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ةمقدمـــــ  

   
القائل  ،وال طاعن يف أمره ال معقب حلكمه وال راد لقضائه،قضى فأبرم وحكم فعدلاحلمد هللا الذي         

وعلى سيدنا حممد أفضل الصالة وأزكى ،﴾لِدوا بالعمكُحن تأَ اسِنال نيم بمتكَا حذَإو﴿:يف حمكم ترتيله
:أما بعد،وسار ديه إىل يوم الدين رام ومن تبعهالسالم،وعلى آله وصحبه الك  

هذه السلطة  وملا كانت ،فإن السلطة القضائية تعد من أهم السلطات اليت تقوم عليها الدولة احلديثة       
فإن دورها األساسي يتمثل يف الفصل يف اخلصومات ،ةمبمارسة العملية القضائي - يف إطار وظيفتها-منوطة  

 لذا يعد نظام العدالة اجلنائية من أهم مؤسسات،من حقه حقو متكني كل ذي  اتمع أفرادوالرتاعات بني 
ويف إطار هذا النظام يهدف القانون اجلنائي إىل ضمان التطبيق  ،وردع اجلناة الضبط االجتماعي ملنع اجلرمية

        .      وحفظ حقوقه الضحيةوضمان احلرية الشخصية للمتهم وكفالة تعويض  الفعال لقانون العقوبات
اليت دف إىل  قع على عاتق القضاء مهمة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا من خالل اإلجراءات اجلنائيةوت      

  )1(.ةالدستوريإصدار احلكم اجلنائي وفق ضوابط الشرعية 

 تكفل محاية مصاحلتباره أهم اإلجراءات القانونية اليت ومن هنا تأيت أمهية احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة باع        
للضبط  االجتماعيةفاحلكم باإلدانة هو القوة القانونية ،املشرع بنصوص التجرمي ا من مقاصدمقصدو اتمع

بشكل  قواعد القوانني الوضعية و على الرغم من اجتهاد العدالة البشرية يف إرساء،الذي تتواله هذه السلطة
 ا موضوعة وفق مفاهيم بشرية قد تكون صحيحة كما قد تكونفإا تبقى نسبية أل يتماشى واملبادئ العامة

وتربئة  دف إىل إدانة املذنبني وعقام  والقول نفسه بالنسبة لألحكام اجلنائية اليت وإن كانت ،مغلوطة
فاحلكم الذي يعلنه القاضي اجلنائي يف ،فإن ذلك ال مينع إمكانية أن يشوا خطأ أو قصور،األشراف ومحايتهم

خاصة  قد يعرب أيضا عن معرفة ناقصة أو مبالغ فيها،كما قد يعرب عن معرفة مضبوطة للوقائع والقانون الدعوى
 أيا كانت املبادئ القانونية اليت تسودها وكلمة متهم يف ظل الدولة احلديثةمع ذوبان املسافة بني كلمة إنسان 

،كمها وتدقق يف صحتهاع أنظمة رقابية حتوض - قبل افتراض السالمة النهائية للحكم اجلنائي- فقد كان لزاما   
.مقومات وجوده من حيث الشكل واملوضوع وضوابط الطعن فيه وتنفيذه لذا عنت التشريعات بتحديد  
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وال شك أن النظام اإلجرائي ،على مبدإ تعدد درجات التقاضيفكان من أهم مسات التشريع اإلجرائي أنه يقوم 
أما النظام  ،ادث الفجائيضييق نطاقه جلعله مبثابة احلو ت لقادر على حصر إمكانية هذا اخلطأالناجح هو النظام ا

.هو نظام فاشل ينبغي إصالحه مجلة وتفصيالفالذي يصبح اخلطأ القضائي يف ظله ظاهرة معتادة   
فإن احلكم اجلنائي باإلدانة حيتاج إىل عناية ،إذا كان القضاء عموما وظيفة دقيقة ال يهتدي إليها كل الناسو     

.ميها واآلثار اخلطرية اليت تترتب عنهليت حيخاصة يف الوصول إليه نظرا لطبيعة املصلحة ا  
ر خيضع أساسا ملدى خربته و متكنه فإن األم ومبا أن القاضي اجلنائي هو أهم األطراف يف هذه املعادلة     

وكذا معقولية القضاء لديه خالل رحلة حبثه املوزون عن احلقيقة بني  وسعة معلوماته القانونية وحسه القضائي
فإنه ال ميكن إنكار خضوعه ملؤثرات قد جتعل لديه استعدادا  ،واآلخر ينفيه االامؤكد طرفني أحدمها ي  

و بناء  على ،و كلها تتوقف على تكوينه الشخصي والعلمي املتحكم يف التطبيق السليم للقانون  للخطإ متوقعا
من مباشرة الدعوى  اليت هي غاية كافة اإلجراءات األحكام اجلنائيةذلك فإنه إن كان اهلدف من إصدار 

إال  الواقعية ق النهائي هو الوصول إىل احلقيقةإىل النطق باحلكم بعد التحقي االبتدائيالعمومية وإجراء التحقيق 
فهو معرض ، ه إىل العدل املثايل املطلق حكمألنه ال يستطيع أن يصل يف  ؛أن القاضي ال يصل إليها بسهولة

يف األدلة والوقائع اليت حيث التقدير واخلربة أم كان اخلطأ كامنا للخطإ سواء كان هو نفسه مصدرا له من 
شكل اإلدانة اخلاطئة  ةعام صورةلكنه يأخذ ب وقد يتخذ اخلطأ يف احلكم اجلنائي عدة صور،استمد منها اقتناعه 
كم اجلنائي فبينما احل ،وبالتايل قد ميس مبصلحة اتمع ككل أو مبصلحة املتهم أو كليهما أو الرباءة اخلاطئة 

بعد التحقيق والتمحيص إىل غاية خروج ،يعد الرأي الذي انتهت إليه احملكمة فصال يف الرتاع املعروض أمامها 
.و احلجية أو تسبيب احلكمفإنه يثري العديد من املشاكل اليت تتعلق بالبطالن أ ،الدعوى من حوزا  

ة ومفإن كانت املعارضة مرس،حكام اجلنائيةوقد عاجل املشرع هذا األمر برسم طرق الطعن يف األ      
فإن املشرع سعى أيضا إىل  ،مكرسا إلصالحه واالستئنافالستدراك اخلطإ يف الوصول إىل احلقيقة الواقعية 

فنظم طريق الطعن بالنقض ليعاجل أخطاء القاضي يف تطبيق القانون لكون هذا األخري ،فحص احلقيقة القانونية
وكلما توافق القانون مع الواقعة كلما أمكن الوصول إىل احلقيقة اجلنائية اليت ختدم  ،)1( رداء لواقعة الدعوى

.فما الطعون اجلنائية سوى امتداد ضروري حلق اتمع يف التطبيق السليم للقانون  العدالة  
:عنوان البحث: أوال   

دراسة حتليلية يف –باإلدانة  الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر:هذه الدراسة موضوع يف تناول ن     
ويوضح العنوان أننا بصدد دراسة العالقة بني الطعن بالنقض وبني احلكم اجلنائي الصادر  - التشريع اجلزائري

.وتناوهلا بالتحليل والتأصيل الشرعي والقانوين والبحث يف أسسها الفكرية والفقهية، يف القضاء العادي باإلدانة  
 

 ـــــــــــــــــــ
. .د -1 ,��- ا�'�k ا���h- �$�'B- ا	
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:دوافع اختيار املوضوع : ثانيا  

فهو امليل الشديد : أما الذايت،موضوعي واآلخرأحدمها ذايت  نابعا من دافعني لقد كان اختيار املوضوع     
ب هذا املوضوع ورغبة مين يف مللمة شتات مادته العلمية لبحث جوان -بعد عدة قراءات- الذي تولد لدي

أما املوضوعي فيكمن يف كونه جيمع بني موضوعني من أهم و أخطر املوضوعات اجلنائية؛ إذ يثري  ،املتناثرة 
                                                               .جوانب حيوية يف العملية القضائيةعدة قضايا و

:أمهية املوضوع:  ثالثا  

تتجلى أمهية املوضوع يف ضرورة اإلحاطة باألسباب اليت تؤدي إىل وقوع األخطاء خاصة عندما يتعلق       
و لئن كان من باب أوىل أن نسعى حلصرها يف ،األمر باإلدانة اليت متس مباشرة حرية أو شرف أوحياة إنسان

ؤدي إىل فقدان ألنظمة اإلجرائية اليت حتكمها وتا تسيء إىل األجهزة القضائية واأل عاحاليت الرباءة واإلدانة  م
؛ذلك أن حلصر األخطاء القضائية اليت رصدها املشرع وبالتايل يستدعي ذلك تفعيل الشبكة الرقابية، هيبتها

و حتكم ما ،ممارسة هذا احلقيتعني معه بيان الضوابط اليت متنع إساءة  ياة القضائية اجلنائيةالطعن إجراء هام يف احل
  . يترتب عليه من آثار

:أهداف البحث: ارابع  

 ،إىل احلقيقة العلمية و إثرائها الصحيحة بالوصولإن اهلدف العام ألي حبث علمي هو اكتساب املعرفة       
.إىل جانب تنمية االستعداد الفكري للبحث املنهجي املتعمق يف جمال القانون  

بالوصول إىل تأصيل شرعي وتفسري  ظري اخلاص هلذا البحث فهو حتقيق األغراض النظريةأما اهلدف الن     
بتحليلها شكال ومضمونا والوصول إىل  ،قانوين للطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي كظاهرة قانونية قائمة بذاا

واليت يتضاعف مغزاها ،النتائج املنطقية من أجل صياغة نظرية متكاملة للنقض اجلنائي يف التشريع اجلزائري 
.بإجياد احللول العملية للمشاكل اليت يثريها هذا املوضوع فتكون لبنة يف تطوير النظرية العامة للقانون اجلنائي  

أما اهلدف العملي التطبيقي من هذه الدراسة فيكمن يف الوصول إىل تكريس الغاية العملية لألحكام اجلنائية     
على محاية النظام القانوين وتدعيمه مبا حيفظ حقوق األفراد ومصاحلهم العامة  مع احلرص ،ضابطةوكقوة مؤثرة 

فقد دلت جتارب اإلنسان على قصور السلطة القضائية عن إصدار أحكام غري معيبة لكوا عرضة  ،واخلاصة
دراسة دف و بالتايل فإن ال،)1(فيأخذ عدهلا صورة العدوان على األبرياء مبناسبة تعقب اجلناة للخطإ البشري

إىل تسليط الضوء على تلك األخطاء اليت اعتربها املشرع مستوجبة للطعن بالنقض وتصنيفها من حيث الطبيعة 
و ذلك نظرا حلساسية األمر وجسامة اخلطإ ،مقارنة مبا يكتسيه احلكم اجلنائي من أمهية وما حيوزه من حجية

.القضاء ويفقده احترامه من طرف اتمعمما يذهب الثقة يف جهاز  ،عندما يتعلق بإدانة شخص برئ  
بات -اليت تضطلع بدور تصويب هذه األحكام من حيث تطبيق القانون-كما أن االهتمام باحملكمة العليا     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وال شك أن معاجلة موضوع  ،بالنظر إىل الزيادة الرهيبة ألعداد الطعون أمامها وظاهرة العدالة البطيئة أمرا واجبا
الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة سينري أمامنا السبيل الستكشاف أطوار العمل القضائي إجراء 

.و وظيفة العدالة داء القضاء اجلنائي بشكل حيقق مقاصد التشريعآعيل تفلمن مث حماولة إجياد آليات و  ،وتطبيقا  
:إشكالية املوضوع: خامسا  

:املوضوع من خالل حماولتنا التوفيق بني أمرين متناقضني تتكشف إشكالية       
وذلك ،والعمل على استقرار املراكز القانونية اخلصومات اجلنائية ووضع حد هلا ضرورة الفصل يف:األمر األول•

                                                        .بإصدار احلكم النهائي السليم قانونيا وواقعياال يتأتى إال 
.صعوبة ضمان صدور أحكام جنائية ال يشوا خلل أو خطأ يف الواقع العملي:األمر الثاين•  

رتاع فتستقر به توصل إىل حكم جنائي ينهي الحبيث نفكيف ميكن إذن التوفيق بني هذين األمرين املتناقضني 
أي مدى إمكانية جلوء املتقاضني إىل القضاء إلبطال        ،و يكون خاليا من أي شائبة يف آن املراكز القانونية

ما حدود هذه اإلمكانية؟وما هي آليتها؟                                               ،جنائي يرونه معيبا حكم 
:تساؤل عام تندرج  حتته عدة تساؤالت هيو هو   
من حيث صوره التشريعية بالطعن بالنقض كميكانيزم قانوين لتنقيح  تعلق اخلطإ يف احلكم باإلدانةمدى ما      

 احلكم اجلنائي؟و ما مدى فعالية الطعن بالنقض يف حصر األخطاء؟
وما هي العوامل املؤثرة فيه ،ث الوجود واالنعدامما القيود اليت تؤطر صدور احلكم اجلنائي باإلدانة من حي     

 على النحو الذي حيقق دوره يف حتقيق العدالة؟
فهل ، وإذا كانت احلجية قرينة على صريورة احلكم عنوانا للحقيقة يف الدعوى املعروضة للبت فيها     

 يدحضها الطعن بالنقض؟ وما موقف املشرع اجلزائري من ذلك؟
:منهج البحث : سادسا  

سأعتمد على املنهج التحليلي الذي جيمع بني ، من أجل التوصل إىل إجابات وافية عن إشكاليات الدراسة    
لكونه أسلوبا من أساليب وصفي الذي تستلزمه طبيعة املوضوع إضافة إىل املنهج ال ،م القانون وفهم الواقعفه

ا وتفسريها مبوضوعية تنسجم مع معطيات التحليل الذي يقوم على وصف الظاهرة واإلحاطة مبعاملها وعالقا
.إىل وصف علمي متكامل للطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة االنتهاءالدراسة دف   

فقد اكتفيت باإلشارة ،بإسهاب وإذ يضيق املقام عن دراسة كافة املوضوعات اليت يثريها موضوع البحث   
سعيت بقدر اإلمكان إىل تطعيمه ببعض  اإلحاطة أكثر ذا املوضوع ومن أجل، إليها بقدر أمهيتها يف البحث

وعرض بعض أحكام احملكمة العليا اليت تناولتها كتطبيقات قضائية للموضوعات املتعلقة ،الفقهية   االجتهادات
ن ع فال فائدة من دراسة تظل أسرية األفكار النظرية البعيدة،بالدراسة حىت أخرجها من اجلانب النظري الصرف

إمكانية  وجدت واعتمدت كذلك على املنهج املقارن بالنسبة للتشريعني الفرنسي واملصري أينما,احلياة العملية 
.للمقارنة مع هذه القوانني على سبيل االسترشاد وتعميم الفائدة  
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:الدراسات السابقة: سابعا  

موضوع رغم أمهيته يف الواقع العملي  - ذا العنوان-الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة      
وعلى الرغم من االهتمام الذي حتظى به املوضوعات اجلنائية والزخم الكبري الذي مييزها من حيث ,القضائي 

كثرة البحوث واملؤلفات القانونية وسهولة احلصول على املصادر اليت تدور يف فلك هذا املوضوع، إال أنه مل 
إذ وقفت على قلة ، يف مؤلف مستقل ومل تتناوله أقالم الشراح بشيء من التفصيلخيص بدراسة علمية أكادميية 

مقارنة بوفرة -املراجع القانونية اجلزائرية اليت تتناول موضوع النقض اجلنائي بشكل مفصل وبنوع من اإلسهاب
وقد ، شريع اجلزائريعدا الشروح العامة لقانون اإلجراءات اجلنائية يف الت - املصادر العربية واألجنبية األخرى

ا يزال جماال خصبا لدراسات خترجه إىل استفدت منها يف حتديد بعض معامل موضوع النقض اجلنائي الذي م
.األكادميي الواقع   

:خطة البحث : ثامنا  

:وذلك على النحو التايل ,لقد قسمت هذا البحث إىل فصلني      
 خصصت  حبيث حث مبا ةثالث وقسمته إىل،باإلدانة  احلكم اجلنائي الصادر:  تناولت يف الفصل األول     

تعرضت يف املبحث الثاين إىل ضوابط إصدار احلكم  و،األول لوصف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة املبحث 
احلكم اجلنائي وطرق املبحث الثالث فقد كرسته لدراسة العالقة بني حجية  أمـا ،من حيث التسبيب باإلدانة

.الطعن فيه  
إذ خصصته لدراسة الطعن بالنقض      ، حني أن الفصل الثاين كان فصال عمليا إجرائيا أكثر منه نظريايف     
تناولت يف أوهلا ماهية ،كآلية رقابة على احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة  حبيث اشتمل على أربعة مباحث   

أما املبحث الثالث ، املوضوعية احلق يف الطعن بالنقض وشروطه ويف املبحث الثاين درست,الطعن بالنقض
ويف املبحث الرابع واألخري تناولت نظر الطعن ،فبينت فيه إجراءات مباشرة الطعن بالنقض وشروطه الشكلية

.بالنقض يف احلكم باإلدانة وآثار الفصل فيه  
سوى  - كبعد ذل- وال رجاء يل،بحثخامتة ال ضمنتهاويف اخلتام خلصت إىل مجلة من املالحظات والنتائج     

.أن أكون قد وفقت بعون اهللا يف تسليط الضوء على هذا املوضوع  
    
     
         

 
                                                                             



 
 
 
 
 

 :الفصل األول 

 
 

 الحكم الجنائي الصادر باإلدانة
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: األولالفصل   

:  باإلدانةاحلكم اجلنائي الصادر   

:متهيد وتقسيم  

مجيع موضوعات  هخاصة يعد حمورا تدور يف فلك باإلدانةنائي عموما واحلكم احلكم اجل إن        

من  مظهراالعلوم اجلنائية لكونه  مبختلفوثيقا  يرتبط ارتباطا ألنهالقانون والفكر اجلنائيني ، و ذلك 

املصاحل وحتقيق  و و العلمية للقانون ، ويلعب دورا كبريا يف صيانة احلقوق ة الفعليةاهر السلطظم

.يف اتمع األمناالستقرار و   

من خالل عناصره  باإلدانةاجلنائي الصادر  احلكمويف هذا الفصل حناول حتديد ماهية       

نظرا  - ثالثة ا يف مباحث وهذ ،ومدى قوته القانونية إصدارهو مقتضياته وكذا ضوابط ، األساسية

بحث منها جانبا من اجلوانب اهلامة واجلديرة محبيث نتناول يف كل  - لتشعب مسائل املوضوع

بكل ما   اإلحاطة،ففي املبحث األول حناول بتسليط الضوء عليها و تناوهلا بالتحليل والدراسة

مث نتناول يف  ،تسبيبهن ضوابط بيا إىلننتقل يف املبحث الثاين و احلكم وتعريفه إصداريتعلق بعملية 

.طرق الطعن املقررة قانونا وعالقتها ب باإلدانةاملبحث الثالث مدى حجية احلكم اجلنائي   
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  باإلدانةاجلنائي الصادر  احلكموصف  :األولاملبحث 

وعناصره  هديد مفهومينبغي حتليله انطالقا من حت باإلدانةلبناء تصور عام يصف احلكم اجلنائي الصادر          

مطالب ، حبيث ندرس يف  أربعة، وذلك من خالل  إصدارهو العوامل املؤثرة يف عملية  أهدافهو كذا  األساسية

بوجه خاص مث ننتقل من خالل  باإلدانةماهية احلكم اجلنائي عموما و احلكم اجلنائي الصادر  األولاملطلب 

يف املطلب الثالث فندرس العوامل املؤثرة و املتعلقة ،أما  اإلدانةبو غايات احلكم  أهدافاملطلب الثاين لتحديد 

.و شروط صحته  باإلدانةاحلكم  أركانمن خالل املطلب الرابع  أخرياو نبني  بإصداره  

  

:باإلدانةهية احلكم اجلنائي الصادر ما :األولاملطلب   

يج على مفهوم احلكم يف حد ذاته مث صفته جيب التعر باإلدانةماهية احلكم اجلنائي الصادر  إىلللوصول       

الضوء  وإلقاء وأركانهمث حتليل عناصره  القانونية و ةعي، الشر الحيةطاإلص، والته اللغوية لاجلنائية و حتديد مد

:، و ذلك كما سيأيت  باإلدانةباحلكم اجلنائي  األمرمىت تعلق  على طبيعته اخلاصة  

:نواعهوأمفهوم احلكم اجلنائي : األولالفرع   

الح ، مث طوالته يف اللغة والشريعة و االصحلكم اجلنائي من خالل استعراض مدلنتعرف على مفهوم ا      

. إليهار من خالهلا ظالقضائية عموما واجلنائية خاصة حبسب الزاوية اليت نن األحكامم نقس  

:اجلنائياحلكم : أوال  

  :مدلول احلكم لغة  -1

 اعتربه :شخص بإدانةحكم ، وقضى وفصل:بينهم أو هعلي أوللرجل ،مرباألحكما وحكومة  - حكم        

واحلكم مصدر الفعل حكم وهو القضاء  ،)1( شؤوا ىلتو :البالدوحكم برأه،  :برباءته وحكم أدانه، أومذنبا 

                                                                                                                    .بالعدل

ويأيت من احلكمة اليت هي وضع الشيء يف حمله  قضاء،حكما أي : حيكم-و احلكم هو مصدر الفعل حكم     

                           .التدبرومن صفاته اإلحكام و اإلتقان وحسن التقدير بعد  فيه،والبت يف أمر والفصل 

  )2(. إثباتا أو نفيا ،هو إسناد أمر إىل آخر إجيابا أو سلبا: واحلكم يف االصطالح اللغوي     
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  :مدلول احلكم يف الشريعة اإلسالمية  -2

لقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مفهوم احلكم من املنظور اإلسالمي فتعددت تعريفام ولكن           

لشرع على سبيل اإللزام عن طريق إظهار معظمها يدور يف جممله حول معىن الفصل يف اخلصومات حبكم ا

حكم الشرع يف الواقعة والتحري عن صحة االدعاء ا للفصل يف اخلصومة ، ومن املعروف أن للقاضي يف 

النظام اإلسالمي بطانة من أهل العلم للمشاورة ومساعدة القاضي على كشف ما غمض ليصدر حكمه بعد 

ذا تعذر ذلك قام بفض الرتاع وقطع اخلصومة بإصدار احلكم بناء االستماع لألطراف وحماولة الصلح بينهم فإ

يف كتابه  )1(على االجتهاد الفقهي يف ضوء أحكام القرآن الكرمي والسنة والشريعة، ويقول اإلمام الكاساين

بدائع الصانع يف ترتيب الشرائع أن القاضي بفصله يف اخلصومة وقضائه باحلكم إمنا يقطع أحد االختالفني 

.له متفقا عليه يف القضاء املتفق على جوازه من مجهور الفقهاء وجيع  

:مدلول احلكم يف اإلصالح -3  

احلكم اصطالحا هو كل قرار تصدره اجلهة القضائية املنوطة بالفصل يف نزاع معني لوضع حد له ، يف        

يعات يطلق مصطلح احلكم الشقني املوضوعي واإلجرائي ،ونالحظ أن املشرع اجلزائري على غرار معظم التشر

احلكم : على كل القرارات الصادرة من احملاكم على اختالف درجام، ولكن الفقه القانوين الفرنسي ميز بني  

  .  L’arrêt  والقرار Le jugement 

فاألول هو القرار الصادر من احملاكم االبتدائية أما الثاين فهو القرار الصادر من جمالس االستئناف وحمكمة 

.اجلنايات وحمكمة النقض  

:وقد جند تفسريا لذلك باستعراض املعاين اللغوية املتعلقة باملصطلحني  

 Juger  مشتق من فعل   jugement* 

ويقصد به احلكم و القضاء و يأيت أيضا مبعىن الرأي بناء على التقرير و التخمني و التصور، والرأي حيتمل   

.فة قطعية باتةاخلالف و اجلدل وهو ال ينهي األمر بص 
 )2(  

ـــــــــــــــــــــــــــــ  
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Arrêter  مشتق من فعل   arret*  

       االستئناف  أحكامحاسم لذلك يدل على  أمر أوبقرار  األمرلتوقف يف اية وا شيءللوفيه معىن الضبط 

)1(. ضالنق وأحكاميات ااجلن أحكامو   

:تعريف احلكم اجلنائي  -4  

نظرا  عليه تعاريف عديدة أطلقحتديده للفقه القانوين الذي  أمرمل يتصد املشرع لتعريف احلكم و ترك          

.اجلنائيةته غاية الدعوى البالغة بصف ألمهيته  

خاصة ذات  أواستثنائية  أوواحلكم مبعناه الواسع بصفة عامة هو كل قرار صادر من جهة قضائية عادية      

تكون  أنيف مسألة فرعية ، ويستوي يف ذلك  أووالية بالنسبة هلذا القرار ، وفاصل يف موضوع اخلصوصية 

احلكم هو كل قرار تصدره : الفقه فهو السائد يفالتعريف  أما  ، يةإدار أومدنية أو اجلهة املصدرة له جنائية 

ني حسمها قبل الفصل يف مسألة يتع أواحملكمة يف خصوصية مطروحة عليها ، طبقا للقانون فصال يف موضوعها 

نطق الزم وعلين بقرار يصدر من القاضي يفصل به يف خصومة  :بأنه  اآلخريف حني يعرفه البعض يف املوضوع ،

.يف نزاع ما أوطروحة عليه م  

واحلكم يف املعىن الضيق و الدقيق له يف املادة اجلزائية هو كل قرار تصدره احملكمة يف الدعوى العمومية      

احلكم هو القرار النهائي للقضاء يف اخلصومة اجلنائية بل هو  أن أيعند نظرها لوضع حد هلا و الفصل فيها ، 

الرتاع  يف به من كونه ميثل مرحلة البت يف الدعوى و الفصل ملا يتميزئية ما يصدر عن السلطة القضا أهم

:عىن الدقيقتعريف احلكم اجلنائي بامل إىل، ويشري الدكتور حممود جنيب حسين عند حد معني  وإيقافه  

ي يعتمد فعال  على  بيان  السلطة  اليت  تصدره  وهي  احملكمة، واملناسبة اليت  يصدر  فيها  وه       

:                                                             اخلصومة ، ولكنه يصم التعريف بالقصور الذي يرجعه إىل أنه 

وطرق  حتصيل  يتطلب علما بالوقائع  والقواعد القانونية  مل حيدد  جوهر احلكم اجلنائي كليا أو جزئيا ،إذ-  1

بني  الوقائع و  اكتمال  العلم  واتضاح العالقة ، فعندكوين  احلكمت  هذا  العلم  واليت  تتمثل  يف مراحل

عليه واملتمثلة  يف  واآلثار املترتبة القانون،ميكن  االنتقال  إىل  استخالص  التكييف  القانوين  هلذه الوقائع،

إرادة  القانون   يفرض أنهذه  املرحلة  يف بناء  احلكم ، تعني  عليه  ن  بلغ  القاضي أطراف  الدعوى ، فإ

،و فرض  ة القاضي  واحملكمة،واليت  هي يف  ذات الوقت إرادو  نزاعامعلى أطراف الدعوى يف خصومتهم  أ

  .عنها بإصدار  احلكم بريحتما  التعه  اإلرادة  يقتضي هذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن ذلك  التعريف  مل  يشمل  آثار  احلكم  املتمثلة  يف  حتديد  مسلك  معني  يلتزم  به  أطراف   - 2 

الدعوى ، ليصبح  هذا  احلكم  مبثابة  قانون  واقعي خاص  بالدعوى ، و يعىن  ذلك  أن احلكم  يربز 

ونية  واجبة  التطبيق  على  عالقتهم أو مسألة خالفهم ، ليصل  يف النهاية  ألطراف  الدعوى  القاعدة  القان

إعالن  القاضي  اجلنائي  عن  إرادة القانون أن تتحقق  يف واقعة  :    " إىل  تعريف  احلكم  اجلنائي  بأنه

)1(".معينة  نتيجة  قانونية  يلتزم  ا أطراف  الدعوى  

:كام  اجلنائية أنواع  األح:  الفرع  الثاين      

إىل إىل عدة  أقسام، ذلك  حبسب الزاوية  اليت  تنطلق منها نظرتنا  ميكن تقسيم  األحكام اجلنائية        

أحكام : إذ  تقسم  األحكام  من حيث  صدورها  يف مواجهة  احملكوم  عليه  أو يف  غيبته إىل احلكم،

.حضورية  و أحكام غيابية وأحكام حضورية اعتبارية   

املوضوع وأحكام  و تنقسم من حيث موضوعها و مدى فصلها يف اخلصومة  اجلنائية إىل أحكام  فاصلة يف     

.سابقة على الفصل  فيه   

.  لي عنها تباعايقسم إىل أحكام ابتدائية وأحكام ائية باتة، وسنتكلم  فيما نأما من حيث قابليتها للطعن فت  

 : تهم  أو غيابهع األحكام من حيث  حضور  املاأنو/1

يف الدفاع عن املتهم، وذلك للسماح له  مبمارسة حقه  حضور يفيقضي  األصل بانعقاد  احملاكمة        

إىل أن مراعاة  غيابيا بالنظر  تهحماكمملشيئة املتهم، لذلك جازت  متروك الغياب بل  إن أمر احلضور أو ،نفسه

، ولذلك  اجته  املشرع   إىل افتراض  حضور املتهم  مما  شرط  احلضور  قد  يؤدي  إىل إطالة  اإلجراءات 

.أدى  إىل ظهور  األحكام  احلضورية و الغيابية كما سنبني   

:األحكام  احلضورية:  أوال  

إن القاعدة  العامة  تقتضى  صدور  األحكام  اجلناية  على املتهمني  يف مواجهتهم و حبضورهم ،             

ذلك  يف املادة  اجلزائية  خاصة حىت  يتمكن  القاضي  من تقدير  العقوبة  املالئمة   و حيرص  املشرع  على

  إذ  يستلزم  القانون  يف األصل  احلضور  الشخصي  للمتهم يف مجيع  إجراءات   ،للمتهم  وشخصيته

كم عنوانا احملاكمة  حىت  يعطى فرصة الدفاع عن نفسه  بكافة الطرق القانونية املتاحة ،وحىت يكون احل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  �-�,  +�$�   – 1�	
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ممثله أو وكيله  استثناء  يف األحوال  اليت  يسوغ  فيها ذلك،ومن  للحقيقة  مع  جواز  حضوره  عن طريق   

فإن  احلكم  يعترب حكما  ،)1(املتفق  عليه  فقها وقضاء أنه  إذا  حضر  املتهم  بنفسه  مجيع  مراحل  احملاكمة 

حضوريا حضوريا حىت لو  غاب عن اجللسة  اليت  خصصت للنطق باحلكم، إذ أن العربة  يف اعتبار  احلكم   

أو غيابيا  يف  شهود  املتهم  جلسات  احملاكمة اليت  جيرى فيها إجراء  من إجراءات التحقيق النهائي ،  

كسماع  الشهود  أو االطالع  على األوراق واألدلة أو مساع مرافعة اخلصوم واليت  أتيح  له فيها  بناء  على 

نون  بأن  يدافع  على نفسه  على  أساس ما  يسمع ذلك أن  يقوم  بدوره  اإلجرائي  الذي  رمسه  له القا

.ويشاهد من أدلة  ضده ،وحىت  يتمكن  من توضيح ما  غمض من  نقاط  إن  أراد  

و من األحوال  اليت   يعترب  فيها  احلكم  حضوريا  حكما أنه  إذا  حضر  املتهم  عند  النداء  عليه          

أو ختلف  عن حضور  اجللسات  اليت  تؤجل  فيها  الدعوى  بدون     يف اجللسة مث غادر بعد ذلك  باختياره

  )2(. أن  يقدم  أعذارا مقبولة لذلك ، يعد  ذلك  مبثابة  مماطلة  وعدم  اكتراث  واحترام  هليبة احملكمة

:احلكم الغيايب :     ثانيا   

حقه يف الدفاع عن النفس كأصل يعد حضور إجراءات احملاكمة حقا جوهريا للمتهم بغية ممارسة           

عام، إال أن هنالك من يرى أن حضوره ليس الزما دوما من جهة نظر بعض املتهمني الذين يرون يف حضورهم 

:إهانة وإذالال هلم و تناقضا مع  قرينة الرباءة، إال أننا جند أن النظم القانونية عرفت نظامني يف هذا اخلصوص   

إىل االعتراف باحلكم الغيايب إال يف أحوال جد استثنائية ،كما هو احلال  نظام ال تتجه فيه التشريعات-1

يف بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية و أملانيا ، إذ جترب املتهم على احلضور بشىت الوسائل ، كاعتبار 

)3(.غياب املتهم عن حماكمته جرمية قائمة بذاا يعاقب عليها باحلبس عند مثوله عند القضاء   

نظام تعترف فيه التشريعات باحلكم الغيايب كفرنسا و مصر و اجلزائر، إذ أن كل شخص مل يكلف  -2

باحلضور تكليفا صحيحا أي مل يبلغ شخصيا بالتكليف باحلضور ، ومل حيضر مجيع اجللسات املرافعة يعد 

إذا كان قد قدم عذرا قبلته  احلكم غيابيا طاملا أن املتهم مل حيضر ومل تتح له فرصة إبداء أوجه دفاعه، إال

احملكمة ومع ذلك حكمت يف الدعوى  ، وال تثور صعوبة تذكر إذا غاب املتهم عن مجيع اجللسات 

 -كما سبق وأشرنا - وحضر جلسة النطق باحلكم ، فاحلكم الذي يصدر ضده يعترب غيابيا، والعربة

كمة قد فتحت باب املرافعة القضائية من بإجراءات احملاكمة اليت تؤثر على طبيعة احلكم إال إذا كانت احمل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�C  ا��Mا��ي–أ(��   K�L.  ا�D�; 2. . د – 1�DHا� .F  1ا��Mاءات  ا���N2.  -�� دئ ا Iء  ا�Mت  ا�� ���1 -ا�� ���+�   M�1999  -10PQ461ا��ا�  -د��ان ا�
.                                                                10PQ492   – 2000اNردن –ا��/H�1  ا�; 1�2�2   -أ�Qل  ا��0 آ� ت  ا��Mا��1  -�0��  Q�0.  ��2. د  -2 

�H  ا6(/ م و X� L–�ح K �2ن أ�Qل ا��0 آ� ت ا��Mا��1  - آ �V ,���.د-  - 3�A2 ��+ا�+��1 ا6و�4 –ق ا�– �D!�� 1F ;Iن  –دار ا� �ا6ردن /�
16 ص  -2001  
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جديد ووجهت التهمة إىل املتهم ومنحته فرصة إبداء ما يراه من أوجه الدفاع عن النفس ، ومىت كان احلكم 

تابعة من  غيابيا بالنسبة إىل املتهم يعترب كذلك بالنسبة للدعوى املدنية بالتبعية ، ألن دعوى احلق الشخصي

)1(.دون احلكم احلضوري باملعارضة  كم الغيايب الطعن فيهويقبل احلسريها وشكلها للدعوى العمومية ، حيث  

:احلكم احلضوري االعتباري :    ثالثا   

من فتح باب الطعن باملعارضة،      عليه ا يترتب التخفيف من عيوب احلكم الغيايب مل أراد املشرع            

األحكام احلضورية االعتبارية :  اإلجراءات  وبطء البت يف اخلصومات بني األفراد، فأخذ مبا يسمى وإطالة أمد

التخلف  القاصرة على اجلنح واملخالفات دون اجلنايات اليت يكون فيها احلكم حضوريا ، أو طبقا إلجراءات

فإن األحكام تعد حضورية  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 345،347عن احلضور، وطبقا للمادتني

:اعتباريا يف احلاالت التالية  

إذا كان التكليف باحلضور قد سلم إىل املتهم شخصيا ومل حيضر، ومل يقدم للمحكمة املستدعى أمامها عذرا - أ

.مقبوال  

.إذا أجاب املتهم الطليق على نداء امسه مث غادر باختياره  قاعة اجللسة- ب  

.اإلجابة و قرر التخلف عن احلضورإذا رفض املتهم رغم حضوره - ج  

إحدى  وذلك بعد حضوره إذا امتنع املتهم عن احلضور باجللسات اليت تؤجل إليها الدعوى أوجلسة احلكم،-د

)2(.اجللسات األوىل  

:النتائج املترتبة على هذا التمييز:  رابعا   

:فيما يلية االعتبارية تتمثل نتائج التمييز بني األحكام احلضورية والغيابية واألحكام احلضوري  

أن األحكام اليت جيوز الطعن فيها باملعارضة واالستئناف هي األحكام الغيابية ،أما األحكام احلضورية  – 1

ع املصري الذي أجاز الطعن يف التشريع اجلزائري خالفا للمشراالعتبارية،فال  يطعن فيها إال باالستئناف 

:باري بشروط تتمثل يف باملعارضة بالنسبة للحكم احلضوري االعت  

.قيام عذر مينع املتهم من احلضور *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ته على تقدمي هذا العذر قبل احلكمعدم قدر*

.أن يكون استئناف هذا احلكم غري جائز*   

يتشابه احلكم احلضوري االعتباري مع احلكم احلضوري يف وجوب سري الدعوى يف احلكم احلضوري  -2

وقد نص قانون اإلجراءات اجلزائية , االعتباري كما لو كان املتهم حاضرا رغم غيابه عن بعض اجللسات

.ية صراحة على شرط حتقيق الدعوى فيي احلكم احلضوري اإلعتبارياملصر  

:أنواع األحكام من حيث موضوعها  / 2   

وتنقسم األحكام من حيث موضوعها وتبعا ملدى حسمها وفصلها يف اخلصوصية اجلنائية إىل أحكام        

  :فاصلة يف املوضوع وأحكام سابقة على الفصل فيه و هذا ما سنفصله فيما يلي

:األحكام الفاصلة يف املوضوع :   أوال  

ال شك يف أن األحكام الفاصلة يف املوضوع هي األحكام اليت تنهي الرتاع أو حتسم الدعوى بفصلها يف       

احملكمة وإاء  مجيع الطلبات و الدفوع املطروحة على احملكمة، األمر الذي يترتب عليه إخراج الرتاع من حوزة

ن كانت متس يف النهاية كام األخرى وإذلك إما باحلكم بالرباءة أو باإلدانة، أما األحو الدعوى العمومية

يترتب كنتيجة وا أو نفيا ،فإن هذا املساس ال يكون مباشرا و هو حق الدولة يف العقاب اجياب موضوع الرتاع

وضوع الرتاع الذي أقيمت للحكم خالفا ملا هو عليه احلال بالنسبة للرباءة أو اإلدانة ،فهذه األحكام تعاجل م

الدعوى العمومية للفصل فيه بذاته ، إذ يعترب احلكم باإلدانة فاصال يف موضوع الدعوى ألنه فصل يف الرتاع 

القائم بني الدولة كممثل للجميع و املتهم بإقرار احلق العام يف إنزال العقوبة عليه، وبالنسبة للحكم بالرباءة يعد 

، فكان أن صدر احلكم القاضي )1(ي حق الدولة يف العقاب أو بعدم إقرار هذا احلق فصال يف الرتاع بينهما بنف

بالرباءة لصاحله خالفا للحكم باإلدانة ، و يتميز احلكم الفاصل يف املوضوع سواء باإلدانة أو بالرباءة بأنه يطبق 

د الوصف القانوين للفعل قواعد قانون العقوبات والقوانني احملكمة له على الفعل املسند إىل املتهم فتحد

. )2(ومسؤولية املتهم عنه  

وعن آثار صدور األحكام اجلنائية الفاصلة يف املوضوع فبمجرد صدورها فانه حتوز حجية الشيء املقضي      

فيه ، وال جيوز الرجوع فيها من جانب احملكمة أو النيابة العامة ، إمنا جيوز استعمال طرق الطعن املقررة قانونا 

.راض عليها لالعت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإذا استنفذ احلكم طرق الطعن فيه و تأيد مبضي مواعيد الطعن اكتسى قوة الشيء املقضي فيه ، و بالتايل     

.يعترب احلكم حينئذ عنوانا للحقيقة فيما قضى فيه   

:األحكام السابقة على الفصل يف املوضوع  –ثانيا   

يف املوضوع وتقضي باختاذ إجراء حتضريي بالنسبة للحكم دون أن وهي األحكام الصادرة قبل الفصل       

يدل على رأي احملكمة القطعي يف موضوع اخلصومة ، أي  أا أحكام تتصدى للمسائل اليت تثار أثناء نظر 

الدعوى و تكون وقتية ،كأن تقضي باختاذ احد اإلجراءات التحفظية أو املؤقتة كاحلكم الصادر يف طلب النيابة 

بس املتهم احتياطيا، أو يف طلب املتهم احملبوس اإلفراج عنه مؤقتا، أو تكون هذه األحكام السابقة على حبامة الع

و ترمي إىل إعداد القضية للحكم يف موضوعها باختاذ احد إجراءات , الفصل يف  املوضوع متعلقة بالتحقيق

.متهيدية وأحكام حتضرييةأحكام  :     وتنقسم هذه األحكام بدورها  إىل نوعني , التحقيق  

:األحكام التمهيدية -1  

وهي أحكام سابقة على الفصل يف  املوضوع وتتعلق بالتحقيق وباملسائل اإلجرائية، وتقضي باختاذ إجراء       

ومن أمثلتها احلكم بوقف الدعوى حلني إثبات  ،متهيدي يدل على رأي احملكمة بالنسبة للفصل يف املوضوع

اقعة معينة، كاحلكم بتعيني خبري لتقرير الضرر الذي  أصاب املدعي باحلق الشخصي من جراء مسألة أولية أو و

و تعرب هذه األحكام عن االجتاه الذي  )1(اجلرمية، و كذا التصريح للمتهم بالزنا بإثبات عدم قيام عالقة زوجية،

ت أثر يف إثبات أو نفي الفعل مييل إليه رأي احملكمة يف  موضوع الرتاع املطروح أمامها و يوحي بأا ذا

.املنسوب إليه املتهم   

:األحكام التحضريية -2  

و بني األحكام التمهيدية هو  اما يفرق بينهو هي أيضا أحكام صادرة قبل الفصل يف املوضوع، و لكن        

استيفاء و, وتقضي هذه األحكام باختاذ إجراء حتضريي, الغرض الذي تقصده احملكمة من خالل هذا اإلجراء

تحقيق يف  نقطة ما لالستنارة به عن احلكم دون أن يدل على رأي احملكمة إزاء الفصل يف اخلصومة، وأمثلة ال

أو احلكم بانتقال احملكمة للمعاينة أو بضم دعوى  ،احلكم بتعيني خبري إضايف بسبب تضارب أراء اخلرباء: ذلك

  .مقبولبسماع شاهد تعذر حضوره لسبب  أو )2(إىل أخرى،

  ـــــــــــــــــــ

1-8!� 1��PH� 1�]�� .F ع ا����ى أو�c�� .F ��0E  826 1��+K 1 -[82  أ(/ م���8�Hا6(/ م ا� d��ا� ��H1 - �; �2ن  ,�اء   ا��]���E�g; هef ا�
�A2أ ، C� K�� - 0. ��2.د:أو�Q ��� ت ا��Mا��0�- 1/0� ص-2000ا6ردن, �� ن- �ز�Cدار ا�� 1F ;I�D!� وا�H- ا�+��1 ا6و�K -4 �2ن أ�Qل ا�
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األحكام حجية إذ جيوز العدول عنها قبل تنفيذها ،كما أا إذا نفذت ال  و جتدر اإلشارة إىل أنه ليس هلذه

  )1(.تتقيد احملكمة بالدليل املستقى منها إذا مل تطمئن إىل حجيته

:                                                         أحكام قطعية سابقة على الفصل يف مجلة الرتاع  -3

ليت تفصل يف جزء من موضوع اخلصومة أو يف مسألة متفرعة عنه فصال حامسا ال و هي األحكام ا       

 ))2دف الفصل يف عقبة إجرائية تعرقل سري الدعوى أمام القضاء هرجوع فيه من جانب احملكمة اليت أصدرت

ذا احلكم يف الدفع بعدم االختصاص أو بانقضاء الدعوى بتوفر سبب من أسباب سقوطها وك: ومن أمثلتها ،

. احلكم يف طلب رد القضاة  

:النتائج املترتبة عن هذا التمييز : ثالثا   

تتميز األحكام التحضريية عن باقي األحكام السابقة على الفصل يف املوضوع بأا ال تقيد احملكمة، إذ ال       

رة إىل أن تقسيم تترتب عنها حقوق ألطراف الرتاع بل العمل على تنفيذها صونا هلذه احلقوق ، و جتدر اإلشا

األحكام إىل فاصلة يف املوضوع وسابقة على الفصل فيه يف ظل التشريع اجلزائري ال يكتسي أي فائدة عملية ، 

و التمهيدية أو حكام التحضريية أمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري جند أن األ 427لنظر إىل نص املادة افب

فوع معينة ال تقبل االستئناف إال بعد صدور احلكم الفاصل يف و دأاألحكام اليت فصلت يف مسائل عارضة 

. )3(املوضوع يف نفس الوقت الستئناف ذلك حكم   

:أنواع  األحكام من حيث قابليتها للطعن  /3  

تنقسم األحكام اجلنائية من حيث قابليتها للطعن  والتنفيذ إىل أحكام ابتدائية ، وأحكام ائية وأحكام        

:ندرسها كما سيأيت باتة ، وس  

:األحكام االبتدائية :     أوال   

احلكم االبتدائي هو احلكم الصادر عن احملكمة اليت تولت النظر ألول مرة يف الرتاع املطروح أمامها       

فاألحكام اجلنائية اليت تصدر من حمدد،وأصدرت حكما يف األصل وذلك احلكم خاضع لالستئناف يف اجل   

وىل يكون الطعن باالستئناف فيها جائزا إذا كان احلكم حضوريا ، أما إذا كان احلكم غيابيا حماكم الدرجة األ

. فإنه يقبل الطعن باملعارضة و االستئناف معا كأحكام اجلنح و املخالفات يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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:األحكام النهائية :    ثانيا   

نية اليت من شأا حتديد موصفات احلكم النهائي متعددة ، وتكمن أمهيتها يف دورها يف إن األدوات الف     

حتديد احلكم النهائي و الذي يكتسي هذه الصفة بعد أن يستويف درجتني من التقاضي، و مروره بالطورين 

أحكام حماكم اجلنايات االبتدائي واالستئنايف ، فاحلكم النهائي هو احلكم الذي ال يقبل الطعن فيه باالستئناف ك

وأحكام االس القضائية كمحاكم درجة ثانية ، وكذا األحكام االبتدائية اليت انقضى ميعاد الطعن فيها ، 

.ويالحظ أن األحكام النهائية تقبل الطعن بطرق النقض  

:األحكام الباتة :    ثالثا   

ن املقررة قانونيا عدا طريق الطعن بالتماس احلكم البات هو احلكم الذي ال جيوز الطعن فيه بطرق الطع      

إعادة النظر، وأصبح مستعصيا على اإللغاء غري قابل للطعن فيه ، ويستوي يف صريورته باتا أن يكون قد صدر 

قابال للطعن إال أن انقضاء مواعيد الطعن دون استعماله أو أن يكون قد استنفد مجيع طرق الطعن املتاحة 

ختصة ليصبح باتا، إذ أن قابليته للطعن  بالتماس إعادة النظر ال حتول بينه و بني اكتساب ففصلت فيه احملكمة امل

.صفة القطعية لكونه طريقا استئنافيا غري خاضع ملواعيد زمنية 
)1(  

:النتائج املترتبة عن هذا التمييز: ابعا ر  

يف القانون نص على خالف ذلك ، نالحظ أن األحكام النهائية وحدها هي اليت جيوز تنفيذها ما مل يكن       

أما إذا كان احلكم ابتدائيا فإنه أمام احملكمة االستئنافية  ميكن االستناد إىل ما ظهر من أدلة جديدة أو ظروف 

. جديدة ، أو إىل تغيري الوصف القانوين للجرمية ، وتفصل حمكمة االستئناف يف حدود سلطتها املقررة بالقانون  

وحدها تعترب سابقة يف العود ، وهي اليت يترتب عليها انقضاء الدعوى اجلنائية ، كما أا  واألحكام الباتة     

تكتسب أمام احملاكم املدنية يف الدعاوى اليت مل يكن قد فصل فيها ائيا ، وذلك فيما يتعلق بوقوع اجلرمية 

    )2( .وبوصفها القانوين ونسبتها إىل فاعلها

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  
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:مفهوم احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة :       الفرع الثالث   

ينطق باحلكم :"من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف فقرا الثالثة على أن  310ص املادة تن        

، ومنه نستكشف أن األحكام اجلنائية تنقسم حبسب منطوقها يف " باإلدانة أو اإلعفاء من العقاب أو الرباءة

: ةالتشريع اجلزائي إىل أنواع ثالث  

حلكم باإلعفاء من العقاب ، إذ من الطبيعي أن دف القرارات اجلنائية إىل احلكم باإلدانة واحلكم بالرباءة أو ا

معاقبة ارم من خالل أحكامها مىت تأكد هليئة احملكمة صحة إسناد الفعل ارم إليه ،و تربئته إن حصل 

ى ذلك ، العكس وانتفت صحة االام ، و كذا احلكم باإلعفاء من العقاب يف األحوال اليت ينص القانون عل

.ومن خالل هذا الفرع نبحث مفهوم احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة   

:الصفة اجلنائية للحكم باإلدانة :  أوال   

جناية أي أذنب وارتكب جرما ، _ إن أصل الصفة اجلنائية للحكم باإلدانة مستقى من الفعل جىن         

جتماعية و األخالقية و الشريعة ، و كذا القانونية واجلرمية اليت يرتكبها اإلنسان توجب عليه يف النظم اال

العقاب و القصاص مبا يتالءم مع جسامة الفعل،وذلك ميثل احلقيقة اجلنائية اليت دف إليها كل اإلجراءات 

.اجلنائية يف كنف احترام مبادئ الشرعية   

نائي نظرة واسعة ، يف ضوء وللصفة اجلنائية مدلول واسع وأخر ضيق ، فإذا نظرنا إىل القانون اجل        

وظيفته االجتماعية اليت  حتددت بظهور علم اإلجرام وعلم العقاب وكذا السياسة احلديثة اجلنائية، وما ظهر 

نتيجة ذلك من أفكار و أنظمة حديثة انعكست على النظريات القانونية اليت تدور حول اخلطورة اإلجرامية 

ة بصفتها أقصى درجات اجلرمية و أخطر أنواعها تستلزم اجلزاء اجلنائي والتدابري اليت تتخذ حياهلا ، فاجلناي

معا ،لذا كانت اجلرمية واجلزاء اجلنائي فكرتني متالزمتني و متعلقتني يبعضهما  املناسب لتحقيق العقاب والردع

الصفة اجلنائية البعض ، إذ ال جزاء يف القانون اجلنائي على فعل ال يعترب قانونا جرمية ، ومما ال شك فيه أن 

إىل  ، و إضافة الصفة اجلنائية) 1(تشمل اجلرمية و العقوبة معا، بل إن القانون اجلنائي مبعناه الضيق ال يتسع لغريها

يت تتعلق باجلرائم وجزاءاا وما يتخذ بشأا  العلى التنظيم املبادئ والقواعد  احلكم باإلدانة تقتضي إضفاءها 

.لردعها ومكافحتها وإجرائيةمن وسائل موضوعية   

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:مضمون  اإلدانة:ثانيا  

،  واإلدانة )1(ليهأي اعتربه مذنبا وحكم ع:  إدانة الرجل -اإلدانة هي مصدر مشتق من الفعل أدان          

اصطالحا ال يتحقق وجودها واقعيا إال من خالل إعالن القاضي وتعبريه عن مضمون إدراكه للوقائع والقانون 

.فصال يف الدعوى اجلنائية  

حكمه  باإلدانة  احلقيقة  القانونية  اليت توصل  إليها  فإنه بذلك  يعلن  اقتناعه  يعلن  يفوالقاضي إذ        

شطر  إىل ئع اجلرمية  إىل املتهم  ،مما  يعد خروجا عن األصل  الذي  تقره  قرينة  الرباءة  اليت  تنبإسناد وقا

األول يؤكد على أن الرباءة  أصل  يف  اإلنسان أما الثاين فيعترب اإلدانة  استثناء  معلقا وجوده  على   شطرين،

)2(ن  حبكم  جنائي  باتصدور  حكم  جنائي،فالشطر  األول  يقرر  حقيقة  قضائية  تعل
بصدور  احلكم   ، و

باإلدانة تطغى احلقيقة  القضائية  اليت  توصل  إليها  القاضي  اجلنائي خالل اخلصومة  اجلنائية على احلقيقة  

الطبيعية  وتستبدل باألخرى،بنفي  املركز القانوين  املقرر  أصال ، واالنتقال  من األصل  إىل  االستثناء  مير  

وسطية  تتمثل  يف إجراءات  الدعوى  العمومية وتنقيب  القاضي  عن احلقيقة يف إسناد الفعل  إىل   مبرحلة

.املتهم لدى موازنته ألدلة اإلثبات والنفي و غريها من األعمال اإلجرائية األخرى  

:اإلدانة كعنصر  من عناصر  احلكم*  

ارم  ألن  وقوع  اجلرمية  ينشئ حقا للدولة  يف  إذا كانت  اجلرمية  هي  سبب توقيع  اجلزاء  على         

توقيع  اجلزاء  عليه ، فإن إدانة  ارم عن اجلرمية  هو سبب مباشر  يف احلكم  عليه ذا  اجلزاء ،ألن  إدانة 

 ، واقتصاص حق  اتمع  عموما وضحية  )3(املتهم  وحدها  تنشئ  للدولة  حقا  يف احلكم  عليه  ذا  اجلزاء

  . الفعل خصوصا

وإن  كان  من الطبيعي  أن دف األحكام  اجلنائية  إىل معاقبة  ارم  ،مىت  صح إسناد  وقائع  اجلرمية       

إليه  وأن تقود كل اإلجراءات  إىل هذا ،لكن  األمور  ال جترى   ذه  السهولة، فالقاضي  اجلنائي  ال جيد 

تقاده  بنسبة  الوقائع  إىل املتهم  بل  جيد  أدلة  وأقواال متناقضة  غري واضحة أمامه  يقينا  قاطعا  يبين عليه  اع

رؤية جمرم طليق أفضل مئة مرة من  رؤية برئ :" و تتجلى مدى حساسية  احلكم  باإلدانة يف املقولة  الشهرية 

تغري ال ميكن تناوله  جتريبيا ، إذ ال يوجد مقياس للتفاضل بني الرباءة واإلدانة  فهذه  األخرية  بطبيعتها م"سجني

.بنجاح   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لنظام منهجي معني  و يعتمد على ظروف حمددة تسهل استجابة القضاة لفهم الوقائع فهما صحيحا طبقا       

.يعتمد على املوازنة بني املنطق والقانون، لبناء حقيقة قضائية تتفق إىل حد بعيد مع احلقيقة الواقعية  

:تعريف  احلكم  اجلنائي  الصادر  باإلدانة: ثالثا   

لقاضي إعالن  ا:  "يعرف  الدكتور سعيد عبد  اللطيف حسن احلكم  اجلنائي الصادر باإلدانة  بأنه         

عن  قراره  الفاصل  يف الدعوى اجلنائية، الصادر يف الشكل  القانوين  بتطبيق  القاعدة  املتحققة يف واقعة 

                                 )1(" .إجرامية وإدانة  مرتكبيها وتوقيع اجلزاء عليه  يف إطار  املشروعية  اجلنائية

:     النظر إىل احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة من خالل األوجه التاليةو باستقراء هذا التعريف ميكن            

للواقع  على متحيصه احلكم باإلدانة يعترب قرارا إراديا حرا للقاضي اجلنائي اعتمادا على قناعته  الذاتية ،و بناء* 

.وإملامه بالقانون   

.ملتهم وتوقيع العقوبة عليهاحلكم باإلدانة قرار حاسم يفصل يف الدعوى اجلنائية بإدانة ا*   

إن احلكم باإلدانة هو قرار جيب أن يصدر على الشكل الذي يقرره القانون يف إطار املشروعية اجلنائية * 

.                                                                                    بشقيها املوضوعي واإلجرائي

:يف احلكم باإلدانة بأنهومن هنا ميكن تعر         

احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة هو إعالن لكلمة القانون فصال يف الدعوى، بناء على اطمئنان عقيدة القاضي 

نتيجة عمل إجرائي مؤسس على الشرعية اجلنائية  وتعبريه عن مضمون علمه اجلنائي وإدراكه للوقائع والقانون،

.حل اخلصومة اجلنائيةبشقيها املوضوعي واإلجرائي خالل مرا  

 

:باإلدانة  أهداف وغايات احلكم:املطلب الثاين  

إن  احلكم  باإلدانة  كنتيجة  تشخيص  األداء  الوظيفي للجهاز القضائي، هو آلية  ذات وظائف        

لفرد ا ومحايةمتعددة إذ تساهم  بصفة مباشرة  أو غري  مباشرة  يف حفظ النظام  والسهر على احترام  القانون 

واتمع ومعاقبة  اجلناة،وهى  وظائف  قانونية  ذات أبعاد  اجتماعية  تعكس  أهداف  وغايات  احلكم  

.وهذا ما سنبينه من خالل هذا املطلب ،والقانويندانة  على الصعيدين االجتماعي اجلنائي  الصادر  باإل  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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:األهداف االجتماعية للحكم باإلدانة: الفرع األول  

تلعب  القوانني  دورا هاما  يف اتمع  والعكس  صحيح ، فاالجتاهات  االجتماعية  تؤثر  يف السياسة         

اعلي  بني  القانون  واتمع  كقوة  دافعة  إىل التطور للتوفيق  اجلنائية  للدولة، وتشخص  هذا  الدور  التف 

بني  الضرورات  االجتماعية والضرورات القانونية،  وتعد  املعايري  االجتماعية  من أهم أوجه التأثري  على  

، لعليا للمجتمعماعية  والقيم  اإصدار  احلكم  باإلدانة  الذي  يهدف  أساسا  إىل محاية  املصاحل الفردية و اجل

اليت  تفرزها  دراسة  الواقع  االجتماعي،ونستنتج  من ذلك  أن وظيفة  احلكم  باإلدانة  تتمثل  يف  حتقيق  

مقاصد  التشريع  العامة  أال  وهي ضبط و تنظيم  اتمع  ومحاية  مصاحله ، وحتديد  حقيقة  هذه  املصاحل 

من التشريع  وغاياته  العامة  لكي  يسترشد  ا  القاضي  عند  والقيم  واملثل  يتصل  باستنباط  احلكمة  

، وىف  ضوء  تلك  الفلسفة وتلك  )1(التطبيق  يف  أمر  يتعلق  بفلسفة  القانون  والسياسة اجلنائية  عموما

وميكن   السياسة  يسبغ  املشرع  احلماية  القانونية  ملصاحل  وقيم  معينة  يتصدر  يف ضوء  األحكام  القضائية

:تصنيف  هده  املصاحل إىل    

أي بالشخصية والعالقات  األسرية  واملصاحل   ،هي  مصاحل  تتعلق  باحلياة  الفردية :املصاحل  الفردية. أ

....)العمل  واملال  والعقود( املوضوعية        

فظة  على  األمن  العام  هي  مصاحل  تصدر  عن اتمع  ككل  وتندرج  فيها  احملا :املصاحل  االجتماعية. ب

  .زات اتمع املتمدنالبشرية و النفع  العام ، وهي من إفرااملؤسسات  االجتماعية  واملوارد واألخالق العامة  و

وينظر إليها من زاوية احلياة السياسية العامة للدولة أي مصاحل الدولة كشخص معنوي، : املصاحل   العامة -ج 

