFFFفطالمFFFFFَرَ نFFFFFلحة ه مقFFFFFر لمص

التنFFFازل  حFFقَ  مFFاكمFFا لھ ،ضFFمنا أومنھمFFا طلبFFه وا)حتجFFاج بFFه صFFراحة  لكFFلَ ف الخصFFوم

و يجFFFFب إثارتFFFFه مFFFFن صFFFFاحب ،  المشFFFFوب بالعيFFFFب ا�جFFFFراءوعFFFFدم ا)عتFFFFراض علFFFFى 

  .المصلحة قبل الفصل في موضوع الدعوى

الFFFFنقض ولFFFFيس  ھيFFFFأة أمFFFFامة مFFFFرَ  لMوَ  إثارتFFFFهه ) يجFFFFوز نFFFFَأيضFFFFا، أئصFFFFه خصاومFFFFن  

مثلمFFا ھFFو الحFFال عنFFد اكتشFFافھا أسFFباب  ،مFFن تلقFFاء نفسFFھا إثارتFFهللمحكمFFة عنFFد اكتشFFافه 

   .البطKن المطلق

        

التFFFFي يترتFFFFFب علFFFFى مخالفتھFFFFFا الFFFFFبطKن  راءاتـا�جFFFFF يFFFFدخل فFFFFFي زمFFFFرةو              

2 ، ي تتعلFFFFق بانعقFFFFاد المحكمFFFFة وتشFFFFكيلتھاالتFFFF ا�جFFFFراءات ، المطلFFFFق
 التFFFFي تتعلFFFFقأو 

  اMحFFFداثمثFFFال ذلFFFك اختصFFFاص محكمFFFة  ،اMخFFFرىلمحكمFFFة دون  صبانعقFFFاد ا)ختصFFFا

                                                 

 

  )
1

 .جزائية الجزائريقانون ا�جراءات المن  201 المادة : رـانظ -) 

  )
2

 .قانون ا�جراءات الجزائية الجزائريمن 340،429، 258المواد :  انظر -) 
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التFFFFي توجFFFFد بمقFFFFر المجلFFFFس دون غيرھFFFFا مFFFFن المحFFFFاكم التابعFFFFة لFFFFه بنظFFFFر القضFFFFايا 

.ائيةــالجن
1
   

 FFFاء المحكFFFتقر قضFFFد اسFFFى أنَ ـلقFFFا علFFFا أيضFFFد المت مة العليFFFات القواعFFFكيل الجھFFFة بتشFFFعلق

FFFFFـالقضائيFFFFFام،ة ـة الجزائيFFFFFام العFFFFFن النظFFFFFي مFFFFFه  وأنَ  ھFFFFFب عليFFFFFا يترتFFFFFدم مراعاتھFFFFFع

.البطKن
2

  

  

النسFFFFبي، الFFFFبطKن الFFFFذي يلحFFFFق التكليFFFFف بالحضFFFFور  صFFFFور الFFFFبطKنومFFFFن               

FFFتَ الموَجFFFةه للمFFFور الجلسFFFإذا،  ھم لحضFFFف  فFFFحيفة التكليFFFت صFFFا كانFFFةمFFFور معيبFFFبالحض 

 ولكFFن المحكمFFة أمFFامك ببطKنھFFا التمَسFFثFFَم جFFاز لFFه الحضFFور  ،نFFات مFFثKالبيا بFFنقص فFFي

ك ببطKنھFFا التنFFازل عFFن التمَسFF لFFه حFFقَ  أنَ كمFFا   .دفFFاع فFFي الموضFFوع أيَ يبFFدي  أنقبFFل 

  .إليھا ا�شارةن يحضر الجلسة ويسكت عن أك

  

  انية ـالفقرة الث

  البطDن عنالمترتبة  ارـاXث

  

 ) بFFFدَ  إذ ه،ـر بمجFFFرد ا�شFFFارة أو التنويFFFه إليFFFنوعيFFFه ) يتقFFFرَ الFFFبطKن ب إنَ                 

FFFن أن يصFFFرار ـمFFFم أو قFFFائيدر بحكFFFو،  قضFFFوَ  فھFFFرر بقFFFانون، ) يتقFFFاجة القFFFل يحتFFFى  بFFFإل

 محFFوعلFFى ا�جFFراء الFFذي شFFابه عيFFب لمخالفتFFه القFFانون  أثFFارهمFFن و،  يـر قضائFFــFFتقري

  .أبدا في تكوين عقيدتھا ذلك بعدل عليه المحكمة K تعوَ فجعله كأن لم يكن، و بيانه

  

التشريع ك، ن ھذه القاعدة استثناءاعخرج  التشريعات من ھناك من نَ أ إ)َ                 

 أنَ  على،  قانون أصول المحاكمات الجزائيةمن  105/2في المادة  نصَ الذي  اللبناني

                                                 

 

  )
1

  .قانون ا�جراءات الجزائية الجزائريمن  451 المادة :  انظر -) 

  )
2

 القسFFFFFFم اMول، الغرفFFFFFFة الجنائيFFFFFFة الثانيFFFFFFة ، قFFFFFFرار بتFFFFFFاريخ ، لمحكمFFFFFFة العليFFFFFFاا:  انظFFFFFFر -) 

  .  296ص  ، الثاني العدد ،1990المجلة القضائية ، سنة ،   47507رقم   ، 01/03/1988
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إذا   بنتيجته ) يحول دون اMخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق Kن التفتيشـبط

1.ةـة قويَ ـلَ توافرت معھا أد
  

               

               FFFFنصَ أَمFFFFري فFFFFريع الجزائFFFFادة  ا التشFFFFي المFFFFراءات  44فFFFFانون ا�جFFFFن قFFFFم

بيFFFFFان وصFFFFFف المجFFFFFرم  ،يجFFFFFب أن يتضFFFFFمن ا�ذن المFFFFFذكور أعKFFFFFه.... " : الجزائيFFFFFة

يشFFFھا وإجFFFراء موضFFFوع البحFFFث عFFFن الFFFدليل وعنFFFوان اMمFFFاكن التFFFي سFFFتتم زيارتھFFFا وتفت

   ..."الحجز فيھا وذلك تحت طائلة البطKن

 ھFFFي قاعFFFدة الوجFFFوب ھFFFذهو، ا�ذن بFFFالتفتيش فFFFي المسFFFاكن  ،والمقصFFFود بFFFا�ذن ھنFFFا  

نشFFFقاق التFFFي ) يجFFFوز أبFFFدا مخالفتھFFFا أو احتمFFFال الخFFFروج أو ا)، مFFFن القواعFFFد اwمFFFرة 

   .عنھا بنصوص استثنائية

وذلFFFك  صليعصFFFف بھFFFذا الFFFنَ جFFFاء  ،1997 صFFFادر سFFFنةاجتھFFFاد المحكمFFFة العليFFFا الأَن  إ)َ◌َ 

 . البطKن إلى) يؤدي  ،أعKه 44 ة حكام المادَ أعدم مراعاة  أنَ بما ذكر دعن
2
    

  :أَن  إلىمثل ذلك فعل ا)جتھاد المصري فقد انتھت محكمة النقض المصرية 

نFFFه خFFFذ المحكمFFFة بجميFFFع عناصFFFر ا�ثبFFFات المسFFFتقلة عأبطKFFFن التفتFFFيش ) يحFFFول دون  "

ا)عتFFFFراف الKحFFFFق  ،والمؤديFFFFة إلFFFFى النتيجFFFFة التFFFFي أسFFFFفر عنھFFFFا ومFFFFن ھFFFFذه العناصFFFFر

" . بحيازته ذات المخدر الذي ظھر من التفتيش وجوده لديه
3

  

   

علFFFFى ا�جFFFFراء  لكFFFFن السFFFFؤال المطFFFFروح ھFFFFو، إذا كFFFFان الFFFFبطKن ينصFFFFبَ               

  ؟  فما ھي آثاره على ما سبقه وما لحقه من إجراءات،  المعيب

المحاكمات  أصولمن قانون  47و 43 التشريع اللبناني على ذلك بنص المادتين قد نصَ ل

 تسائر إجراءا إلىو) يتعداه  المعاملة الباطلة ىيقتصر علجعل البطKن ف، لجزائية ا

                                                 

 

  )
1

 . 127،28، ص المرجع السابق، )عاصم (شكيب صعب : انظر -) 

  )(
2

رقم   30/07/997قرار بتاريخ غرفة الجنح والمخالفات،  ، اMولالقسم  ، المحكمة العليا :انظر - 
 .  213، ص  لثانيا ،العدد 1997المجلة القضائية، سنة ،  165609

 )
3

 25س  ، مجموعة أحكام النقض 169نقض رقم ،  01/12/1974قرار الصادر في ال : انظر -)  

  .127، ص المرجع السابق، )عاصم (شكيب صعب   ، 782ص
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معا  ا�جراءيناط استثناءا من ھذه القاعدة وإذا ثبت ارتب .المعامKت المستقلة أوق ـالتحقي

على ا�جراء المقضي الKحقة  تمصير ا�جراءاا أمَ  ، اـKن ليشملھما معفقد يمتد البط

وجوده في ا�جراء الذي استلزم  تأخذ مأخذف، أيضا تتأثر بھذا البطKن  فھي ببطKنه

الجنائية  ا�جراءاتمن قانون  336المادة  "المصري  التشريعذلك ھو موقف ، اMصل

   ." المحاكمات الجزائية أصولمن قانون  79و 78المادة  "اللبناني التشريعو " المصري

ه و التابعة له ـا�جراءات المرتبطة ب يلحق جميع ، المعيبفالبطKن الذي يلحق ا�جراء 

 .ني على باطل فھو باطلما بُ  استنادا على قاعدة أنَ 
1

  

  

                 FFFريأَمFFFنصا التشFFFريح الFFFد أورده بصFFFري فقFFFي  ع الجزائFFFادة فFFFن  157المFFFم

وإ) ترتFFFFFب علFFFFFى ".. ،  ه إليھFFFFFا سFFFFFلفايFFFFFنوتال وقFFFFFد تFFFFFمَ نون ا�جFFFFFراءات الجزائيFFFFFة قFFFFFا

 كFFFذلك مFFFا جFFFاء بFFFنصَ و ،" مخالفتھFFFا بطKFFFن ا�جFFFراء نفسFFFه ومFFFا يتلFFFوه مFFFن إجFFFراءات

. منه 191المادة 
2

  

  

 ،بعد التصَدي ل�جراء المعيب با�لغاء تتبادر إلى الذھن قد ن اMسئلة التيم إنَ               

وإيجاد طريقة لتدارك الوقت  ،وىـومآله في الدع ا�جراء الملغي ھذامصير فيالبحث 

سحب ا�جراء أن يُ الطبيعي فإذا كان من  ، استغرقته ا�جراءات المعيبة يالمھدور الذ

ى حَت◌َ  أو إليهعلى المحكمة الرجوع  حظرأوراقه ويُ  ستبعد كلَ الباطل من الملف وتُ 

3من قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري 160ما أكدته المادة كا)ستئناس به 
أَن  إ)َ ،  

وذلك  ،في ا�جراء المعيب بK لترميم ما يمكن ترميمهسُ من استحدث  التشريعاتھناك من 

                                                 

 

 )(
1

 .128،129، ص  المرجع السابق، )عاصم (شكيب صعب :  انظر -  

 )
2

وإذا تكشف لھا سبب من  : " علىالجزائري ية من قانون ا�جراءات الجزائ 191تنص المادة   -) 
ھا ، كلَ  ببطKن ا�جراءات التالية لهأسباب البطKن قضت ببطKن ا�جراء المشوب به وعند ا)قتضاء 

 .."أو بعضھا 

 )
3

تُسحب من ملف التحقيق : "  علىالجزائري من قانون ا�جراءات الجزائية  160المادة  تنصَ  -) 
ليھا )ستنباط ويُحضر الرجوع إ اب المجلسـوتُودع لدى قلم كت تأُبطلا�جراءات التي 

تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة  الخصوم في المرافعات وإ)َ  عناصرأواتھامات ضدَ 
  ." تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسھم التأديبي
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  ،في الدعوى وفي تكوين القناعات القضائية منها)ستفادة و  هت قواعد لتصحيحنَ ن سأب

 وإعادةله السلطة في تصحيح  أنَ  مفادھا ، إجازةمن بذلك استفاد القاضي الجزائي ف

م أ ،مطلقابطKنا  ا�جراءكان البطKن الذي شاب  إذابغض النظر فيما ،  الباطل ا�جراء

للفصل في  او)زم اضروري ،مكنايكون ھذا التصحيح مُ  أنلكن شريطة  ، اسبين بطKنا

 عدَ ھنا تُ  ا�عادة نَ إف ،آخر بإجراءقت ة منه قد تحقَ كانت الغاية المرجوَ  إذا اأمَ  .الدعوى

  .للوقت الذي تستغرقه الخصومة الھدرمن  ضرب

  

 ا�عFFFFادةمعنFFFFى التصFFFFحيح أو فFFFFي  الFFFFتمعن أيضFFFFا فFFFFي ھFFFFذا المقFFFFاميمكننFFFFا                  

  ؟ اثنين فارقبين ا� أنَ  أم ، ا�عادةھو ذاته التصحيح  أليس

الباطFFFل عبFFFر ھFFFو تجديFFFد العمFFFل  ا�جFFFراء،المقصFFFود بتصFFFحيح  أنَ ى أمFFFن الفقFFFه مFFFن ر

 البطKنب مع تKفي العيب الذي سبَ ، ة ـة ثانيمرَ  إعادته
.

  

علFFFFFى العمFFFFFل  يطFFFFFرأ ،موضFFFFوعي أمFFFFFرھFFFFFو "تصFFFFFحيح الFFFFبطKن  أنَ  ىأومنFFFFه مFFFFFن ر

بطبيعFFFFة  تFFFFأتيھFFFFذا الوصFFFFف  وإزالFFFFة، فيزيFFFFل عنFFFFه ھFFFFذا الوصFFFFف  اطلـالبFFFF ا�جرائFFFFي

وھFFFو مFFFا  ،ھFFFذا العمFFFل بالشFFFكل الصFFFحيح المطلFFFوب قانونFFFا  إجFFFراءالحFFFال مFFFن خKFFFل 

" أمكن ذاإ جديدمن  إعادتهيقتضي 
1
 .  

 الFFFFرأيوھFFFFو  ،والتصFFFFحيح ا�عFFFFادة) فFFFFرق بFFFFين  أن ،الFFFFرأيھFFFFذا  حسFFFFب ضFFFFح ويتَ 

  .رأييالصواب حسب  إلى اMقرب

  

َن الواقع العملي غالبا ما يدفع بالقضاة إلى غَض الطرف عن تصحيح إ) أَ               

ھا استغرقت وقتا طالما أنَ  ،ى على ما تكون عليهوإعادة ا�جراء الباطل والفصل في الدعو

Kويكون ذلك باستبعاده على  ، ختصاص بذلكإذا تمسك ذوي الصفة وا� ھم إ)َ اللَ  ،طوي

  .ى ما ستكون عليه بعد ذلكـي للفصل في الدعوى علاMرجح والتصدَ 

  

  

                                                 

 

  )(
1

 .131، ص المرجع السابق، )عاصم (شكيب صعب :  انظر - 
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  ي ـلمبحث الثانا 

  نـمراحل اليقي 

  

للقاضFFFي الجزائFFFي مطلFFFق السFFFلطة فFFFي بحFFFث الFFFدليل  نتھينFFFا سFFFلفا إلFFFى أنَ إ                

 كFFFلَ يقينFFFه مFFFن اسFFFتخKص  و،  ةيFFFَبكامFFFل الحر تهومناقشFFF ، م إليFFFه تقFFFديما صFFFحيحاالمقFFFدَ 

  .ومنطقية سائغة هأسبابتكون حكم صياغة  إلىتوصل ال ومن ثمَ  عـما يتفق و الواق

تفحصFFFه  ذلFFFك حصFFFل بعFFFد إلFFFى أنَ فFFFي حيثياتFFFه ه وينFFFوَ  ينطFFFق القاضFFFي بحكمFFFهفعFFFادة مFFFا 

FFFFاتـأوراق الدعFFFFة ا�ثبFFFFدلM هFFFFوى وتمحيص  ،FFFFو بFFFFد ذلك وھFFFFدر يريFFFFن مصFFFFدليل عFFFFالت

 لكFFFلَ   دراسFFFةالو جFFFاء بعFFFد سلسFFFلة مFFFن التحقيقFFFات ئھا اسFFFتقامسFFFلك  أنَ إيضFFFاح قناعتFFFه و

  .ما ورد بالملف من صغيرة وكبيرة 

 بكلَ فيھا  ه أحاطنَ وأ ، ة مراحلبعدَ  مرَ  الحقيقة  بلوغه أنَ بيريد القول ه نَ أ ،معنى ذلك

ه نَ أكما  ،)المطلب اMول(فيسوف نوضحه  وھو ما ،ة المعروضة بالملفـالوقائع واMدلَ 

حكم سواء أكان ال ،ة المطروحة في الدعوى واستخلص قناعته منھاـاMدلَ  ة كلَ قَـبالد محص

العكس إخKء سبيله )نعدام أسباب  مأ ،المنسوب إليه ة المتھم بالجرمـالمنتھى إليه إدان

  ).المطلب الثاني (ي ـه فتفصيل ارتأيناوھو ما ،  وا�دانة ھام)تَ ا

  

  ولا1المطلب 

  ةـا�حاطة بالوقائع و ا1دلَ 

  

أطوار و، ھام وتنتھي بالحكم تَ ، تبدأ حياته با�الدعوى الجزائية كائن حيَ  تعتبر              

به أو زواله  ر ما بدأالعمود الفقري في استمراالتي تعتبر  ةلَـ) تخلو من اMد حياته

ة عايشيعتبر القاضي الجزائي الشخص الوحيد المؤھل قانونا لمُ إلى جانب ذلك ، . وتKشيه

مجريات  ويتفقد كلَ  تهتطوراتتبع يفھو الذي  ، ھذا الكائن الحيَ بھا  مرَ يالمراحل التي  كلَ 

 فرد وحقَ ال بالشكل الذي يحفظ حقَ  ، ى تطبيق القانونـذلك عل كلَ ويحرص في  أحداثه

  .المجتمع على السواء
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قFFFFFد اسFFFFFتوفى  يكFFFFFونبعFFFFFدما  ،قضFFFFFيةاليجلFFFFFس للفصFFFFFل فFFFFFي  القاضFFFFFي إنَ                 

 هفيأخFFFذ بFFF ، أو ذاك ى بعFFFد ذلFFFك لتقFFFدير ھFFFذا الFFFدليليتصFFFدَ  ثFFFمَ ،  ل فيھFFFادليFFF متطلبFFFات كFFFلَ 

FFFا فَعFFFان نافعFFFى كFFFا متFFFل إليھFFFي توصFFFة التFFFدم الحقيقFFFان ، ا) يخFFFى كFFFا متFFFه جانبFFFأو يطرح

    .ا ) يدعم قناعته ھشَ 

 FFFر ھFFFة وتعتبFFFمَ ذه المرحلFFFھMي اFFFل القاضFFFي عمFFFي فFFFاه  ،الجزائFFFع خطFFFوف نتتبFFFذلك سFFFل

 وھFFFو مFFFا،  الFFFدليل هالضFFFوابط التFFFي يعتمFFFدھا عنFFFد تقFFFدير مختلFFFفن فFFFي تمَع◌ُ بFFFال ،ھFFFا في

ھFFFذا فFFFي ومنھجFFFه  هيقFFFطري تقَصFFF إلFFFىننتقFFFل  ثFFFمَ ،  )الفFFFرع اMول( سFFFوف نعرضFFFه فFFFي

  . ) الفرع الثاني(تناوله في وھو ما سوف ن ،تقديرال

  

  لفرع ا1ولا

  لـر الدليـضوابط تقدي

  

فFFFي  بFFFين يديFFFه ةالمعروضFFF ةـلتقFFFدير اMدلFFFَيجFFFد القاضFFFي نفسFFFه وھFFFو يتھيFFFأ                 

راعFFFFاة قواعFFFFدھا و لFFFFه مFFFFن م ة ضFFFFوابط ) بFFFFدَ بعFFFFدَ  احاطFFFFمُ  ،ةـFFFFـالجزائي ملFFFFف الFFFFدعوى

  .منه  ذلكاMمر ب ما تطلَ لَ جتمعة كتحصيلھا مُ 

بFFل ھFFي كFFذلك  الجزائيFFة، تعتبFFر ھFFذه الضFFوابط مFFن المبFFادئ اMساسFFية فFFي المرافعFFاتو

  .تھالادعو تھاھاق نزـتحقيوھي من مقتضيات  المحاكمة أثناء

النھFFFائي  يقتضFFFيھا التحقيFFFق مبFFFادئ،  نFFFوعين مFFFن المبFFFادئا�طFFFار وينFFFدرج تحFFFت ھFFFذا  

 المحاكمFFFFةمرحلFFFFة ومبFFFFادئ تقتضFFFFيھا  ،)الفقFFFFرة اMولFFFFى(نتناولھFFFFا فFFFFي عوى فFFFFي الFFFFد

  . )الفقرة الثانية(ي ـونتناولھا ف
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   ا1ولىلفقرة ا

   التي يقتضيھا التحقيق النھائي في الدعوى الجزائية مبادئال

  

 العمومية وىعمع الد التي يجب على القاضي مراعاتھا في مشواره اMمورمن               

ھو مطالب في ف،  شينھات يالت صنقجميع صور الضمور والل عليھا واستبعاد ـإقامة الدلي

ه والتشريع على اعتبارھا ـالمبادئ التي اتفق الفقجميع تحقيق  ىالسھر علب ذلككَل سبيل 

 يدخل في زمرة الضوابط التي يقتضيھا التحقيق و،  ةـمن مقتضيات المحاكمة العادل

لھا نفصَ سوف  التيو،  اMطرافالمجابھة بين  مبدأ و ةـالشفھيمبدأ  ،منه النھائية خاصَ 

  .بيانه يـعلى النحو اwتصل متسلسل ومتَ ي سياق ـف

  

  بين الخصوم والمجابھة الشفھية ءامبد: أو�     

  

 " المخالفات وح ـالجن"  الدعاوى الجزائية بأنواعھا ھذين المبدأين يسود                 

ة خاصَ  ،تعرفـھا التي لـالمراح يقترن تطبيقـھما مع كلَ و،  وبصفة قاطعة في الجنايات

ي مرحلة ـة فخاصَ ،  تھاميبالنظام ا� مافي حقيقتھ ناويرتبط،  يـمرحلة التحقيق النھائ

   .يرَ ـالتي ترتبط مباشرة بنظام التنقيب و التح  جراءات المكتوبةفكرة ا�ل اخKف ،المحاكمة

   

 جFFFFFراءات المحاكمFFFFFة علFFFFFىأن تجFFFFFري إھFFFFFو  ،يةوالشFFFFFف المقصFFFFFود بمبFFFFFدأو               

مFFFFن قبFFFFل جميFFFFع  ،ور الحاضFFFFر فFFFFي قاعFFFFة الجلسFFFFة شFFFFفوياـى و مسFFFFمع الجمھFFFFأمFFFFر

MرافاFFFملتھم ا  طFFFذين شFFFا لFFFدعوى الجزائيFFFةـل، FFFة ھيFFFت رئاسFFFائية تحFFFأة قض FFFذه تFFFدير ھ

.ر الحسن والصحيح لھاـات و تسھر على السيا�جراء
1
   

                                                 

 

   )
1

، ا�سكندرية   دراسة مقارنة ، ، يقين القاضي الجنائي) إيمان محمد( علي الجابري  انظر -) 
 . 88 ص، 2005 طبعةالمعارف ، ، منشأة 
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ة أطFFFFراف الFFFFدعوى، خاَصFFFFبالضFFFFرورة حضFFFFور  الشFFFFفوية مبFFFFدأويقتضFFFFي                 

مFFFFايثيره  كFFFFلَ مناقشFFFFة  وه ـطFFFFرف أسFFFFبابه وأوجFFFFه دفاعFFFF لَ ـوعFFFFرض كFFFFھم مFFFFن لفرقFFFFاءا

لت الملFFف علFFى مFFا يتحقFFق بقFFراءة المحاضFFر التFFي شFFكَ ك .مFFن دفFFوع و طلبFFاتخصFFومه 

   .ھاـطلبات بشأنالو تمKحظااللمناقشتھا وإبداء  ، ـقمستوى مراحل التحقي

 موقFFع الFFدليل التكميلFFي )قتنFFاع التحقيقFFات ا)بتدائيFFة التFFي شFFملھا الملFFفھFFذه فتقFFع بFFذلك 

  .القانون على خKف ذلك ما لم ينصَ  ،المحكمة

  

 ومنھا، على فرض ھذا المبدأ بصرامةالمقارنة درجت معظم التشريعات  لقد                 

من قانون ا�جراءات  2/ 212في المادة عليه صراحة  التشريع الجزائري الذي نصَ 

1الجزائية
  :  ىـي ذات السياق إلفعليا المحكمة ال وانتھت 

ؤسسوا موضوع أن ية اله ) يمكن لقضايجب التذكير أنَ  وحيث با�ضافة إلى ذلك" 

مناقشتھا حضوريا وذلك  مَ توالتي ت ، مة لھم أثناء المداو)تة المقدَ لَـعلى اMد قرارھم إ)َ 

.ق إ ج  212ة عمK بالمادَ 
2

  

ھم أو تَ م نسFFFFخ منھFFFFا إلFFFFى المFFFFي تُسFFFFلَ رات التFFFFالمFFFFذكَ  اعتبFFFFر القضFFFFاء الجزائFFFFري بFFFFأنَ و

ھFFFذه المFFFذكرات تتنFFFاول  أمامFFFه، مFFFا لFFFم تكFFFن إجFFFراءا شFFFفھيا تFFFمَ  عي المFFFدني يُعFFFدَ المFFFدَ 

.ة أو قانونية يُستوجب دراستھا يَ موضوعات فن
3

  

 FFز اأَمFFة التمييFFFة  محكمFFFذھبت ، اللبنانيFFإفMض اFFى نقFFFي بُ لFFام التFFFى إحكFFت علFFFادات نيFFFو أف

.ثناء المحاكمة للمناقشة أ طرحر لم تُ ـيو تقارأوثائق 
4

  

  

على في غاية اMھمية  نتائج يكفل المبدأ،ھذا ضمان المحكمة تحقيق  إنَ                 

ب إلى أطراف التقرَ  نھا منيمكَ فھو الذي ،  منها�جرائي ة صعيد العمل القضائي خاصَ 

                                                 

 

 )
1

و) يسوغ للقاضي أن يبني قراره : " من قانون ا�جراءات الجزائية على  212/2تنَص المادة   -) 
  ."هـوالتـي حصلت المناقشة فيھا حضوريا أمام، ات ة المقدمة في معرض المرافععلى اMدلَ  إ)َ 

 )(
2

 رالجزائ ، ، قضاء المحكمة العليا في ا�جراءات الجزائية ، الجزء اMول) نبيل( صقر: انظر - 
  .17دار الھدى للطباعة و النشر، ص  عين مليلة ،

 )(
3

  .145، ص ، المرجع السابق ) علي(جروه : انظر  -  

 )(
4

  .605 ، 604ص ،   ، المرجع السابق)عاطف( النقيب: انظر  -  
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حقيق مبادئ في تلھا  Mساساوھو، ودفوعاتھم  ھمطلبات إلىستماع ا�الخصومة مباشرة و

نية في العل أمبدوھم بينفيما المواجھة  أكمبد ،ائيةجراءات المحاكمة الجزإخرى تتطلبھا أ

ذلك  إلى جانب كلَ  ،ليه التحقيقإعKم الحاضرين بما توصل إو المحاكمةإتيان إجراءات 

  .عـوعلى مرأى الجمي  للكلَ الدفاع  قَ يضمن ح فھو

         

تجري المحاكمة بصورة وجاھية  أن" :  جابھة بين الخصوممال مبدأ عنييو                

1،"الدعوى أطراففي مواجھة جميع 
يره بما لديه من نظ يواجه كلَ ن أمبدأ ال ھذا ويقتضي 

 التي ينشدھا القضاء بالمصلحةرف في حلبة ط يرتبط حضور كلَ كما  .نفي وأ ة إثباتـلَ أد

حضورھا الجلسة قائم على مواجھة و، المجتمع  حقَ صيانة ب ةرتبطابة مالني فمصلحة

2ھم وتعزيز اتھامه،المتَ 
وإعداد دفاعه  ليهھة إسماع التھمة الموجَ تكمن في ھم متَ ال مصلحةو 

  .بشأنھا

  

ة تبليغه الحضور ـثبت للمحكمة صحَ  إذا، لمبدأ لھذا اخرقا  هغيابر ـو) يُعتب                

وعلى المحكمة ،  على اقترافه الجرم الُمتابع به ه دليلعلى أنَ  ه) يُؤخذ غياب كما ، للجلسة

ده القضاء كَ وھوما أ،  بشخصه كما لو كان حاضرا ة المعروضة في الملفلَ مناقشة اMد

ھم بناءا على ُمجرد تَ الحكم بإدانة الم )يصحَ  " : في إحدى قراراته حيث جاء الجزائري

" . تهسوء نيَ واعتبار غيابه دليK قاطعا على  فه عن الحضور للجلسةتخل
3
   

كوسيلة  ،الجلسةب ن وجدممَ ھم أو غيره إبعاد المتَ  لھذا المبدأعتبر خرقا ) يُ كما                

وھو رئيس  يصدر به أمرا من المنوط به المحافظة على ذلك، للمحافظة على النظام 

   الجزائيـة مـن قانون ا�جراءات 296المادة  التشريع الجزائري بنـصَ قد انتھى ف  . الجلسة

                                                 

 

 )(
1

  .507، ص المرجع السابق، )عاصم ( شكيب صعب: انظر-    

 ) -  (
 .ريـة الجزائـقانون ا�جراءات الجزائيمن  29المادة : انظر2

 )(
3

  .416المرجع السابق ، ص ، )نصر الدين(مروك : انظر -  
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 .ذلك إلى
1

التعويض وجبر الضرر  فأساسھا لضحية و الطرف المدنيا مصلحة اأمَ  

عليه  لحَ عكس ما ت،حيانا دعي المدني غير ضروري أمحضور ال غير أنَ  ، المشتكى منه

ة بالحقوق لحضور الجلسة و المطالب ان ينيب عنه محاميأذ له إ ،الضرورة بالنسبة للمتھم 

.الجزائية ا�جراءاتمن قانون  349التشريع الجزائري في المادة  هأقرَ  ما و وھ  ، المدنية
2
 

 إلىالوصول  فيمساعدة القضاء والواجب العام في أداء  لشھوداتنحصر مصلحة و

      .قةـالحقي

  

 .الدفاع  ويتسع مبدأ الشفوية ليضمن مبدأين آخرين ھما مبدأ العلنية وحقَ                 

ور ـبغير تمييز من حض الجمھور لتمكينھم  أمامفتح الباب  "العلنية  بمبدأوالمقصود 

تخذ فيھا من وما يُ ، نھا من مناقشات ومرافعاتأجلسات المحاكمة ومتابعة ما يدور في ش

" . وأحكاموما يصدر فيھا من قرارات  إجراءات
3

  

خKفا لما ھو  ، في التحقيق النھائي الذي تجريه المحكمة المبدأتحصيل ھذا  أھميةوتتجلى 

الخصومة  أطرافبرز مظاھره السماح لغير أ ومن،  في التحقيقات ا)بتدائية اMمرعليه 

   .ھموإن كانت ) تخصَ  اياتفاصيل القض Kع على كلَ وا)طَ  ي قاعة الجلساتـالحضور ف

 ةالخاَصFFF اMسFFFرارة الشخصFFFية فFFFي صFFFيانة مFFFع الحريFFFَ المبFFFدأو) يتعFFFارض تحقيFFFق ھFFFذا 

 أو ، العFFFام والنظFFFامالعامFFFة  بFFFاwدابالمسFFFاس  حFFFدَ  إلFFFى اMمFFFورنحرفFFFت مFFFا ا إذالكFFFن  ،

سFFFواء بطلFFFب مFFFن ، المرافعFFFات  ر إجFFFراءقFFFرَ ت أنبكرامFFFة الحضFFFور فللمحكمFFFة  سمسFFFاال

 إلFFFىيمتFFFد ذلFFFك  أندون  ،يمFFFن تلقFFFاء نفسFFFھا فFFFي شFFFكل سFFFرَ  أو ، دفFFFاعھم أو اMطFFFراف

  .الجمھور أمامن يصدر في جلسة علنية أو النطق بالحكم الذي ) بدَ 

                                                 

 

 )
1

إذا شFFFّوش المFFFتھم :"  علFFFى الجزائFFFري لجزائيFFFة مFFFن قFFFانون ا�جFFFراءات ا 296تFFFنص المFFFادة   -) 
عFFFن طFFFرده و محاكمتFFFه غيابيFFFا، وفFFFي  حالFFFة  ، يطلعFFFه الFFFرئيس بFFFالخطر الFFFذي ينجFFFرأثنFFFاء الجلسFFFة

وفFFي ھFFذه الحالFFة تعتبFFر جميFFع اMحكFFام الصFFادرة فFFي غيبتFFه ...295العFFود تطبFFق عليFFه أحكFFام المFFادة 
 . "حضورية و يحاط علما بھا

 )
2

يجFFFFوز دائمFFFFFا :"  علFFFFFى الجزائFFFFرين قFFFFFانون ا�جFFFFراءات الجزائيFFFFFة مFFFF 349تFFFFنص المFFFFFادة  - )
FFFFه محFFFFر عنFFFFة أن يحضFFFFوق المدنيFFFFن الحقFFFFئول عFFFFدَ للمسFFFFة يُعFFFFذه الحالFFFFي ھFFFFه، وفFFFFم  امي يُمثلFFFFالحك

  ."حضوريا بالنسبة إليه

  )(
3

 .467، المرجع السابق ، ص)عاصم (شكيب صعب:  انظر-  
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بFFFFاقي التشFFFFريعات المقارنFFFFة  غFFFFرار علFFFFىالتشFFFFريع الجزائFFFFري  نFFFFصَ لقFFFFد                 

1، الجزائيFFFة ا�جFFFراءاتمFFFواد قFFFانون  أحكFFFامفFFFي  المبFFFدأھFFFذا علFFFى  اMخFFFرى
وجعFFFل مFFFن  

FFFدءا عاَمFFFة مبFFFالعلنيFFFة ھاَمFFFدة إجرائيFFFي أيَ ا وقاعFFFة ة فFFFة جزائيFFFك ، محاكمFFFذل FFFَنMدرك  هFFFي

وتحقيFFFق العFFFدل الFFFذي يشFFFرف ،  واwدابانة النظFFFام العFFFام فFFFي تحقيFFFق صFFFي أھميتFFFهمFFFدى 

مFFFايجري بھFFFا مFFFن  الجمھFFFور الFFFذي يحضFFFر الجلسFFFة ويراقFFFب كFFFلَ  إجراءاتFFFهة علFFFى صFFFحَ 

 جFFFذور ھFFFذه القاعFFFدةت ثبFFFَا)جتھFFFاد القضFFFائي  امتFFFدادا لFFFه فFFFإنَ و ، صFFFغيرة وكبيFFFرة أمFFFور

.في العمل القضائي اھامَ أصبحت مرجعا  من قرارات أصدرهبما 
2
   

ه يُنFFFوَ ن أبFFF ،الحكFFFم أوتثبيFFFت العلنيFFFة فFFFي محضFFFر الجلسFFFة القضFFFاء الفرنسFFFي  وجFFFبأ كمFFFا

ذا مFFFا وأن تشFFFمل جميFFFع الجلسFFFات التFFFي اسFFFتغرقتھا الFFFدعوى إ ، العلنيFFFة قFFFد روعيFFFت بFFFأنَ 

 .افترض عدم مراعاتھا وإ)َ ،  امتدت Mكثر من جلسة
3
   

، كما فھمھا الحضور تجري المرافعات باللغة التي ي أنويقتضي مبدأ العلنية بالضرورة 

وتتكفل المحكمة ، غة الرسمية المعتمدة في البKد تكون ھي اللَ  أنيفترض في ھذا المقام 

  .مختصَ بمعية مترجم الرسمية ن ) يعرف اللغة التي تصدر ممَ  رجمة المرافعات تب

  

ة MطFFFFراف الخصFFFFومة بعFFFFدَ  الFFFFدفاع حFFFFقَ ضFFFFمن التشFFFFريع الجزائFFFFري كمFFFFا                 

.قFFFانون ا�جFFFراءات الجزائيFFFة نصFFFوص فFFFي
4
فFFFي جميFFFع مراحFFFل  مكفFFFول فھFFFذا الحFFFقَ  

مFFFا لFFFم يتنFFFازل ھFFFو ،  ھمـتFFFَة للمخاَصFFF ،لجميFFFع أطFFFراف الخصFFFومة  الFFFدعوى الجزائيFFFة

ويقFFع علFFى عFFاتق المحكمFFة تFFوفير المنFFاخ .  ونـفيمFFا سFFمح بFFه القانFF و عFFن ذلFFك صFFراحة

الFFFدفاع بFFFه عFFFن مصFFFالح ، حتFFFى يتسFFFنى لFFFه العمFFFل بالشFFFكل الFFFذي يريFFFد  المناسFFFب للFFFدفاع

وفقFFFFا لمFFFFا تقFFFFرره  ف الFFFFدعوى تحFFFFت تصFFFFرفه لKطKFFFFع عليFFFFهوأن تضFFFFع ملFFFF، موكلFFFFه 

  .  ةـاMوضاع القانوني

  

                                                 

 

  )(
1

  . الجزائري ن ا�جراءات الجزائيةمن قانو 461، 296 ،285،295المواد  : انظر - 

  )
2

  . 412، 411، 410، المرجع السابق ، ص )نصر الدين(مروك :  انظر- ) 

  )
3

  . 473، المرجع السابق ، ص)عاصم (شكيب صعب:  انظر -) 

  )(
4

 .  الجزائري قانون ا�جراءات الجزائية من 105،184،292،351المواد  : انظر - 
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 الذي يستمدَ  مباشرة بمبدأ ا)قتناع الذاتي للقاضي، صلالمبادئ تتَ ھذه  جميع إنَ               

تنتجه من وما يس، ومن اMسئلة التي يطرحھا عقيدته من اMقوال التي يُنصت إليھا 

تأثير الكلمة  لى أنَ لكن تجدر ا�شارة إ .ة ا�ثبات أو النفيلَـمناقشات بين الخصوم Mد

ما امتدت  ة إذاخاصَ  ،قد يقع القاضي معه في شباك السھو و النسيان ،سريع وعابر

   .ة التعبخارت قوى المحكمة من شدَ فترة طويلة ولالمحاكمة 

  

  والحياد شخصيالعلم ال أيمبد: ثانيا     

  

الشFFFFFفوية والمجابھFFFFFة بFFFFFين الخصFFFFFوم المسFFFFFتوجب  مبFFFFFدأيمFFFFFن نFFFFFواقض  إنَ               

FFFFا فFFFFـتوافرھمFFFFة وىـي الدعFFFFتند الق أن ،الجزائيFFFFوين ايسFFFFي تكFFFFه وفFFFFي تحقيقاتFFFFي فFFFFض

ا بصFFFفته إَمFFF ل عليھFFFـاحَصFFFت قFFFدأن يكFFFون التFFFي يمكFFFن  معلوماتFFFه الشخصFFFية إلFFFىقناعتFFFه 

أو بصFFFفته فFFFردا مFFFن أفFFFراد  ، متطلبFFFة فFFFي الFFFدعوىقاضFFFيا عنFFFد قيامFFFه بFFFا�جراءات ال

 الحFFFالتين محظFFFور عليFFFه أن يأخFFFذ صFFFفة القاضFFFي الحكFFFم و الشFFFاھد فFFFي إذ فFFFي ، المجتمFFع

يتنFFافى قطعFFا مFFع بFFالعلم الشخصFFي للقاضFFي القضFFاء  كمFFا أنَ  .هـفFFي الوقFFت ذاتFF الFFدعوى

  .في الجلسة اMطرافوجوب طرح الدليل للمناقشة بين 

                 

ة ة وليست المعلومات العامَ المعلومات الخاصَ  بالعلم الشخصي،والمقصود ھنا               

عليھا سKمة  مبدأ من اMسس التي تقوم وتعتمدھذا اليُعتبر و،  التي تكون لدى كافة الناس

   .ل عنصرا جوھريا ) تتحقق العدالة بدونهيشكَ  وھو،  ا�جراءات الجزائية

ن قناعته مستندا على معلومات استقاھا من مصدر خارج ن يكوَ أللقاضي الجزائي فليس  

خصوم أجنبي عن يؤسس حكمه على وقائع و معلومات مصدرھا  أو، جلس القضاء م

طلب تقدم به الدفاع أو أي طرف آخر في  في ردَ  الحقَ  لهكما ليس  ، التي ينظرھا وىـالدع

كما ، جلسة الا جرى بمعزل عمَ ة يكون استقاھا بات خاصَ الدعوى اعتمادا منه على معلوم

ق في الدعـوى أن يبدي ما يفيد اطKعه بخباياھا من مصدر لم تنته قَ ) يجوز له وھو يح

أو أن يصدر منه ما يفيد تكوين قناعته المسبقة قبل استكمال  ، إليه مجريات التحقيـق

  .إجراءات التحقيق 
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عن محكمة صرية بنقض حكم صادر الم ا�براممحكمة النقض و لقد حكمت                  

M اشتغلتنت لم تقل لنا المكان الذي أ"  : اليـكالتھم تَ ل المأرئيس المحكمة س نَ الجنايات 

Mبي أنا اشتغلت في عمارة بشارع أ :فقال  عندھم اشتغلتشخاص الذين فيه بمصر و) ا

Kنا أ: ھمتَ فقال الم ، عمارات مافيش في الوقت الحاضر ھناك:  فقال له رئيس الجلسة  ،الع

يام مررت أو خمسة أربع أنا منذ أ: فقال له رئيس الجلسة  ،سيدة زينباشتغلت كمان في ال

".ر ھناك عماراتأبالسيدة زينب ولم 
1

  

  

كمFFFا قضFFFت محكمFFFة الFFFنقض البلجيكيFFFة بFFFنقض الحكFFFم المطعFFFون فيFFFه علFFFى                  

ن أدون  ،ھFFFFا الحكFFFFFمسFFFFس عليأسFFFFاس اعتمFFFFاده علFFFFى معلومFFFFات شخصFFFFية للقاضFFFFي تأ

وكFFFان موضFFFوع النFFFزاع يFFFدور ، وراق ل ثابFFFت بمعرفFFFة الخصFFFوم فFFFي اMصFFFأيكFFFون لھFFFا 

المصFFFابة  نَ أفFFFذكر القاضFFFي  ، لـصFFFابة عمFFFإحFFFول المطالبFFFة بتعFFFويض المصFFFابة عFFFن 

مFFFل بFFFه و يFFFؤدي سFFFلكت طريقFFFا سFFFھK غيFFFر خطيFFFر بعFFFد خروجھFFFا مFFFن المطعFFFم الFFFذي تع

لغائھFFFا لھFFFذا الحكFFFم حكمFFFة الFFFنقض إم امFFFتأقوقFFFد  .ھا ـلFFFى عملFFFھFFFذا الطريFFFق مباشFFFرة إ

ق بFFFالطريق الFFFذي سFFFلكته ه ) يوجFFFد مصFFFدر فFFFي ملFFFف الFFFدعوى يتعلFFFنFFFَأسFFFاس أعلFFFى 

  .المصابة

الFFFذي يقFFFيم بFFFنفس  ،العلFFFم الشخصFFFي للقاضFFFي مFFFن اسFFFتحدثتذن ھFFFذه المعلومFFFات قFFFد إ 

الFFFذي سFFFلكته  البلFFFدة التFFFي وقFFFع فيھFFFا الحFFFادث و يعFFFرف المطعFFFم و الطريFFFق المحيطFFFة بFFFه 

.صدار حكم تقديري على قيمة الطريق بذاته إنه من كَ ا يممَ م ، يةدعالم
2
   

  

ه وھFFFذ، بنفسFFFه ه آللقاضFFFي الحكFFFم بمFFFا ر نَ إمFFFا ورد فFFF واسFFFتثناءا علFFFى كFFFلَ                 

ليFFFFه إوھFFFFو مFFFFا ذھFFFFب ،  و مخالفFFFFة فFFFFي الجلسFFFFةالحالFFFFة تتحقFFFFق عنFFFFد ارتكFFFFاب جنحFFFFة أ

.يھماحكام نصَ أفي  كذلك فعل التشريع الجزائري و التشريع المصري
3
   

                                                 

 

  )(
1

 . 260مرجع السابق، ص ، ال) الملكعبد (جندي  :انظر - 

  )(
2

 . 407،408المرجع السابق، ص  ،) إيمان محمد( علي الجابري  :انظر - 

  )(
3

قFFFانون ا�جFFFراءات  مFFFن 295تحقيFFFق الجنايFFFات المصFFFري والمFFFادة  مFFFن 237المFFFادة: انظFFFر - 
 .الجزائية الجزائري 
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و سFFFمعه خFFFارج أفFFFي قضFFFائه علFFFى مFFFا رآه بحظFFFر اسFFFتناد القاضFFFي ويتحقFFFق ھFFFذا المبFFFدأ 

يبFFFدو منFFFه مFFFا يفيFFFد أو، ه و عواطفFFFه ـلFFFى ميو)تFFFإن يحكFFFم مسFFFتندا أو أ ، ق التحقيقFFFاتنطFFFا

FFFَهزتحي FFFخwرف دون اFFFل  نأو أ ،رـلطFFFا يجعFFFارات مFFFرفات أو العبFFFن التصFFFه مFFFرد منFFFي

و يجعلFFFFه يخFFFFاف منFFFFه فيفقFFFFد السFFFFيطرة علFFFFى أ،  قضFFFFائه إلFFFFىن حFFFFد الخصFFFFوم ) يطمFFFFئأ

  . بحقَهو المطالبة أفي الدفاع عن نفسه  تضيع فرصتهھدوئه و 

  