 )2(.اجتماعية ومصاحلها اليت حترس هذه املصاحل االجتماعية كمصاحلها اليت تدار ألغراض

واهلدف من حتديد هذه املصاحل هو تقييمها والتوفيق  أو  املفاضلة بينها حسب أمهيتها عند      

التعارض،فوظيفة  القانون  االجتماعية هي حتقيق التوازن االجتماعي ،وضرورة تكريس االرتباط بني القانون 

االجتماعي  فيكون معربا  عنه وحارسا ومنظما  له، و معاقبا لكل من تسول له نفسه اإلخالل  كنظام والواقع

واخلروج عنه بإحلاق األذى  مبصلحة من املصاحل سواء  فردية أو عامة  أو اجتماعية، و إىل جانب محاية  به

أساسا من  واملساندة .اتمع سائدة يفالعليا ال  القيم واملثلف احلكم باإلدانة  إىل محاية املصاحل االجتماعية يهد

    .اليت يغذيها القانون الطبيعي والشريعة اإلسالمية الغراء املقاصد والغايات العامة للتشريع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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عد وقوايعتمد معايري  إيديولوجية وأخالقيةعلى قيم اتمع  الذي  يعيش ثل مت فالقاضي بصفته سلطة     

تطبيق  يفسلطته  باستعمال ا فهو خمول حلماية  هذه  القيم واإلخالل اعنهاليقبل اخلروج  ،ملموسة للسلوك

األمن واالستقرار  بعث يف لرغبتهم إرضاء و دئة لغضب الرأي  العام وهو إشباع افإدانة اجلاين فيهالقانون؛ 

كقيمة   لةوالعدااحلق  وإحقاققواعد العدل وصيانة احلقوق واملصاحل  وردع املعتدين واحلماية،و تثبيت ل

العدالة  حد أنظمةهو أ باإلدانة فاحلكم  اجلنائي الصادريف اتمع، األمنالنظام  وحتقق  اجتماعية  وأخالقية

القوة  للقانون   فهو الذي يعطى )1(.و حفظ احلقوقرمية ملنع  اجلمؤسسات  الضبط االجتماعي   باعتبارها  أهم

البشري، وهنا أشكال التفاعل شكال من باعتباره اإلدارة  الرمسية  األوىل يف الضبط االجتماعي الذي ميثل 

مقومات استقرارها، وقوة  على  الدولة  يف اإلشراف سلطة تكمن أمهية احلكم باإلدانة كضرورة تنظيمية تنمي

القانونية للضبط  اإلجراءات قانونية  للضبط  عن  طريق  سلطة  عامة  خمتصة  بإصدار األحكام،باعتبارها  أهم

ينة مصلحفردية  هي   ومصلحة ،تمعاليت  تكفل  محاية  مصلحة  عامة هي مصلحة  اأو الضحية عليه   ا

  .كمصلحة ذاتية للمحكوم  عليه إذ يعمل على ذيبه وإصالحه ومحاية حقوقه

:األهداف القانونية للحكم  باإلدانة  : الفرع الثاين   

وق واملصاحل اجلديرة للحقمهما جنح املشرع يف إرساء قانون العقوبات الذي يقرر احلماية اجلنائية                 

اية ويضمن فإن هذا النجاح يظل حمصورا، مامل يكفل املشرع تنظيما إجرائيا فعاال يكفل هذه احلم باحلماية

                                                                                         .حتقيق اهلدف من العقاب

، فقط راءات اجلنائية إىل حل الرتاع بني املتقاضني وإقرار حق أحدمها جتاه األخروال يهدف قانون اإلج     

دولة يف وإمنا يهدف إىل الفصل يف خصومة تقتضي تطبيق قانون العقوبات ، وهي مسألة ترتبط مبصلحة ال

قانون  ينظم من جهة أخرى، وعدم االعتداء على حرية املتهم دون مقتضى  القانون  عقاب اجلناة من جهة و

اإلجراءات اجلنائية إجراءات الفصل يف اخلصومة اجلنائية و يوجه اهتمامه أساسا حنو كشف احلقيقة وتطبيق 

اجلزاء اجلنائي لضمان التطبيق الفعال لقانون العقوبات و ضمان حق املتهم يف احلرية يف مواجهة اإلجراءات 

حل املتعارضة التنظيم القانوين للحقوق واملصا ة من أدواتوإذا كانت القاعدة اجلنائي، )2(اجلنائية اليت تباشر ضده

، فإن احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة هو الذي يؤكد للقانون اجلنائي قوته و فعاليته يف كفالة وكفالة احلماية هلا

فة هذه احلماية ويضعها موضع تطبيق ، ومن خالله تتحقق أهداف النظام القانوين واقعيا وهذا هو صميم الوظي

فهي  يات النظام القانوين ككلوأهداف احلكم باإلدانة وغاياته متعلقة بأهداف و غا ،القضائية يف حد ذاا

تنطلق من منابع واحدة وتصب يف روافد متالقية، ويناقشها علم السياسة اجلنائية أكثر مما تناقشها العلوم 

:داف القانونية فيما يلي القانونية األخرى سواء موضوعيا و إجرائيا ، وتتحدد تلك األه  

 ـ
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: احلكم باإلدانة يفصل يف الدعوى اجلنائية و ينهيها : أوال   

القضاة ينظرون إىل  وظيفتهم القضائية على أا ال تقتصر على النطق : "أن)1(مارك آنسل يقول       

باحلكم و تطبيق القانون بطريقة جافة وحسب وإمنا يف إجياد حل عادل ملشكلة إنسانية ، واخلصومة القائمة 

نع تالدعوى اجلنائية ليست راجعة إىل التعارض و االختالف بني نصني قانونيني ، إذ ال يقأمام القاضي أو 

)2(". القاضي بالتجرد من تفاعله اإلنساين مع اخلصومة ليكون جمرد خبري قانوين فحسب  

       ائي فاصل يف الدعوى ومنه للخصومة حتقيقا ألمن  ومن هذا املنطق يبدو احلكم باإلدانة كقرار

        هبية الالزمة فيما قضى واستقرار اتمع ، ومن مث يشترط لتحقيق هذا اهلدف أن حيوز هذا احلكم احلج

، فهذا احلكم هو األداة تهم واجلزاء اجلنائي الذي يستحقهيصدر احلكم باإلدانة مقررا نسبة اجلرمية إىل امل و أن

.يف عقاب اخلارجني عن القانون لدولة من حق اشفة لوقوع اجلرمية كسبب للجزاء وملدى ما متلكه االك  

:االستقرار كهدف رئيسي ألي نظام قانوين : ثانيا   

من الطبيعي أن يهدف كل نظام قانوين إىل تنظيم و تثبيت العالقات يف إطار النظام الذي تقرره السياسة      

رام القيم األخالقية و االجتماعية اليت محاية حقوق و مصاحل األفراد و احت على أساس و املبين اجلنائية للدولة،

والقاضي هو القائم ي املخولة بتحقيق هذا االحترام فالسلطة القضائية ه حتظى بقبول وإمجاع أفراد اتمع ،

                                                                                          .األساسي ذا الواجب 

سياسة املشرع اجلنائية ، لكنها ضرورات  االجتماعية هي اليت حتدد ن كان من الثابت أن الضروراتإو     

ة بالتجرمي، متغرية متطورة وعليه فإن املشرع جيب أن يكون فعاال ودقيقا ليتمكن من حصر مجيع األفعال اجلدير

الشرعية الذي يعد آلية من آليات  مبدأحتقيقها وفق  رها باملصاحل و تعطيلها لألهداف اليت يرمي إىلاضرإل

االستقرار القانوين ، وغين عن البيان أن الضرورات االجتماعية يقدرها املشرع و حيدد الضوابط اليت يستعني ا 

القاضي يف حتديد مطابقة الواقعة املادية للواقعة حمل التجرمي ، وبذلك يتم التوافق بني الشرعية القانونية و العدالة 

                   .اجلوهريةيف تطوير اتمع و محاية مصاحله ، ليتمكن بذلك القانون من أداء وظيفته احلقيقية 

فاملبادئ األساسية للنظام القانوين غري قابلة للحصر و التحديد يف نصوص لذا كان على القاضي واجب      

.مناسبة يف إطار هذه املبادئ العامةبأحكام قضائية -إن وجد-استكمال و تاليف النقص وسد العجز التشريعي  
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  :حتقيق أهداف اجلزاء اجلنائي :  ثالثا 

بغرض يتميز القانون اجلنائي بأنه يفرض جزاءات على املذنبني سواء بغرض العقاب أو بغرض التأهيل أو      

 الردع، واجلزاء اجلنائي هو النتيجة الطبيعية للحكم باإلدانة ، ومن أهم أهدافه يف نفس الوقت بصفته وسيلة

لدرء اخلطورة اإلجرامية للجاين عن طريق العقاب الذي يعتمد على األثر النفسي لإليالم بغرض التخويف 

  : نائي أن أهدافه تتمثل يف، ويف ذلك يرى رواد النظريات النفعية للجزاء اجل)1(والتهذيب

ويقتصر  أثره على الفرد من خالل العقوبة  اليت تطاله واألمل املادي واملعنوي الذي يبعث يف :  الردع  اخلاص*

.نفسه السعي إىل عدم العودة إىل اجلرمية مرة أخرى ،وعدم تكرار سلوكه اإلجرامي لتفادي  العقاب  

طريق توقيع اجلزاء على  ومدهم بالعربة عنكافة  إنذار الناس عام هيالفكرة األساسية للردع ال:الردع العام*

تتوازن معها  الدوافع اإلجرامية لديهم بقيم مضادة الفعل، وتواجه القيام بذات فسوء عاقبته تنفرهم من اجلاين،

.دوافع اإلجرام عليها فتحبطترجح  أو  

م عن سبيل اإلجرام  وصرفه عن تكرار سلوكه  إذ ميكن إبعاد ار:اإلصالح والتهذيب  وإعادة  التأهيل *

بتخويفه  من ناحية  وحماولة  إصالحه وإعادة تأهيله وتكييفه يف اتمع من ناحية أخرى، فأمل العقاب ذو مزايا 

:  أن )2(الفقيه األملاين فويرباخإصالحية  وتقوميية  جتمد  يف نفس اجلاين بواعث العودة  إىل اإلجرام ،إذ يرى  

للعقوبة أثرا نفسيا على الناس مجيعا ينفرهم من اجلرمية و حيملهم على اختاذ مسلك يتفق والقانون إذ أا  "    

".ختلق لديهم  مقاومة يواجهون ا الدوافع اليت تغريهم بسلوك سبيل اإلجرام  

ها أكرب يف نظره من العقوبة ادية هي ماكان األذى الذي يصيب اجلاين بتوقيع:"فريى بأن )3(بنتامأما        

، فهذا الشرط حيقق العقوبة والردع لكل من تسول له نفسه "اللذة  اليت  يسعى  إليها بارتكاب  اجلرمية

ارتكاب  اجلرمية ، وذلك  بتوقيع  اجلزاء  الذي  يتماشى مع مبدأي  الضرورة  والتناسب أي يعتمد على توقيع 

ادة  أن وظيفة  النظام  القانوين هي  حتقيق  العدل  بني الناس ، العقوبة املناسبة  جلسامة  الفعل، و يقال  ع

فليس العدل يف حد  ذاته غاية القانون ولكن  نوعية العدل وجوهره شرط الستمراره، إذ ليس من احلكمة 

احملافظة على النظام إىل أجل غري حمدود عن طريق الردع والتخويف فحسب، بل جيب أن يكون لدى الناس 

يعترب الشاغل صل يف اخلصومات نظام باعتباره نظاما عادال يف جوهره، وتوزيع العدل عن طريق الفثقة يف ال

  .القانونلرجال األول 
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إىل  الوسائل  املستعملة  يف  االستدالل القانوين  الذي  يقود  القاضي االعتبار  و هذه  املهمة تأخذ بعني     

إعالن  احلكم باإلدانة كنتيجة  له ، ومدى  صالحيتها يف  قيادته  إىل  احلقيقة  نظرا  لكون  اإلدانة  قرارا 

وقد  تعبث  مبصري  إنسان برئ ، لذا وجب  وماله  ه وحرياتهحيات خطريا قد خيلف  أضرارا تطال  اإلنسان يف

دانة كقرار  قضائي  يفصل م  باإلالنظر  حبذر  إىل  القيم  اليت  تلعب  دورا  حامسا  يف  عملية  إصدار  احلك

لذا فإن  القاضي من خالل اجتهاده يساهم  يف تعديل وتطوير  القانون  الوضعي  واستكمال  ،يف اخلصومة

.ص الذي قد يظهر  مبناسبة  إصدار األحكام القضائيةالنق  

 

  : العوامل  املؤثرة  يف  إصدار  احلكم  باإلدانة :  املطلب  الثالث

جوانبه  األساسية  حد يف أ ألنه اإلنسانيةبالصفة   يتميز  البحث  يف احلكم  اجلنائي  الصادر باإلدانة       

إنساين  لكونه  تصرف  أيضا  مية  هي سلوك إنساين،واحلكم  باإلدانةاجلر أن على اعتبار ينصب  على اإلنسان،

اإلجرامية  يصدر  عن قاض بشر ،وينبغي  ملعرفة  احلقيقة  القانونية  للجرمية  اليت  تنسحب  على الواقعة

ته وشخصية مرتكبيها،  وكذا  معرفة  احلقيقة القضائية للحكم باإلدانة واليت  تنسحب على احلكم  يف حد ذا

و على القاضي الذي أصدره،  أن  ندرس شخصية  القاضي اجلنائي وكذا  شخصية  اجلاين  بناء  على مدى  

  .تأثريمها  يف إصدار  احلكم  باإلدانة 

  :العوامل  املتعلقة  بالقاضي  اجلنائي:   الفرع األول 

حلكم  باإلدانة  عدة  موضوعات تتعلق  تثري دراسة  العوامل  املتعلقة  بالقاضي  واملؤثرة  يف  إصدار  ا       

بشخصيته و  حتصيله العلمي  والعملي  من حيث  التكوين  والتدريب ،وكذا استكشاف ما إذا كان القاضي 

متمتعا  مبساحة من احلرية الكافية ملمارسة  وظيفته أم  أنه  مقيد  عمليا ،وبيان  تأثري هذه  العوامل على  

  :خالل  اجلوانب  التالية  إصدار احلكم  باإلدانة، من

  :  العوامل  املتعلقة  بشخص  القاضي-1

  :شخصية  القاضي: أوال 

ينبغي  لفهم  احلكم  باإلدانة  الذي  ميثل  سلوكا  إنسانيا يعرب  عن إرادة  القاضي  املستمدة  من         

احلكم  باإلدانة  ن أل )1(ضي  اجلنائي،إرادة  القانون  أن ندرس  احلالة  الشخصية  الطبيعية  واألخالقية  للقا

  .مبا  حيمله  من عمليات ذهنية  وردود  فعل ذاتية  يقوم ا  القاضي ، يقدم  صورة  ضمنية  عن منطية تفكريه

C ا�� -j -+�* (��  �د ,���  ���  ا�-1��  10PQ299- ا�



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا�� : ا	��� ا�ول  

 26 

عن عمل إرادي  للقاضي ،  أيضا يعرب لكنههو  تصرف قانوين -باعتباره عمال إجرائيا  - فاحلكم          

االختيار وقوة الشخصية والسالمة العقلية  ز وحريةأمهها اإلدراك والتميي صفات خاصة باشرهييقتضي فيمن 

أقل االستقاللية  والرزانة والرتاهة،ألن احلكم أصال عبارة عن تقدير يقتضي ربط األمور  و بدرجةوالنفسية 

، ومها من عمل الوعي واالنتباه وانعكاس ملا حتمل شخصية القاضي من )1(والقدرة على االستنتاج والتمييز

العملية، وفعل اإلصدار بالنسبة لشخصية القاضي اجلنائي  عناصر ذاتية منصهرة مع املكتسبات العلمية واخلربة

مطابقتها  ومنهج حتليله وعرضه هلذا اإلدراك أوال،مث استنتاج  واستخالص احلقائق الواقعية مث هيتمثل يف وعي

معياريا وموضوعيا على القانون ،واإلدانة يف حد ذاا تتطلب احلكم املعياري، فهي بطبيعتها تقييم ذايت يعتمد 

على نوع من املوضوعية اليت خترجه من دائرة  الفردية لتبعث االعتقاد بأن ما يراه القاضي قد يراه  غريه من 

                                                                                                             .الناس

إىل اإلصالح  أو  القاسي، واجلزاءواحلكم اجلنائي مرآة عاكسة لدرجة ميل القاضي إىل القصاص      

 )1(ائيالنفس القض نائية،وهنا يلعب علمومدى تأثره الشخصي بالسياسة اجلالعقابية  فلسفتهوالتسامح مبقتضي 

القضائي،و يرى علماء  اإلجرام  أن القاضي  باجلهازبالقاضي بل بكل من له صلة عىن فقط ألنه ال ي دورا كبريا

وردود فعله الذاتية أن يتصرف إزاء  ه الشخصية ومزاجهبتكوينه وتعليمه و صفاتميلك  اجلنائي هو جمرد  إنسان

اعية، إذ ال ينبغي جتاهل تدخل العوامل االجتماعية فالقاضي النفسية االجتمذه القوى اخلصومة اجلنائية بفعل ه 

.اجلنائي فرد من اتمع  حيكم بامسه وميثله يف التأنيب االجتماعي للمتهم  

:تكوين  القاضي:  ثانيا   

 توفر فيمن يتقلده  التكوين  القانوينيقانونية ومنصب ذو طبيعة حساسة ، لذا  وجب أن  القضاء مهنة إن     

فهم روح القانون،  حيتاج القاضي إىل الكافيني ، فإىل جانب أمهية التحصيل العلمي يف دراسة القانونين وامله

   ملكة  التقدير، والقانوين  أما الفهم و اإلدراك  فيكشفان احلس  والذهنية إىل القدرات الفكريةفالعلم حيتاج 

حتليل   واالختالف  الشبه ووكشف أوجه  ريفاملعالتجريد  التعميم و علىذه امللكة القدرة همن مظاهر و 

يتم بالتكوين و توسيع  ه امللكةهذ وتنمية. )2(حتديد  النواحي املشتركة يف مواقف  خمتلفة وتائج العالقات والن

 ف على مدلوالا القانونيةالتعر و االصطالحية  عن طريق  توضيح التراكيب اخلربة الذاتية لقاضي املستقبل

الستثارة  الفهم و تنمية  اخلربة ، فاملعرفة   ، وذلكللغموض  واجلهلا تركهعدم متثلها وف اليت حتديد املواقو

، فهي جمرد جذور خلربته املعرفية وقدراته القانونية اليت والتعليمالدراسة القانونية اليت حيصل عليها القاضي نتيجة 

  .ونضجها للقاضية تسمح بنمو امللكة القانوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 و تتمثل   ،العلمي والدراسيأكرب من جمرد التحصيل  فة  حتتاج إىل قدرات واستعداداتاملعرولكن هذه     

الدراسة  عنالناجتة  املعرفية لتضاف إىل اخلربة القانونية ب املهين للقاضيوالتدري دات يف التأهيله  االستعداهذ

اليت تأيت ية  اخلربة العملهي  ذلك من خربة  إضافية فيد بعدبوظيفته ليست العباالضط له كفاءة  مهنية تسمح

 القاضي قد وصل إىل النضج املهينكون ي هااخلربات الثالث وتفاعل ههذالقضائي، وباكتمال  باملمارسة للعمل

، وحتليل باإلدانة احلكماليت يقوم عليها  األساسية وظيفية عند تقدير العناصرالذي ينعكس على أدائه وكفاءته ال

.قانونيا وكذا تقدير اجلزاء  بناء احلكمالعمليات املعقدة ل  

:ختصص  القاضي :   ثالثا   

لة قانونية، إال أن  هذا  أية مسأمستعدا للبحث والفصل يف ضي ليكون مع التسليم بلزوم  تكوين القا       

التكوين ال يغين  عن التخصص ، فقد  تشعبت املسائل القانونية  إىل احلد  الذي يتعذر معه اإلحاطة ا بالقدر 

حلكم  اإصدار  ا يفاملطلوب ،لذا فإن تكوين  القاضي و ختصصه مها وجهان  لعملة واحدة  من حيث تأثريمه

باإلدانة، فالتخصص  القضائي هو  مبثابة املنهج العلمي  للوصول إىل الكفاءة  اليت  حتسن آداء  القاضي، 

من التشريعات عوبة  االطالع على الكم  اهلائل يف ظل ص وتصل باألحكام  إىل درجة كبرية من اإلتقان،

ختصص  ، و يرتبطبسرعة و فعالية أكربييسر ختصص القاضي مهمة  الفصل فيها  إذ واالجتهادات والقضايا،

، )1(القاضي اجلنائي مببدأ وحدة القضاء  الذي يفترض ضرورة اإلملام بالقانون املدين إىل جانب املواد اجلنائية

ولقد اعترض الفقهاء يف القرن التاسع عشرعلى ختصص القضاء ألن ارم مل  يكن آنذاك سوى كيان جمرد  

رائية  القضائية ، إال أن هذه األفكار تغريت بظهور املدارس احلديثة اليت محلت أفكار تطبق عليه  األعمال  اإلج

أصبح  القضاة  اجلنائيون   وتصورات أخرى، فبظهور فكرة تفريد العقاب  وإعادة  التأهيل  االجتماعي للمجرم

ية  ومنطقية ، و لذلك يف حاجة  ماسة  إىل توسيع معارفهم القانونية  إىل معارف  نفسية  وطبية  وبيولوج

يعكس  التخصص  مظاهر التقدم  القضائي ويترمجها إىل الواقع العملي، ولكن  القوانني الوضعية مل تعتمد  

مبدأ التخصص بالشكل  العميق  إال فيما  خيص  القضاء  اإلداري  وقضاء األحداث ،أما  فيما  عدا  ذلك 

ة ،ولكن اليوجد عمليا مبدأ ختصص القضاة  إذ أن نفس فقد  نالحظ ختصص  قضاة  معينني  جبرائم  معين

القاضي اجلزائي  ينظر  يف اجلنح  واملخالفات  يف حمكمة  جنائية، وينظر  يف املسائل  املدنية  يف حمكمة  مدنية  

،فبالرغم من  ختصص  احملاكم  إال  أا  تتحد  يف أشخاص  القضاة  ووظيفتهم  القضائية، مما  حيول دون  

  )2(.ورة نظام  التخصص  بالشكل  املطلوب  لتحسني و تفعيل  األداء  القضائي بل
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:مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي  - 2 

لذايت أو الشخصي للقاضي هو مبدأ انتهجه الفقه اجلنائي منذ وقت ليس بقليل، وعند مبدأ االقتناع ا      

استقرائنا هلذا املبدأ جنده للوهلة األوىل يطلق العنان لسلطة القاضي ما ال يتناسب مع خطورة مهمة إصدار 

ا املقام نوضح األحكام خاصة يف القضايا اجلنائية ،اليت قد تتسبب يف سلب حرية أو إعدام شخص ، ويف هذ

.اهية و املراحل اليت يبىن عليها ،ومن مث القيود الواردة عليه املباملنظور القانوين هذا املبدأ من حيث   

:                                                                                            ماهية املبدأ : أوال

االعتقاد اجلازم : أنه -بالعودة إىل الفقه اجلنائي املمزوج بأحكام النقض-اضي يقصد مببدأ االقتناع الذايت للق

القائم على أدلة موضوعية يتم طرحها أمام القاضي حكما أو حقيقة أي من خالل ماهو وارد يف حماضر 

             .         االستدالل والتحقيقني االبتدائي والنهائي ،ليمحصها حىت يصل إىل درجة االقتناع الذايت 

واقتناع القاضي بثبوت الوقائع ونسبتها إىل املتهم هو ليس إال أسلوبا علميا يبتكره العقل ويبذل القاضي جهده 

إال أن يكون يف مطابقته للحقيقة اليت توجد بني وقائع اجلرمية والقانون،واقتناع القاضي الذايت باحلقيقة ال ميكن 

)1(،تقريبيا أي أكثر احتماال للصدق
ويقصد باليقني القضائي أو القناعة الذاتية تلك احلالة الذهنية أو العقالنية  

اليت تؤكد وجود احلقيقة ،وال يتوصل إىل هذه الصورة إال بواسطة االستنتاج حىت يصل إلدراك القاضي من 

ويه من ثقة خالل خمتلف الوقائع املطروحة أمامه حبيث تنطبع يف ذهنه عدة تصورات واحتماالت مؤكدة ملا حتت

.ىل حكمهإعالية حنو ما وجد القاضي من حقائق ومعلومات توصل ا 
)2(                          

:                                                        مراحل تكوين القناعة الشخصية للقاضي اجلنائي: ثانيا

         : ر بثالث مراحل يف تكوين عقيدته، وهيمن التعريف السابق نستشف بأن القاضي اجلنائي مي      

:                                                                                   مرحلة املشاهدة واستبيان الوقائع -1

وفيها يقوم القاضي بالدخول الصوري والفكري يف مسرح اجلرمية عن طريق األخذ مبا ورد يف  حماضر 

الستبيان اه على الواقعة حمل بكيف حماضر التحقيق االبتدائي لري تدالل ،وكذا عن طريق األخذ مبا ورداالس

اعتراف املتهم : من أدلة،ومثالهخالل اجللسات  لتطبيق النص العقايب عليها، وذلك طبعا بعد إضافة ما أحاط به

وشهادة الشهود وغريها من األدلة القولية أو الفنية، ويف ذلك تقول حمكمة النقض املصرية يف أحد أحكامها 

حمكمة النقض تقر حملكمة املوضوع أن تستخلص صورة الواقع كما ارتسم يف وجداا بطريقة االستنتاج :" بأن

  )3(".ليما ومتفقا مع حكم العقل واملنطقواالستقراء وكافة العمليات العقلية مادام ذلك س

  

                                                                10PQ139  - 2005ا3,/!�ر�D!�–  1[ة ا��� رف  –ا,1 �; ر12 در -�:�C ا�:��� ا�-$�.�- إ���ن 
	�� ��D ا�-���ي .د - 1
.                                         10PQ19  –2006ا��Mا�� - دار ا��8ى–ا�3� ت F. ا���اد ا��Mا��1 - درا���-. 0L] ��� ا�; .Q V��2;�،د.د -2
���1 ا6(/ م-d;2 -19/04/1981 ���ي -3�� -�K10 – 66:رPQ32  
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           :                                                                      مرحلة التفكري واالستنتاج -2

وفيها يكون القاضي يف صراع ذهين هدفه املوازنة بني أدلة اإلدانة وأدلة الرباءة، أي بني إثبات التهمة      

وإسناد الفعل إىل املتهم أو نفيه ،وذلك ليس دف الترجيح بينهما وإمنا دف الوصول إىل درجة اجلزم 

، وهنا "الشك يفسر ملصلحة املتهم:" احل املتهم إعماال ملبدإباإلدانة، ألن جمرد الشك بالرباءة يقتضي تفسريه لص

يقوم القاضي اجلنائي يف هذه املرحلة بعملية التحليل واالستنتاج ،وحماولة مطابقة الفعل املستنتج من معرفة 

.)1(الوقائع وبني النص القانوين وفق ما يتماشى والشرعية اجلنائية  

:                                                                          مرحلة االعتقاد والقناعة الذاتية  -3

وهي املرحلة اليت تتولد فيها قناعة القاضي بوصوله إىل نتيجة مؤداها قيام أو عدم قيام اجلرمية بالرجوع        

.إىل الشرعية اجلنائية طبعا، وهذه املرحلة هي مبثابة نتيجة للمرحلتني السابقتني  

:ضوابط املبدأ: ثالثا   

نشأ عمل القاضي مبا يتمتع به من سلطة تقديرية تكملة لعمل املشرع من خالل اجتهاده يف استخراج      

النصوص القانونية ملعاقبة اجلناة عن طريق إحداث املواءمة بني الوقائع والقانون، لكن ليس للقاضي أن يتجاوز 

ه التقديرية وفقا لضوابط ومعايري تقاس من خالهلا سالمة تقديره ما فرضه املشرع من حدود، بل يباشر سلطت

للحكم ،وله حرية االستناد إىل مجيع األدلة بشرط مشروعية الدليل املقدم من سلطة االام ، وقد تبىن املشرع 

:ج وذلك كما يلي.ج.إ.من ق 307اجلزائري مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي يف املادة   

اقتناعهم،   ب من القضـاة أن يقدمـوا حسابا عن الوسائل اليت ا قد وصلوا إىل تكوينإن القانون ال يطل"

وال  يرسم هلم قواعد ا يتعني عليهم أن خيضعوا إليها  على األخص  تقدير متام  أو كفاية دليل ما، لكنه 

ري قد أحدثته يف يأمرهم أن يسألوا  أنفسهم يف صمت وتدبر، وأن  يبحثوا بإخالص  ضمائرهم يف أي  تأث

إدراكهم  األدلة  املسندة إىل املتهم و أوجه  الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن 

"هل  لديكم  اقتناع  شخصي؟: كل نطاق  واجبام   

لقانون  وحيث  أن ذلك  املبدأ  ال  جيرى  على إطالقه ، نورد  بعض  الضوابط  والقيود  اليت  وضعها  ا    

عليه، ذلك  أن   الواقع  العملي  يثبت  وجود  شرحية  من  القضاة  تنتهج  هذا املبدأ بإطالقه ، فتؤسس  

قناعتها  باإلدانة  رد  وجود شبهة  جنائية  لدى  الشخص ، كاحلكم  بوجود  املشبوه  جنائيا  يف مسرح 

سيطة ال تغين عن مزيد من اجلهد يف التمحيص  اجلرمية  حقيقة  أو حكما أو إدانته رغم أن ذلك قرينة ب

.والتدبر، لذا جيب أن يكون اقتناع القاضي يقينيا قائما على اجلزم  ال على  جمرد  الظن  واالحتمال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ن .د -1�C ا�� -- ��. ا�� -�ي�0�� إ�� 20 ص -jا�
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إعمال  الشرعية  اجلنائية  بشقيها  املوضوعي  واإلجرائي واليت  تتأرجح  بني   لبيان ذلك وجبو       

، و بناء  عقيدة   "ال جرمية  وال عقوبة  إال بنص  القانون "و ، "املتهم  برئ  حىت  تثبت  إدانته :"مها قاعدتني

انوين  والواقعي  السليم ، ذلك ألن حرية  القاضي  يف تكوين القاضي  على ما ثبت  أنه  متفق  مع املنطق  الق

قناعته الوجدانية  الذاتية  جيب أن تكون  مبنية على أسس  قوية  ثابتة، وله  أن  خيتار  ما يراه  مناسبا  

فيه    إال  أن القانون  أوجب  عليه  القيام  بدور  اجيايب  يلتزم احلقيقة  بكل  وسائل  اإلثبات ، للكشف  عن 

القاضي بالتحري عن  احلقيقة  والكشف  عن  األدلة  بنفسه ،  وأن  يتأكد  من األدلة  اليت  تدين  املتهم  

 ولو مل يظهر  املتهم ما يدحضها أو يدفعها
، وحيكم  بالرباءة من تلقاء نفسه  إذا  انتفت  التهمة أو امتنعت )1(

بناء  و له  يف  األخري  كامل احلرية يف  تكوين  عقيدته  املسؤولية كما جيب أن  يدرس  دفاع  املتهم ، و

ما  أ احلكم  الذي يطمئن ليه ، وخالصة  األمر  أن القاضي  اجلنائي  ال ينتهي عمله مبجرد احلكم باإلدانة،

وظيفته يف مفهوم  العلم  احلديث  للقانون  اجلنائي هي  عملية اجتماعية  وإنسانية  أساسها  دراسة شخصية 

رم بواقعية الستظهار األسباب والدوافع  الذاتية واالجتماعية اليت قادته إىل اجلرمية، وال ريب أن دوره يف ا

سياسة التفريد يوسع إىل حد بعيد سلطته  التقديرية، فإصدار احلكم العادل يتطلب درجة عالية من املعارف 

إضافة إىل قانون العقوبات و قانون اإلجراءات القانونية خاصة علم اإلجرام و العقاب و علم النفس اجلنائي،

  )2(. اجلنائية

:العوامل املتعلقة باملتهم:الفرع الثاين  

يرتبط احلكم اجلنائي باإلدانة بشخص ارم فثمة اعتبارات عدة تتعلق بشخصية اجلاين و تدخل يف             

إلجرامية و هو ضمانة هامة حلماية احلقوق إصدار احلكم و تفريد العقوبة طبقا لظروف ارم ومدى خطورته ا

وحريام وهو مبدأ تؤكده الدساتري و تطبقه القوانني و ترتبط هذه الصفة بدور اجلزاء اجلنائي يف اتمع 

بوصفه وسيلة ردع ووقاية للمجتمع من األشخاص الذين يعتدون على مصاحله اجلوهرية و ينظر اىل املتهم من 

. بشخصيته و تفحصها قبل إصدار احلكم باإلدانة و أيضا من خالل خطورته اإلجراميةخالل العوامل املتعلقة   

:فحص و تقييم شخصية املتهم: أوال   

وهو حالة موصوفة قانونا للداللة على الشخص املتهم بالقيام جبرمية ما و ميثل أمام حمكمة اجلنايات  املتهم       

مة إنسان و كلمة متهم يف ظل الدولة احلديثة أيا كانت املبادئ للتأكد من ذلك، ولكن ذوبان املسافة بني كل

تعتمد على إعادة التأهيل  القانونية اليت تسودها أدى إىل اجتاه النظم القانونية احلديثة إىل سياسة جنائية

لقاو اختذته أساسا و مربرا لتقرير اجلزاء اجلنائي ومن مث أصبح احلكم باإلدانة أكثر تع االجتماعي للجاين  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ��P�0�t ��4 ا���rص إ�4 ا��� k!ت وا� �                                                                                        .وذ�= أ� م �0/�1 ا��! 
� ن  �0��  ��.  ا�� -�ي -2�278  ص - C  ا�� -j ا���  - إ  
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بشخص اجلاين و الطرق املالئمة إلصالحه و إعادة تكييفه مع اتمع ، و أصبح فحص و تقييم شخصية املتهم 

:إجراءا حيويا لتقرير اإلدانة و تقدير اجلزاء ، لذا البد من الوقوف على دراسة هذه الشخصية من خالل  

  :فحص شخصية املتهم  - 1

سي للفحص النفسي لشخصية املتهم هو دراسة الشخصية بكل مقوماا العقلية           إن احملور األسا      

و االنفعالية و السلوكية ،وما ترتبط به هذه املقومات من عالقات اجتماعية جتعل منه كيانا فريدا ،لذا وجب 

لى سبيل املثال دراسة عينة ، فإذا أراد األخصائي ع)1(مالحظة سلوك املتهم و فحص قدراته العقلية و االنفعالية 

لسمة ما مثل ضبط النفس جيب أن يهيئ املواقف املقننة اليت تسبب اإلثارة و اإلحباط واملضايقة حبيث تكون 

علم ) السيكو فيزيقا(مشاة للمشكالت اليت يقابلها الفرد يف مواقف احلياة و بظهور علم الطبيعة النفسية 

وحياول ،)2(حداث اليت تقع يف العامل اخلارجيستجابات السيكولوجية واألالنفس  الذي يهتم بالعالقة بني اال

ية ووضع نظريات حول النمو والتعلم واإلدراك ، وكذا علم رحتديد معايري السلوك اإلنساين لكل مرحلة عم

ناء على قياس اخلصائص الطبيعية و النفسية، إذ بدأ االجتاه العلمي احلديث يف تفسري السلوك اإلجرامي للجاين ب

فحص شخصية ارم يف حد ذاته بأسلوب علمي يعتمد على املالحظة والقياس النفسي ،ومل يعد هناك أدىن 

اختالف على أمهية فحص شخصية املتهم قبل احلكم عليه باإلدانة ملعاملته جنائيا مبا يالئم شخصيته ،وهذا هو 

، الذي حيتوي على نتائج الفحوص الغرض األول لفحص شخصية املتهم عن طريق إعداد ملف الشخصية

والتقارير اليت تكشف شخصية املتهم ،لتزويد القاضي اجلنائي باملعلومات الكافية اليت متكنه من تكوين الصورة 

:احلقيقية للمتهم والنظر يف إدانته يف ضوء ملف الشخصية اليت يتكون مما يلي   

                                                                                    :اختبارات الشخصية  -أ

وتعتمد على كفاءة األخصائي النفسي يف حتديد اخلصائص الشخصية، عن طريق استنباط أمناط السلوك        

حتت ظروف مقننة، إما عن طريق مالحظة هذا السلوك أو إخضاع املتهم الستبيان الشخصية و االختبارات 

.اإلسقاطية   

ــــــــــــــــــــــــــــ  

C ا�� -j-,��� ���  ا��+�* (��  .د -1��.                                                                                                              468ص -ا�
�;�  أو ��� ا�+���1 ا�!F tE]D2 �!� 1��P. ا�!�* ا6ول �� -2M�F�/ا��� g2 1 ا�; �2ن  آPQ  8� ت K�ا�;�ن ا�D� C, H� � 4��E���Qل إ�4 �

� ت (�ل ا�!�� وا�A!ا ا���c1 وو���� 1�)�� V/� .2 �23ك ا��ا�� ��� �� ���0H- م ا6~� ���ن ;F،اد�FNا C�� 4�� j�+!�3دراك ا����. ا�fي 
�1 ا�;� س ا�!�P. أو�A2 ه� ��ا ا��fه t��K ن أه� إ,8 م�/� �Kو ،���H1 ا��- K 1��1 ا�; ��1 ��4 ا���ه ن -[ن ا��Aاه� ا���/����H��/1 ا�����A!و ا�

�;�م   ��� s����/� - �H �. أن � �P!ا� ��1 وأن ���/� ا~H� ره  - ��C� K ا�r ر� 1�� ت ا���/����A!وأن ا� ،.���4 ���0  ا�����c. وا�/
�X د ���;  ه� إM�F�/ء ا��� ��(1A إذ أن آV �  آ ن ����� ��4 إ�� د و, �V ا�H���� �Kرات ا�P�د و-�1Q ~ 1P ا�fآ ء ا�� م ا�fي �;H� 1���;1 آ

Nت �0 وf~ت  �� أ�/D�ت �K س ~� �k ا�1��rD وا�;�رات MEداد �H;��� آ�V� �E 1�P اFN�اد �C ا���اK* ا�HE .H+�< ا�PH/�� وا�0/� و(V ا�
� 4HL .F N ا��� Nت،و �HE�4 أه��tH ا�H,راوا DH2ا jFح ا�� 2. و�Qوإ Vه�]H� >, !��� ا��Mاء ا��;E .F �8H�� �. �1��rD ا�M�F�/س ا��� �;�

 t��� 0/�م� V/� Vه�]Hى ���� �� ا��H�� >, !E .Hوف ا��Aا ��ة ا��;�-1 وا����;��8  ا6~� ���ن ا�!���Pن آ[ن �Q .Hرب ا� �Hت ا� �+�� ��
�1 �26اع �� ا�;�رات ا��;��1��j ا~H� رات ���X �8!� Vآ t�/Eي ارfا�. ا���A!�ن أن �8  ��1K - ����ك ا3 .H1 ا���P!وا�.                  
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:                                                                         ار السلوك باملالحظةاختب*

يعتمد هذا األسلوب على وضع املفحوص يف موقف مقنن، واحلصول على عينة حقيقية من خالل رد       

، ولكن مع صعوبة تشكيل مواقف مواقف شبيهة باملواقف اليت  يتعرض هلا يف حياته اليومية يفسلوكه  وفعله 

اجتماعية شبيهة مبواقف احلياة و صعوبة اتضاح معامل الشخصية واحلقيقية يف غرفة االختبار مل تستخدم هذه 

                                         : الطريقة على نطاق واسع ومتت االستعانة بالطريقتني التاليتني 

ريد فحصها وتسمى  نأسئلة وخيارات متثل مظاهر خمتلفة للسمات اليت هو عبارة عن :استبيان الشخصية*

صحيفة البيانات الشخصية ، وتعتمد على إجابات املفحوص املتصلة  بسلوكه وإحساساته الوجدانية يف  

املواقف احلياتية، ورغم أن براعة  االختصاصي النفسي يف تصميم  وإعداد  هذا  االستبيان  جيعله  يعرف  

ة امللفقة من الصحيحة، إال أن  املتهم أحيانا  يقوم بتعليق اإلجابة أو جييب مبا يراه يف  مصلحته أو مبا  اإلجاب

                              )1(.يعتربه  صحيحا يف جمتمعه وتلك  إحدى  صعوبات هذه  الطريقة

املفحوص  بتفسريه    ويعتمد  على  استخدام عامل مثري غامض  يقوم : االختبارات  االسقاطية*

واالستجابة  إليه ،و يكون  اإلسقاط  على آليته الدفاعية عند االستجابة ، فعندما  تكون ـ مثالـ  اإلضاءة  

قليلة  بشكل  ظاهر  وتضطرب  معامل  الشيء  فإن  الفردية  يف  التفسري  ستطغى  ويظهر  رد  فعل  

واملشاعر  واألفكار ، إذ أنه  يسقط  على الشيء  الغامض املفحوص  من صميم  اخلربة  الشخصية  وامليول  

وقيمة  )2( "هلرمان  رورشاك"اجتاهاته  االنفعالية  اخلاصة ، وأشهر  هذه  االختبارات  هو  اختبار بقع احلرب 

يف مساعدة  املختص على اكتشاف  بعض  املؤشرات  اليت  ال يستطيع األفراد  الكالم   تكمنهذا األسلوب 

                                                                                       .احلياةم  ونظرام إىل مباشرة  كدوافعهم  وافتراضاعنها 

وتعتمد هده التقارير على  الفحص االجتماعي  ومجع  املعلومات  املتعلقة  : تقارير  املعلومات -ب 

جتماعية  وماضيه ومستواه  الثقايف  وعالقاته  باآلخرين ، وهي  مسات  تساعد  بشخصية  املتهم  وبيئته  اال

على  تكوين  صورة  عن شخصية  املتهم  وعلى االستدالل  عن دوافعه  إىل ارتكاب  اجلرمية ، ويشمل  

                                                                                 :تقرير  املعلومات  بيانا  ملا  يلي

التفحص  يف البيئة االجتماعية  للمتهم  يبني  اجلماعات  والنظم  اليت  ينتمي  إليها   إن :البيئة  االجتماعية* 

بالنسبة  للقاضي، فالنسق  االجتماعي  العام  هو  العناصر  املشكلة  اليت  تكون   البيئة اليت ينتمي إليها    

.بطريقة مباشرة،وتعترب عامال مؤثرا يف املتغريات واالستجابات السلوكية لهاملتهم ، وتؤثر فيه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C ا�� -j –,��� ��� ا��+�* (�� .د -1��480:ص -ا�  

2-Rorchach Hermann : (1884-1922)psychiatre et neurologue suisse ;auteur de psychodiagnostique,il précisa la 
méthode d’examen mental appelé : Test de Rorchach qui consiste à interpréter des taches d’encre.  –
Voir :Emmanuel le Roy.Ladurie-dictionnaire encyclopédique-éditions Auzou-Paris 2005-page :1741 
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هو رواية زمنية للوقائع األساسية واألحداث  ويعتمد على أسلوب دراسة احلالة ،و:  تقرير تاريخ احلياة *

املهمة يف حياة  الفرد،و يقوم على افتراض أن الشخصية الراهنة هي نتائج عملية منو متصلة ترتبط فيها أحداث 

املاضي ارتباطا وظيفيا ، وال تستقى دوما من الروايات الشفهية بل تعتمد على تقارير أكثر موضوعية، 

دمة العسكرية و التاريخ املدرسي و سجالت احملكمة من خالل صحيفة السوابق كشهادات امليالد و اخل

و تقرير  ،القضائية اليت تكشف ما إذا كان قد سبق للمتهم ارتكاب جرمية و غريها من البيانات الواقعية املفيدة

لية بصفة غري تاريخ احلياة وثيقة شخصية تكشف عن ذات الفرد و عن بنائه النفسي و ديناميكية حياته العق

.مباشرة   

تستخدم املقابلة كوسيلة لتقييم الشخصية، ذلك ألا بوجه عام أكثر املواجهات اإلنسانية كشفا و : املقابلة *

مبهارة و يف ظروف مناسبة ، وتستخدم لدراسة حالة املتهم للوقوف على جوانب كثرية يف  ىمرونة  عندما جتر

واجتاهاته و القيم اليت يعتنقها ، ولذلك جند أا تعتمد يف أغراض خمتلفة تارخيه و تاريخ أسرته و معرفة آرائه 

كالعالج النفسي والعمل والتوظيف ،إذ ال تقتصر وظيفتها على توفري معلومات عن املتهم بل متثل جزءا من 

.لشخصية املتهمالصورة اليت يبين على أساسها القاضي قناعته باإلدانة أو الرباءة ،وكذا اختيار اجلزاء املناسب   

: تقيم شخصية املتهم  -2  

لعملية تقييم املتهم أمهية بالغة من الناحية العلمية ، وتبدو يف حل الكثري من املشكالت القانونية                 

و اإلنسانية اليت تثار عند إصدار احلكم باإلدانة، إذ يفيد فهم  وتقييم شخصية املتهم وتقدير مساته الشخصية  

ديد الوقائع املكونة للجرمية حتديدا صحيحا يتفق مع ما يسفر عنه هذا املطلوب إثباتا ليست جمرد حقيقة يف حت

.للجرمية و إمنا هي حقيقة ارم أيضا   

فمن املهم فهم شخصية املتهم و حتديد مساته الشخصية و قدراته اخلاصة، ليصبح حتديد إسناد الفعل       

.                        ا، كما يفيد تقييم شخصية املتهم يف العالج اإلكلينيكي لهاإلجرامي إليه من عدمه يسري

ذلك أن استئصال اإلجرام الكامن يف شخص اجلاين باإلستناد إىل طبيعة االضطرابات النفسية أو العقلية      

تماعي للمجرم ، وإن كانت اليت يعانيها يبني الطرق الناجحة يف التعامل معها ، ما يسمح بإعادة التأهيل االج

املشكلة اليت تعيق هذه الفكرة هي حمدودية التقييم نتيجة صعوبة بناء نظرية متكاملة للشخصية ، و هي 

إشكاالت مرتبطة بتأثري العوامل املوقفية على سلوك الفرد مما يصعب عملية التنبؤ بالسلوك ، وذلك يعود إىل أن 

، فالطريقة اليت )1(مما خيلق داخله عدة شخصيات دوات الذاتية املعقدة ة من األالفرد يكتسب خالل منوه جمموع

 يتصرف ا تتصل باملوقف يف حد ذاته وحاجته الداخلية ودوافعه يف تلك اللحظة، ولكن التقييم املستمر 

 

C ا�� -j - ,��� ��� ا��+�* (��  -1��  .493 ص –ا�
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اعدها على تعديل املبادئ اخلاطئة و جتاوزها عن طريق للشخصية يطور النظرية وميدها  مبفاهيم جديدة ويس

ويكفي أن نقول بأن فحص شخصية املتهم و تقيمها يساعد القاضي على .خلق أساليب فنية أخرى للتقييم 

فهم دوافعه الشخصية إىل اجلرمية و يدفعه إىل حسن التقدير ،سواء بالنسبة إلسناد اجلرمية للمتهم وإدانته أم 

.املقرر كعقوبة له ، أو معاقبته مبا يساعد على إعادة تأهيله اجتماعيا تقرير اجلزاء   

  :اخلطورة اإلجرامية: ثانيا

وتعمل على ,حترص اتمعات اإلنسانية على بذل أقصى اجلهود ملكافحة اجلرمية كظاهرة سلبية دد كياا    

واعتبارات العدالة لكوا من )1(اجلنائية  الشرعية مبدأاستئصاهلا أو احلد من آثارها قدر اإلمكان مع مراعاة 

  .القيم الثابتة اليت تقوم عليها السياسة اجلنائية يف التشريعات العقابية املختلفة

وإذ يقتضي حتقيق العدالة وجود تناسب دقيق بني درجة جسامة الفعل واجلزاء من حيث نوعه وأسلوب      

فإن األخذ ,روفه والباعث على اإلجرام من جهة أخرىوأن يتناسب مع شخصية ارم وظ,تنفيذه من جهة

مبدى اخلطورة اإلجرامية للجاين ومدى استعداده وميله لإلجرام يستلزم إتباع أساليب علمية تعتمد على دراسة 

ألن اجلناة يتباينون من حيث شخصيام وما يعتمل ,منهجية لشخصية ارم وحالته النفسية وظروفه االجتماعية

وبذلك تتفاوت درجة اخلطورة اإلجرامية بقدر ما يتباين مدى االلتزام بالقواعد املنظمة للسلوك ، بأنفسهم

  .االجتماعي والقواعد العامة للنظام العام

  :تعريف اخلطورة اإلجرامية-1

تؤدي إىل بروز ,اخلطورة اإلجرامية هي حالة تتكون إثر تفاعل عدة عوامل نفسية أو عقلية أو اجتماعية    

  .ال غري متجانس كظاهرة نفسية معقدة تنبئ بوقوع الشخص مستقبال يف براثن اإلجرامانفع

وتكمن اخلطورة اإلجرامية يف شخص اجلاين أما اجلرمية فما هي إال واقعة مادية قد تكون قرينة عن توافر       

ولكن ,حقا للعقابفالشخص الذي يرتكب جرمية القتل اخلطأ يعترب يف نظر القانون جانيا مست،تلك اخلطورة

هذا الفعل ال يعين بالضرورة أنه خطري إجراميا إن كان سليم العقل وكانت ظروفه الشخصية واملوضوعية 

أما جرمية القتل العمد فإن الواقعة فيها تعد قرينة على توافر حالة اخلطورة يف اجلاين وتنبئ عن احتمال ،عادية

  .وقوع جرائم أخرى يف املستقبل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  :خصائص اخلطورة اإلجرامية-2

                            .متفاوتة الدرجة وغري إرادية,واقعية,تتميز اخلطورة اإلجرامية بكوا احتمالية      

لكنها ال تقوم على ,ة بدرجة كبريةفاخلطورة الكامنة يف الشخص قد تؤدي إىل ارتكاب اجلرمي :أا احتمالية-أ

التخمني وإمنا تستخلص من العوامل الداخلية واخلارجية اليت دفعت اجلاين إىل ارتكاب جرميته األوىل،فما  جمرد

                                                    .دامت اخلطورة اإلجرامية قائمة فإن وقوع اجلرمية حمتمل

اإلجرامية فال جيوز القول بتوافر اخلطورة ,ضقوم على دالئل واقعية ثابتة ال على جمرد االفتراإذ ت:أا واقعية-ب

  .يف الشخص بناء على بعض اخلصائص اجلسمانية واألخالقية بل جيب أن تقع منه تصرفات مادية تنبئ بذلك

أما بالنسبة للجاين فقد ,عفهي نسبية سواء بالنسبة لشخص اجلاين أو بالنسبة للمجتم:أا متفاوتة الدرجة-ج

بالنظر إىل الوسط الذي ينتمي إليه  يقوم شخصان بنفس اجلرمية لكنهما ال يتساويان يف مدى اخلطورة اإلجرامية

 .فالشخص املنتمي إىل وسط حمافظ يستهجن اإلجرام يكون أقل خطورة ممن ترىب يف أحضان اجلرمية,كل منهما

اإلجرامية تتفاوت من حيث انعكاسات بعض اجلرائم سلبا على جمتمعات  أما بالنسبة للمجتمع فإن اخلطورة    

)1( .فالسكر العلين يثري غضب املواطنني يف البادية أكثر مما يثريه يف املدن الكربى,أكثر من غريها
  

أو فاخلطورة اإلجرامية تستبد باإلنسان بطريقة غري إرادية نتيجة تفاعل عوامل داخلية  :أا غري إرادية  -د

خارجية أو مها معا كالوراثة أو املرض أو احمليط الطبيعي أو الوسط البشري وغريها من الظروف السلبية اليت 

  .تؤثر بإرادة اجلاين وتدفعه إىل ارتكاب اجلرمية ال إراديا

  :فكرة اخلطورة اإلجرامية يف السياسة اجلنائية احلديثة -3

ن الغرض منها هو مكافحة كا وتبعه تطور مفهوم العقوبة، ومع تطور اتمعات تطور النظام العقايب      

وصارت النظرة إىل اجلانح مع مرور الزمن تأخذ  اجلرمية إال أن طريقة الوصول لتحقيق هذه األهداف قد تغريت

ضع لتأثري بعض اشخص خيه كمنحى آخر، فبدال من اعتبار مرتكب اجلرمية عدوا للمجتمع، أصبح ينظر إل

                                                                    .دة  فاحنرف عن جادة الصوابالعوامل املفس

وبناء على هذه النظرة اجلديدة للجرمية وللمجرم، أصبح من الواجب عند توقيع العقوبة اجلزائية على         

للوم والتنكيل وهو إصالح اجلاين مرتكب اجلرمية، أن يوجه هذا اجلزاء حنو حتقيق غرض أكثر جدوى من ا

سوف يستند إىل عدة عوامل تظهر يف  ةحكمه باإلدانويف هذا السياق فإن القاضي حني يصدر ،وإعادة تأهيله

اختيار القرار املناسب الذي ميكن أن يتحقق به إصالح احملكوم يه األحوال احمليطة بارم مما يسهل عل جمموعها

 ك بعد معرفة السوابق القضائية للمجرم وأخالقه وبيئته و حالته النفسية والعصبيةوذل ،وإعادة تأهيله مستقبال

وعن مدى تستطيع كل هذه القرائن أن تكشف عن مدى االستعداد اجلرمي لديه ،ه العائليئوبنا  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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جل أيتيح للقاضي فرصة أوسع الختبار العقوبة األكثر مالئمة حلالة هذا ارم من  ،ممااإلجرامية  خطورته

  .مواجهة خطورته ووقاية اتمع 

وملا كان ارم ينقاد إىل اجلرمية حتت تأثري عوامل عدة، منها ما هو داخلي يرجع إىل التكوين العضوي        

إال على  جتماعياا فليس هناك وجه ملساءلته,منها ما هو خارجي يرجع إىل بيئة هذا ارم وظروفهوالنفسي و

وذلك باختاذ تدابري  , مما يستوجب وقاية اتمع منه,باعتباره مصدر خطر على اتمع ،)1(أساس قانوين 

إتقاء  شر اعي، وهي دف إىل ضده وتعد مثل هذه التدابري الوسيلة األكثر مالئمة للدفاع االجتم احترازية

وهلذا الغرض جيب أن يتجه اجلزاء اجلنائي حنو  ال يستطيع اإلضرار باتمع، حبيثاخلطورة اإلجرامية للمجرم 

فقد  ،معني هو إصالح ارم من جهة ووقاية اتمع من أن تقع جرمية  أخرى مستقبال من جهة أخرىهدف 

ى وجه يصلح  ارم و يبعد أذاه عن اتمع ، إن كان هذا  ارم غري نادى الفقه بضرورة تنظيم العقاب عل

قابل لإلصالح وذلك بإرساء قواعد جديدة لسياسة جنائية جديدة  تتسم برتعة إنسانية حترص على كرامة  

الفرد، ولو كان مرتكبا جلرمية كما حترص يف الوقت نفسه على محاية القيم الراسخة يف اتمع، فهي ال 

عترف باملسؤولية األخالقية كأساس للمسؤولية اجلزائية وتطبيق القواعد العامة للعدالة وهي حريصة أيضا  ت

داد تمبا يتالءم مع مدى استعداد ارم للتأهيل واإلصالح مما يتعني معه اإلع للنظام اجلنائي على الطابع القانوين

إن حرية الدفاع االجتماعي جتعل من فكرة بشخصية ارم  مبا  ينطوي عليه من خطورة ،وعلى ذلك ف

اخلطورة اإلجرامية معيارا  لتحديد مضمون اجلزاء ،وال  جتعل منها بديال لفكرة املسؤولية األخالقية لتحديد  

  .مضمون  اجلزاء  اجلنائي، الذي ال جيوز توقيعه إال على جمرم توافرت لديه حرية االختيار

يثة  تؤكد  العناية  باألشخاص ارمني الذين يظهرون خطورة دد سالمة  إال أن السياسة اجلنائية  احلد   

والدوافع   وأمن  اتمع، وملواجهة هؤالء األشخاص اخلطرين،فإن الدراسات تتركز على حماولة معرفة األسباب

طورة  لمجتمع  من  ظاهرة  اجلرمية ، وقد  كثر  اجلدل  حول مفهوم اخللاليت  دفعتهم لإلجرام محاية  

اإلجرامية بعد أن أصبحت  حتتل  مكان  الصدارة  يف جمال العلوم اجلنائية ،وال شك أن البحث يف هذا 

املوضوع سوف يثري الكثري من الصعوبات، نظرا ألنه يتعلق  بشخصية الفرد وما يبطنه من ميول وعواطف 

ومعايري  لتقدير مدى  اخلطورة  وانفعاالت تنعكس على سلوكه  الظاهر  فقط، مما  يستلزم وضع  ضوابط  

اإلجرامية  للفرد  لكي  يتمكن  القاضي من  تقييمها  الختبار  القرار  العقايب  املناسب  بعد  أن  أصبح 

القانون  اجلنائي  يعتمد  على  احلقائق  العلمية  املستمدة  من علم  اإلجرام  وعلم النفس واملبادئ  اجلنائية  

.فكرة  إعادة  إصالح  ارم  وتأهيله  احلديثة  لتطبيق  مبدأ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

1- 1�K��1 (إ�  أن E/�ن ا���lو��1 أ~���;Hر,1 ا���أي اHF�اض ا3دراك وا�0��1 ا��+�;F 1. ا����م ،أو E/�ن ا���lو��1 ) وهfا �  2 دت -t ا�
 1�� �H.إ2/ ر ���إ ا�H~3 ر وا,H�� د ا���lو��1 ا6~�1�K وا�H� - f~6ا-�� �V0 ا��;�-1أي )آ�  E;�ل ا���ر,1 ا��1��c ا3�+ ��K)1 1�2�2 ا  



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا�� : ا	��� ا�ول  

 37 

ونستخلص كل هذه املعايري وفق قواعد الفقه اجلنائي وعليه  فإن خطورة  مرتكب  اجلرم  ما هي إال        

شخصية مع عوامل  حالة  أو صفة تتعلق بالفرد الذي تتوافر لديه، وهي نتيجة تفاعل جمموعة من العوامل ال

.أخرى موضوعية تسهم معا يف خلق هذه احلالة اليت تسمى اخلطورة اإلجرامية  

وعليه فإن جوهر اخلطورة اإلجرامية يرجع  إىل تغلب الدوافع اليت جتعل لدى  الفرد ميال إىل ارتكاب       

فع ،والذي يقوي الدافع  ويضعف  ااجلرمية على املوانع اليت تردعه عنها، أو هي نقص يف املانع وإفراط  يف الد

واليت  من شأا  إبراز فكرة اخلطورة اإلجرامية لديه،  املانع هي جمموعة العوامل النفسية والبيئية احمليطة بالفرد

توصف اخلطورة حبيث أو نوع من اجلرائم   ونتيجة لذلك فقد يظهر لدى الفرد ميل حنو ارتكاب جرائم  معينة

 ا  الشخص  ختتلف  عن اجلرمية  اإلجرامية  عندئذ بأ  ا  كحالة  أو صفة يوصفا خطورة  خاصة،لكو

كواقعة  أو  كفعل  إرادي  يدخل  حتت  طائلة  التجرمي ، إال أن هذا  ال يعىن  عدم  وجود رابطة بينهما ، 