ظھر القاضي جانب أذا إه نَ أستقر القضاء الفرنسي في ھذا الصدد على اقد ل                

ما  ءا�قرار بشي وأ ا)عترافرغامه على � ا)ستجوابھم عند تَ و الغفلة مع المب أالغض

  . بطKن الحكم إلىة الدفاع و يؤدي يا يؤثر على حريَ كراھا مادَ إذلك  عدَ  ،) يريد قوله

صول حيد بالقاضي عن أت، أو التھديد و النرفزة  ا)نزعاجحالة أَن يضا أكما اعتبر 

.   فقده حياده و يترتب عنه البطKنتو ، المحاكمة 
1

  

ه يحكم بناءا على سبق نَ أما يفيد  ن يستبعد كلَ أ ،أيضا الحياد أتجسيدا لمبدويجب عليه 

ن يكون نظر الدعوى أك ،و اعتمادا على عKقته الشخصيةأ،  له في القضية معلومات

في  هـعلم بمجريات القضية من زميل ل ن يكونأو أ،  ا)تھامي غرفة ـف ابصفته عضو

  .العمل

  

ض الفرنسFFFFFية بFFFFFبطKن حكFFFFFم فFFFFFي ھFFFFFذا المضFFFFFمار قضFFFFFت محكمFFFFFة الFFFFFنقف                

حFFد لومFFات كFFان القاضFFي قFFد اسFFتقاھا مFFن أھم بنFFاءا علFFى معتَ دانFFة المFFإقضFFى ب، جزائFFي 

  .ة ـدلَ الحياد ووجاھية اM لمخالفة ذلك مبدأ ، زمKئه خارج وقائع الدعوى

دلFFFة المقدمFFFة علFFFى اM )َ يبنFFFي اقتناعFFFه وحكمFFFه إ أنز للقاضFFFي حيFFFث ) يجFFFو:  فFFFذكرت 

دانFFFة ة ا�لFFFَدأل كانFFFت تشFFFكَ أ سFFFواءھم تَ المرافعFFFات فFFFي حضFFFور المFFFفFFFي معFFFرض ، ه مامFFFأ

. البراءةة لَـدأو أ
2

  

                                                 

 

  )
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  انيةـالفقرة الث

  مبادئ تقتضيھا المحاكمة

  

                FFFFي الدعFFFFة فFFFFر مرحلFFFFة آخFFFFة المحاكمFFFFر مرحلFFFFا ـتُعتبFFFFة و أھمھFFFFوى الجنائي

FFFFدعوى العموميFFFFراف الFFFFع أطFFFFتًھم و لجميFFFFر للمFFFFخيMل اFFFFمMا اFFFFك أنَھFFFFذلFFFFان ة فFFFFي إتي

FFFفة و عادلFFFة منصFFFدارھا   ةـمحاكمFFFدم إھFFFه وعFFFن حقوقFFFتًھم مFFFان المFFFدم حرمFFFعيا لعFFFوس

فFFإَن معظFFم التشFFريعات أحاطFFت ھFFذه ، بمFFا قFFد يظھFFر مFFن تجFFاوزات أو تعسFFف قضFFائي 

تلتFFFزم بھFFFا المحFFFاكم ، المرحلFFFة بمجموعFFFة مFFFن الضFFFمانات ظھFFFرت فFFFي صFFFورة ضFFFوابط 

  .حال تصَديھا للفصل في الدعاوى الجنائية

ھFFو ، أھFFم مبFFدأ قيFFَد سFFلطات المحكمFFة عنFFد تصFFَديھا للفصFFل فFFي مثFFل ھFFذه الFFدعاوى  إنَ 

  .التقيَد بحدودھا

  

وفقا لما  التزام المحكمة بحدود الدعوى الجنائية" ،  ويعني التقيد بحدود الدعوى             

و أصبحت ُملزمة  بموجبه دخلت الدعوى حوزة المحكمةوالذي  ،ورد في قرار ا)َتَ◌ھام

".لفصل فيھا با
1

عدم خروجه و توَسعه  و يعكس تقيد القاضي الجنائي بحدود الدعوى و 

و ھي الحياد والتجَرد  م القاعدة اMصلية اللصيقة بصفتهالدور السلبي، كما يدع فيما شملته

  .من الصفات التي تجعل من تحقيق العدالة أمرا صعب المنال

  

تتحFFFدد  دعوى الجنائيFFFةخFFFل نطFFFاق حFFFدود الFFFإَن مھمFFFة القاضFFFي و عملFFFه دا                

، كيفمFFFا كانFFFت الصFFFورة التFFFي دخلFFFت بھFFFا الFFFدعوى  بمجFFFرد انعقFFFاد اختصاصFFFه وو)يتFFFه

و يُشFFكل خروجFFه عFFن حFFدود مFFا ، " ورقFFة تكليFFف   ، أمFFر، قFFرار إحالFFة"   إلFFى حوزتFFه

  .ھاـوتجاوزا لنطاق ھاشمله أمرأو قرار ا�حالة تعَديا صارخا على حدود

                                                 

 

  )(
1
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نطFFFاق الFFFدعوى الجنائيFFFة حFFFَدين، ) بFFFَد مFFFن مراعاتھمFFFا مFFFن  نكمFFFا يتضFFFم                

ويتعلFFFق اMمFFFر  ف تنظرھFFFا و ھمFFFا بمثابFFFة قيFFFدين لھFFFاالتFFFي سFFFو  طFFFرف الجھFFFة القضFFFائية

  .الشَق الشخصي كذابالشَق العيني و

  

  وى العينيةـالتقيد بحدود الدع: أو�     

  

الFFFدعوى الجنائيFFFة، العمFFFل داخFFFل نطFFFاق يقتضFFFي مراعFFFاة الشFFFَق العينFFFي فFFFي                 

  :ي ـكما يل إجمالھامحَدد، يُقيم على المحكمة احترام عَدة شروط يمكن 

  

  

  ن أجلھاھم متَ ا�لتزام بالوقائع التي أحيل الم - أ

 

ة و معنوية كَل ما ورد في قرارا �حالة من عناصر ماديَ " المقصود بالواقعة                 

" أصلية كانت أو تبعية
1

لجريمة وتشمل الوقائع الواردة في قرار ا�حالة، تفاصيل ا  

  .بركنيھا المادي و المعنوي

و العKقFFFة  و النتيجFFFة التFFFي حَصFFFلھا المجFFFَرم و ينحصFFFر الFFFركن المFFFاَدي عFFFادة فFFFي الفعFFFل 

و العلFFFFم فFFFFي  ينحصFFFFر الFFFFركن المعنFFFFوي فFFFFي ا�رادة بينمFFFFا  .السFFFFببيَة بFFFFين ھFFFFذا و ذاك

  .قانون فيھا على ذلكبعض الجرائم التي نَص ال

وعلFFFى المحكمFFFة مراعFFFاة ذكFFFر العناصFFFر التFFFي قFFFد تسFFFتلزمھا الجريمFFFة قانونFFFا، كFFFذكرھا  

  . "الزوج" يكمن في صفة الجاني وھو الُعنصر المفترض في جريمة الزنا، الذي 

و ذكرھFFFا ظFFFروف الجريمFFFة و ھFFFي مجمFFFل العناصFFFر التFFFي تFFFُأثر فFFFي وصFFFف الجريمFFFة 

أو العكFFFFس تخفFFFFَف مFFFFن جسFFFFامتھا، مَمFFFFا  ائم بھFFFFاأو خطFFFFورة القFFFF يFFFFث خطورتھFFFFامFFFFن ح

  .يستلزم قيام حا)ت التشديد أو ظروف التخفيف )حقا

  

                                                 

 

  )(
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إَن تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالوقائع التي أوردھا قرار               

تدارك  ية وو تصحيح اMخطاء المادَ  دون سلطتھا في تعديل ھذه الوقائع) يحول  ، ا�حالة

  .يـي الحدود التي ) تُخرجھا عن إطارھا اMصلـالسھو ف

ھمة ) تعديK فيھا، يُعَد بيانا و تحديدا لعناصر التبأنَه ، لقد انتھت محكمة النقض المصرية 

، دون تخصيص كَل منھما بحيازة  أن يُحال متَھمان إلى المحاكمة �حرازھما أسلحة معيَنة

  . ة كَل واحد بعدد من ھذه اMسلحةمسKح معيَن  فتُخَصص المحك

و ھFFFو  ھم اسFFFتعماله سFFFكيناـبFFFأن تنسFFFب المحكمFFFة إلFFFى المتFFFَ ، و فFFFي قFFFرار آخFFFر قضFFFت

خKفFFا لمFFا جFFاء بFFأمر ا�حالFFة، مFFع ، يقFFاوم المجنFFي عليھFFا فFFي جريمFFة السFFرقة بFFا�كراه 

.أنَه صفع المجني عليھا على وجھھا و لوى ذراعھا
1

  

   يا�لتزام بالوصف القانون - ب   

يُقصد بالوصف القانوني، عملية قانونية تطَلع بھا المحكمة لدى تصَديھا "               

للدعوى الجنائية للفصل، بغية تحديد النَص القانوني الواجب التطبيق على الواقعة 

".المنسوبة إلى المتَھم و ذلك عن طريق المطابقة بين الواقعة و نَص التجريم 
2

  

دة بالوصFFFف القFFFانوني الFFFذي أضFFFفته جھFFFة ا)تَھFFFام علFFFى وقFFFائع َن المحكمFFFة ليسFFFت مقيFFFإ

شFFFكل بال، الFFFدعوى بالشFFFكل الحرفFFFي وإنَمFFFا لھFFFا الحFFFَق والصKFFFحية فFFFي إعFFFادة صFFFياغته 

وينطبFFق مFFع نFFَص القFFانون وھFFو مFFا يُعبFFر عليFFه بتغييFFر أو  الFFذي يتَفFFق مFFع حقيقFFة الوقFFائع

  .تعديل الوصف القانوني

ھو في حقيقة اMمر تعديل "،  أو إعادة التكييف للوقائعوتعديل الوصف القانوني للجريمة 

من نتائجھا أن  ،ع تقوم بعملية تكييفسم القانوني لھا بحيث أَن المحكمة عند نظر الوقائل�

."وناـتأخذ الجريمة اسمھا الحقيقي المنصوص عليه قان
3

المتَھم  أن يمثل ، مثال ذلكو 
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 أو تُشكل الوقائع ) تُشكل سوى سرقة بسيطة فيتبين للقاضي أنَ  بجريمة السرقة الموصوفة

فيقوم بإعادة التكييف على الوصف الحقيقي و إعطاء  في حقيقتھا جريمة خيانة اMمانة

  . ھمتَ وصف الصحيح للواقعة الُمسندة للمال

 الدعوى الجنائية في شقَھا العينيلقد تناولت أغلب التشريعات مبدأ تقيد المحكمة بحدود 

   : من قانون ا�جراءات الجزائية 306الجزائري بنَص المادة فذكره التشريع 

مشFFFFَددا غيFFFFر مFFFFذكور فFFFFي حكFFFFم ) يجFFFFوز لمحكمFFFFة الجنايFFFFات أن تسFFFFتخلص ظرفFFFFا "

  .إ)َ بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع ا�حالة

فFFFإذا خلFFFص مFFFن المرافعFFFات أَن واقعFFFة تحتمFFFل وصFFFفا قانونيFFFا مخالفFFFا لمFFFا تضFFFَمنه حكFFFم 

  " . على الرئيس وضع سؤال أو عَدة أسئلة احتياطيةا�حالة، تعين 

) ترتبط " ه ـمن قانون المسطرة الجنائية على أنَ  487ونَص التشريع المغربي في المادة 

ويتعين عليھا أن تصف  مة المقَرر من طرف غرفة ا)تَھامالمحكمة الجنائية بوصف الجري

ا القانون الجنائي، حسب نتيجة دراسة وأن تُطبَق عليھ انونيا اMفعال التي تُحال عليھاق

  .القضية المباشرة أثناء الجلسة

بيد أنَه إذا تبين من الدراسة المذكورة وجود ظرف أو عَدة ظروف مشَددة لم تُذكر في 

القرار با�حالة فK يسوغ للمحكمة الجنائية أن تعتبرھا إ)َ بعد ا)ستماع لمطالب النيابة 

  ".ة و�يضاحات الدفاع العامَ 

إذا كFFFFان للمحكمFFFFة أن تُغيFFFFَر "  :كمFFFFا انتھFFFFى ا)جتھFFFFاد القضFFFFائي الجزائFFFFري إلFFFFى أنFFFFَه 

 306، بشFFFFرط أن تلتFFFFزم بحFFFFدود المFFFFادة  الوصFFFف القFFFFانوني للوقFFFFائع المطروحFFFFة أمامھFFFا

فإنFFFَه ) يجFFFوز لھFFFا أن  قFFFانون إجFFFراءات جزائيFFFة وأن تراعFFFي مFFFا يسFFFتوجب حFFFَق الFFFدفاع

سFFFند لFFFه و) أن ت الFFFة والمتبFFFوع مFFFن أجلھFFFا المFFFتَھمحتُھمFFFل التَھمFFFة الFFFواردة فFFFي قFFFرار ا�

" .الةـولم ترد في قرار ا�ح ھم جديدة لم يجر بشأنھا التحقيقع أو تُ ـوقائ
1
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  ونـا�لتزام بمواد القان - ج  

   

إَن الFFFنَص القFFFانوني وحFFFده الFFFذي يضFFFفي علFFFى أَي فعFFFل مFFFن اMفعFFFال التFFFي                  

ذلFFFك اسFFFتنادا إلFFFى مبFFFدأ وميFFFة صFFFفة الجريمFFFة مFFFن عFFFدمھا، الي يأتيھFFFا كFFFَل فFFFرد فFFFي حياتFFFه

  .ونـ، الذي مفاده ) تجريم و) عقاب بدون قان الشرعية

فFFFإذا كFFFان القاضFFFي الجزائFFFي محكFFFوم بالقFFFانون فFFFي جميFFFع ا�جFFFراءات التFFFي يقFFFوم بھFFFا 

علFFى  ، فھFFل ھFFو كFFذلك بشFFان الFFنَص القFFانوني يتھيFFأ للفصFFل فFFي الFFدعوى الجنائيFFة وھFFو

  ؟ ھاـيدخل ضمن النطاق العيني ل هنَـاعتبار أ

الواقع أَن اMمر مرتبط بما يُحَدده كَل تشريع في الصورة التي تدخل بھا الدعوى ساحة 

فھناك من التشريعات من ذكرھا بالنَص في أمر أو قرار ا�حالة وجعلھا بذلك من  ــكمالح

ناصر النطاق العيني متطلبات ا)حترام والتقيَد للقاضي، على اعتبار أنَھا تُشكل إحدى ع

وھناك من  نة وأھملھا في أخرىفي مجا)ت معيَ التي ينظرھا وھناك من ذكرھا   للدعوى

  .تجاھلھا ولم يلتفت إليھا

فالتشريع الفرنسي والتشريع المصري لم يتطلبا ذكر النَص القانوني في جميع قرارات 

الفقرة الثانية من  فنَص في التشريع الجزائري في أحكام نصوصهالة وكذلك فعل ـا�ح

  : ىـمن قانون ا�جراءات الجزائية عل 109الماَدة 

، مع إيضاح ھوية المتھم  ومواد القانون المطبَقة نوع التھمة ويتعين أن يُذكر في كَل أمر" 

  ."ويُؤرخ اMمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويُمھر بختمه

ادرة من قاضي التحقيق، عمK بأحكام ھذا تُقيد اMوامر الص"  : علىنَص  169وفي المادة 

ه ونسبه وتاريخ ـولقب ھموتتضمن اسم المتَ  ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمھورية القسم، في

  .ومھنته ومكان مولده وموطنه

وتُحَدد على وجه الدقَة اMسباب التي  القانوني للواقعة المنسوبة إليه كما يُذكر بھا الوصف

  " . ل كافيةـضَده د)ئ من أجلھا توجد أو ) توجد

  : من نفس القانون 189وجاء في الفقرة اMولى من الماَدة 

  ...".وإ) كان باطK الة بيان الوقائع موضوع ا)تَھام ووصفھا القانونييتضمن قرار ا�ح"
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النَص  المKحظ من ھذه النصوص أَن التشريع الجزائري لم يشترط ذكر               

، مَما يفيد أَن للمحكمة السلطة في  ولم يتطلبھا في كَل مرة اMوامرالقانوني في جميع 

فحص اMمر أو القرار الذي طرحت الدعوى بمقتضاه أمامھا وتقرير تقيدھا بھذا ا)لتزام 

  . كحَد من حدود الدعوى العينية أو ا)متداد إليه بالتعديل، متى تطلب اMمر منھا ذلك

    

  وى الشخصيةـدعالتقيد بحدود ال: ثانيا     

  

يقتضي مراعاة الشق الشخصي في الدعوى الجنائية إلى جانب الشق العيني                

شرط يقيم على المحكمة احترام  ، العمل داخل نطاق محَدد، على سلف ما بيَناه أعKه 

  .ا)لتزام باMشخاص محَل ا)تَھام  وـأساسي جَدا وھ

اMشFFخاص المحFَددين بمقتضFFى أمFFر أو قFFرار إحالFFة  المقصFود باMشFFخاص محFFَل ا)تَھFFام،و 

  .الدعوى الجنائية على المحكمة

عادة ما يحمل قرار ا�حالة وصفا دقيقا لھويَة الشخص الُمحال، بشكل ) يدع مجا) للشك ف 

  .فيه أو يقيم ا)حتمال على أنَه ربَما يكون ھو ذاك الشخص

ا�جراءات الجزائية ھذا ا)لتزام في  لقد أورد التشريع الجزائري في نصوص مواد قانون

وتتضمن اسم المتھم ولقبه ونسبه "  169و المادة " مع إيضاح ھوية المتَھم "  109المادة 

  ".وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومھنته 

فالمقصود إذن بحدود الدعوى الشخصية ما ورد في قرار ا�حالة من بيانات دقيقة ومحَددة 

  .لشخص محل ا)تَھامتفيد في التدليل على ا

  : ويترتب على احترام حدود الدعوى الشخصية من طرف المحكمة ما يلي

  

) يجوز للمحكمة أن تمتنع عن محاكمة الشخص الذي مثل أمامھا بصفته متَھما  :أو� 

والذي ثبت أَن اسمه محمول بين طيَات قرار ا�حالة الذي دخلت الدعوى أدراج القضاء 

  .بمقتضاه

جوز للمحكمة أن تحاكم شخصا آخر غير الذي ذكره قرار ا�حالة الذي دخلت )ي :ثانيا

  .الدعوى أدراج القضاء بمقتضاه
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)يجوز للمحكمة أن تضيف شخصا أو أشخاصا آخرين غير الذين ذكرھم قرار  :ثالثا

  .ا�حالة الذي دخلت الدعوى أدراج القضاء بمقتضاه

Mفي الدعوى المعروضة عليھا، لكن إذا اتَضح تَھام صل أَن المحكمة ) تملك سلطة ا�فا

فلھا إحالة الدعوى  أو كشركاء ينلھا وھي تتصَدى ضلوع أشخاص آخرين كفاعلين أصلي

  .ن ا)تھامألتتخذ ما تراه مناسبا بش، على الجھة المختَصة 

  :لقد أقَر ا)جتھاد الفرنسي ھذا المبدأ بموجب قرار صادر عن محكمة النقض قضت فيه 

أو  ى من لم يرد اسمه في أمر ا�حالة) يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم عل أنه( " 

  ".طلبات التكليف بالحضور بوصفه متھما  

تحاكمه بوصفه  أوھما تَ حد الشھود بوصفه مأتحاكم  أنه ) يجوز للمحكمة نَ كما قضت بأ"

     ". عن الحَق المدني سئو)م

فا مخالفا وذلك بأن مَكنا المحكمة من سلطة ا)تَھام لقد اتَخذ التشريع اللبناني والسوداني موق

ن توجه له ا)تھام مباشرة ألكَل شخص كشف التحقيق ضلوعه في جريمة معيَنة وذلك ب

.)وتدعوه إلى الدفاع عن نفسه
1

  

إَن نطاق الدعوى الجنائية بشقيه العيني والشخصي على النحو الذي سلف إيضاحه، ھو 

، أي وھي تفصل في  تنظر الدعوى كمحكمة أول درجةذلك الذي يخَص المحكمة وھي 

  . الدعوى Mول مَرة

فتراعي إلى جانب ما سبق  يودا أخرى كلَما تدرجت في نظرھاويتَسع ھذا النطاق ليشمل ق

، صفة الطاعن  وحتَى النقضتبيانه من التزامات وھي تنظر المعارضة وا)ستئناف 

جب الحكم المطعون فيه وھذا حسب تقرير والطلبات التي تَم الفصل فيھا بمو ومصلحته

  .الطعن المرفوع لديھا

  

                                                 

 

  )
1

 cass.crim , 24/12/1890.D. 1890, 1,455                                                :نظرا -)

                                                cass.crim,15/12/1881.B.C.N°.259                        

  . 135، المرجع السابق، ص ) محمود(أحمد طه   

        



  

 

67

              FFFFر الدعFFFFي تنظFFFFا وھFFFFدة أيضFFFFَة مقيFFFFة ـوالمحكمFFFFن جھFFFFة مFFFFد ا�حالFFFFوى بع

، مراعيFFFة فFFFي ذلFFFك  وكFFFَل النقFFFاط التFFFي فصFFFلت بشFFFأنھا ، بقضFFFاء جھFFFة الFFFنقض الFFFنقض

  .ن بطعنهمصلحة المَدعي أو الطاعن وا)لتزام بقاعدة أن ) يُضار الطاع

ويعكس احترام المحكمة لنطاق الدعوى العمومية وحدودھا، شكل وطبيعة الممارسات  

والتي ) ينبغي لھا أن تفلت عن إطارھا المعقول وھدفھا  التي تنتھجھا كَل دولة العقابية

المنشود وھو محاربة الجريمة وكبحھا وإعادة تأھيل المجرم اwثم بعقوبة تتناسب مع ما 

  . عال مجَرمةأتاه من أف

وتوطيد رباط  لكرامتهوصيانة  لحقوق كَل فرد من أفراد المجتمع كما أَن ذلك فيه احترام 

  .ةـالثقة وعKقته مع العدال

  

  

  الفرع الثاني

  لـر قيمة الدليـتقدي

  

 تFFFهطبيع لFFFىإ و إلFFFى نوعFFFهالجنFFFائي تقFFFدير الFFFدليل مرحلFFFة ينظFFFر القاضFFFي فFFFي               

فFFFي ذلFFFك مراعيFFFا  ،مFFFا يحFFFيط بFFFه مFFFن الظFFFروف و المKبسFFFات لَ كFFF إلFFFىبعFFFد ذلFFFك  لينتقFFFل

  .ل ا�ثبات ـته الثبوتية ومركزه في حققوَ 

فFFي زمFFرة  رجده يFFُنFFَأإلFFى ھFFذا الFFدليل علFFى  بFFالنظر ،العمFFلو) تختلFFف عنايتFFه فFFي ھFFذا 

  ..نـ، قولية كانت، خطيَة، قرائ حديثةالمية لعال ةـدلَ اM أوالتقليدية العتيدة  ةـاMدلَ 

   .مـيـعند التقي البحث والدراسةبھتمام والمجھود ا ذات ا�يوليھ فھو 

 ةـفFFFي تقFFFديرھم لFFFبعض اMدلFFF ع عمFFFل القضFFFاةنتFFFدرج فFFFي تتبFFFَ سFFFوف ،الكKFFFملھFFFذا  إثباتFFFا

 )اMولFFىالفقFFرة ( فFFي ة القوليFFةلFFَـاMد نخصَ فFF  الوصFFول إلFFى ذلFFكمFFنھجھم فFFي وإيضFFاح 

  ).انيةـالثرة ـالفق(في  طية والخبرة ة الخـاMدلَ ، للقرائن  ھمنتطرق إلى تقدير مَ ـث
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  ىــا1ولالفقرة 

  قوليةال ةـا1دلَ تقدير سلطة القاضي في 

   

مFFFFن مبFFFFدأ  تقFFFFدير الFFFFدليلسFFFFتمد القاضFFFFي الجزائFFFFي سFFFFلطته الواسFFFFعة فFFFFي إ              

ه صFFFدقوالشخصFFFي و القناعFFFة القضFFFائية وھFFFو فFFFي ذلFFFك يسFFFتبين قيمFFFة الFFFدليل  ا)قتنFFFاع

و  العقليFFFةملكاتFFFه  وھFFFذا بإعمFFFال كFFFلَ  ة مFFFع الواقFFFعتFFFمFFFدى مطابقو يFFFتفحص  مFFFن مصFFFدره

 لFFFFى تكFFFFوين عقيدتFFFFهوالوصFFFFول إ ا)طمئنFFFFانالذھنيFFFFة مFFFFن اسFFFFتنباط و اسFFFFتنتاج قصFFFFد 

عتراف ا�رـمسFFFFالة تقديFFFFف ةـون منطقيـFFFFـة سائغـFFFFـة و معقولFFFFـنتيجFFFFة تكFFFF وربطھFFFFا بكFFFFلَ 

1لجزائFFFFرياالتشFFFFريع ھFFFFا ترك
 يFFFFهتلقفFFFFي  السFFFFلطة الكاملFFFFةلFFFFه  ، الFFFFذيللقاضFFFFي وحFFFFده  

فھFFو  قبلھFFانFFاكرا للوقFFائع ھم المFFتَ إذا مFFا كFFان  دون أن يFFولي اھتمامFFا تهوالنظFFر فFFي صFFحَ 

FFFه ودوافFFFث وراء بواعثFFFا بالبحFFFيس ملزمFFFزم عهـلFFFر ملFFFو غيFFFذأب وھFFFه خFFFاعتراف FFFا و نَص

 فحFFFص شFFFروطه ثFFFمَ يللمناقشFFFة و  خضFFFعهكامFFFل الصKFFFحية فFFFي أن ي لFFFه نَ أ بFFFل ،ظFFFاھرا

FFFف  وازنيFFFوره ويكشFFFدى مطابقأمFFFه مFFFتFFFةع واـللواقFFFالملف أف لحقيقFFFد بFFFى وجFFFمتFFF◌َة ـدَل

 هـر و لFFFم يلتفFFFت إليFFFـأسFFFقط ھFFذا اMخيFFF ،ـها)عتFFFراف الFFذي بFFFين يديFFFھFFFذا أخFFرى تFFFدحض 

  .اMسباب التي دعته إلى ذلك ووجب عليه إيضاح

  

م التنكFFFFر لمFFFFا ھFFFFو مسFFFFتلزم عFFFFدواجFFFFب الجزائFFFFي القاضFFFFي علFFFFى ويقFFFFع                  

 إلFFFىه يFFFؤدي طالمFFFا أنFFFَ ،يديFFFـهالFFFذي بFFFين  ا)عتFFFرافخFFFالف ي ،رـو بFFFدليل آخFFFبFFFالمنطق أ

 دلFFFةرغFFFم مناقضFFFة اM بFFFا)عتراف خFFFذاM عليFFFه كمFFFا أنَ  ، حقيقFFFة التFFFي ينشFFFدھا المجتمFFFعال

   .قةـلحقياه ـنَ ألى إ اطمأنله متى  الموجودة بالملف

  

  

                                                 

 

  )
1

نه كشأن جميع أا)عتراف ش: " الجزائريقانون ا�جراءات الجزائية  من  213المادة تنَص   -  )
  . "ر القاضي ـلحرية تقدي عناصر ا�ثبات يترك
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مطلFFFق  هالمكتFFFوب المعFFFروض عليFFFه فلFFF ا)عتFFFرافھم نكFFFر المFFFتَ أذا إ، علFFFى خKFFFف ذلFFFك 

ليFFFه إ اطمFFFأنر بھFFFا  فمتFFFى رَ فحFFFص الظFFFروف و المKبسFFFات التFFFي ُحFFFي أن ية فFFFيالصKFFFح

  .ليهإلتفت يحه و) رطين أ فله )َ إو ل عليه في حكمهعوَ ين أ جاز له

  

ثير فFFFي مسFFFؤولية أنھا التFFFأنظFFFر فFFFي الوقFFFائع و الظFFFروف التFFFي مFFFن شFFFال إنَ               

  و شFFFFرطأقيFFFFد  ن أيَ دو ا�عتFFFFراففقFFFFد يFFFFرد   علFFFFى الحFFFFاكم أمFFFFر وجFFFFوبي المعتFFFFرف

عترافFFFFا اوقFFFFد يكFFFFون   الحقيقFFFFة دون غيرھFFFFا معبFFFFرا علFFFFىصFFFFحيحا  فيكFFFFون صFFFFريحا

ر ـبظFFFروف تFFFؤثر فFFFي تقديFFF قرنُ ـه ِيِ◌ُ◌FFFلكنFFFَ ، بالواقعFFFة إقFFFرارايFFFرد  نأبFFF، موصFFFوفا

  .ة المعترفـفاء مسؤوليو في انتأالعقوبة 

  

بالقدر  ، ي صدر عنھاو الجھة التأ ا)عترافخذ به أھمية للوقت الذي و) أ              

المحاضر ك ، القانون اللھم ما استثني بنصَ  ، الذي يوليه القاضي للبحث في الدليل ذاته

  ..محاضر الضبطية القضائية و الجلساتمحاضر ،  ةخاصَ  ثباتإة التي تكتسي قوَ 

  

 فالFFFذي يقFFFع ھFFFو أنَ  ة وقFFFائععFFFدَ  علFFFى قFFFد ينصFFFبَ ا)عتFFFراف  يFFFُذكر أيضFFFا أنَ               

تمFFFا فFFFFي اسFFFتنتاج عFFFدم وقFFFFوع م القاضFFFFي بFFFه لوقFFFع حمFFFن ھFFFذه الوقFFFFائع لFFFو سFFFلَ جFFFزء 

 نَ أ مFFFن منطFFFقوھنFFFا وجFFFب عليFFFه التصFFFدي بتجزئFFFة وقFFFائع ھFFFذا ا)عتFFFراف،  الجريمFFFة

  .ھدار الجزءيسمح بإ ھدار الكلَ إ

  

له  كامل السلطة في إھدار  القاضي الجزائي ينشد الحقيقة فإنَ  وعلى اعتبار أنَ               

عتبر أ تعليل قضائه ھذا وإ)َ به مطالب نَ لك عته،ليه في تكوين قنال الذي ) يطمئن إالدلي

1القضاء الفرنسي إليهوھو ما انتھى   حكمه قاصرا في اMسباب
  .  

    .المعروض عليهبسط جزئيات الدليل أ الحقيقة ولومن في استيفاءأيضا الحق  لهكما  

                                                 

 

 )(
1

ضوابط تسبيب اMحكام  ، )رءوف(عبيد، 262رقم  ،19/11/1864المؤرخ في قرارال: انظر -
  .396، ص 1986دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة،  الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق ،
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 أعلFFFFى ھFFFFذا المبFFFFد قراراتFFFFهئFFFFري فFFFFي مجمFFFFل اسFFFFتقر القضFFFFاء الجزا قFFFFدل                 

ا فFFFي المFFFواد َمFFFأ ، ينطبFFFق فFFFي المFFFواد المدنيFFFة ا)عتFFFرافعFFFدم تجزئFFFة  نَ ألFFFى إوانتھFFFى 

بحيFFFث يجFFFوز لھFFFم  ا)عتFFFراف،قFFFدير تة المطلقFFFة فFFFي الحريFFFَ الموضFFFوعالجنائيFFFة فلقضFFFاة 

ن يكFFFFون الجFFFFزء الFFFFذي شFFFFريطة أ ،راwخFFFF الجFFFFزءمنFFFFه و يتركFFFFوا خFFFFذوا بجFFFFزء أن يأ

.دانFFFFة المFFFFتھمإلFFFFى إليFFFFه يFFFFؤدي منطقيFFFFا و قانونFFFFا إ اطمFFFFأنوا
1
 اMردنFFFFيلقضFFFFاء واسFFFFتقر ا 

ز قFFد يFFَالمم أنَ ه بعFFد التFFدقيق نجFFد نFFَأ"  :، حيFFث جFFاءقراراتFFهحFFدى علFFى ھFFذا النحFFو فFFي إ

قدامFFه علFFى ذلFFك كFFان بسFFبب إ نَ أ ادعFFىه قتFFل زوجتFFه المجنFFي عليھFFا ولكFFن نFFَبأ أعتFFرف

محكمFFFة الموضFFFوع قFFد اقتنعFFFت بمFFFا  نَ أو تھFFا حFFFال التلFFFبس بالزنFFا مFFFع شFFFخص آخFFرأمفاج

لFFم  ھFFاMنَ ، عFFاه ادَ  العFFذر الFFذيو طرحFFت ظFFروف  القتFFل إيقFFاعجFFاء باعترافFFه مFFن حيFFث 

  . تقتنع به 

فFFFي المسFFFائل الجزائيFFFة خاضFFFع لتقFFFدير المحكمFFFة و اقتناعھFFFا فلھFFFا  ا)عتFFFراف نَ أوحيFFFث 

  . بما يقنعھا )َ إخذ منھا أجزائه و ) تأن تفحص كافة أ

إلFFFى يFFFؤدي  ا)عتFFFراف نَ أمFFFا دام  ،قابFFFة لمحكمFFFة التمييFFFز عليھFFFا فFFFي ذلFFFكوحيFFFث ) ر

كFFFامK  بFFFا)عترافخFFFذ يتوجFFFب اM هنFFFَز بأيFFFَقFFFول المم نَ النتيجFFFة التFFFي استخلصFFFت منFFFه فFFFإ

" ساسأ إلى يستند وعدم تجزئته )
2
     

  

ة قد وردت قاعدلقاعدة جواز التجزئة ل�قرار من طرف القضاء ف مناستثناءا              

 العراقي القضاءوتناولتھا بعض التشريعات ومنھا  عدم جواز التجزئة في بعض الحا)ت

  إلىانتھى وى في المواد الجنائية تَ را ف حتعقرار بدل ا�احتفظ بلفظ ا�الذي 

  

                                                 

 

 )(
1

  بغدادي ،10338رقم  ،24/04/1975في  خقرار مؤر،  الغرفة الجنائية ،المجلس اMعلى :انظر - 

 ، الجزائر، المؤسسة الوطنية لKتصال والنشر 01ج  ا)جتھاد القضائي في المواد الجزائية، )جيKلي( 

  .15ص  ،1996وا�شھار 

 )
2

 107ص  اعتراف المتھم وأثره في ا�ثبات، دراسة مقارنة  ،)أحمد فKح العيادي(مراح  :انظر -) 

 .وما بعدھا
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ذا إ )َ إ، خذ بما تراه المحكمFة منFه صFحيحا و طFرح مFا عFداه قرار واMيجوز تجزئة ا�ه نَ أ 

.تأويلهو أففي ھذه الحالة ) يجوز تجزئته  يل الوحيد في الدعوىھو الدل ا�قراركان 
1
   

  

 ىتَ ح ،ا�قراريجوز ا)ستناد إلى  الشريعة ا�سKمية على خKف ذلك ففي                

على  ةويعتبر حجَ  متى توافرت شروطه الشرعية ،ز بدليل آخرغير معزَ ولو ورد منفردا 

 ھومايؤخذ ھو فقط بإقراره و ، بتهوكذَ  رةأمابه زنى ـنَ أ شخص رَ ـفلو أق  و) يتعداه المقرَ 

.يفيد جواز التجزئة له
2
   

    

ل ــكدلي ا)عترافليه من صدق في مضمون إبما يطمئن أيضا حكم مُ الجزائي القاضي  إنَ 

ل ــة صدقه من عدمه ھي من المسائـفمسأل ة في شروطهقبل ذلك من صحَ وما ترتب 

  . ةـل ا�جرائيـة ا)عتراف التي تعتبر من المسائـصحَ  على خKف مسألة، الموضوعية

  

 ة ثبوتھFFFاعتFFFراف فFFFي قFFFوَ فFFFي المرتبFFFة الثانيFFFة بعFFFد ا)نزلFFFت أفقFFFد الشFFFھادة أَمFFFا               

فاعتبرتھFFا الجزائFFي  ة اMخFFرى لتقFFدير القاضFFيلFFـمعظFFم التشFFريعات كبFFاقي اMد ھاأخضFFعتو

 رھاة ا�ثبFات يقFدَ ـفھFي كغيرھFا مFن أدلF اعتFهفي تكFوين قنھا غير ملزمة نَ ه لكـمقنعة ل ةحجَ 

إحFFدى  فFFي ريـالقضFFاء الجزائFF دهجَسFFوھFFو مFFا  لموضFFوع تبعFFا )قتنFFاعھم الشخصFFيا قضFFاة

3.هـقرارات
ة ھFذا الFدليل ووزن واسFتعمال فله السلطة الكاملة في فحص مدى سKFمة وصFحَ  

  . كَل ما يملكه لتقدير الظروف التي أخذ فيھا وبھا 

  

  

                                                 

 

 )(
1

 2064 ، رقم03/10/1971في  مؤرخ قرار ، 1971جنايات  ،محكمة التمييز العراقية  : انظر - 

، لبنان، دار الثقافة  سلطة القاضي الجنائي في تقدير اMدلة ، دراسة مقارنة، )فاضل(زيدان محمد 
  . 298، ص 2006للنشر والتوزيع 

  )
2

  .وما بعدھا 104المرجع السابق، ص ، ) أحمد فKح العيادي(مراح  : انظر -) 

  )(
3

رقم  ، 08/11/1983مؤرخ في  قرار، ى ـالغرفة الجنائية اMول،المجلس اMعلى  :انظر - 
  .15، ص المرجع السابق ،)جيKلي( بغدادي  ،   33183
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   اثنينأمرين  إلىبالنظر  الشھادةإَن المحكمة تتصَدى لتقدير وتبيان مدى صدق               

  .الواقعومدى مطابقتھا مع و فيما انصبت عليه  الشھادة لواقعة محليتعلق با:  لاMمر اMو 

ته اعKق  ،ةـا)جتماعي ،النفسية ، حالته العقلية  تهحال، علق بالشاھد نفسهيتف يالثان أَما اMمر

  .وىـبأطراف الدعجة قرابته و در

  : لذلك سعى بعض الفقھاء لتوظيف علم النفس في دراسة وضع الشاھد وشھادته ورأوا 

ه يجFFFب التFFFدقيق فFFFي نفFFFس الشFFFاھد وفFFFي أخKقFFFه وفFFFي موضFFFوع الشFFFھادة ومFFFدى ـنFFFَأ"  

  .درس تأثيرات الشاھد عند طرح اMسئلة ثمَ  لZشياء بحواسه  إدراكه

ة تحكمھا ـدق و الكذب مسألة نسبيھذا الشأن، كون مسألة الصَ  في المحكمةسع حرية وتتَ  

.                شخص الشاھد  جملة من المبادئ اMخKقية والعقائدية والثقافية وغيرھا من المؤثرات في

 قد يكون باعثهو ا�كراه أو بدافع الشفقةويجنح إلى الكذب في شھادته تحت الضغط فقد   

 بذلك تردفد يفعل ذلك بدافع النسيان أو الخطأ في الرؤيا والسماع كما ق ،زالحقد والتحيَ 

  . خلط في السردالتذبذب و لامشوبة ب ،شھادته غير مستقيمة

  

باللفظ الصريح عند سماع الشاھد الجزائي القاضي يفيد تقيد ) يوجد ما كما               

من روايات بھا  ھذا اMخير يهفھو غير ُملزم بسرد ما يرو أو المدلول الظاھر لھا لشھادته

ى الحذر وعدم الجنوح إلى عليه أن يتوخَ و يكفيه إيراد مضمون ما اطمأن إليهإذ حشو، 

  .تنتھي حتما إلى مخالفة مضمونھا ، عبارات قد تقيم عليھا فرضيات أو تساؤ)ت

و  صFFFاحب السFFFلطة فFFFي وزن تصFFFريحات الشFFFاھد وتقFFFدير ظروفھFFFاھنFFFا وحFFFده  القاضFFFيف

FFFا مَمFFFي أوراق ا نقلھFFFت فFFFا الثابFFFالف حتمFFFه) يخFFFة عليFFFدعوى المعروضFFFلَ  الFFFزال كFFFوإن 

اختلفFFFت ى لFFFو كFFFذلك حتFFFَ واMمFFFرا يكFFFون منطقيFFFا ومؤديFFFا  للحقيقFFFة مَمFFF، شFFFيء موضFFFعه 

FFFقتصFFFا لحFFFع مFFFبق مFFFا سFFFاھد فيمFFFريحات الش FFFه أن يأ هفلFFFئن إليFFFا يطمFFFدليل مFFFن الFFFذ مFFFخ

     .ل عليه في تكوين قناعتهويعوَ 

  

 

 أنلمحكمة الموضوع  من المقرر أنَ : "  إلىانتھت محكمة التمييز الكويتية لقد               

وسائر العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث الصورة  الشھود أقوالتستخلص من 
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اقتناعھا وان تطرح ما يخالفھا من صور  إليهالصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي 

مقبولة في العقل والمنطق  ةأدلً  إلىدا نئغا مستما دام استخKصھا سا ،لم تقتنع بھا أخرى

ا ولمَ  بغير معقب إليھاالشاھد وتقديرھا مرجعه  أقوالوكان وزن  اMوراقفي  أصلولھا 

قد اطمأنت إلى صورة الواقعة التي وردت في أقوال ـلة وى الماثـكانت المحكمة في الدع

ولم تعتد المحكمة  سلف بيانهشھود ا�ثبات على نحو  المجني عليه المؤيدة بأقوال باقي

تلك اMقوال له معينه الصحيح في اMوراق  ل عليه الحكم منوكان ما عوَ  بإنكار الطاعنين

" .دة من التناقضوھي مجرَ 
1
    

  

و  ھادة الشFFاھد فFFي مراحFFل التحقيFFقللقاضFFي الجزائFFي ا)سFFتئناس بشFF كمFFا أنَ                  

دون  ، ا ) يطمFئن إليFهھFذا العFدول مَمF ن لFه أنَ ى تبFيَ ، مت امه  في الجلسةالتي عدل عنھا أم

ھFFو مFFا اسFFتقر عليFFه القضFFاء الجزائFFري فFFي إحFFدى ذاك  ،أن يُرتFFب علFFى ذلFFك جFFزاءا عليFFه

FFث أنَ  ( : هـقراراتFFوَ  حيFFائع المنFFونالوقFFرار المطعFFي القFFا فFFرَ  ،ه عليھFFي مجFFغ قدَ ھKFFه د بFFم

تراجFع  ثFمَ  في أعمال شغب "، سف "حول مشاركة المدعو  ،المتھم إلى الشرطة القضائية

 .)..ن شھادة الزورذه اMقوال وھذه الوقائع ) تُكوَ ن ھع
2
   

  

ا في تسFبيب لمحكمة الموضوع أن تأُخذ بما تراه مقنعا لھا، ناجع فالثابت إذن أنَ               

علFى مFاورد بالشFھادة التFي لFم  ونFه وھFي فFي ذلFك غيFر ُملزمFة بFالردَ ا دقضائھا وتلتفت عمَ 

وأن يكFون لمFا  حكمھا الوقFائع الثابتFة فFي الFدعوىن في لكن وجب عليھا أن تبيَ  .تفت إليھالت

  . كان حكمھا معيبا وإ)َ  اMوراق  تخلصه أصل ثابت فيتس

  

 شFھود تلقFّى شFھادتھم دون تحلFيفھم أن يأخFذ بشFھادةأيضFا  للقاضي الجزائيو                 

 فق مع باقي الشھادات التي تلقاھFا بعFد أداء اليمFينتتَ  ولو لم تكن شھادتھم راوا قصَ كأن يكون

                                                 

 

  )
1

، المجلة العربية للفقه و 327، رقم 01/1981/ 16 دائرة التمييز ، طعن بتاريخ :انظر -) 
 .325الثاني ، ص  ، العدد 1985القضاء،سنة  

  )
2

المجلFFFFFFة ،   320898رقFFFFFFم ، 2006/ 29/03قFFFFFFرار بتFFFFFFاريخ  ، المحكمFFFFFFة العليFFFFFFا: انظFFFFFFر -) 
 .  603، ص  اMول ،العدد 2006القضائية، سنة 
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  ح بFه أمFام التحقيFق وفيمFا أدلFى بFه أمامFهتناقض شھادة الشخص نفسه فيما صFرَ  وحتى عند

 وھFذا مFا اسFتقرَ  إليه وجدانFه وذھFب إليFه اقتناعFه  طمأنافله أن يأخذ من التصريح وفقا لما 

تكFFون مFFن بFFين ھFFذه ) يعيFFب أن  " : ردعليFFه القضFFاء الليبFFي فFFي إحFFدى قراراتFFه حيFFث أو

و  ختKفات في التحقيقات أو فFي عFدم إيFراد الحكFم الد)لFة علFى طرحھFاالشھادات بعض ا�

التFي لھFا أن تجFزئ شFھادة الشFاھد فتأخFذ بمFا  ، ا يدخل في سلطة المحكمة التقديريFةمذلك م

" .هـا ) تطمئن إليو تطرح ما عداه ممَ  تطمئن إليه
1

  

 FFت محكمFFو ذھبFFذ بFFخMى اFFرية إلFFنقض المصFFا يُعزَ ة الFFاك مFFون ھنFFريطة أن يكFFا ذلك، شFFزھ

ح مFFن الشFFاھد فFFي محضFFر ضFFبط الواقعFFة أَصFF ةللمحكمFFة أن تعتبFFر شFFھاد وأنَ "  :فقضFFت 

 . "متى ُعً◌ززت في محضر الضبط بشھادة شاھد آخر  ،اھا أمامھاشھادته التي أدَ 
2

     

 فعليھا ا)بتدائيي محاضر التحقيق ــمن شھادات فقرأه ن تكتفي بما تلمحكمة أليس ل و

 تصريحاتھمص مدى مطابقة تفحُ  أنو إن أمكن  أمامھاسماعھم  السعي إلى استدعائھم و

  .المحاضر اMولىن بوَ مع ما دُ 

  

ھو  ،ستمع للشھودواللمحاكمة جلس القاضي الذي  نَ أ إلى ھناتجدر ا)شارة                 

خرى لم تحضر أة لى ھيأليس له إيكال ھذه المھمة إ م وــن ينطق بالحكأو ه الذي )بدَ ـذات

عضائھا بعد سماع الشھود وجب أحد أو أة الحكم أن تغيرت ھيوأ ن حصلإا ومَ أ .الجلسة

  .لغاءكان الحكم الصادر مستوجب ا� إ)َ مام ھذه التشكيلة الجديدة وأعادة سماعھم شفاھة إ

سماع  في القانون يُحتم  يوجد نصَ ه )محكمة النقض المصرية بأنَ  خKفا لذلك حكمت

قانونا في سماع  وإن يكن للھيأة الجديدة الحقَ   أةما تغيرت الھيشھادة الشھود في الجلسة كلَ 

.الشھود من جديد إذا رأت لزوما لذلك
3
   

  

                                                 

 

  )(
1
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  .338العدد اMول ، ص ، 1984سنة العربية، 

  )(
2
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خرى على أ ترجيح شھادةالعمل على  أيضاائي زللقاضي الجيرخص و                 

أو جاءت ح عليھا جَ خذ بالشھادة الصحيحة ولو رأن يأوله ثبات إو أكانت شھادة نفي  سواء

ن للمحكمة أ"  :جاءحدى قراراته حيث إخرة وھو ما استقر عليه القضاء العراقي في متأ

أخذ بالشھادات ن تأكما لھا  ،ح عنھا واقتنعت بصحتھاالشاھد ولو رجَ  بأقوالخذ أت

 ." د)ء بھاخر ا�الصحيحة ولو تأ
1

  

  

بما يرد على  ا)كتفاءبل يمكن  ،ن ترد الشھادة على الوقائع كاملةأستلزم و)يُ                  

لى الحقيقة ستنتاج و الوصول إن تفيد المحكمة في ا�أ المھمَ  و جزئيات منھا،أجزئية 

ثبات ة ا�ـدلَ أمن سلطتھا الواسعة في تقدير  تستمد المحكمة سلطتھا في تجزئة الشھادةو

تي الشاھد بشطر من شھادته صادقا و أي نأوى ومن قيام فرضية المعروضة في الدع

في قوال الشاھد أخذ بأن تأللمحكمة  "( :على القضاء المصرياستقر قد ف .اwخر غير ذلك

قوال ذات الشاھد في ألى ضي ببراءة اwخر لعدم اطمئنانھا إن تقألھا  نَ أكما  ،ھمدانة متَ إ

   " .ب الحكم عيذلك تناقضا يُ  عدَ ن يُ أو دون  هقَ ح

ھم ما و) ن متَ واقعة معينة بشأة في أخذ بالشھادة المجزَ أن تللمحكمة أ أنَ كما                  

 دلى بھا الشاھد في أيَ أية شھادة أخذ بأن تأولھا  ن آخرأخرى بشأخذ بھا في واقعة أت

محكمة  إليهوھو ما انتھت  ه بتقدير الشھادةلَ لتعلق ذلك ك مرحلة من مراحل التحقيق 

خذ بالجزء الذي أالشھادة فت ئجزَ ن تُ للمحكمة أ"  : حدى قراراتھاإالتمييز العراقية في 

ة مرحلة من مراحل التحقيق يَ أدلى بھا الشاھد في أية شھادة أخذ بأن تأتقتنع بصحته ولھا 

 .)"ذا اقتنعت بصحتھاأو المحاكمة إ
2
ھذه لى وجود ما يفيد ضعف إذا انتھت المحكمة إا مَ أ  

تي به )حقا فيما سيأ قام الشكَ  ،أمامھاد)ء بشھادته لشھادة كتقاعس الشاھد عن ا�ا

  . ةالتجزئ يفيدي لھا بما يتعذر معه التصدَ ا ممَ  ، صبحت شھادته معيبةأو

                                                 

 

  )(
1
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  ةـرة الثانيـالفق

  ة الخطية والخبرةلَـا1د ، سلطة القاضي في تقدير القرائن

  

مجھFFFول مFFFن السFFFا علFFFى اسFFFتنتاج رينFFFة تعتمFFFد أساالق سFFFلف التنويFFFه إلFFFى أنَ               

يسFFFتنبط  أنفFFFي  والحريFFFة  السFFFلطة لقاضFFFي الجزائFFFيلوالمFFFراد بھFFFذا القFFFول أَن  المعلFFFوم

شFFFريطة أن يكFFFون ھنFFFاك صFFFلة ربFFFط  ،ثابتFFFة لديFFFه ، واقعFFFة مجھولFFFة مFFFن أخFFFرى معلومFFFة

  .انيةـى و الواقعة الثـوطيدة بين الواقعة اMول

  

يسFFتدعيھا اللFFزوم  ، ةقيFFعليFFه أن يعمFFد إلFFى طريقFFة منط، ذلFFك هلFF ىى يتسFFنتFFَحو              

  اسFتنباطة تشخيص الحقيقة و في النھاية العقلي بالتحليل الدقيق و ا�دراك الصحيح ومن ثمَ 

ة وثبFوت مطالب أيضا مFدى صFحَ التي يعتمد عليھا في تكوين قناعته فھو  القرينةسمى بما يُ 

يكشFFف عFFن العKقFFة أو الرابطFFة بينھFFا و بFFين الواقعFFة القرينFFة اMولFFى المعلومFFة لديFFه وأن 

  .المجھولة التي يسعى �ثباتھا

ينة التي تسFاعده فإذا ما انتھى إلى ثبوت وجود المKءمة بينھما، حصل حتما على د)لة القر

بFFين الواقعFFة المعلومFFة و  المKئمFFةر عليFFه تحقيFFق مبFFدأ ا وإن تعFFذَ َمFFأ، فFFي تكFFوين عقيدتFFه

منھمFا  كFلَ  فFإنَ  عتماد عليھا )حقا فFي حكمFهعى إلى استبيان مدلولھا و ا�مجھولة التي يسال

  .تنھار و تفقد صKحيتھا ل�عتماد عليھا كدليل إثبات

  

المحكمFFFFة لھFFFFا أن تسFFFFتخلص الصFFFFورة الصFFFFحيحة لواقعFFFFة  فFFFFإنَ  ومھمFFFFا يكFFFFن             

طالمFFFا  ،خالفھFFالھFFا أن تطFFFرح و) تلتفFFت لمFFFا يُ  وأنَ  حسFFبما يFFFؤدي إليFFه اقتناعھFFFا الFFدعوى

  .ة مقبولة عقK و منطقاـلَ تسنده أد ،سائغا ،استخKصھا منطقيا ثبت أنَ 

ة بنفسھا على الواقعة المراد إثباتھFا، بFل يكفFي ، دالَ و) يشترط أن تكون ھذه اMدلة صريحة

ف للمحكمFة مFن الظFروف و ترتيFب النتFائج بما تكشَ  ،ا�ستنتاجأن يكون ثبوتھا منه بطريق 

  .ماتعلى المقد
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  : قراراتھا  إحدىوھو ما انتھت إليه محكمة النقض المصرية في  

ومKبسFFFاتھا  ة القتـFFFـل مFFFن ظFFFروف الFFFدعوىيFFFَاسFFFتخKص المحكمـFFFـة ن" ( : جFFFاء حيFFFث 

ة وعنFFFFف ليـFFFFـه و مرضFFFFه وھزلFFFFه ومFFFFن ضFFFFربه بشFFFFدَ المجنFFFFي ع ومFFFFن حداثFFFFة سFFFFنَ 

 ،غ سFFFليمھFFFو اسFFFتخKص سFFFائ ،ضFFFربات متواليFFFة فFFFي مواقFFFع قاتلFFFة مFFFن جسFFFمه الضFFFئيل

"ة القتل نيَ يكفي في إثبات توافر 
1
.  

  

  : قضت ب الكويتيةالمحكمة الكلية  ،باقي التشريعاتعن ا أمَ               

ى وعقFFFده حتFFFَ ھم بخنFFFق المجنFFFي عليھFFFا بيFFFده ووضFFFع عقالFFFه حFFFول عنقھFFFاقيFFFام المFFFتَ "  

ة حسFFFFبما ورد باعترافFFFFFه وأقFFFFوال الشFFFFFاھد ومFFFFا جFFFFFاء بتقريFFFFر الصFFFFFف ،فارقFFFFت الحيFFFFFاة

"ة القتل وإزھاق روح المجني عليھا يثبت منه توفر نيَ   شريحيةالت
2
.  

  

عنFFFات التFFFي أصFFFيب د الطتعFFFدَ  إنَ : " ز السFFFورية يFFFكمFFFا قضFFFت محكمFFFة التمي              

المFFFدعى علFFFيھم كFFFانوا يرمFFFون  ومكانھFFFا و تجمعھFFFا، تثبFFFت أنَ  عي الشخصFFFيبھFFFا المFFFدَ 

M3رض إثر الطعناتبعد أن سقط على ا ھم ما تركوه إ)َ إلى قتله و أنَ 
.  

                   

سFFFFFية للطFFFFFاعن و الظFFFFFروف النف إنَ  " :وقضFFFFFت محكمFFFFFة التعقيFFFFFب التونسFFFFFية              

wلFFFFة المسFFFFتعملة، كافيFFFFة ر و تعFFFFددھا بأمFFFFاكن قاتلFFFFة و كFFFFذلك اة إصFFFFابات المتضFFFFرَ شFFFFدَ 

".ة القتل عنده و ذلك في نطاق سلطة المحكمة التقديرية �ثبات نيَ 
4
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ة شFFFFأنھا شFFFFأن يFFFFَرات أو اMدلFFFFة الخطالمحFFFFرَ  جانFFFFب القFFFFرائن تخضFFFFع إلFFFى                 

سFFFFواء كانFFFFت أداة  اMدلFFFFة فFFFFي المFFFFواد الجزائيFFFFة إلFFFFى تقFFFFدير محكمFFFFة الموضFFFFوع، كFFFFلَ 

بغFFFض النظFFFر عFFFن طبيعتھFFFا، عاديFFFة كانFFFت  ،ثنFFFين معFFFا للجريمFFFة أو أداة ل�ثبFFFات أو ا�

  .أم رسمية 

FFفFFى المحكمFFرح علFFُرَ إذا طFFف ة ُمحFFدَ ر يؤلFFي حFFة فFFما للجريمFFه جسFFأِنِ◌   ذاتFFون ، كFFيك

  تهمتFFى ثبتFFت صFFحَ ، ة ثبوتيFFة قاطعFFة قFFوَ  ر لFFهفھFFذا المحFFرَ  اأو قFFذفا أو سFFبَ  يحمFFل تھديFFدا

الطعFFFن فFFFي  تFFFمَ  إذافFFF ناقشFFFة أثنFFFاء المحاكمFFFةوب طرحFFFه للمعلFFFى  القاضFFFي وجFFF هأنFFFَ إ)َ 

  .ذلكمن للتأكد  خبرة و الفنَ ا�ستعانة بأھل القام في ھذا الميه ته استوجب علصحَ 

  

              FFFرَ  ا إذاأَمFFFانون المحFFFر القFFFل وأن اعتبFFFدة للمتابحصFFFيلة الوحيFFFو الوسFFFةر ھFFFع 

ر بھFFFا، ات الشFFFكلية و الموضFFFوعية التFFFي ُحFFFرَ ة ا�جFFFراءتبFFFين للقاضFFFي عFFFدم صFFFحَ  ثFFFمَ 

 ولFFيس عليFFه السFFعي لفFFتح مناقشFFFة .قةـعFFFن المKحFF ا)متنFFاعن عليFFه فFFي ھFFذه الحالFFة تعFFيَ 

ره الموظFFFFف العمFFFFومي أو الFFFFذي حFFFFرَ  ، أو مضFFFFمون المحضFFFFر الرسFFFFمي فFFFFي موضFFFFوع

ذا مFFFFن السFFFFماح و) يمنعFFFFه ھFFFF  .ى ثبFFFFوت تزويFFFFرهتFFFFَالضFFFFابط والFFFFذي ثبتFFFFت قطعيتFFFFه ح

والطعFFFFن فFFFFي البيانFFFFات التFFFFي حملتھFFFFا ھFFFFذه  راتھم بمFFFFا ينFFFFاقضلZطFFFFراف بتقFFFFديم مبFFFFرَ 

فFFFي ھFFFذا المحضFFFر  فFFFي فFFFتح بFFFاب ا�ثبFFFات بالشFFFھادة كمFFFا لFFFيس لFFFه  الحFFFقَ  .المحاضFFFر

  .�قامة الدليل على ما ينافيه و ينقضه 

  

إلFFFFFى دليFFFFFل النفFFFFFي فللمحكمFFFFFة إذن السFFFFFلطة الواسFFFFFعة فFFFFFي عFFFFFدم ا�لتفFFFFFات               

فFFFي  ا دام انتھFFFى إلFFFى قناعتھFFFا بمFFFا يصFFFحَ ولFFFو كانFFFت رسFFFمية مFFF رات مFFFاالمحمFFFول بمحFFFرَ 

ة اMخFFرى ـبFFاقي اMدلFFه بعيFFد عFFن الحقيقFFة ومتFFى اطمأنFFت لمFFا ورد بنFFَالعقFFل و المنطFFق أ

  .المقدمة في ملف الدعوى

لتفFFFات ، قضFFFى بإدانتFFFه و عFFFدم ا� المFFFتھم مFFFذنب بمFFFا ارتكبFFFه فمتFFFى اقتنFFFع القاضFFFي بFFFأنَ 

ر ، مFFFا دام ھFFFذا المحFFFرَ  عFFFروض بFFFين يديFFFهر المنه الُمحFFFرَ إلFFFى دليFFFل النفFFFي الFFFذي تضFFFمَ 

  .غير مجزوم بصَحته و يحتمل إيراد عدم صَحته و مطابقته للحقيقة 
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على عكس ذلك فالقاضي الجزائي له المجال الواسع في قبول بعض المحاضر                

يدحضھا وعلى ھذا اMخير تقديم ما  ، ھمتَ الفھا من قبل المدعى عليه أو المحتى ثبوت ما يخ

  ي حالة وجود محاضر وأخرى تناقضھاف وله ، نةالبيَ ة أو بطريق أخرى خطيَ  قـبوثائ

ه ُملزم أنَ  ت إليه قناعته و اطمئنانه، إ)َ ترجيح فيما بينھا وفقا لما انتھسلطة الموازنة و ال 

  .ة التي اعتمد عليھا و التي جعلته ) يلتفت إلى المحاضر التي ُدونھالَ بتحميل حكمه اMد

  

إلFى سFلطة  اMخFرى علFى غFرار بFاقي اMدلFة الجنائيFةالفنيFة  كما تخضع الخبFرة              

التFي  طبيعتھFا العلميFةتھا، رغFم وجFدي ر مFدى نفعيتھFاالذي يقدَ وحده ة فھو القاضي التقديريـ

مFا يسFتطيع أن يفصFل فيFه  فFي كFلَ  الخبيFر اMعلFى ھFوف .تخرج حتما عن نطاق اختصاصFه

  .تخضع نتائج عمله لتقديره ،بنفسه أو ا)ستعانة بخبير

  

              FFلة بFFدليل المفاضFFدير الFFد تقFFلطة عنFFل السFFة كامFFرات وللمحكمFFددت  إنين الخبFFتع

متFى كFان ذلFك مFن  ،ھا عند ا)قتضاءتناقشح بين الخبرات المتناقضة ووان ترجَ  ، واختلفت

   .من الخبير نفسه إن استلزم اMمر  اجزئية فيھ ولھا  استيضاح كلَ  ، إمكاناتھا وقدراتھا

تناقضFين ھمFا مين فFي نفFس ا)ختصFاص، لكنَ تقريFرين فنيFَ ھاحصل وأن ورد بين يدي ذاا إأمَ 

ووجFب   االقيام بعملية الترجيح بينھما من تلقاء نفسھ سوىھنا K سبيل لھا ففيما انتھيا إليه، 

  .ا)ثنين ا)ستعانة بخبرة أخرى تكون ھي الفاصل الترجيحي بينفي ھذا المقام  اعليھ

 بFل أَن عليھFا أن تFدعو الخبيFر، أو ا�بھFام  فع الغمFوضإھمFال تقريFر الخبFرة بFدا ھاوليس ل

  . ن تستوضح منه ما تشاء أو

   

الدليل الوحيد  ُوجد أنَ "  :ففي مجال التعزيز قضت محكمة التمييز العراقية بـ               

ھو إقراره أمام قاضي التحقيق وھذا ا�قرار ) يتفق مع ارتكابه جريمة   -ن - ھم المتَ  ضدَ 

التي ُوجدت على زجاج النوافذ د إقراره بانطباق طبعات أصابعه إلى الطبعات وقد أيَ  ةتامَ 

" المكسورة 
1
.   

                                                 

 

)
1

، 24/03/1973غرفة ا)ولى، طعن بتاريخ ، ال 1972/، جناياتالعراقية محكمة التمييز :انظر  -) 
  . 241، ص  04س  ،النشرة القضائية، 2918رقم 



  

 

80

  :ز قضت أيضا وفي مجال انعدام الدليل المعزَ               

باك المكسور، ) يكفي �ثبات ھم على زجاج الشُ ُمجرد وجود طبعة أصابع المتَ  إنَ " 

". ارتكاب السرقة
1

  

  

ن تأخذ بالتقرير إذا ما بُني لمحكمة الموضوع الجزائية أ ، أنَ  ا سبقستشف ممَ يُ               

ة ما ورد على الترجيح وإذا ما كانت وقائع الدعوى با�ضافة إليه تؤدي إلى اقتناعھا بصحَ 

دليل إثبات آخر وجد بالملف  ا تتفق مع أيَ ما كانت نتائجھ إذا بالخبرة تأخذ أنكما لھا  .فيه

  .ما كانت نتائجھا ) تتفق معه إذان تطرحھا أو

  

لمحكمFة الموضFوع فFي حFدود سFلطتھا "  : هـنَ أ إلىلقد ذھب ا)جتھاد المصري               

ن أل على تقرير طبي يتسق مع شھادة شھود ا�ثبات في تعزيFز شFھادتھم والتقديرية أن تعوَ 

".ة الدعوىلَـتلك من أد تطرح تقريرا آخر ) يتفق معھا باعتبار كلَ 
2
   

بالشFFكل  إليFه اطمأنFFتمFن الخبFFرة فيمFا  تأخFFذ أن اMعلFىالخبيFFر  ھFاأنَ باعتبFFار  إذنفللمحكمFة 

الخبير ) يسلبھا حقھFا وسFلطتھا فFي تقFدير  برأيواستعانتھا ..الذي ) يجافي العقل والمنطق

  .ته التدليلية في الدعوىتقديرھا وتقرير قوَ  إلى الرأيھذا  وإخضاعالوقائع 

  

ادا لمحكمFة الFنقض المصFرية لقد ذكر اMستاذ رءوف عبيد اجتھFخKصة القول                

كان في حقيقته بمثابFة العتبFة التFي جعلھFا القضFاء المصFري ركيFزة أحكامFه وقراراتFه فيمFا 

ة ا)جتھFFاد خطFFَ لحFFق، ارتأينFFا ذكFFره كمFFا جFFاء وذلFFك لمFFا يحملFFه مFFن قواعFFد وأحكFFام توضFFح

FَدلMى اFي علFھا القاضFي يمارسFة التFلطة التقديريFام إزاء السFوط ة  والالقضائي بوجه عFخط

  : الرئيسية التي تحكمه في ھذا الشأن

                                                 

 

  )(
1

س  01غالنشرة القضائية ،  23/03/1974في  1973/جنايات/3088محكمة التمييز  :انظر  -
   .362، ص  05

  )(
2

ع ، المرج) عبد الحكم(فوده ، ق  20سنة  1327طعن رقم  12/02/1951في  قرار: انظر  -
 . 816ص ، السابق 
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إَن القانون قد أمَد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل "  

تقَصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتھا والوقوف على حقيقة عKقة المتَھمين ومقدار اتَصالھم 

يقة ما يراه موصK إلى الكشف بھا ففتح له باب ا�ثبات على مصراعيه يختار من كَل طر

عن الحقيقة ويزن قَوة ا�ثبات المستمَدة من كَل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن 

  .إليه عقيدته ويطرح ما ) ترتاح إليه 

ة في تقدير ما بل له مطلق الحريَ  ، ن يسترشد في قضائه بقرائن معيَنةأغير ُملزم بوھو 

حسبما يستفاد من وقائع كَل دعوى  ، يلية في كَل حالةيعرض عليه منھا ووزن قَوته التدل

بغية الحقيقة التي ينشدھا أنَى وجدھا ومن أَي سبيل يجده مؤديا إليھا و) رقيب ، وظروفھا 

ھذا ھو اMصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد  .عليه في ذلك غير ضميره وحده 

من ، فعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة طبيعة اM ا�ثبات لتكون مKئمة لما تستلزمه

"بريء   جان وتبرئة كلَ  وجوب معاقبة كلَ 
1

  

  

  يـلمطلب الثانا

  نـاستخDص اليقي

  

 اMدلFةمFن وأنFواع  مجموعFةوھFو ينظFر الFدعوى يتجمع لدى القاضي الجزائي                

سيه نوع من الغمFوض ) لبس فيه والبعض اwخر يكت ، مباشرااظاھريقع بعضھا ،  الثبوتية

   .غير مباشربذلك القول عليه أنـَه دليK فيقع 

FَدلMن اFا ـكما يعترضه مFوت ة مFق بثبFةيتعلFاو  الواقعFاينفي مFبتھا  أو  ھFي نسFىينفFإل Fھم تَ الم 

فيضFع فFي ميزانFه  ويسFتخلص يقينFه منھFا ھارقFدَ ي  ثFمَ  ةـاMدَلَ◌FفيظFاھر بFين  بفرزھايقوم ف

بالFدليل  اMخFذويعمFل علFى  النفFي ةأدلFَ اMخFرىة  وفي الكفَ  ة ي كفَ ا�ثبات ف ةـأدلَ الوجداني 

تFFارة  ةاMدلFFَفFFي ذلFFك بالمقابلFFة والتFFرجيح بFFين  مستأنسFFا ، الصFحيح السFFليم ويطFFرح مFFا دونFFه

   .والوصول إلى الحقيقة هينتھي إلى استخKص يقينى حتَ ، بالتساند فيما بينھا ،أخرىوتارة 

                                                 

 

  )
1

 575ص ،  405رقم ، 4ج ،القواعد القانونية  ،12/06/1939في نقض : انظر  -)  

  . 452/453المرجع السابق ، ص ) رءوف(عبيد،
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بنشFFFاطه ه قFFFام فعKFFF ـنFFFَأيعنFFFي  ، اضFFFي ھFFFذه المراحFFFل مجتمعFFFةالق إتيFFFان إنَ               

  .العادل وا�فصاح بالحقيقة  حكمنطقه بالالذي يسبق  وواجبه ،

ة ـسFFتخلص يقينFFه مFFن اMدلFFَھFFو يو ذلFFك تتبعنFFا خطواتFFه وھFFو يتعFFاطى تقFFديرهكFFَل لبحFFث 

FFFFينففَصFFFFى وجھFFFFك علFFFFين  لنا ذلFFFFول  ،اثنMه اFFFFق، الوجFFFFن ب يتعلFFFFين مFFFFه اليقFFFFصKاستخ

استخKصFFFFه اليقFFFFين مFFFFن بعFFFFد ذلFFFFك  ثFFFFمَ ) الفFFFFرع اMول(مباشFFFFر وتناولنFFFFاه فFFFFي دليل اللFFFFا

   ).الفرع الثاني( فيتبعا الدليل غير المباشر وتناولناه 

  

  ا1وللفرع ا

  اشرـالمبل ـالدلي

  

              FFFي تُيسFFFور التFFFمMن اFFFرح مFFFه، أن تطFFFص يقينKتخFFFد اسFFFي عنFFFل القاضFFFر عم

FFFَه أدلFFFدعليFFFف الFFFي ملFFFات فFFFاھرةة إثبFFFون ظFFFرة  عوى، تكFFFا، ، مباشFFFبس فيھFFFحة ) لFFFواض 

  . يـة نفـة إثبات أوأدلَ ة أدلَ سواء كانت ھذه اMدلَ 

ويتوصFFFFل إلFFFFى  فھFFFFو فFFFFي ھFFFFذه المرحلFFFFة يعمFFFFل علFFFFى وزنھFFFFا ليسFFFFتلھم حقيقFFFFة الوقFFFFائع 

FFFFن ثَمFFFFا ومFFFFة إليھFFFFة المؤديFFFFين ب ةالنتيجFFFFص اليقKتخFFFFفاسFFFFكش FFFFدھاـالحقيFFFFي ينشFFFFقة الت 

  .المجتمع 

  

ا أن فھFFFو إَمFFF اثنFFFيناسFFFتخKص القاضFFFي يقينFFFه فFFFي الFFFدعوى لFFFه وجھFFFين  إنَ               

فتقFFع قناعتFFه ببFFراءة  تنفيFFه ھFFاو أنَ  اMدلFFة المطروحFFة بFFالملف ) تعFFزز ا)تھFFام يقتنFFع بFFأنَ 

 )الفقFFرة اMولFFى(وھFFو مFFا سFFوف نعرضFFه فFFي  ن التھمFFة أو الFFتُھم الموجھFFة إليFFهھم مFFالمFFتَ 

فيكFFFون بFFFذلك قFFFد انتھFFFى إلFFFى يقينFFFه  تھFFFام وتؤكFFFدهذلFFFك تُعFFFزز ا) ھFFFا علFFFى خKFFFفنَ أوأ

 ).الفقرة الثانية(ي ـبا�دانة وھو ما سوف نطرحه ف
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         ىـالفقرة ا1ول

  اليقين عند البراءة استخDص

  

�ھدار ھذه ى اMصل في ا�نسان البراءة وعلى من يتصدَ  الثابت باليقين أنَ               

ذات تكون على نفس الوزن وب  ،أخرى معاكسة أصليةعدة القاعدة اMصلية واجب إقامة قا

  . أو بما يفوقھا في القبول وا�قناع ةقوَ ال

ة المعروضة عليه واMخذ بھا ـالجزائي في وزن اMدلَ  القاضيمنا بسلطة سلَ قد ا كنَ  وإذا

في جميع اMحوال بأن  بفھو مطال ، طمئن إليھايبجزء منھا أو إھدارھا متى لم  ھا أوكلَ 

ه انتھى ـوأنَ  ، ھاص عناصر الدعوى و أحاط بجميع جزئياته محَ رد في حكمه ما يفيد أنَ يو

في حالة عدم وھذا اMمر يكون وجيھا ، ن المفضي إلى البراءةـاليقيفي ما قضى به إلى 

   .بصحتھامة إليه أو عدم كفايتھا أو عدم قناعته ة المقدَ لَ اقتناعه باMد

  

  

و صَحة إسناد التھمة في صَحة الوقائع أ الشكَ تناع المضطرب أو كما أَن ا)ق               

كون ھذا  تجعل العبء خفيفا على القاضي وتيسر له النطق بالبراءة ،إلى المتَھم

استنادا إلى   ،و البراءةا)ضطراب والظن ) يقدران على ھدم ما بات ثابتا في ا�نسان وھ

  .الدليل إذا طرقه احتمال سقط به ا)ستد)ل وأنَ   ،ھمتَ ر لصالح المالشك يفسَ  قاعدة أنَ 

ه حالFFFة تطFFFرأ عنFFFدما يقFFFع بأنFFFَ الشFFFكَ  لفرنسFFFيةفFFFت محكمFFFة الFFFنقض اوقFFFد عرَ               

ق بFFFَفتط  ،ة و قيFFFام الFFFدليلتصFFFديق الحَجFFFل و) يجFFFد سFFFعة مFFFن أمFFFره  القاضFFFي فFFFي حيFFFرة

 عنFFFFه تراجFFFعتFFFَم الھFFFFذا ا)جتھFFFاد  لكFFFنَ  .التFFFي تسFFFFتوجب حكمFFFا بFFFالبراءة  قاعFFFدة الشFFFكَ 

MذواFFFين خFFFFم اليقFFFFدة علFFFFك . بقاعFFFFى ذلFFFFك تطأَن  ، معنFFFFدة الشFFFFقاعFFFFَىبFFFFدا علFFFFا بFFFFق طالم 

مFFFن عFFFدم  بFFFوادر تجعFFFل منFFFه فFFFي شFFFكَ  لFFFهبFFFدت وف مFFFن وقFFFوع الخطFFFأ القاضFFFي التخFFFوَ 

.حتمالبيل ا�ى لو كان ذلك على سمن وجھت إليه، حتَ  ثبوت التھمة في حقَ 
1
   

  
                                                 

 

  )
1
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 بFFFFنصَ  تFFFFدوين قاعFFFFدة الشFFFFكَ  قFFFFد أھمFFFFل  لجزائFFFFريع االتشFFFFري وإذا كFFFFان                  

المحكمFFFة إذا لFFFم تسFFFتطع  ليFFا اسFFFتقرت فFFFي اجتھاداتھFFFا علFFى أنَ المحكمFFFة الع نَ فFFFإ  ،خFFاصَ 

FFFَدلMل اKFFFن خFFFا مFFFوين قناعتھFFFةـتكFFFتَ  ة مجتمعFFFى المFFFة إلFFFناد التھمFFFي إسFFFيَ فFFFا ھم تعFFFن عليھ

.أن تنطFFFFق بFFFFالبراءة 
1
وح علFFFFى المقصFFFFود فFFFFي ھFFFFذه الحالFFFFة ھFFFFو ذلFFFFك المطFFFFر والشFFFFكَ  

FFFة الحكFFFكَ إذ   ، ممرحلFFFدة الشFFFرح قاعFFFال لطFFFتھم ) مجFFFالح المFFFر لصFFFة  يفسFFFي مرحلFFFف

ة متFFFى قFFFام مFFFن اMدلFFFَ اMمر ينتھFFFي عنFFFد إصFFFدار أمFFFر بFFFأن ) وجFFFه للمتابعFFFةفFFF ، التحقيFFFق

 .ما يفيد عدم إسناد التھمة إلى المتھم
2
   

  

تھمFFFة فFFFي ثبFFFوت ال أو شFFFكَ  ، الحجFFFج للمحكمFFFة إذن فFFFي تقFFFدير قيمFFFةفFFFإن حصFFFل شFFFك 

وھFFو  ، راءة اMصFFل فFFي ا�نسFFان البFF وھFFو أنَ   إلFFى تطبيFFق المبFFدأ اMصFFليفإنھFFا ترجFFع 

 اليقFFFين ) يFFFزول بالشFFFكَ  وھFFFي أنَ  ، ة مFFFن قواعFFFد القFFFانونيFFFَمبFFFدأ يلتقFFFي مFFFع قاعFFFدة كلَ 

و مصFFFFدر  ابتعليFFFFل قناعتھFFFFة فFFFFي كFFFFَل ذلFFFFك بFFFFمطال وھFFFFي  .مFFFFا يFFFFزول بيقFFFFين آخFFFFروإنَ 

يجFFFب تحFFFت  : "  ذكFFFرتحيFFFث عليFFFا المحكمFFFة ال يFFFهاسFFFتقرت عل ذاك الFFFذي و ، اسFFFتقائھا

طائلFFFة الFFFبطKن تعليFFFل اMحكFFFام و القFFFرارات الصFFFادرة فFFFي مFFFواد الجFFFنح و المخالفFFFات 

" سواء قضت با�دانة أم البراءة 
3
.   

فFFFي مFFFواد الجنايFFFات فيكفFFFي ا�جابFFFة بFFFالنفي علFFFى السFFFؤال المطFFFروح  علFFFى خKFFFف ذلFFFك

مFFFن  307المFFFادة  قFFFا لمFFFا ورد فFFFي نFFFصَ طب، قاعFFFة المFFFداو)ت عFFFن ا)قتنFFFاع الشخصFFFيب

4قانون ا�جراءات الجزائية 
 .  

  

  
                                                 

 

  )
1
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  )
4

القFFFFانون )  إنَ   " :علFFFFى  الجزائFFFFريمFFFFن قFFFFانون ا�جFFFFراءات الجزائيFFFFة  307تFFFFنص المFFFFادة  -) 
وا حسFFابا علFFى الوسFFائل التFFي بھFFا قFFد وصFFلوا  إلFFى  تكFFوين اقتنFFاعھم و) ميطلFFب مFFن القضFFاة أن يقFFدَ 

تقFFدير تمFFام أو كفايFFة دليFFل مFFا   يرسFFم لھFFم قواعFFد بھFFا يتعFFين علFFيھم أن يخضFFعوا لھFFا ، علFFى اMخFFصَ 
  ".ھل لديكم اقتناع شخصي؟ ....
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  انيةـالفقرة الث

  ةـن عند ا�دانـستخDص اليقيإ

  

بFFFل ، فقFFFط ة ا�دانFFFة دور القاضFFFي الجزائFFFي ) يقتصFFFر علFFFى تحقيFFFق أدلFFFَ إنَ               

قاضFFFFي انتھFFFFى ال فFFFFإذ ،ة المؤديFFFFة إلFFFFى البFFFFراءة أيضFFFFالFFFFَـاMد ھFFFFو ملFFFFزم باسFFFFتقراء كFFFFلَ 

ھم وھFFFو بمثابFFFة تغييFFFر وخFFFرق  للقاعFFFدة تَ الFFFراجح ھFFFو ا�دانFFFة فFFFي المFFF إلFFFى أنَ الجزائFFFي 

  .ھم تَ ا وقوع الجريمة و نسبتھا إلى المعليه أن يثبت باليقين أيضبات ، اMصلية

  

ة ا�ثبFFFFات والنفFFFFي مسFFFFتمد مFFFFن قواعFFFFد العFFFFدل لFFFFَـمبFFFFدأ الموازنFFFFة بFFFFين أدو              

FFFتوجب قبFFFي تسFFFاف التFFFوموا�نصFFFة أن يقFFFريح با�دانFFFين  ل التصFFFلة بFFFي بالمفاضFFFالقاض

فر مFFFا ار اعتمFFFادا علFFFى تلFFFك الموازنFFFة مFFFدى تFFFوليقFFFرَ ، ة المعروضFFFة عليFFFه لFFFَـجملFFFة اMد

أدلFFة ا�دانFFة ضFFعيفة وغيFFر كافيFFة  أم أنَ ،ة ا�دانFFة لFFدحض قرينFFة البFFراءةلFFَـيكفFFي مFFن أد

   .�صدار حكم على أساسھا

   

شFFFFخص  فFFFFر أركFFFFان الجريمFFFFة فFFFFي حFFFFقَ ا بتFFFFو التقريFFFFر لFFFFهحتFFFFى يتسFFFFنى  و              

ة القاطعFFFFة والجازمFFFFة علFFFFى قيامFFFFه باMفعFFFFال لFFFFَـَ عليFFFFه أن يعFFFFرض اMد )بFFFFدَ المFFFFتھم،  

ف قدراتFFFه الفكريFFFة و العقليFFFة فFFFي إطFFFار يFFFوظبتوان يقFFFوم  ، ن الجFFFرمكFFFوَ تيFFFة التFFFي المادَ 

 ثFFFمَ  ، طروحFFFة عليFFFهة الملFFFَو اMد بدقFFFَة م علFFFـى اسFFFتقراء الوقائـFFFـعيقFFFو ،منطقFFFي اسFFFتد)لي

الوصFFف القFFانوني الKئFFق  ئھFFاعطا�فFFي اMخيFFر  لFFه كFFي يصFFلالتأكFFد مFFن ثبFFوت نسFFبتھا 

   .الى إدانته بھا ا)نتھاءة ومن ثمَ ھا ب

  

لFFFى تكFFFوين قناعتFFFه فFFFي إائFFFي أن يصFFFل القاضFFFي الجزإذن لFFFيس مFFFن اليسFFFير               

ء المنطقFFي الFFذي يقFFوم علFFى علFFى البنFFافFFي ذلFFك فھFFو مطالFFب با�عتمFFاد ، الحكFFم با�دانFFة

   . أيضا ةـه الواقعيـونية و معارفـمعارفه القان
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  يـالثانلفرع ا

  اشرـر المبـغيل ـالدلي

  

ة ا�ثبFFFFات يه لدراسFFFFة وتقFFFFدير أدلFFFFَتصFFFFدَ عنFFFFد الجزائFFFFي القاضFFFFي  تصFFFFادف              

مFFFا  وغالبFFFابFFFل  مبھمFFFة،وغيFFFر مباشFFFرة  ،غامضFFFة ةأدلFFFَ ،ملFFFف مFFFا فFFFي عليFFFه المطروحFFFة

 عFFFدَ يُ  ،جملFFFة سFFFتبعادھااالFFFتخلص منھFFFا و إلFFFىيسFFFعى ن أو .  فيمFFFا بينھFFFا متناقضFFFةن تكFFFو

والھFFFدرغير المستسFFFاغ  لوقFFFت كبيFFFر طويلFFFة  إجرائيFFFةمراحFFFل ل رَكFFFالتنمFFFن بFFFاب ذلFFFك 

  .                                                    ياستنفذته الدعوى في البحث والتحرَ 

    

 عنFدالرخصFتين  يتخFذھما مأخFذ ،عقبة يستعمل القاضFي وسFيلتينال ھذهطي خولت              

 ةـاMدَلً◌FقاعFدة التسFاند بFين  تFارة بإعمFالاسFتخKص يقينFه  إلى يعمد ف ،استخKص قناعته

فيمFا التFرجيح  ستخKصه بطريق المقابلة وا  وتارة أخرى  ،)اMولىالفقرة (وھو ما تناولته 

 . )ةالفقرة الثاني(وذاك ھو موضوع  ھابين

  

  ىـا1وللفقرة ا

  ةـلَ تساند ا1دبن ـستخDص اليقيإ

  

حيثيات اMحكام والقرارات التي  بنودفي " مجمل التحقيق"ترد عبارة غالبا ما               

على فكرة  قضائية تبنىقناعة الال ومفاد ذلك أَن  ، تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية

  .وأدلَـة إجمالية  أولية وتحقيقات اتتحقيقورد بالملف من لكل ما  إجمالية

 إليھاقناعته وھو ينظر  إلىمتساندة ، ينتھي القاضي  أنَھاالجنائية  اMدلَةفي  فاMصل

 إلىبحيث تؤدي في مجموعھا  ترابطا متينا اMدلَةتترابط ھذه  أن على ،ھا مجتمعةكَل◌َ 

ة لَ طبقا لقاعدة تساند أدقيمتھا  أھدرت ما قام تضارب فيما بينھا فإذا ، رھاالنتيجة التي قرَ 

 على القاضين تعيَ  فقطا إن حصل وأن أھدر جزءا منھا مَ أ، ا�ثبات في المسائل الجزائية

  .ه منھا ـفيما تبقى ل ھناالنظر
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دليل  ويستمد ھذا الحق من السلطة الواسعة التي منحھا له القانون في اMخذ بأيَ              

  . خذ بالطريق المشروع و الصحيحأصدر قد يرتاح إليه ما دام ھذا الم

اMدلة المطروحة على المحكمة مباشرة و ظاھرة  وليس من الضروري أن تكون كلَ 

و  ا)ستنتاجملكة تستدعي القاضي إعمال ة أخرى غير مباشرة ـفيمكن أن تسندھا أدلَ 

  .)ستخKص قناعته بشكل ) يتنافى مع العقل و المنطقلديه  ا)ستقراء

    

كما قد تكفي اMدلة بذاتھا فيركن إلى إسقاط الدليل الضFعيف الFذي ) يFؤثر بFأي                

 هتFأثيرمعرفة مدى بعد ذلك ) يمكن و ، ـةة ومتانة ما عداه من اMدلَ في قوَ من ا)حوال حال 

 ةـَ اMدلFَالنظFر فFي بFاقي  إعFادةيتعFين المفقFود دليل ھFذا الF وبسFقوط  في قناعة القاضFي،  اذ 

  .ھذه القناعةلدعم  المعرفة مدى كفايتھ

جزئيFة  دليل منھFا ويقطFع فFي كFلَ  ينبني كلَ  أنالتي يعتمد عليھا الحكم  ةاMدلَ و) يلزم في " 

فFي المFواد الجنائيFة متسFFاندة يكمFل بعضFھا بعضFا ومنھFFا  اMدلFFة نَ M ،مFن جزئيFات الFدعوى

دون  ىل بعينه لمناقشته على حFددلي إلىفK ينظر  ةومن ثمَ  ، مجتمعة تتكون عقيدة القاضي

  ما قصFد منھFا الحكFم إلىفي مجموعھا كوحدة مؤدية  ةاMدلَ تكون  أنبل يكفي ،  ةاMدلَ باقي 

" إليهما انتھت  إلىومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانھا 
1
.  

  

مFFFن واجبFFFات القاضFFFي طFFFرح الواقعFFFة علFFFى حقيقتھFFFا وعFFFرض الصFFFورة  إنَ                

تقيFFد فFFي ھFFذا الرسFFم ي أن ولFFيس عليFFه ، مت لFFه  عنھFFا فFFي وجدانFFهيحة التFFي ارتسFFالصFFح

فFFFي  ةاMدلFFFَتكFFFون  أنيكفFFFي لتبريFFFر قضFFFائه  إذ ،متسFFFاندة  ةاMدلFFFَ أنَ بFFFدليل بعينFFFه طالمFFFا 

قائمFFFة  ةاMدلFFFَكانFFFت  حتFFFى وإن إذ ، نFFFت قناعتFFFهالنتيجFFFة التFFFي كوَ  إلFFFىمجموعھFFFا تFFFؤدي 

  .قامت جميعھا في تكوين عقيدته ھاأنَ يعني فھذا ) المعروضة عليه في الدعوى 

   

  

                                                 

 

  )
1

اف ، موسFFFFوعة العدالFFFFة الجنائيFFFFة ، ا)سFFFFتجواب وا)عتFFFFر)حسFFFFين(محمFFFFد جمجFFFFوم : انظFFFFر -) 
    .  498،  ص 2005، سنة وشھادة الشھود، الجزء الرابع 
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  انيةـالفقرة الث

  ةـا1دلَ الترجيح بين المقابلة وبستخDص اليقين إ

  

يصFFFFل القاضFFFFي إلFFFFى مرحلFFFFة التFFFFرجيح بعFFFFدما تكFFFFون الFFFFدعوى المعروضFFFFة                

 قFFد تمَكFFن مFFن كFFلَ وبعFFدما يكFFون ، عناصFFرھا الواقعيFFة والقانونيFFة  عليFFه قFFد اسFFتوفت كFFلَ 

  . تھا وسKمتھا من صحَ  وتأكدا فيھا م

علFFFFى سFFFFلف مFFFFا لقاضFFFFي الجزائFFFFي تأسFFFFيس حكمFFFFه علFFFFى الظFFFFن وا�حتمFFFFال ل ) يمكFFFFن 

FFFف بFFFو مكلFFFا،  فھFFFذكرنFFFَدلMزن اFFFة ة المأن يFFFالملفعروضFFFدل وأن بFFFزان العFFFل و بميFFFيقاب 

ضFFFطراب فFFFي  ا)و  بلتذبFFFذمظھFFFر مFFFن مظFFFاھر ا ويبتعFFFد عFFFن أيَ  ، ح فيمFFFا بينھFFFايFFFرجَ 

  .با)ستخKص غير السائغات قضاؤه متسما و إ) ب حكمه

  

إقناعيFFFة  أن اMدلFFFة  فFFFي المFFFواد الجنائيFFFةه مFFFن المقFFFرر قFFFد رأى الFFFبعض أنFFFَل               

فFFFي  لتFFFه اMوراق الرسFFFمية، مFFFا دام يصFFFحَ وللمحكمFFFة أن تلتفFFFت عFFFن دليFFFل النفFFFي ولFFFو حم

ة ـلَـFFFدن بFFFاقي اMالتFFFي اطمأنFFFت إليھFFFا مFFFالعقFFFل و المنطFFFق أن تكFFFون غيFFFر مKئمFFFة للحقيقFFFة 

. القائمة في الحكم
1

  

ة لFFFFَه يجFFFFوز للمحكمFFFFة اسFFFFتخKص اMدا انتھFFFFى إليFFFFه القضFFFFاء المصFFFFري فFFFFي أنFFFFَمFFFF ذاك

FFة المFFدعوى وإدانFFي الFFة فFFلَ  ، ھمتَ المنتجFFع كFFن تتبFFر مFFض النظFFات  وبغFFن جزئيFFة مFFجزئي

مة ه ) ينFFFال مFFFن سKFFFفإنFFFَ ومFFFن ثFFFمَ ، ه طرحھFFFا مفFFFاد التفاتFFFه عنھFFFا أنFFFَ ھم Mنَ المFFFتَ دفFFFاع 

القاضFFFي التحقيقFFFات ا�داريFFFة التFFFي يتمسFFFك الطFFFاعن بھFFFا للتFFFدليل علFFFى  إسFFFقاطالحكFFFم 

.انتفاء مسؤوليته من الحادث
2

  

              

                                                 

 

  )
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وان يكFون  فKF بFدَ  ةاMدلFَكان للمحكمة السلطة في المفاضFلة والتFرجيح بFين  وإذا             

  .مستساغا ومنطقيا  إليهقرارھا الذي تنتھي 

  :ى ـ)جتھاد المصري إلفقد انتھى ا

 "FFوَ لَمFFد عFFه قFFون فيFFم المطعFFان الحكFFة ا كFFائه بإدانFFي قضFFولي ل فFFدليلين القFFى الFFاعن علFFالط

ه يكFFون مشFFوبا إنFFَف ، ي مFFع مFFا بينھمFFا مFFن تعFFارض دون أن يرفعFFه بأسFFباب سFFائغة والفFFَن◌َ 

"مَما يعيبه ويوجب نقضه، بالقصور والتناقض في التسبيب 
1
.  

  

مFا  ن من الدليل ما تراه ثابتا وتنصFرف عF تأخذ أنفي  للمحكمة الحقَ  أنَ كما                  

اقتناعھFا  إلFىي ن تحكFم بمFا يFؤدَ أو ، عن دليل النفي ا�ثباتح بذلك دليل وترجَ  ، تراه معيبا

 أورد، كمFا القضFاء المصFري، ذاك ھFو اتجFاه ع ـفي بيان الوقائF توفي حكمھا الحقَ  أنعلى 

حFFد أ بشFFھادة شFFاھد ضFFدَ  اMخFFذام فFFي التFFَ ي الموضFFوع الحFFقَ اضFFلق:"  قراراتFFه إحFFدىفFFي 

"رـآخھم بھا ضد متَ  اMخذھمين وعدم المتَ 
2
.  