ابة دليل  قوي  على فمما  ال شك فيه  أن وقوع اجلرمية  يعد قرينة قوية  تدل  على توافر  اخلطورة و هو  مبث

  )1( .وجود االستعداد  اإلجرامي  عند  مرتكب  هذه  اجلرمية 

وينبغي التأكد من احتمال ارتكاب الشخص للجرمية مستقبال فإذا كان موضوع االحتمال هو إقدام هذا        

 رامية الالشخص على سلوك ضار أو مناف لألخالق ولكنه ال يشكل جرمية من اجلرائم ، فاخلطورة اإلج 

تقوم ألن اخلطورة هي احتمال ينصرف إىل شخص باعتباره سريتكب جرمية مستقبلية أكثر من كوا احتماال 

إليه الفعل   ال يعد جرمية وفق املعيار القانوين الذي يركن أخالقي، مماغري  سيئ أوينصرف إىل إتيان سلوك 

إن شخصية ارم هي دائما  احملور األساسي الذي يعتمد كوناته املادية واملعنوية ،وىف كل األحوال فمباإلجرامي 

عليه العلم اجلنائي لتحديد توافر  اخلطورة اإلجرامية، فموطن اخلطورة  هو  شخص  ارم وليس  جمرد واقعة 

           .                                                                                   أو وقائع مادية معينة

أن  منيز بني  اجلرمية  السابقة  اليت صدرت عن ارم واجلرمية التالية  اليت  حيتمل إقدامه على   بوجي     

فاألوىل قرينة على توافر  اخلطورة  ويستمد القاضي منها  ومن ظروفها جانبا من األدلة على اارتكا ،

فهي موضوع  االحتمال أي أن اجلرمية  األوىل قد ارتكبت  االحتمال  الذي تقوم به اخلطورة ، أما  الثانية 

بالفعل أما الثانية فلم ترتكب بعد ،فهما تعربان عن مضمون واحد هو احلالة  النفسية للجاين ، فإذا كانت 

فإن اخلطورة  اإلجرامية  تكمن  يف  هذا   الرتعة اإلجرامية هي  استعداد  الشخص  ملخالفة  القواعد  العامة

و ألن خطر  ارم  حالة أو صفة  تنشأ  نتيجة  تفاعل عوامل معينة فال بد من حتديد معىن احلالة تعداد،االس  

 ــــــــــــــــــ

1- ��1 ��� د��� �+�;  ���E 4اF� ا�r+�رة ،آ���   F رE/ ب  ا���H)  g���  1��  أن  إN أن  �VI  هfا  ا��-]  -��  ا�r+�رة ا3�ا��1 وا���
��Mم  أن  �!�0�  و�د  ا�r+�رة  ا3�ا��1  -��  ,�j ��م   N  t2®F t��رة،و��+rد  ا���1  ���  د���  �+�;   ��4 ��م و���8 ارE/ ب  ا���

�   �Eل  ��   ;Fو  ��H0�  ا�8   آ ن  أ���K1  -�� �  دام أن و����E/<  ا���  �� ���F  4H) V- ، 1  دون  ,�اه���d�-  t ��أن  اHK��Fا ا���
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ا	��� ا	����� ا	��در ���دا�� : ا	��� ا�ول  

 38 

القانونية ، فاحلالة هي نظام قانوين ينظم أحوال طائفة من األشخاص يف اتمع ،وحني  خيص   طبيعتها وبيان

األشخاص  يف اتمع  مثل اجلاحنني  مبعاملة جزائية خاصة تنفيذا لسياسة  قانون  العقوبات طوائف  معينة من

جنائية هدفها محاية اتمع من ظاهرة اجلرمية وإصالح  ارم ، فإن مثل هذا  التنظيم  القانوين يعد حالة قانونية 

ف عن احلالة  العادية جنائية هي يف ذات الوقت حالة  نفسية متر بالشخص، إذ هي نوع من الشذوذ أو االحنرا

اليت جتعل الشخص متجاوبا مع  احلياة  االجتماعية ، وإذا ما طرأ  على  هذه  احلالة  أحد العوامل اليت تلعب 

لعب دوره يف تكوين يدورا يف تكوين شخصية ارم وتؤثر  يف حالته االجتماعية ، فليست سوى عامل 

  )1( .شخصية ارم ويؤثر يف حالته النفسية

و هذا القول يدفعنا  لبيان إىل أي مدى تتالزم فكرة اخلطورة اإلجرامية وفكرة عدم الشرعية ، وقد        

ذهب  بعض  الفقهاء إىل أن اخلطورة ترتب آثارا قانونية ،إذ  يضع املشرع نصوصا تعاجل هذه اخلطورة وتكون 

.شرعيةهذه  النصوص قانونا ال جيوز خمالفته بل إن خمالفته توصف بعدم ال  

 

:أركان احلكم باإلدانة وشروط صحته : املطلب الرابع   

إن أركان احلكم باإلدانة هي ما يقتضيه وجود هذا احلكم القانوين الشكلي، وكذا وجوده املادي         

والواقعي ، ويضاف إليها املصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه األركان كان 

دانة منعدما أصال، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سالمته القانونية موضوعيا وإجرائيا، احلكم باإل

فقد تعلق باحلكم اجلنائي باإلدانة بعض الشوائب اليت تؤثر على صحته دون أن متتد إىل كيانه فتعدمه وتفقده 

طالن، ومن خالل هذا املطلب بل تضعه حتت طائلة الب_ طبيعته كحكم ـ كما هو الشأن بالنسبة لألركان 

.منيز بني أركان احلكم باإلدانة  وشروط صحته   

:أركان احلكم باإلدانة : الفرع األول  

إن للحكم باإلدانة جوهره الوضعي اخلاص املستمد من طبيعته، على اعتبار أنه قرار خطري يهدم مركزا      

يدا عن طريق اإلدانة وتوقيع اجلزاء، مما جيعله ظاهرة يف قانونيا قائما يتمثل يف الرباءة لينشئ مركزا قانونيا جد

.موضوعي ، شكلي و شرعي : الواقع القانوين تقوم على ثالثة أركان  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لطبيعته  احلكم باإلدانة هو إحدى  مراحل اخلصومة اجلنائية بل أمهها نظرا: الركن املوضوعي: أوال 

حسم اخلصومة اجلنائية وإائها ، وجوهر احلكم باإلدانة هو العمل اإلجرائي :اإلدانة ، وأثره القانوين :احلامسة

إدانة املتهم : الذي يدور وجودا وعدما مع وجود اخلصومة يف حد ذاا ،أما موضوع احلكم باإلدانة فهو 

دها إليه، مث توقيع اجلزاء اجلنائي املقرر قانونا لتلك اجلرمية ، بارتكاب جرمية أي تقرير ثبوا كواقعة وثبوت إسنا

و هو مرآة عاكسة ملا تنتجه اخلصومة اجلنائية عند مطابقة القواعد القانونية على الواقع ، وينصب دور قاضي 

الوقائع املوضوع يف الوصول إىل احلقيقة القضائية وإعالن احلكم ، بعد تقدير الواقع القانوين الذي يرد على 

  )1(.وشخص املتهم و القاعدة القانونية أو على العالقة بينهما وهذه العناصر هي حمل احلكم الصادر باإلدانة 

للحكم باإلدانة أيضا طبيعته املعيارية الشكلية وهي  تلك املعيارية اليت حتكم :  الركن الشكلي :  ثانيا

ئيا هاما ، أي الصيغة أو الشكل اإلجرائي الذي يصدر السلوك القضائي باعتباره تصرفا قانونيا وعمال إجرا

  احلكم باإلدانة من خالله ، والنطق باحلكم هو املظهر احلقيقي هلذا الركن لكونه يتعلق بإعالن كلمة القانون،

طبقا هلذه القواعد اإلجرائية ، ومبقتضاها أيضا ينعدم وجود احلكم باإلدانة بعدم  ذلك بفصله يف الدعوىو

احلكم ، فاالنعدام هنا ينصرف إىل وجود شكل للحكم باإلدانة، وهو يعين أن منيز بني االنعدام القانوين النطق ب

الشرعي واالنعدام القانوين الشكلي ، فاألول يفترض الوجود الشكلي ، أما الثاين فال وجود له على اإلطالق ، 

إىل القانون كمصدر فإن الركن املنعدم هو ويرتكز التمييز بينهما على أنه إذا كان فعل اإلصدار ال يستند 

الركن القانوين الشرعي ، أما إذا كان فعل اإلصدار مستوفيا للشكل اإلجرائي الذي قرره القانون ،فالركن 

املنعدم هو الركن القانوين الشكلي ، وبناءا على ذلك فإن اإلخالل بالشكلية اإلجرائية يعدم الوجود القانوين 

 )2(.حيث الشكل ، يف حني أن اإلخالل باملشروعية يعدم املصدر الشرعي هلذا الوجود للحكم باإلدانة من 

:تقوم الشرعية اإلجرائية على ثالثة عناصر:  الركن الشرعي :  ثالثا   

.                                                                                   الرباءة كأصل يف املتهم_ 1

.                                                                            قانون كمصدر لإلجراءات ال_ 2

.                                                                    اإلشراف القضائي على هذه اإلجراءات_ 3

من خالل ضمانات معينة، جيب توفرها يف األعمال  ويكفل القانون التعبري على العنصر األول و الثالث     

ي تؤكد العنصر األول يتمثل يف ضمانات احلرية الشخصية وه: اإلجرائية اجلنائية وهذه الضمانات نوعان 

ويعرب عنها القانون من خالل الشروط القانونية للفعل اإلجرائي ، أما النوع الثاين فهو  األول يف الشرعية

و تبدو يف مجيع  ضائي على اإلجراءات ، وهي تؤكد العنصر الثاين يف الشرعية ،ضمانات اإلشراف الق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلجراءات يف  التنظيم القضائي ، وهذان النوعان من الضمانات يعدان شرطني لصحة احلكم باإلدانة ،أما 

هذا العمل أصال يرتبط بذات املصدر ،          العنصر املتمثل يف القانون كمصدر للعمل اإلجرائي فإن وجود

.أصل فلسفي وأصل قانوين : و شرعية احلكم باإلدانة بشقيها املوضوعي واإلجرائي ترد إىل أصلني   

تعود جذور هذه الشرعية إىل االعتراف بأن الدولة تعرب عن اإلرادة الوطنية ، ومتارس : األصل الفلسفي *

كار فلسفية رسختها يف الفكر الوضعي العديد من النظريات ، أمهها نظرية العقد سلطتها على األفراد مبوجب أف

يتنازل األفراد عن القدر الالزم من حقوقهم و حريام مبا يسمح للدولة بالقيام  االجتماعي اليت مبقتضاها

          .    ورعاية حقوق األفراد لضمان األمن ضع قوانني ومحاية مصاحل اتمع بوظيفتها وذلك بو

فإن كانت السلطة التشريعية منوطة بتطبيقها و معاقبة املخلني ا ، فإنه ميكن القول بأن :األصل القانوين *

الوجود القانوين للحكم اجلنائي الصادر باإلدانة يرتكز على القانون كمصدر له ، ويعد منعدما إذ مل يستند إىل 

ن طبق قاعدة أخالقية أو دينية ال يعترف ا إانون و بامسه فأصل قانوين ، ألن صدور احلكم يتم بإرادة الق

                                                                              .القانون و ال حيميها فاحلكم منعدم 

:ة يف التشريع اجلزائريأساس مبدأ الشرعي  

شفه من املادة نستزة أساسية للنظام القانوين و هذا ما وجعله ركي عيةرسخ املشرع اجلزائري مبدأ الشر      

                                                                 :اليت جاء فيها أن  )1(من الدستور اجلزائري 45

     "    كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون "

                                                                        : اليت تنص على أنه 46وكذا املادة     

"الصادر قبل ارتكاب الفعل ارم ال إدانة إال مبقتضى القانون"  

                                                               :أنأيضا من الدستور تنص على  142واملادة     

                                                    "  الشخصيةختضع العقوبات اجلزائية إىل مبدأي الشرعية و  "

                                   :أنجانب املادة األوىل من قانون العقوبات اجلزائري اليت تنص على  إىل     

)2( "تدبري أمن بغري قانون  بة أوال جرمية و ال عقو"
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. شروط صحة احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة: الفرع الثاين  

يستلزم احلكم اجلنائي ليكون سليما توفر شروط معنية تتعلق بتشكيل احملكمة وبصدور احلكم بعد مداولة       

. وهذا حمور هذا  الفرع قانونية،وكذا النطق باحلكم ومشتمالته وكيفية بنائه على أساس إجراءات صحيحة  

:تشكيل   احملكمة: أوال  

تملت عناصر تشكيلها ،وإال كان احلكم باطال لتعلقه بالنظام العام يتعني أن يصدر احلكم من حمكمة اك      

من ق إ ج ج،  341،ويصدر  احلكم من القضاة الذين حضروا مجيع اجللسات وإال كان باطال بنص املادة  

إذ يتعني على القاضي الذي يفصل يف الدعوى أن يكون قد باشر مجيع إجراءاا تطبيقا ملبدأ شفوية املرافعات، 

ري أن عدم حضور  أحد القضاة ال حيول  دون  اشتراكه يف إصدار احلكم يف حالة عدم حدوث مرافعات أو غ

إجراءات التحقيق،كأن  تقتصر اجللسة على التأجيل مثال، وكذا يف حالة ندب أحد القضاة إلجراء حتقيق 

على أنه يف حالة  ق إ ج ج 341، و تنص  املادة )1(تكميلي أو صدور حكم  متهيدي أو حتضريي فيها

حدوث طارئ ما منع حضور أحد القضاة الذين   مسعوا  املرافعة لسبب  ما سواء كان  النقل  أو  الوفاة أو 

التقاعد، يتعني  إعادة  املرافعة  يف الدعوى من جديد، إذ ال جييز القانون للقاضي الذي مل يستمع إىل املرافعة 

ثل النيابة العامة ال يؤثر يف سالمة احلكم من الناحية اإلجرائية عند أن يفصل يف الدعوى ،يف حني أن تغيري مم

.)2(وظيفته و األمر نفسه يسري أيضا على كاتب اجللسة يحضور من يؤد  

:املداوالت: ثانيا   

بعد أن تنتهي إجراءات احملاكمة وتنتهي املرافعات تصدر احملكمة قرارها بإقفال باب املرافعات وافتتاح      

ت، وفيها ينسحب القضاة إىل غرفة املداوالت أو املشورة ليتباحثوا فيها بينهم ويتذاكروا بشأن ثبوت املداوال

وقائع الدعوى أو انتفائها ،ويدققوا يف قرار االام ويناقشوا الطلبات والدفوع وكذا مواد القانون الواجبة 

داولة بواسطة القضاة الذين باشروا مجيع لينتهوا إىل احلكم يف الدعوى حبسب اقتناعهم ،وجتري امل التطبيق ،

إجراءات الدعوى ومسعوا املرافعة فيها وذلك بشكل سري ال يطلع عليه اجلمهور ،وال حيضر املداولة ممثل النيابة 

أو دفاع اخلصوم أو كاتب اجللسة أو أي شخص آخرمل تكن له صفة يف الدعوى ،ألن إهدار هذه السرية يبطل 

ات القضاء احملافظة على سرية املداوالت ، وتصدر األحكام بأغلبية اآلراء خالل احلكم، فمن أقدس واجب

:ج على أن.إ.من ق 309املداوالت إذ تنص املادة  
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يتداول أعضاء حمكمة اجلنايات بعد ذلك بأخذ األصوات يف أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة "

ة املوضوعية ،وعن الظروف املخففة اليت يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد تثبت إدانة عن سؤال من األسئل

املتهم ،ويعد يف صاحل املتهم أوراق التصويت البيضاء أو تقرر أغلبية األعضاء بطالا،وتصدر مجيع األحكام 

نايات يف تطبيق العقوبة،وبعد باألغلبية ،ويف حالة اإلجابة باإلجياب على سؤال إدانة املتهم تتداول حمكمة اجل

ذلك تؤخذ األصوات بواسطة أوراق تصويت سرية باألغلبية املطلقة،وإذا ما أصدرت حمكمة اجلنايات احلكم 

."بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة  

ا تستوجب النقض مىت ،وارتأت أ)1(وقد أبطلت احملكمة العليا األحكام اليت ال تلتزم ذه اإلجراءات        

جاءت خالفا ملا سنه املشرع خبصوص املداوالت كما ال بد أن ينص احلكم على أنه صدر باإلمجاع بناء على 

)2(.رأي األغلبية
  

 

:النطق باحلكم : ثالثا   

 يعد النطق باحلكم آخر إجراءات التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة، إذ ال يصدر احلكم اجلنائي إال        

 بالنطق به، ويقصد بذلك تالوة منطوقه شفويا من قبل رئيس اجللسة أو من ينوبه من مسودة احلكم 
املوقعة (3)

من طرف هيئة املداولة، إذ ال تكون نسخة احلكم األصلية قد كتبت بعد، واألصل أن حيضر القضاة الذين 

دل عن رأيه ويطلب إعادة املناقشة يف أية نظروا يف الدعوى وتداولوا يف احلكم سيما وأنه جيوز لكل قاض أن يع

كمة حضر املداولة أو أن تتلو هيئة حم، كما جيوز أن يغيب بعض القضاة ممن  حلظة قبل النطق باحلكم وإعالنه

احلكم قد صدر من القضاة الذين مسعوا املرافعة،و ذلك من خالل  أنأخرى منطوق احلكم ،ما دام الثابت 

يشتمل النطق باحلكم على تالوة منطوقه و أسبابه مع بيان ثوابت الفعل  توقيعهم على مسودة احلكم،و

و احلكم يف  جانب ذكر العقوبة و النص القانوين املطبق إىلاإلجرامي الذي يقرر إدانة املتهم و مسؤوليته عنه ،

أكان  ج ج ،و يتم النطق باحلكم سواءإق  379تكون األسباب أساس احلكم بنص املادة و,ة نيالدعوى املد

 ج ج  إق  309بالرباءة أم باإلدانة يف جلسة علنية و حبضور املتهم ،حسب ما جاء يف الفقرة األخرية من املادة 

ج  إمن ق  314 و إال كان احلكم باطال بنص املادة ،  وذلك حىت لو نظرت الدعوى يف جلسة سرية

مل حيدد  إذايف جلسة تالية  أو فيها املرافعة، كما يصدر احلكم يف اجللسة اليت مسعت)4(،بالنسبة حملكمة اجلنايات

  .نطق به ،و يدون احلكم مبحضر اجللسة و يوقع عليه رئيس احملكمة و كاتب اجللسةلالقانون أجال ل

 ـــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                  :حترير احلكم: رابعا

ال يكتمل صدور احلكم مبجرد النطق به بل جيب تدوينه و اشتماله على بيانات معينة استلزمها القانون       

ج ج بوجه خاص ، و ذلك مبراعاة  إمن ق  314لصحة احلكم،و تتمثل يف البيانات الواردة خاصة يف املادة 

                                          :يفيما يلقانونا ،و هذا ما سنوضحه الشكلية املقررة  اإلجراءات

                                                                                     :تدوين احلكم -3

كم األصلية ،وهي عند النطق باحلكم يف اجللسة العلنية يثبت يف حمضر اجللسة ،و حترر ذلك نسخة احل      

طبقا ملا جاء مبحضر  احلكم دون كاتب اجللسةيحمرر رمسي  ال يدحض ما جاء فيه بطريق الطعن بالتزوير ،و 

و  )1(.حد قضاا ،و يوقع الرئيس و كاتب اجللسة عليهاأ أواجللسة و مسودة احلكم اليت حيررها رئيس احملكمة 

مل  إذاكام بالنسخة األصلية ،و يقع احلكم حتت طائلة البطالن لكنها ليست سوى ورقة حتضريية فالعربة يف األح

يستمد هذا األخري قوامه  إذيوقعه الرئيس ،يف حني أن إمهال الكاتب يف التوقيع ال يترتب عليه بطالن احلكم 

  توحيده و القانوين مبجرد توقيع رئيس احملكمة على نسخة احلكم األصلية ،و ذلك قصد تنظيم العمل القضائي

وإال كان  احلكم باطال باعتبار نسخة  احلكم  حمررا رمسيا  يتعني صدوره بتوقيع موظف  )2( ،قبل  التوقيع

أيام  على األكثر من تاريخ   3خمتص، وبعد  التوقيع  على النسخة  تودع  لدى  قلم  كتاب  احملكمة  خالل 

من  380نص  الفقرة  الثانية من املادةالنطق  باحلكم ، و ينوه  ذا  اإليداع  بالسجل املخصص لذلك  ب

قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري، و بذلك  ميكن ألطراف الرتاع  احلصول على صور من احلكم الستعماهلا 

                           .يف  التنفيذ  أو االحتجاج أو كملخصات تستخدم  يف صحيفة  السوابق  العدلية

                                                                           :مشتمالت  احلكم  - 2 

                  :                أوجب املشرع لصحة احلكم اشتماله على بيانات معينة تتمثل فيما يلي      

                                                                                             :ديباجة احلكم  –أ  

وهي رأس  احلكم وتأيت يف مقدمته تشمل النص على صدور احلكم باسم اجلمهورية اجلزائرية  الدميقراطية      

الشعبية وباسم الشعب اجلزائري،كما  يتضمن  اسم احملكمة املصدرة للحكم دف حتديد اختصاصها املكاين  

 ن  إغفاله  يبطل احلكم ألنه يؤدى إىل اجلهالة مما يؤثر سلبيا على سالمةوسالمة تشكيلها  لذا فإ والنوعي،

من ق إ ج ج على اسم ممثل النيابة لبيان  380و375بالعودة  إىل املادتني  - احلكم،كما حتتوى  الديباجة

 )3(وأمساء القضاة الذين أصدروه وحضروا جلساته إىل جانب كاتب اجللسة، حضورها وتاريخ صدور احلكم،

واسم املترجم عند االقتضاء، وهوية أطراف اخلصومة وبيان حضورهم أو غيام يوم النطق باحلكم ،    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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حد هذه البيانات جيعل احلكم باطال،كما تتضمن الديباجة كيفية إحالة لدعوى إىل احملكمة ونص أوإغفال  

وكلمة املتهم كآخر من يتكلم ،وهي البيانات اليت  االام وعلنية احلكم وأداء الشهود لليمني وطلبات النيابة

)1(جتعل  احلكم باإلدانة داال بذاته على سالمته
 .                                                                  

                                                                                            :أسباب  احلكم  -ب

تعد أسباب احلكم إحدى البيانات اجلوهرية اليت تتطلبها النصوص القانونية ضمانا جلديتها يف البحث         

األدلة  واحلجج  للواقعة  عرب عن ت عن احلقيقة وبعث الثقة يف سالمتها ويكاد الفقه جيمع على أن أسباب احلكم

احلكم من حيث  إدانة اليت  تصل إىل  النتيجة  اليت  خلص  إليها   ةالقانونية  واملقدمات  املنطقي واألسانيد  

القتناعها ،وهو أمر كمصدر واألدلة  اليت  اعتمدا احملاكم ملزمة ببيان  األسباب  لذا  كانت براءته، املتهم أو

يقف  ، حيث  يف  املوضوع  أو السابقة  على الفصل  فيه جوهري  سواء  بالنسبة  لألحكام  الفاصلة 

هلم ضمانة  طبيعية، األخذ بوجهة نظر دون  أخرى  ويوفر  إىل األسباب  اليت  دفعت  القاضياخلصوم  على 

النتيجة  اليت  منطقيا  إىليص  رأيه  لصياغة  مقدمات  تؤدى إذ  جيعل ذلك القاضي  مدفوعا  تلقائيا  إىل  متح

قابته  على صحة  تطبيق  القانون  على الوقائع  مما حكمه،وميكن  بذلك  قضاء  النقض  من ممارسة  ريتبناها  

يدعم  الثقة يف نزاهة القضاء ، ناهيك  عن  أن  التزام  صياغة  تلك  األسباب  يتيح  للمتهم  تقبل  احلكم   

سواء  بإدانته  أو  برباءته،  ويعزز ثقته  بعدالة  ذلك  احلكم  واملرجع  القضائي  الذي  أصدره، و تقر  أيضا  

بذلك  عني  الضحية  بغض النظر  عن نتيجة  احلكم،ولعل أكرب  املستفيدين  من  احلكم  املسبب  والدقيق  

)                   2(.هو اتمع ، الذي  تعترب  من أولوياته  أن ال يدان برئ  وال  يفلت  جمرم  من عقاب  يستحقه

،ويقصد باألسباب القانونية بيان   أخرى موضوعيةو أسباب  قانونية :وتقوم  أسباب  احلكم عل نوعني     

أركان  الواقعة و ظروفها  القانونية  والنص القانوين  املطبق عليها ، أما األسباب املوضوعية فيقصد ا تلك  

ا  األسباب أو األدلة اليت  يبىن عليها احلكم كتعبري عن اقتناع  القاضي  إثباتا  أو نفيا، من خالل  بياا  بيان

كافيا  ومنطقيا ، وتتضمن أسباب احلكم  جانبا  آخر  هو الرد على أوجه الدفاع  اجلوهرية  اليت  أبديت  

أثناء  نظر  الدعوى ، فإن كانت األسباب  القانونية  واملوضوعية  متثل احلجج  االجيابية  للحكم  فإن  الرد  

مل للحكم ، خصوصا وأن  عدم  حترير  األسباب  على  الدفوع يكون مبثابة  رد  مسبق  ودفع  للنقد  احملت

يضع  احلكم  حتت  طائلة  البطالن، و دراسة  أسباب احلكم تقتضي  دراسة  التسببيب كمبدأ  قانوين ، 

واملادة القانونية  املنطبقة  عليها ، إذ  من الصعب   وبالتايل  أيضا  عناصره كبيان  الواقعة  املستوجبة  للتجرمي

األدلة  القانونية  دون  عرض أركان  الواقعة  وظروفها  وأدلة  إسنادها  للمتهم ومسؤوليته  عنها، التطرق إىل 

.وهذا ما  سندرسه بالتفصيل  فيما  بعد   
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                                                                     :شروط صحة أسباب احلكم *

                                :حىت تكون أسباب احلكم صحيحة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية    

                                                                           :من حيث طبيعة احلكم باإلدانة:أوال 

جرمية املستخلصة منها،وأي للعقوبة والعناصر القانونية لليتعني على احملكمة أن تبني الواقعة املستوجبة       

وبة من حيث تشديدها أو ختفيفها،إذ تكون األسباب قاصرة إذ ظروف أخرى يعتد ا املشرع يف تقدير العق

اكتفت مبجرد اإلشارة إىل األدلة دون سردها وبيان مضموا،ولكن ال يعد احلكم معيبا إذا أغفل فيها ذكر 

                                .الباعث على ارتكاب اجلرمية باعتباره خارجا عن ظروف اجلرمية وعناصرها

ما يف حالة احلكم بالرباءة فيكفي أن تبني احملكمة العناصر واألدلة اليت بنت قناعتها برباءة املتهم من اجلرمية أ     

املنسوبة إليه،ألن إغفاهلا التحدث عن أدلة االام ال يؤثر يف احلكم ما دامت مل تر فيها ما تطمئن معه إىل إدانة 

                                                                                              )1(.املتهم

:                                                                                 من حيث كفاية األسباب: ثانيا

لدعوى من إذ جيب أن تكون األسباب شاملة وافية متضمنة الرد على كل طلب أو دفع جوهري منتج يف ا     

شأنه تغيري وجهة نظر احملكمة قبل إقفال باب املرافعة مىت كان هذا الطلب أو الدفع جازما وصرحيا،فإن مل يكن 

على كل شبهة يثريها الدفاع طاملا أن الرد يستقى ضمنيا من عدم أخذها ذا ك فاحملكمة غري ملزمة بالرد كذل

                                                                              )2(.الدفاع وطرحها له

:                                                                               من حيث وضوح األسباب: ثالثا

واضحة جلية ال يكتنفها أي غموض أو - سواء بالرباءة أو باإلدانة-إذ جيب أن تكون أسباب احلكم     

وأن ال يشوا أي تناقض وأن تكون متناسبة ومتماشية مع ما توصل إليه رأي احملكمة وما جاء يف منطوق إام،

                                                                                            .احلكم

                                           :                                    من حيث إجراءات احلكم: رابعا

ومطابقته  هاستقر الفقه والقضاء على قاعدة مفادها أن كل حكم ينطوي يف حد ذاته على عناصر صحت     

فإن أغفل النص على إجراء معني يدل على عدم )3(للقانون،إذ جيب أن يبىن احلكم على إجراءات صحيحة،

ي طريق آخر كشهادة قلم كتاب احملكمة،يف حني أن كل إجراء شكلي أثبته حدوثه،وال جيوز إثبات العكس بأ

املشرع اجلزائري شأن املشرع الفرنسي  جيوز ألي من اخلصوم إثبات عكسه،وقد تبىن وال احلكم نفترض صحته

احة بتضمني يف احملضر أو احلكم أو يف إشهاد  يفهم منه صر ما تعلق ذلك بالنسبة ألحكام حمكمة اجلنايات إال

.                                             ج ج إمن ق 315وجود نقص يف استيفاء اإلجراءات بنص املادة 
                                          


�Gي - 1 H:�-28/11/1967- &$18ا��- I216ر�                                                                      .                                               

2- 
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       و نستخلص من ذلك إن احلكم جيب أن يبىن على األدلة اليت طرحت على احملكمة خالل الدعوى ،    

.على أمور ال سند هلا خالل التحقيقات و إجراءات احملاكمة ابنيمعد احلكم معيبا يو لذلك   

                                                                                           :منطوق احلكم -جـ 

و يعرب على ماقضت به احملكمة يف الدعوى بعد مناقشة الطلبات املطروحة عليها ،وهو الذي ينطق به يف      

اجللسة و يتم به تعيني حقوق اخلصوم يف موضوع الدعوى ،و حيوز املنطوق مبجرد صدوره حجته فيما قضى 

لفة ،و يكتب املنطوق بعد األسباب و يتضمن باعتباره الفاصل يف به مع جواز التظلم منه بطرق الطعن املخت

 مموضوع الدعوى مدى مسؤولية املتهمني عن اجلرائم املنسوبة إليهم من حيث اإلدانة و العقوبة املسلطة عليه

ليت و احالة احلكم باإلدانة جيب أن ينص املنطوق على األفعال ارمة قانونا املنسوبة للمتهم  يالرباءة ،فف أو

  و ينص أيضا على العقوبة املفروضة عليه و نصوص القانون املتناسبة مع الفعل  ،تقرر أدانته و مسؤوليته عنها

لقاعدة شرعية اجلرائم و العقوبات و إغفال ذكر هذه النصوص يبطل احلكم  إعماال و ذلك،ه يو املطبقة عل

قدمة إليها بالطرق القانونية حىت لو مل ينص املنطوق تفصل يف كل الطلبات امل أنعلى احملكمة  نيكما يتع )1(،

احلكم الذي دد املنطوق حين الطلبات فالتوضيح الضمين كاف ،كما جيب أن أقرار احملكمة بش صراحة على

ج ج ،و أن يكون مطابقا للحكم الذي نطق به القاضي  إق  379يفصل يف الدعوى املدنية كما تنص املادة 

.اطال الن األصل يف نسخة احلكم األصلية أا تسجيل ملا نطقت به احملكمة شفويايف اجللسة و إال كان ب  

و يترتب على النطق باحلكم مبثابة قانون واقعي خاص بالدعوى و يعين ذلك أن احلكم يربز ألطراف     

الدعوى  ،وكذا استنفاذ احملكمة سلطتها على)2(الدعوى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على عالقام 

فال جيوز هلا ,ا حكم فاصل يف موضوع الرتاع و بالتايل خروجها من حوزة احملكمة أالعمومية اليت صدر بش

)3(.عنه أو تغيريه لعدوالوأالرجوع إليه   

يترتب  على هذا  األثر  العام   أثر خاص  عندما  يكون  احلكم  اجلنائي صادرا باإلدانة  لكوا   و     

على  عدم  قيام  الدليل  دة  خاصة، ذلك ألن احلكم  بالرباءة  مقرر ملركز  قانوين  سابق   يعتمظاهرة  قانوني

وقوع الفعل أو نسبته  إىل املتهم، مما يعىن أنه يف حدود علم القاضي مل  يكن املتهم خاضعا بسلوكه  على 

                                             .                                                     لسطوة  القانون
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نه  منشئ  ملركز قانوين من  حيث أفيختلف  انة وهذا  الوضع  سابق  على احلكم،  أما  احلكم  باإلد       

، حيث أن جزءا منه مقرر  ملركز سابق وجزء منشئ  ملركز آخر،  فما دام  أن مسؤولية  املتهم ال مقرر له

 إصدار احلكم باإلدانة هو إثبات  لوضع  سابق  على احلكم  خالفا إنفإليه، تنهض  بارتكاب  الفعل  املسند 

بعد  احلكم  باإلدانة  هو إنشاء  ملركز  جديد ،  فتوقيع  العقوبة  نسبة لفرض  العقوبة،بال ملا هو عليه احلال

شخصا  مستحقا  للعقاب إن صح  إسناد الفعل اإلجرامي إليه،  أما بصدوره احلكم كان  صدور فاملتهم  قبل

جلربي مىت صار ،إىل جانب ذلك يترتب على النطق باحلكم التنفيذ ا ضعا للعقاب  بالفعلفقد أصبح  خا 

وإدراجه يف صحيفة السوابق العدلية للمحكوم عليه وأداء ما حكم  شرنا إليها سابقااحلكم باتا باألحوال اليت أ

به من مصاريف ، بيد أنه استثناء على ذلك جيوز للمحكمة اليت أصدرت احلكم أن تعود إىل نظر الدعوى يف 

                                                  :                             األحوال التالية

                                                                                                                   

لف عن إذا كان احلكم غيابيا وعارض فيه املتهم ، أو كان صادرا من حمكمة اجلنايات طبقا إلجراءات التخ* 

                                                                   )1(.احلضور و حضور املتهم أو القبض عليه 

يف حالة وجود خطأ  مادي شرط أال يتناول تصحيح هذا اخلطأ أي تعديل للحكم أو املساس حبجيته ومثال *

.                                 يف اسم املتهم  أن خيطئ احلكم يف مقدار صايف احلساب أو أن خيطئ: ذلك 

.                 يف حالة  عدم حترير األسباب وعدم إيداعها يف امليعاد القانوين مما يترتب عليه بطالن احلكم *

.                   يف حالة حاجة احلكم الصادر إىل تفسري وأن يؤدي ذلك إىل إحداث تعديل على احلكم*

.لة وجود إشكال من إشكاالت التنفيذيف حا*  

 

 

 

 

  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C ا�� -j - أ(�� K�L. ا�D�; 2.. د -1��  .   10PQ473  - ا�



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا��: ا	��� ا�ول  

 

 

 
48 

                                      ضوابط تسبيب احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة : املبحث الثاين 

الوصول إىل احلكم  يف إن كانت العدالة اجلنائية احلديثة تقوم على القناعة التامة املؤكدة لقاضي املوضوع     

كم بشريته حبنه إف اجلنائي يصدر عن قاض إنسان ، إذا كان احلكم لكنو الذي يصدره سواء باإلدانة أو الرباءة ،

فقد يترتب عليه  حريام ،وخاصة إذا كان هذا اخلطأ ذا اثر خطري على حياة األفراد  معرض خلطا يف الوصول إليه

فقدان احلق يف احلياة أو سلب احلرية أو تلويث مسعة و شرف ضحية هذا اخلطأ ، لذا كان من مقتضيات العدالة 

ي،و ميكن عن طريقها أن تتحقق ضعالو يهناك وسيلة فعالة يستطيع القاضي من خالهلا تربير عدله البشرأن تكون 

                      .احلكم اجلنائي تسبيبيتأتى إال ب الو ذلك  الرقابة على قضائه من اخلصوم و الرأي العام ،

         

                                                                      :ماهية التسبيب : املطلب األول 

كم دون حلو لذلك وجب على القضاة االلتزام به ،فايعد أداة اقتناع ووسيلة اطمئنان إن االلتزام بالتسبيب        

ا على أسس ينمب ويكون ن طريق األسباب يتضح االقتناع الذايت للقاضيعف، ) 1(سواء  ىهو واهلو هبيان أسباب

     اجلهاز القضائيريربر صدور حكمه يف الواقع و القانون ،مما يضمن حسن ست )2(حقيقية و يقينية  ضوعية ،مو

                                                                                   .و يدعم الثقة يف القضاء

                                                            :مفهوم التسبيب : الفرع األول           

                                                          :مدلوالت مصطلح التسبيب : أوال         

   كان سببا له ،:األمر - :التسبيب يف اللغة العربية هو مصدر مشتق من الفعل سبب :  املدلول الغوي*       

)3(.ما يتوصل به إىل غريه:،و السبب هو  وتسبب يف حدوثها أوجدها:األسباب  -و  

يف  motif،و كلمة  motiverاملشتقة من الفعل  motivationيعين : و التسبيب يف اللغة الفرنسية      

باالجنليزية املشتقة من  motive الفرنسية تعين السبب أو الباعث و الداعي و احملرك ،و هو نفس املعىن لكلمة

يف  motiverو قد ظهرت كلمة  و عرض األسباب ،أمر ما دفع و بعث على  :كفعل يعين motivateلفعل ا

اليت أدت "  les motifs"م كاصطالح قانوين يقصد به تضمني احلكم  أسبابه 18الفرنسية ألول مرة يف القرن 

اب اليت حترك احلكم و تدفعه مما يعين استقراء األسب  le jugement motivéكم املسبب هو حلإىل وجوده، و ا

    .)4(و استقراء البواعث السيكولوجية احملركة له ،  إىل الصدور 

                                                 
����م . د  -  1 ��  711ص  –ا$()'& ا$��ق  –ر �
2  -   ( �- .� 1012ص  – 1984ا$5<ا4)   –د=.ان ا$(;:.-�ت ا�5$ 9�3  –ا8')اءات ا4��5$�3  –د  2(.د زآ/ ا
  voir :M.Cabbabé –Lexique juridique-ENAL-année inconnue-p 319, 676ص  –ا$���B  &ا$()' –':)ان  �9.د   -  3

4- Motivation :l’indication des raison qui motivent le jugement et l’indication des mobiles psychologique d‘une 
décision . 
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التسبيب يف الفلسفة هو عبارة عن مقدمات تؤدي إىل نتائج حمددة تترتب عليها ،و لكي تأيت :املدلول الفلسفي *

غة هي ئألسباب الكاملة و الساجيب أن تكون تلك املقدمات كذلك،فاواقع للهذه النتائج صحيحة و مطابقة 

الدعامة األساسية اليت تستند إليها النتيجة ،و هي اليت تربطها باملقدمة بعالقة منطقية ،و التسبيب يف املنطق أداة 

  )1(.للتربير و من مث اإلقناع 

  :املدلول الفقهي*

و القانونية اليت  باب الواقعيةي التسبيب هو بيان األسضععند الرأي الغالب يف الفقه الو:ي ضعيف الفقه الو -1

ك األسباب متصلة بالواقع يف مادياته ،و كذا فيما يتعلق ل،و تكون ت)2(إىل احلكم الذي نطق به يقادت القاض

خضوع الوقائع لقانون عن طريق التكييف  بو كيفية إسنادها إىل القانون ،إىل جان وجود الواقعة من عدمهب

  .سقاط املعىن العام ارد للقاعدة القانونية على العنصر الفردي للواقعةق عليها ،أي إبالقانوين الذي ينط

 عند مجهور الفقهاء هو األمر الظاهر املضبوط الذي جعله الشارع إشارة لوجود احلكم : يف الفقه اإلسالمي -2

مثال تكون سببا  مية القتلفثبوت جر ما، ا له،و السبب هو املؤدي إىل املسبب أي مقدمات تؤدي إىل نتيجةو مظهر

عة اإلسالمية أوجبوا تسبيب األحكام إال أن ذلك من األمور االجتهادية اليت يفقهاء الشر أن،ومل يثبت )3(للقصاص

  .حةليقدرها والة األمور حسبما متليه املص

  :مدلوله يف التشريع و القضاء*

مال احلكم على األسباب اليت على عكس التشريع املصري الذي اكتفى بالنص على وجوب اشت:يف التشريع  -1

       ن التشريع الفرنسي جاء بنص عام ألزم مبقتضاه اجلهاز القضائي بتسبيب األحكام اليت يصدرهاإين عليها ،فب

دون وضع مفهوم حمدد له،واقتصر على النص على وجوب بيان  20/04/1810من قانون  07و ذلك يف املادة 

و اجلنح ،و فرض جزاء البطالن على عدم التسبيب أو القصور فيه،و حذا  أسباب األحكام الصادرة يف املخالفات

التشريع اجلزائري حذوه يف ذلك ،إذ ألزم القضاة بتسبيب أحكامهم و إيراد أسباب واضحة و كافية تكفل الغرض 

  .ببيمن إلزامية التس

      ات و هي جمموعة األسانيدترادف احليثي –تعلق باألحكام يفيما –األسباب يف لغة القضاء : يف القضاء  -2

ه إىل احلكم الفاصل لو املقدمات اليت تؤدي إىل النتيجة اليت انتهى إليها القاضي مبناسبة تناوله للخصومة،و توص

                                                 
 288ص  1979ا$^�ه)ة  –ا$�5 9/ دار ا$Z\)  –ا$]�$]3  3ا$;:9 –ا$Y(Z�X  /ا$(59 –3 :هو )اد . د -  1
�d–  3)ح Y�b.ن ا8')اءات ا$5<ا4�a–  3.ز=3 -` ا$�_�ر . د  -  2�  627ص  f 1986)   –دار ا$��3e ا9$)
�3  – اpولا$5<ء  – اop.ل k  Xl- mا$(�_�j– Zf ` ا$i<ا$/  أ�. اg �م -  3)l9$ا q_\$93ص  –��ن :$ –دار ا 



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا��: ا	��� ا�ول  

 

 

 
50 

              فهي إذن املسببات اليت يستند إليها احلكم قبل نفاذه باعتبارها دعما ماديا  ,له يفيها مبا يتوافق و االقتناع الشخص

  .و معنويا له 

و جتدر اإلشارة إىل أن حمكمة النقض الفرنسية مقارنة بنظريا املصرية ترددت يف مد رقابتها على تسبيب       

فرض  مث توسعت يف)1(األحكام اجلنائية إىل األسباب الواقعية ،إذ بدأت رقابتها على وجوب وجود األسباب 

ن هذا أو قضت ب" défaut de base légale"ساس القانوين رقابتها عن طريق تطبيقها لنظرية النقض يف األ

بطله ،كما قضت بوجوب بيان الوقائع اليت عن يالعيب يؤدي إىل عدم كفاية األسباب الواقعية لتربير احلكم،مما 

  )2(.عن املتهم تنفيها أوطريقها توصل قاضي املوضوع إىل ثبوت اجلرمية من عدمه ،و األدلة اليت تنسب الوقائع 

                                                                                 :ب يتعريف التسب: انياث

لألسباب الواقعية و القانونية اليت عاجل ا  نائيالتسبيب هو عبارة عن بيان شكلي و موضوعي من القاضي اجل     

منطبقة  األسبابكانت تلك  إذاحلكم الذي اطمأن إليه،و ما ا إىلو اليت قادته الطلبات و تصدى للدفوع اجلوهرية 

حكم سواء باإلدانة أو بالرباءة أو للتكون مقدمات كافية ل ةعلى قواعد العقل و املنطق ،وصاحلإىل احلد األمثل 

.بالفصل يف مسالة متهيدية مؤثرة يف موضوع الدعوى  

  :أساسه القانوين يف التشريع اجلزائري:الفرع الثاين 

ج إمن ق  379إن تسبيب األحكام ضمانة من ضمانات حتقيق العدالة،و األسباب تشمل وفق نص املادة       

األداة القانونية و املوضوعية و الرد على أوجه الدفاع على أن تكون شاملة و مقنعة، وذلك ما نستقيه من نص ج 

  :املادة

م يف يوم النطق باحلكم ،و جيب أن يشتمل غيا أوكل حكم جيب أن ينص على هوية األطراف و حضورهم " 

بني املنطوق اجلرائم اليت تقرر األشخاص املذكورين أو يعلى أسباب و منطوق ،و تكون األسباب أساس احلكم ،و 

    و األحكام يف الدعاوي املدنية،,مسؤوليام أو مسائلتهم عنها ،كما تذكر به العقوبة و نصوص القانون املطبقة

  .      " بتالوة احلكم و يقوم الرئيس

قرها أفتسبيب احلكم ضمانة "تعلل األحكام القضائية :"  أن علىمن الدستور اجلزائري  144كما تنص املادة 

ذكر ن عدم إالدستور حىت تتسىن املراقبة الالزمة لألحكام و كذا كفالة حقوق احملكومني يف حماكمة عادلة ،لذلك ف

تسبيبه وإال كان عرضة  وجب القانونأو حكم قضائي أكل أمر ل على نه النقض و اإلبطاعيترتب  باألسبا
                                                 

1- - X\2$ل ا�)_dم ا`-l k�:sبأ  /a=(u_$دي  &اw= /�Y(Z$اk$را إ.a yYz;�. 
 Article 485 ,code de procédure pénale française :tout jugement doit:ا$5<ا4�3 ا$Y(Z�/  اg')اءات Y�b m.ن  485ا$(�دة  -  2

contenir des motifs et un dispositif,les motifs constituent la base de la décision, le dispositif énonce les infractions 
dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables .                                                                            
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ما عدا أحكام حمكمة اجلنايات اليت ال يشترط القانون تسبيب أحكامها واكتفى بإلزامها بذكر البيانات  ،للبطالن

                                                   :تنص املادة على أنهحبيث   من ق إج ج 314الواردة بنص املادة

جيب أن يثبت حكم حمكمة اجلنايات الذي يفصل يف الدعوى العمومية مراعاة مجيع اإلجراءات الشكلية املقررة " 

  :قانونا كما جيب أن يشتمل فضال عن ذلك على ذكر مايلي

 .بيان اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم .1

 .تاريخ النطق باحلكم  .2

واحمللفني وممثل النيابة العامة و كاتب اجللسة واملترجم إن كان مثة حمل أمساء الرئيس والقضاة املساعدين  .3

 .لذلك

 .هوية و موطن املتهم أو حمل إقامته .4

 .اسم املدافع عنه .5

 .الوقائع موضوع اإلام .6

 .وما يليها 305األسئلة املوضوعة واألجوبة اليت أعطيت عنها وفقا ألحكام املواد  .7

 .منح أو رفض الظروف املخففة .8

 .وبات احملكوم ا و مواد القوانني املطبقة دون حاجة إلدراج النصوص نفسهاالعق .9

 .إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به .10

 .علنية اجللسات أو القرار الذي أمر بسريتها وتالوة الرئيس للحكم علنا .11

 .املصاريف .12

  

  

1-  |fZ= 2\(3 ا$��5=�ت ا${ي  X\j ~:[= أن q5= yYأ �Y.Y�b ا$(^)ر m  آ�ن k_  �)آ ،�Y.Y�b 3 ا$(^)رة�l\u$اءات ا('g3  )ا-�ة ا�a/ ا$`-.ى ا9$(. 
�3 ا$_/ أ-;�~ -���،وjp �^a\�م ا$(.اد .'p3 وا��ن ا$^�eء �(� و � �9`ه�  q5=305 أن =m- zea |)_u ذ$� ور3b ا3l�sp ا$(.�.-a ، ق إ ج ج m 

                                                                                                                           .     =��$� ه{ا ا$(:`أ =9` �)g �b')اءات '.ه)=a 3/ ا$^�Y.ن
 3j3 ا$(;)وl�spا y:lo /a m)e_= 8 y�a ا$(;9.ن X\2$أن ا z9a B^2)$ا m  إذا آ�نk$3 إa3 ا$(9;�ة -��� ،وإ���.'p2\(3 ا$��5=�ت و8 ا  kl- 

m)� `'.� 8 أوراق ا$(�l و$u= X) إ$��� إ�a �bz/ آ�u آ���jz=  q أن ور3b ا3l�sp ا$_/ ه/ ا$(f`ر اa X\2l$ /s�sp/ ا$`-.ى ا9$(. �3 ذ$�
y�a ا$(;9.ن X\2$ا �^Y y9  q'._�= �)  �Y.Y�b 3�sw م ه{ا ا$(:`إ �\.ن  2^^3 و�\j3 أZ$��  ن�a ،�l)$�� Ba()$ا �:e$ا      .                      

 /4��' �^Y: 03/04/19843 ، 2:ق، ا$9`د. ،م�s1989230، ص                                                                          .
��-_:�ره� ا$��` ا$)X\2l$ /)s ا – ،3��a 3/ آ|  �2آ(4��' 3s�spا B4��.$ا m  `9� 3l�sp3 اbء أن ور�eb y�l- (^_�)$ا m /4��5$  |�l9_$و�^.م  ^�م ا

�3 -��� : وا$_�:�q  & و'.ب اkl- ��$�)_d ا$:���Yت ا$5.ه)=3 و ا$(^)رة �Y.Y�b و ه/.'p3 واl�spا X� ، ���،�X ا9$^.�3 ا$(_`اول ���Y�u وا$(2\.م 
� ا$(2\(3 وا$(�l2 اpول��3 ا$(;:^3، و��_X آ|  m ر4Y.Y�^$ص ا.f�$ا                          .                                                                       

/4��' �^Y :28/03/2000 3 61: ق، ا$9`د.، ن�s،ولp297،ص2000،ا$5<ء ا                        .                                                            
– ^_sا-ا kl- ��l9$ا'_��د ا$(2\(3 ا ( 3lfZ)$4& ا�b.$ذآ) ا m- /�i=،/���m)� 3)=(5l$ 3 ا$�wال ا$4(Y�\)$3 وا�Y� >$ر أن ذآ) ا$_�(3 وا$�)وف ا�:_

                                                                                                        .                                                    qlo /a اX\2$ ا4��5$/
y�a ا$(;9.ن X\2$د-.ى - و أن ا /a ا$�2ل - �)�ls �^�.                                                                    ا${ي ذآ) ه{� اB:� `b (o��9$ ا$^�Y.ن �;:

/4��' �^Y :21/12/19993. ، م�s ،3، -`د ��ص�   495،ص 2003ق، اg'_��د ا$^3a(il$ /4�e ا4��5$
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  أمهية التسبيب يف األحكام اجلنائية: املطلب الثاين

بوصفه بشرا معرضا للخطأ يف عدله  - من مقتضيات العدالة أن تكون هناك وسيلة فعالة، يستطيع القاضي     

ويسمح بالرقابة على قضائه إزاء أطراف  ا يبني سبل بناء قناعته الذاتيةحلكم الذي أصدره ممايربر  نأ -البشري

  .الرتاع والرأي العام واحملكمة العليا

وذلك ال يتأتى إال بااللتزام بالتسبيب، الذي ال ينبغي النظر إليه كمجرد شكل تستكمل به الورقة الرمسية 

، إىل جانب كونه )1(للحكم اجلنائي، إمنا جيب أن تكون مقدمات القاضي فيه سائغة وكافية حلمل منطوق احلكم

، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األمهية )2(رائية املتعلقة حبماية حق الدفاع واحلريات الفرديةمن القواعد الشكلية اإلج

  .ال تقف عند أطراف اخلصومة بل متتد إىل القضاة أنفسهم

  :أمهيته بالنسبة للخصوم : الفرع األول

                                                                                      :التسبيب وسيلة إقناع: أوال

يكفل التسبيب إقناع اخلصوم بصحة وعدالة احلكم اجلنائي، إذ أن اطالعهم على أسبابه يولد لديهم قناعة      

بصحته وعدالته، ويدفعهم للثقة بأن احلكم مل يكن وليد أهواء أو أغراض وإمنا صدر بعد حبث واستنتاج ومتحيص 

  .للوقائع

                                                                              :ق طبيعي للخصومالتسبيب ح: ثانيا

احلريات الشخصية، وانطالقا  عن بوصفه أداة لتفعيل احلقوق األخرى وضابطا حيمي احلقوق الفردية، ويدافع    

العامة، رغم أن الكثري من الدساتري مل تنص عليه من هذا الواقع، فإن هذا احلق يعد التزاما دستوريا بصيانة احلريات 

لكوا رأت أن من صلب الدساتري محاية احلريات واحلقوق الفردية، مما يشمل تلقائيا االلتزام بالتسبيب، ولرمبا 

أن " مارك آنسل"جاز اجلزم بأن ضمانة التسبيب تصدر من القانون الطبيعي إذا من قواعده األساسية على رأي

فال بد من وجود وسيلة أخرى معها تضمن عدم استبداده وتعسفه أو جنوحه يف استعماهلا،  ما سلطةمن حيوز :

  .وهذا دور التسبيب

  

  

                                                 
 .238- 237، ص 1991ا9$)�/، ا$^�ه)ة،  � .ن zs 3، اg')اءات ا4��5$�a 3/ ا$_u)=& ا$(f)ي، ا$;:39 اpو$k، دار ا$Z\) / د -  1
�q اX\2$ اa /4��5$/  )اyj ا$(�_3Zl/ د -  2:�� /a 3 �9$(.دة، ا$��)=3 اj /l- 2(.د  /l- - 3Y3  ^�رsدرا-  ،��ا$;:39 اk$8، دار ا$\_�ب ا2$`

 .83، ص1994ا$^�ه)ة، 
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   :ق الدفاعحل تكريسالتسبيب : ثالثا

يب فعالية حق اخلصوم يف الدفاع، إذ يلتزم القاضي اجلنائي بالرد على الطلبات اهلامة والدفوع بيضمن التس      

ألخذ ا من عدمه بالرد الكايف والسائغ ا أسباب يبنياألطراف، فيوردها يف حكمه بل و يت يثريهااجلوهرية ال

  . )1(عليها، وإذ نقول ذلك فألن من مظاهر هذا احلق تسبيب األحكام اجلنائية باعتباره وسيلة غري مباشرة لتحقيقه

  :التسبيب وسيلة حلماية اخلصوم من أخطاء القضاة: رابعا

ية التسبيب محاية اخلصوم من األخطاء املوضوعية يف األحكام، إذ تعترب وسيلة وقاية من جنوح تتجاوز أمه  

أو سهو القاضي نفسه، فيما قد يتعرض له من ظروف صحية أو نفسية أو اجتماعية تؤثر على قضائه، وتكشف 

هذه األخطاء، وتعاجل ية، فعن طريق االلتزام بالتسبيب تتكشف ملقية رؤيته القضائية وكفاءته العمدى منط

  .بالوسائل القانونية املتاحة

  :أمهيته بالنسبة للرأي العام واتمع : الفرع الثاين

يعد تسبيب األحكام اجلنائية ضمانة هامة لصاحل الرأي العام، كما هو الشأن بالنسبة ألطراف اخلصومة،   

تمع باألحكام اليت يصدرها القضاء بامسه، ذلك أن بيان أسباب احلكم حيقق علم الرأي العام واجلمهور يف أي جم

ى األسباب لع مالعا الرأيطالع إ، كما يعد )2(وميكنه من الرقابة على مدى صحتها وإشباع حاسة العدالة لديه

العام الذي ال يتحقق إال  دعوسيلة هامة لتحقيق فعالية احلكم اجلنائي و حتقيق األثر املرجو منه املتمثل يف الر

س بعدالته،مما جيعله أداة تكامل بني القوة الرادعة للحكم اجلنائي و االقتناع به و هذا ما خيلق التوازن باقتناع النا

  .الفعلي بني اجلانبني القانوين و األخالقي للمجتمع

  :سبة للقضاةنأمهيته بال :الفرع الثالث

و الكيفية اليت  املوضوععاجل ا يللطريقة اليت  هإظهار و جوهر التزام القاضي بتسبيب حكمهإن يف    

ستقر رأيه على ذاك النحو ،و هلذا ميكن رصد جانبني تتجلى فيهما و كيف انبط ا حكمه و ما دار يف ذهنه ،است

  .أمهية التسبيب بالنسبة للقاضي

  

  

                                                 
5�j q��/، ا$(.   Y472/، ا$()'& ا$���B، ص �أb.d `)j/ ا$lu^.د -  1Y ص  2(.د ،B� .879)'& ا$��
�� Y�b /a.ن اg')اءات ا4��5$�3  - أj(` s /2_a)ور. د -  2s.$3  –ا$5<ء ا$]�$�  –ا�� .164ص – f 1980)  –دار ا$��3e ا9$)
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  :التسبيب كوسيلة لتربير احكم : أوال

شوائب  أوخاذل أو االستبداد حلجة القاضي و مدى ابتعاده عن شبهة الت اأسباب احلكم كشفإن يف بيان 

          نظر و متحيص الوقائعلعان او يظهر ما إذا كان قد قام بواجبه يف تدقيق البحث وإم ،الفساد يف االستدالل

اف اخلصومة و اتمع  يدي أطرنيه باد ،فهو مبثابة التربير الذي يضعحلقائق بكل جتريد و حيا يو تقص

من تشكيك و رمي بسوء تقدير احلكم ،و هذا االلتزام جيعل القاضي أمينا على  ما قد يدور باألذهان ككل،لريفع

  )1(.جوهر رسالة القضاء 

   :التسبيب مدعاة الجتهاد القاضي : ثانيا 

 إالكم يدفعه إىل التريث و التروي و االجتهاد فال يصدر حكمه حلعلم القاضي املسبق بالتزامه بتسبيب ا إن     

هلذا يعد التسبيب مبثابة املنبه ,وتوصل إىل قناعة موضوعية تدعمها أسانيد وحجج قوية, وعمل بشتات املوضأوقد 

وتقدير الوقائع تقديرا صحيحا حىت يرتهلا مرتلة االحترام ,االجتهاد يف صياغة أسباب قوية الذي يدعو القضاة إىل 

وليس جمرد ممارسة عملية للسلطة  ليصبح احلكم وسيلة إقناع,ويسلم من مظنة االستبداد والتعسف وسوء التقدير

  . اليت يتمتع ا القاضي

 

  وظائف التسبيب    :املطلب الثالث

فضال عن الوظيفة  ) 2(إن التسبيب  كما أسلفنا ضمانة من أهم الضمانات اليت أرستها احلضارة القانونية          

ن و متكن من فرض نوع من الرقابة على الوقائية الرقابية اليت تشرح احلكم أمام كل من اخلصوم وحمكمة الطع

ضي املوضوع ، فإن له أيضا وظيفة تقوميية تطويرية تتجلى يف كشف النقاب ااحلكم الذي ميثل النشاط اإلجرائي لق

عن نقائص األحكام املطبقة و توجيه املشرع إىل تفاديها بالتعديل أو اإللغاء ، وما يقوم به من إثراء و تقوية 

، ويرتبط موضوع تسبيب احلكم اجلنائي الصادر ) 3(وبالتايل يف رسم السياسة اجلنائية ككل األحكام اجلنائية

باإلدانة بفكرة العمل القضائي اليت كان الفقه و ما يزال جيتهد يف البحث عن معيار هلا ، فالقضاة عندما يسببون 

ألن احلكم اجلنائي ذو ،طلبات فحسب أحكامهم ال جيب أن يشريوا إىل الوقائع و النصوص و األدلة و الدفوع و ال

  هو أيضا حدث واقعي و حاسم على األفراد خصوصا إذا تعلق األمرف ,تأثري أبعد من أن يكون جمرد إجراء شكلي

 

  
 86ص  –ا$()'& ا$���l-–  B/  2(.د -j kl(.دة .د -1
�z.د -2l2� و z�o�� 3�����م، اg')اءات ا4��5$ ��                                                                         711ص  ، �u� 1984ة ا$(�9رف، .ر �
 . l-89/  2(.د -j /l(.دة ، ا$��)=3 ا�9$ 3 $_�:�q اX\2$ ا3lj(  /a /4��5$ ا$(�_3Zl، درا3s   ^�ر3Y،دار ا$\_�ب ا$2`=�، ص.د -3
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األوىل مسألة منطق ، وبالتايل فإن وظيفة التسبيب ال  ب يف حد ذاا هي بالدرجةيباإلدانة مما جيعل مسألة التسب 