  

 ، الملفمنھFا بFمFا تFوافر  كFلَ  علىتستند  ةاMدلَ عملية الموازنة والترجيح بين  إنَ               

قابلFة والقيFاس الم فيما بعد إلى عمليFة  على حدى لينتقلكل  ھاي لتقييموعلى القاضي التصدَ 

الحقيقFة كمFا  إلFىي واستخKص ما يتماشى مع قواعFد العقFل والمنطFق ومFا يFؤدَ ،  فيما بينھا

  .عـحصلت في الواق

يمFارس سFلطة  مFاإنَ ، وھو في ھذا العمل ) يمارس سلطة تحكمية بالتفضFيل غيFر المنطقFي 

ق ون ويحقFَـقانFن مFن تطبيFق البمFا يمَكFو ، مFن جھFةتتماشFى والمنطFق العقلFي  بحتةتقديرية 

  .من جھة أخرى ةـالعدال

                                                 

 

  )
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  الفصل ا1ول ةـDصخ

  

يكFFFFون مجFFFFرد  أنھFFFFام الFFFFذي تنطلFFFFق بFFFFه الFFFFدعوى الجنائيFFFFة ) يعFFFFدو ا)تّ  إنّ               

 نـھFFFي تحويFFFل ھFFFذا الظFFFن إلFFFى يقيFFF اMولFFFى واMساسFFFيةالجزائFFFي ومھمFFFة القاضFFFي  ، ظFFFن

 اءةي ا�نسFFFFان وھFFFو بFFFFرطالمFFFا أنَھFFFFا تنFFFاقض اMصFFFFل فFFF  و إثبFFFات ا�دانFFFة إن وجFFFFدت،

  .ةالذمّ 

  

الدعوى ھذه من اMمور التي يجب عليه مراعاتھا أيضا في مشواره مع و             

لبس  إزاحة كلّ و ، يشينھا دضمور قنقص أو  إقامة الدليل عليھا واستبعاد كلَ  ، الجنائية

لفقه مطالب في سبيل ذلك  بالسھر عل تحقيق المبادئ التي اتفق ا القاضيو  .فيھا

وطرق آليات  بكلّ  ستعانةا�و ، والتشريع على اعتبارھا من مقتضيات المحاكمات العادلة

على النحو الذي سلف ص له القانون استعمالھا التي رخّ  وسائلھا و أنواعھابشتى  ا�ثبات

 ةـأدلَّ من عليه يُعرض من جميع ما  ة الواسعة في تكوين عقيدتهتحريّ و كذا ممارسة  ، بيانه

  ةـمتضمنا Mكبر جزء من الحقيق  ،يكون استخKصھا جديا وصادقا يـنف ةـأدلّ  كذا  و إثبات

  .قةـالحقي إن لم تكن كلّ 

  

فھو   ه في تقييم الدليل المعروض عليه واسع،مجال ممارسة القاضي لحقّ  إنّ               

 و له    أو نفيھا تأثيره في إثبات الواقعة الجرميةو ، ة الدليل و سKمتهسلطان ينظر في صحّ 

  وىـالدعھذه دم قناعته في خ) ي ه دليل ضعيفـلتفات عنه وإھداره إذا ما رأى أنّ ا�

ة في ـق العدالقَ التي تح ر عن الحقيقة المنشودةعبّ اليقين الذي يُ  إلى اMخيرفي لينتھي 

  .اـات الفردية والكرامة ا�نسانية معالمجتمع وتصون الحريّ 

  

 يبقFتائجFه تن إنّ التكليFف القضFائي فFوثقFل ھFذا  النشFاطه ورغFم طFول ھFذا ـنَّ أ إ)َ               

بطFرق مختلفFة  وارد أمFرة مراجعFالو ةمراقبFخضFوعه لل إمكانو  ،انتقاد جدل و محل دوما

سوف نسترسل فFي الكشFف عنھFا وعFن عملھFا بمFا سFوف نعرضFه فFي   ،نةعيّ م اتومن جھ

  . ي ـالفصل الموال



  

  

  

  

  

  يــالفصل الثان

  نــالرقابة على اليقي
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  يـلفصل الثانا

  على اليقين الرقابة

  

ى بعFض وحتFَق العديFد مFن أھلFه رُ يFلFم فكر جديFد على عمل القضاء الرقابة  نَ إ               

علFFى اعتبFFار أَن ھFFذا مFFن صFFميم التFFدخل فFFي  ،ھFFم خFFارج نطFFاق المنظومFFة القضFFائية مَمFFن

الFذي  وھو من قبيل الضغط النفسي الذي يعيق القاضي في عملFه ومسFاره المھنFي ، شؤونه

  .يكون محفوفا بالراحة وا)ستقKلية  يفترض أن

  

 اصFFار تواجFFدھووجFFدت منفFFذا لھFFا حتFFَى  القضFFاء نشFFاط اخترقFFت الرقابFFةلقFFد               

الفصFل بFين السFلطات  أدومبF ، دولة القFانون مبدأ قيامتجسيد ضرورة تستلزمھا الحاجة إلى 

مضFمونھا والصFورة يتطلFب البحFث فFي ماھيتھFا و اMمر وبالتدرج بات ، خل المجتمعاتدا

  .التي تقوم وتشرف على تفعيلھا  واwليات ، خذھاوان تتَ  التي ) بدَ 

  

              Kعت  ، نعبر الزمتبلورت ھذه الفكرة َ أنَ ھو أكثرنتباه الملفت لFىوتوسFدَ  إلFالح 

) تتعFارض مFع ھFا فعKF بل التسليم منھم علFى أنَ  ،) تزعج القضاة ممارستھا أصبحتالذي 

 اMحكFام والصFَحة فFي KمةسFال ضFمان إلFىتھFدف ھFا طالمFا أنَ  ،مفFي تكFوين قنFاعتھ ھمتحريَ 

  .والقرارات التي تصدر عنھم

               

مفَصFل ھذا التطور الفكري، التعَمFق بشFكل  ت�يضاح وتفسير مقتضياينا أإرت                

نا ھFذا الفصFل واتخFذنا فعرض ومضمونھا  أشكالھا، صورھاالرقابة،  ماھية ھذهدقيق  في و

لFذلك  تبعFا و ، ة الرقابFة وصFورھاـتناولنFا فيFه ماھيF) اMولالمبحFث  (اثنFين ،لذلك مبحثFين 

  .انهـبي يـاwتذلك على المنوال ،  )المبحث الثاني( في ا مضمون الرقابة ـتناولن
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  ا1ولالمبحث 

  ماھية الرقابة وصورھا

  

السFFFFFFبب فضفاضFFFFFFة ونسFFFFFFبية و رة طويلFFFFFFةلفتFFFFFFت  فكFFFFFFرة الرقابFFFFFFة لFFFFFFَظ                

العصFFFFFور مختلFFFFFف  عبFFFFرمظاھرھFFFFFا  فFFFFFيفFFFFاوت التتبFFFFFاين مفاھيمھFFFFFا وھFFFFو ذلFFFFFك فFFFFي 

أنَھFFFFFFا مFFFFFFا فتئFFFFFFت أن تبلFFFFFFورت وتFFFFFFَم تفعيلھFFFFFFا بشFFFFFFكل واسFFFFFFع فFFFFFFي  إ)َ  ،المجتمعFFFFFFاتو

الFFFFFFذي بFFFFFFرز فFFFFFFي   نشFFFFFFاط القضFFFFFFاء أنFFFFFFواععلFFFFFFى شFFFFFFتى ، الحديثFFFFFFة  اMنظمFFFFFFةظFFFFFFل 

وھFFFFFو  ، فFFFFFي تطبيFFFFFق القFFFFFانون لخطFFFFFأواعFFFFFن سFFFFFوء التقFFFFFدير  ى بمFFFFFا يFFFFFنمَ شFFFFFتَ  أحFFFFFوال

التFFFFFي  ،ھFFFFدر الحقFFFFFوق والحريFFFFات إلFFFFى اMحFFFFFوالمFFFFن  فFFFFFي كثيFFFFر  أَدىالFFFFذي  اMمFFFFر

  .نصوصھا أحكامفي  تكفلھا وترعى تفعيلھا  بأسرھا الدساتيرما فتئت 

  

 أنَ ذلFFFFFFFFك  ، مھFFFFFFFFم للغايFFFFFFFFة أمFFFFFFFFرالبحFFFFFFFFث فFFFFFFFFي الرقابFFFFFFFFة القضFFFFFFFFائية  إنَ               

ضFFFFFي بFFFFFه الحFFFFFاكم فيFFFFFه مFFFFFن الد)لFFFFFة والمعFFFFFاني التسFFFFFليم بوجFFFFFود رقابFFFFFة علFFFFFى مFFFFFا يق

عFFFFن ماھيFFFFة ھFFFFذه الرقابFFFFة وعFFFFن الصFFFFور التFFFFي  مFFFFا يجعلنFFFFا نتسFFFFاءلوھFFFFو الكثيFFFFر، 

 القناعFFFFFFةة ) يتعFFFFFFارض فعKFFFFFF مFFFFFFع حريFFFFFFَ اMمFFFFFFركFFFFFFان ھFFFFFFذا  إذافيمFFFFFFا و ، تتَخFFFFFFذھا

    .سلمنا بھا للقاضي الجزائـيالتي طالما 

  

التFFFFFFي  اMسFFFFFFئلةه مFFFFFFن غيFFFFFFرعFFFFFFن وھFFFFFFذا السFFFFFFؤال  نعFFFFFF ا�جابFFFFFFةقصFFFFFFد               

تنFFFFFاول   ،اثنFFFFFين دراسFFFFFة ھFFFFFذا المبحFFFFFث فFFFFFي مطلبFFFFFين رتأينFFFFFاإتردنFFFFFا تبعFFFFFا  سFFFFFوف 

صFFFFFFFور عرضFFFFFFFنا  )المطلFFFFFFFب الثFFFFFFFاني(وفFFFFFFFي  ، ماھيFFFFFFFة الرقابFFFFFFFة) اMولالمطلFFFFFFFب (

  : هـبيان فيما سيأتي وذلك  الرقابة
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  المطلب ا1ول

  ماھية الرقابة

  

              FFيط والمعFFالمعنى البسFFة بFFن الرقابFFتكمFFدى عاَمFFلَ روف لFFمير كFFي ضFFاس فFFة الن 

وتقييم ما أتينFاه فيھFا مFن  ، تصرفاتنا اليومية وتفحصَ  Mنفسنامراجعتنا  أنَ ذاك  ،امنَ شخص 

وأصFFدقائنا  تشFFمل أعمFFال أبنائنFFا وأقاربنFFافتمتFFد ل ،ھFFو بمثابFFة الرقابFFة اMخKقيFFةأو خير شFFرَ 

  .في بعض اMحيان ى الذين ) نعرفھمد مجتمعنا مَمن نعرفھم وربَما حتَ وأفرا

وتقيFيم  حما نأتيه على تصرفاتنا وتصرفات غيرنا مFن مKحظFة ونقFد وتقFدير وتصFحي فكلَ  

ھFFو مFFن قبيFFل الممارسFFات العفويFFة التFFي ) تخFFرج عFFن نطFFاق ممارسFFتنا ، واسFFتحباب ونفFFور

  .للرقابة

  

ھFم فFي ذلFك ختصاص لأھل ا� نَ إة الناس من الرقابة فوإذا كان ھذا حال عامَ                  

على مFا يصFدر ون ـالقان ھلنا في ھذا المضمارھوالرقابة التي تمارس من أوما يھمَ ، شؤون

  .اتھم في ممارساتھاـوالتعرف على وسائلھم وآلي ،ونـباسم الشعب طبقا للقان

  

فيFFه ھFFذه  الوعFFاء الFFذي تصFFبَ دراسFFة أن نعFFَرج أو) ب  ارتأينFFا ، لتفصFFيل ذلFFك                 

FFة وھFFائيالرقابFFم القضFFَم  ، و الحكFFا ثFFاح معناھFFن استيضFFي ) يمكFFته التKتمFFي مشFFر فFFالنظ

  .  ابهـأسبعلله و بالتوغَل فيومغزاھا إ)َ 

وفFي  التعليFل )الفFرع اMول(لنا فFي فَصF، اثنFين تعرضنا فFي ھFذا المطلFب إلFى  فFرعين لقد 

  : يـما يلبوذلك  لياMحكام الواجبة التعلتطرقنا إلى  ،)الفرع الثاني(

  

  الفرع ا1ول

  لــالتعلي

  

               FFت المھَمFFيةة إذا كانFFساسMا FFي الجزائFFائع ـللقاضFFرض الوقFFي عFFاوي ھFFظروفھ 

وى العموميFة ـحكFم فFي الدعF إصFدار إلFىبالشFكل الFذي ينتھFي بFه  ،ارھـوتقديF ةاMدلَ  وإيراد

FFة عليFFهـالمعروض ، FFي  نَ إفFFعوبات التFFن الصFFهمFFن أن تواجھFFل يمكFFذا العمFFي ھFFي  فFFة ھFFكيفي
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لFم يFأت حكمFه  هبأنFَ العاَمFةھذه المسائل وصياغتھا فFي شFكل ھندسFي متَسFق يقنFع  طرح كلَ 

الFذي وصFل بFه إلFى اليقFين ، إنَما أتاه بسلسFلة مFن التفكيFر والتحليFل والبحFث ، بشكل عفوي

بشFFكل ) يقFFيم ذَرة شFFك فFFي حصFFولھا  ،وخFرج بقناعFFة تاَمFFة تعبFFَر عFFن الحقيقFFة كمFFا حصFFلت

  .ة حصولھاـوكيفي

         

الفكري في مسوَدة تسَمى مسوَدة  نشاطهصَب  ي بواجبضالقد أُثقل كاھل الق              

   . عقيدتهفي تكوين  هلمسلكوھي عبارة عن تصميم مخططي  ، أو مسوَدة قرارحكم 

في ھذا الفرع ولقد ارتأينا الوقوف  ، التعليل أوُعرف ھذا العمل عند القانونيين بالتسبيب ف

Kولـى(ما تناولته ب على معناه ومدلولهل فقرتين اثنتين من خـMثَم ننتقل إلى ، )الفقرة ا 

  )  .الفقرة الثانية(وذاك ھومضمون  اMھمية والغاية من وجوده

  

  ىـالفقرة ا1ول

   لـالتعليى ـمعن

  

 لتزامات التي فرضتھا قواعد القانون الحديث على القاضي الجزائيمن ا� إنَ               

ھذا في معنى والقضائية الفقھية لقد اختلفت اwراء و ، أو تسبيبه الحكم لـبتعلي ى ـسما يُ م

   .ومفھومه لـتعليال

ة ـة والواقعيـھي اMسانيد القانوني" إلى أَن المقصود بأسباب الحكم  من الفقھاء فريق بذھف 

ة التي ـقانونية والـآخرھي الحجج الواقعي أوبمعنى ،التَي يقوم عليھا الحكم الجنائي

فھي اMسانيد والمقَدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة  ،استخلص منھا الحكم منطوقه

أو ا�فراج عنه أوعدم  ھم أو براءتهمن حيث إدانة المَت◌َ   التَي خلص إليھا الحكم

فھي تمثل التسجيل  ،ي من حيث فعله في موضوع الدعوى على نحو معيَنأ هـمسؤوليت

"م ـمل للنشاط القضائي المبذول من قبل القاضي �صدار الحكالدقيق والكا
1
 .  

                                                 

 

  )
1
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ة ـجميع اMسباب الواقعي" ھو أن يذكر القاضي  التسبيب إلى أَن◌َ  بفريق آخر ذھو

ة ـعن العملي اMسبابر ھذه عبَ ن تُ أو ،الحكم إصدارى ن منھا حتَ ي يتيقَ ـة التـوالقانوني

." اليقين في الحكم  إلىي للوصول ة التي استنتجھا القاضـالذھني أوة ـالعقلي
1

  

  

ريFFFر الموقFFFFف يفيFFFد معنFFFFى تب" : أنFFFFَه  المفھFFFFوم القFFFانونيوجFFFاء التسFFFFبيب فFFFي              

FFFَوله القانونيFFFان أصFFFـوبيFFFَدھا الب .ةـة والعمليFFFي اعتمFFFس التFFFسMان اFFFر بيFFFى آخFFFاكم معنFFFح

يفيFFFد  بمFFFا ا لحكمFFFه فيكFFFون فيھFFFا التبريFFFر أساسFFF ، نFFFة عرضFFFت عليFFFهاتجFFFاه مسFFFألة معيَ 

".ما توصل إليه القاضي في حكمه قادر بأن يكون ھو الصواب ا�قناع على أنَ 
2

  

دخFFFل فFFFي خانFFFة  ، ربFFFرَ ا ُمبھمFFFا غيFFFر مُ مFFFا ورد عاَمFFF وعلFFFى خKFFFف ھFFFذا المعنFFFى فكFFFلَ 

  .لقضائيةاالتسبيب الصوري والذي يستوجب حتما استبعاده من ساحة اMحكام 

  

المبFFدأ كFFان ھFFذا  إذاو فيمFFا  ، التعليFFل فFFي حFFَد ذاتFه دأمبF الجFFدل حFFول دَ لقFد اشFFت                 

حريَتFه فFي تكFوين كان ذلFك ) يتعFارض مFع  إذاوفيما  ، ل التزاما من التزامات القضاءيشكَ 

 إلزاميFFةعFFدم م ـالقديFF الفقFFه الفرنسFFي فFFيشFFاع وفانقسFFم الفقFFه التقليFFدي علFFى نفسFFه   .هـتFFقناع

FFرأي، ل ـالتعليFFذا الFFى ھFFَتبن FFارو"ه ـالفقيFFا  "قFFهومَمFFـاء عنFFين  "  : جFFق بFFن التوفيFFف يمكFFكي

  ..؟ ةلَـاMدة القاضي في تقدير ـَ وحري اMحكامواجب تسبيب 

حكم في  كلَ  نَ إف ، م تسبيب اMحكام القضائيةوما كان له أن ينظَ  م أبداالشارع لم ينظَ  إنَ  

ون ـبيق القانة تطـلأة مسـوفي حالة ا�دان ةـلة ا�دانألتين، مسأمواد الجنح يفصل في مس

ع ـع وجود جميـيثبت من حيث الوقائ أن ،ب القاضي حكمهفيجب إذا Mجل أن يسبَ 

يصف ھذه الظروف  أنومن حيث القانون  ، المخالفة أوالظروف الKزمة  لتكوين الجنحة 

ولكن ھل يلتزم القاضي . لKزمةا اMسبابقه عليھا وھذه ھي الذي يطبَ  ونـمن جھة القان

القضاء لم يفرض  إنَ ؟  تي سمحت له بتكوين اعتقادهالَ  ا�ثباتK عناصر ن تفصين يبيَ بأ

  ..."ھذا الواجب على الحاكم أبدا

                                                 

 

  )
1
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  )
2
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  : ب بھذا ا)لتزام فجاء على لسان الدكتور مرقس فھميالفقه المصري فرحَ  أَما              

 وMنَه ترجمان ضمير القاضي وعقيدته Mنَھا ،اMمور أھمفي نظرنا من  اMسباب أنَ "  

واحد ھو الثابت في  Mمر)زمة  اMمورھذه  وكلَ . س عدالته عليھايتقدم بھا للناس ويؤسَ 

  ا�نسانبقدر ما يستطيع  ى فيه العدالة يتحرَ ، ساي واجبا مقدَ القاضي يؤدَ  أنَ وھو  اMذھان

ذلك الواجب لم يؤد  أنَ كان حكمه في ظاھره وبمقتضى ما دَونه بنفسه دليK على  فإذا

" ب عرض الدعوى على القضاء من جديديجف
1
.  

  

  الحديثFة عرفتFه أغلFب التشFريعاتفيمFا لحFق و أو التعليFل التسبيب أنتشر مبدثَم ا              

عته فFي قوانينھFا المدنيFة والجزائيFة ت عليه في دسFاتيرھا وشFرَ نصَ و  اعتمدته ما فتئت أنو

   :فجاء فيھا  2008في المادة  1797عليه الدستور الفرنسي لسنة  فنصَ  .على السواء

" .بة كما يجب بيان نصوص القانون المطبقة يجب أن تكون اMحكام مسبَ  "
2

عليه  نصَ و 

 و ةـام القضائيـل اMحكلَـ عتُ : " فجاء فيھا 144 المادة في 1996لسنة  ريـور الجزائـالدست

ا�جراءات المدنية  عليه في مواد قانون واستتبع ذلك النصَ " ةـَ ينطق بھا في جلسات عKني

الجزائري ا�جراءات الجزائية قانون من  379فجاء في المادة  ، وكذا ا�جراءات الجزائية

ويجب أن  يوم النطق بالحكم  ....ة اMطراف على ھويَ  حكم يجب أن ينصَ  كلَ "  :ما يلي

وفي الحكم الفاصل في ، ..."اب أساس الحكمـيشتمل على أسباب ومنطوق وتكون اMسب

يفصل في الحقوق المدنية بقرار و"  :الفقرة الثالثة منه  316دعوى المدنية نصت المادة ال

  . "بمسبَ 

ه أنَ "  :التي جاء فيھا 310عليه قانون ا�جراءات الجنائية المصري في المادة  كما نصَ  

حكم با�دانة يجب أن يشتمل  ي بني عليھا وكلَ يجب أن يشتمل الحكم على اMسباب التَ 

 عة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيھا وأن يشير إلى نصَ ـانات الواقعلى بي

".موجبه بالقانون الذي حكم 
3
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  انيةـلفقرة الثا

   ل وغايتهـأھمية التعلي

  

اMحكام والقرارت الصادرة عن مختلف الھيئات القضائية  تإذا كان                 

ة منه نة في ھذا التعليل وغاية مرجوَ معيَ  أھميةك ن يكون ھناأو K بدَ ف ،ستوجب تعليلھا مُ 

من باب  عدَ ذاك يُ  إذ ،ا)لتفات عنه ثمَ  زامتا�لكاھل القضاة بھذا  إثقالصار من العبث  وإ)َ 

  .أيضاالوقت والتجاوز والھدر للمجھود 

  

افا أطرى وإن لم يكونوا ـأفراد المجتمع حتَ  كلَ  يُنشد من لوعلى اعتبار أَن العد              

 ةقھا جھاز العدالَن لكَل نصيبه من الفائدة التي حقَ فإ ،تشملھم الدعاوى المفصول فيھا

من وراء استطKع أسباب ھذه اMحكام  ةولكَل غاي ، بقراراته المعلن عنھا للجميع

   .والقرارت

  

ھFFو لكFFَل أفFFراد المجتمFFع ف إَن تسFFبيب اMحكFFام يُشFFَكل أعظFFم الضFFمانات بالنسFFبة              

وإن اختلفت فيما بينھم باختKف عاَمة الناس لوبل ، ضمانة للقضاة أنفسھم، للخصوم ضمانة

  . مراكزھم وكذا اختKف مصالحھم

   

ن القاضFFFFي الوسFFFFيلة الوحيFFFFدة التFFFFي تمَكFFFFيُعتبرالتسFFFFبيب   بالنسFFFFبة للقضFFFFاةف               

FFو العFFاءه ھFFأَن قضFFة بFFدى العاَمFFره لFFيخ فكFFه وترسFFن حكمFFدفاع عFFن الFFهمFFو و ، دل بعينFFھ

واع الضFFFغوط بعيFFFدا عFFFن كFFFَل أنFFF مFFFن ممارسFFFة نشFFFاطه هنFFFالوسFFFيلة الوحيFFFدة التFFFي تمَك◌َ 

الشFFFَك والظFFFَن فFFFي كفاءتFFFه  أنFFFواعا)بتعFFFاد بحكمFFFه عFFFن كFFFَل ثFFFَم  ، الداخليFFFة والخارجيFFFة

 ونـعلFFFFى الحيFFFFاد وا)حتFFFFرام التFFFFام للقانFFFF قضFFFFاءه مبنFFFFيَ  نَ أإقنFFFFاع الغيFFFFر بFFFFو ، ونزاھتFFFFه

    .رـتمتد إليه با�لغاء ومحو اMثمن كَل يد  هتحصينو

قتنFFFاع الوحيFFFدة التFFFي تFFردع القاضFFFي مFFFن ا�عتمFFاد علFFFى ا� الوسFFيلةعتبFFFر التسFFFبيب كمFFا ي

عناصFFFFر الFFFFدعوى قبFFFFل تكFFFFوين  تمحFFFFيصوتجعلFFFFه يجتھFFFFد فFFFFي  ، الصFFFFوري أو الFFFFوھمي

     .ة الغير ومصداقية ما يقوم بهـثق هتكسبو ، قناعته والنطق بالحكم
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  :  القولبفي ھذا المجال انتھت محكمة النقض المصرية  لقد              

إذ ھو مظھFر  ، تسبيب اMحكام من أعظم الضمانات التي فرضھا القانون على القضاة إنَ  "

قيامھم بما عليھم من واجب تدقيق البحث و إمعان النظر لتعرف الحقيقFة التFي يعلنوھFا فيمFا 

ه كالعFذر MنFَ، م و ا)سFتبدادمظنFة الFتحكَ  وبه وحده يسFلمون مFن ، ةيفصلون فيه من اMقضي

وبه يرفعون ما قد يرين على اMذھFان  ، فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم و الجمھور

و) تنفFع اMسFباب إذا كانFت  ، فيدعون الجميع إلFى عFدلھم مطمئنFين ، من الشكوك و الريب

ة الحكFم مFن مجFا) لتبFين صFحَ  محكمFة الFنقض فيھFاو) تجFد  ، عباراتھا مجملة ) تقنع أحدا

"هفساد
1
 .  

  

ن َكFالوسFيلة الوحيFدة التFي تميُعتبرالتسFبيب ، ة النFاسالنسبة للخصFوم وعاَمFبأَما               

وھFو لفَض النزاع المعFروض عليFه   ،لعملالخصوم من ا)طKع على طريقة القاضي في ا

 .َدمFة خKFل مسFارھم فFي الFدعوى قخFذ بطلبFاتھم ودفFوعھم المأ هـن أنFَمن التFيقَ  ھممَكني يالذ

  .وإلغائھا ه وتجاوزاته وذلك بالطعن في أحكامهرفع مظالم ھو مسلكھم في اأيض

مFن تمتFين ثقFتھم فFي العدالFة والتقاضFي أمامھFا   ھممَكFني الذيھو لى جانب آخر فالتسبيب ع

  .بكَل اطمئنان وارتياح 

  

الكاشFFف الFFذي ھFFو و ، لمظلFFومواظFFالم كشFFف اللعاَمFFة النFFاس  إَن التسFFبيب مFFرآة              

خKفFا لكFَل ا)ختيFارات التFي كانFت بFين يديFه  ،لمFاذا قضFى الحFاكم علFى شFاكلة معيَنFةيقول 

التFي مFرآة العدالFة  اوھFو أيضF ، كان ُيُ◌طمح إليه فFي تحقيFق العFدل وموازنة حكمه مع ما

لجميFع شFرائحه  وتحقيق العدل و ا)ستقرار في المجتمع ونـتكشف تطورھا في فرض القان

  .تهاوبكَل تركيب

  

                                                 

 

 )(
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ھياكل  َن إعمال سلطان القضاء المبَرر وتوحيده على جميعإالقول  صفوة                 

من  التي غالبا ما تنشأ ،ق الغاية الكبرى وھي كبح الجريمةالقضاء بمختلف درجاته يحقَ 

العام ناھيك  ضمان الصالحوالظلم، كما يعمل أيضا على  الشعور بالضعفواحد ھو منطلق

نصوصھا وھي  أحكاموتحقيق المبادئ التي كرستھا الدساتير في  عن الصالح الخاصَ 

الرأي  إضافة إلى قناعة  ...الدفاع والمساواة ة في الممارسات وحقَ ضمان الحقوق والحريَ 

   .لعدالته ا)طمئنانو به سانئستا)بالحكم و العام والمجتمع ككلَ 

  

  لفرع الثانيا

  لـجبة التعليا1حكام الوا

  

غلب التشريعات على أَن اMحكام يجب تعليلھا وتسبيبھا بغَض النظر أتفقت إ               

وبغض النظر عن الھيأة التي تصدرھا عادية كانت أم  ، عن الطريقة التي تتَم بھا

   .في أول درجة أوفي آخرھا محكمة موضوع أو محكمة قانون،  ، استثنائية

  

كونه  دراستنا في ھذا المقام تنصَب على الحكم أو القرار في حَد ذاته إنَ                

فيما إذا كان كَل ما ينطق به القضاء يقع تحت طائلة  ، العصب الذي يناله التعليل والبحث

فقد كشفنا أنواع   وعلى اعتبار أَن التقاضي مكفول للخصوم على درجات،  . ھذه المقصلة

ا)بتدائية ومحاكم الطعن التي تنظر الطعون المرفوعة من  اMحكام الصادرة عن المحاكم

عرضنا اMحكام الفاصلة في ، فذوي المصالح في اMحكام الصادرة عن المحاكم أول درجة

  . الموضوع وحَتَ◌ى الفاصلة في غير الموضوع

  

ناولت لقد آثرنا أن يتناول ھذا الفرع بشيء من التفصيل والتدقيق فقرتين اثنتين ت             

عرضنا فيھا ) الفقرة الثانية(اMحكام الصادرة عن محاكم الموضوع و ، )|الفقرة اMولى(

  : هـوذلك على المنوال اwتي بيان ، اMحكام الصادرة عن محاكم الطعن
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  ىـا1ولالفقرة 

  الصادرة عن محاكم الموضوع ا1حكام

  

كFَل مFا اعتبرتFه ثابتFا فFي أوراق تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائھا وإبراز               

بالشFFكل الFFذي يتطلبFFه القFFانون ويضFFمن السFFير الحسFFن للعدالFFة   ،الملFFف مFFن وقFFائع وغيرھFFا

كFFَل ذلFFك احترامFFا لمبFFدأ التFFدرج  ،فFFة بFFذلكر مراجعFFة ھFFذا التعليFFل مFFن قبFFل الھيFFأة المكلَ َسFFيويُ 

ھFذا الحكFم الFذي  طالمFا أَن القFانون ضFمنه للخصFوم وطالمFا أنَ   ،القضائي وضمانا لتحقيقه

  . ستصدره سينتھي بالدعوى إلى مغادرة أدراجھا

             

) يجFFب أن تكFFون عليFFه مFFامFFا يجFFب وحFFول  فيمFFا بينھFFا اختلفFFت التشFFريعات لقFFد             

 ھمFا اثنان ) ثالث لھما هشيء واحد ھو أَن عصبي علىھا اتفقت لكنَ  ،يـبيانات الحكم الجزائ

Fتو، ونـالموضوع والقانFك انتھFد ذلFى بعFد  أنَ  إلFات يفيFديم الحيثيFانتقFبي Fة، المFھمتَ الجريم 

ع ـكما تفيFد إيضFاح الوقائF  ،دـاMساني  الطرف المدني،  الضحيَة، وكذا  المتابع بھا العقوبةو

  .ھا ـطريق ثبوتو

  

أن يكFون عليFه جFدل مFا يجFب ومFا ) يجFب مت سFحمحكمة الFنقض الفرنسFية  إنَ              

مFFن توافرھFFا فFFي  ن الضFFوابط الموضFFوعية  التFFي ) بFFدَ ھنFFاك مFF واعتبFFرت أنَ  ، التسFFبيب

  .د ـالتجري ومولية الشفي  حصرتھا و ، حيثيات الحكم

ا ـخاليF  داأن يكFون مجFرَ و أجFزاء الحكFم وعناصFره أن يكون التسبيب شامK لكلَ  ى ذلكمعن

 وبيFانعن الفرضيات  عادوا)بتأي ضبط المعاني   ،المرجعيةو قَةالدجانب ، إلى من الذاتية

أي التبريFFر الفعلFFي للموقFFف ا�قنFFاع  اوأخيFFر ، الFFدعوىمFFن أوراق  السFFند الFFواقعي المسFFتمدَ 

.خذه القاضيتَ الذي ي
1

  

                                                 

 

  )
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ا ا)لتزام الكامل بتبرير قضائھا وتدعيم قناعتھا ممّ  الموضوع ن على محكمةذإ              

يُعجز ھيأة أو غموض في أسباب حكمھا  إبھام ما يفيد أيَ  إيرادھا نَ أشمله ملف الدعوى و

  .ونـفي تطبيق القان اوانضباطھ امراقبة مدى موضوعيتھفحص وعن  الطعن

زاوية من خلل ينخر  أيَّ  نَ أمتسلسل، متراص الحجرات و، الحكم بنيان متكامل فأسباب

  .زواياه ينتھي إلى ھدمه وتKشيه

  

 مفا لغيره على احترام ھذا ا)لتزاات خKلذلك يحرص قاضي الموضوع بالذَ               

ن الرجل ا يمكَ ممّ  ،رمن البساطة والسKسة في التعبي بشيءعناصره  وإبراز كلّ  بحكمه

 ه كلّ أن يورد في حكم ، كما يتعين عليهمقاصده وإدراكالعادي من استيعاب معانيه 

أداء وظيفتھا الذي يُسھَل على محكمة الطعن  ،بالشكل الوافي لت قناعتهاMسباب التي شكَّ 

، ومراجعة موضوع وا�شراف على اMحكام بالشكل المطلوب ،على الوجه الكامل

  .ة ـتھا وسKمتھا القانونيالدعوى ومدى صح

  

سابقة  محكابأو) يقتصر حكم المحكمة على الفصل في الموضوع فقد تفصل              

في بعض تلك التي تفصل  ، ھيكبير بإلحاحالموجبة التعليل  اMحكام ولعلّ  ،عن الفصل فيه

ة ـلأن تكون بتعيين خبير للفصل في مس، كألة ماأفي مسالمسائل ا�جرائية وتكون تمھيدية 

  .أمامھاة بحتة ) يمكن تجاوزھا للفصل في الدعوى المعروضة فنيّ 

  

  :إَن اMحكام الفاصلة قبل الفصل في الموضوع تنحصر في أنواع ثKث                

دة وتقضFFي باتخFFاذ إجFFراء تحفظFFي لحمايFFة مصFFلحة MحFFد الخصFFوم مھFFدَ  ،لمؤقتFFةاMحكFFام ا

FFَالخطر حتFFدعوىبFFوع الFFي موضFFل فFFتم الفصFFالحك ،ى يFFن كFFت عFFا�فراج المؤقFFي بFFم القاض

وھFFFي التFFFي تحسFFFم علFFFى نحFFFو قFFFاطع مشFFFكلة تتعلFFFق  القطعيFFFة اMحكFFFام، ھم المحبFFFوسالمFFFتَ 

  حكFFام غيFFر قطعيFFةواM بعFFدم القبFFولالفاصFFلة بالFFدفع  اMحكFFاممثالھFFا و الFFدعوى بFFإجراءات
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.اMحكFام التحضFيريةكتوقFف عليھFا نظFر الFدعوى يتتعلق بإحدى المسائل ا�جرائيFة التFي 
1
   

 اMحكFامأيضFا بFل ھنFاك  اMحكFام ھFذا النFوع مFن) يقتصر حكم محكمFة الموضFوع علFى  و

مرفوعFFة  المدنيFFة التFFي تنظرھFFا محكمFFة الموضFFوع بالتبعيFFة للFFدعوى الجزائيFFة التFFي تكFFون

  .أمامھا

فكما أَن القاضي ملزم بالفصل في الدعوى الجزائيFة وتعليFل حكمFه بمFا قضFى، فھFو أيضFا  

ى ولو كان ذلك الحكم بFالرفض عليل قضائه بشأنھا، حتّ ُملزم بالفصل في الدعوى المدنية وت

  .ولـوعدم القب

  

  الفقرة الثانية

  ا1حكام الصادرة عن محاكـم الطعن  

    

 كاماMح على الرغم من اختKف وظيفة كّل ھيـأة من ھيئـات الطعن فإنّ              

منھا يجب أن تُعلَل، شأنھا في ذلك شأن جھة  أو القرارات التـي تصدرعن كلّ  القضائية

  . في أول أو في آخـر درجة سابقتھا من الَتي تصدر عن محاكم الموضوع 

    

 القانونـي للدعوى ھا صادرة في الشقّ خرج عن كونإَن ھذه اMحكام ) ت              

فاMحكام الصادرة عن محكمة  الموضوع وھي محكمة  :أو الشقَيـن معـاالجزائية 

ما فصل فيه بشأن  يتھا تلزم القضاة بالتعليل في كلّ ا)ستئناف كما درج على تسم

وھي بذلك تتعقب تعليل القاضي الذي فصل في الدعوى في  ،الموضوع والقانـون معا

لتنتھي إلى   ،أو سوء تقدير ما قد يكون شابه من خطأ تصدى لكلّ درجة اMولى وتال

 قضاؤھاالحا)ت يكون التعليل الذي يحمله ھذه وفي جميع  ،تصحيحه أو تأييده أو إلغائـه

  .  حَجتھا فيما قامت به من نشاط على الحكم المستأنف ھي أيضا
                                                 

 

 )
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ھFFFا فFFFي تقFFFدير الوقFFFائع مFFFFن خلFFFى عFFFFن حقّ سFFFتئنافية أن تتولFFFيس للمحكمFFFة ا�              

أسFFFباب لتنتھFFFي وقFFFائع وكFFFأن تسFFFتند إلFFFى مFFFـا عرضFFFته المحكمFFFة ا)بتدائيFFFة مFFFن  ، جديFFFد

  .تسبيب وتبرير أدون ما أَي   ،المصادقة بالتأييد أو اإلى تزكية حكمھ

ـة والقFFFFFFانون والFFFFFFدفوع تقFFFFFFول كلمتھFFFFFFا بشFFFFFFأن الوقFFFFFFائع واMدلFFFFFFَّ أنإذن فمFFFFFFن واجبھFFFFFFا 

طالمFFFا   ،اMولFFFىالدرجFFFة اء محكمFFFة فFFFي النھايFFFة مFFFع قضFFF تفقFFFتاى وإن ،  حتFFFّوالطلبFFFات

  .   ھا تنظر الدعوى كدرجة ثانية من درجات التقاضيأنّ 

                

ھيFFFأة الFFFنقض للتعليFFFل أيضFFFا فFFFي الشFFFّق تخضFFFع القFFFرارات التFFFي تصFFFدرھا و              

ھFFا إيFFراد اMسFFباب التFFي فيقFFع علFFى عاتق ،القانونFFـي المسFFموح لھFFا النظFFر فيFFه وھFFو الشFFقّ 

علFFFFى كافFFFFَة اMوجFFFFه المثFFFFارة  القFFFFرار المطعFFFFون فيFFFFه أمامھFFFFا والFFFFردّ أو   نقضFFFFت الحكFFFFم

أمامھFFFا مFFFن أطFFFراف الخصFFFومة لكFFFن لھFFFا أن تنصFFFرف عنايتھFFFا إلFFFى ا�جابFFFة علFFFى وجFFFه 

  فيFFFه نالقFFFرار المطعFFFوواحFFFد مFFFن أوجFFFه الطعFFFن المثFFFارة فFFFي الFFFنقض لتلغFFFي الحكFFFم أو 

  .فيـا لقضائھاويُعَد ذلك تسبيبـا كا

تعليلھFFFا يُعFFFَد  فFFFإنّ   فFFFإذا كانFFFت أحكFFFام محكمFFFة الFFFنقض ) تخضFFFع للتصFFFحيح والمراجعFFFة

الFFFFذي يعتبFFFFر مرجعFFFFا لجھFFFFات  مFFFن بFFFFاب التفسFFFFير الصFFFFحيح والتطبيFFFFق السFFFليم للقانFFFFـون

  .الحكم الدنيا ومصدرا من مصادر القضاء

  

  المطلب الثانـي

  ةـصور الرقاب

  

ة وسKFFFFFFFمة عاقبFFFFFFFة بضFFFFFFFمان صFFFFFFFحَ القديمFFFFFFFة والمتلFFFFFFFم تُعFFFFFFFن التشFFFFFFFريعات              

ة فFFFFFFFي ظFFFFFFFل اMنظمFFFFFFFة الملكيFFFFFFFة التFFFFFFFي كانFFFFFFFت الكلمFFFFFFFة اMولFFFFFFFى ّصFFFFFFFخا اMحكFFFFFFFام

FFFFFFرة للملFFFFFFخيMدّ ،  كواFFFFFFت حFFFFFFشKد تFFFFFFتبدادوقFFFFFFذا ا)سFFFFFFاع  ة ھFFFFFFور واتسFFFFFFع التطFFFFFFم

  . وق ا�نسانـسھا مبدأ حقممارسة الحريات والحقوق التي كرَ  رقعة
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فقFFFFد سFFFFعت معظFFFFم   MفFFFFراد مFFFFن ھFFFFذه المكتسFFFFبات،ى ) يFFFFتم حرمFFFFان اتFFFFّوح              

ل التFFFي تكفFFFل انتFFFزاع ـالFFFة وتطFFFوير اwليFFFات والوسائFFFم الضFFFمانات الفعّ التشFFFريعات لتقFFFدي

FFFواه الحَكFFFن أفFFFدل مFFFاعھا العFFFام وإخضFFFن أحكFFFنھم مFFFدر عFFFا يصFFFرة مFFFل ومحاصFFFام،  ب

FFFFص والتقويFFFFـللفحFFFFَا يعبFFFFو مFFFFنم وھFFFFائية مFFFFة القضFFFFه بالرقابFFFFر عن FFFFـالھيFFFFنـأة العليFFFFا وم 

  .ى أيضاـالدرجة اMعل

  

، لقFFFFFد عرفFFFFFت اMنظمFFFFFة القضFFFFFائية صFFFFFورا وأشFFFFFكا)   ذلFFFFFك تجسFFFFFيدا لكFFFFFلّ               

أغلبھFFFا  حFFFتفرجّ  ، للھيئFFFات الحاكمFFFة تباينFFFت بFFFين الفرديFFFة والجماعيFFFة وعلFFFى مسFFFتويات

  .، مباشرة وغير مباشرة نـيتأن تكون اثن

بھFFذه اMشFFكال والصFFور التFFي قFFت التشFFريعات قّ ح، ھFFل لكFFن السFFؤال الFFذي يتبFFادر للFFذھن

  ؟ ما تصبو إليه من وراء فرض الرقابة على اMحكام القضائية فعKانتھت إليھا 

  

 بFFFل وعلFFFى كFFFلّ   ،لقFFFد حاولنFFFا فFFFي ھFFFذا المقFFFام ا�جابFFFة علFFFى ھFFFذا السFFFؤال                 

  . بيانھما يـتالفرعين اwلناه في بما فصَ  ، التي قد تقوم في ھذا المضمار اMسئلة

FFFFد فّصFFFFي،  لنا لقFFFFا يلFFFFـي بمFFFFرع (فFFFFولالفMا ( يFFFFرة وفFFFFر المباشFFFFة غيFFFFالرقاب) رعFFFFالف

  :الرقابة المباشرة، )الثانـي

  

  الفرع ا1ول

  الرقابة غيـر المباشرة

  

إَن معانFFFFFاة الخصFFFFFوم وانزعFFFFFاجھم مFFFFFن اMخطFFFFFاء التFFFFFي تحملھFFFFFا اMحكFFFFFام               

و مFFا دفFFع إلFFى تفعيFFل عجلFFة ھFF التFFي يستصFFدرونھا مFFن المحFFاكم والمجFFالس، توالقFFرارا

FFFFة علFFFFاء ىالرقابFFFFل القضFFFFدّ  ، عمFFFFلّ والتصFFFFر  ي لكFFFFات غيFFFFواع الممارسFFFFة أنFFFFا�حترافي 

    . المجتمعواستقرار  اMفراد التي من شأنھا المساس بكرامة 

  



  

 

105

 التطرق ارتأينالقد اتخذت الرقابة على اMحكام القضائية صورا وأشكا) كثيرة                

ك لمظھرھFا اذ  ،الرقابFة غيFر المباشFرةتسFميتھا بذلك لF واتخFذنا سFبيK ، لمقامفي ھذا ا إليھا

   .ة الناساتھا العميقة التي ) تتجلَى لعامّ المحتشم ولممارس

سFFFFوف نتFFFFدرج فFFFFي   ،فرديFFFFة وجماعيFFFFة  بصFFFFورتين اثنتFFFFين عمFFFFدنا إلFFFFى تفصFFFFيلھا كمFFFFا

FFFأن  ھماعرضFFFي بFFFردي فFFFاء الفFFFاول القضFFFى(نتنFFFولMرة اFFFالفق( ،  يFFFوف)ةلاFFFرة الثانيFFFفق (

  .  نتناول القضاء الجماعي

   

  الفقرة ا1ولـى

  اء الفرديـالقض

  

 القضاء الفردي أصوله في اMنظمة القضائية الحديثة مFن اMنظمFة الملكيFة  مدّ ستإ             

ھFذه اMنظمFة  ُعرفFتوقFد  ، التي كانت فيھا السلطة بيد الفرد الواحد وھو الملك أو السلطان

  .التسلط وا)ستبداد  ،الجورأنواع ة بقمّ 

فكان الملFك ھFو  ، اتنوع من الممارسات للحقوق والحريّ  فلم تفسح آنذاك أية فضاءات Mيّ 

  .الحكم والُحكم وأحكامه أوامر تنفذ وھي غير قابلة للمناقشة و) للمراجعة

خلFFق أنظمFFة لمختلFFف الFFدول ھFFو مFFا دفFFع اMفFFراد  التجFFاوزات فFFي حFFقّ المظFFالم و توَسFFع إنّ 

) تشFوبھا أخطFاء و)   ة،مسFتقلّ   ،الFةي إلFى تFوفير عدالFة فعّ ضائية تسمو بشكل كبير وجFدّ ق

ة علFFى ـالتنفيذيFFالسFلطة  فيھFFا مFن المفارقFFات مFا يبعFFدھا عFFن السFلطة التشFFريعية و  ،غلطFات

  .السواء

  

ن ت معظم التنظيمات القضFائية علFى مبFادئ لFم تخFرج فFي مجملھFا عFلقد استقرّ               

د القضائي وإن اختلفت فيما بينھFا حFول تفعيFل ھFذه اMنمFاط القاضي الفرد ونظام التعدّ  نظام

اه بنَصFوص فFي قFانون ع الجزائFري نظFام القاضFي الفFرد ثFّم تبنFّرف التشFريفعF  ،من الحكFم

  .ده من تركيبة للمحكمة الجزائيةفيما حدّ  وبرز ذلك  ، ا�جراءات الجزائية
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 FFFFFة ا)ختصFFFFFى المحكمFFFFFد أن أعطFFFFFفبعFFFFFدّ اص فFFFFFات، حFFFFFة والمخالفFFFFFواد الجنحيFFFFFد ي الم