تقف عند رقابة اخلصوم على احلكم اجلنائي الذي أصدره قضاة املوضوع سواء ضدهم أم يف صاحلهم و إمنا يؤدي 

ض رقابتها على احلكم اجلنائي، فتستطيع روظيفة أخرى  ذات أمهية بالغة تتمثل يف كونه وسيلة حملكمة الطعن لف

، وإذا  )1(قيمة هذا احلكم، و الفصل يف الطعن يعتمد على مناقشة هذه األسباب يف ضوء تفنيد الطعن هلاتقدير 

كان التسبيب يلعب هذا الدور اهلام يف كفالته حملاكم الطعن من فرض رقابتها على األحكام الصادرة من قضاة 

سبيب و نظام الطعن عموما يف املواد اجلنائية      املوضوع ، فهل يعين هذا أن هناك ارتباطا وثيقا بني االلتزام بالت

  :و اإلجابة على هذا السؤال تفترض مناقشة هذه العالقة من خالل ما يلي

  

  العالقة بني االلتزام بالتسبيب و نظام الطعن: الفرع األول 

على اختالف درجتها و ال  مبا أن التسبيب ضمانة قانونية وقاعدة من قواعد النظام العام تلتزم ا احملاكم         

تتوقف هذه القاعدة على جواز الطعن يف األحكام اليت تصدرها من عدمه ، فإن األحكام اليت تصدر يف املواد 

اجلنائية تكون واجبة التسبيب سواء كانت مما جيوز الطعن فيه أم ال، و االلتزام بالتسبيب أصال ال يوجب األخذ 

أن تسبيب احلكم تقرر يف كثري من الدول قبل أن تعرف نظام الطعن بالنقض، بنظام الطعن بالنقض، و دليل ذلك 

جنلوسكسوين تعرف نظام التسبيب على الرغم من أا ال تعرف الطعن بالنقض فالدول ذات النظام القانوين األ

بوظيفته الرقابية إال ، فنظام الطعن يف األحكام ال يستطيع أن يقوم )2(بصورته املطبقة يف الدول ذات النظام الالتيين 

كما جيب أن تكشف هذه األسباب عن ,إذا كان هلذه األحكام أسباب واضحة متكنه من استعمال هذه القناة 

مضمون االقتناع املوضوعي للمحكمة ، و الذي انتهى ا إىل احلكم الذي أصدرته، إذ يكفل التسبيب حملكمة 

درجة يف الواقع و القانون عن طريق بيان أسباا تستطيع  االستئناف مراقبة األحكام الصادرة من حماكم أول

 ثبوت التهمة و األدلة، و أوجه الدفاع املقدمة من شأا تدارك عيوب األحكام االبتدائية       تقدير حمكمة االستئناف 

لطلبات صحتها من حيث صحة استخالص الواقعة و عناصرها القانونية ومدى صحة إثباا وكيفية رد ا ةراقبو م

و الدفوع اجلوهرية، و سالمة التكييف القانوين و النص املطبق و احلكم الصادر و النشاط اإلجرائي للقضاة، وإذا 

  )3(.لزم األمر فإا تلتزم بتحرير أسباب جديدة تكون خالية من العيوب اليت تقتضي نقض األحكام
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:احلكمدور التسبيب يف كفالة رقابة حمكمة النقض على :    الفرع الثاين  

تزداد أمهية التسبيب بالنسبة للطعن بالنقض ذلك أا حتاكم احلكم املطعون فيه و ال تقوم بوظيفة الرقابة            

   على احلكم إال من خالل رقابتها على األسباب العادية، فاألخذ بنظام النقض يفترض بداهة االلتزام بالتسبيب، 

حق شكلي ليس له مضمون و لعجز اخلصوم عن كشف مثالب احلكم اليت و لوال هذا األخري ألصبح الطعن جمرد  

.تكون أساسا لطعوم  

ن الطعن لعيوب يف التسبيب أو قصور فيه هو أكثر التسبيب بالنسبة حملكمة النقض أ و ما يزيد من أمهية        

هو متكني حمكمة النقض  ، فاملقصود الرئيسي للشارع من إرساء ضمانة التسبيب )1(أوجه الطعن بالنقض شيوعا

   من األخذ حبقها يف مراقبة تطبيق القانون، و ذلك ال يتأتى إال إذا كانت األحكام مشتملة على أسباب واضحة 

و كافية كما أن علم القاضي املسبق بالرقابة املفروضة على املنهج القضائي الذي سلكه يف استخالص النتائج 

.تدفعه إىل تسبيب حكمه بالشكل الكايف  

و لذلك فإن اطالع احملكمة على األسباب ميكنها من تكوين رأي إما بقبول الطعن أو رفضه مما يساهم يف       

التقليل من عدد الطعون بنسبة كبرية، و إذا كان تسبيب األحكام اجلنائية اليت يصدرها قضاة املوضوع هو قناة 

كمة النقض لألحكام الصادرة منها سواء بالقبول أو كمة النقض عليها، فإن األسباب اليت تسطرها حمحملرقابية 

بالرفض، تؤدي وظيفة هامة فعن طريق هذه األسباب  تتحقق وحدة القانون من خالل تطبيقه التطبيق الصحيح، 

إذ تتمتع املبادئ القانونية اليت تضعها حمكمة النقض بقوة أدبية كبرية لدى احملاكم األدىن درجة بل تعد مبثابة منوذج 

تذى به يف العمل القضائي اليومي مما يساهم يف رسم السياسة اجلنائية احلديثة، و حيقق فعالية القانون اجلنائي و حي

.)2(متابعة تطوره املستمر و ضمان مسايرته للمصلحة اليت حيميها  

 

قواعد تسبيب احلكم باإلدانة    :املطلب الرابع  

حياة األفراد وحريام الشخصية، ة خطوة قانونية ذات أثر خطري على إن احلكم اجلنائي الصادر باإلدان            

بقواعد شكلية  ن األصل يف اإلنسان الرباءة، لذا فقد خصها املشرعهدم لقرينة الرباءة اليت تقضي بأمن فيها ملا 

                 :معينة، حبيث تضمن صحتها يف الواقع و القانون، ووفقا لذلك نقسم هذا املطلب إىل أربعة فروع

بيان الواقعة و ظروفها:    الفرع األول  

يؤدي بيان الواقعة دورا كبريا يف احلكم باإلدانة، فهو الكاشف عن اجلرمية اليت ختضع للقانون،و هو            

يان األداة اليت تتمكن حمكمة النقض عن طريقها من مراقبة صحة التكييف القانوين للفعل املسند للمتهم، و يتصل ب
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الواقعة مببدأ الشرعية فعن طريقه ميكن التحقق من اجلرمية اليت انتهى القاضي إلثباا، وكذا التأكد من أن هلا عقوبة 

:ملوضوعية للواقعة تتمثل يفيقررها القانون ، و نستنتج من ذلك أن البيانات ا  

 

:بيان عناصر الفعل املادي للجرمية - 1   

، لذا جيب أن )1(فالواقعة تبعا لتكييفها القانوين قد تتكون من فعل اجيايب أو فعل سليب : بيان الفعل املادي :أوال 

ق روح يف القتل العمد، فعل االختالس يف السرقة، أو إزها: يبني احلكم ماهية األفعال اليت صدرت عن املتهم مثل

و اخلطأ يف هذا البيان أو قصوره يستوجب نقض احلكم ألنه ,أو فعل اجلرح أو الضرب أو تغيري احلقيقة يف التزوير 

حيول دون متكني حمكمة النقض من بسط رقابتها جتاه حمكمة املوضوع يف شأن توافر الركن الذي يتطلبه القانون 

)2( .رى يف احلكم من خطأ أو قصوربشرط توافر مصلحة الطاعن فيما ي  

الضرر و اخلطر و كل نص قانوين يوجد : يوجد شكالن للنتيجة:  بيان النتيجة اإلجرامية يف بعض اجلرائم: ثانيا

 حلماية مصلحة معينة، و السلوك املكون للجرمية هو الفعل الذي يؤدى إىل املساس ذه املصلحة ليكون الضرر

ي،و إذا كانت اجلرمية بطبيعتها تتطلب نتيجة معينة بذاا وجب بيان توافرها كالوفاة    كأثر للفعل اإلجرام حمققا

 .يف القتل العمدي و كذا جرمية الضرب املفضي إىل الوفاة، والعاهة املستدمية أو املرض أو العجز يف جرمية الضرب

       قة السببية اليت تربط الفعل املادي جيب أن يبني احلكم عال : بيان عالقة السببية بني الفعل و النتيجة: ثالثا

و النتيجة و هي عالقة عادة ما تربزها الوقائع و كيفية سردها و تسلسلها، ولكوا عالقة موضوعية مستقلة عن 

و إال كان معيبا، و إذا كان ذلك  ن يربز توافرها ضمن أسباب احلكم لى احلكم باإلدانة أعالفعل املادي  وجب 

إال أن القول بأن سببا ما يصلح يف نظر القانون ألن حيدث النتيجة أو ال حيدثها يعد  حمكمة املوضوعير خيضع لتقد

بة ببيان عالقة مسألة قانونية ، و هو ما خيضع للرقابة من طرف حمكمة النقض، لذا فان حمكمة املوضوع مطال

 .           )3(ت واضحة ضمنيا أو صراحةو أيضا بالرد الكايف على الدفع بانتفائها يف عبارا السببية يف حكمها

إذا ارتكب اجلاين  اجلرمية فعل يعاقب عليه القانون إن الشروع يف ارتكاب: بيان الواقعة يف حالة الشروع: رابعا 

أعماال تؤدي مباشرة إىل وقوع الفعل ارم ، و لو مل تكن هذه األعمال مكونة للجرمية نفسها، و أن ينصرف 

ها بصورة تامة، و أن ال تتم اجلرمية اليت قصد ارتكاا ألسباب خارجة عن إرادته، و التفرقة بني قصده إىل تنفيذ

هو مسألة قانونية ختضع إىل تفسري النصوص  قبا عليه و بني األعمال اليت ال تعد كذلكاألعمال املعتربة شروعا معا

لبدء يف التنفيذ مث بيان الظروف اخلارجية اليت و تطبيقها، و يتحقق بيان الواقعة يف حالة الشروع يف بيان فعل ا

.ن إرادته اآلمثة  تستوجب العقابحالت دون اكتمال اجلرمية أل  
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إن العقاب يف حالة املسامهة اجلنائية يستلزم حتقق الفعل األصلي، :   بيان الواقعة يف حالة املسامهة اجلنائية: خامسا

تكون منها عناصر املسامهة سواء كانت اتفاقا أو و من مث وجب بيان واقعة هذا الفعل إضافة إىل الوقائع اليت ت

حتريضا أو مساعدة، هلذا وجب أن يبني احلكم األفعال  اليت يتكون منها االشتراك يف األعمال احملضرة أو املتممة 

ن إغفال هذا البيان يف تلك احلالة يضع احلكم حتت طائلة للجرمية إىل جانب نية االشتراك يف هذا الفعل، أل

، كما جيب استظهار صفة احملكوم عليه فاعال أصليا أو شريكا، فإن توقف الفعل على االشتراك  وجب )1(البطالن

ذكر ما يفيد ذلك من مظاهر مستخلصة من ظروف الدعوى و مالبساا و ما يساعد على االعتقاد بوجودها، مما 

                           .ب عليه النقضمينح حمكمة النقض الرقابة الكافية على حلكم الن قصور هذا البيان يترت

  :بيان الركن املعنوي يف حكم اإلدانة  -2

ديد مسؤولية املتهم عن للركن املعنوي أمهية بالغة يف النظرية العامة للجرمية ، إذ يعترب وسيلة املشرع يف حت         

زعة إجرامية حتتاج إىل الردع و اإلصالح، فالعدالة تقتضي أن ال يدان شخص ليس بنفسه ن ،مث عقابه عنهااجلرمية 

الفعل الضار مبصلحة : لذلك فإن السائد يف التشريعات احلديثة أن املسؤولية اجلنائية تتطلب قيام عنصرين مها

و هي متثل يف جمملها الركن املعنوي للجرمية، إذ ال يكفي لتوقيع العقوبة ادة اآلمثة حيميها القانون، إىل جانب اإلر

تكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن املادي للجرمية كما هي موصوفة يف القانون ، بل جيب أن يكون الفعل جمرد ار

.)2(صادرا من إنسان عاقل متمتع باألهلية اجلنائية  

و تتوفر لديه نية مؤكدة يف ارتكاب اجلرمية عن طريق تعمد إتيان هذا السلوك، وهذا ما يسمى القصد اجلنائي 

:عدة الذي يأخذ صورا  

مع ترجيحه أو علمه باحتمال وقوع نتيجة إجرامية، هنا  عل إىل إحداث النتيجة بنية مؤكدة إن اجته الفا: أوال

.يكون القصد اجلنائي احتماليا  

أن ال تكون هناك إرادة متجهة إىل أي نتيجة إجرامية أساسا ، مع توقع حدوثها فيكون هنا الركن املعنوي : ثانيا 

.غري العمدي مع التبصر متخذا صورة اخلطأ  

عدم الرضا بذلك و اختاذ مع  ومع توقع حدوثها  ادة متجهة إىل أي نتيجة إجرامية أن ال تكون أية إر: ثالثا

احتياطات تقديرية خاطئة تؤدي إىل حدوث النتيجة رغما عن الفاعل، فهنا يتخذ القصد اجلنائي صورة اخلطأ غري 

.)3(العمدي بدون تبصر  
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و العلم مباهية الوقائع، و هو ما يستفاد عادة من جمرد  العام هو العلم املفترض بالقانونو قوام القصد اجلنائي 

صة إلثباا يف التدليل على نسبتها للمتهم، أي إقامة الدليل على إسنادها إليه، و حيتاج القصد العام إىل عناية خا

القليل من اجلرائم، و منها العلم بتزوير احملرر يف جرمية استعمال املزور، و العلم مبصدر األشياء املخفاة يف جرمية 

.إخفاء أشياء حمصلة من جناية أو جنحة  

لتزملذا يتطلب عناية و جهدا خاصني يف احلكم باإلدانة، لذلك جيب أن ي قصد اخلاص فال جمال الفتراضهأما ال  

قاضي املوضوع ببيان ذلك يف احلكم الذي يصدره يف اجلرائم اليت تتطلب لتحققها قصدا جنائيا خاصا، و هو 

:ذلكمن عدمه ومثال مطالب بكشف النقاب عن وقائعها و إثبات توافرها   

نية  استعمال استظهار القصد اخلاص يف جرائم القتل العمدي أي توافر نية إزهاق الروح أو جرمية التزوير بتوافر 

  .نه ينقض للقصور يف تسبيب احلكمذا شاب احلكم قصور يف بيان ذلك فإاملزور ، فإ

   :بيانات أخرى جوهرية يف احلكم باإلدانة -4 

حيتاج تسبيب احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة إىل عناية خاصة، إذ جيب أن يتضمن احلكم بيانا كافيا عن          

  :م فضال عن بيانات أخرى تعترب جوهرية فيه، و تتمثل يف البيانات التاليةالواقعة املسندة للمته

ثر يف أل يكون بيان حمل اجلرمية جوهريا يف احلكم باإلدانة إذا كان هلذا احمل :بيان حمل ارتكاب اجلرمية: أوال 

رائم الفعل املخل باحلياء ، ج: العقوبة يف اجلرائم اليت ال تتكامل أركاا إال إذا ارتكبت يف حمل معني و مثال ذلك

إذ اعتربت حمكمة النقض الفرنسية بيان حمل وقوع اجلرمية ، و كذا جرائم السب و القذف و الفعل الفاضح علنا

حد األحكام الذي صدر يف جرمية سب و قذف ملوظف عام أجوهريا يف هذه اجلرائم السالفة الذكر، فقد نقضت 

، كما قد يؤثر حمل اجلرمية يف الفصل فيه )1(خال من بيان حتقق حمل ذلكن احلكم أثناء تأدية مهامه، و ذلك أل

  .كظرف مشدد للعقوبة، مما يستوجب  بيانه يف احلكم

و اإلجراءات  من حيث أمهيته يف موضوع الواقعة إن بيان تاريخ الوقائع  يكون جوهريا: بيان تاريخ الواقعة: ثانيا

ائم االعتياد و النظر إىل الفترة بني كل واقعة و أخرى  لتطبيق أحكام احمليطة ا، إذ يكتسي أمهية خاصة يف جر

  ما من الناحية اإلجرائية فإن بيان تاريخأالعود كظرف مشدد للجرمية و تفعيل رقابة النقض يف شأن هذه األحكام، 

 .ن تاريخ وقوعهاالواقعة ذو أمهية يف قبول الدعوى يف بعض اجلرائم اليت تتطلب رفع الدعوى خالل فترة زمنية م

و يكون بيان زمن وقوع اجلرمية جوهريا،إذا كان القانون يرتب عليه أثر قانونيا،    :بيان زمن وقوع الفعل: ثالثا

و يكون النقض يف هذا البيان أو إغفاله مؤديا إىل قصور احلكم يف البيان مبا يبطله،فقد تكون اجلرمية مكيفة 

ا وقعت ليال، ثبت دفع املتهم بوقوع اجلرمية ارا وجبت العناية بالرد على كجنحة إذا وقعت يف النهار،وجناية إذ

  . هذا الدفع وإال كان احلكم باطال إلخالله حبقوق الدفاع،فالليل يعترب ظرفا مشددا كما هو األمر يف جرمية السرقة

واجبة  - انونية لقيام اجلرميةشأا شأن األركان الق - إن الشروط املفترضة :للجرمية الشروط املفترضةبيان : رابعا

 فالشرط املفترض  البطالن،البيان عندما تشكل مقدمة لقيام الفعل، و عدم بياا يعد قصورا و يترتب عليه 
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إثبات توافر شيك هو مركز قانوين حتميه قاعدة قانونية، فالعقاب على جرمية إصدار شيك بدون رصيد يستلزم 

وفقا ملفهومه يف القانون، و تتحقق الشروط املفترضة أيضا يف وقائع جنائية كجرمية إخفاء أشياء مسروقة فهي 

 .تتطلب أن تكون هذه األشياء متحصله من جرمية السرقة

ل هذه الصفة، و ميكن أيضا أن تتخذ الشروط املفترضة صفة معينة تكون يف اجلاين أو اين عليه ومن قبي       

صفة املوظف يف جرمية االستيالء على املال العام و االختالس مما يستوجب بياا، و قد تكون صفة اين عليه أو 

و جتدر بنا , الضحية ظرفا مشددا للعقوبة كما هو احلال يف جرمية هتك العرض على القاصر أو على أحد احملارم 

بل يكفي ,للواقعة ال يتقيد باإلشارة إليها يف كل جزئياا على حنو صريحاإلشارة أخريا إىل أن القاضي يف بيانه 

، شرط أن تكون )1(بياا ضمنيا من خالل أسئلة و أجوبة فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن حمكمة اجلنايات

الواضح بيانا واضحة و غري مبهمة، كالقول بأن التهمة ثابتة و أن ما نسب إىل املتهم واضح،  دون بيان الثابت و 

منها اطمأنت إليها  ن يظهر أيفال يصح إبراز عدة روايات هلا دون أ نعا، و جيب أن حتدد واقعة الدعوىواقعيا مق

احملكمة و استقرت عليها،إذ ال بد أن يكشف هذا التحديد ارتياح احملكمة هلذه الصورة و استقرارها يف وجداا 

و ختتلف الواقعة الواجبة البيان باختالف ما فصل فيه  ،)2(من حتققها بشكل واضح  و على حنو يؤكد يقني احملكمة

نه يقتصر فإاحلكم، فإذا  فصل يف املوضوع وجب بيان أركان اجلرمية و ظروفها، أما إذا فصل يف مسألة نوعية 

املتعلقة  على بيان واقعتها فقط، أما إذا فصل يف مسألة سابقة على الفصل يف املوضوع اقتصر على بيان الواقعة

  . بتلك املسألة فحسب

                                :                                                 بيان النص القانوين:       الفرع الثاين

الذي يتضمن اجلرمية و العقوبة هلا وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم إن النص القانوين الذي جيب بيانه يف احلكم هو النص 

  .و العقوبات

  :تكييف الوقائع تكييفا صحيحا  -1  

مىت خلصت احملكمة إىل واقعة الدعوى الصحيحة، تعني عليها تكييفها يف ضوء النصوص القانونية واجبة        

فلها ، بل هو واجب عليها ال جيوز أن تتخلى عنه، إذ أن التطبيق ، و التكييف ال يعد رخصة متارسها احملكمة أو تغ

و االكتفاء باإلحالة يف هذا الصدد إىل ما جاء يف تقرير اخلبري مثال جيعل   إغفال احملكمة تكييف واقعة معينة

 يف احلكم ، و يتعنيحكمها مشوبا بالقصور يف التسبيب ، و يعد التكييف من البيانات اجلوهرية الواجب توافرها 

و ال تغين عن ذلك اإلشارة الضمنية  شارة إليها على حنو صريح و واضحمبناسبة إصدار احلكم اإل على احملكمة 

إليه، و تتجلى أمهية هذا التكييف يف أن تكييف القاضي اجلنائي للوقائع له حجيته أمام احملاكم املدنية، و احلكمة 

النقض من أداء دورها الرقايب على األحكام من حيث  من ذلك  هي احلفاظ على مبدأ الشرعية و متكني حمكمة

  .التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع
  
  m ق ا ج ج  �Y314 ا$(�دة  -1
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   :رض القانوين من وجوب بيان النص القانوين يف احلكم باإلدانةغال  - 2

إن مبدأ الشرعية يتطلب من القاضي أن يبني التكييف القانوين للجرمية، و ذلك من أجل التأكد من        

ليه احلكم بالرباءة، تواجد نص يف القانون ينطبق عليها، فإذا مل جيد نصا قانونيا يعاقب على فعل معني وجب ع

التأكد  هو فالغرض القانوين الذي من أجله ألزم املشرع قاضي املوضوع بأن يذكر النص القانوين الذي طبقه

من جترمي الفعل من طرف املشرع، و ثبوت اجلرمية و نسبتها إىل املتهم وفقا لتكييفها القانوين و العقاب 

شيا مع ذلك فإن قاعدة بيان النص القانوين املطبق على الواقعة ال املتالئم مع اجلرمية مبوجب نص قانوين، و متا

تتعلق بالنشاط اإلجرائي الذي يقوم به القاضي، فيما يتعلق بالفصل يف مدى ثبوت الواقعة و لكنها تتعلق 

باالستدالل القانوين، الذي جيعل التكييف القانوين للجرمية على اتصال مباشر مع النص القانوين، يف مدى 

أثريمها على صحة احلكم، و قد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل إمكانية تعويض النص يف حالة إغفاله، ت

    ،  ى توافقه مع العقوبة اليت قضت بهو مد بتها على الوصف القانوين للواقعةبالتكييف القانوين لغرض رقا

عية من خالل تستطيع مراقبة الشرن إغفال ذكر النص القانوين ال يؤثر يف صحة احلكم ما دامت أو نرى ب

إذا كانت الواقعة صحيحة يف تكييفها القانوين ،و ال خترج العقوبة احملكوم ا عن حدود التكييف القانوين ، 

  .)1(العقوبة اليت يتضمنها النص القانوين واجب التطبيق

  :ذكر نص القانون   -3

يان النص الذي يتضمن إىل ب –بالضرورة  –ال ينصرف االلتزام بذكر نص القانون املطبق على الواقعة     

ن احتوت على عدة فقرات حتتوي إ، إذ يكفي ذكر املادة القانونية املطبقة ف)2(و تعريفها القانوين وصف اجلرمية

لواجبة التطبيق، و ذلك ما بينه البند على أمناط متعددة للسلوك اإلجرامي فقد ذهب الفقه إىل بيان الفقرة ا

فاحلكم  جلرائم و العقوبات،بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية ا ج ج ،وهو إمن ق  314التاسع من املادة 

ن، فقد استقر الذي أغفل مواد القانون اليت أخذ ا  واخلاصة بالفعل ارم و العقوبة يقع حتت طائلة البطال

و العقاب يؤدي إىل  عدم بيان حكم اإلدانة للنص القانوين املتضمن للتجرميعلى أن قضاء حمكمة النقض 

  : من قانون إ ج ج الفقرة الثالثة  379و هذا ما تنص عليه املادة بطالنه، 

كما تذكر به ، ويبني  املنطوق اجلرائم اليت تقرر إدانة األشخاص املذكورين أو مسؤوليتهم أو مساءلتهم عنها" 

القضائي استقر على أنه ال يشترط أن ينقل احلكم تلك املادة حرفيا، وإمنا تكفي اإلشارة إىل  إال أن االجتهاد

رقمها مادام من السهل معرفة اجلرمية و تعريفها القانوين من خالل الوقائع املبينة يف احلكم و اليت يستشف 

بيان أن تثبت احملكمة يف قرارها منها أن بيان نص القانون يعد بيانا جوهريا يف منطوق احلكم، و علة هذا ال

  .الواقعة املنسوبة إىل املتهم و أا تعترب قانونا وفقا للنص املنطبق عليها
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و ال يغين عن ذكر النص اإلشارة إىل  مما ميكن حمكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع،        

القانون املتضمن مادة العقاب أو اإلشارة إىل مواد االام ما دامت احملكمة مل تفصح عن األخذ ا، فالعربة 

 روده يف ورقة احلكم اليت يوقع عليها رئيس احملكمة و كاتب اجللسة، فال يكفي باإلشارة إىل النص القانوين بو

   بياا يف مسودة احلكم اليت ال تعدو أن تكون مشروعا للحكم جيوز للمحكمة التعديل فيما تضمنه من أسباب 

رقم املادة ال يترتب ن اخلطأ املادي يف ذكر إ، و إذا كان هذا هو شأن وجوب بيان النص القانوين ف) 1(و مدونات

عليه البطالن، إذا كانت العقوبة املفروضة هي  واجبة التطبيق مبوجب النص الذي كان جيب ذكره، وهذا ما 

وجوب بيان النص القانوين يف احلكم  إىل ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية كما يذهب الرأي الغالب يف الفقه

اءة فتجب اإلشارة فيها إىل بالبطالن، أما بالنسبة إىل ألحكام الرب باإلدانة، و أن عدم اإلشارة إليه يصم احلكم

بب من أسباب اإلعفاء من أو س باحة أو مانع من موانع املسؤولية كانت تستند إىل توافر سبب إ ما و إذا النص

يف احلكم دون نه ال يكفي بيان الواقعة إأو مانع من موانع السري يف الدعوى، و تطبيقا ملا تقدم أيضا ف العقوبة 

اإلشارة إىل النص القانوين  الذي طبقته احملكمة، بالقول إن بيان الواقعة يتيح معرفة النص فهذا يشكل تعطيال لنص 

                                                                                        .)2(قانوين  واجب التطبيق

  الصحيح  االستدالل: الفرع الثالث 

ن سلطته يف هذا الصدد ليست إوجدانه ف إليهكون عقيدته يف ضوء ما يرتاح ي أن للقاضيكان  إذا             

يكون سنده فيها  أنال جيوز  إذ ,ىدعوال أوراقتتكون من خالل استدالل صحيح ثابت يف  أنمطلقة بل البد 

احلجج اليت و واألدلة األسانيدمعتربا جيب بيان  فليكون احلكم مسببا صحيحا و,مبنيا على حمض تصور و ختمني

احلكم  يبىن عليه هام ءرقابة النقض جز حتتيكون  أنب من حيث الواقع ،ولكي حيقق ذلك الغرض منه جيأنتجته 

.وهو االستدالل  

:الدليل يف املواد اجلنائية  أمهية: أوال   

يت للقاضي اجلنائي الوسيلة اليت عن طريقها يظهر هذا تكون منها االقتناع الذاياليت  األدلةيعترب بيان          

ن التزام القاضي اجلنائي إولذلك ف ,جلهة النقض صحة قضائه و االقتناع ، ومن مث يثبت للخصوم وللرأي العام

ة كان من ضمانات احملاكم وإذاااللتزام بالتسبيب ،  ملبدأعد الضابط القانوين ياليت كون منها اقتناعه  األدلةببيان 

ن إ، ف اإلدانةحلكم  أساساتكون مشروعة و صاحلة ألن تكون  أناليت جيب  األدلةالعادلة حق املتهم يف مناقشة 

   )3(.اإلقتناعاليت كونت هذا  األسانيدو  األدلةوالكشف عن  اقتناعهذلك حيتم على قاضي املوضوع بيان مصادر 
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      ةالواقع إلثباتستعني به احملكمة تما  أي ,حلجة لثبوت قضية ماو الدليل بصفة عامة هو ما تنهض به ا        

   احلقيقة ماديا و معنويا  إظهارويستهدف الدليل  أمامهو مدى صحتها تكون يقني القاضي يف الدعوى املعروضة 

 البحث يف اجلنائي دورا هاما اإلثباتعدمه ، ويلعب  أوتها لشخص معني سبن أو نفيها أووقوع اجلرمية  إثباتو 

يف املواد اجلنائية كاعتراف املتهم و شهادة  اإلثباتو تعدد طرق  األدلةعن طريق تنوع  إليهاعن احلقيقة والوصول 

على -مما يساعد القاضي اجلنائي على تكوين عقيدته ما دام,الشهود واملعاينة وفحص املستندات وتقارير اخلرباء 

  إلثباتهاما  أمرايف قضائه ،وبيان هذا الدليل يعد  إليهيل الذي يستند هو الذي يستنبط الدل-خالف القاضي املدين

  الوسيلة و، وهالقانوين للحكم األساسل حتقيق رقابة حمكمة النقض على فنه يكإومن مث ف ,العناصر القانونية للواقعة

 دة الشهودتذكر مضمون شها أنى احملكمة لوجب عيت إذ األحكاماليت يتحقق عن طريقها الغرض من تسبيب 

  .       يف الدعوى اعتمد عليها احلكم اليت األدلةوغريها من 

 ،ن اإلدانة تطابق القانونأيتوجب الستقامة احلكم باإلدانة أن يقنع املتهم والرأي العام وحمكمة النقض ب إذ     

 ،تهم واستحقاق العقوبةن يثبت احلكم صراحة توافر مجيع أركان اجلرمية على النحو الذي يثبت قيام مسؤولية املأو

         ) 1(أتى إال ببيان األدلة اليت تثبت ذلك ال يت اوهذ

 :قواعد صحة االستدالل:  ثانيا 

 :بيان مضمون  كل دليل من أدلة اإلثبات-1

حىت  يتضح وجه استدالله به،  ثباتليكون احلكم باإلدانة صحيحا جيب أن يبني مضمون ومؤدى أدلة اإل      

 احملكمة تكون أنالواقعة ،شرط   إلثباتلدليل شهادة شاهد وجب بيان مضمون هذه الشهادة مبا يكفي كان ا فإذا

 أقوالتطابقت  فإذايف تكوين عقيدا  األثرذات  األدلةيف احلكم ، فاحملكمة ملزمة فقط ببيان  إليهاقد استندت 

طب لافنيا فيجب بيان مضمون تقرير  ليلكان الد إن أما ، الشهادة مضمونجيمع بينهم يف  أنالشهود  جاز 

يكشف عن مدى صحة النتائج ومنهج اقتناع القاضي  األدلةفبيان مضمون  ،الشرعي يف جرائم القتل العمدي

وانعدامه يعد  ،الشرعية األحكاميف  إلدانةل أساسااليت تعد  األدلةحتقيق الرقابة على مشروعية  أمكنولواله ملا 

  .بطالن احلكم  إىلقصورا يف التسبيب ويؤدي 

ال بد أن يكون الدليل قد استمد حقيقته من األوراق ، وأن  :يكون للدليل مصدرا يف أوراق الدعوى أن*

فإن مل يكن له وجود , من ق إج ج  212يثبت أنه كان بإمكان اخلصوم مناقشته أو تفنيده عمال بنص املادة 

خلصوم أثناء نظر الدعوى فذلك ينفي عنها صفة الثبوت من خالل أدلة مل تعرض على ا) 2(إال يف عقيدة احملكمة 

  )3(.ال سيما كأدلة لإلدانة ومثل هذه األدلة تنقصها الضمانات الالزمة لقبوهلا كأدلة يف املواد اجلنائية,يف األوراق

ت فإن كان موضوع الدعوى جرمية تزوير و قالت احملكمة يف بيان أسباا أا استمد, مما يعيب احلكم ويبطله

  .  دليل قناعتها بثبوت التهمة  من تقرير اخلبري وليس يف أوراق الدعوى أي تقرير كان حكمها باطال 
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ن وجود مصدر لألدلة يف األوراق ال يكفي لصحة احلكم باإلدانة بل جيب أن يقترن بطرح أوبذلك يتضح      

الدليل على بساط املناقشة من طرف اخلصوم خالل املرافعات فإذا تبينت حمكمة النقض من أن حمكمة املوضوع قد 

الذي انتهت إليه فإا  بنت بالفعل حكمها على دليل خلت منه أوراق الدعوى وكان هلذا الدليل أثره يف احلكم

، وشرط  ثبوت الدليل يف أوراق الدعوى ال يقتصر على نوع معني من األدلة  )1(تبطل احلكم للخطأ يف اإلسناد

كاملستندات وأدوات : كاخلربة ، أو دليل مادي : كاالعتراف والشهادة أو دليل فين : فقد ينصب على دليل قويل 

وقاعدة املواجهة بني اخلصوم  ل احترام مبدأ شفوية املرافعات عدة من خالاجلرمية وتتجلى احلكمة من هذه القا

  .وكذا السماح حملكمة النقض مبباشرة وظيفتها الرقابية فضال عن حتقيقها للغاية من التسبيب

:    عدم جواز استناد القاضي إىل معلوماته الشخصية-3  

يها بصفته قاضيا أنيط به البحث يف نزاع ما ، وهناك قد تتنوع معلومات القاضي فهناك معلومات حيصل عل       

معلومات حيصل عليها من قنوات أخرى بصفته فردا من اتمع خارج دائرة عمله ، والضابط يف متييز املعلومات 

ن كانت مستمدة من خارج نطاق الدعوى ، إن عقيدة القاضي هو القناة اليت استخلص منها املعلومة فاليت تكو

ن كانت مستمدة من تقارير إ ات شخصية ال تصلح لتكون أساسا صاحلا لإلدانة على ضوئها ، وهي معلومف

اخلرباء و شهادة الشهود و إجراءات التحقيق فهي أساس رأيه وحمور نشاطه الذهين ونرباس استدالله املنطقي 

.مئن إليه عقيدتهوالقانوين والقضائي عن طريق االستنتاج واالستقراء والقياس لتربير احلكم الذي تط  

 فاملعلومات الشخصية ال جيوز أن يعتمد عليها القاضي اجلنائي كأساس يف قضائه ، بل يلتزم بأدلة اإلثبات        

ن ينظر إىل الرتاع من خالل ما ثبت يف ملف الدعوى حتدوه دائما القاعدة أأو النفي املطروحة أمامه يف احملكمة و

ا اإلشارة إىل أن هلذه القاعدة أصل يف الفقه اإلسالمي ،إذ يروى عن عمر بن القانونية دون غريها ، وجتدر بن

  : حني اختصم إليه أحدهم فيما يعلم مسبقا ، أي يف أمر كان شاهدا عليه فقال له –رضي اهللا عنه –اخلطاب 

.فأىب أن جيمع بني الشهادة والقضاء   ،"إن شئت شهدت ومل أقض، وإن شئت قضيت ومل أشهد"  

:ون األدلة اليت استند إليها احلكم مشروعةأن تك  4-  

واحترام حقوق الدفاع تستلزم مشروعية دليل اإلدانة، فاإلثبات املشروع  احترام قيم العدالة وأخالقياا إن     

يستدعي عدم قبول أي دليل أقيم أمام القضاء عن طريق خمالفة القانون أو الدفاع، إذ تتحقق اإلدانة مبجرد وجود 

)2(.مشروعة صاحلة لتبىن عليها اإلدانة أدلة  

كالقبض على املتهم الذي , ومشروعية أدلة اإلدانة تتطلب أن يتم الوصول إىل الدليل بشكل نص عليه القانون    

ويف حاالت حمددة ، وكذا إجراء التفتيش لشخص متهم أو مرتله إذ ال بد أن  أن يتم وفق شروط معينةجيب 

نه يكون باطال وتبطل بالتبعية األدلة إعليها القانون ، فإذا مت دون التقيد بذلك فتسبقه إجراءات خاصة نص 

.ن الشهادة اليت يبىن عليها احلكم البد أن يسبقها حلف اليمنيإاملستمدة منه ، أيضا ف  
 ـــــــــــــــــــــــــ
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تصل حبرية املتهم يف التعبري عن إرادته فتتمثل يف إجراءات التحقيق ، ومثال ذلك ت اليتما مشروعية األدلة أ       

ال يصلح كأساس إلدانته الضغط عليه سواء باإلكراه املادي أو املعنوي لالعتراف بارتكاب اجلرمية وهذا الدليل 

    احلكم الذي يعتمد على اعتراف مت انتزاعه بالعنف    " :أن ب ويف ذلك قضت حمكمة النقض الفرنسية، قانونا 

ن االعتراف الذي يتم احلصول عليه بعد إيهام املتهم بتحقيق أو التعذيب بواسطة رجال الشرطة يكون باطال ، و

                               )1(".كإدانته عليه باطل كذل بىن الذي واحلكم مصلحة خاصة له يكون اعترافا باطال

األدلة اليت يتم احلصول عليها باستعمال أجهزة علمية حديثة بالضغط على إرادة األفراد "   :بأنكما قضت        

الكذب والتنومي جهاز كشف : ومثال ذلك ,"فهي أدلة باطلة ألا اعتداء على احلقوق الشخصية لألفراد 

اخل واجلزاء املترتب على الدفع  ببطالن الدليل واثبات أن احلكم الصادر باإلدانة  قد استند إىل دليل ...املغناطيسي 

ن قاضي املوضوع استمد قناعاته من مصدر غري مشوبا بالفساد يف االستدالل أل حكما نه يكونإغري مشروع ، ف

.شرعي مل ينص عليه القانون  

: ة يأدلة اإلدانة منطق أن تكون*  

إذ ال يكفي لصحة احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة )2(يتجه الفقه احلديث إىل اعتبار احلكم اجلنائي بناء منطقيا       

ن تكون شرعية ، ولكن جيب إىل جانب ذلك أن تكون منطقية و أن أن يكون مصدرها األوراق ووأذكر األدلة 

       ن يكون اقتناع القاضي نتيجة تفكري منطقيأنها وفق قواعد العقل و املنطق ، وتؤدي إىل النتائج املستنبطة م

: ما يلي  و يكون استقراؤه للوقائع غري خمالف لقواعد املنطق ، وتبدو مظاهر منطقية أدلة اإلدانة يف  

  :                           أن تكون األدلة مقدرة تقديرا مقبوال *

ع القاضي ، وصحة منهجه يف هذا االقتناع وميكن األدلة يكشف عن كفاية اقتنلاضح والكايف فالبيان الو       

      ن كان احلكم مشوبا بالغموضإبتها على مصادر االقتناع املوضوعي للقاضي ، فاحمكمة النقض من فرض رق

ه العموم، أو عناصر اإلدانة على وجه من وقائع متعلقة ببيان توافر أركان اجلرمية اه أو نفثبتو أسبابه مبهمة يف ما أ

ينبئ عن اختالل فكرته وعدم فهمه الواقعة فهما صحيحا يسمح باستخالص احلقيقة  فاالضطراب الذي يشوبه

.استخالصا سائغا عن طريق استدالل منطقي وممنهج   

فاخلطأ يف التقدير  و قد مدت حمكمة النقض الفرنسية رقابتها إىل مجيع مسائل التكييف القانوين للواقعة       

  ت من الواقعةأن سلطة حمكمة املوضوع يف التثب استقر الفقه والقضاء على والقانوين للواقعة يعد خطأ يف القانون 

ن يكون تقديرها يف ذلك متصفا باملنطقية وهو ما عربت عنه حمكمة أو تقدير أدلتها ليست مطلقة بل مقيدة ، ب

نه إن ارتأت احملكمة أن الواقعة أوسائغا ، ومثال ذلك  تقديرا مقبوالالنقض بشرط أن تكون األدلة مقدرة 

            .لة اجلنائية اءمامها ليست خيانة أمانة بل عقد أسبغ عليه عقد الوديعة إلرهاب املدين من املسأاملطروحة 
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  ن حكمها يكون منطقيا إجل معني ، فأن االلتزام برد الوديعة قد ضرب له أواستدلت احملكمة على ذلك ب     

و الضوابط املنطقية بأن  األصوليكون التقدير منطقيا مىت استلهم  إذ، )1(تقديرها للوقائع يبدو سائغا و منطقياو

 أواالستدالل املنطقي سواء استقرائي  أسلوبكان  أياحلكم  إليهاخلص  تكون املقدمات مؤدية إىل النتيجة اليت

  : صره يف اتتحدد عن أنجيب  إذقياس  أو استنتاج

 .مانتيجة  ةمقدمة يستدل ا على صح- 

 .املقدماتنتيجة هلذه - 

 .عالقة منطقية تربط املقدمة بالنتيجة لزوما- 

 )2(النتيجة إىل قواعد يعتمد عليها العقل يف انتقاله من املقدمة- 

 : يكون الدليل صاحلا حلمل قضاء احلكم  أن*

هذه السلطة  أن إالاملتهم ،  إىلونسبتها  ظروفهامة املوضوع سلطة تقدير ثبوت الواقعة و ككان حمل إذا         

ة  تصلح حلمل قضاء احلكم و هذه الصالحية منوطة بالواقع أدلة إىلن تستند يف ذلك أليست مطلقة بل مقيدة ب

  .اليت صدر ا احلكم ، فالدليل الذي يصلح العتبار املتهم فاعال ال يصلح دائما العتباره شريكا 

يكون  أنغري مباشر ، فاملهم  أو ايكون مباشر أنوال يشترط  لكون الدليل صاحلا حلمل قضاء احلكم          

  قضاء احلكم كاستخدام الكلب البوليسي مثال يف االستدالالت فإا ال تكفي بذاا حلمل أمادليال معتربا قانونا ، 

  ويتصل ذا الشرط مسألة نوعية الدليل باإلدانة،يكفي وحده لتقيم عليه حمكمة املوضوع قضاءها  الكشف ال

حيل نفسه مكان  أنومن مث ال جيوز  افر له  خربة يف املسائل الفنية لقاضي ال تتوابه يف مسألة فنية ، ف يعتدالذي 

  )3( .خالف ذلك كان الدليل الذي بين عليه عقيدته غري صاحل حلمل قضاء احلكم فإذا املتخصصني

 : سقة يف ما بينها غري متعارضة نامت األدلةتكون  أن*

 بينها،ال تتناقض يف ما  أدلةيعتمد على  أنيتطلب االستدالل ليكون صحيحا متوافقا مع املنطق و العقل        

 اإلجرائيمجلتها مترابطة متناسقة املضمون حبيث تعرب يف النهاية عن مضمون النشاط  الواقعية يف األسبابفتكون 

 خذتأأوردت احملكمة يف حكمها دليلني متعارضني يف ظاهرمها و  فإذا إليهللقاضي الذي أفرز احلكم الذي انتهى 

 ،ان هذا جيعل حكمها معيبا املتهم دون أن تتصدى هلذا التعارض ف إدانةو جعلتهما عمادها يف ثبوت   ما معا

 اب احلكم حبيث ينفي بعضها ما يثبته البعضبيتعني نقضه، فالتناقض الذي يبطل احلكم هو الذي يقع بني أس

  قاضي املوضوع، و بعكس التناقض بني األسباب  إليهافال تقوى املقدمات على محل النتيجة اليت انتهى  ،األخر
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 آخر يللحمو دليل بدإىل أفضى هذا  إذا إالاألدلة ال يبطل احلكم  املنطوق الذي يبطل دائما احلكم، فالتناقض بني و

تناقض بني  إىلحبيث يتعذر معرفة أيها املنتج للحكم و أيهما اعتمدت عليه احملكمة  فالتعارض بني األدلة يؤدي 

يعتمد  احلكم، و من صوره أن علىاألسباب الواقعية و حيدث اضطرابا يف اقتناع قاضي املوضوع و ينعكس أثره 

            )1(.قويل بينهما تناقض جلي دون توضيح ما يرفع هذا التعارض خرآعلى دليل مادي و  باإلدانةاحلكم 

أن تناسق األسباب فيما بينها ال  يكفي لصحة احلكم اجلنائي و لكن جيب أيضا أن تكون  إىل اإلشارةو جتب      

ع مثال قد أوردت يف صدر احلكم عند حتصيلها للواقعة ما يفيد كانت حمكمة املوضو فإذا )2(سقة مع املنطوق،نامت

بقصد  اإلحرازأا أدانته جبرمية أخف و هي جرمية  إالاملتهم للمواد املخدرة كان بغرض التجارة  إحرازبأن   

    ترفع التناقض بني األسباب دون أن ستمدت منها هذا الرأي، وااالستعمال الشخصي دون بيان األسباب اليت 

.مما يعيب احلكم و يستوجب نقضه و املنطوق  

 :أن يتفق االستدالل مع قواعد العقل و املنطق*

ن قاضي املوضوع يتمتع بسلطة تقديرية يف استخالصه إوفقا ملبدأ حرية االقتناع الذايت للقاضي اجلنائي ف          

لة املطروحة أمامه على بساط البحث من للصورة الصحيحة الواقعة و أدلة إثباا أو نفيها، وذلك من خالل األد

أوراق الدعوى و التحقيق االبتدائي و النهائي و مرافعات اخلصوم و مذكرام و دفاعهم ، فاحلكم اجلنائي عملية 

عقلية و صناعة ذهنية يسجل فيها القاضي عقيدته بشأن ما طرح أمامه  بعد متحيصها بالعقل و املنطق فاحلكم 

دت يف تقدير سن اين عليه من أقوال والد أو تقرير الطبيب الشرعي على الرغم من ثبوت استن إذايكون معيبا 

   )3( .هذا السن من واقع سجل احلالة املدنية

إذا ما أسس احلكم قضاءه على , و أيضا فإن األسباب ال تكون مؤدية إىل املنطوق وفق قواعد العقل و املنطق      

ن احلكم يكون معيبا واجب إخصوصا إذا تعلق األمر باإلدانة ف على التثبت و اليقني الفتراض و االحتمال ال جمرد ا

النقض، وإذا كانت رقابة حمكمة النقض على النتائج املبنية على التقرير املوضوعي لألدلة إال أا حافظت على 

خالص الصورة الصحيحة  الشخصي للقاضي ما دام مت استالضوابط اليت تفسح من خالهلا اال حلرية االقتناع 

  .لواقعة و ظروفها استخالصا سائغا و سليما يتفق مع حكم العقل و املنطق السويل

 :مبدأ تساند األدلة*

ع ال يقف إن األدلة يف املواد اجلنائية أجزاء متساندة يشد بعضها بعضا، ألن اقتناع القاضي و منهجه يف االقتنا     

على  األثر الذي حتدثه  ه مبعزل عن غريه من األدلة، لكن يقوم االقتناع الذايتو يقتنع ب عند كل دليل على انفراد

معة فينتهي إىل احلكم الذي يصدره لوحدة األثر يف دعم اإلدانة ليكون مرجع احملكمة فيما خلصت إليه تاألدلة جم

  )4(مستمدا من مجلة األدلة اليت تضمنتها األوراق

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 استثناء املبدأ*

على الرغم من أن حمكمة النقض طبقت مبدأ تساند األدلة إال أا يف حاالت أخرى طبقت أيضا جواز       

ارتأت بأنه مىت تبني  إذ ,  )1(و رفضت نقض األحكام استنادا إىل ذلك  ثناء ببعض األدلة عن البعض اآلخراالست

ظروف الواقعة و أدلة احملكمة وجود دليل باطل أو فاسد مل يكن له أي تأثري يف عقيدة قاضي املوضوع من خالل ال

و مل يستمد منه احلكم فان هذا الدليل ببطالنه و استبعاده ال يؤدي إىل بطالن ما عداه من أدلة، و ال يضعف قوة 

 .ألخر ميثل استثناء من مبدأ تساند األدلةالبعض ا و االستناد إىلتساندها فجواز االستغناء عن بعض األدلة 
  

    :الرد على الطلبات اهلامة و الدفوع اجلوهرية:   الفرع الرابع

ر يف أثإجراء هاما ذا  - إذا ما توافرت الشروط اجلوهرية الالزمة لقبول الطلبات و الدفوع- تعد الدفوع            

أن تبني من خالل أسباب احلكم الرد على الدفوع  مصري الفصل يف الدعوى ، لذا وجب على حمكمة املوضوع

  .أن تضعف األسس القانونية أو املنطقية اليت اعتمد عليها –إن صحت  -اجلوهرية اليت من شأا

يقصد بالطلب يف املواد املدنية ما يتوجه به املدعي إىل املدعى عليه طالبا : الطلبات اهلامة و الدفوع اجلوهرية-1

 .احلكم به

الدفع كل وسيلة  جييب ا املدعى عليه على طلب املدعي بقصد احليلولة دون احلكم عليه به ، وقد ويقصد ب

و مصطلح الدفع على , جرى العمل يف املواد اجلزائية أيضا على إطالق كلمة طلب على موضوع الدعوى مباشرة

املتهم ندب خبري عندما يرى أن ذلك ما انصب على أوجه الدفاع القانونية اليت يبديها اخلصوم، ومثاهلا أن يطلب 

ك أيضا كما لو دفع بانقضاء الدعوى اجلنائية ألي سبب من أسباب مصلحته ، وقد يصدر عنه الدفع بذلمن 

و قد يصدر عنها الدفع , االنقضاء ، وكذلك احلال يف صدور الطلب من النيابة العامة لطلب مساع شاهد اإلثبات

                                                                          .ط املسؤولية بأن اين عليه تتوافر فيه شرو

أنه جيب على حمكمة املوضوع أن تقوم بالرد على كل طلب هام أو دفع ومن املتفق عليه فقها وقضاء         

بطالن احلكم لإلخالل  جوهري يتقدم به أحد أطراف الدعوى إذا توافرت فيه شروط الصحة وذلك حتت طائلة

.حبق الدفاع أو القصور يف التسبيب  

الطلبات اهلامة و الدفوع القانونية واملوضوعية :تنقسم هذه الطلبات و الدفوع إىل : نواع الطلبات والد فوعأ-2

  :وذلك ما سنوضحه يف ما يلي 

قانون العقوبات أو يف قانون  هي تلك اليت تستند إىل نصوص خاصة يف :الطلبات و الدفوع القانونية :    أوال

  :اإلجراءات اجلزائية وهي قابلة للحصر ، وعلى ضوء ذلك منيز بني نوعني من الدفوع القانونية 

لو  - الدفوع القانونية اليت تستند إىل القانون املوضوعي ممثال يف ق العقوبات و تعد جوهرية مىت استوجبت - أ

  حد أركان اجلرمية أو الدفع بانتفاء أحدأالة تعلق الدفع بانتفاء  حيفتربئة املتهم أو ختفيض مسؤوليته  - صحت
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وكذا الدفع بانتفاء عنصر من عناصر , )1(سامهة اجلنائيةحد عناصر املأظروفها املشددة أو الدفع بعدم توافر 

لحق الفقه بالدفوع القانونية املستمدة من القانون املوضوعي ، الدفع و ي, املسؤولية كالدفع باجلنون أو اإلكراه مثال

ثاره آبانقضاء الدعوى اجلنائية ألي سبب من أسباب االنقضاء فهو دفع موضوعي يستند إىل القانون املوضوعي يف 

  .  وأحكامه 

يف قانون اإلجراءات  الدفوع القانونية اليت تستند إىل القانون الشكلي أو اإلجرائي ، وتستند إىل نصوص- ب

اجلزائية وهي كل دفع يترتب على قبوله بطالن اإلجراء سواء كان نسبيا أو مطلقا،وبغض النظر أيضا عن حمل 

البطالن سواء إجراءات االستدالل أو التحقيق االبتدائي أو التحقيق النهائي ، ويترتب على الدفع بالبطالن النسيب 

وع التزامها بالرد عليه وذلك حتت طائلة البطالن ، فإذا مل يدفع به أمام على شيء مما تقدم أمام حمكمة املوض

حمكمة املوضوع سواء كان الدفع ببطالن نسيب أو مطلق ، سقط احلق يف الدفع به ألول مرة أمام حمكمة النقض إذ 

                                                )2(.ليس من اختصاصها النظر يف دفوع جديدة مادامت تتطلب حتقيقا موضوعيا

فوع اليت يتقدم ا الدفاع و متثل كل ما يعد سندا الزما وضروريا لطلب أو لدوهي ا: الدفوع املوضوعية : ثانيا

حد اخلصوم يف الدعوى اجلنائية أو املدنية ، وأوجه الدفاع املوضوعية ال حصر هلا وختتلف من أع مقدم من فد

أو حول عدم أمهيتها إذا أريد ,ثبوت الواقعة أو عدم صحة إسنادها إىل املتهم يفدعوى إىل أخرى وتدور حول ن

.ثر يف الفصل يف الدعوى على أي وجه كانأيعد الدفع جوهريا مىت  و , يف تقدير العقوبة فحسبريا التأث  

 ياملادي العمد الدفع بعدم توافر ركن من أركان اجلرمية مثل الفعل: ومن الدفوع املوضوعية اجلوهرية نذكر  

النتيجة وكذلك الدفع بعدم ثبوت أي ركن منها  و علفالقصد اخلاص إذا كان مطلوبا ، أو عالقة السببية  بني الو

يف حق املتهم أو بعدم إسناده إليه أو جمرد إثارة الشك يف هذا اإلسناد مبا يستوجب احلكم بالرباءة وكذا الدفع 

جيب أن تتضمن أسباب لذا , اليت طلبت النيابة تطبيقها على الواقعة بعدم ثبوت ظرف مشدد قانوين من الظروف

يتمثل يف  عوو معيار احلكم على أمهية و جوهرية هذه الدف ,الدفوع اجلوهرية واحلكم الرد على الطلبات اهلامة 

.لتزم احملكمة بالرد عليها لتلقبول الطلبات و الدفوع   هاشروط يلزم توافر  

جيب توافر  ,حىت تلتزم احملكمة بالتعرض للدفوع قبوال أو رفضا: بول الطلبات و الدفوعالشروط الالزمة لق - أ

 :يما يليفشروط جنملها 

و هو الدفع الذي يترتب عليه التأثري , و قد سبق وبينا املقصود بذلك: أن يكون طلبا هاما أو دفعا جوهريا-1

ر حالة الدفاع الشرعي، و الدفع ببطالن االعتراف،    على الفصل يف الدعوى كالدفع جبنون املتهم أو الدفع بتواف

  )3( .و الدفع بعدم قدرة اين عليه على الكالم بعد إصابة، و الدفع بطلب مساع أحد شهود الواقعة

  أي مىت كانت إجراءات احملاكمة قد استوفيت قانونا ،  دم الطلب قبل إقفال باب املرافعة أن يثار الدفع أو يق-2

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

�B،ص.د -1�s &'( ،`�   64آ� | ا$�9
�B، ص. د -2�s &'(  ، دة.a X\2$2366-:` ا                                                                                                                             .  
�B، ص. د-3�s &'(  ، دة.a X\2$2368 -:` ا  



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا��: ا	��� ا�ول  

 

 

 
70 

 و قررت احملكمة بعد استيفاء مرافعات أطراف الدعوى و دفاعهم إقفال باب املرافعة، فإا ال تكون ملزمة

 .بالرد على الطلبات و الدفوع  التالية لذلك ألا بذلك تكون قد أت حتقيقها النهائي و استجمعت كافة العناصر

 وري للفصل يف الدعوى أو استجدت ت من أمر ترى بأنه ضرإن أرادت التثبو  استثناء على ذلك ف

 جاز أن يفتح باب املرافعة من جديد شرط أن يكون مؤثرا بالفعل و لو بصفة احتمالية يف مصري)1(أسباب طارئة ،

 .الدعوى بسبب وجاهته

ألن تنازله يعين إسقاطه فيتساوى مع عدم  الطلب قد تنازل عن دفعه أو طلبه أال يكون صاحب الدفع أو-3

فإن تنازل املتهم عن طلب تأجيل , كن هذا التنازل ال حيول بينه و بني إعادة الطلب قبل إقفال املرافعةإثارته، ول

 .مساع الشهود فذلك ال حيول دون أن يتوجه من جديد على لسان حماميه بنفس الطلب خالل مرافعته

دي إصرارا بالتمسك به يف أن يكون الطلب أو الدفع جازما والطلب اجلازم هو الذي يصر عليه مقدمه و يب -4

و قد استقر قضاء النقض على أن ال تلتزم احملكمة بالرد على دفع أو طلب جاء يف صورة قول , طلباته اخلتامية

 .مرسل أو رجاء

أو تفويض من احملكمة أو تساؤل، فقول احملامي مثال بأنه يفضل انتقال احملكمة إذا أرادت أن تطمئن ملعاينة مكان 

 .ويضا للمحكمة و ال يستنتج أنه طلب جازماحلادث يعد تف

إذ ال تلتزم احملكمة بالرد على طلب  يا و ظاهر التعلق مبوضوع الدعوىأن يكون الطلب أو الدفع صرحيا و جد-5

را على مصري الدعوى و فيقصد به أن يكون الفصل فيه مؤث ي، أما معىن ظاهر التعلق بالدعوىمبهم غري جد

 .رفضه ضمنياتمة ليست ملزمة بالرد عليه صراحة بل جيوز أن وإال فاحملك الفصل فيها،

يكون اإلجراء أو الواقعة حمل الدفع أحد عناصر احلكم إثباتا أو نفيا، فإن مل يعتمد عليه احلكم و مل يكن أن  -6

اء التفتيش إن الدفع ذا أثر على الفصل يف الدعوى، فال تلزم احملكمة بالرد عليه، إذ ال قيمة لدفع املتهم ببطالن إجر

كان احلكم مل يعتمد أصال على ما أسفر عليه التفتيش ، و للمحكمة أن تضم الدفوع املختلفة اىل املوضوع و 

 .)2(خالال حبق الدفاعإتصدر حكما واحدا يف الدعوى برمتها دون أن يعد ذلك 

 اهلامة و الدفوع  إن كانت حمكمة املوضوع ملزمة بالرد على الطلبات: الرد على الطلبات و الدفوع-ب

ن تسبيب هذا الرد قد يكون بأسباب صرحية كما قد حيقق ذات إاجلوهرية اليت تتوافر فيها الشروط األنفة الذكر، ف

  .الغرض بطريقة ضمنية
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 :التسبيب الصريح للرد على الطلبات اهلامة و الدفوع اجلوهرية -1

يف حالة القبول أو  - إن توافر الشروط اجلوهرية الالزمة لقبول الطلبات و الدفوع جتعل احملكمة  ملزمة        

حمكمة النقض و يعد من قبيل ذلك أن يذكر قاضي املوضوع أن  بالرد عليها و هي ختضع يف ذلك لرقابة-الرفض

ال مصلحة للخصم يف الطلب أو الدفع أو أن هذا األخري يتعلق بواقعة مل تنب عليها احملكمة حكمها، أو أن الدفع 

لطلب أو فتلتزم احملكمة إذا ما رفضت ا ،يتصل بالسلطة التقديرية للقاضي يف تقدير الدليل، وال جيب التعقيب عليها

فإن دفع حمامي , الدفع املقدم إليها أن تبني العلة املوجبة لرفضه، و إغفاهلا له إخالل حبق الدفاع مما يبطل احلكم 

املتهم بأن هذا األخري كان يف حالة الدفاع الشرعي و متسك ذا الدفع، و قضت احملكمة بإدانته دون الفصل يف 

لدفع لكونه جوهريا من شأنه أن يهدم التهمة أو يؤثر يف مسؤولية املتهم لذا ن اإدحضه فيهذا الدفع و الرد عليه مبا 

  .)1(ن إغفال حمكمة املوضوع التحدث عنه جيعل حكمها معيبا يقتضي البطالنإف

بل جيب أن تكون , و ال يكفي يف الرد على هذه الطلبات و الدفوع أن تورد حمكمة املوضوع جمرد أسباب      

إىل النتيجة اليت انتهت إليها ، وال يتأتى ذلك إال   - مبا يتوافق مع املنطق و العقل  - ن تؤدي كافية و سائغة و أ

  .   و متحيصها و حبثها وفقا ملا هو ثابت يف ملف الدعوى, بالنظر إىل حقيقة الدفوع و الطلبات 

 :التسبيب الضمين للرد على الطلبات و الدفوع اجلوهرية -2

وضوع بالرد الصريح على كل جزئية من جزئيات الدفاع املوضوعي و على كل طلب ال تلتزم حمكمة امل         

و دفع يثار أمامها، إذ يكفي أن يكون الرد مستفادا ضمنيا من أسباب احلكم باإلدانة استنادا إىل أدلة اإلثبات اليت 

نفي الفعل املكون للجرمية أوردها و اعتمد عليها، فإذا كان الطلب الذي يتقدم به اخلصم ال ينصرف مباشرة إىل 

فاحملكمة ال تكون ملزمة بالرد صراحة على هذا الطلب، كما ال تلتزم أيضا بالرد على الدفوع  غري اجلوهرية  اليت 

  األدلة اليت استند إليها احلكم باإلدانة ، فال يبطل ليتقدم ا اخلصوم ، بل يكفي أن يستفاد الرد ضمنيا من خال

ة مل تشر صراحة يف حكمها إىل عدم أخذها بشهادة شهود النفي ألن احلكم باإلدانة يف احلكم بسبب أن احملكم

                                                                                      .حد ذاته يفيد ذلك ضمنيا

  :الصياغة السليمة لألسباب و البيان الواضح هلا:  الفرع اخلامس

كان املشرع مل يضع صياغة حمددة للحكم اجلنائي على حنو ميكن معه القول بأنه حدد املوقع الطبوغرايف إذا      

لكل من الديباجة و املنطوق و األسباب، فإن هذا التصنيف و التقسيم للحكم ما هو إال معطيات فقهية حمضة، 

تبويبه على حنو يكون معه واضحا و حسن ترتيبه لفقرات احلكم و ,فقد تركت صياغة احلكم حلصافة القضاء 

مبجرد االطالع عليه، باإلضافة إىل دور ذلك يف تسهيل مهمة حمكمة  النقض يف مراقبة صحة تطبيق القانون ،     

نه عمليا ال يكفي لصحة احلكم الصادر باإلدانة أن يبني قاضي املوضوع الواقعة و يستويف يف إو تطبيقا لذلك ف

ة للجرمية اليت انتهى بثبوا و معاقبة املتهم عنها،و أن يبني األدلة الكافية و السائغة اليت تثبت بياا العناصر القانوني

                   الواقعة و تنسبها إىل املتهم و أن يرد على الطلبات اهلامة و الدفوع اجلوهرية اليت أثريت بشأا من طرف اخلصوم،
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و لكن يلزم قاضي املوضوع أيضا بأن يأيت تسطريه لألسباب يف ورقة احلكم األصلية وفق أسلوب منطقي واضح 

بناء عقيدته اليت  عن مضمون إقناعه املوضوعي ومنهجه يف- على حنو يطابق أوراق الدعوى- حبيث تأيت معربة,

انتهت به إىل احلكم الذي أصدره ،فإذا جاء هذا التعبري كافيا و سائغا فإن احلكم الذي يستند إىل هذه األسباب 

يكون صحيحا سليما من شوائب التسبيب املستوجبة للبطالن،أما إذا كان قاصرا غري كاف فإن األسباب أيضا 

ألمهية الكبرية للصياغة السليمة لألسباب وما تؤدي إليه من تقليل يف تأيت فاسدة مما يبطل احلكم،و بالنظر إىل ا

دي الذي حيقق ما هدف إليه فالواجب ليس جمرد التسبيب ولكن هو التسبيب الواضح اجل  )1(نسبة الطعون،

  .ع من توفري الطمأنينة للمتقاضني لدى اطالعهم على منطوق احلكم و أسبابه سواء صدر ضدهم أو معهماملشر

 و دليل على   )2(هذا االقتناع، ةو مصداقي ةلتسبيب هو ترمجة لعقيدة قاضي املوضوع و لسان حال موضوعيفا

صحة منهجية الوصول إىل حكمه لذا وجب أن يأيت باللغة العربية السليمة و مصطلحات قانونية مع االبتعاد عن 

كون شاملة جلميع عناصر صحة احلكم اجلنائي و حتري الدقة يف انتقاء األلفاظ و أن ت ،استخدام العبارات العامة

لفا، إذ أن لكل واقعة ظروفها اخلاصة مهما بدت القضايا سلوب النماذج و الصيغ املطبوعة سمع االبتعاد عن أ

  .)3(متشاة 

و ال حيتاج حكم الرباءة عادة إىل نفس العناية اليت حيتاجها حكم اإلدانة يف حتريره ألن هذا األمر يتطلب      

بطبيعته أن تقتنع احملكمة بتوافر مجيع األركان القانونية للجرمية و ظروفها املشددة أو املخففة، فيجب أن يستفاد 

ذلك من عبارات احلكم صراحة أو داللة بشكل تراه حمكمة النقض مبناسبة مراقبتها للحكم كافيا مبا يف ذلك 

و لذلك كان لتسبيب األحكام أمهية كربى لكوا السبيل  األدلة اليت بين عليها احلكم خاصة يف احلكم باإلدانة ،

  .)4(غري مشوب مبا يعرضه للبطالن و اإللغاءو  وافيا يف فحواه يت احلكم مستوفيا جلميع البياناتاألوحد ليأ
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  العالقة بني حجية احلكم اجلنائي وطرق الطعن فيه: املبحث الثالث

دانة أو قضي له ان عن مة واحدة أكثر من مرة، فإذا حكم على إنسان باإلتقتضي العدالة أال حياكم اإلنس      

من حوكم  بالرباءة، ونفذت وسائل الطعن اليت شرعها القانون حاز احلكم قوة الشيء املقضي بالنسبة للفعل الذي

يسأل عن عمل واحد أكثر من مرة ويترتب  أويقتص منه  أالجله، ألن من حق الفرد الطبيعي يف عالقته باتمع أ

يف اخلصومة اجلزائية الطعن يف  لألطرافبراءته وحيق  أوعلى حماكمة املتهم صدور حكم من احملكمة يقضي بإدانته 

ع بني لطعن وسائل قانونية وضعها املشرلقانون، وتعد طرق ادها اذا احلكم بطرق معينة ويف آجال معينة حده

من ضرر ناتج عن حكم أو قرار قضائي  أصاميدي اخلصوم يف الدعوى، ومبقتضى هذه الوسائل ميكنهم رفع ما 

ىل احلصول على عكس إبه يكون الطعن منصبا على حكم صادر يف غري صاحل الطعن يهدف  أنمن املنطقي و 

 أربععن، ويف هذا املبحث نتناول العالقة بني حجية احلكم اجلنائي وطرق الطعن فيه من خالل احلكم موضوع الط

طرق الطعن يف املواد اجلزائية مث نعرف أنواع طرق الطعن يف املطلب الثاين مث ننتقل  ةماهي: مطالب نتناول يف األول

  .العالقة بني احلجية وطرق الطعن يف املطلب الثالث إىل ماهية حجية احلكم اجلنائي ويف املطلب الرابع

  

  ماهية طرق الطعن يف املواد اجلزائية: املطلب األول

معرضا الرتكاب األخطاء، فقد أجاز القانون ألطراف اخلصومة الطعن يف  نسانملا كان القاضي ككل إ

ام على سبيل األحكام اليت تصدر عنه، وبني أساليب مراجعتها بنصوص صرحية، لذا أوردت طرق الطعن يف األحك

احلصر، ورمست أحوال وإجراءات كل منها، ومن خالل هذا املطلب نتعرف على ماهية هذه الطرق ومفهوم 

  : الطعن يف األحكام اجلنائية والغاية منه، وذلك كما سيأيت

  مفهوم طرق الطعن يف األحكام اجلنائية: الفرع األول

مة قانونية مرصودة والطعن، فذهب البعض إىل أنه منظ مل يتفق الفقه على حتديد ملاهية :تعريف الطعن/ أوال

أو تصحيح األخطاء احملددة، ويعرفه البعض بأنه جمموعة رفع األخطاء املفترضة أو احملتملة و )1(لضمان سالمة احلكم

 الوسائل اليت حددها القانون حصرا، واليت مبقتضاها يتمكن اخلصوم من التظلم من األحكام الصادرة عليهم، بقصد

  .)2(مراجعة ما قضت به
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ونقصد بالطعن يف احلكم تلك الرخصة القانونية املقررة ألطراف الدعوى الستظهار عيوب احلكم الصادر   

 فيها، واملطالبة لدى القضاء املختص بتعديله أو إلغائه على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه، وتستعمل هذه الرخصة يف

منها شروط وأسباب وإجراءات خاصة ويعرب عنها بطرق الطعن يف  صورة طرق معينة كسبل قانونية وضعت لكل

  .)1(األحكام

  :علة تقرير الطعن يف األحكام اجلنائية/ ثانيا

إن علة تقرير طرق الطعن يف األحكام هي حرص املشرع على أن تنقضي الدعوى حبكم صحيح يصبح 

إليها، فاحتمال اخلطأ يرد على العمل القضائي  عنوانا للحقيقة الواقعية والقانونية أو على األقل أقرب ما يكون

عن اإلحاطة الشاملة جبميع  -باعتباره بشرا–عموما، وعلى احلكم خصوصا، إذ حيتمل قصور إمكانيات القاضي 

 أنحد اخلصوم، فمن األفضل وحني يثور مثل هذا االحتمال لدى أعناصر الدعوى أو تضليل بعض األدلة له، 

يا للضرر األديب واالجتماعي الذي دصالحه تفاه على القضاء فإن ثبت اخلطأ يتم إه وعرضتتاح له فرصة إعادة بعث

يف الدعوى املعروضة على القضاء كما ميكن أن يعرب ، فاحلكم الذي يعلن )2(ميثله االعتراف باحلجية حلكم معيب

فة خملوطة أو ناقصة أو عن املعرفة املضبوطة للوقائع وعن الكلمة الصحيحة للقانون، قد يعلن أيضا عن معر

، فال يصدرها إال ةمتضخمة، ولذلك كان لزاما على القضاء التريث يف تأييد احلكم الذي يعرب عن احلقيقة النهائي

بعد تطهريها من أي خطأ مفترض أو حمتمل يشوب احلكم، ألن هذا اخلطأ قد يأخذ منعرجا خطريا فيأخذ شكل 

إن طرق الطعن هي السبيل األوحد لضمان املراجعة والتصحيح حسب طبيعة اإلدانة املتعسفة أو الرباءة اخلاطئة ف

  .وشكل اخلطأ الواقع يف احلكم

  :مفهوم طرق الطعن يف األحكام/ ثالثا

طرق الطعن أعمال إجرائية رمسها القانون سبيال للخصوم، ملراجعة أحكام القضاء مراجعة تستهدف 

لطرق قد وردت على سبيل احلصر ألن تقريرها قد جاء على تصحيحها، وذلك بتعديلها أو بإلغائها، وهذه ا

خالف األصل، إذ األصل يف األحكام الصحة والغرض أا عنوان احلقيقة، ومع هذا فقد يصيبها أحيانا اخلطأ، 

يف القانون والوقائع معا، واإلصرار على تنفيذها يف كل األحوال نوع  يف القانون، أو خطأ سواء يف الوقائع أو خطأ

                                                                                                      .ن االستبدادم

ومن هنا التمس املشرع يف شأا حال وسطا، فلم يعتد على إطالقها ومل يهدرها يف مجيع احلاالت بل أعطى        

اليت خالل وقت حمدد، وطرق الطعن هي جمموعة من اإلجراءات ، بإجراء معني و)3(للخصم رخصة الطعن فيها

                                                 
1- Les voies de recours sont des moyens par lesquels les partiers à un procès et même parfois de tiers attaquent ou 
un arrêt qui leur porte préjudice.  
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تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء أو تستهدف مراجعة وإعادة تقدير احلكم يف حد ذاته سواء 

  .بتعديله أو إلغائه

  :خصائص طرق الطعن/ رابعا

قررة فقط للخصوم يف هناك مسات مشتركة لطرق الطعن مجيعا، فهي طرق واردة على سبيل احلصر، م

  .هو احلكم القضائي وال ترد إال على عمل قضائي قطعي الدعوى، وال تتم إال بإجراء معني، ويف وقت معني،

  :هي واردة على سبيل احلصر -1

هي املعارضة واالستئناف والنقض وإعادة النظر ومعىن ذلك أن التماس اخلصم طريقا آخر : هذه الطرق أربعة

سدت أمامه هذه الطرق تأبد احلكم وصار على رغم ما قد ن يف احلكم أمر غري جائز، وإن غري هذه الطرق، للطع

  .فيه قضىعيوب عنوان احلقيقة مبا  منيشوبه 

ىل طريق آخر كرفع دعوى بطالن أصلية، توصال إىل تقرير بطالن وبناء على ذلك فال جيوز أن يلجأ اخلصم إ

  .هاحلكم دون التقيد مبواعيد الطعن أو إجراءات

 :هي رخصة اخلصم يف الدعوى -2

ومعىن ذلك، أنه البد أن يكون ذا صفة يف اخلصومة، وأن تكون له مصلحة يف الطعن، أما كونه ذا صفة فشرط 

                                                                                    .م.إ.ق 459نصت عليه املادة 

ب لطلباته أو مل يقبل دفعه  الطعن، مبعىن أن احلكم مل يستجا أن تكون له مصلحة يفكذلك يشترط فوق هذ     

وحيث تنتفي " املصلحة هي أساس الدعوى"أو دفاعه فأصابه من ذلك ضرر، وهذا الشرط يستند إىل مبدأ أن 

 .املصلحة ينتفي أساس الدعوى

 :تعلق طرق الطعن بالنظام العام -3

لنظام العام نظرا ملا تسعى إليه من مصلحة عامة، هي الكشف عن احلقيقة طرق الطعن يف األحكام تتعلق با

، فال سبيل إذن للطعن يف احلكم اجلنائي، بالتماس طريق آخر غري طريقها، ويلزم ذلك )1(وحسن تطبيق القانون

والنتيجة اليت تترتب باتصاهلا بالتنظيم القانوين للخصومة والقضاء، مما يعين بالضرورة تعلق هذه الطرق بالنظام العام 

على ذلك، أنه ال جيوز ملن تقرر الطعن لصاحله، التنازل عنه ال قبل التقرير به وال بعده، وإذا كان هذا احلكم 
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مفهوما بالنسبة للنيابة العامة، على أساس أا ال متلك التصرف يف الدعوى يف أي مرحلة من مراحلها حىت تنتهي 

يشرع لصاحل خاص، وإمنا شرع أصال تطهريا  ملسبة للمتهم، ألن طريق الطعن فإن مفهوم الطعن أيضا يكون بالن

وهلذا كان تنازل املتهم عن حق تصبح عنوان احلقيقة مبا قضت فيه،  نألا عند انتهائها   ألحكام القضاء ووصوال

وهي تتعلق حبق –ملدنية الطعن يف احلكم اجلنائي معدوم األثر ابتداء وانتهاء، بينما تنازله عن الطعن يف الدعوى ا

 .أمر جائز يف مجيع األحوال - مايل

  تقسيمات طرق الطعن يف األحكام اجلنائية: الفرع الثاين

  :معيار وآثار التمييز بني طرق الطعن/ أوال

عدة تقسيمات ختتلف باختالف معيار التقسيم وأهم التقسيمات التقليدية  إىلميكن تقسيم طرق الطعن 

 واملعيار السليم هلذا التمييز هو مدى صالحية طرق ،العادية وطرق الطعن غري العادية الطعنهو التمييز بني طرق 

فالطرق العادية هي اليت تصلح حبسب )1( .ىل حوزة حمكمة الطعنإوى عدالطعن للتمسك ا من أجل نقل ال

ارضة واالستئناف، أما طبيعتها لنقل الدعوى برمتها على حمكمة الطعن إعادة حبث املوضوع من جديد، وهي املع

الطرق غري العادية فهي اليت ال جتيز نقل الدعوى إىل حمكمة الطعن إال يف حدود معينة حددها القانون وهي النقض 

  .وطلب إعادة النظر

  :ويتطلب للتمييز بني الطرق العادية والطرق غري العادية ما يلي

لطعن غري العادية فال يقبل االلتجاء إليها إال بناء على ال تتقيد طرق الطعن العادية بأسباب معينة، خبالف طرق ا*

  .أسباب حددها القانون

مبناقشة ية ديف الطرق غري العا األصلذ تنحصر حبسب جلنائية املختصة بنظر طرق الطعن إذاتية وظيفة احملكمة ا*

يفتها عامة شاملة جلميع ق العادية فإن وظا، خبالف احلال بالنسبة إىل الطرأوجه الطعن وال تستطيع اخلروج عنه

 .جوانب الدعوى وهو ما يسمى باألثر الناقل للطعن العادي

تتميز الطرق العادية للطعن بأا حتول حسب األصل دون تنفيذ األحكام اجلنائية، ما مل يكن يف القانون نص على *

 .خالف ذلك

كام، إال بالنسبة إىل احلكم بعقوبة اإلعدام أما الطرق غري العادية للطعن فإا ال حتول دون تنفيذ هذه األح      

                                             .فإنه يتعني إيقاف تنفيذه عند الطعن فيه بالنقض أو طلب إعادة النظر
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ن الطرق العادية تتميز بعمومية أسباب الطعن واألثر الناقل للطعن وأثرها يف إيقاف تنفيذ األحكام أواخلالصة 

أما الطرق غري العادية فإا تتميز خبصوصية أسباب الطعن وعدم توافر األثر الناقل للطعن وفقا لنطاق عون فيها، طامل

يف  اإصالحأن يكون إما فالدور الذي يؤديه الطعن، وقد رأينا أن هذا الدور يتمثل يف إصالح احلكم اجلنائي 

  .انبني معااجلانب املوضوعي للحكم أو يف جانبه القانوين أو يف اجل

جانيب احلكم املوضوعي أو القانوين أو االثنني  ةوقد نظم القانون الطرق على حنو ميكن الطاعن من مناقش

، فالطرق العادية للطعن املعارضة واالستئناف، ختول للطاعن حق مناقشة احلكم يف جانبه املوضوعي )1(معا

  .من الدفوع القانونية أو أوجه الدفاع املوضوعيةوالقانوين معا وبالتايل  جيوز للطاعن التمسك مبا يشاء 

للطعن فإن احلال  يبدو خمتلفا باختالف طريق الطعن، فبالنسبة إىل النقض ال جيوز أما يف الطرق غري العادية 

جوانبه املوضوعية، وبالنسبة إىل  ةللخصم أن يناقش غري اجلوانب القانونية يف احلكم اجلنائي وميتنع عليه مناقش

عادة النظر فإنه يقتصر على مناقشة اجلانب املوضوعي يف احلكم بناء على ما يظهر ذه من وقائع جديدة، طلب إ

ني من ذلك أن الواقع والقانون يسهمان يف تقسيم يتبوطعن بناء على جمرد أسباب قانونية، وال جيوز فتح هذا ال

حث يف القانون ة واالستئناف، وهناك طرق تبملعارضطرق الطعن فهناك طرق تبحث يف الواقع والقانون معا وهي ا

  .فقط وهو النقض، وهناك طريق آخر يبحث يف الواقع الذي جد بعد احلكم وهو طلب إعادة النظر

إىل طرق طعن عادية وأخرى غري عادية وذلك تبعا  مقسمة وأخريا فإن طرق الطعن املقررة يف القانون اجلنائي

ق الطعن العادي هو الذي يستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى برمته فطري ،ريقملوضوع الطعن املقرر لكل ط

على القضاء من جديد سواء من جهة خطأ يف تطبيق القانون أو من جهة إعادة تقدير وقائع الدعوى، وطرق 

ادي فهو الطعن الذي الع أما طريق الطعن غري ،ارضة واالستئنافية اليت نص عليها القانون هي املعالطعن العاد

ن غري العادية هي النقض هذا العيب فقط، وطرق الطع الإه القانون لنظر عيب معني فال ينظر مبوجبه خصص

  .عادة النظروالتماس إ

  :طرق الطعن يف األحكام اجلنائية/ ثانيا

مثة تصنيفات عديدة لطرق الطعن يف األحكام اجلنائية، فقد انقسمت إىل طرق تستهدف فحص احلكم 

نون معا، وطرق تستهدف فحصه من حيث القانون فقط فاألوىل مثاهلا املعارضة من حيث الوقائع والقا

وأهم تطبيق لطرق الطعن هو التمييز بني الطرق العادية للطعن والطرق غري  نقض ،واالستئناف والثانية مثاهلا ال

 ى احلكم، سواء كانينعاه علطريق الطعن العادي هو ما أجازه القانون لكل خصم وأيا كان العيب الذي فالعادية، 
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ودف طرق الطعن العادية إىل إعادة طرح  ،جدا نيا ومن مث كان نطاق استعماهلا واسعاعيبا موضوعيا أو قانو

  .وطرق الطعن العادية هي املعارضة واالستئناف، نية أي جتديد الرتاع أمام القضاءالدعوى على القضاء مرة ثا

من عيوب انون إال إذا كان اخلصم ينعي على احلكم عيبا حمددا أما طريق الطعن غري العادي فال جييزه الق

إعادة طرح الدعوى على القضاء مرة ثانية وإمنا يستهدف فحص وال يستهدف  ،نص عليها على سبيل احلصر

تكمن  وطرق الطعن غري العادية هي النقض وإعادة النظر، و ،)1(إبقائه أواحلكم يف ذاته لتقدير قيمته وتقرير إلغائه 

نه ال جيوز االلتجاء إىل طريق طعن غري عادي إال يف أأمهية التفرقة بني طرق الطعن العادية وطرق الطعن غري العادية 

إذا استنفدت طرق الطعن العادية، فالطرق غري العادية مرحلة ثانية ال يلتجأ إليها إال إذا فشلت الطرق العادية يف 

  .إصالح عيوب احلكم

جائز، وال يقبل  قبل الطعن بالنقض يف احلكم إال إذا صار الطعن فيه باملعارضة غريوتطبيقا لذلك فإنه ال ي

ض استنفاد طريق الطعن باالستئناف، ترئيا صادرا من آخر درجة، وهو ما يفإال إذا كان احلكم ا كذلك الطعن

" احلكم البات"ئي كم النها، ويعين الشارع يف هذا النص باحلاوال يقبل طلب إعادة النظر إال إذا كان احلكم ائي

  .وز احلكم القوة التنفيذية إال إذا صار ائياواألصل أن ال حي

وخالصة ذلك أن تقسيم طرق الطعن مت وفقا للدور الذي جيب أن يؤديه الطعن، وكذا نطاقه وهذا الدور 

م املشرع هذه الطرق على يتمثل يف اجلانب املوضوعي للحكم، أو يف جانبه القانوين، أو يف اجلانبني معا، وقد نظ

حنو ميكن الطاعن من مناقشة هذين اجلانبني منفردين أو جمتمعني ضمن أطر قانونية خمتلفة اختالف األحوال 

  .القانونية لكل حكم جنائي، واختالف طريق الطعن يف حد ذاته

  املبادئ العامة لطرق الطعن يف األحكام اجلنائية: الفرع الثالث

  :ن ودورها إزاء اخلصومة اجلنائيةوظائف طرق الطع/ أوال

إن احلكم الصحيح قانونا هو الثمرة الوحيدة لطرق الطعن املقررة قانونا، ذلك أن اتمع يهدف يف   

الدعوى اجلنائية إىل احملافظة عن كيانه وأمنه وملا كان من الصعب الوصول إىل احلقيقة وضمان حسن تطبيق 

 عند اجلنائية، فقد تشوب احلكم اجلنائي حلكم الصادر أول مرة يف اخلصومةالقانون وحتقيق هذا اهلدف بناء على ا

صدوره بعض األخطاء اإلجرائية أو املوضوعية، أو يتبني بعد صدوره ما جيعله جمافيا للواقع أو القانون، األمر الذي 

  .يتعني معه فتح باب الطعن يف هذا احلكم

                                                 
  .16: ص –�;:9 /�$8  –ا��� ا���Xي .أ -  1



ا	��� ا	����� ا	��در ���دا��: ا	��� ا�ول  

 

 

 
79 

ي دورا إصالحيا للحكم اجلنائي، بقصد ضمان الوصول ويتبني من خالل ذلك أن الطعن يف األحكام يؤد  

  : إىل احلقيقة والتطبيق السليم للقانون، ويتم ذلك على وجهني

  .تصحيح ما يشوب األحكام عند صدورها من أخطاء إجرائية أو موضوعية -1

 .تعديل احلكم أو إعادة النظر فيه إذا تبني بعد صدوره أنه ينايف الواقع والقانون -2

يف الطعن بالتماس إعادة النظر، وصدور قانون أصلح للمتهم عند الطعن  ةلواقعة اجلديدا: ومثال ذلك

، فالوجه األول لطرق الطعن يقتصر على جمرد تصحيح أخطاء احلكم، أما الوجه الثاين فإنه ال يتناول )1(بالنقض

  .ية معاحكما خاطئا بل يعدل حكما صحيحا من أجل ضمان تكيفه مع احلقيقة الواقعية والقانون

واخلالصة أن طرق الطعن تؤدي وظيفة هامة وهي إصالح مضمون احلكم اجلنائي عن طريق التصحيح إذا 

كان مشوبا باخلطأ الذايت أو التعديل إذا مل يتفق فيه الواقع مع القانون، ويقصد باإلصالح احلصول على حكم 

  .أكثر صحة وأفضل عدالة من احلكم املطعون فيه

  :ون اجلنائيةأسباب الطع/ ثانيا

إن اخلطأ الذي يشوب احلكم اجلنائي هو سبب وجود الطعون اجلنائية، وهذا اخلطأ يأخذ يف احلكم اجلنائي 

  :أحد شكلني

ا يستقيم يف جوهره، إذ يفترض اخلطأ يف احلكم الذي جرت ملمبعىن شامل وغري حمدد  :خطأ عام -1

احلكم وهي حضور املتهم ومتكينه من ىل ضمانة أساسية من ضمانات سالمة إاحملاكمة فيه مفتقرة 

، وبالتايل فإن غيابه يعترب قرينة على وجود خطأ مفترض يف )2(كمة عادلةاالدفاع عن نفسه يف حم

 . احلكم ليكون سببا للطعن بطريق املعارضة

ىل التحقق من سالمة إكما يعترب اخلطأ حمتمال يف احلكم أساسا للطعن باالستئناف الذي يهدف 

متسك اخلصم حبق االستئناف يعد قرينة على احتمال اخلطأ  يف األحكام اليت جيوز الطعن ألن احلكم 

  .فيها ذا الطريق

خبطأ حمدد وقع بالفعل يف احلكم، بل يقوم على  ام ال يقوم على أساس االستمساكواخلطأ الع

كم، وطبيعة أساس افتراضي أو احتمايل ، وينصرف هذا االفتراض أو االحتمال على سائر جوانب احل
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اخلطأ العام تفرض السري يف منوال التصحيح لتكون إعادة نظر اخلصومة جبانبيها القانوين واملوضوعي 

  .)1(وسيلة بلوغ ذلك

أي خطأ وقع بالفعل يف احلكم، وميكن حتديده بذاته، وذلك بعد عبور احلكم مرحلة  :خطأ حمدد -2

ذلك كما هو احلال بالنسبة ألحكام حمكمة تصحيح اخلطأ العام أو افتراض سالمته القانونية دون 

اجلنايات، وهذا اخلطأ قد يكون يف القانون ويأخذ شكل خمالفة القانون أو أن يكون خطأ يف تقدير 

نبىن عليها احلكم، وهذا اخلطأ مرتبط بالطعن بالنقض االوقائع أو ظهور وقائع تدحض الوقائع اليت 

اقع مرتبط بالتماس إعادة النظر كوسيلة لبعث اخلصومة كوسيلة للتعديل واملراجعة، واخلطأ يف الو

 .وعرضها على القضاء من جديد

 

  حجية احلكم اجلنائي: املطلب الثاين

فهو أهم ما يصدر عن السلطة القضائية ملا ، يف الدعوى مبا أن احلكم اجلنائي هو القرار النهائي للقضاء

جيب أن تقف عند حد معني، وألمهيته جيب أن يتمتع   يتميز به من كونه ميثل مرحلة الفصل يف الدعوى اليت

  .مبقومات وجوده من حيث الشكل واملوضوع وإال جاز الطعن فيه بالطرق املقررة يف القانون

احلكم مستوفيا أوضاعه القانونية حاز قوة الشيء الذي قضى به واكتسى احلجية اليت توجب  ومىت صدر

بتحديد شروط صحته ومقومات حجيته وضوابط الطعن فيه، وذلك ما  تنفيذه، ونظرا لذلك فقد عنت التشريعات

  .سنناقشه من خالل هذا املطلب

  ماهية حجية احلكم اجلنائي: الفرع األول

حجية احلكم اجلنائي تعين أن احلكم حجة بني اخلصوم فيما قضى به، وبالنسبة لذات احلق حمال وسببا، 

وأمام غريها من احملاكم وأمام أطراف الدعوى احملكمة اليت أصدرته  أمامفاحلجية تعين أن احلكم حيوز االحترام 

العمومية املفصول فيها، حبيث إذا أثار أحد اخلصوم نفس الرتاع من جديد وجب احلكم بعدم قبول الدعوى، كما 

  .)2(أن املسألة اليت سبق حسمها باحلكم جيب التسليم ا يف حمل نزاع جديد
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  :ملقضي فيهمبدأ حجية األمر ا/ أوال

هو األثر الذي خيلعه القانون على منطوق احلكم، ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما حكم فيه 

، وحىت تثبت احلجية البد أوال أن يكون صادرا عن جهة قضائية، وإعماال لسلطتها القضائية ويف حدود ))1ائيا

اجلهة عادية أو استثنائية، ويفرق البعض بني حجية  اختصاصها النوعي واحمللي، ويستوي يف هذا الصدد أن تكون

  La force de la chose jugéeوبني قوة الشيء املقضي فيه  L'autorité de la chose jugéeاألمر املقضي فيه

 لشيء احملكوم فيه، ولكن هذا غيابيا، تثبت له حجية ا ائيا كان أم ابتدائيا، حضوريا أمبالقول أن احلكم القطعي

كم ال حيوز قوة الشيء احملكوم فيه إال إذا أصبح ائيا، أي غري قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن احل

ء احملكوم فيه  يكون حتما فكل حكم حيوز قوة الشي ادي،العادية، حىت ولو كان قابال للطعن فيه بطريق غري ع

نحها احلكم، أما قوة الشيء لحماية القضائية ميح فاحلجية صفة لجية الشيء احملكوم فيه والعكس غري صحيحائزا حل

احملكوم فيه فهي صفة يف هذا احلكم، كما أن احلجية تنتج بالنسبة للمستقبل خارج اخلصومة اليت صدر فيها 

أما القوة فإن أمهيتها تكون داخل هذه اخلصومة للداللة على مدى ما يتمتع به احلكم من قابليته أو عدم  حلكم،ا

  .ن بطرق معينة، ويبقى هذا الطرح موضوع اختالف بني فقهاء القانونقابليته للطع

  :أساس مبدأ حجية األمر املقضي فيه/ ثانيا

املقضي هلا حجية ال جيوز نقضها إذ أن احلكم يفترض  األمرإن املشرع يعترب أن األحكام اليت حازت قوة 

  .الغالب للحاالت احلقيقية فيه أنه عنوان للحقيقة باعتبار أن احلقيقة القضائية مطابقة يف

  :ن تدور حوهلما فكرة حجية األمر املقضيوقد كان هناك فكرتان رئيسيتا

ضرورة حسم الرتاع ووضع حد تنتهي عنده اخلصومات فما دام قد صدر يف الرتاع  :الفكرة األوىل -

التقاضي حكم قضائي قطعي فإنه حيوز حجية األمر املقضي يف منطوقه ال يف أسبابه وذلك حىت نصل ب

 .)2(عند حد معقول، فال يتقرر الرتاع مرة أخرى دون أن حيسم

  .وهذه الفكرة الرئيسية األوىل هي اليت تنظم الشروط الواجب توافرها يف احلكم        

هي احليلولة دون التناقض يف األحكام مع مراعاة النسبية يف احلقيقة القضائية، فما دام  :الفكرة الثانية -

مرة أخرى  ويف ذات احملل، ولنفس السبب، فاللجوء إىل القضاءما بني نفس اخلصوم احلكم قد صدر 
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شاه من التناقض، خنوإن خالفه وقعنا فيما مع احلكم األول فال حاجة لنا به ،  يؤدي إىل حكم إن اتفق

  .وهذه الفكرة الرئيسية الثانية هي اليت تنظم الشروط الواجب توافرها يف احلق املدعى به

لحقيقية لجية األمر املقضي فيه قاعدة موضوعية تقوم على قرينة افتراض مطابقة احلقيقة القضائية وح    

ة، وعلى هذا األساس يكون احلكم حجة فيما فصل فيه، فيقرر ذا قاعدة موضوعية ال قرينة يالواقع

نة، فالقرينة تؤدي إىل تلف متاما عن دور القريخيقانونية، ويؤكد ذلك أن الدور الذي تقوم به هذه القاعدة 

قد فصل فيه وال جدوى من  يف هذه القاعدة أن تراعي ماقيام دليل يساعد على حل الرتاع، بينما يفترض 

، فدور هذه القاعدة ينحصر يف احليلولة دون معاودة الرتاع يف أمر الفصل فيه وليس )1(تقدمي دليل بشأنه

قدم وانتهى أمره ومل تعد املسألة متعلقة بدليل يقام وإمنا هذا من قبيل الدليل ألن الدليل احلقيقي سبق أن 

  .مببدأ يطبق

  شروط التمسك مببدأ احلجية: الفرع الثاين

إن حجية األحكام مناطها وحدة اخلصوم واملوضوع والسبب، سنتعرض يف هذا الفرع هلذه الشروط 

  :على النحو التايل ذلك و ةالثالث

 أنال بالنسبة لطريف اخلصومة ويشترط للتمسك حبجية احلكم إن احلكم ال تثبت له احلجية إ :وحدة اخلصوم/ 1

ىت كان اخلصمان يف ، فال تقوم احلجية ماجلديدةاخلصوم يف الدعوى هم ذات ى األوىل يكون اخلصوم يف الدعو

كون ا خصم واحد دائما ي الدعوى األوىل، ففي ةالدعوى الثانيكالمها يف  أوقد تغري أحدمها  الدعوى األوىل

فيها للمضرور من اجلرمية أن حيرك  االت اليت جيوزبذلك النيابة العامة وحىت يف احلعين نوهو الذي ميثل اإلدعاء و

ن شؤون النيابة العامة دون الدعوى اجلنائية، فإن هذا احلق مقصور فقط على حتريك الدعوى أما مباشرا فهو م

  .عليه يف الدعوى اجلنائية فيجب أن يكون هو نفس املتهم الذي سبقت حماكمته ىدعأما املتهم وهو املسواها،  

دانة متهم عن واقعة الرباءة فيقولون عن احلكم بإ وأحكاماإلدانة  أحكامويفرق البعض يف هذا الصدد بني 

ىل متهم إبة عن ذات الواقعة وال يكون كذلك بالنس أخرىيكون حجة مانعة من حماكمة هذا املتهم مرة  جنائية

شخصية خاصة مبن حكم  أسبابأن تكون  قد بنيت على الرباءة فيشترط  أحكامآخر حياكم عن ذات الواقعة، أما 

وحدة اخلصوم وحدة الطرفني األساسيني يف الدعوى اجلنائية ومها اإلدعاء واملتهم ووحدة  تستلزم  إذبرباءته 

 تهمنيتعدد امل ففي حالةفهو الطرف الوحيد الذي ميكن تصور تغريه  املتهم أمااإلدعاء متحققة دائما بالنيابة العامة 

بقية املسامهني، أما إذا كان قد سبق أن حكم لصاحل أحدهم فإن سبق احلكم بإدانة أحدهم ال حتول دون حماكمة 

  : احلالتنينيبالرباءة فإنه ينبغي التمييز ب
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حلكم إىل أسباب موضوعية تتصل مباديات اجلرمية أي إذا استند ا :تأسيس حكم الرباءة على أسباب موضوعية-

  .)1(حماكمة بقية املسامهني نحائال دواملتهم  براءة صحة اعتباروتكييفها القانوين كعدم 

كانعدام التمييز فال يكون احلكم برباءة املتهم حائال دون حماكمة  :تأسيس حكم الرباءة على أسباب شخصية-

 .رميةبقية املسامهني معه يف ارتكاب اجل

  :وحدة املوضوع/ 2

 Laيكون مطالبة مبعاقبة املتهم  أن من دعوى إىل أخرى إذ ال يعدوخيتلف موضوعها  الدعوى اجلنائيةإن 

punition  أو املطالبة بتوقيع العقوبةL'application de la peine   أما العقوبة نفسها فال يعلم مقدارها إال عند

  .انتهاء الدعوى بصدور حكم فيها

إن احملكمة تستطيع أن توقع عقوبة أشد من تلك اليت طلبتها النيابة العامة مادام النص الذي  جيرم  بل

ولو طلبت النيابة العامة احلكم برباءة املتهم،  هابل وتستطيع احملكمة أن توقع ،الفعل املسند إليه إىل املتهم يسمح

املرفوعة من النيابة العامة فال جيوز للمضرور من اجلرمية  ةيالدعوى اجلنائوبناءا عليه فإذا قضت احملكمة اجلنائية يف 

أن حيرك هذه الدعوى مرة أخرى بتكليف املتهم باحلضور ألن املوضوع واحد يف احلالتني وهو املطالبة بتوقيع 

ا أو العقوبة، بل ال جيوز أيضا طرح الدعوى من جديد لتوقيع عقوبة تكميلية أو لتغيري العقوبة املقضي ا حتقيق

  .)2(تشديدا

  :وحدة الواقعة/ 3

ذ جيب للدفع حبجية ها اخلصم احلق الذي يطالب به، إويقصد بالسبب الواقعة القانونية اليت يستمد من

جلها هي بعينها الواقعة اليت سبقت حماكمته عنها، واقعة املطلوب حماكمة املتهم من أكون الت أنالشيء املقضي فيه 

حقق ا املغايرة اليت ال تتوفر فيها وحدة السبب، فال يكون للدفع باحلجية حمل، ألن تت ت هلا خصوصيةأما إن كان

حماكمة املتهم عن جناية ما ال متنع من حماكمته بعد ذلك عن تسببه يف جناية أخرى خمتلفة، وعلى العكس من ذلك 

ة، فإنه ال جيوز أن ترفع وصدر احلكم برباءته من مة السرق فإن حوكم من قبل بوصفه ارتكب جرمية السرقة،

عليه الدعوى من جديد بتهمة إخفاء تلك األشياء املسروقة، واحلكم بتربئة املتهم احلائز على سالح مستعمل يف 

حراز السالح بدون رخصة، وذلك الستقالل كل من اجلرميتني استقالال بينا، إلجناية قتل ال يتعارض مع إدانته 

احملاكمة عنها واحدة،  ةفيها واجلاريرامية املسندة إىل املتهم يف الدعويني احملكوم فالعربة يف أن تكون الواقعة اإلج
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ىل العناصر املادية للجرمية، وال يغري من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توفر نية إبالنظر 

ومن مث فال جتوز إعادة حماكمته  إىل املوت، يالضرب املفضىل إإزهاق الروح بعدما صدر احلكم بتكييف اجلرمية 

بناء على دليل جديد، وبالنسبة للجرائم املرتبطة أي وقوع عدة جرائم مع توافر االرتباط الذي ال يقبل التجزئة، 

واحلكم بالعقوبة املقررة ألشدها، فال جتوز حماكمة املتهم عن اجلرمية اليت عقوبتها فإنه جيب اعتبارها جرمية واحدة 

حيح، أما بالنسبة للجرائم املستمرة فإن قوة احلكم وحجيته تنصرف إىل حالة االستمرار السابقة أخف والعكس ص

جرمية مستقلة ومن مث فال  قة عليها فتقوم احكمة عنها، أما الوقائع الالاعليه فحسب، فتحول دون إعادة احمل

  .)1(أخرىليها احلجية وال متنع من احملاكمة عليها مرة تنصرف إ

  خصائص املبدأ: لثالثالفرع ا

تتصل قوة احلكم اجلنائي يف إاء الدعوى بالنظام العام، فاالعتبارات اليت تستند إليها تلك احلجية هي   

، وتتمثل خصائص )2(االستقرار القانوين ومقتضيات العدالة، وصيانة احلرية الشخصية ومجيعها متصلة بالنظام العام

  :يمبدأ حجية األمر املقضي فيه فيما يل

  :تعلقه بالنظام العام/ أوال

يترتب على األساس الذي يرتكز عليه مبدأ حجية األمر املقضي فيه نتيجة هامة هي تعلقه بالنظام العام،   

ولذلك جيوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وينبين على ذلك جواز الدفع به يف أية حالة 

أمام حمكمة النقض وعلى احملكمة أن تقضي بذلك أي بانتفاء الدعوى من كانت عليها الدعوى، ولو ألول مرة 

  .تلقاء نفسها

  :نسبية حجية األمر املقضي فيه/ ثانيا

تتقيد باخلصوم وبوحدة اجلرمية اليت صدر بشأا احلكم، مبعىن أا ال تسري إال فيما بني اخلصوم أنفسهم، 

ك أن املشرع يريد أن ال يعرض نفس الرتاع على احملاكم وبالنسبة إىل نفس السبب ونفس املوضوع، وعلة ذل

مرات متعددة حىت ال تتضارب األحكام فتضيع هيبة اجلهاز القضائي، وهلذا افترض صحة هذه األحكام بعد 

استنفاذها إلجراءات التقاضي، فال جيوز لنفس اخلصوم فيما يتعلق بنفس السبب ونفس املوضوع أن يرفعوا 

  :يترتب على هذه اخلصائص عدة نتائجوالدعوى مرة ثانية، 
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غفال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يبطل احلكم فمن القواعد املقررة أن الدفع إن إ -1

جيب على احملكمة أن تتعرض له وترد عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دفع جوهري، 

  .ومية بناء على سبق الفصل فيهاألن من شأنه أن يعدم التهمة موضوع الدعوى العم

أنه جيوز للمتهم الدفع ذه القوة يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو ألول مرة أمام احملكمة العليا،  -2

وللنيابة أن تستند إليه يف طعنها، وعلى احملكمة إذا اغفل املتهم والنيابة العامة إثارته أو التمسك به أن 

  .تقضي به من تلقاء نفسها

  حجية األحكام اجلنائية أمام القضاء املدين: طلب الثالثامل

ن هذه القاعدة املدين حجية ذات طبيعة جنائية، إذ سبق القول بأ إن حجية األحكام اجلنائية على القضاء

من األحكام لتعلقه متليها فكرة سيادة النظام اجلنائي على النظام املدين، فاحلكم اجلنائي بطبيعته يعلو على غريه 

أو خمالفة، أما من كل عبث  إعالءه على غريه و محايته يات واحلرمات، ويستلزم النظام العاماألرواح واحلرب

وبالتايل فال تعترب هذه القاعدة ذات طبيعة  ة واالمتثال هلادفدوره مقصور على تطبيق هذه القاع القاضي املدين

اجلنائية، وهنا  لطبيعي هلذه القاعدة هو قانون اإلجراءاتمدنية، وملا كان احلكم اجلنائي عمال إجرائيا فإن املكان ا

تسري يف مواجهة اجلميع دون اشتراط وحدة اخلصوم أو  أاميكن القول بأن حجية احلكم تكون مطلقة إذ 

باحلكم اجلنائي  األخرياملوضوع، وتلك هي حجية احلكم اجلنائي بالنسبة للقاضي املدين، إذ يرتبط هذا  أوالسبب 

وخيتلف لزوم الواقعة لقيام احلكم اجلنائي حبسب ما إذا كان احلكم اليت فصل فيها وكان فصله ضروريا،  قائعيف الو

  .صادرا باإلدانة أو صادرا بالرباءة

دونه، وهلذا يرتبط جوهريا فال يقوم احلكم اجلنائي  يكون اخلطأن فإ :دانةإذا كان احلكم اجلنائي صادرا باإلف*

 ثبتإن أ سواء يف ركنه املادي أو املعنوي، ويتقيد كذلك بوجود الضرر اخلطأه بوجود القاضي املدين يف حكم

احلكم اجلنائي وجود ضرر عندما يكون الضرر ركنا يف اجلرمية، ومن مث ال جيوز للقاضي املدين رفض الدعوى 

  .املدنية لعدم وجود ضرر إذا كان احلكم اجلنائي قد أثبته

تقيد القاضي املدين بعدم وجود هذا اخلطأ، حيث  :لعدم وجود اخلطأبالرباءة صادرا أما إذا كان احلكم اجلنائي *

كذلك إذا كان القاضي املدين بصدد مسئولية موضوعية تقوم على  زما لقيام املسئولية املدنية، ويكون اخلطأ ال

  .الضرر ال على اخلطأ
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  :شروط حجية احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين: الفرع األول

 الشيء احملكوم فيه مظهر  من مظاهر سيادة الدعوى اجلنائية على الدعوى املدنية هو حجية أبرزلعل 

 مبعىن أن ما قضى به احلكم L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil القضاء املدين جنائيا على

دين أن يتقيد باحلكم اجلنائي، فال يعود إىل حبث اجلنائي يكون ملزما يف الدعوى املدنية حبيث يتعني على القاضي امل

  .املسائل اليت فصل فيها احلكم اجلنائي

أي أنه إلعمال قاعدة حجية ام القضاء املدين وجب توفر شروط ، وحىت حيوز احلكم اجلنائي حجية أم

  : احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين وجب

  .موضوع الدعوى صادرا يفأن يكون احلكم اجلنائي  -1

 .أن يكون احلكم اجلنائي ائيا أي ال يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن -2

 .)1(أال يكون قد فصل يف الدعوى املدنية ائيا -3

  :احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين فيما يلي حجية وعليه ميكن التطرق إىل شروط

لقرارات القضائية ومن بينها األحكام أن حجية األمر املقضي فيه ال تكون جلميع القرارات الرادعة بل ل/ أوال

جية على احملاكم املدنية الوطنية،كما الصادرة من احملاكم اجلنائية إال أن األحكام اجلنائية األجنبية ال تكون هلا ح

أن تكون هذه األحكام صادرة يف موضوع الدعوى اجلنائية باإلدانة أو بالرباءة أما قرارات قضاء التحقيق جيب 

وغري فاصلة يف موضوع الدعوى ومهما كانت أسباا ال ميكن أن يكون هلا أي أثر على الدعوى  فإا مؤقتة

املرفوعة أمام القضاء املدين، وعلى هذا فإن القرار بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى الصادرة من النيابة العامة أو 

  . التعويضقاضي التحقيق ال مينع احملكمة املدنية من البحث يف الدعوى والقضاء يف

ويشترط يف احلكم اجلنائي أن يكون ائيا، فاصال يف موضوع الرتاع وأن يكون غري قابل للطعن فيه بطريق  /ثانيا

  .النقض

فإن احلكم ذا كان قد فصل فيها احملاكم املدنية ومل يفصل فيها فإ أمامأن تكون الدعوى املدنية ال تزال تنظر  /ثالثا

  .)2(مع احلكم اجلنائي حكمهاض املدين يكتسب حجية ولو تناق
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  قاعدة اجلنائي يوقف املدين: ينالفرع الثا

الفصل فيها حىت حيكم ائيا يف الدعوى اجلنائية إذا رفعت دعوى مدنية أمام احملاكم املدنية جيب وقف 

مها انتظارا للحكم املقامة قبل رفعها أو يف أثناء السري فيها، وبالتايل يتعني على احملكمة املدنية وقف الدعوى أما

ى وقوع ألن الدعوى املدنية للمطالبة بتعويض الضرر عن اجلرمية تبىن عل،)1(اجلنائي الصادر يف الدعوى اجلنائية

ها، فحىت حتكم احملكمة املدنية يف موضوعها يتعني عليها أن تنتظر حكم احملكمة املختصة اجلرمية ونسبتها إىل فاعل

                                                              .يف وقوع اجلرمية وتعرف مرتكبها تفصل اليتأصال وهي احملكمة اجلزائية 

           .ن الدعويني اجلنائية واملدنية واحدا فإن اختلفا انتفى تطبيق القاعدةأن يكون السبب يف كل م/ أوال

.                                                                           احملكمة إىلرفعت فعال  أن تكون الدعوى اجلنائية قد/ ثانيا

إذا أوقف الفصل يف الدعوى اجلنائية جلنون املتهم يفصل يف الدعوى : لتلك القاعدةاملشرع استثناءا  أوردوقد 

وهذه  ،الستثناء أنه ال ميكن تعليق حق املدعي املدين إىل أجل غري مسمى حىت يشفى املتهموحكمة هذا ا، املدنية

القاعدة تقتصر على حالة رفعه الدعوى أمام احملكمة املدنية فإذا كانت مرفوعة أمام احملكمة اجلنائية بطريق التبعية 

  .اء إىل الطريق املدينوااللتج جلنائيةلمدعي املدين ترك دعواه الجيوز   أو وقف الفصل فيها

                                                   أثر احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين: الفرع الثالث

دانة قوة الشيء أو باإليكون احلكم اجلنائي الصادر من احملكمة اجلنائية يف موضوع الدعوى اجلنائية بالرباءة      

فيها ائيا فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها اليت مل يكن قد فصل  ىدنية يف الدعاواحملاكم امل أماماحملكوم به 

القانوين ونسبتها إىل فاعلها، ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة سواء بين على انتفاء التهمة أو عدم كفاية األدلة 

ون وأن األحكام اجلنائية ال يكون هلا قوة وال تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل ال يعاقب عليه القان

ال فيما يكون الزما وضروريا للفصل يف التهمة املعروضة على جهة الفصل م املدنية، إاحملاك أمامالشيء املقضي به 

.نفسها لألسباب التأديبية أواحملاكم اإلدارية  أمامحجية  أيضافيها، كما يكون للحكم اجلنائي   

 

  مبدأ حجية األمر املقضي فيه بطرق الطعنعالقة : املطلب الرابع

يرى مبا أن احلجية تعين أن احلكم حيوز االحترام أمام مجيع احملاكم، فإا بالتايل مبدأ يرمي إىل منع كل من       

من أن يرفع الدعوى من جديد، وباملقابل رأينا أن املشرع خول للمتقاضني احلق يف  ىصدور احلكم مبا ال يرض
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كام عن طريق طرق الطعن عادية كانت أم غري عادية، فما العالقة اليت تربط مبدأ احلجية اليت تتمتع األحمراجعة 

  .ا األحكام وطرق الطعن املقررة قانونا عليها

  األثر العام ملبدأ حجية األمر املقضي فيه : الفرع األول

ه أمام القضاء من جديد، وهلذا األثر العام حيازة احلكم للحجية واحليلولة دون طرح يتمثل هذا األثر عموما يف    

  :ثالثة أبعاد تتمثل يف

                                                        :منح إعادة النظر يف املسألة املقضي فيها/ أوال

حكم  ألنهي فيه كان ائيا أم ابتدائيا، حضوريا أم غيابيا، تثبت له حجية األمر املقض ءاجلنائي سوافاحلكم       

ذ جديد حىت لو كان احلكم ابتدائيا إمن  قضائي حاسم وفاصل يف الدعوى، وهذه احلجية متنع إعادة طرح الرتاع

احلجية ال يستطيع  ملبدأ، وبالتايل فإنه تبعا جديدة جيدد فتح الرتاع بدعوى  أنال جيوز ألحد من األطراف 

وال ميكنه إعادة فتح نفس اهليئة ويف ذات الدرجة،  أماماحلكم ليها ن منازعة صواب النتيجة اليت وصل إاخلصما

اخلصومة ليبلغ النتيجة اليت يراها وهذا ما يسمى األثر السليب ملبدأ حجية األحكام، ويستطيع اخلصم احملكوم له أن 

ايب ملبدأ يستند إىل احلكم يف دعوى أخرى ليتوصل من خالله إىل نتيجة أخرى ختدمه، وهذا ما يسمى األثر اإلجي

.النظام العام ، وللمحكمة أن تقضي حبجية األمر املقضي فيه من تلقاء نفسها ألنه من )1(احلجية  

  :انقضاء الدعوى بصدور حكم جنائي فاصل يف املوضوع/ ثانيا

حمكمة جنائية هلا والية الفصل يف الدعوى وفقا للقانون،  جنائي عنيشترط للدفع باحلجية صدور حكم 

احلق كله أو بعضه،  أصلإذ حيسم الرتاع على الطبيعي النقضاء الدعوى العمومية، ئي هو السبب واحلكم النها

ويشترط يف احلكم اجلنائي الذي تنقضي به الدعوى أن يكون قد فصل يف موضوعها سواء قضى بالرباءة أو اإلدانة 

دانة ملتهم قضى به منطوقها، فاحلكم باإلمبا وجيب أن يكون منطوقه فاصال يف الواقعة طاملا أن العربة يف قوة احلكم 

ا يف تسليط العقوبة تلك التهمة باقتضاء حقه يفيف جرمية سرقة مثال حكم ائي حلسمه يف الرتاع لصاحل الدولة 

احلكم يف مسألة فرعية  أما )2(ىل األصل املفترض وهو الرباءةم بالرباءة حيسم الرتاع بالعودة إإن احلكعليه، كذلك ف

شق  أويف املوضوع االختصاص، فهذه األحكام ال تفصل عدم  أوطعية كالفصل يف عدم قبول الدعوى بطريقة ق

، وكذلك تستبعد األحكام التمهيدية والتحضريية لكوا ال )3(املوضوعمنه بل يف مسألة سابقة على الفصل يف 

  .الفصل يف موضوع الدعوى اجلنائية ةتتمتع خباصي
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  ن يف األحكام اجلنائية على حجيتهاأثر طرق الطع: الفرع الثاين

ي عليه مبخالفة القانون أو الواقع، وقد نظم املشرع طرقا حمددة جيب أن يتبعها من عإن الطعن يف احلكم هو الن

ومن  - حبيث ال يصح أن تكون  حمال للنقد- ، وذلك احتراما لألحكام القضائية من جهة ه اآلليةيريد استعمال هذ

ون قد شاا خطأ يستوجب التصحيح، والغرض اجلوهري من طرق الطعن هو احليلولة جهة أخرى احتمال أن يك

دون اكتساب احلكم حمل الطعن قوة األمر املقضي فيه حلني مراجعته ومراقبة سالمته القانونية، فإذا استنفذ طرق 

قيقة اليت يقرها احلكم الطعن فيه وعرب هذه املراحل اإلجرائية، وكان القضاء على قناعة معقولة بصحته حازت احل

حجية األمر املقضي فيه، فإن ثبت بعد ذلك أن تلك احلقيقة ما تزال حمل طعن، ومل يصل القضاء إىل إدراك املعرفة 

                                                        .املضبوطة لوقائع اإلدعاء كان احلكم مصابا باخلطأ القضائي

ىت استنفذ احلكم طرق الطعن املقرر قانونا، أو مضت مواعيدها اكتسب تلقائيا قوة الشيء وعموما فإنه م      

                                                                          : املقضي فيه، وبذلك تترتب اآلثار التالية

ءة أو باإلدانة، وال جيوز الرجوع إىل الدعوى تنقضي الدعوى اجلنائية بالنسبة للمتهم بصدور حكم ائي بالربا* 

                  .بعد ذلك بناء على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو بناء على تغري الوصف القانوين للجرمية

يعترب احلكم عنوانا للحقيقة فيما قضى به، وذلك مبجرد استنفاذ طرق الطعن، وتلك احلقيقة القضائية تعترب *

                                           .بعد عدم تطابق احلقيقتني اثبت فيملية واقعية حىت لو بدورها حقيقة فع

وعليه فإن طرق الطعن القانونية هي مبثابة عامل مؤثر يف حجية احلكم اجلنائي فهي تبقى قائمة مادام قائما،      

غي نتيجة للطعن زال وزالت معه حجيته، أما إذا فإذا ما طعن فيه بطريق عادي كاالستئناف أوقف حجيته، فإذا أل

كما هو احلال إذا ما سقط احلق يف ، بقي يكتسي حجية األمر املقضي فيهتأيد ومل يعد قابال للطعن بطريق عادي 

الطعن سواء باستنفاذ طرق الطعن أو لفوات املواعيد املقررة له، إذ يصبح احلكم عنوانا للحقيقة اليت ال جتوز 

                                                                                         .قضائيا مرة أخرىمناقشتها 

فذلك راجع لكونه مرآة عاكسة  ،وإن كان احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة من أهم إفرازات العدالة اجلنائية      

قبل - لزاما على املشرعلذا فقد كان  ،ايات السامية للتشريعوقدرته على النهوض بالغ ملدى جناعة اجلهاز القضائي

وال شك أن ،عنوانا للحقيقةتفعيل آليات رقابية على عملية إصداره وصريورته  -النهائية للحكم ةافتراض السالم

قة بالتحليل العال- من خالل الفصل املوايل- وهلذا سنتناول،بالنسبة ملوضوعنا الطعن بالنقض من أمهها على اإلطالق

بينهما ونوضح مدى إمكانية جلوء اخلصوم إىل الطعن بالنقض ملراجعة حكم يرونه معيبا ؟وما حدود هذه 

 اإلمكانية؟



 
 
 
 
 
 

:الفصل الثاني   
 

 
الطعن بالنقض كآلية رقابة على 

 الحكم باإلدانة
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                                                  :الفصل الثاين

  :  الطعن بالنقض كآلية رقابة على احلكم باإلدانة                          

  :متهيد وتقسيم

لتحقيق نوع من اإلشراف على تطبيق القانون وتفسريه ومنح املتقاضني نوعا من الثقة يف مصداقية   

ووسيلة للتصحيح –راجعة األحكام اجلنائية اليت تصدرها احملاكم وبالتايل إجياد قناة للرقابة القضاء، عن طريق م

عليها، ودف توحيد املبادئ القانونية لكوا ذات أثر أديب جيعل القضاء يهتدي ا يف أحكامه، فقد أوجد  –معا

نية اليت ارتكبت على مستوى احملاكم املشرع طريقا غري عادي للطعن يف األحكام يعىن بإصالح األخطاء القانو

الدنيا أمام احملكمة العليا، وميزه عن غريه من طرق الطعن بكونه غري خمتص بإعادة النظر يف الوقائع اليت استند إليها 

احلكم السابق، وإمنا البحث يف مصداقية احلكم ومدى مطابقته للقانون، وذلك أمر مقيد بضوابط ومعايري معينة 

ع لتحديد مهمة النقض كآلية رقابة على احلكم باإلدانة، وذلك ما سندرسه من خالل هذا الفصل أقرها املشر

 الطعن احلق يف: حيث نبني يف املبحث األول ماهية الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي ، مث ندرس يف املبحث الثاين 