1تشFFFFكيلتھا بالفرديFFFFة
وھFFFFو مFFFFا ذھFFFFب إليFFFFه التشFFFFريع المغربFFFFي فFFFFي قFFFFانون المسFFFFطرة   

ا التFFFFFي ) القضFFFFاء الفFFFFردي فFFFFFي القضFFFFاي ى، أن تبنFFFFFّ 374الجنائيFFFFة فجFFFFاء فFFFFFي المFFFFادة 

.رة لھا سنتين حبس أو عندما تكون العقوبة غرامة تتجاوز العقوبات المقرّ 
2
                  

  

 فإنّ   تشكيKت الفردية والجماعية،نتقال بين الع من ا�ومھما كانت غاية المشرّ               

 السؤال الذي يمكن طرحه في ھذا المقام ھو كيف يمارس القاضي الفرد الرقابة على عمله 

ل ة وأَن التاريخ يشھد بكوارث حقيقية سجلت في سجخاصّ أ) يعتبر ذلك من باب العبث،  

 ؟القضاء الفرد عبر مختلف العصور

  

القضFFFاء الفFFFردي ھFFFو المجFFFال الحقيقFFFي لتفعيFFFل الرقابFFFة  الحقيقFFFة أنّنFFFا نFFFرى بFFFأنّ              

ذلFFFك أَن القاضFFFي ھنFFFا يكFFFون فFFFي منFFFأى عFFFن ا)حتFFFراس مFFFن   الحقيقيFFFة علFFFى اMحكFFFام،

لFFى فيكFFون ھFFو الحFFارس ع ، وأنFFَه وحFFده يُعمFFل ضFFميره فيمFFا يقFFوم بFFه مFFن عمFFل، الغيFFر

فFFFي ھFFFذه الرقابFFFة وحFFFده ضFFFميره آليتFFFه  نّ أنفسFFFه مFFFن التعFFFرض للخطFFFأ و ا)نحFFFراف و

 ره بFFFأنّ ويFFFذكّ  ة النFFFاقوس الFFFذي يFFFدّق كلّمFFFا حFFFّل الخطFFFر، الFFFذي يكFFFون لFFFه بمثابFFF الحFFFيّ 

  .قضاءه ھو مسؤوليته وحده أمـام هللا وأمـام البشر 

              

واMخيرة ھو ما يبعث فيه  اMعلىھي كلمته  القاضي أنّ  إحساستعميق  إنّ               

ه نّ أكما  .وحده اليد التي تبسط العدل وتبطش بالظالمنّه أو ، إمرتهالجميع تحت  نّ الشعور بأ

  المتقاضين أفواهالذي يخلق فيه دافع البحث والتنقيب عن الحقيقة والسعي )نتزاعھا من 

 نّ أذلك   ،كال والKمبا)ةتَّ �ا أشكال قة بعيدا عن كلّ وھذا بما يجريه من تحقيقات معمّ 

يكون الفيصل  أنمصير ذلك الفرد بين يديه يجعله يحرص كثيرا على  نَّ أقناعة القاضي ب

  .يكون قضاءه منصفا مقنعا  أنويجتھد في  ، المستقيم

                                                 

 

 )
1
 . من قانون ا�جراءات الجزائية الجزائري 340 ، 328انظر المواد  -)  

 )
2
 . 03/10/2002المؤرخ في  01/22قانون المسطرة الجنائية المغربي ، رقم  -)  
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خلق قضاء فردي على ھذه الشاكلة ) يعني الجنFوح إلFى المثاليFة والخيFال   إنّ                  

لكن القاضي المجتھد يجزى على اجتھاده و) يؤخFذ  ، من بني البشر وخطأه واردفالقاضي 

الFFذي يجFFنح إلFFى ظFFواھر اMمFFور فيسFFيء التقFFدير  ، بخطئFFه علFFى خKFFف القاضFFي ا�تكFFالي

ا يمكFنھم للغيFر طريقF أنّ علFى اعتبFار فيقضFي بغيFر حFرص  ، ويحيد بالنصوص المسFتقيمة

   .ى ـأة اMعلـام الھيـن في حكمه أموھو الطع ، من خKله تدارك سھوه وخطئه

  

أَن مسFFFؤوليته جزئيFFFة يتقاسFFFمھا مFFFع الھيFFFأة بFFF وعيFFFه  القاضFFFييFFFُذكر أنFFFّه يكفFFFي              

FFة قـالمسؤولFFويم ومراقبFFن تقFFائه ة عFFزّ لضFFمير ويعFFور الضFFه بفتFFه، ز إحساسFFا و يقظتFFو مFFھ

اMمFور  هذثFل ھFوم ، ؤولية في صيانة الحقوق والمحافظFة عليھFاسبالم إحساسهضي على قي

  .ة ـع الھَوة بين المواطن والعدالتوسّ 

  

  الفقرة الثانيـة

  القضاء الجماعـي

  

د القضFFFFائي جFFFFذوره مFFFFن نظFFFFام مد القضFFFFاء الجمFFFFاعي أو نظFFFFام التعFFFFدّ سFFFFتإ              

علFFFى نظFFFام الشFFورى فFFFي ا�سKFFم وھFFFذا بعFFد سلسFFFلة اMخطFFFاء و ا)نتقFFادات التFFFي طغFFت 

   .و) تُحصى مآسي و تجاوزات كثيرة ) تُعدّ ف لّ الذي خ ، القضاء الفردي

  

مرجعFFFه النتFFFائج ا�يجابيFFFة التFFFي  ھFFFذا النظFFFام تبنFFFي العديFFFد مFFFن الFFFدول نّ أ ثFFFمّ              

ب فFFFي تسFFFبَ الFFFذي   ،أعطاھFFFا للعدالFFFة والتFFFي انفFFFرد وتميFFFز بھFFFا عFFFن القضFFFاء اMحFFFادي

وانتھFFFFى إلFFFFى  ،زيكالنظFFFFام ا�يطFFFFالي و النظFFFFام ا)نجليFFFF  انھيFFFFار العديFFFFد مFFFFن اMنظمFFFFة،

FFFداقية العدالFFFس مصFFFائمين ـطمFFFول القFFFا حFFFاف  أفرادھFFFم التفFFFات رغFFFذه المجتمعFFFي ھFFFة ف

  .عليھا
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نمFFFFط القضFFFFاء الجمFFFFاعي بصFFFFدور  لقFFFFد عرفFFFFت الجزائFFFFر كغيرھFFFFا مFFFFن الFFFFدول         

ة جديFFFFFFدة الFFFFFFذي أعطFFFFFFى تركيبFFFFFFة بشFFFFFFريّ  26/01/1985 المFFFFFFؤرخ فFFFFFFي 01- 85 قFFFFFFانون

مثلمFFFا ھFFFو   ،KثيFFFة الجلFFFوس عFFFوض القاضFFFي الفFFFردالتFFFي أضFFFحت ث  لمحكمFFFة الجFFFنح،

   .ستئناف على مستوى المجلسھيـأة ا)الحال عليه في تشكيلة 

ة المبنيFFFة علFFFى ُعمFFFق النظFFFرة ـالعدالFFF ّمFFFةلھFFFدف مFFFن ھFFFذه التشFFFكيلة ھFFFو تحقيFFFق قكFFFان او 

 ي تسFFFتمد وجودھFFFا مFFFن اMفكFFFار التداوليFFFة وسFFFط الجماعFFFة وتبتعFFFد كFFFلّ التFFFَ ، الموضFFFوعية

بFFFل ، التFFFأثيرات الشخصFFFية  واMحكFFFام و النتFFFائج المسFFFتقاة مFFFن النزعFFFة الذاتيFFFة البعFFFد عFFFن 

  .الفرد للحاكمقة يّ ادية الضـاMحى الوجھة وحتّ 

  

ث عFFFن القFFFرار نFFFا حتمFFFا إلFFFي التحFFFدّ التحFFFدث عFFFن القضFFFاء الجمFFFاعي يجرّ  إنّ               

ة أو المشFFFFFترك وعنھمFFFFFا ا�ثنFFFFFين يسFFFFFتلزم إثFFFFFارة مFFFFFا يُسFFFFFمى بالمسFFFFFؤولية المشFFFFFترك

ة أو التداوليFFFFة بFFFFين ـا يُسFFFFمى بالرقابFFFFة المتبادلFFFFـFFFFـت إلFFFFى فFFFFرض مالتFFFFي أدّ   ،الجماعيFFFFة

 .يFFFّة كFFFان ذلFFFك بصFFFفة محتشFFFمة غيFFFر مباشFFFرة وخف ولFFFو تFFFىح  ،أفFFFراد التركيبFFFة الحاكمFFFة

بعبFFFFارة أخFFFFرى فالقاضFFFFي ھنFFFFا أصFFFFبح رقيFFFFب علFFFFى قFFFFرار زميلFFFFه الجFFFFالس معFFFFه علFFFFى 

فھFFFو أيضFFFا تحFFFت رقابتFFFه فيمFFFا يصFFFدر   ،التFFFداول والعكFFFس صFFFحيح أثنFFFاءطاولFFFة الحكFFFم 

   .ولو كان ذلك تحت غطاء التداول في الرأيى حتّ و أحكام  قراراتمنه من 

  

د القضFFFاة وجلوسFFFFھم علFFFى طاولFFFFة واحFFFدة للنظFFFFر فFFFي موضFFFFوع تعFFFFدَ  نَ أ ثFFFمَ               

الغلFFFط الFFFذي يشFFFين  سFFFيؤدي حتمFFFا إلFFFى ا�حتFFFراس مFFFن ،ممحFFFور مناقشFFFاتھواحFFFد يكFFFون 

طالFFFFب بإتيFFFFان الFFFFرأي الصFFFFائب م لّ اMمFFFFر الFFFFذي يجعFFFFل الكFFFF، مكفFFFFاءتھ ويعيFFFFب ّمFFFFتھمھ

FFّا�والتحلFFرتَّ ي بFFي التفكيFFة فFFزان والرزان FFداء لقبFFرأي إبFFذي  ي الFFليم الFFن السFFه علFFد عنFFبع

  .التداولجلسة انتھاء 

  

النسFFFFبية وليسFFFFت المطلقFFFFة وھFFFFو مFFFFا المقصFFFFود باMغلبيFFFFة ھنFFFFا، اMغلبيFFFFة  إنّ              

مFFFFا  حيFFFFث أنّ  " :نFFFFائي الجزائFFFري فFFFFي إحFFFFدى قراراتFFFFه حيFFFث جFFFFاءسFFFه القضFFFFاء الجكرّ 
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ة ـاMغلبيFFFة المطلوبFFFة )تخFFFاذ القFFFرار فFFFي مداولFFF ذكFFFره الطFFFاعن غيFFFر وجيFFFه، ذلFFFك أنّ 

" ...المحكمة الجنائية ھي اMغلبية النسبية
1

    

لھا العديد من  هتوجّ  أنلم تسلم من  رغم طابعھا الجماعي معظم القرارات نّ أ إ)ّ 

ن يكون أك ، الحاكمبشخص مرتبطة  اMحوالغلب أالتي تكون في  والنقدالمKحظات 

رھا من وغي ، قاضي متعسف ومستعمل سلطةأومحابي  أوعن قاض مرتش  االحكم صادر

   .تعصف بمصداقية حكمهوشوكته   كبذل تكسرفته العيوب التي تشين ھمّ 

  

دية فFي خلFق ي بنجاعة التعدّ الكلّ التسليم و) المستطاع وعليه لم يكن من الممكن               

تشFاوري وقFرار  رأيقFه مFن رغم مFا تحقّ  ، ة وواضحة للرقابة القضائيةرسم صورة نقيّ  أو

التFFي تحجFFب القناعFFات المتذبذبFFة والمعلولFFة   ،ةخFFذ تحFFت سFFتار المداولFFة السFFريّ تَّ جمFFاعي يُ 

  .إشكا)ت  عقبات وارته من ـوما أثكشف ما أفرزته المناقشات وتعيق 

  

ا)نتقFFFFادات الموجھFFFFة  دي رغFFFFم كFFFFلّ إّن القضFFFFاء الجمFFFFاعي أو النظFFFFام التعFFFFدّ              

اwراء يعFFFدم وھFFFو الوحيFFFد الFFFذي  ، فعKFFF ترسFFFانة اwراء والقناعFFFات المختلفFFFة عFFFدّ يُ  إليFFFه

ة التفكيFFFر وسKFFFمة المنطFFFق ويFFFدفع بالقناعFFFات المبنيFFFة علFFFى صFFFحّ  ، ةالسFFFقيمة والضFFFعيف

  . المZ إلىوالظھور ة ا)ستنباط إلى البزوغ وقوّ 

  

قا لفFFFرض الرقابFFFة ضFFFيّ منفFFFذا  ديFFFة ھFFFذا يُعFFFدّ نظFFFام التعدّ  تبقFFFى ا�شFFFارة إلFFFى أنّ             

FFFFاةـالمتبادلFFFFين القضFFFFورة بFFFFة المشFFFFل قاعFFFFة دون المحلّ  ة داخFFFFائل الجنحيFFFFي المسFFFFين وفFFFFف

بFFFل ھFFFو بمثابFFFة جھFFFاز   ،دون الجنايFFFات وھFFFو وسFFFيلة تسFFFاعد فFFFي تحصFFFين القFFFرار ونفFFFاذه

   .وحد بين القناعات القضائية اMخطاء والشبھات وتغير مباشرة تحجب رقابة 

                                                 

 

  )
1

ضFائية، سFنة المجلFة الق،  417528رقFم ،  24/01/2007قFرار بتFاريخ  ، المحكمة العليا :نظرا -) 
  .  513، ص  الثاني ،العدد 2007
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وإن لFم يFرق إلFى  الحكم أو القرار الذي يصدر بعد  الفحص والدراسة العميقة إنّ              

 إقنFFاع وربمFFا  الضFFحية إقنFFاع ھم أوتّ يFFنجح علFFى اMقFFل فFFي إقنFFاع المFF  النFFاس، ّمFFةقناعFFة عا

   .وا�نصاف  النزاع  وتحقيق العدل الناجع لفكّ  الحلّ  ھو بايكون حتما أوغالف ، كليھما

  

  ديFFFة تFFFنمّ فھFFFل ھFFFذه التعدّ  ،ديFFFة فFFFي اتخFFFاذ القFFFرارمنا بنجاعFFFة التعدّ إن سFFFلّ ولكFFFن              

يضFFFFا وھFFFFل ھFFFFي أ  ،ة للقضFFFFاةالقFFFFدرات وتوحيFFFFد الكفFFFFاءات الفنيFFFFَ فعKFFFF علFFFFى اجتمFFFFاع

ديFFFFة نزاھFFFFة وھFFFFل تكفFFFFل التعدّ   ،تالشFFFFوائب والFFFFز)َ  مرادفFFFFة  لسKFFFFمة القFFFFرار مFFFFن كFFFFلّ 

   ؟ القاضي في أخذ القرار وبسط رقابته على قرار غيره

 

م النخبFFFة فFFFي المجتمFFFع ھFFFأنّ ا أبFFFدّ ديFFFة بFFFين القضFFFاة ) يعنFFFي تحقيFFFق مبFFFدأ التعدّ  إنّ             

بعFFFFين الرقيFFFFب  ھFFFFم الزمFFFFرة  التFFFFي تكفFFFFل القFFFFرار الصFFFFائب المنظFFFFور فيFFFFهو) يعنFFFFي أنّ 

FFFFFي آن واحFFFFب فFFFFك أنّ   ،دوالمراقFFFFذه  ذلFFFFق ھFFFFFي �زدواجاتحقيFFFFFفات التFFFFن الصFFFFFة  مFFFFي

  .تهھمّ  سمتمھما بلغت حنكته و ز بھا الحاكميصعب أن يتمي

  

 MخطFFاء فھFFو ) يعFFدمھا طالمFFا أنّ ل مFFن حجFFم الFFَّفFFإذا كFFان القضFFاء الجمFFاعي  يق            

التFي   ،لمھنيFةي البشر يعتمد بالدرجة اMولى في اتخاذ قراره علFى كفاءاتFه اـالقاضي من بن

ه صFمFن ذخيFرة معلوماتيFة فFي مجFال تخصّ  ل بFهدة تكوينه وخبراتFه و نتFاج مFا تحّمFھي ولي

أ ـومFا نشF ، ھا وليدة ما فُطر عليه من ذكFاء و فطنFة وسFرعة بديھFةكما أنّ   صه،وغير تخصّ 

فFي ھFذا قFد انتھFى الFدكتور سFعيد عبFد اللطيFف حسFن ل .ةـة و أخKقيFـاليم عقائديـعليه من تع

عون منتھFFى وسFFعھم دفعFFا بقواعFFد ا�جFFراءات ه مھمFFا بFFذل المشFFرّ ـعلFFى أنFFّ"  :ى ـإلFFمقFFام ال

ه لFن نFّ،  فإالجنائية صوب الكمال في رسم الطرق الكفيلة باسFتظھار الحقيقFة ونصFرة الحFقّ 

الھFا ة وعمّ ـمنھFا فFي أعFوان العدالF دون شيم ) بدّ   ،اقون إليه من ذلكق للناس ما ھم توّ يتحقّ 

مFFا يكشFFف الحقيقFFة و يُعلFFي كلمFFة  وكFFلّ  القFFويم و الضFFمير الحFFيَّ  الFFذكاء و الحFFقّ وتتمثFFل فFFي 

". الحقّ 
1

  

                                                 

 

  )
1
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  الفرع الثانـي

  الرقابـة المباشرة

  

لم يقطع الجزم بقيام الرقابة  القضاء الجماعي  أوية دالتعدَ نظام إذا كان                 

ضي على درجات يكفل ھذا الھدف مبدأ التقا أنّ فھل   الناجعة لتحقيق السير الحسن للعدالة،

ر لضمان التطبيق إن لم نقل كلّھا، وھل حَق الطعن المقرّ   المجتمعاتأغلب الذي تنشده 

  تفعيل ھذه الرقابـة ؟ل التي تكفل ـمن الوسائوسيلة فعK  يعدّ السليم للقانـون 

  

لذي سلف بيانه ا)نتقال من الرقابة غير المباشرة والمحتشمة على النحو ا إنّ               

في  التَي أصبحت  ھو نوع من التحَدي في الممارسات القضائية ، إلى الرقابة المباشرة

  . الشفافيـة والوضوحفضاءات كبيرة ومتسع فسيح من في ظل  تتمّ  عصرنا 

  

لقد ارتأينا تسليط الضوء على ھذا النوع من الرقابـة  وإيضاح مدى نجاعته               

  لتي تكون شابت اMحكام والقرارات القضائيةا ،ت تقويم اMخطاء والعللكآلية من آليـا

 ) الفقرة اMولى  (التفصيل في فقرتين اثنتين  تناولت بشيء من مضمونه بذلك فعرضنا 

كَل ذلك فيما سيأتـي  ، )الفقرة الثانية(ثَم انتقلنا لعرض الطعن بالنقض في  ، تدرج التقاضي

  . بيانـه

  

  ىالفقرة ا1ولـ

  اضيـج التقتدرّ 

  

 قاضي على درجتين أصولھا من القضاء ا�سKمي ثمَ فكرة الت لقد استمَدت               

ة الخليفة عمر رضي هللا عنه إلى ـفرسال ، خت كمبدأ لدى معظم التشريعات الحديثةسَ تر

   .عن ھذا التأصيل  أبي موسى اMشعري قاضي الكوفة  فيھا ما ينمّ 
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فھFُديت فيFه لرشFدك، أن  رأيFك) يمنعFك قضFاء قضFيته فراجعFت فيFه "  : Kـقد خاطبه قائFل 

مFFادي فFFي خيFFر مFFن التَ  ومراجعFFة الحFFقّ ، قFFديم ) يبطلFFه شFFيء الحFFقّ  فFFإنّ  تراجFFع فيFFه الحFFقّ 

." اطلـالب
1

  

  

قيام مبدأ التقاضي على درجتين واقعه عدم نجاعة التقاضي على درجة  إنّ              

مواطن في الحصول على حقوقه  دة وفرص أكبر لكلّ عدّ واحدة وتوفير ضمانات مت

ة ضمان حماية قضائية أكبر مَّ ومن ث ، و في الدفاع أو خطأ في التعبير عنهـسھ وتدارك كلّ 

  . ة وحيدةـا قد يجده على مستوى نظام يعتمد التقاضي على درجـمّ م

  

 ن تنظر على درجتينقضية ما يمكن أ أنّ " ، ويعني مبدأ التقاضي على درجتين             

ويكون القضاة في الدرجة الثانية أكثر خبرة وأحيانا ، و يكون الفحص الثاني استئنافا لZول

..."ىـأكثر عددا من قضاة الدرجة اMول
2
.  

  

 الھيFFFFFأةة تشFFFFFكيلة التقاضFFFFFي علFFFFFى درجتFFFFFين ضFFFFFمان صFFFFFحّ  مبFFFFFدأويقتضFFFFFي              

يجلFFس قاضFFي للحكFFم يكFFون قFFد نظFFر  أن المبFFدأعتبFFر مFFن بFFاب الخFFرق لھFFذا فيُ   الحاكمFFة

 تFFFFهأقرّ وھFFFFو مFFFFا ، قاضFFFFي تحقيFFFFق أو نيابFFFFةالFFFFدعوى مFFFFن قبFFFFل سFFFFواء بصFFFFفته كوكيFFFFل 

بFFFFFنقض القرارالصFFFFFادرعن مجلFFFFFس قضFFFFFاء  "، قراراتھFFFFFا إحFFFFFدىالمحكمFFFFة العليFFFFFا فFFFFFي 

بFFFالمجلس كFFFان قFFFد  سFFFتئنافا�رئFFFيس غرفFFFة  أنّ  أسFFFاسعلFFFى  10/03/1980مسFFFتغانم فFFFي 

بتدائيFFFFFة بصFFFFFفته وكFFFFFيK سFFFFFتوى المحكمFFFFFة ا�عFFFFFرف القضFFFFFية علFFFFFى من أسFFFFFبق لFFFFFه و

ة اّمFFFل النيابFFFة العمثFFFَّ ثFFFمّ  كFFFان قFFFد قFFFام بطلFFFب فFFFتح تحقيFFFق قضFFFائي فيھFFFا إذ  ،للجمھوريFFFة

 علFFFى  ىلFFFدعوانظFFFر وبFFFذلك يكFFFون قFFFد شFFFارك فFFFي  ةـFFFـبتدائيخKFFFل جلسFFFة المحاكمFFFة ا�

                                                 

 

  )
1

، سFFFلطة القاضFFFي الجنFFFائي فFFFي تقFFFدير العقوبFFFة والتFFFدابير )حFFFاتم(حسFFFن موسFFFى بكFFFار: انظFFFر  -) 
 . 130الدار الجماھيرية للنشر ، الطبعة اMولى ، ص ، ا)حترازية  

  )(
2

 .100، المرجع السابق ، ص )سعيد(عبد اللطيف حسن:  انظر - 
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وھFFFو  أساسFFFيا يجعFFFل تشFFFكيلة المجلFFFس مشFFFوبة بعيFFFب مَمFFF  ،سFFFتوى درجتFFFي التقاضFFFيم

" التقاضي على درجتين لمبدأومخالفتھا  ، ة تشكيلھاحّ عدم ص
1

  

  

ا�متنFFFاع عFFFن محاكمFFFة شFFFخص  التقاضFFFي علFFFى درجتFFFين مبFFFدأيقتضFFFي كمFFFا              

سFFFFتئناف فتكFFFFون ھFFFFي الدرجFFFFة اMولFFFFى واMخيFFFFرة فFFFFي نظFFFFر Mول مFFFFّرة أمFFFFام ھيFFFFأة ا�

:  حيFFFث جFFFـاء تFFFه المحكمFFFـة العليFFFـا فFFFي إحFFFدى قراراتFFFـھاالFFFدعوى وھFFFو اMمFFFـر الFFFذي أقرّ 

 ه ) يمكFFFن للمجلFFFس القضFFFائي التصFFFريح بعقوبFFFة ضFFFدّ نFFFّأ ، وقضFFFاءر قانونFFFا مFFFن المقFFFرّ  "

القضFFFاء  نّ إفFFF ومFFFن ثFFFمّ  ، درجFFFة لأوّ المحكمFFFة  أمFFFام شFFFخص لFFFم يكFFFن طرفFFFا فFFFي القضFFFية

   .التقاضي على درجتين لمبدأخرقا  عدّ يُ  المبدأبما يخالف ھذا 

 أماما لم يكن مKحقا شخصيّ  )ا ق(لطاعن ا أنّ ا كان من الثابت في قضية الحال ولمَ 

التقاضي  مبدأحت بعقوبته تكون قد خرقت ي صرّ ستئناف التَ جھة ا� نّ إف ، اMولالقاضي 

" استوجب نقض القرار المطعون فيه ومتى كان ذلك ، على درجتين
2
.  

  

 سFFFFع كثيFFFFرا ليشFFFFملإذن يتَّ سFFFFتئناف كمFFFFة ا�ي محمضFFFFمون تصFFFFدّ  أنّ  MكيFFFFدأ              

ويختلFFFFف  ، تفاصFFFFيلھا وجزئياتھFFFFا بكFFFFلّ لتعFFFFرض إلFFFFى موضFFFFوع الFFFFدعوى وجوھرھFFFFا ا

فFFFFي الموضFFFFوع  تنظFFFFرھFFFFذه اMخيFFFFرة )  عFFFFن محكمFFFFة الFFFFنقض فFFFFي أنّ بFFFFذلك  ھايتصFFFFدّ 

والFFFFذي يكFFFFون  ، ا علFFFFى الجانFFFFب القFFFFانوني فFFFFي الحكFFFFم المطعFFFFون فيFFFFهنشFFFFاطھويقتصFFFFر 

  .ارته أمامھاـأصحاب المصلحة قد أغفلوا إث

  

             

                                                 

 

  )(
1

 08/07/1982قرار الصادر في ال، الغرفة الجنائية الثانية ،القسم الثالث المحكمة العليا ، : انظر - 

 . 268ص  ، الثاني العدد، 1989 سنة ، المجلة القضائية ،25212رقم 

  )(
2

، النص الكامل )قانون ا�جراءات الجزائية( ، 47745م رق 27/10/1987قرار في  :انظر  - 
 . 295، ص  2002 سنة ، ، الطبعة الثانية للقانون وتعديKته ومدعم با)جتھاد القضائي
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ة الحقيقية يّ الوسيلة الفن ا)ستئنافدرجة  كانت  إذاه نّ أ إلىفقط  ا�شارةتبقى               

الرقابة على عمل وتعمل على تفعيل ق مبدأ التقاضي على درجتين تُحقَ ي تَ والوحيدة ال

شريع الفرنسي و الجزائري لم يعمK بھذا المبدأ في القضايا الت  فانّ  ، الدرجة اMولى قضاء

ين و ھو ما تشكيلة المحكمة تحوي داخلھا قضاة شعبي أنّ  ، ة و مغزى ذلك ھوالجنائي

ماح سستئناف و العن فيه با�كم الصادر عن محكمة الجنايات للطة الحلييتنافى مع قاب

غرفة "  ةـعتبار درجة ا�حالاما مرجع ذلك أيضا وربّ  ، لتماسبالطعن فيه بالنقض أو ا�

ل ھذه ظى في تّ فرضية الخطأ تبقى قائمة ح أنّ  إ)َّ  ، قاضيتدرجة من درجات ال" ھام تَّ ا�

 تحقيقا  ة و تقرير إعادة النظر فيھا من جانب الواقع أمرا نراه ضرورياالتشكيلة الخاصّ 

  .لسKمة اMحكام واستقرار القضاء

  

للرقابFFFة علFFFى  نمFFFوذج حFFFيّ يعتبFFFر القضFFFاء المFFFزدوج   يمكFFFن القFFFول أيضFFFا أنّ               

مFFFن ذلFFFك  أعلFFFىتوى سFFFنظFFFر الFFFدعوى علFFFى م فإعFFFادة  ، اMولFFFىء الدرجFFFة عمFFFل قضFFFا

ة الحكFFFFم علFFFFّعلFFFFى فFFFFرض الرقابFFFFة بفحFFFFص  فيFFFFه مFFFFا يFFFFنمّ   أطرافھFFFFا،الFFFFذي لFFFFم يFFFFرض 

  .ت بھا المراحل التي مرّ  عبر كلّ وجزئيات القضية  في كلّ  وشوائبه 

  

 ھيFFFFأةفھFFFي  ، التFFFي تنظFFFر الFFFFدعوى الھيFFFFأةوتفعيFFFل ھFFFذه الرقابFFFFة يكمFFFن فFFFي               

 فتراقFFFب وتفحFFFص كFFFFلّ   ، جديFFFدة أيضFFFاتنظFFFر الFFFدعوى كمFFFا لFFFو كانFFFت ھFFFي ، جديFFFدة 

 يستأنسFFFون أطرافھFFFابالشFFFكل الFFFذي يجعFFFل   اMولFFFى، الھيFFFأةلتھا التFFFي حّصFFF ا�جFFFراءات

  . بما تقوم به من نشاط

  

 إلىة من سلطة القرار بعد الفحص والتي تمتد مصداقية ھذه الرقابة مستمدّ  إنّ               

متى كان ذلك ممكنا وھذا النشاط ھو  ، ي بتقويمهالتصدّ  أو وإزالتهالحكم المعلول  إلغاء

حادت عن تطبيق القانون  أو أخطأت أو أساءتالتي تكون  ، اMولى للھيأةبمثابة عقاب 

   .والقرارات السقيمة اMحكام تأصيللالحقيقة وھو بمثابة حاجز  إلىوالوصول 
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  الفقرة الثانيـة

  بالنقضالطعن 

  

الرقابFFFة  لقنFFFاة التFFFي تمFFFارس محكمFFFة الFFFنقض حFFFقّ الطعFFFن بFFFالنقض ھFFFو ا إنّ               

مFFFة لFFFه علFFFى وقFFFد جFFFرت التشFFFريعات المنظّ  ، مFFFن خKلFFFه علFFFى نشFFFاط محFFFاكم الموضFFFوع

  .اعتباره كذلك مثلما ھو الشأن في التشريع الفرنسي ، المصري والجزائري

  

FFFF إلFFFFى إنشFFFFاء جھFFFFاز قضFFFFائي التشFFFFريعات لقFFFFد سFFFFارعت جFFFFلّ               ة لتفعيFFFFل مھمَّ

ع الفرنسFFFFي محكمFFFFة الFFFFنقض فأنشFFFFأ المشFFFFرّ  الFFFFنقض وغايتFFFFه وأعطتFFFFه تسFFFFميات مختلفFFFFة

أنشFFFFئت فFFFFي سويسFFFFرا  و 1931ع المصFFFFري محكمFFFFة الFFFFنقض سFFFFنةوالمشFFFFرّ  1790سFFFFنة 

محكمFFFFة التمييFFFFز فFFFFي اMردن وسFFFFوريا والمحكمFFFFة العليFFFFا أنشFFFFئت والمحكمFFFFة الفيدراليFFFFة 

...ندا والجزائرفي ألمانيا ، ھول
1
.  

   

               FFFلّ ت وأجمعFFFائية  كFFFة القضFFFنظمMذه اFFFاز  ھFFFذا الجھFFFة ھFFFور وظيفFFFى قصFFFعل

د اختصاصFFFھا بFFFل أّن ھنFFFاك مFFFن التشFFFريعات مFFFن حFFFدّ   فFFFي الجانFFFب القFFFانوني البحFFFت،

الFFFFذي قصFFFFر و)يFFFFـة ،  95منھFFFFا الدسFFFFتور البلجيكFFFFي فFFFFي المFFFFادة وبمFFFFواد دستوريFFFFـة 

2ل القانـونة مسائــالمحكمة على رقاب
.  

ف المحكمFFFFة العليFFFFـا بتقFFFFويم أعمFFFFال المجFFFFالس القضFFFFائية الجزائFFFFري فكلFFFFّالدسFFFFتور  أّمFFFFا

3والمحFFـاكم 
التشFFريع أوجFFه الطعFFن بم نظFFّكمFFا   ،عFFرض عليھFFا مFFن أقضFFيةمFFا يُ  فFFي كFFلّ  

ا فFFFFي حFFFFا)ت ھمFFFFن قFFFFانون ا�جFFFFراءات الجزائيFFFFة و حصFFFFر 500بFFFFالنقض فFFFFي المFFFFاَدة 

  .حصري لمھام المحكمة العلياختصاص التفصح في ذاتھا عن ا�
                                                 

 

  )
1

المFFFؤرخ فFFFFي  218/ 63بموجFFFب القFFFانون رقFFFم ) المحكمFFFة العليFFFFا (أنشFFFئ المجلFFFس اMعلFFFى  - )
انون الخFFFFاص ، الغرفFFFFة ا)جتماعيFFFFة  غرفFFFFة القFFFF ،وكFFFان يتكFFFFون مFFFFن أربعFFFFة غFFFFرف  28/08/1963

 . الغرفة الجنائية ، الغرفة ا�دارية

  )
2

 . 57، المرجع السابق ، ص )محمد( علي الكيك: انظر - )

  )(
3

تمثFFFFل المحكمFFFFFة العليFFFFا الھيئFFFFFة : " علFFFFى الجزائFFFFFري مFFFFFن الدسFFFFتور  152/1تFFFFنَص المFFFFاَدة  - 
 ."المقومة Mعمال المجالس القضائية والمحاكم 
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تجFFFاوز   عFFFدم ا)ختصFFFاص، مجملھFFFا فFFFي حالFFFة فFFFيالFFFنقض  حFFFا)ت تبFFFرزو              

 فيقصFFFFFورالأو  نعFFFFFداما�  ،جوھريFFFFFة فFFFFFي ا�جFFFFFراءاتالقواعFFFFFد المخالفFFFFFة  ، السFFFFFلطة

تنFFاقض   ،ةب أو فFFي أحFFد طلبFFات النيابFFة العاّمFFإغفFFال الفصFFل فFFي وجFFه الطلFF  ،اMسFFباب

أو التنFFFاقض فيمFFFا  ، القFFFرارات الصFFFادرة مFFFن جھFFFات قضFFFائية مختلفFFFة فFFFي آخFFFر درجFFFة

مخالفFFFة القانFFFـون أو الخطFFFأ فFFFي تطبيقFFFه  إلFFFى جانFFFب ، قضFFFى بFFFه الحكFFFم أو القFFFرار نفسFFFه

  . اس القانونيـاMس انعدامو

  

إذا مFا  أعKFه  الطعFنوجFه مFن أوجFه  أيّ وتتصدى محكمة الFنقض لموضFوع                  

بFنقض ا لتفصح في النھاية بقرارھا إمّ   مقبو) في الشكل،أيضا كان الطعن جائزا وا ھذكان 

الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجھFة القضFائية بتشFكيلة قضFائية جديFدة مFن 

  .أو برفضه موضوعا ، نفس الدرجة

  

لطعFن لصFالح على حا)ت االتشريع الجزائري  نصّ  جانب الطعن بالنقض إلى               

مFFن قFFانون ا�جFFراءات الجزائيFFة و حصFFرھا فFFي أن يكFFون الطعFFن  530القFFانون فFFي المFFاَدة 

ن يكFFون الحكFFم أو القFFرار مخالفFFا أو ، متعلFFق بحكFFم نھFFائي مFFن محكمFFة أو مجلFFس قضFFائي

نوا فيFه بFالنقض فFي وأن ) يكون الخصوم قد طع ، للقانون أو لقواعد ا�جراءات الجوھرية

  .ر الميعاد المقرّ 

  

              FFFFدّ  اأّمFFFFي فحFFFFريع الفرنسFFFFن التشFFFFواد مFFFFي المFFFFالنقض فFFFFن بFFFFا)ت الطعFFFFد ح

 572عFن لصFالح القFانون فFي المFادة الجزائيFة والط ا�جFراءاتمن قانون  592،593،597

والتشFFريع  ، الجزائيFFة ا�جFFراءاتمFFن قFFانون  258دھا التشFFريع التونسFFي فFFي المFFادة وحFFدّ 

قFانون مFن  225واMردنFي فFي المFاَدة  ، ون المسFطرة الجنائيFةمن قان 534المغربي بالمادة 

  .أصول المحاكمات الجزائية
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ا إذا كان الحكم المطعون فيه نقض يھدف إلى البحث عمّ ال تطبيقا لقاعدة أنّ و              

مطابقا للقانون وإصKح اMخطاء القانونية التي يرتكبھا القضاة على مستوى المحاكم 

أن تنظر  ه يُحظر على الھيأة التي تنظر الدعوى على ھذا الوجهفإنّ   ،قضائيةوالمجالس ال

جود وبالرغم من أّن   ا يشكل الحكم القضائي وھو الجانب الواقعي فيه،ممّ  في ما عدا ذلك

ذاك و  ،سمة بالعيوب و اMخطاءتّ القرارات العليلة المإزالـة أثر ھذه الھيأة الرقيب منبعه 

  :لقد انتھى الفقيھين الفرنسيين جارسون وسيزار إلىف، الفقه الفرنسيعليه  استقرّ  الذي

، بل تأخذھا محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي و) تبحث الوقائع أنّ " 

" رھا قاضي الموضوعكما أثبتھا وقدّ 
از ليس قضائيا أَن ھذا الجھ"  ،أيضا قيلو، 1

"ه يحمي القوانين للمواطنين ولكنَ 
2
 .          

        

تكمFFFن فFFFي  و اMولFFFىالFFFنقض اMساسFFFية  ھيFFFأة مھمFFFة  خKصFFFة القFFFول،  فFFFإنّ              

 حصFFFريا فFFFي التFFFي تعFFFرض عليھFFFا فحFFFص ومراقبFFFة مFFFدى سKFFFمة اMحكFFFام و القFFFرارات

 طالمFFFا اسFFFتثنيناھاعوى ظFFFر فFFFي موضFFFوع الFFFدالن يھFFFايحظFFFر علإذ  ي، ونـالقانFFF الجانFFFب

  . صميم اختصاص محاكم الموضوع وجعلنا ذلك من قاضيتمن درجات ال

  

في ھذا الطعن  ھل أّن ممارسة الحقّ ، السؤال الذي يبقى مطروحا ھو أنّ  إ)َ              

على ما  ائيةـة القضـلرقابالتجسيد الحقيقي ليضمن فعK  وتفعيله على مستوى المحاكم العليا

  ؟ في أول وآخر درجة ةـتصدره المحاكم و المجالس القضائي

التFي تلحFFق الحكFFم  مFا يتعلFFق بالعلFل القانونيFFة لكFن فقFFط في  ،إلFFى درجFة مFFانعFم ب ھFFو الجFوا

ا�بقFاء  المقبFول أيضFا ) و فمFن غيFر المعقFول، فقده الشرعيةيشينه وفتطبعه بما ي يالقضائ

   قFFت نوعFFا مFFن العFFدلحتFFّى وإن كانFFت قFFد حقّ   ،للقFFانون ومنافيFFة  مخالفFFةتصFFدر علFFى أحكFFام 

  اشFFعار ھFFذمFFا دام   أو كليھمFFا معFFا،أطFFراف الخصFFومة مجتمFFع أو أحFFد الالFFذي كFFان يرجFFوه 

  .في قضائه ىاMخير وانتفما بالك لو غاب ھذا  إذن ، ونـالحاكم ھو الفصل باسم القان

                                                 

 

  )
1

  . 346، المرجع السابق، ص )فاضل(زيدان محمد : انظر -) 

  )
2

  . 53، المرجع السابق ، ص )محمد(علي الكيك: انظر -) 
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  والقFFFانونالواقFFFع  تFFFين،جھالفFFFي  المعلFFFولالحكFFFم   إشFFFكالية إثFFFارةيمكFFFن ھنFFFا              

  .ص لھFFFا فحFFص جھFFة دون اMخFFFرىيFFرخّ نقض التFFي علFFى محكمFFة الFFFنقلFFه وطرحFFFه بعFFد 

ه صFFFدور الحكFFFم سFFFليما فFFFي شFFFقّ  عنFFFد تثبيFFFت  قFFFه الطFFFاعن مFFFن طعنFFFهمFFFا الFFFذي يكFFFون حقّ ف

  ؟الموضوعي  شقّ الفي سيبقى على حاله ا دام ،  مالقانوني

بالقFFFدر الFFFذي الرضFFFا و ، ة ھFFFذا الحكFFFم وسKFFFمتهبصFFFحّ التسFFFليم بعFFFد ذلFFFك   عليFFFهوھFFFل 

رغFFFم ا دام قFFFد أنھFFFى الخصFFFومة وأخرجھFFFا مFFFن أدراج القضFFFاء مFFF ؟ العFFFدلمFFFن لFFFه قFFFه حقّ 

ن مFFFن تFFFداركھا بالتصFFFحيح أو ا�لغFFFاء مFFFا دام ذلFFFك التFFFي لFFFم يFFFتمكّ   مFFFا يحملFFFه مFFFن العلFFFل،

  .صار من غير الممكن بدافع ا)ختصاص 

  

  المبحث الثانـي

  مضمون الرقابة

  

تق القاضFFFFي ھFFFFا تقFFFFع علFFFFى عFFFFابأنّ  ما لتزامFFFFات التFFFFي بFFFFات مسFFFFَلَ◌◌ّ مFFFFن ا�             

إبFFFFراز كFFFFّل السFFFFھر علFFFFى و ، التFFFFي تصFFFFدر عنFFFFه اMحكFFFFامتعليFFFFل  ، وحFFFFده الجزائFFFFي

بھFFFا  ،  ووضFFFع حFFFدّ بھFFFا إلFFFى تكFFFوين قناعتFFFه انتھFFFىيFFFـة والقانFFFـونية التFFFي الجوانFFFب المادّ 

  .بين أطرافھا   ، وإحقاق الحقّ التي عرضت عليه قصد الفصل فيھا للخصومة

  

التشFFFكيك فFFFي مصFFFداقيتھا والصFFFادرة عنFFFه MحكFFFام ويُفFFFتح بFFFاب الجFFFدل فFFFي ا              

 تعFFFF،  فينبFFFات التFFFFي اسFFFFتلزمھا واجFFFFب التعليFFFFللّمFFFا تقFFFFاعس فFFFFي إتيFFFFان جميFFFFع  المتطلك

  . و نشاطه بالمعلـول ، تسبيبه بالقاصر و ، ه بالمعيبؤقضابذلك 

لتمFFارس عFFن طّ البFFاب لھيFFأة الأحكامFFه فFFي تعليFFل  هرقصFFوأو القاضFFي ھمFFال إكمFFا يفFFتح  

وھFFFFو مFFFFا  ، وزوال اMثFFFFركFFFFون عرضFFFFة ل�لغFFFFاء فت  يھFFFFا،علتبسFFFFط سFFFFلطتھا رقابتھFFFFا و

  .تعبه كّل و هيعصف بمجھود
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ا إلقاء الضوء على مضمون يقتضي منّـ التسليم بالرقابة على الحكم القضائي إنَ               

 من جديدالجوانب التي تتخذھا ھيأة الطعن سببا لقيـام نشاطھا  البحث في كلّ ھذه الرقابة و

عصبي الحكم الجزائي ھما الجانب الواقعي  وطالما أنّ  ، على نشاط قاضي الموضوع

وھما حتما المضمون الذي  ، فيه الرقابـة تمارسوالجانب القانوني فھما حتما المجال الذي 

  . وتعمل عليهعن أة الطّ ـفيه ھي تنشط

  

  ثنيناين ليشمل شقّ  عرض ھذا المبحثھذه المسائل ب إيضاح كلّ ارتأينا  قدل             

ق الثاني تناول الرقابة والشّ  ،)المطلب اMول( اMول تناول الرقابة على الموضوع  الشقّ 

  .هـوذلك على المنوال اwتي بيان ، )المطلب الثاني(على القانـون 

  

  المطلب ا1ول

  موضوعالى ـلرقابة علا

  

               FFFى الموضFFFة علFFFرة الرقابFFFبق فكFFFا سFFFا فيمFFFد أثرنFFFف  ، وعلقFFFا كيFFFا أنّ وأبرزنFFFھ 

ل فFFFي صFFFميم عمFFFل قاضFFFي ذلFFFك يFFFدخ نّ ألFFFى اعتبFFFار ع لFFFم تFFFرق جانبFFFا كبيFFFرا مFFFن الفقFFFه

ن نشFFFاطه علFFFى الجانFFFب ويجعFFFل مFFF  ،تFFFه فFFFي تكFFFوين قناعتFFFهالموضFFFوع ويحFFFّد مFFFن حريّ 

  .) أكثر و) أقـلّ  د رسم صوريالموضوعي مجرّ 

فFFي  بFFذلك مكانتھFFا ت الرقابFFةفاحتلFFّ فريقFFا منFFه تراجFFع عFFن فكFFره،  أشFFرنا أيضFFا إلFFى أنَّ 

واتخFFFذت التشFFFريعات الحديثFFFة منھFFFا ركيFFFزة لتقFFFويم اMحكFFFام  ، مجFFFال العمFFFل القضFFFائي

  .  في تطبيق القانـون وتوحيده ءالقضا ستقراراوفرض   المعلولة وإلغائھا

  

 أن نناقشو ، وىفي الجانب الواقعي للدعـأن نبحث ارتأينا  ،نطKقا من ذلكا              

   .الرقابةعين ا التي ترصدھا ـياالزوونعرض بالتفصيل  ، أسباب الحكمن خKل ذلك م

الزاويFFFFFFFة اMولFFFFFFFـى تتعلFFFFFFFق بالرقابFFFFFFFة علFFFFFFFى اMسFFFFFFFاس القFFFFFFFانوني نتناولھFFFFFFFا فFFFFFFFي ف

ا الزاويFFFFFFة الثانيFFFFFFة فتتنFFFFFFاول الرقابFFFFFFة علFFFFFFى مصFFFFFFادر ا)قتنFFFFFFاع أّمFFFFFF ، )الفFFFFFFرع اMول(

  ). الفرع الثاني(ذاك ھو موضوع   ،القضائي
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  ولرع ا1ـالف

  يـاس القانونـالرقابة على ا1س

  

وجFFFFود  إثبFFFFات ھFFFFي ، للقاضFFFFي الجزائFFFFيو اMساسFFFFية إَن الوظيفFFFFة الرئيسFFFFية               

ليمتFFد   ھم أو عFFدم نسFFبتھا إليFFه،إثبFFات نسFFبتھا إلFFى المFFتّ  وقFFائع الFFدعوى التFFي نظرھFFـا ثFFمّ 

تناسFFFب البحFFFث فFFFي الوصFFف القانونFFFـي الFFFذي ي بعFFFد ذلFFFك كمFFا سFFFوف نFFFرى إلFFـى  نشFFاطه

  .ويتطابق مع ھذه الوقائـع 

ذلFFFك فFFFي كFFFّل مFFFا  ،لFFFى بيFFFان اMسFFFـاس القFFFانوني للFFFدعوىع بل ينّصFFFلFFFذلك فعملFFFه اMوّ  

 يFFFFع الوقFFFFائع بعناصFFFFرھا وظروفھFFFFا وكFFFFلّ بشFFFFكل يفيFFFFد جم  مFFFFه مFFFFن علFFFFل وأسFFFFباب،يقدّ 

ل عمFFFل محكمFFFة الطعFFFن فFFFي ،  وبالشFFFكل الFFFذي يسFFFھّ عليھFFFا عقيدتFFFهبياناتھFFFا التFFFي أّسFFFس 

ا نّصFFFFت عليFFFFه التشFFFFريعات مّمFFFF سFFFFلطتھا فFFFFي ذلFFFFك تالتFFFFي اسFFFFتمدّ   ،ابFFFFةممارسFFFFة الرق

  .ه ـه القضاء باجتھاداتورصّ 

  

عFFFFرض ھFFFذا الفFFFFرع فFFFي فقFFFFرتين  ارتأينFFFا�يضFFFاح ھFFFFذا النشFFFاط القضFFFFائي،               

وفFFFي  ، مظFFFاھر الرقابFFFة علFFFى اMسFFFاس القFFFانوني) الفقFFFرة اMولFFFـى(ثنتFFFين، تناولنFFFا فFFFي ا

لناھما علFFFFى النحFFFFو وفّصFFFF ، سFFFFاس القFFFFانونير الرقابFFFFة علFFFFى اMمصFFFFاد) الفقFFFFرة الثانيFFFFة(

   :  اwتـي بيـانه

  

  ىـالفقرة ا1ول

  مظاھر الرقابة على ا1ساس القانونـي 

  

ھFFFو و ه علFFFى القاضFFFي الجزائFFFي واجFFFب حتمFFFي،نتھينFFFا فيمFFFا سFFFبق إلFFFى أنFFFَّإ              

  .ةسواء كانت با�دانـة أم البراء  تعليل أحكامه التي قضى بھا،

ة ھFFFذا التعليFFFل بالنسFFFبة للقاضFFFي، MطFFFراف الخصFFFومة ھميFFFّوانتھينFFFا أيضFFFا إلFFFى بيFFFـان أَ 

التFFي تعتبFFره الوسFFيلة الوحيFFدة والمنفFFذ الواسFFع لھFFا فFFي مراقبFFة التطبيFFق   ،وھيFFأة الFFنقض

  .السليـم للقانـون
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نوني اMساس القا ھر على مراعاة تحصيلالسّ ، ويقتضي التطبيق السليم للقانون              

عناصرھا وظروفھا، وفقا للوصف القانوني الذي  الواقعة بكلّ  بيان يالذي يظھر ف للحكم

  .أسبغه القاضي عليـھا 

  

مقتضFFFFاه بيFFFFان تFFFFوافر أركFFFFان الجريمFFFFة التFFFFي " والمقصFFFFود ببيFFFFان الواقعFFFFة               

ا نFFFة إذمعيّ ي ، قصFFFد جنFFFائي ونتيجFFFة مFFFن سFFFلوك مFFFادّ ھم بيانFFFـا كافيFFFا عوقFFFب عنھFFFا المFFFتّ 

ورابطFFFة سFFFببية بFFFين  ، نFFFة دون غيرھFFFاتتطلFFFب لقيامھFFFا تFFFوافر نتيجFFFة معيّ  لجريمFFFةا كانFFFت 

" ق ضرر من نوع خاصوضررإذا كانت تتطلب تحقَ  ، لنتيجةالفعل وا
1
.  