الطعن بالنقض وشروطه ، أما يف املبحث الثالث فنوضح إجراءات مباشرة بالنقض وشروطه املوضوعية

.                          احلكم باإلدانة وآثار الفصل فيه الشكلية،ونتطرق يف املبحث الرابع واألخري إىل  النظر يف الطعن بالنقض يف
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  ماهية الطعن بالنقض: املبحث األول

ها من االختالف الذي جبل عليه العقل البشري اخللل في عليس أضر باملعامالت بني الناس وال أدعى لوقو

أحكام  وما احتمال اخلطأ يف األحكام سوى إسقاط هلذا االختالف وذلك النقص، فاالختالف واقع ال حمالة يف

من مقتضيات حسن سري العدالة أن توجد حمكمة نقض واحدة يف الدولة تشرف على تفسري لذا كان القضاء، 

العمل على توحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية وهي احملكمة العليا وهذا ما سنتناوله القانون والتطبيق السليم و

  .يف هذا املبحث

  حمكمة النقض يف التنظيم القضائي اجلزائري ووظيفتها: املطلب األول

تسهم احملاكم عموما وحمكمة النقض خصوصا يف تطوير النظم القانونية من خالل السهر على حسن 

واعد القانونية وتوحيد كلمة القانون وكذا الرقابة اليت يفرضها الطعن على األحكام واحملاكم مما جيعل تطبيق الق

يف الشقني القانوين به  القضاء يهتدي ا لسد الثغرات وتصويب الزالت، باعتبارها عنوانا للحقيقة فيما قضت

لى ذلك فإن دراسة نظام النقض متتد لتشمل النظام وبناء ع ،والواقعي مما يشكل دفعا للتطور القضائي والقانوين معا

القانوين ككل، فمحكمة النقض تفرض عالقة تبادل وحوار مع احملاكم األخرى وتتأرجح على طول سلم النظام 

وفيما يلي سنلقي نظرة على النظام القضائي اجلزائري املخول ، القانوين يف درجاته الدنيا والعليا فتأخذ منه وتعطيه

  .احملكمة العليا :يف القضاء اجلزائري سائل اجلنائية فحسب وبشكل أكثر تفصيال بالنسبة حملكمة النقضبنظر امل

  تقسيمات احملاكم اجلنائية يف التنظيم القضائي اجلزائري: الفرع األول

  :ىل نوعنيإتنقسم احملاكم اجلنائية 

اجلنائية وهي حماكم  ىيف الدعاوتعد صاحبة االختصاص األصيل يف الفصل : حماكم عادية/ النوع األول

                                                                               .اجلنايات وحماكم اجلنح واملخالفات

كمة فئات معينة هلا أحكامها افهي احملاكم اخلاصة اليت ختتص مبح: فهو احملاكم اخلاصة/ أما النوع الثاين

 العام، مثل ما هو األمر بالنسبة قد ختتلف يف بعض أوجهها وجوانبها القانونية عن القانون، اليت )1(اخلاصة

لألحداث وكذا العسكريني، وإما أن ختتص بنظر جرائم معينة هلا طبيعتها اخلاصة، املختلفة من حيث طبيعة 

مة ودائمة بل يتحدد اختصاصها القواعد العامة مقارنة بالقانون العام، وهذه احملاكم اخلاصة ال تكتسي صبغة منتظ

  .جبرائم معينة كمجلس أمن الدولة والقضاء العسكري
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    :ئري مببدأ التقاضي على درجتنيوتنقسم احملاكم العادية بدورها إىل قسمني مبوجب عمل املشرع اجلزا     

.وهي حماكم اجلنايات وحماكم اجلنح واملخالفات: حماكم الدرجة األوىل/ أوال  

 :حماكم اجلنح واملخالفات-1

يتحدد اختصاص حمكمة اجلنح مبحل اجلرمية، أو حمل إقامة املتهم، أو مكان القبض عليه، كما ختتص بالنظر يف 

الفقرة الثالثة / 329أو خمالفات، وكذلك اجلرائم غري القابلة للتجزئة بنص املادة اجلرائم املرتبطة جنحا كانت 

، كما ختتص بالفصل يف كل الدفوع اليت يبديها املتهم ما مل ينص القانون على غري ذلك )1(ج.ج.إ.معدلة من ق

ا يف مواد كم–ج، أما عن تشكيل احملكمة، فإن حمكمة اجلنح حتكم بقاض واحد .ج.إ.ق 330بنص املادة 

 340يساعده كاتب ضبط ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل اجلمهورية أو أحد مساعديه بنص املادة  –املخالفات

ج وال اختصاص حملاكم اجلنح واملخالفات بنظر اجلنح أو املخالفات اليت يرتكبها األشخاص دون سن .ج.إ.ق

م األحداث، ويوجد على مستوى كل حمكمة من حماكم أقسا: الرشد، إذ هناك أقسام مستقلة لنظر قضاياهم تدعى

الدرجة األوىل قسم لنظر جنح وجنايات األحداث، وتتكون من قاضي األحداث رئيسا وقاضيني وميثل النيابة 

العامة فيها وكيل اجلمهورية حبضور كاتب ضبط، كما يوجد على مستوى كل جملس قضائي غرف أحداث بنص 

مستشار مندوب عند نظر االستئناف مع مستشارين مساعدين حبضور النيابة  ج ويرأسها.ج.إ.ق 472املادة 

يف الفقرة الثانية، وختتص جهة احلكم بتوقيع التدابري املنصوص عليها قانونا  473العامة وكاتب ضبط بنص املادة 

، ومىت كان ج.ج.إ.ق 444سنة، والواردة يف نص املادة  18يف مواد اجلنح واجلنايات على كل من مل يبلغ سن 

ج رفع هذا االستئناف أمام غرفة .ج.إ.من ق 416احلكم قابال لالستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من املادة 

    .األحداث بالس القضائي

:                                                                                          حمكمة اجلنايات-2

ىل إقسم حمكمة اجلنايات ناملختصة بالفصل يف األفعال املوصوفة قانونا بأا جنايات، وجيوز أن  وهي احملكمة

، وخيرج عن )1(قسم عادي، وقسم اقتصادي، وحيدد قرار وزير العدل قائمة األقسام االقتصادية : قسمني

أمن الدولة واحملاكم  اختصاص حمكمة اجلنايات اجلرائم اليت يرتكبها األحداث وتلك اليت خيتص ا جملس

                                                                                                        .العسكرية
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وتعقد حمكمة اجلنايات جلستها مبقر الس ، غري أنه جيوز هلا أن تنعقد يف أي مكان آخر من دائرة       

ل اختصاصها اإلقليمي كل دائرة اختصاص الس القضائي أي االختصاص وذلك بقرار من وزير العدل، ويشم

ج وحمكمة اجلنايات ال تنعقد بصفة دائمة، وإمنا يف دورات انعقاد كل ثالثة .ج.إ.ق 252الوالية بنص املادة 

ة، ، وجيوز لرئيس الس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك أمهية القضايا املعروض)1(أشهر

.وحيدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس الس القضائي بناء على طلب النائب العام  

قضاة مهنيون : وختتلف حمكمة اجلنايات عن باقي احملاكم اجلزائية العادية يف أا تتشكل من نوعني من القضاة

كامها الطعن باالستئناف كضمانة وهيئة حملفني تتشكل من مواطنني عاديني تتوفر فيهم شروط معينة، وال تقبل أح

، وختتص حمكمة اجلنايات بنظر اجلرائم اليت يتهم فيها الراشدون البالغون )2(إجرائية تكفل حسن وسالمة قضائها

أن ميتد اختصاصها بج .ج.إ.من ق 252ج، كما تقضي املادة .ج.إ.من ق 249معدلة و 248بنص املادتني 

ئي الذي تتبعه، وتتشكل من نائب عام أو مساعد له قائم مبهام النيابة العامة احمللي يف دائرة اختصاص الس القضا

، من أحد رجال القضاء بالس القضائي رئيسا إىل جانب قاضيني مساعدين ج.إ.من ق 256بنص املادة 

، مع مالحظة طريق القرعة قبل افتتاح الدورة بعشرة أيام نباالس القضائية، وكذا حملفني اثنني يتم اختيارمها ع

أنه ال جيوز للقاضي الذي نظر قضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة االام أن جيلس للفصل فيما بعد 

مبحكمة اجلنايات، وختتص حمكمة اجلنايات بالبت يف كل املسائل املعروضة عليها بعد مساع النيابة العامة وأطراف 

لفات املرتبطة باجلنايات اليت تنظرها، وحتكم يف الدعوى املدنية الدعوى وحماميهم كما ختتص بنظر اجلنح واملخا

   .ولكن أحكامها قابلة للطعن بطرق الطعن غري العادية

:                                                                             حماكم ثاين درجة/ ثانيا

                                                                  :                          االس القضائية-1

تنقسم اجلمهورية اجلزائرية إىل واليات يوجد بكل منها جملس قضائي، خيتص يف نطاق القضاء اجلزائي بالفصل يف 

لسة استئنافات مواد اجلنح واملخالفات مشكال من رئيس غرفة رئيسا ومستشارين كعضوين، ويقوم كاتب اجل

  ج ويطلق على هذه اهليئة الغرفة اجلزائية بالس القضائي،.ج.إ.ق 429بأعمال قلم الكتاب بنص املادة 
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واقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى فيها بعدم االختصاص، وأحال الدعوى إىل النيابة وإذا رأى الس أن ال

ج وال جيوز أن يكون أحد قضاة الس الذين ينظرون .ج.إ.ق 437العامة للتصرف فيها مبا تراه بنص املادة 

باشر ا أحد إجراءات االستئناف قد سبق أن أصدر أو شارك يف إصدار احلكم املستأنف، أو يكون قد سبق أن 

                                                                 ) 1(.التحقيق االبتدائي بوصفه قاضيا للتحقيق

                                                                                       :احملكمة العليا-2

ولة عن مراقبة سالمة تطبيق القوانني، ؤعليا هي أعلى هيئة قضائية يف الدولة، فهي اجلهة املسباعتبار احملكمة ال      

واستقبال الطعون بالطرق غري العادية، وتوجد يف قمة هرم اجلهاز القضائي ومقرها اجلزائر العاصمة، وليست 

ئع ويقتصر على حبث احلكم املطعون احملكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي، ألن قضاءها ال شأن له بالوقا

فيه، ومدى تطبيقه لصحيح القانون، وبذلك يتحدد دور احملكمة العليا يف الرقابة على حسن تطبيق القانون 

أو –وتفسريه سعيا وراء استقرارا املبادئ القانونية وتوحيدها بني كافة حماكم اجلمهورية، وتتكون احملكمة العليا 

من غرف متعددة منها اثنتني للمواد اجلزائية ويشكل كل منها من  –يطلق عليه سابقا الس األعلى كما كان 

، وميثل النيابة العامة النائب العام لدى احملكمة العليا نحدهم رئيسا واآلخرين عضويأثالثة مستشارين على األقل 

:وكاتب ضبط، وسنفردها بدراسة أكثر تعمقا من خالل الفرع التايل  

    مة للنقض ووظائفهاكاحملكمة العليا كمح :الفرع الثاين

                                                                                            :نشأا وتطورها/ 1

أخذت اجلزائر نظام الطعن بالنقض عن القانون الفرنسي، حبيث أنشئت حمكمة النقض الفرنسية منذ قرنني من 

كان  ، بعد تطور حمكمة النقض الفرنسية، وهو نظام17/11/1790مبوجب املرسوم الصادر يف  الزمان وذلك

، وذلك دف مراجعة الطعون الصاحلة لإلحالة على احملكمة، )2("دائرة العرائض"معموال به يف فرنسا حتت اسم 

نها النظام الفرنسي والبلجيكي خاصة م –لمشرع يف النظم القضائية األوروبيةلمث ألغي هذا النظام بعد أن استطاب 

إنشاء حمكمة للنقض، تكون على هرم اجلهاز القضائي، ويمن على مراقبة سالمة تنفيذ القوانني دف تأصيل –

مستقلة بذاا كهيئة أعلى من حمكمة  ة، بوجود حمكم)3(املبادئ القانونية، والتنسيق بني اهليئات القضائية املختلفة

الطعون يف املواد اجلنائية إىل جانب ماهلا من اختصاصات أخرى يف املواد القانونية االستئناف ختتص بنظر 

  ولكون القانون اجلزائري متأثرا إىل حد كبري بالقانون الفرنسي، فقد صدر غداة االستقالل)4(،األخرى
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، 218/1963باألمر رقم  18/06/1963يف ) ى سابقاكما كان يسم(قانون تنظيم الس األعلى للقضاء  

والذي نص على أن يشكل الس األعلى عدة غرف ختتص كل منها مبباشرة اختصاص الس األعلى يف مادة أو 

الغرفة اجلزائية، غرفة : غرف هي 06أكثر من املواد القانونية، مث تعدل تشكيل تلك الغرف حبيث أصبحت ست 

     .فة اإلدارية، الغرفة االجتماعية، وغرفة املواد التجارية والبحرية، وغرفة األحوال الشخصيةالقانون اخلاص، الغر

وتتشكل كل غرفة باحملكمة العليا من قاض كرئيس للغرفة واثنني من املستشارين املساعدين يقوم أحدمها        

مة العليا وأحد مساعديه، ويقوم أحد كتاب بأعمال مقرر الغرفة، وميثل النيابة العامة فيها نائب عام لدى احملك

الضبط باحملكمة العليا بأعمال اجللسة، وختتص الغرفة اجلزائية بنظر الطعن بالنقض يف األحكام القضائية اجلنائية، 

وكذا النظر يف سائر طرق الطعن غري العادية األخرى أي الطعن بالتماس إعادة النظر، وقد تغريت تسمية الس 

من 39وكان ذلك بنص املادة ، احملكمة العليا: قضاء إذ يطلق عليه اآلن على غرار عديد التشريعاتاألعلى لل

89:القانون رقم ⁄ مجادى األوىل14املؤرخ يف  22 0 م واملتعلق بصالحيات 1989ديسمرب  12:املوافق ل,ه141

)1( .احملكمة العليا وتنظيمها وسريها
                                                                                           2 /

                                                                                  :وظائف احملكمة العليا

إن الوظيفة األساسية للمحكمة العليا هي حسن تطبيق القانون، وبشكل أمشل توحيد القضاء اجلنائي، وهاتان 

وظيفتان مرتبطتان مبوضوع البحث، إضافة إىل وظيفة ضمان احلد األقصى من حسن حتقيق العدالة عن طريق ال

:إعادة النظر يف األحكام اجلنائية، وذلك ما سنوضحه على النحو التايل     

  :السهر على التطبيق السليم للقانون/ أوال

خالل مراقبة صحة تطبيق القانون  نكمحكمة للنقض م ميكن القول بأا الوظيفة األساسية للمحكمة العليا      

، وهذه )2(ومراجعة سالمة اإلجراءات اليت اتبعتها احملكمة خالل نظرها يف الدعوى وإصدار حكمها فصال فيها

الوظيفة مل تنشأ من فراغ بل نشأت إثر عوامل متعددة بعضها سياسي وبعضها اجتماعي، وفيما يلي نتعرض هلذه 

                                                                     .)3(ونية والوظائف املتفرعة عنهاالوظيفة القان

 : الوظيفة القضائية-1

لتكون حارسة للقانون وتكفل حسن ,تتحدد الوظيفة القضائية حملكمة النقض بالنظر إىل الغاية من إنشائها      

  إذ يعد الغرض األساسي لنظام الطعن بالنقض هو منع تعارض األحكام أي  تطبيقه وتقوم بدور الفقه يف تفسريه،
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ختالف حمكمة النقض أحكامها   توحيد املبادئ القانونية اليت تطبقها احملاكم، ولذلك فإنه من غري املقبول أن

أا ال تعيد تقدير الوقائع وال   السابقة، وبالتايل فإن الوظيفة األوىل للقضاء هي التطبيق السليم للقانون، وحيث

رر العقوبة وإمنا تلتزم مبا أثبتته حمكمة املوضوع من وقائع يف حدود سلطتها التقديرية وتنحصر مهمتها يف التحقق تق

من كون القانون قد طبق تطبيقا سليما على هذه الوقائع وذلك لتجريد احلكم من اخلطأ الذي يقع فيه مبخالفة 

دورها الكبري يف تطور القضاء، ويالحظ أن دور احملكمة القانون، انطالقا من موقعها على قمة اهلرم القضائي، و

العليا عند نظر الطعن بالنقض هو دور قانوين حبت، أساسه تدعيم احلقيقة القانونية برقابة الشرعية باملعىن الضيق، 

عما إذا كان القاضي مفوضا حبسب القانون وخمتصا بإصدار احلكم يف : من خالل اإلجابة على عدة تساؤالت

اع، وعما إذا كان قد ارتكب تعديا على السلطة مث ما إذا كان تشكيل احملكمة صحيحا أم غري قانوين، وهل الرت

األعمال اإلجرائية خالل الدعوى سليمة أم خمالفة للقواعد، وهل هناك خمالفة للقانون من حيث التطبيق والتفسري 

اء ووحدة القانون نفسه وهي مصلحة عامة القضأم ال،وهذا يندرج ضمن التطبيق السليم للقانون، لتحقيق وحدة 

                                                                                      .)1(تعلو على مصلحة اخلصوم

  :الوظيفة االجتماعية والسياسية/ 2

كم الذي ينطوي على خطأ تعترب حمكمة النقض رقيبا ومصححا ألخطاء قضاة املوضوع إذ أا بإبطاهلا احل

قانوين متهد لصدور أحكام ال يشوا ذات اخلطأ، والنتيجة هي كفالة استقرار األحكـام القضـائية، وضـمان    

االستقرار القضائي عنصر هام يف االستقرار القانوين، ويتصل قيام حمكمة النقض ذا الدور، دور آخر إذ أا مبثابة 

ملستمد من الواقع السياسي واالجتماعي املتغري واملتطور، وعلى الرغم من سـهرها  املوجه املتزن للتطور القانوين ا

على تطبيق القانون واستقرار اإلطار العام للمبادئ القانونية إال أا تركت هامشا من املرونة فيه ووضـعت نـواة   

الجتماعيـة حملكمـة   التطور الذي يعد انعكاسا العتبارات سياسية واحتياجات اجتماعية، وهذه هي الوظيفـة ا 

النقض،كما متلك حبكم موقعها كافة اإلمكانات اليت تسمح هلا بكشف ما يعتري التشريع مـن عيـوب تبـدو    

تطبيقية، فتقترح أي حلول ملعاجلتها والتحسينات الواجب إدخاهلا لتذليل الصعوبات، إذ يسمح ذلك باقتراح بعض 

قوانني تتقدم ا احلكومة لعالج العيـوب التشـريعية الـيت     التعديالت األساسية للقوانني لتكون أساسا ملشاريع

وعدم قبول الطعن بـالنقض   وعدم جواز إضرار الطاعن بطعنه نقض، ولعل نظرية العقوبة املربرةتالحظها حمكمة ال

وفقا ملا استوحاه من حمكمـة   )2(تم فيها تعديل التشريعيعند جواز الطعن باملعارضة وغريها من املوضوعات اليت 

جرمي والعقـاب  النقض،وذا كان الجتهاد حمكمة النقض أثر حممود يف توجيه املشرع إىل تعديل بعض أحكام الت

  .ن أحكام النقضوفقا ملا استوحاه م
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  :توحيد القضاء اجلنائي/ ثانيا

كون حبـال مـن   تمثلة يف التطبيق الصحيح للقانون ال ميكن أن مبا أن الوظيفة األساسية لقضاء النقض املت

األحوال إال بتوحيد القضاء اجلنائي الذي يضمن من خالله تفادي التعارض بني األحكام، فالوظيفتان مها وجهـان  

  .)1(لعملة واحدة، ومن مث كان هدف الطعن بالنقض هو توحيد املبادئ القانونية اليت تطبقها احملاكم

دف خمتلف النظم القضائية يف أصقاع العامل إىل احلرص على توحيد األحكـام القضـائية    :التوحيدمبدأ  -1

  :اجلنائية من خالل إنشاء حمكمة النقض، حبيث تسعى إىل هذه الغاية باستعمال وسيلتني مها

خمتصة   أي وجود حمكمة واحدة للنقض تتربع على قمة التنظيم القضائي يف البالد :وحدة حمكمة النقض ••••

 .بنظر الطعون بالنقض يف األحكام وهي احملكمة العليا

من ق إ ج ج يف حاالت معينـة علـى    500إذ حدده املشرع بنص املادة  :حتديد نطاق الطعن بالنقض ••••

 .سبيل احلصر

وتنهض بتلك الغاية السامية، ولكن اهلدف الرئيسي املرجو مـن   مة العليا قضاء النقض يف اجلزائروتتوىل احملك

د حمكمة النقض كمحكمة وحيدة يكمن يف حتقيق وحدة القضاء يف الدولة ومن مث حتقيق وحـدة القـانون   وجو

نفسه، وجدير بالذكر أن وحدة القضاء تعترب من األهداف السامية حىت يف األنظمة األجنلوأمريكية حيث التنظـيم  

نظام السابقة القضائية حيث يتحدد القـانون يف  القانوين هلذه البالد ال حيتم على التشريع باملعىن الواسع وإمنا على 

حالة معينة فيلتزم مبضمونه القضاة، وفق قواعد خاصة يف أحكامهم الالحقة يف احلاالت املشاة حبيـث يكـون   

متسك القاضي بالواقعة مستندا على سابقة من سوابق هذا التنظيم القضائية ال إىل نص يف القانون، وهذا يف حـد  

  .)2(ئيا وحدة القضاءذاته حيقق تلقا

حمكمة ال ختـتص إال  : "لقد وصف الفقه القانوين حمكمة النقض بأا: املنطق القضائي للمحكمة العليا -2

بتقومي املعوج من جهة القانون ليس إال، وبالتايل فهي مكلفة بأخذ ما أثبته القاضي قضية مسلمة وأن تبحث فيـه  

املوضوع، فتنظر يف األدلة وتقومها  تعيد عمل قاضي ستئنافيةة اعلى األساس، ذلك أن حمكمة النقض ليست درج

مبا ترى إن كانت منتجة لإلدانة أم ال، وإمنا هي درجة استثنائية حمضة وعملها مقصود على ما سلف من الرقابـة  

  هو كما ، ومبا أن اهلدف الرئيسي من وجود احملكمة العليا كأعلى هيئة يف هرم القضاء)3(على عدم خمالفة القانون
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التايل سبق وأشرنا توحيد القضاء وضمان التطبيق السليم للقانون، أي تقومي ما يقع يف األحكام من أخطاء وب

إرساء قواعد قانونية سليمة لشىت املسائل القانونية حتقيقا ملبدأ املساواة أمام القانون، واستقرار املعامالت القانونية 

يتعرض أمام حمكمة النقض , شق واقعي وشق قانوين: داخل اتمع، فإن احلكم اجلنائي الذي يتكون من شقني

فالشق, لفصل الشقني لوقائع املتعلقة مبوضوع احلكم املطعون فيه، تأخذه حمكمة النقض كما الواقعي الذي ميثل ا  

هو ثابت أمام حمكمة املوضوع و ال تقحم نفسها يف فحص هذا الشق لترى ما إذا كان صحيحا أو غري صحيح 

                                                                                             )1(.من الناحية املوضوعية

أما الشق القانوين فيتضمن أسباب احلكم واجلانب املتعلق بالقانون مما جيعله مرتبطا أساسا باملصلحة          

العامة، وهلذا يقال بأن حمكمة النقض هي حمكمة قانون ال حمكمة وقائع، فمن صميم دورها حراسة األحكام 

.حيح القانونومراقبتها مبا يكفل التأكد من مطابقتها لص  

  مفهوم الطعن بالنقض: يناملطلب الثا

مل يورد املشرع سواء يف فرنسا، أو يف اجلزائر تعريفا للطعن بالنقض، إذ يبدو أنه التزم موقفـه التقليـدي يف        

اإلحجام عن تعريف األفكار القانونية تاركا ذلك للنشاط الفقهي، وفيما يلي نرصد تعريفات الفقهاء والقـانونيني  

  :له من وجهات خمتلفة، بعد استعراض مدلوالته على النحو التايل

  مدلوالت الطعن بالنقض يف اللغة والشريعة والقانون: الفرع األول

  نقضا  –ينقض  –نقض : النقض هو املصدر املشتق من الفعل: املدلول اللغوي/ 1

  )2( .حله :احلبل -هدمه :البناء-أفسده بعد إحكامه وإبرامه :األمر-نكثه، أفسده، أبطله :العهد

مبعىن كسر أو ألغى أو نقض أو حطم، أما  « Casser »املشتقة من الفعل  « Cassation »والنقض بالفرنسية هو 

  .مبعىن إلغاء وإبطال « The cassation »يف اإلجنليزية فهو أيضا 

ولكن نقض احلكم القضـائي  يعين إبطال احلكم شرعا إذا ما شابه نقصان : مدلوله يف الشريعة اإلسالمية/ 2

يف الشريعة اإلسالمية مجلة من الضوابط والقواعد اليت تنظم فال تنتقض األحكام دون مربر قوي يقضـي بـذلك   

  :وأهم هذه القواعد
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وذلك ـدف اسـتقرار األحكـام    -بغض النظر عن مصدر االجتهاد الثاين-أن االجتهاد ال ينقض مبثله  ••••

  .ووثوق الناس ا

هد يف مسألة وحكم فيها حبكم معـني،  السوابق القضائية ال تلزم القاضي يف اإلسالم وال تقيده، فإن اجت ••••

 . فإنه ال يتقيد به يف مسألة مماثلة فله أن حيكم فيها حبكم جديد إذا تغري اجتهاده

ينقض احلكم املخالف للنص أو اإلمجاع، فإذا حكم القاضي مبا خيالف نصا قرآنيا أو مبدأ راسـخا مـن    ••••

  )1( .السنة أو اإلمجاع كان حكمه باطال يستحق النقض

 .لقاضي واامه بنقض احلكم، ألن حكم القاضي لنفسه أو ألهله يقدح يف حكمه ويعرضه للنقضرد ا ••••

التدقيق يف أحكام القاضي قليل الفقه أو من بىن حكمه دون استشارة، فيربم منها الصحيح شرعا وينقض  ••••

 .اخلاطئ حفاظا على حقوق الناس وحتقيقا للعدل

الصطالحي هو مصطلح قانوين يعين تلـك املنظومـة القانونيـة    النقض يف معناه ا :املدلول االصطالحي/ 3

واحملكمة املعنية بالفصل فيه تسـمى حمكمـة   ، املرصودة لضمان سالمة احلكم ومراقبته لرفع األخطاء احملددة منه

النقض، وتوجد على قمة التنظيم القضائي يف كل بالد العامل تقريبا، وهي حمكمة واحدة، وتسمى يف مصر وفرنسا 

جملـس  "يف إجنلترا أما ,يف تونس حمكمة التعقيبوتسمى  la cour de cassationحمكمة النقض "يطاليا وبلجيكا وإ

، ويف اجلزائر والواليات املتحـدة األمريكيـة   Le tribunal fédéral" احملكمة الفيدرالية"اللوردات، ويف يوغسالفيا 

أما يف بعض البلدان العربية كلبنـان   La cour suprême" يااحملكمة العل"وكندا واليابان والسويد والنرويج وروسيا 

حمكمة التمييز املأخوذ من متييز األحكام كوظيفة للمحكمة، ونظرا ملؤاخـذة  : واألردن والكويت والعراق فتسمى

املـأخوذ أصـال مـن املصـطلح الفرنسـي      " الـنقض "على تعبري  -على غرار جانب من الفقه–هذه األنظمة 

« Cassation » عىن اإلبطال واإللغاء، إذ ترى أن ذلك عيب لغوي على أساس أن حمكمـة الـنقض ال تـنقض    مب

األحكام وحسب، بل أا عمليا تؤيدها أيضا إن كانت صحيحة، ورغم ذلك فإن مصطلح النقض عمومـا هـو   

  .)2(املصطلح الدارج واألكثر شيوعا

  :تعريف الطعن بالنقض وأساسه القانوين: الفرع الثاين

فق الفقه على حتديد معني ملفهوم الطعن بالنقض يف حد ذاته، وفيما يلي نعرج على خمتلف التعريفات مل يت

ذهب إىل وصف النقض كطعن ميثل  فإن معظمهم اليت أطلقها الفقهاء والقانونيون ورغم اختالف منظورهم

                                                           .منظومة قانونية رصدها املشرع لضمان سالمة األحكام ورفع اخلطأ منها
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:                                                                  فه الدكتور حممد علي الكيك على أنهإذ يعر      

وسيلة إجرائية خلقها املشرع كي يفسح الطريق من خالهلا لصاحب املصلحة من اخلصوم يف عرض مظامله عن "

كرة الطعن طرح الرتاع على جهة قضائية فجوهر ف.حكم أحلق به ضررا على حمكمة قاصدا بذلك إلغاءه أو تعديله

والطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غري العادية .إلصالح احلكم املطعون عليه، وترتيهه من الشوائب

ويهدف إىل سالمة تطبيق القانون وتوحيد تفسريه، ال فرق يف ذلك بني القانون املوضوعي واإلجرائي، وميتاز بأنه 

يد وال يعيد النظر فيها بل ينشئ خصومة جديدة تتوقف عليها إثارة عيوب معينة يف ال يفصل يف اخلصومة من جد

                                                      .)1("احلكم املطعون فيه خالل مدة معينة ووفق إجراءات معينة

                                                                       :أما الدكتور املرصفاوي فقد رأى بأن        

طريق النقض ابتغى حتقيق نوع من اإلشراف على تطبيق القانون وتفسريه، ليؤدي إىل توحيد املبادئ القانونية اليت " 

ألنه وإن كان األصل أن األحكام اليت تصدرها حمكمة النقض ال تلزم غريها من احملاكم إال ما نص , تطبقها احملاكم

ويتميز الطعن بالنقض على االستئناف . ها استثناءه، بيد أا ذات أثر أديب جيعل القضاء يهتدي ا يف أحكامهعلي

بأنه يقتصر على فحص سالمة احلكم من الناحية العملية بإعمال القانون إعماال صحيحا على وقائع الدعوى اليت 

                                                                   .)2("أثبتها ما دام ال يتعارض يف أسبابه مع منطوقه

بأنه                          -قانون اإلجراءات اجلزائية وهو بصدد شرح–أما حممد صبحي جنم فقد عرفه        

ية وال طريق غري عادي للطعن وهو ال جيوز يف أي حكم بل يف بعض األحكام الصادرة ائيا من احملاكم العاد"

وليست كل ,يقصد به جتديد نظر الرتاع أمام حمكمة النقض بل إلغاء احلكم املطعون فيه بسبب خمالفته للقانون 

خمالفة جتيز الطعن حيث اشترط القانون شروطا حمددة لقبول الطعن بالنقض، وذكر حاالا على سبيل احلصر يف 

                                                                                                           .)3("القانون

                                                                       :وعرفه الدكتور نظري فرج مينا على أنه      

ملراجعتها من حيث صحة طريق غري عادي للطعن يف احلكم النهائي الصادر من احملاكم واالس القضائية "

إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج اليت انتهت إليها، وعلى ذلك فالقاعدة أنه ليس للمحكمة العليا أن تتدخل 

.)4("بل تبحث يف صحة تطبيق القانون أو تأويله األدلة، فهي ال تفصل يف اخلصومة يف تصوير الواقعة أو يف تقدير  
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                                               :أما املستشار الدكتور عديل أمري خالد فقد ذهب إىل أن    

لنقض هو عبارة عن خصومة خاصة، مهمة احملكمة فيها مقصورة على القضاء يف صحة األحكام من الطعن ب"

يف احلكم الذي صدر يف املوضوع إجرائيا حيث أخذها بالقانون فتراقب حمكمة النقض مدى سالمة تطبيق القانون 

وموضوعيا، وعلى الرغم من أن الطعن بالنقض من طرف الطعن غري العادية فإنه يدخل يف ارى العادي لسري 

الدعوى فال يصبح للحكم حجيته النهائية إال باستنفاذه الطعن بالنقض لكونه طريقا ملراجعة سالمة احلكم الصادر 

بيق القانون دون التعرض ملوضوع الدعوى يف حد ذاته أو إعادة عرض الوقائع املوضوعية، يف الدعوى من حيث تط

                                                                                  .)1("حماكمة للحكم"فهو كما يقال 

             : فقد عرفا الطعن بالنقض بأنهأما الدكتور جالل ثروت إىل جانب الدكتور سليمان عبد املنعم       

طريق غري عادي من طرق الطعن يف احلكم اجلنائي يقتضي عرضه على حمكمة عليا واحدة ملراجعته من ناحية "

                                                   .)2("صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج اليت انتهى إليها

                                                                                                                :تعليق

ذلك أن  ،معا جرائية يف آناإلوضوعية وامل تناولت جوانب الطعن بالنقض املالحظ على هذه التعاريف أا      

موضوعي معني،يف حني أن التعاريف املوضوعية تضبط  هذه األخرية تؤسس لوسائل وآليات بغية حتقيق هدف

      .املفاهيم وحتدد أركان والشروط ملركز قانوين معني،فالطعن بالنقض هو إجراء قبل أن يكون موضوعا قانونيا

                                      :وباستقراء هذه التعريفات ومتحيصها، ميكن أن نعرف الطعن بالنقض بأنه    

آلية رقابة قانونية رصدها املشرع دف إبطال أو إلغاء احلكم املعيب واملشوب خبطأ يف تطبيق القانون، من "   

خالل حماكمة الشق القانوين له مع انفصاله عن شقه الواقعي، وذلك من أجل التأكد من صحته ومطابقته ألحكام 

 ."ة األفراد أمام القانون واستقرار املعامالت داخل اتمعالقانون، دف توحيد القضاء، وبالتايل حتقيق مبدأ مساوا

                                                                       :األساس القانوين للطعن بالنقض

لكونه طريقا غري ,الطعن بالنقض ليس حقا مكتسبا لكل خصم يف الدعوى اليت صدر فيها حكم جنائي      

كما ,ج.إ.من ق)529-495:(وقد بني املشرع أطرافه وحدوده وضوابط ممارسته يف املواد من,طعنعادي لل

كما ."احملكمة العليا هي املقومة ألعمال االس واحملاكم القضائية:"على أن 1996من دستور 125نصت املادة 

م 1989ديسمرب12:ل املوافق,ه1410مجادى األوىل عام 14املؤرخ يف 89/22أفردها املشرع بالقانون رقم

.املتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها وسريها  
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                                                                      خصائص الطعن بالنقض: ثالثاملطلب ال

ه من طرق الطعن يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا من طرق الطعن بعدة خصائص جتعله خمتلفا عن غري

األخرى، وتتمثل تلك اخلصائص يف كونه طريقا غري عادي للطعن يف األحكام أما القضاء اجلنائي، إىل جانب 

، كما ال يعد النقض )1(كونه يهدف إىل معاجلة األحكام من الشوائب املتعلقة أخطاء القانون دون أخطاء الواقع

مة القانونية، وإذا كان الطعن بالنقض يف املواد اجلنائية يشترك درجة ثالثة من درجات التقاضي يف كثري من األنظ

مع الطعن بالنقض يف املواد املدنية من حيث الطبيعة والوظيفة مما جيعل منه طريقا استثنائيا للطعن يهدف إىل إبطال 

ن أما ال خيضعان لذات األحكام النهائية الصادرة باملخالفة للقانون سواء يف املواد اجلنائية أو املدنية، بالرغم م

القواعد بسبب صفة االستعجال اليت تصبغ الطعون اجلنائية ولكثرة الطعون وحساسية طبيعتها إن تعلق األمر 

                     .، وفيما يلي نتناول خصائص الطعن بالنقض)2(باإلدانة مما يستدعي معاملة إجرائية خاصة

                                          عادي للطعن يف األحكامالطعن بالنقض طريق غري : الفرع األول

وردت طرق الطعن اجلنائي على سبيل احلصر، والطعن بالنقض هو طريق غري عادي للطعن يف األحكام يهدف إىل 

كما ( حماكمة احلكم املطعون فيه، ويبىن على أسباب قانونية ال واقعية، وبالتايل ال يتطلب إجراء حتقيق موضوعي

، مما خيول للمحكمة العليا جمرد )أنه ال يطرح الدعوى على حمكمة النقض إال يف احلاالت اليت حددها املشرع

مراقبة مدى مطابقة احلكم للقواعد القانونية، لذا فإن املعيار السليم للتمييز بني طريقي الطعن العادي وغري العادي 

الطعن وإعادة بعث املوضوع من جديد،  ةالدعوى إىل حمكمجل نقل أهو مدى صالحية طرق الطعن للتمسك من 

أما غري العادية فهي ال جتيز نقل الدعوى إىل حمكمة الطعن إال يف حدود معينة وضعها القانون، ومن مث كان الطعن 

 بالنقض مهمة استثنائية لكون طرق الطعن األخرى تتميز بعمومية أسباب الطعن واألثر الناقل للطعن، وأثرها يف

إيقاف تنفيذ األحكام املطعون فيها، أما الطرق غري العادية ومنها الطعن بالنقض فتتميز خبصوصية أسباب الطعن 

وعدم توافر األثر الناقل له وعدم قابليتها إليقاف تنفيذ األحكام املطعون فيها، وجتدر اإلشارة إىل أن الواقع 

، فالطرق العادية تبحث يف الواقع والقانون معا )3(عنوالقانون يسهمان بشكل أساسي وواضح يف تقسيم طرق الط

أويف تأثري الواقعة اليت جدت بعد )الطعن بالنقض(والطرق غري العادية تبحث يف القانون فقط)املعارضة واالستئناف(

      ).التماس إعادة النظر(مضمونه  ىاحلكم عل
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                                      الطعن بالنقض يقتصر على معاجلة أخطاء القانون: الفرع الثاين

وين للدعوى دون التعرض لوقائعها، أو احلكم من حيث يقتصر دور حمكمة النقض يف حبث اجلانب القان        

للقانون، أو من حيث اإلجراءات اليت اتبعتها احملكمة أثناء احملاكمة إذ ليس من جوهر وظيفة حمكمة  هصحة تطبيق

بل  حتاكم احملكمة العليا مبوجبه احلكم يف شقه القانوين، وال تنظر يف الوقائع, النقض أن يعترب الطعن بالنقض تظلما

يف صحة تطبيق القانون على الواقعة، وبالتايل جيب أن يؤسس الطعن على أسباب حمددة مجيعها قانونية، وليست 

موضوعية، لكوا تراقب شرعية األحكام دف محاية القانون والسهر على حسن تفسريه وتطبيقه، وقد اجتمع 

مة وقائع وقانون على اعتبار أن احلكم هو عبارة رأي الفقه ردا على االجتاه الذي ينادي جبعل حمكمة النقض حمك

عن عمل إجرائي مركب من الواقع والقانون معا، والفصل بينهما جيعل للواقعة حكما وللقانون حكما اجتمع على 

أن ذلك من صميم دورها، وأن حمكمة النقض تقتصر على نقض احلكم املخالف للقانون مبعناه الواسع أي سواء 

انون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تفسريه أو بطالن اإلجراءات، دون مد رقابتها ونظرها إىل الوقائع، اتصل مبخالفة الق

ذلك أن رقابتها متتد إىل األسباب اليت تعد خليطا بني الواقع والقانون، وإذ يعترب القضاء الفرنسي يف نظام النقض، 

الدعوى وحتصر دورها يف مراقبة السالمة  فإننا نالحظ أن حمكمة النقض الفرنسية ال ختتص بالنظر يف موضوع

، ولعل الدور اهلام الذي يضطلع به الطعن بالنقض يف توحيد وتنسيق )1(القانونية للحكم، وذلك بصريح النص

وتفسري القانون، ودور حمكمة النقض يف كفالة وحدة القضاء واستقراره هو احلكمة من وجود حمكمة وحيدة 

. )2(للنقض على قمة اهلرم القضائي  

    الطعن بالنقض ليس درجة ثالثة للتقاضي: الفرع الثالث

النظـر يف   -كما أسلفنا–من املقرر قانونا أن حمكمة النقض ال تعترب درجة ثالثة لنظر الرتاع، فهي ال تعيد 

هي الشق الواقعي للحكم، بل تقتصر وظيفتها على حماكمة الشق القانوين، وينبين على ذلك أا تقبل الوقائع كما 

ثابتة أمام حمكمة املوضوع، وينحصر حبثها يف مراقبة سالمة تطبيق القانون على تلك الوقـائع، ومـدى سـالمة    

استخالصه، فالطعن بطريق النقض ليس امتدادا للخصومة األصلية وال درجة من درجات التقاضي، وال ميلك فيـه  

أو أوجه دفاع جديدة مل يسبق عرضها من قبـل،   اخلصوم املزايا اليت تكفلها هلم حمكمة املوضوع من تقدمي طلبات

إمنا هو خصومة خاصة منع فيها املشرع حمكمة النقض من إعادة نظر املوضوع للفصل فيه من جديـد إال علـى   

النحو املبني يف القانون، وجعل مهمتها مقصورة على القضاء يف صحة األحكام النهائية من حيث أخذها أو عـدم  

  ، ويأخذ النظام القضائي )3(ما يكون قد عرض على حمكمة املوضوع من طلبات ودفوعأخذها حبكم القانون في
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درجات اجلزائري مببدأ التقاضي على درجتني أسوة بالنظام الفرنسي الذي ال يعترب النقض درجة ثالثة من 

والذي يؤكد على مبدأ التقاضي على درجتني، إذ يعترب هذا املبدأ من ضمانات التقاضـي يف معظـم   ، )1(التقاضي

تأخذ بـه بريطانيـا    يالتشريعات على غرار اجلزائر وفرنسا ومصر وبلجيكا وغريها، أما االجتاه الفقهي اآلخر الذ

نان، فيعترب حمكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي، كلب ةوالواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول العربي

اليت يكون للمحكمة طبقا لتشريعاا أن تتعرض ملوضوع الدعوى حيث جتري حبثا جديدا للقضية سواء من حيث 

  .الواقع أو من حيث القانون

  الطعن بالنقض قضاء سيادي: الفرع الرابع

معينة ويسري على كافة املتقاضـني، ـدف حتقيـق    يعد الطعن بالنقض نظاما حيقق مصلحة اجتماعية 

املساواة كمبدأ من مبادئ العدالة والقانون الطبيعي ومن مث فإن حمكمة النقض ال تعمل فقـط ملصـلحة أطـراف    

اخلصومة بل تعمل أيضا للمصلحة العامة، ألا ترمي إىل ضمان احترام القوانني، ولذا فإن األحكام اليت تصـدرها  

حدى النظريات القانونية تلزم كافة احملاكم ا، وال شك أن هذا الطابع اإللزامي والسياسي يعـد  حمكمة النقض إل

السبيل إىل توحيد تفسري القانون على امتداد إقليم الدولة، وإزاء مجيع املتخاصمني اخلاضعني لقضائها، وهلذا الدور 

وقد اعتربت هذه الوحـدة إحـدى مقومـات     طابع سياسي، فتنظيم الدولة احلديثة يقتضي وحدة التشريع فيها،

وجودها وضمان املساواة بني املواطنني، وال يكفي لتحقيق هذه الوحدة أن تطبق النصوص القانونية ذاـا علـى   

ووفـق   تفسري هذه النصوص على ذات النحو كامل إقليم الدولة يف احملاكم املنتشرة على تراا، وإمنا جيب أن يتم

  .)2(ط مبحكمة النقض دور ضبط هذا التفسري وحتقيق وحدتهضوابط متقاربة، وينا
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  :احلق يف الطعن بالنقض وشروطه املوضوعية: املبحث الثاين

يف الكشف عـن مـدى   مبا أن الطعن بالنقض طريق غري عادي للطعن يف احلكم اجلنائي، دوره منحصر 

تورط حمل الطعن يف اخلطأ يف القانون مبعناه الواسع، فإن حمكمة النقض أثناء مراقبتها لسالمته، تقوم مبعاجلة هـذا  

اخلطأ وتعمل بذلك على ضمان حسن تطبيق احملاكم للقانون ليتحد تفسريه وتستوي كلمته، وال ختتلف احملـاكم  

املساواة بينهم أمام القانون، وللنهوض بتلك الغاية استلزم املشرع لقبـول  بشأنه فيستقر العدل بني الناس وتتحقق 

الطعن بالنقض على سبيل احلصر أسبابا وشروطا حتددها طبيعته القانونية االستثنائية، وذلك حىت ال تتزعزع حجية 

ا يثار بالـذهن مـن   األحكام ويتعطل تقرير العقاب أو تنفيذه ويهتز بذلك النظام العام وتتمثل هذه الشروط يف م

تساؤالت عن األحكام اليت جيوز فيها الطعن بالنقض، واألشخاص الذين حيق هلم استعماله، واألسباب أو األوجـه  

اليت يعزى إليها الطعن بالنقض، واإلجابة عن هذه التساؤالت متثل الشروط املوضوعية للطعن بطريق النقض، وفيما 

 :يلي نفرد كال منها مبطلب على التوايل

  

  نطاق الطعن بالنقض من حيث األحكام: املطلب األول

مـن ق إ ج ج،   495لقد حصر املشرع اجلزائري األحكام اليت جيوز الطعن فيها بالنقض مبقتضى املادة 

من ق إ ج ج، ويف ضوء هاتني املادتني سنبحث األحكام الـيت   496واستثىن األحكام اليت وردت يف نص املادة 

  :ها بالنقض وذلك على النحو التايلأجاز املشرع الطعن في

  :األحكام القابلة للطعن بالنقض: الفرع األول

  :جيوز الطعن بطريق النقض أمام احملكمة العليا: "من ق إ ج ج على أنه 495تنص املادة   

  .يف قرارات غرفة االام ما عدا ما يتعلق منها باحلبس املؤقت والرقابة القضائية -1

ات االس القضائية الصادرة يف آخر درجة أو املقضي ا بقرار مسـتقل يف  يف أحكام احملاكم وقرار -2

 .االختصاص

  :وباستقراء نص املادة نستشف أنه جيوز الطعن بطريق النقض يف األحكام والقرارات التالية
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  :أحكام احملاكم واالس القضائية/ أوال

راءات القضائية ذات الطابع اإلداري والـيت ال  ال يرد الطعن بالنقض إال على األحكام، فال ينصب على اإلج

، كتأجيل القضية مثال، )1(تفصل بطبيعتها يف الرتاع وال تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرف الطعن املقررة قانونا

إذ أن العربة باحلكم القضائي الصادر من حمكمة ممثلة يف قاض أثناء خصومة منعقدة على النحو الذي رمسه القانون 

قبل الطعن بالنقض على أسباب احلكـم دون املنطـوق، فاألسـباب    ييكون يف نزاع بني اخلصوم ولذلك ال وأن 

  .)2(وحدها ال متثل حكما بل تعد تكملة للحكم فال طعن فيها إطالقا

فالعربة يف احلكم هي ما يرد يف منطوقه وال يعول على األسباب اليت يدوا القاضي إال بقدر ما تكون مرتبطة 

، ومىت كان حمل الطعن حكما فإنه يستوي أن يكون صادرا يف جناية أو جنحة أو خمالفة، أو أن تكون )3(نطوقبامل

العقوبات املقضي ا من قبيل العقوبات األصلية أو التبعية أو التكميلية، أو من التدابري االحترازية والتقوميية املقررة 

  .ة يف اجلرائم اليت تقع يف جلساالألحداث، أو أن يصدر من حمكمة جزائية أو مدني

  :ويشترط يف األحكام اجلنائية لقبول الطعن فيها بالنقض أن تكون كما يلي

يف فقرا الثانية جيب أن يكون احلكم  495عمال بنص املادة : صدور  احلكم من آخر درجة -1

ال جيوز الطعن بالنقض إال صادرا من آخر درجة، فإذا تعددت درجات التقاضي كما يف اجلنح واملخالفات، ف

يف األحكام الصادرة من حمكمة ثاين درجة أي الس القضائي، وإذا تعلق األمر باحلكم الصادر من حمكمة 

أول وآخر درجة، كما هو األمر بالنسبة لألحكام اجلنائية الصادرة من حمكمة اجلنايات، حيث ال تقبل 

علة ذلك أن الطعن بالنقض طريق غري عادي للطعن وال االستئناف وجيوز الطعن فيها مباشرة بالنقض، و

يسمح به إال ملن بذل ما يف وسعه إلصالح اخلطأ بالطرق العادية، فإن كان احلكم صادرا من حمكمة أول 

درجة ال يقبل الطعن فيه بالنقض إال إذا مت الطعن فيه باالستئناف، ويترتب على انقضاء ميعاد االستئناف ينغلق 

الستئناف والنقض، رغم صريورة احلكم ائيا، وكذلك األمر بالنسبة لألحكام الغيابية الصادرة من آليا طريقا ا

الس القضائي، إذ ال جيوز الطعن فيها بالنقض طاملا جيوز الطعن فيها باملعارضة إال أن فوات ميعاد الطعن 

 األحكام الغيابية الصادرة من حمكمة باملعارضة ال يغلق الطريق أمام الطعن بالنقض، وال جيوز كذلك الطعن يف

لكنه جائز بالنسبة للنيابة العامة، واملدعي املدين،  323اجلنايات من املتهم املتخلف عن احلضور بنص املادة 

  ويشترط أخريا أن ال يكون احلكم رغم صدوره من آخر درجة قد حظر القانون الطعن فيه بطريق النقض
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ذلك األحكام الصادرة من احملاكم االستثنائية، أو اخلاصة فإنه جيوز الطعن فيها بالطرق املقررة بـالقوانني  ومن 

ه ى ذلك أن الطعن بالنقض ال جيوز ما دام هناك طريق عادي للطعن حيتمل مع، ومؤد)1(اخلاصة بتلك احملاكم

  .إلغاؤه أو تعديله

وتطبيقا لذلك فإنه ال جيوز الطعن بالنقض : أن يكون احلكم فاصال يف املوضوع منهيا للخصومة -2

يف األحكام التحضريية أو التمهيدية أو الصادرة يف املسائل األولية أو الوقتية، واألصل أن األحكام الصـادرة  

صل يف اخلصومة، إذ جيب أن يكون احلكم منهيا للخصـومة  قبل الفصل يف املوضوع ال تقبل الطعن ألا مل تف

ولو على خالف ظاهره، ولو قبل الفصل يف املوضوع، كاحلكم الذي يترتب عليه منع السـري يف الـدعوى،   

عدم جواز النظر فيها لسبق الفصل فيها، ومل مينع املشرع الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة  وعدم قبوهلا أو

وضوع كاليت تتعلق باإلثبات أو سري الدعوى أو إيقاف الدعوى املدنية، فهـذه األحكـام ال   قبل الفصل يف امل

تكشف اجتاه احملكمة يف الدعوى املطروحة، أما األحكام غري الفاصلة يف املوضوع فال جيوز الطعن فيها، ومنها 

بتشكيل احملكمـة وال جيـوز   ما يصدر يف طلبات رد القضاة يف املواد اجلزائية فهي خاصة مبسائل فرعية تتعلق 

ال جيوز الطعن يف احلكم الصـادر   كماموضوع الدعوى  الطعن فيها بالنقض استقالال عن احلكم الصادر يف

بقبول اإلدعاء املباشر واحلكم الصادر بصحة تفتيش مرتل املتهم أو برفض دفوع فرعية بسـقوط الـدعوى   

 .العمومية أو بعدم وجود صفة للمبلغ

  :رفة االامأحكام غ/ ثانيا

تتحدد أحكام غرفة االام اجلائز الطعن فيها بالنقض تبعا لصفة الطاعن، فالنائب العام جيوز أن يطعن فيها 

كلها عدا ما تعلق منها باحلبس االحتياطي ما دامت متعلقة بالدعوى العمومية، ومن ذلك األمـر بـأن ال وجـه    

م، كاحلكم بإحالته على حمكمة اجلنايات، وذلك فيما عـدا مـا   للمتابعة، وللمتهم أن يطعن يف أحكام غرفة االا

، كرفض طلب اإلفراج املؤقت، وقد أسلفنا أن القانون قد حظر الطعن بطريـق  )2(يتعلق منها باحلبس االحتياطي

، وذلك إال إذا قضى احلكـم يف  )3(النقض يف أحكام اإلحالة الصادرة من غرفة االام يف قضايا اجلنح واملخالفات

  .ق إ ج ج 496االختصاص أو تضمن مقتضيات ائية ليس يف استطاعة القاضي أن يعدهلا عمال بنص املادة 
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وقد اعترب القضاء الفرنسي من هذه املقتضيات اليت جتيز الطعن يف ذلك احلكم، تقرير مسؤولية املتهم عن 

اجلرمية الصادر بشأا حكم اإلحالة ورفع الدفع بالبطالن، وصدوره بناء على استئناف املدعي املدين لقرار قاضـي  

  .للمتابعةالتحقيق بأن ال وجه 

أما املدعي املدين فاألصل أنه ال جيوز له أن يطعن يف أحكام غرفة االام إال إذا كان مثة طعن من جانـب  

يف فقرا اخلامسة، استثناء من ذلك أجاز املشرع له أن يطعـن وحـده يف    497النيابة العامة حسب نص املادة 

  .ق إ ج ج 497دة أحكام غرفة االام يف احلاالت األربع الواردة باملا

  : فال يقبل طعنه يف غريها ما مل تكن النيابة العامة طعنت أيضا، وهذه احلاالت هي

  .إذا قرر احلكم عدم قبول دعواه -1

 .إذا قرر احلكم أنه ال حمل الدعائه باحلقوق املدنية -2

 .إذا قبل احلكم دفعا يضع اية للدعوى املدنية -3

االام اليت متسكت ا النيابة أو املدعي املدين صراحة، إذا سها احلكم عن الفصل يف وجه من أوجه  -4

أو كان احلكم من حيث الشكل غري مستكمل للشروط اجلوهرية املقررة قانونا لصحته، كأن يصدر 

  .)1(من هيئة غري مشكلة تشكيال صحيحا، أومل يتضمن وقائع االام

  ما ال جيوز الطعن فيه من األحكام: الفرع الثاين

ال تتوافر فيه الشروط السالفة الذكر، يعد حكما غري قابل للطعن بالنقض فكـل حكـم ال   إن كل حكم 

 496ينهي اخلصومة جزئيا أو كليا، وغري صادر من آخر درجة، ال جيوز الطعن فيه بالنقض، وقد جاءت املـادة  

  .هلاالطعن فيها بطريق النقض واألحوال القانونية  حق من ق إ ج ج باألحكام اليت منح املشرع

  .يف األحكام الصادرة بالرباءة، إال من جانب النيابة العامة -1

يف أحكام اإلحالة الصادرة من غرفة االام يف قضايا اجلنح أو املخالفات إال إذا قضـى احلكـم يف    -2

 .االختصاص، أو تضمن مقتضيات ائية ليس يف استطاعة القاضي أن يعدهلا

عل املشرع ضابطا للطعن فيها، لكوا تعلن عن املركز القانوين وخبصوص األحكام الصادرة بالرباءة، فقد ج

األصيل للمحكوم عليه، وبالتايل ال جيوز الطعن فيه إال من جانب النيابة العامة كممثل للحق العام، دون غريها من 

  .األطراف فيما خيص احلكم الفاصل يف موضوع اخلصومة
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 496واستثناء على ذلك بني املشرع أحوال اخلروج عن هذه القاعدة حبيث جاء يف الفقرة الثانية مـن املـادة      

جيوز أن تكون أحكام الرباءة حمال للطعن بالنقض من جانب من هلم اعتراض عليها، إذا ما كانت قد قضـت  ":أنه

  ".ءته أو يف رد األشياء املضبوطة أو يف الوجهني معاإما يف التعويضات اليت طلبها الشخص املقضي بربا

  :ويف هذا النص بيان لألحوال اليت جيوز فيها الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة بالرباءة وتتمثل يف

  .جانب من احلكم يتعلق بالتعويضات اليت طلبها املستفيد من حكم الرباءة ••••

 .كما ميكن الطعن بالنقض يف اجلانبني السابقني معا ••••

  

  :تطبيقات قضائية

 )مناذج صادرة عن احملكمة العليا:(ما جيوز الطعن فيه من األحكام ••••

من ق إ ج ج ميكن الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا ضد كافة أحكام احملـاكم   495حيث تشري املادة  -1

 .وقرارات جمالس القضاء الصادرة ائيا

ممـا يسـتنتج أنـه    ,فيه صدر يف شأنه غيابيا ومل يبلغ إليـه  إال أنه حسب ما صرح به املدعي فإن القرار املطعون 

  .باإلمكان الطعن فيه بواسطة املعارضة

حيث أن القرار املطعون فيه الصادر غيابيا تسمح اآلجال القانونية الطعن فيه باملعارضة لكون اآلجال املـذكورة مل  

  .سبق أن الطعن الراهن كان سابقا ألوانه أنه صدر ائيا حيث يستخلص مما ض بعد، وعليه فال ميكن اعتبارتنق

  ).ج.ع.ت.، م178: ، ص23375: ، القسم الثاين، ملف رقم19/02/1981، يف 62: الفهرس(  

من املقرر قانونا أنه جيوز الطعن بطريق النقض أمام احملكمة العليا يف قرارات غرفة االام ما عدا ما يتعلـق   -2

 .منها باحلبس املؤقت

اعتبار هذا الطعن يف غري أوانه ويتعلق رفضه  هعن راملطعون فيه قد أمر مبواصلة التحقيق مما ينج واحلاصل أن القرار

  .عدم جوازه قانوناب

 ).196: ، ص2003ق االجتهاد القضائي للغرفة اجلنائية، عدد خاص، . ، م1999-11-23: جنائي(
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وز الطعن يف قرار غرفة االام القاضي ما دام أن التحقيق مل ينته ودون أن تنتج عنه مقتضيات ائية فال جي -3

: جنائي(                                              ج . إ. ق 495بإرجاع القضية ملواصلة التحقيق طبقا للمادة 

  ).414: ، ص2003ق، العدد األول، . ، م24/06/2003

 )مناذج صادرة عن احملكمة العليا: (ما ال جيوز الطعن فيه من األحكام ••••

من املقرر قانونا أنه ال جيوز الطعن بطريق النقض أمام احملكمة العليا ضد األحكام الصادرة بالرباءة إال  -1

 .من جانب النيابة العامة

أن الطرف املدين قام لوحده بالطعن بالنقض ضد احلكم الصـادر عـن غرفـة     -من قضية احلال–وملا كان ثابتا 

  . فقد خالف القانون، مما يتعني التصريح برفضه لعدم جوازه قانونا األحداث بالس، القاضي برباءة املتهم

  ).232: ، ص199، 01ع، . ق. ، م05/01/1993: جنائي(

ال جيوز للطرف املدين الطعن يف أوامر غرفة االام اخلاصة بانتفاء وجه الـدعوى ألن ذلـك مـن     -2

  ج. إ. قمن  496اختصاص النيابة العامة، وذلك طبقا للمادة 

 ).93: ث 46ع، . ق. ، ن08/01/1991: ئيجنا(

ال جيوز الطعن بالنقض يف قرار غرفة االـام بـأال وجـه    . ج. إ. من ق 496طبقا ألحكام املادة  -3

 .للمتابعة إال إذا كان مث طعن من النيابة العامة أو كان القرار غري مستوف للشروط اجلوهرية املقررة لصحته قانونا

رفض طعن الطرف املدين املرفوع ضد قرار غرفة االام املؤيـد ألمـر قاضـي     ومىت كان األمر كذلك استوجب

  .التحقيق بأال وجه للمتابعة ما دامت النيابة العامة مل تطعن يف القرار، وكان هذا األخري مستوفيا للشروط الشكلية