  

  فقد تنصFرف إلFى ظFروف التشFديد  الظروف التي قد تكون أحاطت بالواقعة أّما              

   ...الدفاع الشرعي  حالـة أو قيام حالـة اMعذار  التخفيف،ظروف 

مFا قFد  سFع لكFلّ واسFعة النطFاق تتّ ... ظFروف الواقعFة عبFارة  إنّ "  :في ھFذا المقFام  وقد جاء

على نحو أو آخFر فFي التطبيFق القFانوني أو فFي تحديFد مFدى ، يسيء إلى المتّھم أوما قد يفيده

" ائية أو المدنيةـالمسؤولية الجن
2
لFذي لواقعة،على النحو اعنصر من عناصر ا إھمال أيّ و .

  .من باب انعدام اMساس القانونـي  عدّ سلف بيانه وظروف وقوعھا، ُي◌َ 

  

انعFFدام " نعFFدام إيFFراد القاضFFي فFFي حكمFFه عبFFارة يFFدخل أيضFFا فFFي خانFFة ھFFذا ا�                

ه مFا يفيFد ،  دون أن يقFّدم فFي أسFباب حكمF"لمتَھم قد توبع بھFا عناصر الجريمة التي يكون ا

  . مة دة بالملف للنقاش مع عناصر الماّدة الُمجرّ ه طرح الوقائـع الموجوأنّ 

                

ة التFFFي تعمFFFل ھيFFFأة لFFFة فFFFي أساسFFFھا القانونFFFـي ھFFFي المFFFادّ اMحكFFFام المعلو ثFFFّم أنّ             

،  و) يفلFFFFت مFFFFن ھFFFFذا الجFFFFزاء إن صFFFFّح التعبيFFFFر إ)ّ الطعFFFFن علFFFFى تقويمھFFFFا أو إلغائھFFFFا

                                                 

 

  )
1

 . 33، المرجع السابق ، ص)رءوف(عبيد: انظر  -)

  )
2

 . 42، المرجع السابق ، ص )رءوف(عبيد: انظر  -)
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بالشFFFكل الFFFذي يحقFFFَق عناصFFFر   ظروفھFFFا، بوقFFFائع كافيFFFة شFFFاملة لكFFFلّ  لتFFFي تFFFرداMحكFFFام ا

  .ق حكم القانـون عليھاوبالشكل الذي يحقّ  ، الجريمة التي يكون المتَھم قد توبع بھا

  

صور ومن ، ھا في ھذا الجانبعملت محاكم الطعن على ممارسة حقّ  لقد              

متھم في لقاضي الوسائل التي احتال بھا العدم إيضاح اأّن رقابتھا في ھذا الشأن  ومظاھر

ويستلزم معه التصريح بانعدام  نقصا في بيانات الواقعة جريمة النصب وا)حتيال،  يعدّ 

Mم نقض الحكم الصادر بذلك وإبطاله من قبل الجھة وھو أيضا ما يحتّ  ، ساس القانونيا

مجمل الرقابة على  ل صورة حقيقية لممارسةما يشكّ وھو  ، المطعون في الحكم أمامھا

  : إلى في ھذا الشأن الفرنسي ءالقضا لقد انتھى  . نشاطه

بما  نقصا في بيانات الواقعة، نصب يُعدّ حتيالية في جريمة العدم بيان الطرق ا� إنّ " 

وفقا للوصف القانوني الذي انتھت إليه  ة تطبيق القانـونيتعذر عليھا أن تراقب صحّ 

"نقضه إلى بطKن الحكم ومن ثمّ  ما يؤدي وھو ، محكمة الموضوع
1
.  

  

يعصف بالحكم  ، كما أن التناقض الذي يقع في بيانات الواقعة وعناصرھا              

ي ، وھو ما يستدعي تصدّ ذلك يفتح باب الشَك في ثبوت قيامھا أصK برمته على اعتبار أنّ 

  :ب مصريةقضت محكمة النقض اللقد  . جملة وتفصيKھيأة الطعن �لغاء الحكم  

المتَھم أطلق على المجني  ا أثبته الحكم عن تحصيله للواقعة ما يفيد أنّ إذا كان يبين ممّ "  

Kعليه عيارا واحدا أرداه قتي ،Kالمجني  ف ما أثبته التقرير الطبي من أنّ وھذا على خ

ما أوردته  فإنّ  . ، ساھمت جميعا في إحداث الوفاة عليه أصيب بأكثر من عيار واحد

 يناقض بعضه البعض اwخر، بحيث ) حكمة في أسباب حكمھا على الصورة المتقدمةالم

ضطراب ) ،ة تطبيق القانـون على حقيقة الواقعةتستطيع محكمة النقض أن تراقب صحّ 

علھا في حكم الوقائع ستقرار الذي يجالعناصر التي أوردھا الحكم عنھا وعدم استقرارھا ا�

                                                 

 

  )
1

 ابق، المرجع الس)عاصم(يب صعب، شك 205رقم  ، 1976/ 20/06في  المؤرخ القرار :انظر -)

  . 537 ص
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نت محكمة الموضوع عقيدتھا معه أن تتعرف على أّي أساس كوّ  ستحيل عليھاا يالثابتة، ممّ 

" نا نقضهفي الدعوى ويكون الحكم معيبا متعيّ 
1
.  

               

  المعروضة في الحكم اMسباباعتبر تناقضا في  دفلقا ا)جتھاد الجزائري أمّ               

والتكييف الذي يفيد في  حةجنيعتبر توزيع مواد فاسدة  يف الذي يفيد أنّ التكيالجمع بين 

في إحدى فجاء   ،للمريض ) يشكل جنحة إعطاء ھذه  المواد الفاسدة ائع على أنّ ذات الوق

ة صKحيتـه جنحـة تناقضـا فـي اMسباب اعتبـار توزيـع دواء انقضت مدّ  عدّ يُ "  :قراراته 

" .مة ـل جريو إعطاء الدواء للمريض ) يشكَ   ،توزيع مواد فاسدة
2
   

 

ھمل عرض  الوقائع بالتفصيل إذا أ  ،ساس القانونياعتبر الحكم منعدم اMكما               

ن إى وحتَ   ،الذي أضفى الصبغة القانونية على الوصف المعطى لھا القانوني  والنص

و) يكفيه في  ، ييملك سلطة التصدّ  اMخيرھذا  أنّ صدر ذلك عن المجلس على اعتبار 

  . اMولىي الدرجة قاض إليه ذلك ما انتھى

  يعتبر خاليا من اMسباب ويستوجب النقض"  :ا ـفجاء في إحدى قرارات المحكمة العلي

) يشير إلى اMفعال  ، قرار المجلس القضائي الخالي من التعليل والمؤيد لحكم ابتدائي

" المنسوبة إلى المتَھم و) النصوص القانونية المنطبقة عليھا
3
.  

             

              Mساس القانوني عرض الوقائع بشكل غامض يدخل أيضا في خانة انعدام ا

جتھاد ه ا�ھو أيضا ما أقرّ والعناصر التي تتكون منھا الجريمة  إبرازعدم و ، وغير دقيق

                                                 

 

  )
1

، المرجع السابق )الحكم بدع(، فوده  2272رقم ،  09/03/1959القرار المؤرخ في  :انظر -)  
  . 850ص 

  )
2

 المرجع السابق ،) نبيل( صقر ، 306423رقم ،  24/06/2003في  المؤرخ  قرارال: انظر   -) 

 .442ص 

  )
3

  05/1984/ 29 المؤرخ في قرارال الغرفة الجزائية الثانية،، القسم اMول ، المحكمة العليا: انظر -) 

  . 275ص ، العدد اMول،  1990 سنة ، المجلة القضائية ، 148/27رقم  
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عدم بيان الواقعة المسندة إلى  إنّ "  :الجزائري في إحدى قراراته ، حيث جاء  لقضائيا

"  . ... يؤدي إلى النقض، قرار ا�دانـة المتَھم بيانا وافيا في 
1

  

  

عFFFFدم ذكFFFFر وإيضFFFFاح العناصFFFFر والبيانFFFFات التFFFFي تسFFFFتلزمھا بعFFFFض  كمFFFFا أنّ               

لتFFFFي اMفFFFFراد وإيضFFFFاح البيانFFFFات ا كجريمFFFFة إسFFFFاءة  اسFFFFتعمال السFFFFلطة ضFFFFدّ  ، الجFFFFرائم

وني قصFFFFورا فFFFFي اMسFFFFباب وانعFFFFداما لZسFFFFاس القFFFFان تسFFFFتلزمھا الجريمFFFFة للقيFFFFام،  يعFFFFدّ 

  .يستوجب النقض وا�لغاء 

ھFFFم أنّ  حيFFFث يسFFFتنتج مFFFن تعليFFFل قضFFFاة الدرجFFFة الثانيFFFة " : جتھFFFاد الجزائFFFريجFFFاء فFFFي ا�

 لFFFFم يبFFFFرزوا فFFFFي قضFFFFائھم العناصFFFFر المؤلفFFFFة لجنحFFFFة إسFFFFاءة اسFFFFتعمال السFFFFلطة ضFFFFدّ 

ھمFFFة الطاعنFFFة و تّ دخFFFول الم  ة المFFFذكورة أعKFFFه فFFFيالتFFFي تتمثFFFل حسFFFب المFFFادّ  ، اMفFFFراد

وفFFFFي غيFFFFر  ، ابغيFFFFر رضFFFFاھمضFFFFرة قضFFFFائية منFFFFزل المطعFFFFون ضFFFFدھما بصFFFFفتھا كمح

وبھFFFFذا  ، رة فFFFFي القFFFFانون وبغيFFFFر ا�جFFFFراءات المنصFFFFوص عليھFFFFا فيFFFFهالحFFFFا)ت المقFFFFرّ 

خرقFFFا MحكFFFام المFFFادة  ، ا�غفFFFال شFFFاب قضFFFاة المجلFFFس قFFFرارھم بالقصFFFور فFFFي اMسFFFباب

 " ..لضوه للنقض وا�بطاوبالتالي عرّ  ، ا�جراءات الجزائية من قانون 379
2
 .  

 بإدانFFFةالقاضFFFي  المسFFFتأنفلغFFFوا الحكFFFم أقضFFFاة المجلFFFس  نّ إه بالفعFFFل فFFFأنFFFَّ: " كمFFFا جFFFاء 

مFFFFن قFFFFانون العقوبFFFFات  442و  289وفقFFFFا للمFFFFادتين  الخطFFFFأھم بجريمتFFFFي الجFFFFروح المFFFFتّ 

 اMمطFFFFاركFFFFون الحFFFFادث كFFFFان بسFFFFبب ، ة القFFFFاھرة القFFFFوّ  أسFFFFاسوقضFFFFوا بFFFFالبراءة علFFFFى 

ي والمتمثلFFFFة فFFFF الخطFFFFأنFFFFة لجريمتFFFFي الجFFFFروح المكوّ دون مناقشFFFFة العناصFFFFر ، الغزيFFFFرة 

نتبFFFFاه وعFFFFدم اتخFFFFاذ التFFFFدابير الKزمFFFFة فFFFFي مثFFFFل الرعونFFFFة وعFFFFدم ا)حتيFFFFاط وعFFFFدم ا�

ة قFFFFوّ  اMمطFFFFار) تكFFFFون غFFFFزارة  إذ ، ھم السFFFFيارةالظFFFFروف التFFFFي كFFFFان يقFFFFود فيھFFFFا المFFFFتّ 

                                                 

 

  )
1

رقم  ، 11/1985/ 12 المؤرخ في قرارال ، الغرفة الجزائية الثانية،القسم اMول : انظر  -) 
  .190السابق، ص ، المرجع )جيKلي( بغدادي،   724/36

  )
2

المجلFFFFة ،  339988رقFFFFم ،  25/07/2007فFFFFي المFFFFؤرخ قFFFFرار ال ، المحكمFFFFة العليFFFFا :انظFFFFر  -) 
 . 573ص   الثاني، العدد،  2007 سنة ،القضائية
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 نتبFFاهالحيطFFة وا� إجFFراءاتيتخFFذ جميFFع  أنھم بFFل تمثFFل ظرفFFا يسFFتدعي مFFن المFFتّ  قFFاھرة

نFFFFFة لجريمتFFFFFي جFFFFFروح الخطFFFFFأ ناصFFFFFر المكوّ وبعFFFFFدم مناقشFFFFFة الع ، ولكنFFFFFه لFFFFFم يفعFFFFFل

مFFFFن قFFFFانون العقوبFFFFات  يكFFFFون القFFFFرار  442و  289المنصFFFFوص عليھمFFFFا فFFFFي المFFFFادتين 

 اويجعFFل مFFن الوجFFه المثFFار سFFديد ، المطعFFون فيFFه قFFد شFFابه عيFFب القصFFور فFFي اMسFFباب

"ويفتح مجا) للنقض 
1
.   

          

محكمFFFFFة التمييFFFFFز لFFFFFدى سFFFFFاس القFFFFFانوني اMعلFFFFFى رقابFFFFFة المFFFFFن مظFFFFFاھر و              

عتبارھFFFا السFFFھو عFFFن ذكFFFر بعFFFض الشFFFروط التFFFي تسFFFتلزمھا المسFFFؤولية المدنيFFFة إ اللبنانيFFFة

مFFFن بFFFاب ا�غفFFFال  يعFFFدّ   ،وعFFFدم ذكFFFر بيانFFFات ھFFFذه الشFFFروط فFFFي أسFFFباب الحكFFFم ، للقيFFFام

  .ي ـساس القانونت الحكم با�فتقار إلى اMالذي ينعّ 

بFFFن القاصFFFر مFFFع والFFFده وخضFFFوعه لسFFFلطته إقامFFFة ا� حيFFFث أنّ " ... :أيضFFFا  جFFFاء عنھFFFاو

  .بن القاصرالمترتبة على فعل ا�، شرط )زم لترتيب المسؤوليـة المدنية 

 عليلدون إيراد أّي ت ا التحقَق من ھذا الشرط الحكم المطعون فيه قد أغفل كليّ  وحيث أنّ  

بحيث منع على المحكمة العليا التحقَق   ي ومخالفا للقانون،لقانوناا يجعله مفتقدا اMساس ممّ 

."من حسن تطبيق القانون، اMمر الموجب �بطاله ونقضه 
2

  

  

لف عرضه من سما  النتيجة المستخلصة من كلّ  أنّ وعليه يمكن القول              

ى ـواجب عل ھو ناهإيراد الوقائع وماھيتھا على النحو الذي بيّ  أنّ ھي   ،اجتھادات قضائية

ه في تقديرھا و) يكفيه في ذلك التدليل عليھا البعد عن حقّ  وھو بعيد كلّ  ، القاضي الجزائي

 يتبين من التحقيق أنّ : " ات حكمه ول في حيثيـكأن يق  ،مبھمة وفضفاضة  ،ةبعبارات عامّ 

   ..."يتضح من مجمل أوراق الملف كذا وكذا "  ،" التھمة ثابتة 

                                                 

 

)
1

نشFFFFFرة ،  292781رقFFFFFم ،  04/05/2005فFFFFFي المFFFFFؤرخ قFFFFFرار ال ، المحكمFFFFFة العليFFFFFا: انظFFFFFر   -)  
 . 345ص   ،66 العدد،  2011 سنة القضاة ،

 

  )
2

، شFFFFFFFكيب صFFFFFFFعب  06،غ   99رقFFFFFFم ،  2000/ 15/06المFFFFFFؤرخ فFFFFFFFي القFFFFFFFرار: انظFFFFFFر   -) 
  . 539المرجع السابق ، ص  )عاصم(



  

 

126

 أنّ  و  العناصر التي تتشكل منھا الجريمة حسب متطلبات القانون، لّ فھو مطالب بإبراز ك

 ل إليھايما بينھا  أو مع النتيجة المتوصالتناقض الذي ينقر اMسباب فشكل من أشكال  كلّ 

  . وإبطالهويفتح المجال فسيحا لنقضه  يـالقانونساس لمنعدم اMاالحكم حكمه ب ينّعت

  

  انيةـالفقرة الث

  ساس القانونيى ا1ـلمصادر الرقابة ع

  

صFFFFFدرھا ھFFFFFرم التشFFFFFريعات وھFFFFFي الرقابFFFFFة علFFFFFى اMسFFFFFاس القFFFFFانوني م إنّ               

إلFFFFى مFFFFا  لتنتقFFFFل بعFFFFد ذلFFFFك إلFFFFى القFFFFوانين والتشFFFFريعات ا�جرائيFFFFة ومنھFFFFا  ،الدسFFFFاتير

  .جتھادات القضائية تواترت و استقرت عليه ا�

  

ي فFFFFي اMحكFFFام والقFFFFرارات القضFFFFائية تأصFFFFيل بيFFFFان اMسFFFاس القFFFFانون ثFFFّم أنّ               

الدسFFFتور الفرنسFFFي ى ذلFFFك فFFFي تجلFFFّولقFFFد  ، ة وصFFFريحةخاّصFFF تشFFFريعية جFFFاء بنصFFFوص

تسFFFFFFبيب اMحكFFFFFFام وذكFFFFFFر جFFFFFFوب ت علFFFFFFى والتFFFFFFي نّصFFFFFF 2008ة المFFFFFFادّ ب 1797لسFFFFFFنة 

التFFFي جFFFاء  مFFFن قFFFانون ا�جFFFراءات الجزائيFFFة 593ة المFFFادّ كFFFذلك بو ، قFFFةالنصFFFوص المطبّ 

إذا لFFFم تحتFFFو حيثياتھFFFا   ،رة فFFFي آخFFFر درجFFFة تعتبFFFر عديمFFFة اMثFFFرداMحكFFFام الصFFFا فيھFFا أنّ 

يتعFFFFذر علFFFFى محكمFFFFة ا مّمFFFF  ،اMسFFFFباب المFFFFذكورة غيFFFFر كافيFFFFة علFFFFى أسFFFFباب أو كانFFFFت

...ون قد احترم ـفيما إذا كان القان ھا في مراقبة النقض ممارسة حقّ 
1

  

  

                                                 

 

)
1
 (-  

 (Les arrêts de la chambre d'instruction ainsi que les arrêts et les jugements en dernier 

ressort, sont déclarés nuls, sil ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont 

insuffisants et ne permettent pas a la cour de cassation d'exercer son contrôle et de 

reconnaître si la loi a être respecter dans le dispositif  ……)  
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ساس Mمصدر وجوب إتيان انستبين  خصوصا  في التشريع الجزائري             

وجوب أن  ىت علدّ أكالتي   1996 سنةلالدستور من  144 المادةبه جاءت ا ممّ   ،القانوني

من قانون  379المادة أيضا ذھبت إليه اMمر الذي تُعـلَل اMحكـام القضائيـة وھو 

  .ا�جراءات الجزائية وسبق التنويه إليھما فيما سلف 

  :ت على فنصّ جراءات الجزائية الفقرة السابعة من قانون ا� 314ة المادّ ا أمّ 

يجFFFب أن يثبFFFت حكFFFم محكمFFFة الجنايFFFات الFFFذي يفصFFFل فFFFي الFFFدعوى العموميFFFة مراعFFFاة " 

كمFFFا يجFFFب أن يشFFFتمل فضKFFF علFFFى ذلFFFك ،  رة قانونFFFاجميFFFع ا�جFFFراءات الشFFFكلية المقFFFرّ 

اMسFFFئلة الموضFFFوعة واMجوبFFFة التFFFي أعطيFFFت عنھFFFا وفقFFFا MحكFFFام / 07  : يلFFFـي ذكرمFFFا

  ." يليھا من ھذا القانونوما  305المواد 

  

علFFFى وجFFFوب أن يشFFFمل الحكFFFم علFFFى  ولFFFم يغفFFFل التشFFFريع المصFFFري الFFFنص             

مFFFFا يتعلFFFFق  ن تحFFFFوي ھFFFFذه اMسFFFFباب كFFFFلّ أو ، ة إذا مFFFFا قضFFFFى با�دانFFFFةخاّصFFFF أسFFFFبابه

 ناھيFFFك عFFFن الFFFنص  التFFFي اسFFFتوجبت القضFFFاء بالعقوبFFFة، بالواقعFFFة وبياناتھFFFا وظروفھFFFا 

مFFFن  310عليFFFه المFFFادة  توھFFFو مFFFا نّصFFFھFFFذا القضFFFاء أو الحكFFFم  القFFFانوني الFFFذي اسFFFتوجب

  .قانون ا�جراءات الجنائية سالفة الذكر

                       

بل حذا   ،يماراتي غيره من التشريعات في ھذا المقاملف التشريع ا�الم يخكما               

 اقعة وظروفه والنصمن وبما تحمله في ضرورة إتيان اMساس القانوني للحكم  احذوھ

  :من قانون ا�جراءات الجنائيـة  216المادة فجاء في  ، الذي حكم بمقتضاه

حكم با�دانة يجب أن يتضمن  على اMسباب التي بني عليھا،  وكلّ  يجب أن يشمل الحكم" 

القانون  التي وقعت فيھا وأن يشير إلى نصبيـان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف 

" موجبهالذي حكم ب
1
.  

  

                                                 

 

  )
1
  . 326، المرجع السابق، ص ) إيمان محمد(علي الجابري : انظر -)  
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انتھى فFFFFF ، جتھFFFFFادات القضFFFFFائية حكFFFFFم النصFFFFFوص التشFFFFFريعيةسFFFFFايرت ا�و             

حكFFFFم با�دانFFFFة أن يشFFFFتمل  إّن القFFFFانون أوجFFFFب فFFFFي كFFFFلّ "  :جتھFFFFاد المصFFFFري إلـFFFFـى ا�

مFFFFة تتحقFFFFق فيFFFFه أركFFFFان الجري  بيانFFFـا كافيFFFFا،  علFFFى بيFFFFـان الواقعFFFFة المسFFFFتوجبة للعقوبFFFFة

Mا واFFFت فيھFFFي وقعFFFروف التFFFوالظFFFّت مدلFFFي استخلصFFFا ـة التFFFوت وقوعھFFFة ثبFFFا المحكمFFFنھ

وإذن فمتFFFFى كانFFFFت محكمFFFFة أول درجFFFFة إذا أدانFFFFت الطFFFFاعن فFFFFي جريمFFFFة  ، ھممFFFFن المFFFFتّ 

ھم قFFFد اقتصFFFرت علFFFى قولھFFFا أّن التھمFFFة ثابتFFFة قبFFFل المFFFتّ   اخFFFتKس اMشFFFياء المحجFFFوزة

محكمFFة وكانFFت  ، ة التبديFFديتعFFين معاقبتFFه طبقFFا لFFنص مFFادّ  مFFن محضFFر التبديFFد ومFFن ثFFمّ 

لZسFFFباب التFFFي بنFFFي عليھFFFا دون أن   ثانFFFـي درجFFFة قFFFد قضFFFت بتأييFFFد الحكFFFم المسFFFتأنف

  " .الحكم يكون قاصرا في بياناته واجبا نقضه  فإنّ   ،تضيف شيئـا

  

يجFFFFFب علFFFFFى "  :قضFFFFFت محكمFFFFFة الFFFFFنقض المصFFFFFرية  قFFFFFرار آخFFFFFر وفFFFFFي              

أسFFFباب حكمھFFFا مFFFا  وأن تFFFورد فFFFي ، المحكمFFFة أن تFFFذكر واقعFFFة الFFFدعوى فFFFي بيFFFان واف

..." يدَل على توافر عناصر الجريمة
1
   

سFFFتئناف أن يFFFذكروا يجFFFب علFFFى قضFFFاة ا�"   :جتھFFFاد الجزائFFFري فFFFانتھى إلFFFـى أّمFFFـا ا� 

FFFFَّرارھم كافFFFFي قFFFFتّ فFFFFى المFFFFندة إلFFFFة المسFFFFة للجريمFFFFر المكّونFFFFدأ  ، ھمة العناصFFFFا لمبFFFFطبق

ة بFFFات ومقتضFFFيات المFFFادّ ن قFFFانون العقوة اMولFFFـى مFFFمFFFادّ ر بالمشFFFروعية العقFFFاب المقFFFرّ 

"  من قانون ا�جراءات الجزائية 379
2

  .  

      

عبارات متباينة  ة استعمالھا في كّل مرّ  القضائية المKحظ على ھذه القرارات              

 .في بيانات الواقعة وظروفھا  ذات العيب الذي يشوب الحكم المطعون فيه لىع للتدليل

القانوني للتعبير عن فقدان اMساس القانوني كما ھو الحال فالبعض يستعمل عبارة اMساس 

والبعض يستعمل عبارة القصور في  ، جتھاد اللبنانيلنسبة لمحكمة النقض الفرنسية وا�با

                                                 

 

  )
1
، رقم  20/11/1950و القرار المؤرخ في ، 56، رقم  01/1992/ 10القرار المؤرخ في: انظر -)  
  .  540، 538، المرجع السابق ، ص)عاصم(شكيب صعب  ،  70

  )
2

 85/25، رقم  1982/ 04/ 29خ فيالقرار المؤر، الغرفة الجزائية الثانية ، القسم الثاني :انظر - )  

  . 192ابق ، ص المرجع الس ،)جيKلي( بغدادي
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 الجزائري، البعض ا)جتھادفقدان اMساس القانوني على غرار  التسبيب للتدليل على

  .  ھو حال ا)جتھاد المصري ذاك و التسبيب  يالقصور فيستعمل عبارة  اwخر

  

فھFFي  ، التسFFمياتمھمFFا اختلفFFت مھمFFا كانFFت التعFFابير وه ـأنFFّ ه يمكFFن القFFولـأنFFّ إ)ّ              

مدى حرص القاضFي وتقييم في مراقبة وخKصة قرارھا  دائما نتاج مجھود محكمة الطعن 

س أو الغمFFوض لFFَبتقFFديما وافيFFا  واضFFحا  ) يFFدع مجFFا) ل  ،فFFي تقFFديم أسFFباب مFFا قضFFى بFFه

  .ه ومنھجه ـمن تتبع خطوات ھانوبالشكل الذي يمكّ 

  

  

  يـالفرع الثان

  القضائي اعـدر ا�قتناى مصـالرقابة عل

  

ب علFFى القاضFFي شFFامل لZسFFاس القFFانوني والFFذي يتوّجFFإلFFى جانFFب التعليFFل ال              

ه وبيان مضمونھا مصادر اقتناعب عليه أيضا التدليل على يتوجّ   الجزائي إتيانه في حكمه،

ن جھة الطعن من فحص مدى اسFتقامة حكمFه وحتّى قواعد ا�ستفادة منھا، كّل ذلك كي يمكّ 

   .التي كانت معروضة بين يديـه فيما انتھى إليه �نھاء الخصومة

لى النحو الذي فالقاضي إذن عليه واجب إبراز مصادر قناعته وبيان أثرھا في الملف، ع

مبني عليھا من قبل الھيأة وسKمة التقديـر ال ،تھاى صحّ تتبع أثرھا وفحص مد يفيد

   .ةالمختصّ 

  

لقFFد آثرنFFا دراسFFة ھFFذا الفFFرع فFFي فقFFرتين اثنتFFين، عرضFFنا مظFFاھر الرقابFFة علFFى              

علFى مصFادر وعرضFنا مصFادر الرقابFة  ، )الفقرة اMولـى(مصادر ا�قتناع القضائـي فـي 

  :وذلك على المنوال التالـي  ،)انيةالفقرة الثـ(قتناع القضائي في ا�
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  ا1ولـىالفقرة 

  القضائي الرقابة على ا�قتناعمظاھر 

  

تعليFFFFل عنFFFFد فFFFFي إتيانھFFFFا  القاضFFFFي الجزائFFFFي يجتھFFFFدمFFFFن ا�لتزامFFFFات التFFFFي              

ـة التFFFي اسFFFتند إليھFFFا فFFFي اMدلFFFّ  ،إلFFFى جانFFFب الوقFFFائع التFFFي استخلصFFFھا هقضFFFائه إيFFFراد

 وا�بتعFFاد بھFFا  عFFن كFFلّ ذلFFك ھFFو السFFمو بقناعتFFه  مFFن كFFلّ ھدفFFه  كمFFا أنّ   .تكFFوين عقيدتFFه

   .ةو المجردّ ة الصوريّ  ال  القناعاتـأشك

             

ن يمّكFFFFلتFFFFزام علFFFFى الوجFFFFه الصFFFFحيح والسFFFFليم ھFFFFذا ا�القاضFFFFي  اسFFFFتيفاء نّ إ             

  .نشاطه خطواتتتبع مراحل عمله وترقب جميع ھيأة الطعن من 

) ھFFFي بFFFذلك و ، مصFFFادر قناعتFFFه لكFFFلّ   ضFFFوعية تقFFFديرهمو علFFFى ھنFFFا صFFFّب رقابتھFFFاوتن

  . يالشخصّ إلى أسباب اعتقاده بأي شكل من اMشكال وأبدا تمتد 

المFFFنھج الFFFFذي اسFFFFتقى منFFFه القاضFFFFي ھFFFFذه   ،الرقابFFFFة أيضFFFFا هإطFFFFار ھFFFذينFFFدرج تحFFFFت و

ھFFFFذه منھFFFFافي تشFFFFكيل  ا)سFFFFتفادةالمصFFFFادر والوقFFFFوف علFFFFى مFFFFدى تأثيرھFFFFا وقواعFFFFد 

  .قضائيةال اعةـالقن

  

ا�قتناع  رتستعيد سلطتھا في تقدير مصادأو الطعن محكمة النقض  يُذكر أنّ               

بطريق  وأم ـھا مستقاة بطريق غير سليفيھا أنّ لھا في اللحظة التي يثبت   ،بالذات القضائي

 ) تمتدّ ھي و ، أ�قناعيعلى المصدر بالتحديد  رقابتھا تنصبّ  ا يفيد أنّ ممّ غير مشروع 

)  رقابتھا  أنّ كما  . ختصاصهامن صميم  ذاك طالما أنّھا تعرف أنّ   ،ر القاضيـإلى تقدي

 ةـاMدلّ فيما بين الترجيح  ) عند وذاك و السند  تنصرف إلى نشاطه في المفاضلة بين ھذا

في حالة  الشأن ھو كذلك   الثابت لديه، عن الدليل المعيب هالتفاتالتي بين يديه و) عند 

فـي الفصل اMول، إذ ذاك ھو  طرحناهوھو ما سبق وأن  المعروضة بالملف ـةد اMدلّ تسان

المعترف له بھا خKل جميع أطوار معايشته للدعوى  رالتقدية ممارسته لحريّ  مجال

  .العمومية المعروضة عليه
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ھذا  طالما ثبت أنّ ة الرقابة على مصدر الدليل ممارسمحكمة النقض على يُحضر أيضا و 

ي إلى النتيجة ثابت أصلھا في أوراق الملف، تؤدّ  ،يل وليد إجراءات قانونية سليمةالدل

   .الكشف عنھا في أسباب الحكم الذي نطقت به المحكمة التي تمّ   المنطقية

رقابة مفروضة على اMسباب وذلك لرقابة مدى كفايتھا " محكمة النقض  رقابة إنّ 

النتيجة المترتبة عليھا في إلى ي لكي تؤدّ   طوق،ومنطقيتھا واتساقھا فيما بينھا وبين المن

فالتناقض فيما بين اMسباب نفسھا أو بينھا وبين المنطوق يجعل الحكم مفتقرا ، المنطوق

ة واضحة ـد)ل ل وبالتالي يخضع للرقابة، )ّن ھذا التناقض أو التعارض يدلّ ـى التعليـإل

ه Mنّـ يصلح منطقيا أن تتولد منه نتيجة وھو ما )  ،ا�قتناع على اختKل منھج القاضي في

أن تتحقَق نتيجة من أسباب متساقطة لم يبق منھا شيء يمكن أن   قيتعذر وفق قواعد المنط

".يحمل الحكم عليه 
1

  

  

فعناية محكمة النقض تنصرف إلى فحص أسباب الحكم، لتتبع  وعليه                 

أو أشار إلى دليل بما ورد في نتائجه وأھمل  مصادر اقتناع القاضي فتنقر الحكم الذي حمل

ل على وجوده والحكم ـه ما يفيد موضع الدليل أو ما يدلّ مضمونه والحكم الذي لم يرد بأسباب

طرحه  ه تمّ يعرض دليK و) يعرض ما يفيد أنّـه عّول عليه في تكوين القناعة أو انّـ الذي

ما تنقر الحكم الذي يستند إلى دليل ك. ا حمل القاضي على القناعةجانبا وساق غيره ممّ 

وھمي ) ثبوت له في أوراق الملف والدليل الذي تكون أصوله معلولة وكذا الحكم الذي 

 تكون نتائجه تتعارض وقواعد العقل والمنطق و) تتماشى مع ما سبق  وأورده من وقائع 

ذلك   كلّ  ويؤخذحتَى التناقض الذي يرد في أسباب الحكم أو بين اMسباب ومنطوق الحكم 

  .اعـمن باب فساد منھج القاضي في ا)قتن

من مظاھر الرقابة التي تمارسھا محكمة الطعن في ھذا المقام ما جاء في   نّ إ                 

حكمه  أسبابالقاضي في  إتيان أنّ والذي مفاده  ا�جتھاد اللبنانيجتھاد الجزائري وا�

ا ذلك مستخلص ممّ  أنّ  إلى وا�شارةي استقاھا منه ل على المصدر الذـيدلّ  أنبوقائع دون 

                                                 

 

  )
1
 . 534، المرجع السابق ، ص )عاصم(شكيب صعب : انظر  -)  
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من باب القصور في التعليل  عدّ ما دار في الجلسة من مناقشات يُ  أوالدعوى  أوراقتحمله 

  .الطعن بواجبھا في ممارسة رقابتھا على ھذا الحكم  ھيأةوھو عائق يحول دون قيام 

ا يستوجب النقض ي التسبيب، ممّ بر مشوبا بالقصور فيعت"  :جتھاد الجزائري لقد ذكر ا� 

ه القاضي بإدانة متّھمة من أجل الفاحشة على أساس أنّـقرار غرفة ا�ستئنافات الجزائية 

"التھمة ثابتة   المناقشات التي دارت بالجلسة أنّ  ثبت من أوراق ملف الدعوى ومن
1
.  

يجب  رارا�صفيما يخص ظرف التشديد المتمثل في سبق  أنّ وحيث : " ... أيضااء ـوج

يبين في تسبيبه ما ھي العناصر والحجج التي اعتمد عليھا قضاة غرفة  ا�حالةقرار  أن

ھمين عند تنفيذ جريمة ھو متوفر فعK لدى المتّ  ا�صرارظرف سبق  أنَ )عتبار  ا)تھام 

.."ع .من ق  256ة المادَ  أحكامت عليه القتل العمدي وذلك طبقا لما نصّ 
2
.  

  

  الفقرة الثانية

  القضائي على ا�قتناع ةدر الرقابمصا

  

لFFFFFFFFم يFFFFFFFFرد التFFFFFFFFدليل علFFFFFFFFى مصFFFFFFFFادر ا)قتنFFFFFFFFاع القضFFFFFFFFائي بالشFFFFFFFFكل                  

FFFFFاء بشFFFFFا جFFFFFرار مFFFFFى غFFFFFح علFFFFFريح والواضFFFFFالصMي أن اFFFFFانوني فFFFFFاس القFFFFFب أسFFFFFغل

التشFFFFFFريعات فلقFFFFFFد استشFFFFFFفينا ذلFFFFFFك مFFFFFFن خKFFFFFFل قراءتنFFFFFFا لمFFFFFFا جFFFFFFاء فFFFFFFي بعFFFFFFض 

)  لمصFFFFFFري علFFFFFFى سFFFFFFبيل المثFFFFFFالالتشFFFFFFريعات كالتشFFFFFFريع الجزائFFFFFFري والتشFFFFFFريع ا

    .الحصر

مFFFFFن قFFFFFانون ا�جFFFFFراءات الجنائيFFFFFة  310المFFFFFادة  أنّ  نجFFFFFدالتشFFFFFريع المصFFFFFري ففFFFFFي 

كFFFFFFذلك نFFFFFFة للجريمFFFFFFة ولFFFFFFم تFFFFFFنص إ)ّ علFFFFFFى بيFFFFFFان اMركFFFFFFان المكوّ  ،سFFFFFFالفة الFFFFFFذكر
                                                 

 

  )
1

  12/1988/ 20المؤرخ في قرارال الغرفة الجزائية الثانية، اMول،قسم ، الالمحكمة العليا :انظر  - )  

  . 312العدد الثاني ، ص ،   1990سنة  ، المجلة القضائية،   13/52رقم  

  )
2
، نشFFFFرة  448717، رقFFFFم  18/05/2007،  القFFFFرار المFFFFؤرخ فFFFFي  حكمFFFFة العليFFFFاالم :انظFFFFر  -)  

 . 261ص  ، 66 العدد،  2011سنة القضاة  
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ـة فFFFFFFي رة علFFFFFFى وجFFFFFFوب إيFFFFFFراد اMدلFFFFFFّإشFFFFFFا الFFFFFFنص القFFFFFFانوني ولFFFFFFم يFFFFFFرد بھFFFFFFا أيّ 

  .يحصربالشكل الأسباب الحكم 

حتميFFFFFة إيرادھFFFFFا علFFFFFى  فFFFFFي اMسFFFFFباب ويؤكFFFFFدّ  اMدلFFFFFّةلكFFFFFن الفقFFFFFه مFFFFFا فتFFFFFئ يFFFFFذكر  

تفسيFFFFFـر  بFFFFFل ھنFFFFFاك مFFFFFن ذھFFFFFب إلFFFFFى حFFFFFدّ   ة الحكFFFFFم المطعFFFFFون فيFFFFFه،كأسFFFFاس لصFFFFFحّ 

  .والحجج ـة أسباب الحكم بمعنى اMدلّـ

              

 مصFادر صFريح علFى وجFوب إيFراد  بFه نFص أتلFم يFفالتشريع الجزائFـري   اأمّ               

لكن اجتھادات المحكمة العليا استقرت علFى العمFل بھFا   ي أسباب الحكم،قتناع القضائي فا�

التFFي تقFFع علFFى عFFاتق  ـة فFFي التسFFبيب كFFالتزام مFFن ا�لتزامFFات إيFFراد اMدلFFّ وحتFFَى صFFار يبFFد

  .ما يورده من المسائل الواقعية المحمولة في حكمه كلّ  في الجزائي القاضي

  

اعتبFار تھادات القضائية التي اعتبرت مصدرا قضFائيا فFي ھFذا المجFال جمن ا�و             

متنFاع ري ا�لزام بدفع النفقة ومحضر ا�ه إذا افتقد الحكم ا�شارة إلى ثبوت وجود محضأنّـ

فFFي تطبيFFق  نفقFFة الغذائيFFة،  اعتبFFر ذلFFك خطFFأعFFن دفعھFFا وقضFFي با�دانFFة بتھمFFة عFFدم دفFFع ال

FFة  إنَ .  " ونـالقانFFاء بإدانFFتّ القضFFدفع المFFوفر اھم بFFدھا دون تFFون ضFFة للمطعFFة الغذائيFFلنفق

" ون ـفي تطبيق القان أخط عدّ يُ   ،بالملف متثالا�محضري ا�لزام بالدفع وعدم 
1
 .  

  

وا منFFFه قنFFFاعتھم للقFFFول بFFFأّن عFFFدم إشFFFارة القضFFFاة إلFFFى المصFFFدر الFFFذي اسFFFتق إنّ               

يعFFFّد قصFFFورا فFFFي التعليFFFل بھFFFا ركFFFن مFFFن أركFFFان الجريمFFFة مفتقFFFد فFFFي التھمFFFة المتFFFابع 

  .قرارھم إلى النقض وا�لغاء  ويعرض

ذلك القانون قد خول قضاة الموضوع السلطة التقديرية الكاملة للقول بكفاية أو عدم "...

قضائھم تسبيبا كافيا واعتبارا أّن القرار ه مقابل ذلك ألزمھم بتسبيب أنَّ  إ)َّ ، كفاية دليل ما

  ـة التي استند عليھااMدلّ ار إليھا أعKه لم يبرز العناصر أو خذ وفي الحيثية المشالمتّ 

                                                 

 

  )
1

المجلFFFFFة ، 229680 رقFFFFFم،  18/01/2000 فFFFFFي  خمFFFFFؤر قFFFFFرارلمحكمFFFFFة العليFFFFFا ، ا :انظFFFFFر  -) 
 .309 العدد اMول ، ص،  2001سنة  القضائية،
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ن د القول بانعدام ركذلك أّن مجرّ   د أسباب الحكميح بأّن التھمة غير ثابتة ولم يفنّ للتصر

كافيا وھو ما يجعل أن القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور  العلم أو القصد الجنائي ) يعدّ 

".... في التعليل والتسبيب 
1
.  