 ).280: ، ص1989، 09ع، .ق.، م23/11/1984: جنائي(

يف األحكام الصادرة بالرباءة إال من جانب النيابة العامة، والقـرار   من املقرر قانونا أنه ال جيوز الطعن -4

املطعون ضده الصادر عن غرفة األحداث، أيد احلكم بالرباءة لصاحل املتهم احلدث، مما جيعل طعن املدعي املدين غري 

 .مقبول لعدم جوازه قانونا

  ).460: ، ص2003دد خاص، ق، االجتهاد القضائي للغرفة اجلنائية، ع.، م12/01/1999: جنائي(

  



� ��� ر�	�� آ���� �	���� ا���: ا�
	�� ا�������	 دا�� ا�  

 

 

 
112 

  نطاق الطعن بالنقض من حيث األشخاص: املطلب الثاين

من املقرر قانونا أن الطعن بالنقض حق شخصي ملن صدر احلكم ضده ميارسه حسب ما يرى فيه مصـلحة،        

ـ    ذه وليس ألحد أن ينوب عنه يف مباشرة هذا احلق إال بإذنه عن طريق توكيل ينص فيه على ذلـك، ومعيـار ه

  .الشخصية ينصب على توافر شرطي الصفة واملصلحة يف من يباشر حق الطعن بطريق النقض

  شخصية الطعن بالنقض: الفرع األول

                                                                                 :الصفة يف الطعن/ أوال

ية العامة للطعن من حيث أطرافه، إذ حيق الطعن بطريق الطعن وهي إحدى الشروط اليت تتطلبها النظر        

للشخص الذي يعد طرفا يف احلكم، وأن يكون هذا احلكم قد أضر به، فإذا ختلف هذا الشرط فإن طعنه يف احلكم 

باإلدانة يكون غري جائز، إذ يشترط وجود صفة للطاعن متنحه احلق يف رفعه، وتكتسب هذه الصفة مبجرد كونه 

من أوجه الطعن بالنقض على احلكم إال إذا كان متصال بشخص  أي وجه وال يقبل )1(يف احلكم املطعون فيهطرفا 

الطاعن، فالطعن بالنقض حق شخصي ملن صدر احلكم ضده يباشره أو حيدده حسبما يرى مبنظوره اخلاص، وليس 

يكون الطاعن خصما يف الدعوى  لغريه حق مباشرة هذا احلق إال إذا كان موكال عنه وإذا كان من الواجب أن

اليت صدر فيها احلكم املطعون فيه فإن ذلك يقتضي أن ال يقبل الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة 

من املدعي املدين ألنه ليس خصما يف الدعوى اجلنائية،كما ال يقبل الطعن من املسئول عن احلقوق املدنية يف حالة 

صل يف الدعوى العمومية دون املدنية، ويتعني أن يكون الطاعن طرفا أو خصما يف ذات اقتصار احلكم على الف

احلكم املطعون فيه، فإذا كان خصما أمام حمكمة أول درجة بالنسبة لألحكام الصادرة يف اجلنح واملخالفات، ومل 

يكن الطاعن طرفا يف  خياصم أو خيتصم أما الس القضائي فليس له أن يطعن بالنقض، ومن باب أوىل إذا مل

.الدعوى أمام حمكمة اجلنايات ألول درجة وآخر درجة  

فال جيوز له أن يطعن بالنقض بطريق عرضي إال أنه إذا تعرض احلكم لشخص مل يكن خصما يف        

الدعوى وقضى مبا يضره بشكل صريح يف منطوق احلكم فإنه جيوز له أن يطعن يف احلكم بطريق النقض لكونه 

    .ة الوحيدة املتاحة لتدارك اخلطأ الوارد يف هذا احلكمالوسيل
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ومبا أن الطعن بالنقض كما أسلفنا حق شخصي ملن كان طرفا يف احلكم املطعون فيه، فإنه إذا تويف احملكـوم       

ل هذا احلق، بل يتعني احلكم بانقضاء عليه أثناء نظر الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا فال حيل ورثته حمله يف استعما

) أي الطـاعن (الدعوى العمومية بسبب الوفاة، وخيتلف األمر بالنسبة للدعوى املدنية، إذ جيوز لورثة املدعي املدين 

  .                                                          احللول حمله ومتابعة استعمال حق الطعن

                                                                                         :لطعناملصلحة يف ا/ ثانيا

املصلحة يف الطعن شرط أساسي يف استعمال حق الطعن عموما، فكما يتحدد حق الطعن بصفة الطاعن يف        

يلة املستخدمة يف استعمال حق دد كذلك مبصلحته يف الطعن، فاملصلحة تتحقق بأن يكون الوسحاخلصومة، يت

الدعوى هي اليت توصل اخلصم إىل حقه الذي حيميه القانون إذ جيب أن حيقق الطاعن فرصة الوصول إىل مركز 

.قانوين أفضل مما حتدد يف احلكم املطعون فيه  

نفسه أو إلزام وتتمثل املصلحة بالنسبة للمتهم احملكوم عليه باإلدانة اجلزائية يف الوصول إىل تربئة         

احملكمة بتوقيع عقوبة أخف من العقوبة اليت يقرها احلكم حمل الطعن، فللمتهم مصلحة يف نقض احلكم بإدانته أيا 

كانت العقوبة أو التدبري املوقع عليه أو احلكم بإلزامه بتعويضات ما، ولكن ال مصلحة له يف الطعن يف احلكم الذي 

 سبب قانوين دون نفي بثبوت الواقعة ونسبتها إليه، إذ أن العربة مبنطوق قضى برباءته ولو استندت الرباءة إىل

املرفوعة منه ضد املدعي املدين ما مل يكن احلكم يف شق احلكم اخلاص برفضه الدعوى املدنية  )1(احلكم ال بأسبابه

قوبة أقل من ق إ ج ج، وال مصلحة له أيضا يف الطعن يف حكم قضى بع 496حسب الفقرة الثالثة من املادة 

                    .العقوبة املقررة أو أغفل الفصل يف ظرف مشدد أو أغفل الفصل يف الدعوى املدنية املقامة هذه

وتنحصر مصلحة املدعي املدين يف تقرير حقه يف التعويض عن الفعل موضوع اجلرمية أو اعتباره قائما            

ي اخلطأ املشترك مثال وذلك إذا أضر به احلكم املطعون فيه، إذ أن على أساس أكثر مالءمة له ومثال ذلك نف

للمدعي املدين أن يطعن فيما يتعلق حبقوقه املدنية يف احلكم الصادر برباءة املتهم أو برفض الدعوى املدنية و احلكم 

املدنية عن الوقائع  وليتهؤبتعويض أقل مما أبدى يف طلباته، ولكن ال مصلحة له يف الطعن، يف احلكم الذي يقرر مس

املنسوبة ملن خيضعون لرقابته وإشرافه، كما جيوز له أيضا تأسيس طعنه على األوجه املتعلقة باحلكم اجلنائي مىت 

وتكون املصلحة شخصية ومباشرة ختص الطاعن بصفته اليت طعن  )2(كان العيب الذي شابه ميس بالدعوى املدنية

عن متصال به شخصيا، وأن يكون مستفيدا بصفة مباشرة من نقض مبقتضاها يف احلكم، وأن يكون وجه الط

احلكم، فال يقبل متسك الطاعن بأوجه طعن غري مباشرة، كأن يطعن املسئول عن احلقوق املدنية يف احلكم الصادر 

غفاله يف الدعوى العمومية بناء على إغفاله الرد على دفع املتهم يف احلكم الصادر يف الدعوى العمومية بناء على إ  
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جراء التفتيش، ويدفع املتهم ببطالن اإلجراءات لعدم إخطار املدعي املـدين بتـاريخ   املتهم ببطالن إالرد على دفع 

  .ول عن احلقوق املدنيةؤاجللسة وصدور احلكم يف غياب املدعي املدين، أو لعدم إشعار املس

طة خـالل  أما بالنسبة للنيابة العامة فإن مصلحتها ال تقتصر على تقرير سلطة الدولة بوصفها ممثلة هذه السل      

الدعوى العمومية، بل متتد إىل متثيلها للصاحل العام، ولتحقيق موجبات القانون يف الدعوى فـتطعن يف األحكـام   

اجلنائية حىت وإن مل تكن هلا مصلحة خاصة يف الطعن كسلطة اام، بل حىت لو كان الطعن ملصلحة احملكوم عليه، 

اء طعن النيابة بالنقض ختص االام أو مصلحة املتهم فال جيوز هلا واألصل أا إن مل تكن تتوقع فائدة عملية من ور

  .الطعن يف احلكم

وأخريا جيب أن تكون املصلحة قائمة وقت صدور احلكم املطعون فيه وتظل كـذلك حـىت يفصـل يف      

  .الطعن، فإذا انقضت املصلحة قبل ذلك تعني القضاء بعدم قبول الطعن

  ض وصفام القانونيةأشخاص الطعن بالنق: الفرع الثاين

من املقرر قانونا أن حق الطعن بالنقض مناطه أن يكون الطاعن طرفا يف الدعوى اليت صدر فيها احلكـم  

النهائي عن آخر درجة، وأن يكون هذا احلكم قد أحلق به ضررا معينا، واألصل أنه ال يقبل من أوجه الطعن على 

أن لكل اخلصوم أمام احملكمة حق الطعن بـالنقض يف احلكـم   احلكم إال ما كان منها متصال بشخص الطاعن، إذ 

ق إ ج ج، إذ يقتضي قيام اخلصومة أمام القضاء وجود خصوم  497اجلنائي فيما يتعلق حبقوقه تطبيقا لنص املادة 

يأخذ بعضهم موقف متعارضا مع البعض اآلخر يف جوهر الرتاع موضوع اخلصومة، فيفصـل القاضـي يف هـذا    

م بذلك هم األطراف األساسيون يف اخلصومة، فقيامها كرابطة إجرائية يقتضي حتديـد أطـراف   الرتاع، واخلصو

تتوازن بينهم الواجبات اإلجرائية على أن يتم إصدار احلكم املنهي للخصومة، وإن كان من البـديهي أن يكـون   

بة العامة ال تكون خصـما إال  املتهم خصما يف كل طعن جنائي سواء تعلق بالدعوى اجلنائية، أو املدنية، فإن النيا

فيما تعلق بالدعوى اجلنائية، وال يكون املدعي املدين خصما يف غري الدعوى املدنية، وكـذلك األمـر بالنسـبة    

للمسئول عن احلقوق املدنية، إال إذا تعلق األمر مبسئوليته عن املصـاريف اجلنائيـة أو إذا تـدخل يف الـدعوى     

  .)1(اجلنائية
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 :النيابة العامة/ أوال

إذ ميثل  )1(خيتص مبركز قانوين خاص–سواء باإلدانة أو الرباءة –األصل أن النيابة العامة هي خصم عادل   

بالنقض يف األحكام اجلنائية، حىت وإن مل يكن هلا كسـلطة اـام مصـلحة    املصلحة العامة، وتطعن النيابة العامة 

ق إ ج ج يف بندها األول  498خاصة يف الطعن وكان يصب يف مصلحة احملكوم عليه باإلدانة فقد حظرت املادة 

صـما يف  استعمال طريق الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة بالرباءة إال من جانب النيابة العامة، فهي ال تعـد خ 

الدعوى املدنية، لذا ال يقبل طعنها يف احلكم الصادر فيها، وال يدخل هذا احلكم يف نطاق الطعن املرفوع من النيابة 

العامة يف احلكم باإلدانة ملصلحة املتهم، وتلتزم النيابة يف طعنها بطريق النقض يف احلكم باإلدانة باقتصار هذا الطعن 

   .)2(نسوبة إليه دون أن تتجاوزهاعلى نفس املتهم ونفس التهمة امل

وإن كان األصل أنه إذا مل تتوفر للنيابة العامة مصلحة عملية يف الطعن بالنقض ختص االام أو مصـلحة    

لة نظرية صرفة غـري مـؤثرة مباشـرة يف    أاملتهم، فال تطعن النيابة العامة يف احلكم ذا الطريق إذا تعلق األمر مبس

قد أجاز للنائب العام لدى احملكمة العليا الطعن بالنقض لصاحل القانون سواء تعلـق األمـر    احلكم، إال أن القانون

مبخالفة القانون أو ببطالن يف الشكل أو يف اإلجراءات بسبب عدم مراعاة القواعد اإلجرائية وذلـك يف أحـوال   

  .حددها القانون

  :املتهم أو احملكوم عليه/ ثانيا

دعويني اجلنائية واملدنية باعتباره خصما فيهما كليهما، وعلـى أن يكـون   يشمل طعن املتهم يف احلكم ال

أسـباب الطعـن    تالنيابة العامة مث املدعي املدين إذا كان يف القضية دعوى مدنية، وكان: خصومه يف الطعن مها

يف جمملـها، فيكـون   متسها، بأال تقتصر أسباب الطعن على قانونية العقوبة املوقعة على املتهم، بل متتد إىل اإلدانة 

ول عن احلقوق املدنية ممارسة حقه كخصم يف الطعن، فـإذا مل  ؤللمدعي املدين حقوق اخلصم يف الدعوى، وللمس

يظهر خالل إجراءاته حبضور يف اجللسة أو بتقدمي مذكرة فإنه يستفيد من الطعن يف حالة قبوله به، غري أن حقـوق  

طعن بالنقض ومبا حتدده األسباب املودعة من جانب املتهم يف التقريـر  ول عن احلقوق املدنية يتقيد بنطاق الؤاملس

وليته شخصيا،ما دام أنه مل يقم بالطعن من جانبـه اسـتنادا إىل أسـباب    ؤبالطعن، فال تتجاوزها مما قد ميس مس

  .شخصية ومصلحة خاصة به
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يعـود  وجتدر اإلشارة إىل أن احملكوم عليه جيب أن يكون ذا مصلحة يف إلغاء احلكم موضوع الطعن، وأن 

ذلك عليه بفائدة، وتطبيقا لذلك فإن املتهم حيق له نقض احلكم الصادر باإلدانة يف حقه أيا كانت قيمة العقوبة أو 

  .التربير أو التعويض الذي قرره احلكم

وال مصلحة للمحكوم عليه يف الطعن يف حكم قضي مبا يفيده، حىت لو استند إىل سبب قانوين دون نفـي  

ه، ما مل يكن الطعن يف شق احلكم اخلاص برفضه الدعوى املدنية املرفوعة ضد املدعي املـدين،  الواقعة ونسبتها إلي

يف الفقرة الثالثة، وال مصلحة له أيضا يف الطعن يف حكم قضى بعقوبة أقل مـن العقوبـة    496عمال بنص املادة 

  .)1(غفل الفصل يف ظرف مشدد أو الدعوى املدنية املقامة ضدهأاملقررة قانونا، أو 

  :املدعي املدين/ ثالثا

على اعتبار أن املدعي املدين خصم يف الدعوى املدنية دون الدعوى العمومية، وميلك أن يطعن فيما خيصه 

أو فيما يتعلق حبقوقه املدنية يف احلكم الصادر بإدانة أو برباءة املتهم، أو احلكم برفض الدعوى املدنية التبعيـة، أو  

ها، أو احلكم له بتعويض أقل مما طلب، فللدعوى املدنية استقالهلا لـدى الطعـن يف   احلكم بعدم االختصاص بنظر

حكم صادر فيها، ويستطيع املدعي املدين أن يؤسس طعنه على أوجه متعلقة باحلكم اجلنائي إذا كان العيب الذي 

دنية، كما له أن يطعن شابه ميس الدعوى املدنية، كما له أن يطعن بطريق النقض يف احلكم بعدم قبول الدعوى امل

بطريق النقض يف احلكم بعدم قبول الدعوى العمومية إذا كان هو الذي حرك هذه الدعوى بطريق اإلدعاء املباشر، 

  .لكن ال مصلحة له يف الطعن بالنقض يف احلكم الذي قضى له مبا أبدى من طلبات

  :املسؤول عن احلقوق املدنية/ رابعا

املدنية يف احلكم الصادر ضده يف الدعوى املدنية ويوجه طعنه إىل املـدعي املـدين   يطعن املسؤول عن احلقوق     

ول عن احلقوق املدنية مصلحة يف الطعن بالنقض يف احلكـم الـذي   ؤفيكون هو خصمه الوحيد فيها، إذ أن للمس

وز له أيضـا تأسـيس   وليته املدنية عن الوقائع املنسوبة ملن خيضعون لرقابته أو يكونون حتت إشرافه، وجيؤيقرر مس

طعنه على أوجه متعلقة باحلكم اجلنائي، مىت كان العيب الذي يشوبه مؤثرا يف الدعوى املدنية، ومىت كان مستفيدا 

ول عن احلقوق املدنية باملصاريف مبقتضى إدخالـه يف الـدعوى   ؤوإذا حكم على املس )2(من إلغائه بصفة مباشرة

موجها ضد النيابـة   ة بكون طعنه فيما يصدر ضده من قضاء يف هذا الصددينهي هذه احلال اجلنائية من قبل املتهم

  ول عن احلقوق املدنيةؤبالنسبة للمس يف الطعن بالنقض يف احلكم احلق  طالعامة وتكون هي خصمه يف الطعن فمنا
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أو املدعي املدين هو أن يكون الطاعن طرفا يف احلكم النهائي الصادر من حمكمة اجلنايات كأول وآخـر  

  .)1(درجة وأن يكون هذا احلكم قد احلق به ضررا

  

  نظرية العقوبة املربرة: املطلب الثالث

هي إحدى أهم نظريات القانون اجلنائي، ولقد انقسم " La peine justifiée"إن نظرية العقوبة املربرة 

من حيث وجوب فحصها عند نظر موضوع الطعن أم عند قبوله من حيث الشكل، حيث ذهب ,الفقه خبصوصها

 جانب من الفقه إىل أن توافر العقوبة املربرة يؤدي إىل رفض الطعن ال إىل عدم قبوله شكال، ومن مث فإن حبث هذه

النظرية يكون عند فحص موضوع الطعن، وليس عند قبوله من الناحية الشكلية، يف حني درج اجلانب اآلخر من 

، وال شك )2(الفقه إىل دراستها ضمن تطبيقات املصلحة يف الطعن باعتبار أا تستند إىل شرط املصلحة يف الطعن

ها وكذا جمال تطبيقها وشروطه، وذلك على النحو أن التعرض هلذه النظرية يقتضي دراسة قيمتها القانونية وأساس

  :التايل

  أساس نظرية العقوبة املربرة وقيمتها القانونية: الفرع األول

ىل عدم إثارة كل ما يتعلق مبوضوع الدعوى يف إأدى اقتصار دور احملكمة العليا على مراقبة صحة تطبيق القانون 

ا قد يؤدي إىل دحض أدلة االام ممناقشة ثبوت الواقعة من جديد الطعن بالنقض، ومن مث فإن الطاعن ال يتاح له م

وتربئة ساحته، فضال عن احتمال ختفيف العقوبة أو وقف تنفيذها وبذلك تتقلص فرصة استفادة الطاعن بطريق 

قد  النقض من طعنه وتقتصر على األوجه املؤسسة على خمالفة القانون يف معناها الواسع، بل إن احلكم املطعون فيه

ينطوي على تلك املخالفة ويستند الطاعن إليها يف طعنه ومع ذلك ال تلغيه احملكمة العليا عندما تكون العقوبة 

احملكوم ا تدخل من حيث نوعها وقدرها يف حدود العقوبة اليت حيكم ا لو مل تقع هذه املخالفة، وتقف احملكمة 

من  502وقد نصت عليها املادة ) 3(ف بنظرية العقوبة املربرةالعليا عند تصحيحها دون إلغاء احلكم، وهو ما يعر

ال يتخذ اخلطأ يف القانون املستشهد به لتدعيم اإلدانة بابا للنقض مىت كان النص الواجب تطبيقه : "بقوهلا ج.إ.ق

ظرية من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، اليت تقتصر ن 598وهي تقابل املادة , فعال يقرر العقوبة نفسها

العقوبة املربرة على اخلطأ يف ذكر نص القانون الواجب التطبيق، لكن القضاء الفرنسي طبقها على كل حاالت 

  الغرفة اجلنائية إن وبناء على هذه النظرية ف.يف القانون وذلك للحد من االلتجاء إىل طريق الطعن بالنقض اخلطأ
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إذا كانت العقوبة املنطوق ا متاثل العقوبة ,للمحكمة العليا ال تقبل الطعن ضد حكم أو قرار فيه خطأ يف الوصف

من  دوقد استقر الفقه على عدم العمل ا إال بعد التأك,اليت كان من املفروض النطق ا يف حالة انتفاء اخلطأ

 )1(. يف الوصف وتصحيحه أوجود اخلط

 جمال تطبيق النظرية: الفرع الثاين

تنطبق نظرية العقوبة املربرة يف مجيع األحوال اليت يكون احلكم فيها صحيحا فيما قضى به من عقوبة بعد 

عقوبات، أو  34استبعاد اخلطأ يف القانون الذي أوقع عليه عقوبة تدخل يف نطاق تلك املقررة هلا عمال باملادة 

ى احلكم مبعاقبة املتهم عن جرمييت تزوير يف أوراق رمسية وأخرى عرفية ويكون احلكم معيبا بالنسبة للحكم يف قض

اجلرمية األخرية ما دامت العقوبة املقضي ا مقررة للجرمية األوىل وحدها أو مبعاقبة املتهم عن تزوير يف أوراق 

يعيب احلكم يف اجلرمية األخرية طاملا أن العقوبة املقضي ا عرفية وشروع يف سرقة رغم انتفاء عنصر االختالس مما 

  .)2(مقررة للتزوير يف األوراق العرفية

إذا أخطأ احلكم يف استظهار العناصر القانونية للجرمية وهو ما يعد قصورا يف التسبيب يصم احلكم  - 

أو العاهة املستدمية، فال  بالبطالن كأن يقرر احلكم خطأ ثبوت نية القتل أو ظرف سبق اإلصرار أو الترصد

  .)3(مربر إللغائه ما دامت العقوبة املقضي ا مقررة للجرمية بعد استبعاد هذه العناصر

وأخريا ال مصلحة للمتهم يف النعي على احلكم اعتباره فاعال ال شريكا مادامت العقوبة احملكوم ا مقررة  - 

  .يف القانون لالشتراك يف اجلرمية املذكورة

  شروط تطبيق النظرية: الثالفرع الث

يشترط لتطبيق النظرية وبالتايل عدم نقض احلكم املطعون فيه واالكتفاء بتصحيح ما وقع فيه من خطأ 

  : توافر الشروط التالية

ن كان من إفاألحكام الصادرة بالرباءة ال تنطبق عليها نظرية العقوبة املربرة، و :أن يكون احلكم صادرا باإلدانة*

 -عقوبات 34طبقا للمادة -إذا طعنت النيابة العامة بالنقض يف حكم برباءة املتهم عن جرمية مرتبطة  ذلكاملتصور 

  .جبرمية أشد أدين ا املتهم
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اليت يتعني احلكم ا حىت لو أدين املتهم  فال جيوز للمحكمة العليا أن تذهب إىل أن العقوبة احملكوم ا هي  

عقوبات يعين إدانة املتهم عن اجلرمية األخف  34رمية األخف ذلك ألن احلكم بعقوبة واحدة طبقا للمادة يف اجل

أيضا وما قد يرتبه من عقوبات تكميلية خاصة ذه اجلرمية كما أن عدم قيام اجلرمية احملكوم فيها بالرباءة قد خيل 

لحة يف تقرير هذه اإلدانة وفقا للقانون لترتيب اآلثار ، وللنيابة العامة مص)1(بإدانة املتهم عن اجلرمية األخرى

وال تنطبق النظرية ليها من عقوبات تبعية أو تكميلية، القانونية عليها كاعتبارها سابقة يف العود وما يترتب ع

ف كأصل عام أيضا على األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية التبعية فإذا حكم على املتهم بالتعويض عن مة القذ

والوشاية الكاذبة فطعن على هذا احلكم بالنسبة لتهمة القذف وحدها، فإنه ال حمل النطباق نظرية العقوبة املربرة 

  .على التعويض احملكوم به، بل يقتصر انطباقها على العقوبة املقضي ا يف الدعوى العمومية

للجرمية حىت مع استبعاد ما شاب احلكم من  أن تكون العقوبة املقضي ا داخلة يف نطاق العقوبة املقررة قانونا*

  .اخلطأ يف القانون

ومع ذلك فإن احملكمة الفرنسية اجتهت يف أحكامها احلديثة إىل استبعاد نظرية العقوبة املربرة إذا كان   

 ا تكييف احلكم املطعون فيه اخلاطئ يستوجب عقوبة أشد من تلك املقررة قانونا بالرغم من أن العقوبة احملكوم

تدخل يف نطاق العقوبة الواجب احلكم ا وإعمال النظرية إذا كان نص العقوبة اخلاطئ الذي أخذ به , خطأ

  .احلكم املطعون فيه يقرر عقوبة أقل من العقوبة املقررة قانونا

ات أال يكون اخلطأ الذي شاب احلكم من شأنه التأثري على تقدير العقوبة كأن خيطئ احلكم املطعون فيه يف إثب*

ظرف العود أو أحد الظروف املشددة فمثل هذا اخلطأ جيعل العقوبة مبنية على خطأ قانوين عدل بطريقة غري 

  .، ويضر باملتهم)2(قانونية أسس التقدير املتاحة للقاضي فيؤثر على احملكمة يف تطبيقها للعقوبة

ة يف بطالن متعلق بالنظام العام إذ يتعني هنا عمال نظرية العقوبة املربرة إذا كانت خمالفة القانون متمثلال جمال إل*

على احملكمة إلغاء احلكم وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها من جديد ومن ذلك اإلخالل حبق الدفاع عندما 

   )3(.تعدل احملكمة التهمة على حنو يسيء إىل مركز املتهم دون أن تلفت النظر إىل هذا التعديل
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  د نظرية العقوبة املربرةنق: الفرع الرابع

انتقدت هذه النظرية بالقول بأا تتناقض مع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات حيث يعاقب املتهم عن مة 

ومن ناحية , على التهمة املنسوبة للمتهم حمل تثبت يف حقه رغم أن احملكمة تلتزم بإسباغ الوصف القانوين الصحي

يف نقض احلكم وإعادة حماكمته فتوصف جرميته  - ولو كانت أدبيةحىت –أخرى فإن للمتهم مصلحة أكيدة 

بوصفها الصحيح مىت كان الوصف الذي أدين مبقتضاه أكثر إساءة إىل مسعته وكرامته، أو يربأ من جرمية إذا أدين 

عن م متعددة، بل إن هذه النظرية تسمح بتحديد العقوبة على حنو خاطئ إذ يساهم يف هذا التحديد الوصف 

خلاطئ للجرمية، وتعدد اجلرائم املنسوبة للمتهم خالفا للحقيقة، واكتفاء احملكمة العليا بتصحيح اخلطأ ورفض ا

  )1(.الطعن يكسب احلكم اجلنائي اخلاطئ قوة األمر املقضي فيه، وهذا ما ذهب إليه الفقه الفرنسي يف نقد النظرية

  

  باإلدانةأوجه الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي : املطلب الرابع

حمدد األوجه واحلاالت واألسباب اليت ميكن إسناده - خالفا لطرق الطعن األخرى - إن الطعن بالنقض   

إليها، فإذا بين الطعن على سواها قضى بعدم قبوله، وقد حدد املشرع أوجه الطعن بالنقض على سبيل احلصر يف 

ليا يف السهر على التطبيق السليم للقانون، ج، وذلك مبا يتفق مع دور احملكمة الع.ج.إ.من ق 500نص املادة 

–حتقيقا لوحدة احللول القانونية بالنسبة ملا يعرض على القضاء من وقائع، وجيوز للمحكمة العليا من تلقاء نفسها 

  )2(.أن تستند إىل أي من هذه األوجه تأييدا لطعن مطروح أمامها

  أسباب الطعن بالنقض: الفرع األول

ج وإعماال لنص هذه املادة، .ج.إ.ق 500بالنقض إىل أوجه الطعن الواردة يف املادة تستند حاالت الطعن   

 :فإنه ال جيوز أن يبىن الطعن بالنقض إال يف حدود هذه األوجه الثمانية التالية
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  :اصعدم االختص/ أوال

االختصاص هو أهلية سلطة أو حمكمة يف اختاذ إجراء والفصل يف قضايا معينة فمىت ثبت للمحكمة والية   

القضاء فكان تشكيلها مطابقا للقانون واستوىف أعضاؤها شروط صالحيتهم للجلوس للقضاء تعني البحث عن 

ة ومكان وقوعها أو مكان وجود املتهم نطاق ممارسة تلك الوالية اليت تتعلق بالوضع الشخصي للمتهم ونوع اجلرمي

  .وهذا ما يسمى االختصاص الشخصي والنوعي واحمللي

وهو أهم نواحي االختصاص يف املواد اجلزائية، نظرا لذاتية قانون العقوبات، : االختصاص الشخصي •

وسن واهتمامه بشخصية املتهم وعناصرها وقت ارتكاب اجلرمية كالصفة العسكرية والوظيفة السياسية، 

  .املتهم كمعايري تنسب إىل القضاء العسكري أو قضاء األحداث

ويتحدد االختصاص النوعي للمحاكم وفقا جلسامة اجلرمية اليت حددها املشرع : االختصاص النوعي •

اجلزائري على أساس العقوبة املقررة هلا، فاجلنايات من اختصاص حمكمة اجلنايات، واجلنح من اختصاص 

)1(الفات من اختصاص حمكمة املخالفات وهي بذاا حمكمة اجلنححمكمة اجلنح، واملخ
واملعول عليه يف  

حتديد االختصاص النوعي هو بالوصف القانوين للواقعة كما رفعت ا الدعوى،وكذلك فالس القضائي 

ال يتقيد مبا قضت به حمكمة أول درجة بشأن نوع اجلرمية، ومن قواعده أن حمكمة اجلنايات ختتص يف 

دنية املجراءات اإلولو كانت من اختصاص الس القضائي طبقا لقواعد قانون , لفصل يف الدعوى املدنيةا

 .زائرياجل

حلسم هذه –ويعين معرفة أي حمكمة ختتص بنظر الدعوى إذ حيدد املشرع  :االختصاص احمللي أو املكاين •

وى العمومية يف منطقة جغرافية لكل حمكمة من حماكم الدرجة الواحدة سلطة الفصل يف الدع - املسألة

معينة، مع وجود عالقة بني اجلرمية أو املتهم وبني تلك املنطقة لتنال احملكمة اليت ختتص حمليا ا سلطة نظر 

 .الدعوى والفصل فيها، كأن تكون حمل إقامته، أو حمل القبض عليه، أو مكان وقوع اجلرمية

تعني عدم خمالفتها إال أن املشرع خرج عنها يف حاالت معينة وإن كانت قواعد االختصاص من النظام العام وي

ج .ج.إ.ق 251حتقيقا العتبارات حسن سري العدالة، واستثىن حمكمة اجلنايات بشمول االختصاص، فبنص املادة 

ليس هلا أن تقرر عدم اختصاصها بل يتعني عليها الفصل يف الدعوى العمومية احملالة إليها حىت لو كانت ال ختتص 

ا وفق قواعد االختصاص، وذلك ما مل ينص املشرع على غري ذلك كشأن قسم األحداث، وتطبيقا لذلك إذا 

  جنحة قتل خطأ وجب عليها أن تفصل وجدت حمكمة اجلنايات أن اجلرمية املسندة إىل املتهم ليست جناية قتل بل

  

1 - �  . +C أن 	�01* ا����J$�ت @ U07W	K �8ض وا3



� ��� ر�	�� آ���� �	���� ا���: ا�
	�� ا�������	 دا�� ا�  

 

 

 
122 

ا تقضي يف الدعوى املدنية التبعية مىت قضت بالرباءة أو اإلعفاء من العقاب بنص املادة فيها رغم ذلك، كم

ج، وذلك لتحقيق أكرب قدر من الضمانات يف احملاكمة ألن من ميلك الكل ميلك .ج.إ.ق 361واملادة  316

  .اجلزء

اجلنح واملخالفات  ويعترب عدم االختصاص وجها من أوجه الطعن بالنقض يف أحوال معينة كأن تفصل حمكمة

يف جرمية من اختصاص حمكمة اجلنايات أو قسم األحداث، أو أن تكون غري خمتصة ا حمليا، ويندرج يف خانة 

عدم االختصاص خمالفة مبدأ الفصل بني السلطات كأن تتصدى احملكمة لشرعية قرار إداري وذلك خالفا للقانون، 

 .م العاموقد أسلفنا أن أحكام االختصاص كلها من النظا

  :جتاوز السلطة/ ثانيا

ويتحقق هذا الوجه عندما تستأثر احملكمة بسلطات مل خيوهلا إياها املشرع، ومن قبيل ذلك أن يأمر احلكم 

اجلنائي بوضع مبلغ مايل حتت يد العدالة، ليحصل املدعي املدين على املبلغ الذي حكم له يف التعويض، إذ ليس من 

يب تصرفات النيابة يكم بالتعويض، وكذا انتقاد قرارات السلطة التشريعية، أو تعشأن احملكمة ضمان تنفيذ احل

، وهو ما )1(العامة أو إحدى السلطات اإلدارية، وكذا إصدار قرارات يف املسائل اليت ختتص ا السلطات املذكورة

كذلك الفصل يف وقائع مل الفقرة الثانية من قانون العقوبات، و 116يشكل جرمية يعاقب عليها القانون باملادة 

التصدي : ولية األشخاص اجلنائية رغم عدم إحالتهم على احملكمة، ومثال ذلكؤتنظر أمام احملكمة أو يف مس

  .بالقضاء بتربئة متهم أثناء حبث طعن متهم آخر حكم عليه حبكم صادر باإلدانة

  :خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات/ ثالثا

وهرية متعلقة حبسن سري اجلهاز القضائي، وهي مصلحة عامة للمجتمع، ومن إن القواعد اإلجرائية اجل

ذلك قواعد تنظيم احملاكم وقواعد االختصاص أو ما تعلق مبصلحة اخلصوم كالتكليف باحلضور، أو إبالغ األوامر 

انة مبحام، واألحكام للخصوم، أو حبق املتهم يف الدفاع عن نفسه كاستجواب املتهم قبل حبسه احتياطيا واالستع

أو تتعلق بسري الدعوى العمومية، أو الفصل فيها كأحكام التحقيق االبتدائي أو التحقيق باجللسة، وخمالفة هذه 

القواعد ال يترتب عليها البطالن، إال إذا أدت إىل اإلخالل حبقوق الدفاع، أو حبقوق خصم يف الدعوى بنص املادة 

قواعد اجلوهرية يف اإلجراءات ال يستلزم البطالن، بيد أنه ال يلزم ج ورغم هذا فإن جزاء خمالفة ال.ج.إ.ق 159

  أن تكون هذه املخالفة قد أثرت يف احلكم املطعون فيه، فقد تتعلق بإجراءات التحقيق أمام حمكمة أول درجة مثال، 
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جه البطالن يف الشكل أو يف اإلجراءات ألول مرة أمام احملكمة العليا، إال أنه ال جيوز للخصوم أن يثريوا أو

  .)1(ما مل تتعلق باحلكم املطعون فيه، ومل تكن لتعرف قبل النطق به

وال يصح تأسيس وجه الطعن بالنقض على بطالن يف اإلجراءات وقع أمام حمكمة أول درجة كبطالن 

كمة أو التكليف باحلضور، أو عدم إعالن املعارض جبلسة املعارضة، طلب افتتاح التحقيق، أو أمر اإلحالة على احمل

أو حىت بطالن حكم حمكمة أول درجة وذلك ألول مرة أمام احملكمة العليا، مىت كان الطاعن قد مثل يف جلسة 

املعارضة أو جلسة االستئناف أو ختلف عن حضورمها دون عذر مقبول، وبصفة عامة ال يصلح أساسا كوجه 

بالنقض، استنادا إىل خمالفة القواعد اجلوهرية، كل دفع بالبطالن علم به اخلصوم ومل يتمسكوا به أمام للطعن 

حمكمة املوضوع، وذلك ما مل يكن متعلقا بالنظام العام وال حيتاج إىل حتقيق موضوعي، كالدفع بعدم االختصاص 

تعلقا باحلكم املطعون يف حد ذاته، أما أوجه أو بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو كان هذا الدفع اجلديد م

عدا املتعلقة بالبطالن يف الشكل أو يف اإلجراءات فإنه جيوز إبداؤها يف أية حال كانت عليها –الطعن األخرى 

  .ج.ج.إ.ق 501الدعوى حسب ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة 

  :انعدام أو قصور األسباب/ رابعا

يب وقصوره، فإنه يوجد ما يسمى بانعدام التسبيب الذي خيتلف متاما عن قبل التعرض لعيوب التسب  

العيوب األخرى اليت تصيب احلكم، وتشمل حاالت انعدام التسبيب بعض العيوب اليت تصيب احلكم، وهذه 

بالتايل الصور تبدأ من انعدام األسباب احلقيقية، وهو أن يصدر احلكم خاليا متاما من األسباب والبيانات الالزمة، و

، وتشمل هذه الصورة استحالة مراجعة أسباب احلكم مما يعد خلوا من التسبيب، )2(يكون باطال بطالنا واضحا

وجتدر اإلشارة إىل أن حترير احلكم على منوذج مطبوع ال يعين انعدام التسبيب مادام الثابت أن احلكم قد استوىف 

بعض  ءإغفال مل  يؤثر يف سالمة أسباب احلكمكم، والأسبابه يف النموذج املطبوع مبا يتفق مع منطوق احل

  .ج بالنسبة ألحكام اجلنايات.ج.إ.ق 314البيانات اجلوهرية اليت نص عليها املشرع يف نص املادة 

ويعترب التسبيب غري متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة ال حتقق غرض املشرع من سنه، فإذا حكمت   

يف األسباب على قوهلا بأن التهمة ثابتة من التحقيق والكشف الطيب فإن هذا احلكم احملكمة بإدانة متهم واقتصرت 

يكون معيبا يتعني نقضه لقصور يف التسبيب، ألن أسبابه تبقى متسترة يف ضمري  احملكمة وغري مقنعة للغري، وهلذا 

  :أشكاال عدة، منها كان التسبيب من أعظم الضمانات اليت فرضها القانون على القضاة، ويأخذ القصور فيه
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املطعون فيه على اإلشارة إىل أسباب احلكم يف قضية أو حكم آخرين فهذا يعد انعداما أن يقتصر احلكم  •

  )1(.لألسباب

ومن صور قصور األسباب أن تكون متناقضة فيما بينها مع منطوق احلكم أو تكون حماطة بالشك  •

وواف  أن االام ثابت مما تضمنه حمضر ضبط الواقعة دون بيان شافبقول الوالغموض ومن قبيل ذلك 

 .ولية املتهم دون بيااؤعن مضمونه ووجه االستدالل به، أو القول بأن هناك قرائن جديدة على مس

كعدم بيان مضمون األدلة وعدم بيان العناصر األساسية لواقعة الدعوى وأركان : إىل جانب صور أخرى

وعدم بيان األعذار القانونية وموانع اجلرمية وبيان الشروع أو االشتراك والظروف املشددة وعدم بيان صفة املتهم 

ولية وأسباب اإلباحة واخلطأ يف اإلسناد واالستدالل اخلاطئ، وغموض األسباب وتناقضها مع منطوق ؤاملس

احلكم، والتناقض بني األدلة واخلطأ املنطقي يف االستنتاج، وهذه الصور كلها تدخل يف خانة قصور أو انعدام 

  .لطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي وتضعه حتت طائلة البطالنالتسبيب وتعد وجها من أوجه ا

  :إغفال الفصل يف وجه طلب أو يف أحد طلبات النيابة العامة/ خامسا

ويقصد بإغفال الفصل يف وجه طلب أو إحدى الطلبات تلك الطلبات اجلوهرية اليت تثار أمام احملكمة من 

ن تقرير خربته، وطلب مساع الشهود والدفع ببطالن طرف اخلصوم، واليت تشمل طلب ندب خبري والدفع ببطال

أقواهلم وطلب إجراء املعاينة والدفع ببطالن املعاينة، وطلب فتح باب املرافعة من جديد وتقدمي املذكرات، وطلب 

إحالة الدعوى على التحقيق والدفع ببطالن التحقيق، وهي طلبات ودفوع إن متسك ا أحد أطراف الدعوى 

وعدم الرد أو الفصل يف طلب جوهري يضع احلكم اجلنائي حتت طائلة البطالن،  ،كمة الفصل فيهاوجب على احمل

تكون احملكمة قد فصلت يف  إذ وتؤدي أيضا إىل بطالنه ألن هذا اإلغفال يعد خمالفة لقاعدة جوهرية تتعلق باحلكم

ا، وذلك سواء قدم الطلب من دون أن تكون ملمة جبميع أطرافها مستعرضة جلميع نواحي الرتاع فيه الدعوى

  .املتهم أو املدعي املدين أو من النيابة العامة

تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر درجة أو التناقض فيما قضى / سادسا

  :به احلكم نفسه

احدة واستحال من حمكمة وأحكام صادرة من حماكم متعددة أو فإذا شاب احلكم اجلنائي أي تناقض يذكر بني    

  ، )2(التوفيق بينها كان ذلك مربرا ووجها من أوجه الطعن بالنقض بل ومربرا أيضا لطلب أو التماس إعادة النظر
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وكذلك فالتناقض بني أسباب احلكم ومنطوقه معادل متاما لعدم التسبيب ائيا ألن املنطوق يتحدد باألسباب، 

احتمايل وال ميكن  تقدير احلكم بتعويض للمدعي بهومن قبيل ذلك أن يتناقض احلكم يف حد ذاته فيما قضى به ك

ه، أو أن يستند األمر بأن ال وجه للمتابعة إىل أن املدعي املدين مل يقدم شهودا لتأييد شكواه ديدحت - نظرا لذلك–

 .رغم أنه طلب استكمال التحقيق بسؤال شهود ذكرهم وبني حمل إقامتهم

  :خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه/ سابعا

وتأخذ خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو يف تفسريه صورا ثالثا حلالة واحدة هي اخلطأ يف القانون، 

والنص على جواز الطعن بالنقض يف احلكم املبين على خمالفة القانون يشمل آليا اخلطأ يف التطبيق والتفسري أو 

د إعمال نعاعدة القانونية واجبة التطبيق ق بتجاهل القالتأويل، وتعد خمالفة القانون خطأ مباشرا يف القانون وتتحق

احلكم القانوين الذي تنص عليه، أما اخلطأ يف تطبيق القانون فيتحقق بإعمال نص قانوين ال ينطبق على الواقعة أو 

يق قوبة، والقاضي عند تطبفالنص هو النموذج التشريعي للواقعة املستوجبة للع )1(على إجراءات اخلصومة اجلنائية

جيب عليه أن يكيف الواقعة مع أحد هذه النماذج التشريعية فإذا انتهى إىل مطابقتها وجب عليه احلكم القانون 

بتطبيق ذاك النص، أما اخلطأ يف تأويل القانون فيعىن سوء تفسري احملكمة للقانون واجب التطبيق كاخلطأ يف تفسري 

  .و إعمال القياس يف غري األحوال اليت جيوز فيها إعمالهاملقصود من اصطالحات وعبارات النص واجب التطبيق أ

وبالتايل تتحقق خمالفة القانون إذا جاء فصل احملكمة يف الدعوى متعارضا مع قواعد القانون املوضوعية 

واجبة التطبيق سواء يف قانون العقوبات، أو يف القوانني غري اجلزائية اليت ختتص احملاكم اجلنائية بتطبيقها شأن 

اخلطأ يف توقيع العقوبة كأن يقضي احلكم بعقوبة ختتلف يف نوعها عن : سائل األولية والفرعية، ومن أمثلة ذلكامل

العقوبة الصحيحة أو تقل يف حدها األدىن عنها أو تزيد يف حدها األقصى حىت عند احتادها معها يف النوع، أو 

جوبية، أو جيمع بني عقوبتني أصليتني ال جيوز اجلمع يقضي بعقوبة تكميلية دون نص يقررها أو يغفلها رغم أا و

  (2).بينهما
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اخلطأ يف تطبيق القانون فيكون بعدم إسباغ الوصف القانوين الصحيح عليها كأن يعترب اجلناية جنحة ،  أما

وإخضاع اجلرمية لنص ال تدرج حتت نطاقه أو بإدخال عناصر على اجلرمية ال تدخل فيها أو استبعاد أحد عناصرها 

العمومي، وملكية مال الدولة، واعتبار اآللة سالحا، القانونية املتعلقة بأركان اجلرمية، كعنصر العلنية وصفة املوظف 

ومدى توافر ظرف الليل، وإما باخلطأ يف تكييف الظروف القانونية املشددة أو املخففة واألعذار القانونية ومواقع 

  .عد اخلطأ يف تطبيق القانون وجها من أوجه الطعن بالنقضياملسئولية والعقاب وأسباب اإلباحة وذا 

  :عدام األساس القانوينان/ ثامنا

يعد هذا الوجه عيبا يف تسبيب احلكم فهو يدخل يف خانة القصور يف البيان، وهو بذلك يعد صورة للوجه 

وينعدم األساس القانوين للحكم إذا كانت أسبابه املتعلقة ,الرابع من أوجه الطعن بالنقض يف التشريع اجلزائري 

تسمح للمحكمة العليا مبراقبة مدى سالمة تطبيق احلكم للقانون، حيث  ال تكشف عن عناصر الواقعة اليت,بالواقع 

تلتزم احملكمة ببيان األسباب اليت تربر اختيار تكييف قانوين معني دون غريه، وإال عجزت احملكمة العليا عن مراقبة 

العموم واإلام، أو صحة التكييف القانوين للواقعة، كما ينتفي األساس القانوين للحكم إذا كانت أسبابه بالغة 

اهتمت تلك األسباب ببيان بعض العناصر الواقعية دون أن توضح الشرط الضروري للتكييف القانوين هلذه الوقائع 

ولية املتهم عن جرمية القتل اخلطأ دون أن ؤكأن يقرر احلكم مس،على حنو معني واستخالص حكم القانون عليها 

أوال حيدد احلكم الواقعة حتديدا كافيا ميكن احملكمة العليا من ، طأ والوفاة يوضح مدى توافر عالقة السببية بني اخل

  )1( .مراقبة صحة تطبيق القانون، أو أن يبين احلكم على سبب غري منتج مغفال املسائل األساسية حمل البحث

  ما ال يصلح وجها للطعن بالنقض: الفرع الثاين

ها من أوجه الطعن احملددة قانونا على سبيل احلصر يف املادة خيتار الطاعن يف احلكم اجلنائي باإلدانة وج

ج، وذلك على أساس ما يعتقد أنه خيدم مصلحته ويؤدي إىل إلغاء احلكم املطعون فيه، وذلك بناء .ج.إ.ق 500

على ما يكتشفه من عيوب يف ذلك احلكم، غري أن الطاعن ال جيوز له أن يؤسس طعنه على وجه غري تلك اليت 

أو بتقدير األدلة أو  لى أساس جدل متعلق بوقائع الدعوىطعنه بطريق النقض ع لقانون، فال يصح أن يبينقررها ا

فتقدير هذه اجلوانب متروك حملكمة املوضوع وال ختتص بنظره حمكمة النقض ألا حمكمة قانون ال  ،بتصوير الوقائع

                                                                                                                 .وقائع

وتعد أوجه الطعن موضوعية كلما تعلقت حبصول الواقعة إثباتا أو نفيا دون تكييفها القانوين، أي تقدير       

.ما رأيناانون ك حالة اخلطأ يف تطبيق القاآلثار القانونية املترتبة عليها، فهو خاضع لرقابة حمكمة النقض وتندرج يف  

1- D>ا���: �#=6v� �
��
H ا�# ��: 1	F=! i2 د��ع <��[p3 ز��% w n�\ج ،وآv% �
!�m�� �2
2T3 �4623 �5�G �
وذ�G nول �ة أ��م ا��T[�� ا� =
�50�J6r1 ا!، ��

1 ا�S j وا�	6: �
""Cا� �>V! أو S62ا� �
0ار أو ��ف ]"B ا� ��]T�ص ا�Vv6[ا nذ� S
ا�
� و�1 <"��                                  .ا

��89 ا�7+#��� . د - :أ�� �  .554: ص –ا����� ا�����  –أ�3



� ��� ر�	�� آ���� �	���� ا���: ا�
	�� ا�������	 دا�� ا�  

 

 

 
127 

  :تطبيقات قضائية

  )مناذج صادرة عن احملكمة العليا: (يف أوجه الطعن بالنقض •

ده جماال للطعن بالنقض من املقرر قانونا أن إغفال ذكر النص القانوين املتعلق بالعقوبة التكميلية ال يفتح لوح - 1

ما دامت العقوبة التكميلية مرتبطة بالعقوبة األصلية، ومن املقرر كذلك أنه ال يعيب القرار املطعون فيه أخذه فيما 

انتهى إليه بتبين احلكم دون إضافة إذا ما رأى يف هذه األسباب ما يغين عن إيراد جديد وملا كان كذلك فإن النعي 

ه بالوجه املثار من الطاعن تأسيسا على خرق أشكال جوهرية لإلجراءات وانعدام األساس على القرار املطعون في

  .القانوين غري سديد ويتعني القضاء برفضه

  )293: ، ص1990، 01، الة القضائية، العدد 06/11/1984نقض جنائي جزائري، (  

القانوين حسب ظروف ومالبسات مىت كان من املتفق عليه قانونا وقضاء أن الوقائع تكيف يف إطارها  -2

من قانون  354، أو إملادة 353ارتكاا، فإن كانت سرقة مثال وتوفرت بشأا العناصر املنصوص عليها يف املادة 

العقوبات كيفت بأا جنحة سرقة موصوفة وال يغري من هذا التكييف أي عامل آخر، فإن احلكم خبالف هذا املبدأ 

تكييف وقائع جناية إىل جنحة على أساس الظروف االجتماعية للمتهمني ووجودهم يعد خرقا للقانون، وإعادة 

باخلدمة الوطنية ال يعد تعليال قانونيا وال يغري من إعادة تكييف األفعال املنسوبة للمتهمني أي عامل وظرف 

  . شخصي

  ).306: ،ص1989، 02، الة القضائية، العدد 13/11/1984نقض جنائي جزائري، (

 كان من املقرر قانونا أن تناقض األحكام الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر درجة يعد وجها من مىت -3

أوجه الطعن بالنقض، وكان من املقرر أيضا أن التناقض الذي يعيب احلكم ويبطله هو الذي تتماحى به أسبابه 

ملبدأ يعد خرقا لقاعدة حجية األمر املقضي حبيث ال يبقى بعده ما ميكن محل احلكم عليه، فإن القضاء خبالف هذا ا

  .به

فإذا كان من الثابت أن حمكمة اجلنايات بعد قضائها برباءة املتهم قضت لصاحله بتعويض يدفعه الطرف   

ق إ ج ج وظلت هكذا دعواه املدنية قائمة  316املدين دون أن تفصل احملكمة يف طلبات هذا األخري وفقا للمادة 

ريورة احلكم السابق حائزا لقوة الشيء املقضي به أمام نفس احملكمة اليت ارتأت بأن املتهم إىل أن أرجعت بعد ص

تسبب يف موت الضحية وبناء على ذلك قضت عليه بدفع تعويض لصاحل الطرف املدين وبذلك فإن هذا احلكم 
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ىت كان كذلك األخري يتعارض ويتناقض مع احلكم املدين السابق الذي اكتسب قوة الشيء املقضي به، وم

  .استوجب نقض وإبطال احلكم املطعون فيه

  )250: ، ص1989، 03، الة القضائية، العدد 01/04/1986نقض جنائي جزائري، (

مل يكن صائبا إن اجلمع بني واقعة إصدار أوراق نقدية، وواقعة توزيع أوراق نقدية مزورة يف سؤال واحد  -4

  .يعترب خمالفة لقاعدة جوهرية يف اإلجراءاتبينما كان يقتضي ختصيص سؤال لكل منهما 

  ).263: ، ص57، نشرة القضاة، العدد 29/06/2004نقض جنائي جزائري، (  

من الثابت يف قضاء احملكمة العليا أن ورقة األسئلة تعترب من الوثائق األساسية يف كل حماكمة جنائية وجيب أن  -5

القرار من طرف الرئيس واحمللف األول، واإلخالل ذه البيانات تشمل البيانات اجلوهرية، من بينها التوقيع على 

  .يشكل خرقا للقواعد اجلوهرية يف اإلجراءات مما يستوجب النقض

  1: ، ص1999، 02، الة القضائية، العدد 30/06/1998نقض جنائي جزائري، (  
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  :إجراءات مباشرة الطعن بالنقض وشروطه الشكلية: املبحث الثالث

ا كان الطعن بالنقض طريقا استثنائيا للطعن يف األحكام اجلنائية، أحاطه املشرع بعدة شـروط شـكلية   مل

وضوابط إجرائية سعيا منه لضمان اجلدية يف استعماله، وحىت تتفرغ احملكمة العليا لبحث الطعون اجلادة، وتقـوم  

  :بدورها على الوجه املطلوب، وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي

  :امليعاد القانوين للطعن بالنقض يف احلكم: ب األولاملطل

كقاعـدة  –إن الطعن بالنقض كباقي طرق الطعن مقيد مبواعيد معينة، فإذا انقضت استحال على اخلصوم 

، واألصل أن ميعاد الطعن بالنقض إجراء  شكلي جوهري جيـب احترامـه عنـد    )1(استعمال هذا السبيل -عامة

  .قبوله، وفيما يلي نبني ضوابط هذا الشرط وكيفية االمتثال لهمباشرة الطعن بالنقض كشرط ل

  :كيفية احتساب امليعاد: الفرع األول

األصل أن ميعاد الطعن بالنقض القانوين يف التشريع اجلنائي اجلزائري هو مثانية أيام، وذلك سواء بالنسـبة  

فيجوز الطعن فور صدور  -الفقرة األوىل–من ق إ ج ج  498للنيابة العامة أو مجيع أطراف الدعوى، بنص املادة 

احلكم باإلدانة أو يف الثمانية أيام التالية ليوم صدوره بالنسبة ألطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينـوب  

عنهم يوم النطق باحلكم، وإذا كان اليوم األخري ليس من أيام العمل يف مجلته أو يف جزء منه يـتم متديـد املهلـة    

  .)3(أول يوم تال له من أيام العملالقانونية إىل 

من ق إ ج ج، تسري مهلة استعمال الطعن بالنقض من اليوم التـايل للنطـق    762وإعماال لنص املادة 

باحلكم بالنسبة ألطراف الدعوى الذين حضروا أو الذين حضر من ينوب عنهم يوم النطق به حسب الفقرة الثالثة 

ايل ليوم تبليغ القرار املطعون فيه، بالنسبة للحاالت املنصوص عليهـا يف  ق إ ج ج، ومن اليوم الت 498من املادة 

الفقرتني األوىل والثانية اخلاصتني مبغادرة املتـهم   347اخلاصة باألحكام احلضورية االعتبارية، واملادة  345املادة 

لسات الـيت تؤجـل إليهـا    للجلسة باختياره بعد اإلجابة على النداء بامسه، أو امتناعه اختياريا عن احلضور باجل

ق إ ج ج اخلاصـة باملتـهم    350الدعوى، أو جبلسة احلكم رغم حضوره بإحدى اجللسات األوىل، وكذا املادة 

  .الذي يتم استجوابه مبسكنه من طرف احملكمة نظرا ملرضه، ويتم استدعاؤه حلضور اجللسة اليت أجلت إليها القضية
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لك تسري املدة القانونية للميعاد من اليوم التايل لتبليغ القرار بالنسبة ألحكام غرفة االام ألا تصدر وكذ

  .يف الغرفة وال يعلم ا اخلصوم إال بعد التبليغ

  حاالت امتداد امليعاد القانوين: الفرع الثاين

  :يف احلاالت التالية يتم متديد املهلة القانونية للطعن بالنقض وفق مقتضيات خاصة، حنصرها

جل املعارضة أفإن امليعاد ال حيتسب إال من اليوم التايل لليوم الذي ينقضي فيه  :بالنسبة لألحكام الغيابية/ أوال

لتصبح غري مقبولة، ويسري ذلك على النيابة العامة، إذا كان احلكم قد قضى باإلدانة، فإذا كان قد قضى بـالرباءة  

، فال مصلحة للمتهم يف الطعـن فيـه، ومـن     للنيابة العامة من اليوم التايل لصدور احلكم فإن امليعاد يبدأ بالنسبة

البديهي أنه إذا قرر اخلصم الغائب الطعن باملعارضة، فال تبدأ مهلة الطعن بالنقض إال من اليوم التايل لصدور احلكم 

من اليوم التايل ليوم تبليغـه رمسيـا بصـدور    فيها، إذا افترضنا علم الطاعن بصدوره، فإن مل يعلم فإن امليعاد يبدأ 

  .)1(ول عن احلقوق املدنيةؤاحلكم، وتسري هذه املهلة كذلك على املدعي املدين، واملس

إذ متتد املهلة من مثانية أيـام إىل شـهر كامـل    : يف حالة إقامة احد أطراف الدعوى خارج البالد/ ثانيا

يف فقرا األخرية، ويسري ذلك على طعـن   498ليه املادة حيتسب من يوم كذا إىل يوم كذا، وهذا ما نصت ع

  .)2(النيابة إذا ما حكم باإلدانة وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما خارج البالد

والعذر القهري املانع هو السبب الذي حيول دون إمكانية مباشرة  :يف حالة توافر العذر القهري املانع/ ثالثا

انة خالل امليعاد القانوين احملدد بسبب عذر مقنع أقعد الطاعن عن ذلك كمـرض أو  الطعن بالنقض يف احلكم باإلد

  .السجن

إذ متتد املهلة القانونية حىت زوال هذا املانع على أن يقرر الطاعن مباشرة طعنه فور زوال العذر، ونشري إىل   

لته كعذر لتجاوز امليعـاد القـانوين   أن تقدير هذا العذر والشهادة املثبتة له متروك الطمئنان حمكمة النقض فإن قب

  )3(.قبلت الطعن شكال وإن مل تطمئن له تقضي بعد قبوله شكال

كما جتدر اإلشارة إىل أن الطعن بالنقض يبلغ به املستشار املقرر يف الوقت تنبيه كل منهم بأن له أن يودع   

دعوى، وذلك يف مهلة شهر اعتبارا مذكرة رد عليها موقعة من طرف حمام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف ال

  .ج.ج.إ.من ق 513من تاريخ التبليغ حسب نص الفقرة األخرية من املادة 
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ملقرر أن مينح اخلصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من إيداع املذكرة واستيفاء أسانيدهم وجيوز للمستشار ا

ج، ويف حالة انقضاء تلك املهلة يعد احلكم الذي يصدر يف الطعن حضوريا، .ج.إ.من ق 515كما ورد يف املادة 

  )1( .حجل ممنوداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أوتستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إي

  :تطبيقات قضائية

  :امليعاد القانوين للطعن بالنقض

تسري املهلة للطعن بالنقض بالنسبة ألطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق  -1

يكفي حضور املدافع ) ق إ ج 498/3املادة (به اعتبارا من اليوم التايل ليوم النطق باحلكم مع احتساب هذا اليوم 

ولية متثيل موكله باجللسة رغم غياب هذا األخري لتجري املهلة املنصوص عليها بالفقرة الثالثة من ؤمبس الذي تكفل

                                                                                         ج.إ.من ق 491املادة 

  ).65: ص، 1970جوان،  –، أفريل 02ع ,، ن ق 17/06/1969جنائي ج (

مىت كان من املقرر قانونا أن مجيع املواعيد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية مواعيد كاملة ال  -2

 03من الفقرة  498حيسب فيها يوم بدايتها وال يوم انقضائها فإن مهلة الطعن بالنقض املنصوص عليها يف املادة 