  

عFFFFدم مناقشFFFFة قضFFFFاة المجلFFFFس لمسFFFFألة أثارتھFFFFا المحكمFFFFة  أيضFFFFا أنّ  وجFFFFاء             

مFFن بFFاب القصFFور فFFي  ھFFا بمFFا تفتقFFر إليFFه مFFن بيFFان ، يعFFدّ العليFFا �بطFFال قFFرارھم وإثرائ

بعFFد أن كانFFت القناعFFة بFFالبراءة  ا)قتنFFاع بعFFد ا�دانFFة  التعليFFل والFFنقص فFFي بيFFان مصFFدر

   .قبل النقض 

المحكمة العليا قد سبق لھا وأن  ستخلص من القرار المطعون فيه بأنّ ه بالفعل يـحيث أنّ  "

قضاة  الذي قضى ببراءة المتّھم على أساس أنّ  07/10/1993نقضت القرار المؤرخ في 

، غير أّن التي تثبت وجود التھمة الموجودة بالملفالموضوع لم يناقشوا وسائل ا�ثبات 

سائل ا�ثبات لتسبيب لقضية بعد ا�حالة، لم يناقشوا وقضاة الموضوع عند النظر في ا

بل في  ، سوا حكمھم على حيثيات المحكمة العليا التي لم تفصل في الموضوعا�دانة وأسّ 

  .نقطة قانونية عرضت عليھا 

وجدت على معطيات  ـة المتّھم إننوا إدانالموضوع أن يبه كان على قضاة ـ حيث أنّـ

2".ا ـلمحكمة العليالملف وليس على حيثيات ا
    

  

ة الثبوتية سند ) يتوفر على القوّ  إلىالقرار الذي يستند عتبر أيضا )غيا يُ               

  :  البراءة حيث جاء أوالقاطعة لتوقيع العقوبة 

 "FFFّث أنFFFوحيFFFة مFFFين حقيقFFFتّ ه يتبFFFه أّن المFFFتظلم منFFFرار المFFFذ ن القFFFرام ھم اتخFFFود ل�جFFFكمتع

) توجFFFد بFFFالملف الصFFFحيفة القضFFFائية التFFFي ھFFFي الوثيقFFFة  ولFFFه سFFFوابق قضFFFائية مFFFع أنFFFّه

                                                 

 

  )
1

 31/05/2002المFFFؤرخ فFFFي  القFFFرار،  فFFFة الجFFFنح والمخالفFFFاتغر، لمحكمFFFة العليFFFا ا :انظFFFر  -) 

  .158، الجزء اMول  ،عدد خاص ، ص 2002)جتھاد القضائي، سنة ا،  197546رقم 

  )
2

  11/11/1998قFFFFرار المFFFFؤرخ فFFFFي ال ، غرفFFFFة الجFFFFنح والمخالفFFFFات، المحكمFFFFة العليFFFFا :انظFFFFر -) 

  .146ص  ،، عدد خاصا)جتھاد القضائي  ، 175856رقم 
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ھم بمتعFFFود ا�جFFFرام فFFFاكتفى قضFFFاة الموضFFFوع بوجFFFود الشFFFرعية الوحيFFFدة لتصFFFف المFFFتّ 

ھم صFFFFفوا المFFFFتّ لي" باكتشFFFFاف الھويFFFFة "   بطاقFFFFة الشFFFFرطة بFFFFالملف والتFFFFي تسFFFFمى عFFFFادة

ن شFFّك علFFى رت بFFدوة شFFرعية قFFد أثFFَّم وھFFذه البطاقFFة التFFي لFFم تكتسFFب قFFوّ بمتعFFود ا�جFFرا

قFFFرار أصFFFبح ال ،  ومFFFن ثFFFمّ التFFFي أصFFFبحت خاليFFFة مFFFن القاعFFFدة الشFFFرعية تقFFFدير العقوبFFFة

"المطعون فيه متعرضا للنقض 
1
.  

  

مجملھا يؤكد على ضرورة إيضاح  لمKحظ من نصوص ھذه القرارات أنّ ا             

بشكل  يھاوسائل ا�ثبات التي اعتمد عل المصدر الذي استقى منه القاضي قناعته وإبراز

    . ن من تتبعھا وفحص منھج استقائھان ھيأة الطعو بالشكل الذي يمكّ  سليم في أسباب حكمه،

قتنFFFاع القضFFFائي المقFFFام علFFFى ضFFFرورة إتيFFFان مصFFFدر ا� فFFFي ھFFFذاجتھFFFاد اللبنانFFFـي ا� دلّ و

أي محكمFFFFFFة  -فيكFFFFFFون مFFFFFFن المطلFFFFFFوب منھFFFFFFا "..  :أو ا�شFFFFFFارة إليFFFFFFه فFFFFFFي الحكFFFFFFم ب

والغمFFFوض  أخFFFذ بھFFFا بصFFFورة ) تFFFدع مجFFFا) للشFFFكّ ة التFFFي تـبيFFFان اMدلFFFّ -الموضFFFوع 

")وا�لتبFFFاس
2
عبFFFارة  وإن لFFFم يFFFأت بصFFFيغة الوجFFFوب إ)َ أنّ ھFFFذا القFFFرار يشFFFار الFFFى أّن .  

ّ فيھا ما يدل" يكون من المطلوب "    . ل على ا�لزام ـ

  

  يـالمطلب الثان

  ونــالقان الرقابة على

  

ات يحظFFFFر علFFFFى القاضFFFFي الجزائFFFFي خلFFFFق مبFFFFدأ الفصFFFFل بFFFFين السFFFFلط إِنِ◌◌ّ               

ى وإن وقFFFع أمFFFام حالFFFة تFFFّح ،ف بالتشFFFريع الفFFFرديلFFFَھFFFو غيFFFر مكإذ القFFFانون أو إنشFFFائه 

  مبدأ  كما أنّ  .ينظر الواقعة المعروضة عليهيتھيأ لمن حا)ت الفراغ القانوني وھو 

                                                 

 

  )
1

 31162رقم  ،20/06/1984في  خالقرار المؤر ،الغرفة الجزائية الثانية القسم الثاني، :انظر - ) 

 . 402المرجع السابق ، ص  ،)جيKلي( بغدادي

 )
2

المرجFFFع ) عاصFFFم (شFFFكيب صFFFعب،  261 مرقFFF ،16/09/1952القFFFرار المFFFؤرخ فFFFي : انظFFFر - )
 . 552السابق، ص 



  

 

136

  

القFFFانوني الFFFذي بFFFين يديFFFه وأن يجتھFFFد فFFFي بسFFFطه  يتجاھFFFل الFFFنص الشFFFرعية يقتضFFFي أ)ّ 

علFFFى الواقعFFFة المطابقFFFة لFFFه وھFFFو مFFFا يجعلFFFه يخFFFوض فFFFي البحFFFث عFFFن المFFFنھج القFFFانوني 

القاضFFFي طبFFFَق صFFFحيح القFFFانون مFFFن عدمFFFه تلFFFك ھFFFي  والقFFFول أنّ  السFFFليم لتطبيFFFق القFFFانون

  .لغة ھيأة الطعن عند نظرھا الدعوى المطعون فيھا أمامھا

  

يتطلFFFFب  لقاضFFFFينوني فFFFFي الحكFFFFم الFFFFذي أصFFFFدره افحFFFFص الجانFFFFب القFFFFا إنّ               

يضFFFفيه تتعلFFFق بالوصFFFف القFFFانوني الFFFذي ، الزاويFFFة اMولFFFى النظFFFر فFFFي زاويتFFFين اثنتFFFين

تنصFFFFب علFFFFى مFFFFدى نجاحFFFFه فالزاويFFFFة الثانيFFFFة ا أّمFFFF  ،علFFFFى الواقعFFFFة المعروضFFFFة عليFFFFه

  .وتوفيقه في تطبيق القانـون عليھا

قابFFFة الر )الفFFFرع اMول( تنFFFاول  ،لقFFFد ارتأينFFFا تفصFFFيل ھFFFذا المطلFFFب فFFFي فFFFرعين اثنFFFين

ذلFFFك علFFFى   ،ونـالرقابFFFة علFFFى تطبيFFFق القانFFF) الفFFFرع الثFFFاني( وتنFFFاول  ،علFFFى التكييFFFف

  : هـي بيانـالمنوال اwت

  

  الفـرع ا1ول

  ى التكييفـالرقابـة عل

  

ى إ)َ بعFFد إعطFFاء ھFFذه الوقFFائع الوصFFف تطبيFFق القFFانون علFFى الوقFFائع ) يتFFأتَّ  إنّ             

صFFميم عمFFل القاضFFي الجزائFFي البحFFث فFFي الوصFFف  ويعتبFFر مFFن ، القFFانوني الصFFحيح لھFFا

طFرف مFن  دم إيكال ھذه المھمFة أو إشFراك أيّ القانوني المKئم للواقعة المعروضة عليه وع

فإعطFاء الوصFف القFانوني للواقعFة يعتبFر  إطراف الدعوى أو من خارجھا في ھFذا العمFل، 

فھFFم القانFFـون وتفسFFيره  ة ومكناتFFه فFFيإذ بFFه تبFFرز قدراتFFه الفنيFFّـ عصFFب نشFFاطه القضائFFـي، 

  .وتطبيقه أيضا
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لقد ارتأينا إبراز مواقع الرقابة على النشاط الذي يقوم به القاضي من خKل               

اMولى نستعرض فيھا مظاھر الرقابة على التكييف الذي ينتھي إليه النقطة  ،اثنتين نقطتين

فتناولنا   )الفقرة الثانية( اأمّ  ،)الفقرة اMولـى( ه وھو ما تناولت، في حكمه الجزائي  القاضي

  :وذلك على المنوال اwتي بيـانه القضائية فيھا مصادر ھذه الرقابة 

               

  الفقرة ا1ولـى

  مظاھر الرقابة علـى التكييف

  

اضFFFFي وراء قFFFFد يتبFFFFادر إلFFFFى ذھFFFFن المFFFFرء سFFFFؤال حFFFFول ضFFFFرورة سFFFFعي الق              

  .عناصرھا وظروفھا ا دام ثبت له باليقين قيامھا بكلّ م ي للواقعةالوصف القانون

ي يضFFFFع القاضFFFF أنّ : ؤل يتجسFFFFد فFFFFي الصFFFFورة التاليFFFFة الجFFFFواب علFFFFى ھFFFFذا التسFFFFا إنّ 

لبسFFFھا يُ  ثFFFمّ   ،عـوفقFFFا لمFFFا ھFFFي موجFFFودة عليFFFه فFFFي الواقFFF الواقعFFFة فFFFي موضFFFعھا الحقيقFFFي

فيُكسFFFبھا بFFFذلك  سFFFما قانونيFFFـاوأخيFFFرا يعطيھFFFا ا ، زھFFFا بFFFه عFFFن غيFFFـرھامقاسFFFھا يميّ بلباسFFFا 

  .ن شابھھاعن غيرھا ممّ  ة تُعرف بھا )حقاھويّـ

بإعطائھFFFا وصFFFفا   إ)ّ  تخضFFFع للقانFFFـون مFFFا واقعFFFة ) سFFFبيل للقاضFFFي فFFFي إثبFFFات أنّ إذن 

  .اصطلح عليه بالتكييف 

  

ما ھو وإنّ ھو التكييف القضائي، ليس التكييف في ھذا المقام المقصود ب إنّ              

يُقصد بالتكييف القانوني بيان حكم "  :فجاء  اMول قه الفقھاء عن الذي فرّ ييف القانوني التك

كما   دة،شّكل جريمة محدّ نة تُ و ما يقوم به القانون، عندما يقّرر أّن واقعة معيّ القانون أ

فيعني المطابقة  اMولا أمّ ) ...مخـالفةأو جنـحة  ،جنـاية( يتضمن تحديد طبيعة ھذه الجريمة

  .ممارسة القاضي لوظيفته بين الواقعة المرتكبة وتكييفھا القانوني من خKل 
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مصطلح التكييف وأّن  صطKحينا�ة خلطا في الفقه والقضاء بين ثمَّ  ويKحظ أنّ   

"القانونـي يُستعمل غالبا للد)لـة على تكييف الواقـعة 
1
 .  

  

   : عبَر بعض الفقھاء عن التكييف بقولھمو               

ق علFFى طبFFّد وسFFحبه ليُ التكييFFف وسFFيلة القاضFFي فFFي إنFFزال القFFانون مFFن عليائFFه الُمجFFرّ " 

FFFFي الواقFFFFة فيلتقFFFFـالواقعFFFFونـع والقان ."
2
إسFFFFباغ تكييFFFFف مFFFFا "  : وتكييFFFFف الواقعFFFFة يعنFFFFي 

ا تكييFFFف الجريمFFFة فيعنFFFي تصFFFنيف الجريمFFFة فFFFي إطFFFار التقسFFFيم أّمFFF ، دةعلFFFى واقعFFFة محFFFدّ 

."الثKثي للجرائم 
3

  .جنـاية، جنـحة أو مخـالفة ومعناه  

  

ي وھFFFو مFFFا كFFFان ُخKصFFFة ـقانونFFF"  : ون نوعFFFانـحيFFFث القانFFF التكييFFFف مFFFن إنّ              

FFFة علFFFرة قانونيFFFق فكFFFةـتطبيFFFو ، ى الواقعFFFّرقة بأنFFFي السFFFول فFFFف المنقFFFك تكييFFFال ذلFFFه مث

قFFFانوني وھFFFو مFFFا كFFFان استخKصFFFه متوقفFFFا علFFFى تطبيFFFق أفكFFFار  وغيFFFر ، للغيFFFرمملFFFوك 

". ه ُمخل بالحياءـنية كتكييف الفعل بأنّ غير قانو
4

           

 ل جريمFFFةإيجFFFابي باعتبFFFار الواقعFFFة تُشFFFكّ  ا إّمFFF فھFFFو حيFFFث المضFFFمون التكييFFFف مFFFنأّمFFFا 

 نFFFص سFFFلبي وھFFFو عFFFدم تطابقھFFFا مFFFع أيّ  تكييFFFفھFFFو  أو ، نعFFFيّ القFFFانوني الم صوفقFFFا للFFFن

  .ون ـتجريمي في القان

              

 فيالقاضي المنطق القضائي  استعمال عمال التكييف وسKمته ة إحّ وتقتضي ص             

الذي ينتھي إلى مطابقة القاعدة القانونية المختارة  و ، التحليل والربط وا�ستنتاج القانوني

نة و ذلك اMمر ھو على شاكلة معيّ  ى يصل إلى أنّ تّ ح  ،ية المعروضةلحقيقة الواقعة المادّ 

  .لة ومقنعةة معلّ قيُفصح بعد ذلك على قراره بطري

                                                 

 

  )
1
لتكييFFFFFFف فFFFFFFي المFFFFFFواد الجنائيFFFFFFة، ا�سFFFFFFكندرية، دار ، ا)محمFFFFFFد( علFFFFFFي سFFFFFFويلم : انظFFFFFFر -)  

 .    30،  ص 2005 سنة ، المطبوعات الجامعية

  )
2
، التكييFFFف القFFFانوني للFFFدعوى فFFFي قFFFانون المرافعFFFات، دار )محمFFFود(محمFFFود إبFFFراھيم: انظFFFر -)  

  .09،  ص 1982 سنة  الفكر العربي،

  )
3
  . 16،17، المرجع السابق، ص )محمد( علي سويلم : انظر -)  

  )
4
 . 670المرجع السابق،  ص  ، )سعيد(عبد اللطيف حسن  :انظر -)  
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و) تقFFوم مقFFام الFFرخص التFFي يجFFوز  ، وعمليFFة التكييFFف ھFFذه ھFFي التFFزام مFFن التزاماتFFه 

  .له  استعمالھا أو ا�نصراف عنھا أثناء نظره الدعوى المطروحة عليه

والخطFFFFأ فيFFFFه  ، مسFFFFألة قانونيFFFFة بحتFFFFةھFFFFو التكييFFFFف  نّ أوالجFFFFزم أيضFFFFا نسFFFFتطيع القFFFFول 

ي بFFFالنقض لقFFانون يعنFFFي قيFFام الرقابFFFة والتصFFدّ خطFFأ فFFFي اوال ، يعنFFي الخطFFFأ فFFي القFFFانون

  .وا�بطال

  

 مFFFFا جFFFFاء وظھFFFFر فFFFFي فيتبFFFFرز مظFFFFاھر الرقابFFFFة علFFFFى التكييFFFFف  نFFFFذكر أنّ                

  .على أعلـى مستويـاتھاومختلف اMنظمة بالقضائية  جتھاداتا� مجموع

ھم تّ د إلFFFى المFFFمFFFا أسFFFن إلFFFى أنّ  ذھبFFFت  298محكمFFFة الFFFنقض المصFFFرية فFFFي قرارھFFFا رقFFFم ف

ھFFFFذا المFFFFال تنفFFFFي عنFFFFه سFFFFلوك ملكيتFFFFه ل مFFFFن واقعFFFFة حصFFFFوله علFFFFى مFFFFال بالتھديFFFFد أنّ 

 Mنّ   كيFFFة المFFFال وا)سFFFتيKء عليFFFه بFFFالقّوة والتھديFFFد،فKFFF يمكFFFن الجمFFFع بFFFين مل ، المجFFFرم

)خFFFFتKف وتبFFFFاين عناصFFFFرھما كجFFFFريمتين فFFFFFي  يFFFFام الواقعFFFFة الثانيFFFFة ينفFFFFي اMولFFFFFىق

  .القانـون 

مشFFاھدة شFFخص يسFFير فFFي الطريFFق فFFي سFFاعة  أنّ   إلFFىانتھFFت  199 وفFFي قررھFFا رقFFم 

د بFFFFل مجFFFFرّ  قبضFFFFا عFFFFدّ ) يُ  ،متFFFFأخرة مFFFFن الليFFFFل و مطالبتFFFFه بتقFFFFديم بطاقتFFFFه الشخصFFFFية

.اسFFFتيقاف 
1
إجFFFراء مسFFFتلزم بطبيعFFFة  رق وأّن كFFFلّ بFFFين ا�جFFFراءين اخFFFتKف وفFFFا ذلFFFك أنّ  

  .ما سبقه 

  

ت محكمFFFFFة الFFFFFنقض المصFFFFFرية تصFFFFFدّ المKحFFFFFظ علFFFFFى ھFFFFFذين القFFFFFرارين أّن               

لمراجعFFFة الوصFFFف الFFFذي أعطFFFاه القاضFFFي للواقعFFFة والFFFذي كFFFان يخFFFالف تمامFFFا الحقيقFFFة 

  .بالشكل الذي يجعله ) ينطبق عليھا 

  

                                                 

 

  )
1

 فFFFFFFFي المFFFFFFFؤرخ  قFFFFFFFرارال،  298رقFFFFFFFم ،  08/05/1950 مFFFFFFFؤرخ فFFFFFFFيالقFFFFFFFرار ال :انظFFFFFFFر -)

 . 67ص  المرجع السابق،   ،)محمد(علي الكيك  ،199 رقم ،  14/03/1938
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  :جاءالقضاء الجزائري وفي اجتھادات              

ة ) جل مخالفأعقوبة على الطاعن من  - في قضية الحال -حكمة الجنايات بتسليطھا م إنّ " 

لعدم منحھا الوصف القانوني للواقعة  في تطبيق القانون أخطأتقد  ،وجود لھا قانونا

 ھو عقد خاص ومخالفته ) تشكل جريمة  العقد المبرم بين الطرفين نّ M ،المنظورة أمامھا

 استوجبلك ذومتى كان  ، إذ كان لزاما عليھا أن تراقب سKمة الوصف القانوني الصحيح

القاضي  نّ ھو أوما سلف قوله  إلىوبھذا القرار عدنا .  1"رار المطعون فيهنقض وإبطال الق

  . لم يعرفھا التشريع بنصوصهجرائم  ون وسنّ ـنه خلق القانأليس من ش

ستئناف تغيير الوصف القانوني ه ) يسوغ لقضاة ا�نّ أغير "  : جاء قرار آخرو في 

" للواقعة بدون تسبيب 
2
.  

  

المحكمة العليا ألزمت محكمة الجنايات  ھذين القرارين أيضا أنّ  يؤخذ علىو              

ھام قد أعطته للواقعة تّ لوصف القانوني الذي تكون غرفة ا�بفحص مدى سKمة ا

ستئناف عند فحص الوصف الذي تكون دت قضاة ا�ھا قيّ كما أنّ   ،المعروضة عليھا

تعليل  معمراجعته  هتقديرالمحكمة على مستوى الدرجة اMولى قد أضفته على الواقعة 

  .قضائھم ذلك 

  

  الفقرة الثانية

  مصادر الرقابة على التكييف

  

ت ة من قاعدة الشرعية نصّ لتزام بمبدأ التكييف مستمدّ قاعدة ا� سلف القول أنّ              

عليھا بعض التشريعات صراحة وأخرى تداركت ذلك بما جاء تبعا في اMعمال القضائية 

                                                 

 

  )
1

سنة  ، المجلة القضائية، 38463رقم  ،14/03/2000 المؤرخ في قرارال، المحكمة العليا: انظر - )
  .309ص  ، العدد اMول،2001

  )
2

المرجع  ، )جيKلي ( بغدادي   ، 35213رقم ،  21/01/1986المؤرخ في القرار  :انظر -) 
 .246ص   ،السابق
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ن اصبحت مرجعا إلزاميا شأنھا شأن القاعدة التشريعية، لما حملته من التي ما فتئت أ

  .قواعد إلزامية للقضاة 

بFFFين مؤيFFFد للرقابFFFة علFFFى التكييFFFف وبFFFين  الFFFرأيفFFFي فرنسFFFا اختلFFFف الفقFFFه فFFFي               

تحديFFFFد نطاقھFFFFا علFFFFى خKFFFFف الFFFFبعض الFFFFذين  إلFFFFىالFFFFبعض ذھFFFFب  أنّ بFFFFل  ، معFFFFارض

محكمFFFFFة الFFFFFنقض  رأيس ھFFFFFذا التضFFFFFارب علFFFFFى وانعكFFFFF ، مجFFFFFال ممارسFFFFFتھا أطلقFFFFFوا

  : والتي يمكن حصرھا في ثKث  الرأية مراحل في الفرنسية التي عرفت عدّ 

وفيھFFFFا  ، )غFFFFداة وضFFFFع تقنينFFFFات نFFFFابليون( 1920سFFFFابقة علFFFFى سFFFFنة مرحلWWWWة               

فFFFرض رقابتھFFFا علFFFى التكييFFFف واعتبFFFرت ھFFFذا واجFFFب مFFFن  إلFFFىذھبFFFت محكمFFFة الFFFنقض 

  .واجباتھا

د اقتصFFFرت فيھFFFا الرقابFFFة علFFFى الجFFFرائم التFFFي حFFFدّ  1820سFFFنة  بFFFدأت مرحلWWWة              

  .ةـاMساسيع عناصرھا المشرّ 

أعلنFFFFت محكمFFFFة الFFFFنقض الفرنسFFFFية وفيھFFFFا  05/08/1831مFFFFن  بFFFFدأتمرحلWWWWة              

د بFFFين جريمFFFة وأخFFFرى أو بFFFين مسFFFائل حFFFدّ ھFFFا فFFFي مراقبFFFة التكييFFFف دون مFFFا تفرقFFFة حقَّ 

ھFFا الشFFھير فFFي إحFFدى بمقتضFFى حكم ، وأخFFرى لFFم تحFFظ بھFFذا التحديFFدالقFFانون مفھومھFFا 

قFFFت فيFFFه بFFFين الحكFFFم الFFFواقعي والحكFFFم القFFFانوني وأخضFFFعت الFFFذي فرّ  قضFFFايا الصFFFحافة

"  - 05/08/1931حكم في  -اMول دون الثاني لرقابتھا 
1
 .  

  

لمحكمFFFFFة  أنّ  وھFFFFFو ، رأي واحFFFFFد علFFFFFى اسFFFFFتقرّ ف  القضFFFFFاء المصFFFFFري أّمFFFFFا              

الخطFFFأ لة قانونيFFFة وأنَّ اMمFFFر مسFFFأنَّ علFFFى اعتبFFFار أحFFFّق الرقابFFFة علFFFى التكييFFFف، قض الFFFن

فFFFرض  حFFFقّ لمحكمFFFة الFFFنقض "   :فFFFي القFFFانون يFFFؤدي إلFFFى الخطFFFأ فFFFي تطبيقFFFه  فجFFFاء 

الرقابFFFة علFFFى التكييFFFف الFFFذي تجريFFFه محFFFاكم الموضFFFوع فFFFي مجFFFال الوقFFFائع الموضFFFوعية 

" ةـأو ا�جرائي
2
.  

  
                                                 

 

  )
1

  . 62، المرجع السابق، ص ) محمد(  الكيكعلي : انظر  - )

  )
2

  .62 صالمرجع السابق،  ،)محمد(علي الكيك : انظر  -) 
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ت المحكمFFFة العليFFFا وأكFFFدّ القضFFFاء الجزائFFFري اسFFFتقَر علFFFى وجFFFوب التكييFFFف                

خKFFFFل  وھFFFFو عصFFFFب نشFFFFاطه ، التكييFFFFف اختصFFFFاص قاضFFFFي الموضFFFFوع أنّ الجزائريFFFFة 

ه وھFFFFو أيضFFFFا مجFFFFال ممارسFFFFت ، تعاملFFFFه مFFFFع الFFFFدعوى العموميFFFFة التFFFFي تعFFFFرض عليFFFFه

  .ي ـل الكافي والوافK بالشكطالما جاء حكمه معلَّ  للسلطة التقديرية التي منحت له

 تكييFFFFف الوقFFFFائع مسFFFFألة موضFFFFوعية  مFFFFن المسFFFFتقر عليFFFFه أنّ " :   لقFFFFد انتھFFFFت إلFFFFى أنFFFFّه

بتعليFFFل  ا رطالمFFFا كFFFان ھFFFذا التكييFFFف مبFFFرّ   ،تFFFدخل ضFFFمن السFFFلطة التقديريFFFة للقاضFFFي

.." ون ـاف وفقا للقانـك
1
.  

 ولFFFم تتFFFرك لFFFه بFFFذلك الخيFFFارت وجFFFوب التكييFFFف مFFFن قاضFFFي الموضFFFوع صFFFراحة وأقFFFرّ 

  .في ممارسة أو عدم ممارسة التكييف على الواقعة المعروضة عليه 

مقيFFFدة بالوصFFFف القFFFانوني  ھFFFاأنّ ذلFFFك ) يعنFFFي  أنّ  إ)"  : 9693القFFFرار رقFFFم  فجFFFاء فFFFي

أن  ،أي جھFFFات الحكFFFم  ،مFFFن الواجFFFب عليھFFFا  أنFFFّهبFFFل   ،ھمأجلFFFه المFFFتّ أحيFFFل مFFFن الFFFذي 

ل قضFFFFاءھا تعلFFFFيK علFFFFَـن تُ علFFFFى شFFFFرط أ، ي الصFFFFحيحـالقانونFFFF تعطFFFFي للوقFFFFائع وصFFFFفھا

"كافيـا 
2
.  

  

             FFFF مFFFFن  518ة تشFFFFريع المغربFFFFي فFFFFنص علFFFFى ذلFFFFك صFFFFراحة بFFFFنص المFFFFادّ ا الأمَّ

   :قانون المسطرة الجنائية فجاء فيھا 

اMحكFFFام الصFFFادرة  مFFFة ضFFFدّ يتFFFولى المجلFFFس اMعلFFFى النظFFFر فFFFي الطعFFFون بFFFالنقض المقدّ "

صFFFحيح للقFFFانون ويعمFFFل علFFFى توحيFFFد عFFFن المحFFFاكم الزجريFFFة ويسFFFھر علFFFى التطبيFFFق ال

  .ا)جتھاد القضائي 

                                                 

 

  )
1

المحكمFFFFة ( المجلFFFFة القضFFFFائية ،87642رقFFFFم ،  19/11/1991فFFFFي  المFFFFؤرخقFFFFرار ال:انظFFFFر -) 
 . 309ص   ،الثاني، العدد 1991، سنة )العليا

  )
2

، المرجFFFFع )جيKلFFFFي ( ، بغFFFFدادي  9693رقFFFFم ، 16/04/1974القFFFFرار المFFFFؤرخ فFFFFي  :انظFFFFر - )
 .242السابق ، ص 
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تمتFFFد مراقبFFFة المجلFFFس اMعلFFFى إلFFFى التكييFFFف القFFFانوني للوقFFFائع المبنيFFFة عليھFFFا المتابعFFFة 

الجنائيFFFFة ، لكنھFFFFا ) تمتFFFFد إلFFFFى الوقFFFFائع الماديFFFFة  التFFFFي يشFFFFھد بثبوتھFFFFا قضFFFFاة المحFFFFاكم 

ي الحFFا)ت التFFي يجيFFز فيھFFا مFFا عFFدا فFF ، الزجريFFة و) إلFFى قيمFFة الحجFFج التFFي أخFFذوا بھFFا

  ." القانون ھذه المراقبة

  

  الفرع الثاني

  الرقابة على تطبيق القانون

  

أيضFا التطبيق السليم والصحيح للقانون يسبقه حتما التكييف السليم والصFحيح  إنّ              

  .ية التي عرضت عليهقاضي قد أضفاه على الواقعة المادّ الذي يكون ال

ى حتFّتنقله مFن الواقعFة  ة مراحلھذه النتيجة ا)يجابية فھو يمّر بعدّ  حصيلى يتسنى له توحتّ 

التFي لFيس لFه  عمله ھذا محاط بنFوع مFن الرقابFة  ذلك أنّ   القانوني الواجب التطبيق، النص

نFوع مFن الضFمور أو العلFل التFي تجعلFه طُعمFا للFنقض  ا�فKت منھا إذا مFا شFاب عملFه أيّ 

  .وا�لغاء

  

فFFFي ھFFFذا المضFFFمار والنظFFFر الجزائFFFي صFFFد الوقFFFوف علFFFى نشFFFاط القاضFFFي ق             

مFFFارس علFFFى ھFFFذا النشFFFاط وتقَصFFFي مصFFFادر ھFFFذه الرقابFFFة فFFFي مظFFFاھر الرقابFFFة التFFFي تُ 

) الفقFFFرة اMولFFFـى(اثنتFFFين  تناولنFFFا ھFFFذا الفFFFرع فFFFي فقFFFرتين  التشFFFريعية وغيFFFر التشFFFريعية،

فتعFFFرض مصFFFادر  )الثانيFFFةالفقFFFرة ( أّمFFFا ، تعFFFرض مظFFFاھر الرقابFFFة علFFFى تطبيFFFق القFFFانون

  :لناه على النحو اwتـي بيـانه كّل ذلك فصّ   ،الرقابة على تطبيق القانون
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  الفقرة ا1ولـى

  مظاھر الرقابة علـى تطبيق القانـون

بFFFالفھم الصFFFحيح و إعطFFFاء الوصFFFف القFFFانوني الKئFFFق بالواقعFFFة  لFFFن يتFFFأتَى لFFFه ذلFFFك إ)ّ و  

 .ةـيالمادّ 

  

سFFFFنى للقاضFFFFي الجزائFFFFي تطبيFFFFق القFFFFانون تطبيقFFFFا صFFFFحيحا علFFFFى يت لكFFFFي               

مطالFFFFFب أو) بتحديFFFFFد الFFFFFنص القFFFFFانوني الواجFFFFFب  فھFFFFFو ، الوقFFFFFائع المعروضFFFFFة عليFFFFFه

 . تحديد مضمونهنتقال بعد ذلك إلى ا� ثمّ  ، التطبيق

 يFFةمقارنFFة الFFنص القFFانوني مFFع عناصFFر الواقعFFة المادّ بويبFFرز مجھFFوده فFFي ھFFذا المجFFال 

م وھFFFFذا الFFFFنص واسFFFFتخKص الرابطFFFFة بFFFFين الفعFFFFل المجFFFFرّ  الFFFFدعوىالمطروحFFFFة بملFFFFف 

لينتھFFي فFFي اMخيFFر إلFFى تحديFFد العقFFاب  ،هـرة لFFالعقوبFFة المقFFرّ كFFذلك الFFذي ينطبFFق عليFFه و

  . ر إدانتهـبعد تقريھم تّ المناسب للم

  

إلFFFى التكييFFFف السFFFليم للوقFFFائع يFFFؤدي حتمFFFا فFFFي الوصFFFول القاضFFFي  نجFFFاح إنّ              

ينتھFFFي بFFFه  فيFFFه  هخطFFFأ وأنّ بالشFFFكل الصFFFحيح لقFFFانون عليھFFFا اتطبيFFFق نجاحFFFه فFFFي إلFFFى 

  . ونـحتما إلى الخطأ في تطبيق القان

مFFFرتبط مباشFFFرة بمعرفFFFة القFFFانون ھFFFذا فFFFي تطبيFFFق  الFFFدقيق والشFFFامل همFFFفFFFإّن تحكّ لFFFذلك 

بالشFFFFFكل  وتفسFFFFFيرھما ، ى الFFFFFنص غيFFFFFر التجريمFFFFFيحتFFFFFّالFFFFFنص التجريمFFFFFي و وإدراك

  . ون ونطاق  القاعدة القانونية الواجبة التطبيق تحديد مضمو الصحيح والسليم 

 

باMعمال التشريعية والتحضيرية  في تفسير النصھنا ويستعين القاضي              

  .ما سبقه من اجتھادات قضائية وبكلّ بل  ، لوضعه

  بالشكل الذي يحيد به عن مضمونه، وليس له التوسع في تفسير النص الواضح الصريح

النص  مّما ھو عليهعلى خKف ذلك  بالوقوف على استخKص معناهط فقھو مطالب ف

نطاق النص  داخل  ع ومقصده الغامض الذي يعمد فيه إلى البحث وراء إرادة المشرّ 

  .ھم تّ ذلك مراعاة مصلحة الم كلَ   ،) يُسمح له ھنا باستعمال القياس فيما شابه و  نفسه،
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 ُمFFFFبھمٌ  ذا لFFFFو اعتFFFFرض القاضFFFFي نFFFFصٌ مFFFFاھFFFFو، السFFFFؤال المطFFFFروح لكFFFFن               

  لم يُطرح له شبيھا في تاريخ اMحكام القضائية ؟ غامضٌ 

الFFذي أعطFFى مثFFا) أوضFFح بFFه "  perlain "مثFFل ھFFذا السFFؤال أجFFاب عنFFه الفقيFFه بيFFر)ن

عليFFFه البحFFFث وراء القيمFFFة  وأنّ  ، فFFFي عقلFFFه وتفكيFFFره تميFFFزه مأنFFFَالقاضFFFي لFFFيس آلFFFة و أنّ 

  .ي ـھذا النص القانون المطلوب حمايتھا عند سنّ 

 ّمFFFFFةحضFFFFFرت دخFFFFFول المركبFFFFFات فFFFFFي حديقFFFFFة عا )ئحFFFFFة مFFFFFن لFFFFFوائح الشFFFFFرطة أنّ " 

ة عFFFن ـالشFFFرطة ھFFFي المسؤولFFF إنّ   .ووضFFFعت علFFFى بFFFاب الحديقFFFة )فتFFFة توضFFFح ذلFFFك 

دة تFFFFدخل الشFFFFرطي الواقFFFFف أمFFFFام بFFFFاب الحديقFFFFة رأى سFFFFيّ  ولنفFFFFرض أنّ ، تنفيFFFFذ ذلFFFFك

قFFFد يفكFFFر الشFFFرطي  ة الطفFFFل مركبFFFة ؟أليسFFFت عربFFF  ،الحديقFFFة ومعھFFFا عربFFFة بھFFFا طفFFFل

ولكFFFن تFFأتي سFFFيارة إسFFعاف طالبFFFة دخFFول الحديقFFFة  . ھFFا غيFFFر ممنوعFFةيقتنFFFع بأنّ  قلFFيK ثFFمّ 

 فھFFFFل يسFFFمح للسFFFيارة بالFFFFدخول فFFFي الحديقFFFFة ؟  ،لعKFFFج مFFFريض أصFFFFيب بأزمFFFة قلبيFFFة

ھنFFFاك فيھFFFا حالFFFة الضFFFرورة  الKئحFFFة واضFFFحة صFFFريحة ولFFFيس مFFFاذا يقFFFول القاضFFFي؟

  ." مركبFFFة"ثFFFور السFFFؤال ھFFFل المسFFFألة كامنFFFة فFFFي مجFFFرد تفسFFFير كلمFFFة وھنFFFا ي .القصFFFوى

.."المسألة أكبر من ذلك إنّ 
1
.  

  

تنبيFFFه القاضFFFي إلFFFى أنFFFّه " الغFFFرض منFFFه  القFFFانونيلFFFنص اوجFFFوب تحديFFFد  إنّ              

وتمكFFFين  ، ھمفعليFFFه أن يبFFFرئ سFFFاحة المFFFتّ  ، الواقعFFFةالمنطبFFFق علFFFى  إذا لFFFم يجFFFد الFFFنص

  ...قبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله محكمة النقض من مرا

مFFFن ناحيFFFة   إذ عFFFن طريقFFFه تFFFتمَكن مFFFن مباشFFFرة وظيفتھFFFا اMساسFFFية فFFFي ھFFFذه المراقبFFFة،

ومFFFن ناحيFFFة  ، المشFFFار إليFFFه علFFFى القFFFدر الثابFFFت مFFFن الوقFFFائع بحFFFث مFFFدى انطبFFFاق الFFFنص

"بالذات  ة المقض بھا في ھذا النصـدخول العقوب
2
 .  

  

                                                 

 

  )
1
  . 712 ،711ص  المرجع السابق،  ،)سعيد(د اللطيف حسنعب: انظر  -)  

  )
2
  . 142،143ص  المرجع السابق،  ، )رءوف(عبيد: انظر  -)  
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 وجFFFFوب ذكFFFFر الFFFFنص القFFFFانوني القصFFFFد منFFFFه ھFFFFو الFFFFنص عFFFFن التحFFFFدث إنّ               

متFFFى كFFFان التكييFFFف المنتھFFFى إليFFFه   يشFFFين الحكFFFم الخطFFFأ فFFFي ذكFFFر الFFFنصو) ، العقFFFابي

غفFFFال كمFFFا ) يشFFFين الحكFFFم إ ، يFFFة ) غيFFFرذ يؤخFFFذ ذلFFFك مFFFن بFFFاب اMخطFFFاء المادّ إ  سFFFليما،

FFي تّمFFراءات التFFواد ا�جFFر مFFرذكFFال ذكFFھا و) إغفFFى أساسFFة علFFص ت المحاكمFFادّ  نFFة الم

طالمFFFا لFFFم طالبFFFت النيابFFFة واMطFFFراف تطبيقھFFFا ة التFFFي و) حتFFFَى المFFFادّ  ، التبعيFFFة للعقوبFFFة

  .تلتفت المحكمة لھـا

  

فFFFإذا كFFFان  ، ر العقوبFFFة المناسFFFبةـيقتضFFFي التطبيFFFق الصFFFحيح للقFFFانون تقديFFFو              

لمناسFFFFبة ر العقوبFFFFة اـللقاضFFFFي الجزائFFFFي السFFFFلطة الواسFFFFعة فFFFFي تقديFFFF ر أنّ مFFFFن المقFFFFرّ 

بالجريمFFFFة مFFFFن جھFFFFة  التFFFFي تتعلFFFFَقعليFFFFه مراعFFFFاة الظFFFFروف و اMسFFFFباب  فFFFFإنّ   ،للجFFFFرم

توقيFFFع الجFFFزاء المناسFFFب بمFFFا ) يخFFFرج عFFFن  ثFFFمّ  ، ھم مFFFن جھFFFة ثانيFFFةتّ والتFFFي تحFFFيط بFFFالم

  .ر العقابحدود النص العقابي إذا ما قرّ 

ود الFFFنص فFFFي حFFFددة مقيFFFّسFFFلطة المحكمFFFة فFFFي ھFFFذا المجFFFال  نّ وتجFFFدر ا�شFFFارة ھنFFFا إلFFFى أ

خFFFFروج  أيّ  نّ أو ، بيقFFFFه فFFFFي الFFFFدعوى المعروضFFFFة عليھFFFFاالقFFFFانوني الFFFFذي التزمFFFFت بتط

  .ة وا�لغاءـعن ھذا النطاق يواجه ببسط الرقاب

  

 القاضFFFFي مFFFFدى التFFFFزام ةراقبFFFFھنFFFFا ينحصFFFFر فFFFFي م ھيFFFFأة الرقابFFFFة نشFFFFاط  نّ إ             

فFFFFي  كاء تمّسFFFFالحFFFFدود التFFFFي رسFFFFمھا القFFFFانون سFFFFو ، أي ةـرة للعقوبFFFFبالحFFFFدود المقFFFFرّ 

 تكFFFون ، آخFFFر أواسFFFتبدله بمFFFا يبFFFيح لFFFه تطبيFFFق نFFFص بتطبيFFFق الFFFنص اMصFFFلي قضFFFائه 

بمFFFFا يFFFFدخل فFFFFي نطFFFFاق ، وذاتFFFFه سFFFFتلزمته ظFFFFروف و مKبسFFFFات الجريمFFFFة أو المجFFFFرما

  .ةـالتحقيق أو التشديد للعقوب

  

ئري في ھى إليه ا)جتھاد الجزاما انت  ،من مظاھر الرقابة على تطبيق القانونو              

  :ة  قرارات نعرض بعضھا تبعا عدّ 
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من  361 ةمن قانون العقوبات على سارق المواشي عوض المادّ  350ة تطبيق المادّ  إنّ " 

تين المذكورتين تعاقبان السارق المادّ  طالما أنّ ، ) يترتب عليه النقض نفس القانون

ى للغرامة Mقصا و) حرج إذا كان الحدّ ، مس سنواتبالحبس من ستة أشھر إلى خ

وما دام قضاة ا�ستئناف  ، اMدنى أشدّ  أخف ما دام الحدّ  361نصوص عليھا في المادة مال

" الية ـة عقوبة مـھم أيّ تّ على الم لم يوقعوا
1
.  

  

 رھا النصر عقوبة أخف من التي يقرّ ا إذا كان النص الواجب التطبيق يقرّ أمّ "               

"ه ـلك النقض �ضراره بمصالح المحكوم عليترتب عل ذ  الذي وقع تطبيقه خطأ،
2
.  

  

ة بFFFدل أن يشFFFير إلFFFى ان القFFFرار قFFFد أشFFFار إلFFFى رقFFFم المFFFادّ إذا كFFF: (" وجFFFاء                 

) يمFFFس  ي، ذلFFFك يُشFFFَكل خطFFFأ مFFFادّ  لتFFFي تنطبFFFق حقيقFFFة علFFFى الوقFFFائع فFFFإنّ ة ارقFFFم المFFFادّ 

  ." ) يفتح مجا) للنقض  ع ومن ثمّ بحقوق الدفا

  

) يعFFFFرض قFFFFراره للFFFFنقض المجلFFFFس الFFFFذي طبFFFFق علFFFFى الوقFFFFائع : " أيضFFFFا                 

 فFFي حFFين أنّ  ھم بسFFتة أشFFھر حFFبس، وحكFFم علFFى المFFتّ  انون عقوبFFاتقFF 222ة نFFص المFFادّ 

انون إجFFFFFراءات قFFFF 324 و 330طبيFFFFق ھFFFFو فضKFFFFF علFFFFى المFFFFادتين الواجFFFFب الت الFFFFنص

ن عقوبFFات مFFن نفFFس قFFانون المFFرور التFFي تتضFFم فقFFرة واحFFد مFFن  220ة المFFادّ و جزائيFFة

) " انون عقوباتق 222رة في الماَدة طبيعة العقوبات المقرّ 
3
.  

  

ه إذا وجFد تناقضFا ر قانونا أنّ متى كان من المقرّ "  : 41090و قضى بقراره رقم               

                                  منطFFFFFFوق  بFFFFFFين السFFFFFFؤال المطFFFFFFروح حFFFFFFول ا�دانFFFFFFة مFFFFFFع جوابFFFFFFه با�يجFFFFFFاب وبFFFFFFين

                                                 

 

  )
1

  12/02/1991مؤرخ في القرار ال، المخالفات الجنح رفةغ، الثانيقسم ال ،المحكمةالعليا: انظر  - )  

  .214ص   بع ،العدد الرا  ، 1992سنة   المجلة القضائية،،   72.782رقم 

  )
2

  1992سنة   ، المجلة القضائية ، 63.197رقم  ، 10/03/1990مؤرخ في ال قرارال: انظر  -)  

  .173العدد الرابع ، ص 

  )
3

 21/05/1995مؤرخ في ال قرارال،  24.880رقم  ، 24/12/1981مؤرخ في ال قرارال :انظر  - )  

 . 297ص   ،، قانون ا�جراءات الجزائية 114520رقم 
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نقضFه و إبطالFه لمFا ا للقFانون ويسFتوجب فFمخال ھذا الحكFم يُعFدّ  فإنّ  ، الحكم القاضي البراءة

" نه من تناقض في منطوقـهتضمّ 
1
.  

كما أَن التناقض بين المنطوق وأسباب الحكم يقيم سلطة المحكمة العليا في ممارسة حقَھا 

  :  553036لقد جاء في قرارھا رقم  .بطال في الرقابة والتصدي بالنقض وا�

  

ه نFFFّأَ حقيقFFFة ذكFFFر فFFFي حيثيFFFة  نFFFّهأحيFFFث يتبFFFين بمراجعFFFة القFFFرار المطعFFFون "                

جنحFFة مFFن جFFرائم  أوھم بFFالحبس بجنايFFة لFFم يسFFبق الحكFFم علFFى المFFتّ  أنFFّهثبFFت للمجلFFس  -

الحFFFبس موقوفFFFة  ھم بجعFFFل عقوبFFFةالمFFFتّ  إسFFFعافالFFFذي يتعFFFين معFFFه  اMمFFFرالقFFFانون العFFFام  

جFFFاء  أخFFFرىومFFFن جھFFFة  -الجزائيFFFة  ا�جFFFراءاتمFFFن قFFFانون  292طبقFFFا للمFFFادة  التنفيFFFذ 

حكFFFFFFم قسFFFFFFم الجزائFFFFFFي الصFFFFFFادر فFFFFFFي  المسFFFFFFتأنف، أيالحكFFFFFFم  تأييFFFFFFدفFFFFFFي منطوقFFFFFFه 

 يعFFFدّ ، حFFFبس نافFFFذ  أشFFFھرھم بثKثFFFة المFFFتَ  بإدانFFFة لمحكمFFFة بشFFFار القاضFFFي  02/10/2005

الوجFFFه  نّ إالجزائيFFFة وعليFFFه فFFF ا�جFFFراءاتون مFFFن قFFFان 500ھFFFذا تناقضFFFا بمفھFFFوم المFFFادة 

" ....القرار المطعون فيه  وإبطالسديد ومؤسس يتعين نقض 
2
.  

  

  :  جتھاد المصري جاءوفي ا�              

منه عن وجوب  35من المادة ) ب(ينص في البند  1980سنة  111ا كان القانون رقم لمّ  "

الضرائب غير المؤداة و) يزيد  أمثالسة ة ) يقل عن خمالحكم بتعويض للخزانة العامّ 

الحكم يكون مخطئا بما يوجب  نّ إف...غفل ھذا التعويض أوكان الحكم قد  أمثالھاعن عشرة 

ة يعادل لعامّ اتعويض للخزانة  بأداءه المطعون ضدّ  بإلزامنقضه نقضا جزئيا وتصحيحه 

"امة المقضي بھا عقوبة الغر إلى با�ضافةالضريبة غير المؤداة وذلك  أمثالخمسة 
3
.  

                                                 

 

  )(
1

ص  ، المرجع السابق  ،)نبيل( صقر،  41090رقم ،  09/10/1984المؤرخ في  القرار:انظر  -  
511 . 

)
2

  27/05/2010مؤرخ في القرار ، الالجنح والمخالفات رفةغالرابع، قسم ال المحكمة العليا،: انظر -)  

 .غير منشور ،  553036رقم 

  

)
3

 ، المرجع السابق، صالجنائي وتسبيب اMحكام، أصول النقض )مجدي(الجندي :انظر  -  ) 

129،130.  
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  الفقرة الثانية

  مصادر الرقابة على تطبيق القانون

  

الرقابFFFFة علFFFFى  وقّوتھFFFFا عنFFFFد ممارسFFFFتھا  سFFFFلطتھامحكمFFFFة الFFFFنقض ترتشFFFFف               

التشFFFريعات فFFFي محكFFFم الدسFFFاتير و تناولتFFFه  ن كFFFّل مFFFا والقFFFرارات القضFFFائية مFFF  اMحكFFFام

 MيعFFFل منFFFه سFFFندا لقضFFFائھا ومانعFFFا وتج فھFFFي المصFFFدر الFFFذي تعتمFFFد عليFFFه  ، نصوصFFFھا

عتبFFار أّن قرارھFFا يجFFّب كFFّل مFFا يخFFالف القFFانون  شFFكل مFFن أشFFكال التعقيFFب عليFFه، علFFى ا

  .ويصبح مصدرا قانونيا بالتبعية لمصدره 

  

يكشFFFف أّن ھFFFذه اMخيFFFرة مFFFا  التوغFFFل فFFFي مختلFFFف النصFFFوص التشFFFريعيةإّن               

حتFFFّى تتصFFFف مFFFن بيانFFFات م والقFFFرارات فتئFFFت تFFFذكر مFFFا يجFFFب أن تكFFFن عليFFFه اMحكFFFا

بممارسFFFFة  ىتصFFFFدّ التFFFFي توإ) فFFFFذاك ھFFFFو مجFFFFال نشFFFFاط محكمFFFFة الFFFFنقض  ، بالقانونيFFFFة

   .مشينا  ثر كّل ما ورد منھا معلو)أرقابتھا ومحو 

  

ة الرقابFFFة علFFFى تطبيFFFق القFFFانون فFFFي التشFFFريع الفرنسFFFي سFFFمصFFFدر ممارإّن                

FFFهنّصFFFادّ  ت عليFFFانون 485ة المFFFن قFFFة مFFFراءات الجزائيFFFي و ، ا�جFFFري فFFFريع المصFFFالتش

FFFه نّصFFFادّ ت عليFFFراءات الجنا 310ة المFFFانون ا�جFFFن قFFFذكر، ئمFFFالفة الFFFة سFFFي  يFFFتالتFFFأوجب 

فFFFنص فFFFي التشFFFريع اللبنFFFاني  أّمFFFا، القاضFFFي وني الFFFذي حكFFFم بموجبFFFهـالقانFFF تحديFFFد الFFFنص

لجزائيFFFة علFFFى مFFFن قFFFانون أصFFFول المحاكمFFFات ا 274ة المFFFادّ الفقFFFرة الثانيFFFة و  194ة المFFFادّ 

  .المتابع به  قة على الجرمجوب عرض المواد القانونية المنطبّ و

  

يشFFFتمل الحكFFFم علFFFى : " علFFFى 182ة ت المFFFادّ نَصFFF( اMردنFFFيالتشFFFريع أيضFFFا              

وعلFFFFى ملخFFFFص  ، ھFFFFام والمحاكمFFFFة العلنيFFFFةتّ خFFFFص الوقFFFFائع الFFFFواردة  فFFFFي قFFFFرار ا)مل

وعلFFFFFى اMسFFFFFباب  ، ھمتّ فFFFFFاع المFFFFFعي الشخصFFFFFي  ودعي العFFFFFام والمFFFFFدّ مطالFFFFFب  المFFFFFدّ 

ة القانونيFFFة  المنطبFFFق عليھFFFا  الفعFFFل فFFFي حالFFFة جبFFFة للتجFFFريم  أو عدمFFFه وعلFFFى المFFFادّ المو

  ."  التجريم  وعلى تحديد العقوبة وا)لتزامات المدنية
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يجFFب أن يشFFتمل الحكFFم النھFFائي  علFFى العلFFل واMسFFباب   : " 198وجFFاء أيضFFا فFFي المFFاَدة 

وھل ھو قابFل لKسFتئناف ، ة القانونية المنطبق عليھا الفعلفيه المادّ  ن تذكرأو ، الموجبة  له

  ." أم )

إذا اشFFFFFتملت أسFFFFباب الحكFFFFFم علFFFFى خطFFFFFأ فFFFFي تطبيFFFFFق  :علFFFFى   233ونصFFFFت المFFFFFاَدة  

القFFانوني  أو فFFي وصFFف الجريمFFة أو فFFي صFFFفة  القFFانون  أو وقFFع خطFFأ فFFي ذكFFر الFFنص

 رة فFFFFي القFFFFانون للجريمFFFFةمقFFFFرّ وكانFFFFت العقوبFFFFة المحكFFFFوم بھFFFFا ھFFFFي ال ، المحكFFFFوم عليFFFFه

التمييFFFFز تمييFFFFز الخطFFFFأ وتFFFFرد ح محكمFFFFة التصFFFFحّ  ، بحسFFFFب الوقFFFFائع المثبتFFFFة فFFFFي الحكFFFFم

 ") ةبالنتيج
1
.  

  

وبالرجوع إلى أحكام نصوص التشريع الجزائري فقد تجلَت مصادر ھذه                

  منه 379ة والماَدة من قانون ا�جراءات الجزائي 314ة المادّ الرقابة في العديد من المواد ك

  .وقد سلف التنويه إليھما فيما سبق 

  

محFFFFاكم الFFFFنقض علFFFFى ترسFFFFيخ  عملFFFFتواسFFFFتنادا إلFFFFى النصFFFFوص التشFFFFريعية              

حFFFّق الرقابFFFة علFFFى تطبيFFFق القFFFانون مFFFن قبFFFل المحFFFاكم والمجFFFالس القضFFFائية،  وھFFFو مFFFا 

التمسFFFFك  تجلFFFFى بمختلFFFFف ا�جتھFFFFادات القضFFFFائية،  التFFFFي تFFFFواترت فFFFFي مجملھFFFFا علFFFFى

  .وا�حتفاظ بممارسة ھذا الحّق 

بحFFFق الرقابFFFة علFFFى القFFFانون  قرارھFFFا الFFFذي  محكمFFFة التمييFFFز اللبنانيFFFةومFFFن آثFFFار تمسFFFك 

  : جاء فيه 

يحFFFFول دون مراقبFFFFة   ن،يّ معFFFF وحيFFFFث أّن المحكمFFFFة لFFFFم تنسFFFFب حكمھFFFFا إلFFFFى نFFFFص"...

"ون على الواقعة ويعرض القرار للنقض ـمحكمة التمييز لجھة تطبيق القان
2
 .  

                                                 

 

 ) ( 
1

أصول ، المتضمن قانون  16/06/1951، المؤرخ في  76/1951قانون رقم  :النظر  - 
 . المحاكمات الجزائية اMردني

  ) 
2

، المرجع السابق )عاصم (شكيب صعب ،  06رقم  ،07/01/1957مؤرخ في ال القرار: انظر  -) 
 . 568ص 
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 علFى  لّ بFل د ، عناصر ھFذه الرقابFة بعد من ذلك بأن سرد أ إلىذھب  الجزائري إّن القضاء

  : عنه فجاء التشريعي مصدرھاسندھا و

نFFة للجريمFFة يجFFب علFFى قضFFاة ا�سFFتئناف أن يFFذكروا فFFي قFFرارھم كافFFّة العناصFFر المكوّ " 

ة اMولFFى مFFن قFFانون ادّ طبقFFا لمبFFدأ مشFFروعية العقFFاب المقFFّرر بالمFF  ھم،المسFFندة إلFFى المFFتَّ 

" من قانون ا�جراءات الجزائية 379العقوبات ومقتضيات الماَدة 
1
.  

  

قواعFFFد ا�لFFFزام  والوجFFFوب المتباينFFFة فFFFي النصFFFوص التشFFFريعية ھFFFي سFFFند  إنّ              

وھFي  تممارسات محكمة الطعFن لسFلطتھا فFي الرقابFة علFى مFا يصFدر مFن أحكFام وقFرارا

فما الغاية مFن فFرض مقتضFيات فFي الحكFم إذا مFا  وإ)ّ   ،شرعيتھامنه  المصدر الذي تستمدّ 

  .نوع من التعقب والفحصين الرقابة وتكون في منأى عن أّي كانت تفلت من ع

   

ھFFFو فFFFي ف يالقFFFانونالقضFFFائية وإن اقتصFFFر علFFى الشFFFق تفعيFFل الرقابFFFة  نّ إ) أ                 

 د الغايFةع وحFده الFذي يحFدّ فالمشFرّ  ، اءع فFي الجFزمشFرّ كFّل  الحقيقة تفعيل لسياسة ومFنھج 

وھFFو اھFFا يتخطّ يتجاھلھFFا أو أنيحصFFر نطاقھFFا فFFي حFFدود ) يمكFFن للقاضFFي ووحFFده الFFذي 

 ّن القاضFي الجزائFيأذلFك  ، المناسFب وتوقيعFهالتقديرية فFي اختيFار الجFزاء  سلطتهمارس ي

طبقFا لمقتضFيات   ،خFذةالسياسFة الجنائيFة المتّ  إطFاريمارس ھذه السلطة في  اMمرفي حقيقة 

  . والمرسومة سطّرةالنصوص القانونية الم وأحكام

ة القناعة الشخصية ـلأتكاد تبتعد بالقاضي عن مس ، ھذه الرقابة قانونية بحتة أنّ  آخربمعنى 

 أنّ بھFا محكمFة الطعFن وھFي  استأنستويستشف ھذا من العبارة التي طالما  ، التي يمارسھا

  . ونـتطبيق القان أساءواالقضاة  نّ أ وأنوا تطبيق القانون سحأالقضاة 

  

  

  
                                                 

 

  )
1

المجلس  ، الجنح والمخالفات رفةغ،  25085، رقم 29/04/1982القرار المؤرخ في : انظر  - )  
   .اMعلى ، غير منشور
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  الفصل الثاني خDصة 

  

مسلك الوحيد لمراجعة اMحكام ال ھيالَرقابة على نشاط القضاة  صفوة القول أنّ              

وھي الوسيلة  ةة كانت أو جماعيّ فرديّ   ،تشكيKتھا وصورھا بكلّ  محاكمالالصادرة عن 

عليل ورسم تقواعد ال فرضافع اَلذي الدو، معلول والمشينثر القضاء الأالوحيدة التي تزيل 

ا أراد صميم ھندسي ينبئ عمّ ده في شكل توحدّ القضائية المنھج الَذي تكون عليه اMحكام 

  . بK جدال اـيكون ذلك منبعه يقينيف ، قوله الحاكم 

    

الموضوعي  يهات الحكم بشَق◌َ على فرضيّ  نا أعKهوتنّصب الرقابة كما بيّـ              

نشاط القاضي وھو ينظر وقائع الدعوى وينسبھا إلى  فھي تتبع ، على السواء والقانوني

الذي يضفيه على ھذه الوقائع  وتتبع نشاطه في الوصف القانوني ، ة الناسفKن دون عامّ 

   .ھا كجزاءرالعقوبة التي يقرّ نشاطه في ى وحتّ 

ماسبق وما لحق  في الحكم في كلّ  وتفحص منھجه هخطوات تتعقَب كلّ  ھامعنى ذلك أنّ 

ي وتخضعھما ل في نشاطه الذھني والمادّ ـتتوغّ ف ، ة المعروضة عليهالدعوى العمومي

  . القانـونلھا  رسمهد بالخصومة ة ونطاق محدّ إجرائيّ  لقواعد

  

 و تصفية اMحكام والقرارات من كلّ الغرض من الرقابة بالدرجة اMولى ھ إنّ             

من  تت ممارستهدھا القانون وثبلما قام الطعن فيھا على أسباب حدّ طا ھا، شائبة تعيب

ذلك  كلّ   ،م الحكم بالقدر الذي تستھدف تقويمهاعدإوھي ) تستھدف  ، ب مصلحةحاص

واختزا) Mطوار تكون الخصومة قد  ،ادخارا لمجھود القاضي المطعون في حكمه

  .استغرقتھا  

  

فإن لم  ، ي سلف بيانه فمصدر الرقابة مستمد من مبدأ الشرعيةحو الذوعلى النّ               

ما فتئت  التيتمارسه مختلف جھات الطعن و  قضائي،إذن تشريعي فھو مصدر يكن 

عن تراجع  ،  وفيھا من اMخطاء والعلل ما ينمّ تتوسع فيه تماشيا مع اMحكام التي تصدر

من الطعون التي تنظرھا جھات الطعن  الھائل ھاز العدالة وتدفق المواطن بالكمّ مصداقية ج

  .من درجات التقاضي  نّھا درجةوالتي أصبحت توحي وكأ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتمةــخ
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  خاتمة

  

الغFFFوص  Mنّ   ،خصFFFا لمFFFا جFFFاء فFFFي موضFFFوعهخاتمFFFة ھFFFذا البحFFFث ليسFFFت ملّ               

  ضFFFFFFFربا مFFFFFFFن التكFFFFFFFرار الممFFFFFFFل عFFFFFFFدّ فFFFFFFFي مFFFFFFFا سFFFFFFFبق بيانFFFFFFFه شFFFFFFFرحا وتفصFFFFFFFيK يُ 

  .وھدفه ح مغزاه وضأو  برزسعى Mأفي ھذا المقام  يلكنن

النقFFFFاط التFFFFي أثرتھFFFFا  بالدرجFFFFة اMولFFFFى علFFFFى كFFFFلّ ھFFFFو ا�جابFFFFة ھFFFFدف ھFFFFذا البحFFFFث  إنّ 

 عFFFن رأيFFFي كباحثFFFة وخKصFFFتي فFFFي مFFFا تFFFمّ ر الوصFFFول  إلFFFى نتيجFFFة تعبFFFّكإشFFFكالية لFFFه و

  .طرحه 

  

 وشFFFFروطه وكFFFFلّ  ائي وماھيتFFFFهيقFFFFين القضFFFFلقFFFFد تعرضFFFFت بإسFFFFھاب لمعنFFFFى ال             

 توكشFFFFفعلFFFFى اخFFFFتKف فFFFFي وجھFFFFات النظFFFFر الفقFFFFه والقضFFFFاء  ا تداولFFFFهمّمFFFF  ،مراحلFFFFه

اق الكبيFFFر والّشFFF المجھFFFودمبFFFرزة   ،قناعتFFFهالقاضFFFي لتكFFFوين  وطFFFرق  مسFFFالكبالتفصFFFيل 

فFFي سFFبيل ى يتسFFنى لFFه حتFFَّ  مواكبFFة التطFFور التكنولFFوجي والعلمFFي،لوسFFعيه  الFFذي يبذلFFه

يصFFFFل فFFFFي ل  ،الصFFFFوراMشFFFFكال و بكFFFFلّ  معFFFا  محاصFFFFرة الجريمFFFFة والمجFFFFرمذلFFFFك   كFFFلّ 

 ونـمFFع القانFFتمامFFا يتطFFابق   عقFFرار للمجتمFFفFFي شFFكل حكFFم أو  مFFهقدّ مFFا  اMخيFFر إلFFى أنّ 

ر بعيFFFدا عFFFن أدنFFFى تصFFFوّ  ، كمFFFا حصFFFلت فعKFFF الحقيقFFFة الوحيFFFدةصKFFF بويطFFFرح يقينFFFا متّ 

  .لورود صورة مغايرة أو مخالفة لھا 

  

ن الذي ـعن طريق اليقي ى إ)ّ قة ) يتأتّ ـالكشف عن الحقي  أنّ  إلىخلصت أيضا               

كان  ذلكل  ،ة المعروضة عليه بملف الدعوى الجنائيةلـَّه القاضي من مجمل اMديستمدّ 

 بع كلّ وتتّ  ، ة في العملالتزام الحياد والجديّ ببناء حكمه على الجزم والثبات ودائما  بمطال

كّل ق الشرعية واحترام الحقوق والحريّـات وتجسيدھا في ما يُعرض عليه في نطا

أن يشين عمله  ما من شأنه عن كلّ  بتعادوا� ،خذھا عند البحث والتنقيبا�جراءات التي يتّ 

كّل أفراد المجتمع من ن كّ مت بصورة واضحة شفافة، قضائه تعليلبنزاھته و ويمسّ 

أمام الجھة التي لھا علنا، م فيه ه في التظلّ ذي مصلحة حقَّ  Kع عليه وممارسة كلّ ا�طّ 

  .الرقابة على ھذا التعليلوالفحص  صKحية
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رس علFFFى االتFFFي تمFFF  الرقابFFFة مظFFFاھر وصFFFور كFFFلّ  أبFFFرزت بشFFFكل دقيFFFقكمFFFا             

ى اMفكFFFFار تFFFFّالمؤيFFFFدة لفكFFFFرة الرقابFFFFة وح MفكFFFFارا عاّمFFFFة توطرحFFFF ، اليقFFFFين القضFFFFائي

المضFFFروبة الرقابFFFة   أنّ  إلFFFىوانتھيFFFت  ، جFFFاء عFFFن الفقFFFه والقضFFFاء مّمFFFا المعارضFFFة لھFFFا

تشFFFوبھا وإزالFFFة  يرھFFFا ومغزاھFFFا ھFFFو تقFFFويم اMخطFFFاء التFFFضFFFاء كFFFان مبرّ علFFFى عمFFFل الق

  .اMحكام السقيمة والمعلولة وتوحيدھا بين مختلف الجھات 

  

ومنھا  ذاك اھتمام مختلف الدول التي مـا فتئت تسَن قوانين وتشريعات، إنّ              

اسة جنائية تكون وقائية تتطلع إلى سيو  ية وبشرية،تنشئ ھياكل مادّ   ضلّت يالجزائر الت

و تجسيـد عدالـة سليمة من وراء ذلك سعيا لتحقيق أغراضھا وأكثر منھا قمعية وردعية 

ن من قبل يـانوعلى التطبيق الصحيح والصارم للقفھي تسھر بواسطة أجھزة رقابتھا 

  . بجميع أصنافھم  القضاة

  

في مجال الرقابة وإن كانت الممارسات القضائية  أنّ إلى جانب ھذا  أوضحت              

التي استقت  في ما بين التشريعات العربية  ة، خاصّ ھا ليست متباعدة كثيرافإنّ متباينة 

وھومـا  على غرار التشريع الجزائري،  قوانينھا وذخيرتھا القضائية من التشريع الفرنسي

بين الفترة  ه الدولذالتي تقوم به ھ في بيت العدالةتشابه وتيرة ا�صKح  طردا استتبع

  .القضائيـة المنظومات مقارنة بباقي   ه وترميم ما أمكن،واMخرى قصد تحديث

  

             FFFّع أنFFFلّ ه الواقFFFم كFFFة  رغFFFام المعلولFFFحكMرة اFFFذل لمحاصFFFي تبFFFودات التFFFالمجھ

FFFFارة إليھFFFFلف ا�شFFFFا سFFFFة كمFFFFة والداخليFFFFة الخارجيFFFFرض الرقابFFFFـ  ،ابفFFFFّإ)ّ أنFFFFا زالFFFFته م 

فيُقFFFFذف فFFFFي سKFFFFمة   ،وجھFFFFاز العدالFFFFة ككFFFFله للقضFFFFاة وّجFFFFتُ ات تھامFFFFا�  الكثيFFFFر مFFFFن 

التركيبFFFة الجماعيFFFة ولFFFم تغFFFن   ،نزاھFFFة ضFFFمائرھمى فFFFي حتFFFّو فFFFي كفFFFاءتھم   ضFFFائھم،ق

   ھFFFذا التجFFFريح والنقFFFد بFFFة المكفولFFFة مFFFن ھيFFFأة الطعFFFن عFFFن كFFFلّ و) الرقاللھيFFFأة الفاصFFFلة 

المصFFFداقية تمFFFام  ازھFFFذا الجھFFFة النFFFاس يفتقFFFدون فFFFي مFFFا يصFFFدر عFFFن مFFFازال عاّمFFF ، بFFFل

  .قة العمياءوفي عدالتھم الثّ 
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ة وتفعيل العدالة المنشودة صمام اMمان في تحصيل الحقيقاليقين القضائي  إنّ               

  شغل عسير إ) أنّـه  ،�تيانه حكامالعون والمشرّ مھما اجتھد أفراد المجتمع و من كلّ 

الميول بالنصوص  أخرى سماته السھو والخطأ وأحيانا  نشأ،المبشري   صعب المنال،

 ميمكن معه الوصول إلى إعداالذي  بعيدا عن الحدّ  ما يبقيهوھو  ، المستقيمة والحياد

  .معا  الجريمة والمجرم

  

يكمن   خير ضمان  لتحصيل اليقين وممارسة الرقابة عليه حسب رأيي لذلك إنّ               

ة استعداده لبذل ھذا النشاط وفي مكناته وقوّ في ضميره   ه،نفسوفي  ذات القاضي،  بلفي 

  .أينما كانت وكيفما كانت وتقديمھا للباحثين عليھا   والركض وراء الحقيقة،

  

إذا ما لم تحسن  ،دولية والقانونية التي تحشدھا الفK معنى لكّل الوسائل المادّ               

على أن يكون من ذوي الحرص  كلّ وتحرص  ، لبدايةمنذ ا ومستھلكھا امستخدمھ اختيار

وذاك ھو اھتمام وغاية  ،ة والكفاءات اMخKقية والعلمية العاليةالضمائر الحيّة والھمم النقيّ 

  .جزائرال

  

ية التي تضمن سKمة العدالة وتمّكن أفراد المجتمع من الحصانة الحقيق إنّ                

وما القانون سوى ضمانة من  ، ضي بالدرجة اMولىتھا تكمن في ذات القاتذّوق لذّ 

الرقابة التي تمارس  كما أنّ  .ھا ) تصنعهلكنّ الضمانات الوضعية التي تسنده في قضائه 

على عمل القضاة ) تشكل في غالب اMحيان حصانة من الخطأ بل كثير ھي اMحكام 

  .  ئب وشواوالقرارت التي تفلت وتكتسي حجيتھا رغم ما تحمله من علل 

  

برجاله  قويّ   السھر على تفعيل قضاء متين،حسب رأيي لذلك بات لزاما              

  أفرد المجتمع يجنح إليھا كلّ   ،وصادقةعدالة نزيھة صنع ونسائه المخلصين والتطلع إلى 

وما حاجتنا  ا وعلنً  اويستأنسون بكّل ما يصدر عنھم سٍرٍ◌◌ً  يثقون في قضاتھا قبل قضائھا

      .ة في بلدنا الذي ما زالت وتيرة ا�صKح به بطيئة ومحتشمة لى تحقيق ذلك خاصّ وولعنا إ

  . .الحمد والشكر وأسأله التوفيق والسداد وھو نعم النصيربأسمى وإلى هللا أتوجه 

  



  المراجع

  

  اللغة العربيةمراجع :  أو�

  والمج�تالكتب  -ا 

  .282سورة البقرة ، اية ، القران الكريـم          

   .135، اية  النساءسورة  القران الكريـم،          

 .28/ 27ا�يتين سورة يوسف ، ، القرآن الكريم          

�د          ���و عبي���اس(أب���ي أ)إلي���ات ف���ة ا)ثب���ة ، نظري���ة و الجزائي���ات المدني���ول المحاكم��ص

 . 2005 سنة ،الثـء الثالجز ،ةـدراسة مقارن، والفقه  وا�جتھادبين النص 

�د          ���و عبي���اس(أب���ه )إلي���اد والفق���نص وا�جتھ���ين ال���ة ب���ات الجزائي���ول المحاكم��، أص

�ان بي�����لبن�����انيـروت ـ�����زء الث�����زء ا=ول ، الج�����ة، الج�����ي الحقوقي�����ورات الحلب�����نة ،منش���� س

2002/2003 .  

�دم          ����ي ال����دين(أب����ھاب ال����)ش����ب العلمي����روت، دار الكت����اء، بي����اب أدب القض���ة ـ، كت

  .1987 ، سنة ا=ولىالطبعة 

  .، موسوعة الفقه ا)سLمي، الجزء الثاني، مطبعة مخيمر)محمد( أبي زھرة          

�ورإ          ���ن منظ���د( ب���دين محم���ال ال���ادر، الطب)جم���روت، دار ص���رب، بي���ان الع���ة ، لس��ع

 . 2005الرابعة 

�راھيمأ          ���د إب���يدي(حم���ائي و)رش���نقض الجن���أ،ال���م عي���ـھ���م الجنائ���ر  ،يـوب الحك��مص

 .1993سنة  ، دارالنيل للطباعة

�ه           ���د ط���ود(أحم���)محم���دود الدع���ة بح���د المحكم���دأ تقي���كندرية  ـ، مب���ة، ا)س��وى الجنائي

 .2007 ، سنة منشأة المعارف

�يسأ          ���د(غل���L)بوزي���رَ ، ت���ات الح���دأ ا)ثب���ي  زم مب���ي الجزائ���ذاتي للقاض���اع ال��با�قتن

����انون الجزائ���ين الق���ة ب���ة مقارن���ة تحليلي���ـدراس���وانين ـري والقان���ض الق���ري وبع��ون المص

 . 2010 سنة ،، دار الھدى لةـة، الجزائر عين مليـالعربي



�دي          ����دي(الجن����ابع )مج����ركة مط����ام ، ش����بيب ا=حك����ائي وتس����نقض الجن����ول ال���، أص

  .ىـتار للطباعة والنشر الطبعة ا=ولالمخ

�ماعيل          ����د(إس����ة )محم����فا، الطبع����ة الص����اھرة، مكتب����اري، الق����حيح البخ����ى، ص��� ا=ول

 . 2003 سنة

�ريف          ����د(الش����رى )حام����ر،المحلة الكب����ة، مص����واد الجنائي����ي الم����م ف����Lن الحك���، بط

  .2003 سنة القانونية، بدارا لكت

�واربي          ���د(الش���د الحمي���ارف )عب���أة المع���ة، منش���ة و الجزائي���ام المدني���بيب ا=حك��، تس

 .1996 سنة ا)سكندريـة،

�واربي          �����د( الش�����د الحمي�����، )عب�����واد الجن�����ي الم�����ات ف�����ة ل_ثب�����ة العام����ائية  ـالنظري

           .منشأة المعارف وقضاءي فقھا ـا)ثبات الجنائ

�اوي          ���ق(الش���، )توفي���راءات الجنائي���ه ا)ج���ـفق���ة،ة، الج���ة الثاني��دار  زء ا=ول، الطبع

   .1954سنة  ،الكتاب العربي

�ي          ����اروق(الكيLن�����)ف�����اء، بي�����تقLل القض�����ةـ،اس�����ة الثاني�����ف، الطبع���� روت، دار المؤل

  .  1999 سنة

�ي          ���������اروق(الكيLن���������رات)ف���������انون ،محاض���������ي ق��������� ف���������ات الجزائي��������ة ـالمحاكم

  .1981سنة  ،ىـ=ولاالطبعة  ،عمان،ا=ردني

  . 243، العدد الثالث ، ص 1993سنة  ،) المحكمة العليا( المجلة القضائية          

  . 338، ص 1984النشرة القضائية العربية ، العدد ا=ول  ،           

          �������اطف(ب ـالنقي������) ع������ات الجزائي������ول المحاكم������ ةـ، أص������ة مقارن�����دار  ة،ـ، دراس

  .1993  سنة المنشورات الحقوقية الجامعية،

  . 2000 سنة ، 38المنجد في اللغة وا)عLم، بيـروت، دار المشرق، الطبعة          

�دادي          �����( بغ�����)يـجيLل�����ـ، التحقي�����ة، الجزائ�����ة وتطبيقي�����ة نظري�����ة مقارن���� رـق، دراس

  . 1999 سنة ،ىـ، الطبعة ا=ول ي لeشغال التربويةـالديوان الوطن

�دادي          �����( بغ�����ي )يـجيLل�����ائي ف�����اد القض�����ة، ،ا�جتھ�����واد الجزائي�����زء ا=ولالم���� الج

  .1996 سنة ار،ـر المؤسسة الوطنية لLتصال والنشر وا)شھـالجزائ

�ماعيل           ����ر إس����د(بك����ذاھب )محم����ى الم����نة عل����اب والس����ن الكت����ح م����ه الواض���، الفق

  .1997 سنة ، ، دار المنــار الطبعة الثانيـة ا=ربعة القاھرة



�دادي          ����ـي( بغ����اد)جيLل����اني  ،ا�جتھ����زء الث����ة، الج����واد الجزائي����ي الم����ائي ف���القض

 .1996 سنة ر المؤسسة الوطنية لLتصال والنشر وا)شھـار،ـالجزائ

�ـام          ����يس( بھن����ائي، ،)رمس����نفس القض����م ال����ارف، عل����اة المع����كندرية، منش����نة ا)س��� س

1997 . 

�ـام          �����يس( بھن�����ائي، ،)رمس�����انون الجن�����ة للق�����ة العام�����ـة، النظري�����اة ا)سكندري����منش

 . 1997سنة  ،المعارف

          ������يس( امـبھن�����)رمس�����وليس العلم�����ـ، الب�����ن التحقي�����ـي أو ف�����اة ـق، ا)سكندري����ة، منش

 . 1996 سنةالمعارف 

�ـام          ����يس( بھن����يL،،)رمس����يL وتحل����ـة تأص����راءات الجنائي����اة  ا)ج����ـة، منش���ا)سكندري

  .1984 سنة المعارف

          �������ازيـبي������اح(ومي حج������د الفت������ادئ م،)عب������راءاتب������رائم  ا)ج������ي ج������ة ف�����الجنائي

������ت،و وترـالكمبي����� ا�نترن�����ب القانوني����� ة،ـدار الكت�����اتـدار شت�����ر والبرمج�����نة ،ات للنش���� س

2007 . 

�روه           �����(ج����� ،)يـعل�����راءات الجزائي�����ي ا)ج�����وعة ف�����ي ـالموس�����ث ف�����د الثال����ة، المجل

  . دولي ، دائرة ا)يداع القانوني وال 456/2006المحاكمة، رقم ا)يداع القانوني 

�ر          ���(جعف���)يـعل���ات الجزائي���ول المحاكم���انون أص���رح ق���ة ـ، ش���روت، المؤسس��ة، بي

 . 2004سنة  ،ىـالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة ا=ول

�دي           �����ك(جن�����د المل����� ،)عب�����وعة الجنائي�����زء ا=ول ة، ـالموس�����ان  ،الج�����روت، لبن����بي

  .2004/2005سنة  ،ىـعة ا=ولع، الطبـمكتبة العلم للجمي مصر القـاھرة

          �������د(زـحري������)محم������راءات الجزائي������انون ا)ج������ي ق������ذكرات ف������ـ، م�����ري ـة الجزائ

  . 2010سنة  ،ر، دار ھومة للطباعة النشر والتوزيع، الطبعة الخامسةـالجزائ

�ار          ���ى بك���ن موس���اتم(حس���دابير )ح���ة والت���دير العقوب���ي تق���ائي ف���ي الجن���لطة القاض��، س

  . 130الدار الجماھيرية للنشر ، الطبعة ا=ولى ، ص  ا�حترازية ،

�افي          �����ي ص�����ه(زاك�����) ط�����ين القدي�����ة ب�����ات الجزائي�����ة للمحاكم�����ات الحديث����م ـ،ا�تجاھ

 .2003سنة  ،د المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيعـوالجدي

�امر          ���و ع���ي أب���د(زك���ة )محم���ة فقھي���ة ومحاول���واد الجنائي���ي الم���ات ف���ة ، ا)ثب��وعملي

  .1985سنة ، نية للطباعة والنشرفة، الـ)رساء نظرية عامة ا)سكندري



�امر          ����و ع����ي أب����د(زك����كندرية)محم����ارف، ا)س����اة المع����ة، منش����راءات الجنائي��� ،ا)ج

    .1994 سنة

�د           ���دان محم���ل(زي����، )فاض���ي الجنائ����لطة القاض���ـس����ي تقدي���ـي ف���ة ـر ا=دلَ���ة ، دراس

 .2006 ، سنةالثقافة للنشر والتوزيعان، دار ــة لبنـمقارن

          ����ي(كر ـسكي���د عل���)محم���دعوى الجنائي���ق ال���ريع ـ، تحقي���وء التش���ي ض���ا ف��ة و إثباتھ

  .2008 سنة ، و الفقه و القضاء

          �����أمون(  ةـسLم����)م����ي تطبي����ي ف����لطة القاض����دود س����ـ، ح����انون، ا)سكندري���ة ـق الق

 . 1974، سنة العربـيدار الفكر 

�ش          ���عبـكي����م (ب ص����ا ،)عاص����ا وعملي���ي نظري����م الجزائ����Lن الحك���ورات  ، بط���منش

 .2007 سنة ،ىـالطبعة ا=ول ةـالحلبي الحقوقي

          �����اطف(اب ـشھ����)ع����ة التحقي����ي مرحل����ائي ف����ات الجن����وء ـ، ا)ثب����ي ض����ائي ف���ق النھ

 . 1994 سنة ،ةـالفقه والقضاء ومرحلة المحاكمة، القاھرة، الطبعة الثاني

�ا          �����فاويص�����ن(دق المرص�����)حس�����ريعات العربي�����ي التش�����ة ف�����مانات المحاكم����ة ـ، ض

  . 1973 سنة ،، مطبعة محرم بك ةـا)سكندري

�م          ����د نج����بحي محم����د( ص����)محم����راءات الجزائي����انون ا)ج����رح ق����ـ، ش��� ريـة الجزائ

 . 1988 سنة ، ةـديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثاني، رـالجزائ

�قر          ���(ص���ة ،، )لـنبي���راءات الجزائي���ي ا)ج���ا ف���ة العلي���اء المحكم���اني  قض���زء الث��الج

 .دار الھدى للطباعة و النشر، لة ـر، عين مليـالجزائ

�قر          ���( ص���ة،)لـنبي���راءات الجزائي���ي ا)ج���ا ف���ة العلي���اء المحكم���زء  ، قض��  =ولاالج

 .دار الھدى للطباعة و النشر،  ة ـمليل الجزائر عين

�د           ����د الحمي����ه عب����رين(نبي����)نس����ب ا)جرائي����رعية والجوان����دأ الش����ر ة، دار ـ، مب���النش

 . 2008 سنة ،الطبعة ا=ولى  ، ةـالوفاء القانوني مكتبة

           �����د اللطي����نـعب����عيد(ف حس����)س����م الجنائ����ر ـ، الحك����ة، دار الفك����ادر با)دان���ي الص

 .1989سنة  ، ىــالطبعة ا=ول،  العربي

�نعم          ����د الم����(عب����، ب)انـسليم����راء الجنائ����Lن ا)ج����ـط����ة ـي، ا)سكندري���ة، دار الجامع

 . 1999 سنة،  دةـالجدي



�اديع          ����د الھ����افظ(ب����د الح����القرائن)عب����ائي ب����ات الجن����ة، دار  ، ا)ثب����ة مقارن���، دراس

  .1991 ، سنةالنھضة العربيـة

�ـد           �����ي )رءوف(عبي�����رف ف�����ر التص�����ة وأوام�����ام الجنائي�����بيب ا=حك�����وابط تس����، ض

 .1986 سنة ، دار الجيل للطباعة ،التحقيق مص

�ـد          ���ر  ،)رءوف(عبي���ة، دار الفك���راءات الجنائي���ي ا)ج���ة ف���ة الھام���كLت العملي��المش

  .1980سنة  العربي

          �����)رءوف(دـعبي����فة القان����ة وفلس����فة العام����ين الفلس����ر ب����يير والتخيي���ون، دار ـ، التس

    .1971سنة  ،يـالفكر العرب

�ابر          �����ي الج�����د( يعل�����ان محم�����ائي،)إيم�����ي الجن�����ين القاض�����ة  ، يق�����ة مقارن����دراس

 .2005 ، سنةارفـا)سكندرية منشأة المع

          �����ي الكي����د(ك ـعل����ة )محم����ام الجنائي����بيب ا=حك����ى تس����نقض عل����ة ال����ة محكم���، رقاب

 . 2003 سنة ،مكتبة ومطبعة ا)شعاع الفنية، الطبعة ا=ولى

�ويلم           ������ي س������د( عل������ي )محم������ف ف������كندرية ، دار ، التكيي������ة ، ا)س������واد الجنائي�����الم

 .  2005  سنة ،المطبوعات الجامعية

�ةع          �����ر المعايض�����ور( م�����ة )منص�����ائي، دار الثقاف�����ق الجن�����ة والتحقي�����ة الجنائي����، ا=دل

 .2007 سنة ،للنشر والتوزيع

�وض          �����واب( ع�����د الت�����)عب�����نقض الجنائي�����ام ال�����ي أحك�����يط ف�����ر ـ، الوس����ة ، دار الفك

 .1991 ةسن ، يـالعرب

�ار          ����تح هللا النش����د(ف����ات، ،)محم����ئ ا)ثب����د عب����ام وقواع����دة  أحك����ة الجدي���دار الجامع

 .2000 سنة للنشر،

�رور          ����ي س����د(فتح����)احم����راءات الجنائي����انون ا)ج����ي ق����يط ف����اھرة، دار ـ، الوس���ة، الق

  .1985 ، سنة  ةـالنھضة العربي

�وده           ���م(ف���د الحك���)عب���ات والـ، أدل���ة ا)ثب���دعوى الجنائي���ي ال���ي ف���ـنف��ة ـة، ا)سكندري

  .2007 سنة، ارفـمنشاة المع

�دروبي          ���Lح ال���ب ف���ه (كاس���ة )ط���مات، دار الثقاف���م البص���ى عل���دخل إل���ر ، الم��للنش

 . 2006 سنة ،والتوزيع



          �����عودـكام����و الس����د(ل أب����نقض )أحم����ام ال����وء أحك����ي ض����ة ف����ريعات الجنائي���، التش

  .يـلعربة دار الفكر اـا)سكندري

  .1991القاھرة، سنة ، استقLل القضاء، دراسة مقارنة، جامعة )محمد( كامل عبيد          

  .163، ص  1977الثاني، السنة الثامنة،  العددمجلة القضاء و القانون الكويتية،           

  . 731، ص 1976،  41سنة  10/11/12ا=عداد مجلة المحامين السورية           

�د          ����وم  محم����ين(جمج����وعة)حس���� ، موس����ة الجنائي����راف ـةالعدال����تجواب وا�عت���، ا�س

 .2005 سنة ،الجزء الرابع ـود،وشھادة الشھ

�راھيم           ����ود إب����ود(محم����ات )محم����انون المرافع����ي ق����دعوى ف����انوني لل����ف الق���، التكيي

 .1982 سنة ،ي ـدار الفكر العرب

 .المتھم وأثره في ا)ثبات، دراسة مقارنة  ، اعتراف) أحمد فLح العيادي(مراح           

�روك           �����دين(م�����ر ال�����ة )نص�����ة العام�����ائي، النظري�����ات الجن�����ي ا)ثب�����رات ف����، محاض

  .2003 سنة ،  دار ھومة ،الجزء ا=ول ي، ـل_ثبات الجنائ

�ا           ���رون عام���ي عش���ة ف���ز اللبناني���ة التميي���رارات محكم���ام وق���ة )حك���وعة عالي��موس

  . 1970/  1950  03/ 02الجزء 

�راھيم          ����أت إب����رم( نش����دير )أك����ي تق����ائي ف����ي الجن����لطة القاض����ة لس����دود القانوني���، الح

  .1998 سنة العقوبة، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،

  

  رسائلال -ب     

  

�اأ           �����د ا=غ�����د محم�����ز(حم�����ه )معت�����وين عقيدت�����ي تك�����ائي ف�����ي الجن�����ة القاض���� ، حري

  . 2004/2005 سنة ،، رسالة ماجستيربحوث والدراسات العربيةالقاھرة، معھد ال

�اأ          ����د ا=غ����د محم����ز(حم����ريعة )معت����ي الش����ائي ف����ات الجن����ي ا)ثب����رائن ف���، دور الق

�الة ����ة، رس����ات العربي����وث والدراس����د البح����اھرة، معھ����عي، الق����انون الوض����Lمية والق���ا)س

       . 2007/2008 سنة ، دكتـوراه

�ى ب          ���ن موس���ارحس���اتم(ك���)ح���ائي، ليبي���ي الجن���لطة القاض���دار ـ، س���ةا، ال�� الجماھيري

  .  1996سنة  ،رـالة ماجستيـرس ىـا=ول، الطبعة للنشر

        



  

�د            ����ل محم����د(خلي����ة )أمج����ة تحليلي����ات، دراس����ي ا)ثب����ي ف����ي الجزائ���، دور القاض
  2004 سنة ،رـالة ماجستيـمعھد البحوث والدراسات العربية، رس، مقارنـة، القاھرة

�ويدان          ����دة(س����)مفي����ي الجنائ����ذاتي للقاض����اع ال����ة ا�قتن����ـالة ي،ـ، نظري����ـوراه رس��� دكت

 . 1982 سنة ،وقـالقاھرة، كلية الحق

�ـي          ���ة عل���ة(عطي���)عطي����ات بالقرائ���ـ، ا)ثب���واد الجنائي���ي الم���ـن ف����اھرة، كلي��ة ـة، الق
 . 1988 سنة ،ة دكتـوراه ـالحقـوق، رسال

�ا          ����Lص����امي(دق الم����)س����اھرة، رس����ة الق����تھم، جامع����راف الم����ـوراهـ، اعت��� الة دكتـ

 .1975 سنة

�ربيش          ���يد ال���ن رش���الح ب���د هللا( ص���)عب���دير أدلَ���ي تق���ائي ف���ي الجن���لطة القاض��ة ، س
�اض ����عودية،  الري����ة الس����ة العربي����ي المملك����ا ف����انون وتطبيقاتھ����ريعة والق����ين الش����ات ب���ا)ثب

  .1423/1424سنة  ،رـرسالة ماجستي

�اح          �����د مفت�����ود(محم�����)محم������ر، رس�����ة ا=زھ�����Lم، جامع�����ي ا)س�����اء ف����الة ـ، القض
  .1978 سنة ،ـوراهـدكت

�ازي          ����د حج����دين(محم����ال ال����د جم����وع )محم����ى موض����نقض غل����ة ال����ة محكم���، رقاب
  .  2000 سنة ،وراهـالة دكتــائية ا)سكندرية، رسـالدعوى الجن

          �����د(يـلطف����)محم����انون الجنائ����ة ـ، الق����ة، دراس����ا الحديث����تخدامات التكنولوجي���ي واس
  .03/03/2009 سنة ،الة دكتوراهـمقارنة، رس

  

  ا�تـمقال  -ج      

�روك           �����دين(م�����ر ال�����ات )نص�����ة حولي�����ؤولية، مجل�����اع، مس�����يم، دف�����اة تنظ����، المحام

  . 1998 ، سنة فريلأجامعة الجزائـر، ،  11الجزء ا=ول، رقم 

  

  قانونيةالبحاث ا!  -د     
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  . 56ص .  109الجزء ا=ول ، رقم  ،الذھبية 
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�ى          ����س ا=عل����ة،  المجل����ة الجنائي����ي ،  الغرف����ؤرخ ف����رار م����م  24/04/1975ق���، رق

�دادي،  10338�������ي( بغ�������ة، )جيLل�������واد الجزائي�������ي الم�������ائي ف�������اد القض������  01ج  ا�جتھ

  .15ص  ،1996 ، سنة ؤسسة الوطنية لLتصال والنشر وا)شھارالجزائر، الم

�ة          �����ة محكم�����ز العراقي�����ات /378 ،التميي�����ة  1974/جناي�����ام العدلي�����ة ا=حك����، مجموع

  . 249 ص ، 6س، الغرفة الثالثة 
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  .  362، ص  05ولى ، س الغرفة ا= ، القضائية 
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  . 575، ص 405، رقم 4 ،  القواعد القانونية ، ج 12/06/1939 بتاريخ نقض          
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  رةص المذكّ ملخّ 

  

يعتب���ر اليق���ين القض���ائي مب���دأ م���ن المب���ادئ الت���ي عم���ل الفق���ه والقض���اء               

 واعتب���اره ص���َمامه ا�م���ان ، عل���ى إرس���ائه إل���ى جان���ب المب���ادئ القانوني���ة ا�خ���رى

وتض����من ا�م����ن وا5س����تقرار داخ����ل  ، ات وتص����ون المص����الحالت����ي تحم����ي الح����رَّ 

  .المجتمعات 

بق����ي معن����اه   ف����ي النش����اط القض����ائي بالش����كل الواس����ع، ه ورغ����م تكريس����هإ5 أنَّ����

إذ ل���م يوف���ق القض���اة ف���ي   فضفاض���ا و تجس���يده واقعي���ا أم���ر 5 يخل���و م���ن الص���عوبة،

فل���م يس���لم قض���اءھم م���ن   ،ھ���دف المرج���و م���نھم وم���ن العدال���ة كك���لّ الوص���ول إل���ى ال

  .أشكال السھو والخطأ  أن يُنعت بكّل 

  

جعلتھ���ا   القض���ائية آلي���ات وميكانيزم���ات،لق���د أنش���أت مختل���ف ا�نظم���ة               

مراقب���ة وتق���ويم ا�حك���ام والق���رارات المعلول���ة وحتَ���ى  ووس���يلة تعم���ل عل���ى فح���ص 

  . التجاوز وا5نحياز و المشبوھة بالتعسف

ھ���ذه الوس���ائل ل���م ت���نجح ف���ي تطوي���ق م���ا يص���در ع���ن القض���اء م���ن أحك���ام  أنّ  إ5ّ 

ب��ل دف��اعھم  م��ن كثي��را م��ا تك��ون عرض��ة للق��ذف والتج��ريح م��ن الخص��وم، س��قيمة 

  .   ة الناسومن عامّ 

  

اليق�����ين القض�����ائي والرقاب�����ة القض�����ائية منبعھم�����ا  ص�����فوة الق�����ول ف�����إنّ               

ما تكم����ن ف����ي اس����تجماع الض����مائر الممارس����ات الص����حيحة لتجس����يدھ وأنّ   بش����ري،

ض���مير الح���ّي وح���ده م���ن فال  ن،ة ونح���ن بص���دد اختي���ار رج���ال ونس���اء الق���انوالحيّ���

  .  ل اليقين ووحده من يمارس الرقابة يحصّ 

  

  

  