كم أو القرار احلضوري كما هو وارد بالنص الفرنسي وليس من نفس القانون تبتدئ من اليوم املوايل لصدور احل

 . كما ورد خطأ بالنص العريب تبتدئ هذه املهلة من يوم النطق باحلكم

األخرية    وإذا كان من الثابت أن القرار املطعون فيه صدر حضوريا يف مواجهة إدارة اجلمارك، إذ أن هذه     

  .كانت ممثلة عند النطق بالقرار

لعدم تسجيل طعن الطرف املدين يف مهلة مثانية أيام، ابتداء من اليوم املوايل لصدور القرار احلضوري  وأنه   

                                                                                       يستوجب عدم قبول الطعن شكال 

 .)335: ، ص1979، 01، م ق ع 1983/ 02/ 22: جنائي ج(

من قانون اإلجراءات اجلزائية، فإن مهلة الطعن  498حيث أنه وفقا ألحكام الفقرة اخلامسة من املادة  -3

ال تسري إال من اليوم الذي تكون فيه املعارضة للقرار الغيايب غري مقبولة، حيث أنه يف قضية احلال، ) مثانية أيام(

ويف هذه احلالة يكون ) املدعي يف الطعن(ابيا مل يبلغ للمتهم فإن مهلة املعارض مل تبدأ بعد، مبا أن القرار الصادر غي

 .                                             طعنه سابقا ألوانه وبالتايل جيب التصريح بعدم قبول الطعن من حيث الشكل

 ).ع غري منشور.ج، م.غ 202134: رقم امللف 2541رقم الفهرس  01/12/1999جنائي ج (
  

  

  

��89 ا�7+#��� . د -  1 � 326ص  –ا����� ا�����  –أ�3



� ��� ر�	�� آ���� �	���� ا���: ا�
	�� ا�������	 دا�� ا�  

 

 

 
132 

  شكل الطعن بالنقض: املطلب الثاين

لقد أوجب املشرع اختاذ إجراءات قانونية معينة تكفل قبول الطعن بالنقض شكال من طـرف احملكمـة   

إىل  504من الذي أفرد له املشرع املواد -العليا، وفيما يلي نبني هذه اإلجراءات اليت حتكم شكل الطعن بالنقض 

  :وذلك على النحو التايل -من ق إ ج ج 512

  التقرير بالطعن: الفرع األول

ينفرد النقض اجلنائي دون النقض املدين ذا اإلجراء، وهو عمل مادي جوهري يعـد منـاط االتصـال    

ـ عن باحملكمة العليا به، ألن التقرير بالطعن هو مبثابة إفصاح الطاعن  م الصـادر يف  رغبته يف االعتراض على احلك

  .الدعوى ضده وإبداء عدم قبوله له دف نقضه كليا أو جزئيا أو تصحيحه

  :أمهيته/ أوال

التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق اإلجراءات اليت جيب أن حتمل بذاا كل مقوماا األساسـية،  

ين الصحيح، فال جتوز تكملـة أي  باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل اإلجرائي على الوجه القانو

بيان يف التقرير بأي دليل خارج عنه أو غري مستمد منه، واحلكمة من ذلك أن الطعن بالنقض طريق غري عـادي،  

وأنه يترتب على جمرد التقرير بالنقض دخوله يف حوزة احملكمة وبه تتصل حمكمة النقض بالطعن واحلكم املطعـون  

  .)1(التقرير كل مقوماته على حنو كاف وشامل ودقيق فيه، لكل ذلك وجب أن حتمل ورقة

  :إجراءاته/ ثانيا

من ق إ ج ج فإن التقرير بالطعن يرفع لدى قلم كتاب اجلهة الـيت أصـدرت    504إعماال لنص املادة 

القرار املطعون فيه، أي حمكمة اجلنايات بالنسبة للحكم باإلدانة، ويتم التوقيع عليه من طرف الكاتـب والطـاعن   

فسه أو حماميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، ويف هذه احلالة األخرية يرفق التوكيل باحملضر الذي حيـرره  بن

الكاتب، وإذا كان الطاعن املقرر ال يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك، وترفق نسخة من احملضر ونسخة مـن  

  .التقرير مبلف القضية

أو برقية إىل قلم كتاب احملكمة كقاعدة عامة يسـتثىن منـها    وال يغين عن التقرير بالطعن إرسال خطاب

 ق إ ج ج، إذ جيوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق  504احلالة اليت قررا الفقرة الرابعة من املادة 
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ق إ ج ج، أن  498مهلة الشهر املقررة بنص املادة مبحكوم عليهم يقيمون يف اخلارج، غري أنه يشترط أنه خالل 

وإال كان الطعن غري مقبول  ، ويكون مكتبه موطنا خمتارا حتمادق على الطعن حمام معتمد يباشر عمله باجلزائرايص

شكال، أما إذا كان املتهم حمبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إىل قلم كتاب احملكمة العليا، مبعرفة مسـبقة  

رئيس السجن الذي يتعني عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إىل يده، وتبلـغ طعـون املـدعي املـدين     ل

وذلك بكتاب موصى عليـه مـن علـم     ىل النيابة العامة وباقي األطرافول املدين من قبل كتاب الضبط إؤواملس

ع اخلصوم يف النقض يف مهلة ال تتعدى بالوصول، كما يبلغ الكاتب الطعن بالنقض املقدم من احملكوم عليه إىل مجي

  .، وال يعتد بفوات هذا األجل يف قبول الطعن)1(يوما اعتبارا من تاريخ التقرير بالطعن" 15"مخسة عشر 

  إيداع مذكرة بأسباب وأوجه الطعن: الفرع الثاين

وإن  ميثل إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض إجراء جوهريا الزما وهو شرط شكلي لقبـول الطعـن    

، إال أن اإلجراءين متعلقان ببعضهما وال يغين أحدمها عن اآلخـر،  )2(كانت متثل إجراء مستقال عن التقرير بالطعن

  : فهما يكونان وحدة إجرائية شكلية ينبغي أن تكون يف احلدود اليت رمسها القانون، وذلك على النحو التايل

  :مهلة إيداع املذكرة/ أوال

قض أن يودع يف ظرف شهر ابتداء من اليوم التايل لتاريخ إنذاره بكتاب موصى يتعني على كل طاعن بالن

ومعها نسخ منها بقـدر مـا يوجـد يف     ه مع علم الوصول من العضو املقرر مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعهعلي

كمة اليت وجيوز إيداع املذكرة إما يف قلم كتاب احملالفقرة األوىل ق إ ج ج،  505ملادة الدعوى من أطراف بنص ا

سجل فيها إيداع التقرير بالنقض أو يف قلم كتاب احملكمة العليا، كما يتعني التوقيع على هذه املذكرة من طـرف  

حمام معتمد لدى احملكمة العليا، إذ نظرا ملكانة احملكمة العليا وعظم املسؤولية امللقاة على عاتق مستشاريها وقضائها 

يقه يف أرجاء البالد، وحىت تتفرغ احملكمة لبحث ما جل من األمـور حلسـم   يف إرساء دعائم القانون وتوحيد تطب

اشترط املشرع أال يترافع أمامها من احملامني إال من كان معتمـدا  لـديها    ئ اليت يسري عليها العمل القضائياملباد

بة احملـامني حملكمـة   ، وتكون خماط)3(وجوبا، وذلك ليكون على درجة عالية من اخلربة القانونية والتجربة واملران

ق إ  505ومباشرة إجراءاته وذلك مبوجب الفقرة الثالثة من املادة  من أجل حتديد املسائل حمل الطعن النقض كتابة

ج ج، ومن املقرر أن توقيع أسباب الطعن من حمام غري معتمد لدى احملكمة العليا يترتب عليه عدم قبـول الطعـن   

  .ن حمام أصالشكال، ويستوي بعدم توقيع األسباب م
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  :مشتمالا/ ثانيا

تشتمل املذكرة على عرض ملخص للوقائع وأوجه الطعن املؤيدة له، واإلشـادة علـى األوراق املقدمـة    

اخلصم  والنصوص القانونية املعدة كسند لتدعيمه، إىل جانب توضيح البيانات الضرورية كذكر اسم ولقب وصفة

احلاضر أو املمثل له، وكذلك موطنه املختار إذا لزم األمر، وذكر هذه البيانات نفسها بالنسـبة لكـل اخلصـوم    

املطعون ضدهم مع استبعاد هؤالء الذين مل تعد هلم مصاحل يف القضية، وهي بيانات إلزامية يف املذكرات املودعـة  

  .)1(باسم األطراف

  :ضوابطها/ ثالثا

احملكمة أن تكـون   ذكرة األسباب على مستوى قلم كتابالطعن وأسبابه املودعة يف ميشترط يف أوجه 

  :كما يلي

حىت يتسىن معرفة ما يوجهه الطاعن على احلكم من عيوب، فال تكـون  : أن تكون واضحة حمددة -1

أسباب الطعن غامضة جمملة يقتصر فيها الطاعن على جمرد استعراض مراحل الدعوى، وأن حييل بيان 

ولو عن ذات الدعوى، ألن ذلك يعد خلوا  ن متهم حوكم من قبللطعن إىل طعن آخر مقدم عوجه ا

من األسباب، وذات األمر إذا نفى الطاعن عن احلكم عدم رده على أوجه الدفاع اجلوهرية املبداة منه 

دون إفصاح عن هذه األوجه أو حتديدها حىت ميكن مراقبة رد احلكم عليها أو مـدى حاجتـها إىل   

  .)2(ردال

وهو إجراء الزم وجوهري إذ أنه ميثل السند الوحيـد علـى صـدور     :التوقيع على أسباب الطعن -2

األسباب ممن وقعها، ألن القانون يستلزم صفة معينة فيمن يوقع مذكرة األسـباب، لـذلك يكـون    

يل خارج التوقيع ضروريا يف حد ذاته، ومن صاحب الصفة املعتربة قانونا، وال جيوز تكملة التوقيع بدل

عن مذكرة األسباب، وإال كانت خالية من التوقيع، وخلو األسباب من التوقيع كاف لبطالا وعدم 

 .قبول الطعن شكال
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قض بأن املناط يف قبـول وجـه   قضت حمكمة الن :أن تكون أسباب الطعن متصلة بشخص الطعن -3

أو النائب عنـه   ؤول عنهأن يكون متصال بشخص الطاعن، وبأن لوالد احلدث أو وليه أو املس الطعن

 الطعن عن شخص احلدث احملكوم عليه، وقضى بأن وجه الطعن ببطالن اإلجراءات اليت بـين  مباشرة

ال يقبل ممن ال شأن له به، وال يتعلق بشخصه بل تعلق بآخر، كان يتمسك  عليها احلكم املطعون فيه

لنيابـة  ول عن احلقوق املدنية، كما جتدر اإلشارة إىل أن اؤاملتهم ببطالن اإلجراءات لعدم إعالن املس

العامة معفاة من تقدمي مذكرة بأسباب الطعن ألن الطلبات اليت يبديها النائب العام تغين عنـها، وال  

تبلغ هذه الطلبات املبداة مبلف القضية ألطراف الدعوى، ولكن هلؤالء أن حيتاطوا ا علما بنص املادة 

 .من ق إ ج ج 5، 4، 3يف الفقرات  510

يقع عبء إثبات إيداع الطعن على الطاعن، إذ يقع على عاتقه : عنوجوب إثبات إيداع أسباب الط -4

وحده إثبات إيداع أسباب طعنه لدى قلم الكتاب املختص خالل امليعاد القانوين، فإذا مل يقم بـذلك  

أو عجز عنه كان الطعن غري مقبول شكال، ويصلح اإليصال الصادر من قلم الكتاب كإثبات إليداع 

 .أوجه الطعنمذكرة األسباب وتقدمي 

  

  :تطبيقات قضائية

 : التقرير بالطعن •

ليه، وإذا قاما بالتصريح وأن يوقعا ع ن يقدمان طعنا أن يقوما بنفسيهماجيب على الطرفني اللذي -1

                           . فالبد هلذا األخري من توكيل يلحق امللف وحيفظ به بواسطة وكيل بذلك

  ).407: عة األحكام، اموعة األوىل، اجلزء الثاين، ص، جممو14/01/1969جنائي جزائري (

يف حوزة حمكمة النقض إن التقرير بالطعن كما رمسه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن  -2

بناء على إعالن ذوي الشأن عن رغبته فيه، ومن مث فإن عدم التقرير بالطعن ال جيعل  واتصاهلا به

وال يغين عنه تقدمي الطاعن األسباب إىل قلم الكتاب يف  النقض قائمة، وال تتصل به حمكمة للطعن

                                                                    . امليعاد ويكون طعنه غري مقبول شكال

 ).20من  17ق  23، س 10/01/1972أحكام حمكمة النقض املصرية، (

                                                         .تقرير بالطعنال تعترب أسباب النقض املقدمة مبثابة  -3

  )392، ص 97، ق 9، ق 9، اموعة الرمسية س 15/12/1980جنائي مصري، (
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 :إيداع مذكرة بأوجه الطعن •

من املقرر قانونا أن الطعن بالنقض الذي مل يقدم فيه مذكرة تبني أسباب وأوجه الطعن، يؤدي إىل عـدم   -1

بنية على األوجه الوارد نصها يف أحكـام  املغري رر أيضا أن مذكرة الطعن بالنقض له شكال ومن املققبو

من ق إ ج ج تؤدي إىل رفضها موضوعا باعتبار أن احملكمة العليا هي هيئة رقابة القـانون   500املادة 

  .وليس هيئة موضوع

  سداد الرسم القضائي: الفرع الثالث

 ، ولضمان اجلدية يف التعامـل معهـا  حلد من الطعون بالنقض املرفوعة أمام احملكمة العليارغبة من املشرع يف ا     

وحىت ال يساء استعمال الطعن بطريق النقض، أوجب املشرع على الطاعن أن يسدد عند رفع التقرير بالنقض رمسا 

  :نبينها فيما يأيتقضائيا كقاعدة عامة عدا حاالت معينة استثناها من هذا اإلجراء وفق ضوابط حمددة س

  :وجوب سداد الرسم القضائي/ أوال

أوجب القانون لقبول طعن احملكوم عليه بالنقض إيداع مبلغ مايل يسمى الرسم القضائي، وذلـك حتـت   

بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنحة أو  د رفع التقرير بالطعن لنقض احلكم، ويسدد عن)1(طائلة عدم قبول الطعن

خيضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي حتت طائلة :  3 ،1،2/ من ق إ ج ج 506املادة  خمالفة إعماال لنص

  .عدم القبول باستثناء طعون النيابة العامة

  .وخيضع طعن احملكوم عليه بعقوبة جنحة أو خمالفة لدفع الرسم القضائي وإال كان غري مقبول

، وذلك فيما عدا ما إذا كانـت املسـاعدة   وإال كان غري مقبول ويسدد هذا الرسم يف وقت رفع الطعن

  .القضائية قد طلبت
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  :اإلعفاء من الرسوم القضائية/ ثانيا

ق إ ج ج، أورد املشرع النص علـى   506من املادة  1،2،3استثناءا على القاعدة اليت تقررها الفقرات 

  :اإلعفاء من سداد الرسم القضائي يف احلاالت التالية

إذ يعفى من دفع الرسوم القضائية احملكـوم علـيهم    :بالنسبة للمحكوم عليه  حبكم جنائي باإلدانة -1

عن الشهر، إذ ارتأى املشرع بعقوبة جنائية، واحملكوم عليهم احملبوسني تنفيذا لعقوبة احلبس مدة تزيد 

أن ييسر ويسهل أمام احملكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طريق الطعن حرصا على حقوقهم، وهـذا  

  .ما تنص عليه الفقرة الرابعة من نفس املادة

تعفى النيابة العامة كذلك من دفع الرسوم القضائية عند رفع الطعن بـالنقض،   :بالنسبة للنيابة العامة -2

 ".باستثناء طعون النيابة العامة"يف فقرا األوىل اليت عربت عن ذلك بعبارة  506نص املادة إعماال ل

استثىن املشرع حالة طلب املساعدة القضائية املسبق من تسديد الرسـم   :بالنسبة للمساعدة القضائية -3

رة الثالثة القضائي املفروض على الطاعن عند مباشرة الطعن بالنقض، وذلك ما نستشفه من خالل الفق

ىل مكتـب املسـاعدة   إق إ ج ج إذ أشار إىل طلب املساعدة القضائية الذي يقدم  506من املادة 

مـن ق إ   508القضائية لدى احملكمة العليا للمطالبة بالرسم القضائي لصاحل صاحب الشأن يف املادة 

 .ج ج

تسـديد الرسـم   ق إ ج ج نصت على إعفاء الدولـة مـن    509حيث أن املادة  :بالنسبة للدولة -4

  .القضائي، وكذا من متثيلها مبحام

  :إجراءاته/ ثالثا

يتم عمليا تسديد الرسوم القضائية إما لدى قلم كتاب احملكمة العليا، أو لدى قلم التسجيل لدى اجلهـة  

 اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بالنقض وفق الضوابط السالفة الذكر، حسب ما جاء يف الفقرة الرابعة من املـادة 

  .ق إ ج ج، وال يقبل الطعن الذي مل يسدد فيه الرسم القضائي مىت نص القانون على ذلك 506

ويتم إثبات سداد الرسم القضائي إما حبوالة بريدية مرسلة باسم كبري كتاب احملكمة العليا بقيمـة مبلـغ   

  . فقرا األوىليف 512الرسم القضائي، أو بإيصال يثبت دفع الرسم املذكور حسب ما جاء يف نص املادة 
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  آثار مباشرة الطعن بالنقض على احلكم باإلدانة: املطلب الثالث

  :للطعن بالنقض عند مباشرة إجراءات الطعن بالنقض، ومبجرد إيداعه لدى احملكمة العليا اآلثار التالية

  :األثر املوقف: الفرع األول

 499املـادة  (فإىل أن يصدر احلكم فيه  يوقف تنفيذ احلكم خالل ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن

غري أنه يستثىن من ذلك األوامر الصادرة من حمكمة اجلـنح بإيـداع املتـهم يف    ) من الفقرة األوىل من ق إ ج ج

السجن أو بالقبض عليه بشأن جنح القانون العام املقضي فيها باحلبس مدة ال تقل عن سنة، حىت لو قضت احملكمة 

ق إ  358لس القضائي يف االستئناف بتخفيض عقوبة احلبس إىل أقل من سنة بنص املادة ا ىيف املعارضة أو قض

  .)1( ج ج فإا تظل نافذة رغم الطعن بالنقض

وبالرغم من الطعن بالنقض يفرج فورا بعد صدور احلكم عن املتهم املقضي برباءته أو إعفائـه أو إدانتـه   

الشأن بالنسبة للمتهم احملبوس الذي حيكم عليه بعقوبة احلبس مبجـرد  باحلبس مع إيقاف التنفيذ بالغرامة، وكذلك 

من ق إ ج ج وأخـريا فـإن    3، 2من الفقرة  499استنفاذ حبسه االحتياطي مدة العقوبة احملكوم ا بنص املادة 

  .إ ج من ق 1منن الفقرة  499الطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ ما قضى فيه احلكم من احلقوق املدنية بنص املادة 

  األثر الناقل: الفرع الثاين

ال يعين األثر الناقل للطعن أن الدعوى يف حدود الطعن تنتقل إىل احملكمة العليا ليفصل فيها برمتها كالشأن 

وإمنا يقتصر على القضاء يف صحة األحكام من قبيل أخذها  النقض ليس قضاء موضوعيف االستئناف، إذ أن قضاء 

ن فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، وال ينظر قضاء النقض القضـية  أو عدم أخذها حبكم القانو

إال باحلالة اليت كانت عليها أمام حمكمة املوضوع، وفضال عن ذلك فإن احملكمة العليا إذا ألغي احلكم املنقـوض أو  

املنقوض  مشكلة تشكيال آخـر   أبطله فإنه ال حيكم يف املوضوع وإمنا حييله إىل اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم

فإن احملكمـة تتقيـد   ت ذلك احلكم ويف حدود هذا النطاق أو إىل جهة قضائية أخرى من درجة اجلهة اليت أصدر

 .بصفة الطاعن ومبوضوع أو أوجه الطعن
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  :التقيد بصفة الطاعن: الفرع الثالث

  :يتمثل تقيد احملكمة العليا بصفة الطاعن يف أمرين  

  .عدم جواز طرح الدعوى أمام احملكمة إال إذا كان الطاعن خصما فيها -1

ض مراعاة عدم اإلضرار بالطاعن وحده فقد استقر القضاء على تطبيق هذه القاعدة على الطعن بـالنق  -2

رغم عدم النص عليها وذلك قياسا على الطعن باالستئناف، فاحملكمة ال تستطيع أن تعـدل احلكـم   

أن يتمسك  -لنيابة العامةعدا ا- طاعن ويف املقابل ال جيوز للطاعناملطعون فيه إال مبا حيقق مصلحة ال

لتعويض املقضي مـا  يف طعنه بأوجه الطعن اليت من شأا اإلساءة إليه، سواء من ناحية العقوبة أو ا

واللذين يعتربان يف هذه احلالة مبثابة حد أقصى ال جيوز للمحكمة العليا، وهو ال يصلح خطأ احلكـم  

املطعون فيه بنفسه وللمحكمة احملال إليها الدعوى للحكم فيها أن يتجاوزاه، لكن ال حيول ذلك دون 

 .تقدير الوقائع وإعطائها الوصف الصحيح

مرفوعا من النيابة العامة فإنه جيوز أن حيقق مصلحة النيابة أو مصلحة املتهم باعتبارها متثـل  أما إذا كان الطعن 

  .)1(اتمع الذي من مصلحته براءة الربيء قبل إدانة املسيء

  :التقيد بأوجه الطعن: الفرع الرابع

نقض احلكم لسبب آخر تنظر احملكمة العليا الطعن بالنقض على هدى أوجه الطعن املودعة يف امليعاد، فال ي

مل يتمسك به الطاعن وال يعتمده يف إلغاء احلكم بالنسبة ألحد الطاعنني على أسباب قدمها غـريه، وكـذلك ال   

ـ  ن تتعلـق  أينقض من احلكم إال اجلزء املطعون فيه، إال إذا تبني للمحكمة العليا وجود خمالفة متس النظام العام ك

  .)2(ثريها من تلقاء نفسهتطعون فيه أو باختصاصها فإن احملكمة بتشكيل احملكمة اليت أصدرت احلكم امل
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  :نظر الطعن بالنقض يف احلكم باإلدانة وآثار الفصل فيه:     املبحث الرابع

تنتقل للنظر يف موضوع الطعن بالنقض وتفصل فصل فيه بالقبول،يف شكل الطعن وت بعدما تنظر حمكمة النقض    

فيه بالرفض أو القبول ،ومتد احملكمة العليا عندئذ رقابتها على احلكم املطعون فيـه ، وختتلـف سـلطة احملكمـة     

باختالف نطاق نقض احلكم ،وفيما يلي نبني مظاهر هذه الرقابة ونطاقها من خالل أربعة مطالب حبيث نـبني يف  

ول اإلجراءات أمام احملكمة العليا واحلكم يف الطعن ،ويف املطلب الثاين نناقش تصدي احملكمة ملوضوع الطعـن  األ

 .نطاق نقض احلكم وآثاره سبالنقض ومظاهر رقابتها على احلكم باإلدانة ،أما يف املطلب الثالث فندر

  

  :اإلجراءات أمام احملكمة العليا واحلكم يف الطعن :  املطلب األول 

نبني من خالل هذا املطلب اإلجراءات اليت يسري وفقها الطعن بالنقض يف احلكم باإلدانة على مستوى احملكمة      

  :العليا ،مث نتطرق إىل احلكم يف الطعن ،وذلك على النحو اآليت 

  اإلجراءات أمام احملكمة العليا: الفرع األول

ر املطعون فيه بإنشاء امللف وإرساله إىل النائب العام الذي يبعثه يقوم كاتب اجلهة القضائية اليت أصدرت القرا      

بدوره إىل النيابة العامة لدى احملكمة العليا مع حافظة بيان األوراق، وذلك يف ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير 

كمة الذي حييلـه إىل  بالطعن ويقوم كاتب احملكمة العليا بتسليم امللف يف ظرف مثانية أيام إىل الرئيس األول للمح

وإذا رأى العضو املقرر أن القضية مهيـأة  ) من ق إ ج ج 513مادة (رئيس الغرفة اجلزائية لكي يعني قاضيا مقررا 

عليه، وعلى هذه األخرية أن  –لدى احملكمة العليا  –للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا بإطالع النيابة العامة 

، مث تقيد القضـية  )من ق إ ج ج 516مادة (ثالثني يوما من استالم ذلك القرار تودع مذكرا الكتابية يف ظرف 

جبدول اجللسة مبعرفة رئيس الغرفة وبعد استطالع رأي النيابة العامة سواء أودعت مذكرا أو مل تودعهـا ويبلـغ   

مـن ق إ ج   517مـادة  (علـى األقـل   يام أمجيع أطراف الدعوى املعنيني بتاريخ اجللسة قبل انعقادها خبمسة 

وبعد املناداة على القضية باجللسة يتلو العضو املقـرر  ) من ق إ ج ج 529مادة (ويتوىل الرئيس ضبط اجللسة )ج

املكلف ا تقريره وجيوز أن يسمح حملاميي أطراف الدعوى عند االقتضاء بأن يتقدموا مبالحظات موجزة شـفوية  

احملكمة العليا طلباا قبل إقفال باب املرافعة، وبعـد ذلـك    وتبدي النيابة العامة لدى) من ق إ ج ج 519مادة (

  .)1( )من ق إ ج ج 519مادة (حتال القضية للمداومة لكي تصدر احملكمة احلكم يف تاريخ حمدد 
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  احلكم يف شكل الطعن: الفرع الثاين

  عند النظر يف الطعن بالنقض وقبل التصدي ملوضوعه على شكل الطعن، وحتكم إما تقضي احملكمة العليا      

  :بقبوله أو برفضه كما سنبني يف اآليت

  :قبول الطعن شكال/ أوال

وتقضي حمكمة النقض  بقبول الطعن شكال بعد النظر يف مدى احترامه للضوابط اإلجرائيـة  

ية يف التعامـل مـع احملكمـة العليـا، فـإذا      والشروط املوضوعية اليت وضعها املشرع لضمان اجلد

شروطه املوضوعية املتمثلة يف الصفة واملصلحة يف الطاعن إىل جانب جواز الطعن يف احلكـم   استوىف

التقرير بالطعن وإيداع مذكرة األسـباب وأوجـه   : اجلنائي املعين، وكذا الشروط الشكلية املتمثلة يف

وأوجه الطعن بالنقض وسداد الرسوم القضائية يف احلـاالت  الدفاع وفقا ملا قرره القانون من أحوال 

، ومبجرد قبول الطعن بالنقض من جانبه الشكلي تتصدى احملكمـة  )1(اليت يقتضي فيها القانون ذلك

  .العليا ملوضوعه كما سنبني يف املطلب املوايل

  :رفض الطعن شكال/ ثانيا

كدت من عدم احترامه للشروط وتقضي حمكمة النقض برفض الطعن بالنقض شكال مىت ما تأ

  .املوضوعية واإلجرائية، وعدم استيفائه للمعايري القانونية

  :وتتمثل يف األحوال التالية  

إذا مل يكن للطاعن صفة يف طعنه بالنقض يف احلكم اجلنائي ومل يكن طرفـا يف احلكـم    -1

  .املطعون فيه

 .احلكمإذا مل يكن للطاعن مصلحة أو فائدة يتوخاها من وراء طعنه يف  -2

 .و عدم تقدمي أسبابه أو إيداع مذكرة بأوجه الدفاع وفقا للقانونأعدم التقرير بالطعن  -3
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 .عدم احترام الشكل املقرر يف القانون وامليعاد القانوين للطعن بالنقض يف احلكم -4

 .عدم سداد الرسم القضائي يف احلدود املقررة قانونا -5

عدم جواز الطعن بالنقض يف احلكم إذا كان منصبا على حكم غري ائي، أو غري صـادر   -6

من آخر درجة، أو غري فاصل يف اخلصومة، وقضاء احملكمة العليا بعـدم قبـول الطعـن    

 .بالنقض شكال يعين عدم تصديها للموضوع أصال

  

  التصدي ملوضوع الطعن ومظاهر الرقابة عليه: املطلب الثاين

بعد الفصل يف شكل الطعن، تنظر حمكمة النقض يف املوضوع، واملنطق الذي حيكم حمكمة النقض يف هذا 

الصدد يقتضي اإلجابة عن سؤال هام حول ما إذا كان احلكم مطابقا للقانون من عدمه، فإن كانت اإلجابة 

الطعن بالنقض يف احلكم وإن كان اجلواب بالنفي مت قبول الطعن، وبقبول الطعن بثبوت مطابقته للقانون مت رفض 

يدخل موضوع الطعن بالنقض يف حوزة احملكمة العليا وتتصدى للفصل فيه ومتارس رقابتها القانونية على احلكم 

  : اجلنائي املطعون فيه كما سنفصل فيما سيأيت

  :احلكم يف موضوع الطعن: الفرع األول

م الصادر يف موضوع الطعن قد يكون بالرفض أو بالقبول، وفيما يلي نتعرض لرفض الطعن مث إىل إن احلك

  : قبول الطعن على النحو التايل

  :رفض الطعن/ أوال

تتجاوز وظيفة حمكمة النقض يف رقابتها أو تتجاوز  تقضي احملكمة برفض الطعن إذا تبني أن الطاعن يثري نقطة

ويصدر احلكم برفض الطعن إذا مل يكن ملوضوعه أساس صحيح، أو رفع بطريقة غري  احلدود اإلجرائية لسلطتها،

ج وكذا إذا مل .ج.إ.ق 500سليمة قانونا أو مل تقدم أسباب تتالءم مع أوجه الطعن املنصوص عليها يف املادة 

 :يكن احلكم خمالفا للقانون، ويوجد هنا فرضيتان لرفض الطعن من حيث املوضوع
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وعندما ال تتعرض احملكمة العليا ألسباب الطعن فإا تصدر حكما : عرض ألسباب الطعنحالة عدم الت •

وذلك يف حاالت انقضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة أو التقادم أو العفو ,بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى 

  .)1(الشامل، وبالتايل هي ال تتعرض ألسباب الطعن على اإلطالق

وعندما تتعرض حمكمة النقض ألسباب الطعن فإا تصدر حكما بالرفض : حالة التعرض ألسباب الطعن •

عندما ال يكون احلكم املطعون فيه خمالفا للقانون، أو إذا كان حمل تطبيق نظرية العقوبة املربرة إذ يتم 

من ناحية كون الوجه املثار يف الطعن من أوجه الطعن ,فحص الطعن موضوعيا من طرف احملكمة العليا 

م املقررة قانونا على سبيل احلصر، فإن كانت تتعارض مع التفسري الصحيح لقاضي املوضوع، أو يف احلك

تكون أسباب الطعن غري مبنية على أساس من القانون، فبالتايل فإن رفض احلكم من حيث املوضوع يعلن 

 .عن حقيقة أساسية وهي صحة احلكم املطعون فيه يف جوانبه القانونية

 :موضوع الطعن اإلجراءات بعد رفض -1

إذا تبني أن الطعن مبين على وجه أو أكثر ال يصلح ألن يكون وجها من أوجه الطعن بالنقض كأن يتعلق 

أو ال يستند إىل أساس سليم من القانون، قضت احملكمة العليا بقبول الطعن  وقائع أو حيتاج إىل حتقيق موضوعيبال

القضائية اليت أصدرت احلكم املطعون فيه ويؤشر قلم  شكال ورفضه موضوعا، ويرسل امللف عندئذ إىل اجلهة

ج، وجيوز للمحكمة .ج.إ.ق 522الكتاب على هامش نسخة احلكم املطعون فيه حبكم احملكمة العليا بنص املادة 

، وأن حيكم عليه بالتعويضات املدنية )2(العليا إذا ما انطوى الطعن على تعسف أن حتكم على الطاعن بغرامة مالية

 .ج.ج.إ.ق 525ن ضده بنص املادة للمطعو

 :آثار رفض موضوع الطعن -2

  :ينتج على احلكم برفض موضوع الطعن أربعة آثار تتمثل يف

  .خروج القضية من حوزة احملكمة - 

 .اكتساب القرار أو احلكم حمل الطعن خلاصية عدم القابلية للطعن - 

نفيذ قبل نظر الطعن الذي رفض، إسباغ خاصية النفاذ على احلكم حمل الطعن إذا كان احلكم موقوف الت - 

 .)3(إذ أن احلكم بالرفض يضع اية لألثر املوقف للطعن

 .احلكم بالرفض حيمل الطاعن كافة املصاريف القضائية - 
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  :قبول الطعن/ ثانيا

ج .ج.إ.ق 500يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون مبنيا على أحد األوجه املنصوص عليها يف املادة 

على سبيل احلصر، كما يشترط أن يكون وجه الطعن واضحا حمددا ومبينا ملا يرمي إليه الطاعن، وبالتايل ال يصح 

، وعندما )1(أن يبىن الطعن على ما كان حيتمل أن يبديه املتهم أمام حمكمة املوضوع من دفاع هلم مل يبده بالفعل

احملكوم عليه أو غريه من اخلصوم، فإن هذا النقض حيتمل تقبل حمكمة النقض الطعن املقدم إليها سواء كان من 

أحد الفرضني إما أن يكون مقترنا بالتصحيح أو يكون مقترنا باإلحالة على احملكمة اليت أصدرت احلكم، وإذا رفع 

الطعن بالنقض بطريقة قانونية سليمة، وبين أيضا على أسباب صحيحة فإن احملكمة تنقض احلكم املخالف للقانون 

كما قد يكون جزئيا إذا كان ,تلغيه، وقد يكون النقض آنذاك كليا ميتد أثره إىل كل جوانب احلكم املطعون و

اخلطأ ال يشمل إال جزءا من احلكم املطعون فيه، أو خطأ يف اإلجراء السابق على احلكم، أو إذا حدد الطاعن يف 

  .)2(طعنه نقطة واحدة أو نقاطا معينة يف القرار املطعون فيه

  تصدي احملكمة العليا ألوجه الطعن من تلقاء نفسها: الفرع الثاين

يقصد بالتصدي مبادرة حمكمة النقض إىل إعمال رقابتها على العيوب اليت حلقت باحلكم املطعون فيه من   

خلصم تلقاء نفسها ودون أن يثريها الطاعن، والتصدي يتضمن خروجا استثنائيا على قاعدة التزام احملكمة مبا أثاره ا

الطاعن من عيوب ومآخذ على احلكم املطعون فيه خالل فترة الطعن، ويهدف نظام التصدي كفكرة قانونية إىل 

  .حتقيق العدالة اليت تتمثل يف حسن تطبيق القانون

  :شرعية التصدي/ أوال

التصدي لبعض العيوب اليت تشوب الشق القانوين للحكم على اعتبار  ةأجازت حمكمة النقض الفرنسي  

الطعن كأداة تباشر من خالهلا حمكمة النقض رقابتها على حماكم املوضوع، ويف اجلزائر التزم املشرع خطة التشريع 

الفرنسي وسار على جه من خالل مساحه للمحكمة العليا بالتصدي لعيوب احلكم ومباشرة رقابتها عليه من تلقاء 

جيوز : "ق إ ج ج واليت تنص على أنه 500ادة نفسها، وذلك ما نستشفه من خالل الفقرة األخرية من امل

  ".للمحكمة العليا أن تثري من تلقاء نفسها األوجه السابقة الذكر
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  :طبيعة التصدي املقرر للمحكمة العليا يف املواد اجلنائية واحلكمة فيه/ ثانيا

كم املطعون فيه جائز، إن استقرار املشرع على اعتبار التصدي لعيوب احلكم الواردة يف الشق القانوين للح  

ال يعين أنه يعترب واجبا تلتزم مبباشرته يف كل طعن كلما توفرت ضوابطه، بل استقرت على أنه جمرد رخصة قانونية 

تباشرها كلما تراءى هلا ذلك، يف حني يتجه بعض الفقه إىل أن حق التصدي املقرر حملكمة النقض هو مبثابة واجب 

ق مع املبادئ العامة اليت حتكم نظام النقض واهلدف من إنشائه، إذ ال جدال يف أن تلتزم بإعماله، وهذا الرأي يتف

التزام حمكمة النقض بإلغاء األحكام املخالفة للقانون أو اليت يشوا خطأ يف تطبيقه يتفق مع الفكرة العامة لنظام 

  .الطعن بالنقض، وحنن نؤيد هذا االجتاه ويب باعتباره واجبا على حمكمة النقض

واحلكمة من تقرير التصدي تتمثل يف توسيع سلطة حمكمة النقض يف رقابتها على األحكام ومتكينها من   

خذ وعيوب تبطلها إذا فات على الطاعن التمسك ا، وابتداع هذه آشوا متمراجعتها لنقض وإلغاء األحكام اليت 

بادئ القانونية وحسن تطبيق القانون األداة حيقق اهلدف من نظام النقض الذي يرمي أساسا إىل توحيد امل

  )1(.وتفسريه

 :نطاق التصدي/ ثالثا

إذا كان املشرع قد استهدف من خالل التصدي توسيع دائرة رقابة النقض على األحكام فقد حرص من جهة 

كم أخرى على حتديد جماله وإبراز ضوابطه كي يبقى جمرد استثناء على األصل العام، إذ يتطلب التصدي لعيوب احل

  :القانونية من طرف احملكمة دون متسك الطاعن ا توافر الشروط التالية يف احلكم املطعون فيه

أن يكون هناك طعن بالنقض أثاره أحد اخلصوم على احلكم اجلنائي وأن يكون هذا الطعن مقبوال من  -1

  .طرف احملكمة العليا

تصدي إذا انطوى على إساءة ملركز أن يكون التصدي لصاحل املتهم يف الشق اجلنائي إذ ال جيوز ال -2

املتهم أو تشديد عقوبته، وجمال التصدي هو الدعوى العمومية دون املدنية، رغم أن إعمال هذه 

ي ذلك السلطة قد يؤدي إىل إلغاء الشق املدين بالتبعية ذلك أن قيام عالقة االرتباط بني الشقني يقتض

 .العتبارات حسن سري العدالة
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أن يكون التصدي اة عيوب معينة ويعين ذلك أن يكون هذا العيب وجها من أوجه الطعن  -3

  .ق إ ج ج على سبيل احلصر 500بالنقض اليت أقرها القانون يف املادة 

صل العام أال يكون الفصل يف هذا العيب يقتضي إجراء حتقيق موضوعي، ويقوم هذا الشرط على األ -4

 .على املوضوع والوقائع ضالذي حيول دون رقابة النق

أن يكون وجها لعيب واضح يف احلكم املطعون فيه ألن مناط التصدي ثبوت اخلطأ يف احلكم على  -5

حنو ظاهر وواضح يف مدونات ومنطوق احلكم حبيث ميكن الوقوف عليه دون احلاجة للرجوع إىل 

 .أوراق الدعوى أو غريها

  

  :مظاهر رقابة النقض على احلكم اجلنائي باإلدانة: الثالفرع الث

إن البحث يف موضوع رقابة النقض على احلكم باإلدانة يقودنا إىل الكالم عن مظاهر هذه الرقابة، فإذا 

تأسس الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا ودخل يف حوزا وحتت سلطتها الرقابية فهي إما أن تنقضه وتبطله أو 

  : ك يعين أن هذه الرقابة تأخذ مظهرين مها على التوايلترفضه، وذل

  :رقابة اإلبقاء/ أوال

، ويتحقق كلما تعرضت احملكمة العليا )1(وتتمثل رقابة اإلبقاء يف مراجعة احلكم املطعون فيه وعدم نقضه  

نه استند إىل للحكم مث أبقت عليه كما هو دون املساس به، ومثال ذلك أن جتد الطعن غري قائم على أساس أو أ

أسباب موضوعية وتتميز بطبيعة املوقف الذي تتخذه حمكمة النقض إزاء احلكم املطعون فيه، حبيث تقف منه موقفا 

  .سلبيا يتمثل يف عدم املساس به على حنو يبقيه قائما ومنتجا آلثاره القانونية

حمكمة النقض إزاء  إذا كان مضموا يكمن يف املوقف السليب الذي تتخذه: مناط رقابة اإلبقاء -1

احلكم املطعون فيه، فإن مناطها ال يتسع ليشمل كل موقف سليب تقفه احملكمة من احلكم املطروح 

عليها بل يقتصر على احلاالت اليت تتعرض فيها احملكمة إىل احلكم وأوجه الطعن فيه املثارة يف الطعن 

 .وي على هذا املوقف السليب من احلكممث تنتهي إىل رفضها مما يبقي على احلكم فكل رقابة إبقاء تنط
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معيار هذه الرقابة هو رفض احملكمة ألوجه الطعن املثارة يف الطعن بالنقض بعد  :معيار رقابة اإلبقاء -2

ة إليه كنا بصدد أما إذا مل تناقش أوجه الطعن املوجه, تعرضها للحكم وانتهائها إىل عدم املساس به

رقابة إبقاء، فإذا ما قضت حمكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطعن كان ذلك موقفا سليما وإجيابيا 

من احلكم وال ميثل رقابة إبقاء، ومن مظاهر هذه الرقابة أيضا امتناعها عن نظر الطعن بعد فوات 

ن معيار رقابة اإلبقاء هو تناول امليعاد، وقد يلحق أيضا بالطعن سبب من أسباب السقوط وإمجاال فإ

احلكم وفحصه ومتحيصه من حيث أوجه الطعن فيه، واحلكم بعدم قبوهلا أو رفضها بغض النظر عن 

  .السبب

  :رقابة اإللغاء واإلبطال/ ثانيا

وهي املظهر اآلخر لرقابة احملكمة العليا كمحكمة النقض على احلكم اجلنائي، فإذا انتهت احملكمة إىل 

اب الطعن واألوجه اليت استند إليها الطعن، أو إذا وجدت يف احلكم املطعون فيه واملطروح عليها من سالمة أسب

 le"العيوب ما يوجب إلغاءه، فإا تباشر عليه صورة أخرى من صور الرقابة تتمثل يف رقابة اإلبطال 

contrôle d’annulation " إلغاء احلكم واعتباره كأن واليت من خالهلا قد تقف احملكمة العليا إما عند حد

ه من جديد بعد مل يكن بالنسبة لألطراف دون زيادة على ذلك، أو إعادة القضية إىل حمكمة املوضوع للفصل في

وتعرف الصورة األوىل برقابة اإللغاء والثانية برقابة اإلحالة بعد اإلبطال، وسنتطرق إىل هاتني إلغاء احلكم األول، 

 .املوايل بشيء من التفصيلالصورتني من خالل املطلب 

  

  نطاق نقض احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة وآثاره: املطلب الثالث

تسلك حمكمة النقض مسلكا معينا عند نظر موضوع الطعن بالنقض، من حيث املوضوع وهذا املسلك 

ىل حمكمة يتجه صوب اجتاهني رئيسيني أوهلما وهو الغالب يقرر بأن احملكمة تقضي بنقض احلكم وإحالته إ

املوضوع لتفصل فيه من جديد على أسس معينة ووفق ضوابط حمددة، وثانيهما يقرر أن احملكمة تقضي بنقض 

احلكم مع تصحيحه لوجود أحد األوجه اليت حددها القانون واليت تعيب احلكم املطعون فيه، وذلك حينما ال 

ض احلكم وتصحيحه، وذلك ما سنبينه من ضي بنقوى إىل حمكمة املوضوع ومن هنا تقيوجد مربر إلعادة الدع

  :خالل هذا املطلب كما سيأيت
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  نطاق نقض احلكم: الفرع األول

قد يكون نقض احلكم أو إلغاؤه جزئيا، فقد أسلفنا أن األثر الناقل للطعن يتقيد بصفة الطاعن وبأوجه 

احلكم اخلاصة بالدعوى املدنية،  فإذا كان املدعي املدين هو الطاعن وحده فال يرد النقض إال على أجزاء,الطعن 

فيد وحده من نقض احلكم دون غريه من اخلصوم، ولو كانوا كالطاعن من ستوكذلك فإن الطاعن هو الذي ي

، وذلك تطبيقا لنسبية أثر الطعن، ومن جهة أخرى فإن الطاعن قد يقصر طعنه على نقاط معينة يف )1(حيث الصفة

ذي  شاب هذا احلكم قاصرا على جزء منه بينما يكون باقي احلكم مطابقا احلكم املطعون فيه، أو يكون العيب ال

  .)2(للقانون، كأن يرجع ذلك إىل قضائه بعقوبة تكميلية ال سند هلا من القانون

على أن نقض احلكم فيما عدا تلك األحوال يكون كليا، بل ويكون كذلك حسب ما استقر عليه قضاء 

أجزاء احلكم اليت مل ينصب عليها الطعن، ويفيد منه باقي أطراف احلكم فضال  النقض فيمتد اإللغاء أو النقض على

عن الطاعن، وذلك مىت توافر ارتباط قانوين أو واقعي جيعل التقيد باألثر الناقل للطعن بالنقض منافيا حلسن سري 

  .العدالة

نقض حكم مت إذا ،يها ف يها الرتباطها باألجزاء املطعونففيمتد النقض إىل أجزاء احلكم اليت مل يطعن 

وأحيلت الدعوى إىل حمكمة اجلنايات كي تفصل فيها من جديد  ،حمكمة اجلنايات بناء على طعن املتهم وحده

، رغم ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية اإلضرار بالطاعن )3(حىت بالنسبة لألسئلة اليت أجاب احمللفون عليها بالنفي

ذلك فنقض احلكم بالنسبة جلرمية تزوير حمرر يستلزم نقضه يف جزئه املتعلق فهو أمر حتمي يف مثل هذه احلالة، ول

جبرمية استعمال احملرر املزور، اليت مل توجه إليها أسباب الطعن، ونقض احلكم يف جرمية مرتبطة بأخرى برباط ال 

قيع عقوبة واحدة يستلزم نقضه بالنسبة للجرمية األخرى حىت ميكن تو التجزئة ووقوعها مجيعا لغرض واحديقبل 

عنهما هي عقوبة اجلرمية األشد، وميتد أثر الطعن أي النقض واإللغاء إىل غري الطاعن من أطراف احلكم املطعون 

ولو مل يقدم أوجه الطعن أو مل يشر فيها إىل الوجه الذي بين النقض عليه، وذلك عندما تكون اجلرمية املنسوبة  ،فيه

أبطل احلكم يتصل م أيضا، أو كان البطالن مرده عيب يف أحد اإلجراءات واحدة، أو كان العيب الذي  إليهم

  .السابقة على احلكم املطعون فيه كاالعتراف أو التفتيش

على أنه يشترط يف مثل هذه احلاالت أن يكون هذا الطرف الذي امتد إليه أثر الطعن خصما يف احلكم 

  .)4(فيد منهستاملطعون فيه وإال فال ي

  

1 - � i2� �C�  .355ب  11/12/1963
2-  �C�� i2�08/06/1977  210ب.  
3-  �C�� i2�02/10/1975  248ب  03/07/1974، 200ب                                                                                                                                        
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  اآلثار املترتبة على نقض احلكم: الفرع الثاين

أوضحنا أن احملكمة العليا ال شأن هلا مبوضوع الدعوى، ومن مث فإا مىت نقضت احلكم املطعون فيه فال 

لة تشكيال آخر وإىل جهة ائية نفسها مشكجيوز هلا أن تفصل يف الدعوى، ويتعني عليها إحالتها إىل اجلهة القض

، ولكنها قد تكون جهة )523/1مادة (كقاعدة عامة من درجة اجلهة اليت أصدرت احلكم املنقوض  قضائية

أخرى إذا كان ال يوجد باجلهة اليت أصدرت احلكم قضاة آخرون لنظرها من جديد، وقد تكون من درجة غري 

ما إذا كانت هذه األخرية ال اختصاص هلا أصال بنظر الدعوى، أو مل درجة تلك اليت أصدرت احلكم املنقوض ك

 فتكون اإلحالة للجهة,تكن خمتصة وقت احلكم إال بسبب من األسباب القانونية كالشأن يف جرائم اجللسات 

، وإذا ترتب على نقض احلكم )523/2مادة (القضائية املختصة يف العادة بنظرها طبقا لقواعد االختصاص  

  .ر من حمكمة اجلنايات أن مل يبق شيء من الرتاع سوى الدعوى املدنية فتكون اإلحالة إىل احملكمة املدنيةالصاد

للخصومة غري فاصل  ٍٍوقد تكون اإلحالة إىل حمكمة أول درجة إذا كان احلكم املنقوض قد تعلق حبكم منه

أو بعدم القبول أو كانت حمكمة أول صدر تأييدا حلكم حمكمة أول درجة، كاحلكم بعدم االختصاص  يف املوضوع

درجة مل تستنفذ بعد واليتها ومل تفصل يف املوضوع، وبديهي أن احلكم الذي تصدره احملكمة احملالة إليها الدعوى 

  .)1(يف هذه احلالة ال يقبل الطعن فيه مباشرة بطريق النقض ألنه صدر من حمكمة أول درجة

دون إحالة إذا تبني هلا أن الوقائع املثبتة يف احلكم املطعون فيه ال غري  أن احملكمة العليا قد تنقض احلكم 

، أو كان احلكم قد أخطأ يف الوصف القانوين )524/2مادة (تشكل جرمية ما، وحينئذ تقضي برباءة املتهم 

العقوبة وتقضي ب سبغ احملكمة العليا الوصف الصحيحللواقعة وطبق عليها نصا قانونيا غري ذلك الواجب التطبيق، فت

اليت ينص عليها القانون، وللمحكمة يف هذه احلالة أن متارس السلطة التقديرية املقررة لقاضي املوضوع فيما يتعلق 

بتقدير العقوبة فقط، وكذلك ال حمل لإلحالة إذا اقتصر اإللغاء على حذف نص قانوين غري واجب التطبيق أعمله 

  .دا ذلك سليمااحلكم املطعون فيه ما دام احلكم يبقى فيما ع

ويالحظ أخريا أن احملكمة قد حتيل الدعوى إىل حمكمة املوضوع دون نقض احلكم، وذلك إذا أصدر 

  .قانون أصلح للمتهم، بل وتكون اإلحالة إىل نفس اهليئة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه ألنه مل ينقض
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  نظر الدعوى بناء على اإلحالة: الثالفرع الث

يف حالة احلكم بالنقض مع اإلحالة يرسل ملف الدعوى يف ظرف مثانية أيام على اجلهة القضائية املعينة فيه 

، لتنظر الدعوى من جديد على أساس أمر اإلحالة أو التكليف باحلضور الذي أحيلت )527مادة (مع نسخة منه 

  .اليت ألغي حكمهابه الدعوى إىل اجلهة القضائية 

فإذا كان , إال أن سلطة اجلهة القضائية احملالة إليها الدعوى تتقيد حبكم احملكمة العليا بشأن نطاق النقض

النقض كليا امتدت سلطتها إىل كل وقائع الدعويني العمومية واملدنية، ويف مواجهة كل أطراف احلكم املنقوض، 

ة احملال إليها أن تتقيد يف فصلها يف الدعوى حبدود ما نقض من احلكم أما إذا كان النقض جزئيا تعني على احملكم

  .)1(من ق إ ج ج يف فقرتيها األوىل والثانية 524بنص املادة

وبناء على ذلك فإذا كان اجلزء املنقوض خاصا بالدعوى العمومية اقتصرت سلطة احملكمة على تلك 

ومية قد رفعت بعدة م ونقض احلكم بالنسبة لبعضها، فال الدعوى دون الدعوى املدنية، وإذا كانت الدعوى العم

جيوز للجهة املذكورة أن تتعرض للتهم األخرى اليت مل ينقض احلكم بشأا، وكذلك احلال إذا نقض احلكم 

  .بالنسبة لبعض املتهمني دون البعض اآلخر، وذلك مع مراعاة االستثناء اخلاص حبالة االرتباط

محكمة إعادة احلكم بعقوبة أشد من تلك املقررة لاإلضرار بالطاعن فال جيوز ل كما تتقيد احملكمة بعدم

باحلكم املنقوض مىت كان النقض واإلحالة بناء على طعن املتهم وحده وهو ما ينطبق إذا كان احلكم املنقوض 

ىل احلالة اليت إذ يترتب على نقض احلكم أن تعود الدعوى إ) الس القضائي(صادرا من حمكمة الدرجة الثانية 

حكمة اجلنايات كمكانت عليها قبل النقض، أما إذا كان احلكم املنقوض صادرا من حمكمة هي أول وآخر درجة 

فإن احملكمة اليت ستتوىل نظر الدعوى من جديد متلك تشديد العقوبة حىت ولو كان النقض بناء على طعن املتهم 

  .وحده
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  :تطبيقات قضائية

 )مناذج صادرة عن احملكمة العليا: (نطاق نقض احلكم اجلنائي •

به احملكمة العليا يف املسألة إن اجلهة القضائية اليت حتال إليها القضية بعد النقض جيب أن تتبع ما حتكم  -1

القانونية اليت فصل فيها، ويكون عرضة للنقض حكم اجلهة القضائية اليت تفصل بعد اإلحالة يف جمموع القضية 

  .ج.ج.إ.ق 524متجاوزة بذلك واليتها وخمالفة أحكام املادة 

  ).421: اين، ص، جمموعة األحكام، اموعة األوىل، اجلزء الث28/01/1969نقض جنائي جزائري، (

نه يتعني على اجلهة القضائية اليت حتال إليها القضية بعد النقض أن ختضع حلكم أمىت كان من املقرر قانونا  -2

اإلحالة، وذلك فيما يتعلق بالنقطة القانونية اليت قطعت فيها احملكمة العليا، فإن القضاء والتصرف خبالف هذا 

  .النهاحلكم يعد خمالفا للقانون مما يوجب بط

 ).308: ، ص01، الة القضائية العدد 09/11/1984نقض جنائي جزائري، (

  

مىت كان من املقرر قانونا أن الرتاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية ترفع أمام اجلهة القضائية اليت  -3

تهم بضم األحكام اجلزائية أصدرت احلكم، ومن مث فإن قضاة احملكمة الذين قضوا بعدم االختصاص يف طلب امل

الصادرة عنه، يكونوا بقضائهم كما فعلوا مل يعتمدوا على أساس قانوين صحيح، ومىت كان كذلك  النهائية

  .استوجب نقض القرار املطعون فيه

  ).267: ، ص1993نقض جنائي جزائري، الة القضائية، العدد الرابع (

ل يف الدعوى العمومية بعد صدور قرارالس األعلى بالنقض يعرض قراره للنقض، الس الذي أغفل الفص -4

  .واإلحالة

 ).272: ، ص2، عدد 1990، الة القضائية سنة 25/12/1984قرار (

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمـــــــــــــة
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 خــــامتة
 

حسب -وحاولت"الطعن بالنقض يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة"لقد حبثت يف هذه الدراسة موضوع      

حىت تكون  ،ن خالل ربط اجلزئيات بالكلياتتناول هذه الفكرة من جوانب خمتلفة وتأصيلها م -تصوري

وفيما يلي قطوف هذا البحث اليت  ،الدراسة ذات رؤية مشولية يف حماولة لتحديد اخلطوط الرئيسية للموضوع

تربز أهم النتائج اليت توصلت إليها و تبني أهم املقترحات اليت خرجت ا كما تطرح بعض األفكار اليت مل تنل 

.                                                               املتعمقة بعد حظها من الدراسة  

                                                                                
                               :                                                                    النتائج:أوال

فصال يف - نإىل أن احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة هو إعالن لكلمة القانو توصلت يف ختام هذا البحث-1

وتعبريه من ، على اطمئنان عقيدة القاضي اجلنائي إىل اإلدانة بعد إدراكه للواقع وتطبيقه للقانون ءبنا -الدعوى

على الشرعية اجلنائية بشقيها املوضوعي خالل احلكم عن مضمون علمه نتيجة عمل إجرائي مؤسس 

كما بينت أن الطعن بالنقض ليس سوى ،وهو بذلك أهم عمل قضائي يصدر يف اخلصومة اجلنائية، واإلجرائي

آلية قانونية فعلها املشرع قصد مراجعة هذه األحكام والتأكد من صحتها إجرائيا ومدى سالمة النتائج اليت 

                                                                                    .         توصلت إليها قانونيا

ولكنه ألسباب وعوامل متداخلة واقع مل جيد ، وال شك أن اخلطأ يف احلكم الصادر باإلدانة ليس حتميا      

 بد أن يكرس سياسته اجلنائية بيد أن القاعدة أن املشرع وهو بصدد التجرمي والعقاب ال، املشرع بدا من جماته

فاحلكم ،يف إطار األهداف اليت يتوخاها من التشريع لتكون متالئمة مع اآلليات اليت يضعها لتفعيل مبادئه ميدانيا

 اجلنائي الصادر باإلدانة من حمكمة اجلنايات كأول وآخر درجة ال يصيب بالضرورة كبد احلقيقة الواقعية وال

والسري يف سبل الطعن اليت يرمسها املشرع تقود مباشرة إىل الطعن بالنقض أمام ، قاطعةيبت بإدانة املتهم بصفة 

.احملكمة العليا اليت ال حتاكم سوى الشق القانوين للحكم باإلدانة مما يهدر نسبيا كفالة أكرب قدر من العدالة  

 الرتباطهية عظيمة وذلك فلسفة قانون ةأن لتسبيب احلكم اجلنائي الصادر باإلدانالدراسة  كما أظهرت -2

نه أوالتسبيب املنطقي من ش ،عليهم أوفهو وسيلة اخلصوم يف حتقيق علمهم باحلكم الصادر هلم ، حباسة العدالة 

                         .                                                          االقتناع بعدالتهيولد لديهم  أن

العام  الرأيتؤدي دورا هاما يف وقوف  األسبابفإن  ،الشعب باسماجلنائية تصدر  حكاماألإذا كانت و     

 إلظهارالتسبيب وسيلة القاضي كما يعترب ،كسبه الثقة يف القضاء على مدى حتقيقها للردع العام واخلاص وت

 المتدادتكون بوابة  أنكما ميكن ،لى حكمهه املسبق برقابة احملكمة العليا عملالوظيفي ومدى حياده لعمتكنه 
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بل  "كيف اقتنع؟:"إذ ال حتاسبه حمكمة وقائع إىلتنقلب أن الواقعية دون  األسبابإىل  األخريةرقابة هذه 

ن إصدار احلكم اجلنائي باإلدانة يقتضي أل ،إىل يقني باإلدانة كالشحتول كيف  أي "اقتنع؟مباذا " :تسأله

.وبني منهجه االقتناعحرية هذا  املوضوعي والتسبيب حيقق التوازن بني االقتناع  

طريق غري عادي للطعن يف احلكم اجلنائي  بأنهللطعن بالنقض جعلته يوصف  االستثنائيةباغ اخلاصية سإن إ -3

هذه  الرتباطوذلك  ،للتفرقة بينه وبني طرق الطعن األسباب ضابطإىل  استندلرجحان ماذهب إليه الفقه الذي 

وبالتايل فإنه يقيد من حرية الطاعن تقييدا قانونيا  ،ملتمثل يف إعالء احلقيقة القانونيةبدور احملكمة العليا ا األسباب

اليت حصرها املشرع مبوجب املادة  باألوجهبل يلتزم  أسبابطعنه وفق ما يرى من  تأسيسجيعله غري حر يف 

   ، ذا الشكللذلك كان مقيدا  أصلرخصة من  أي استثنائيفالطعن بالنقض هو طعن  ،ج ج إ من ق 500

 االدعوى لذو بناء على ذلك فإن احملكمة  العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون املوضوعية وحياكم احلكم دون 

 أوحتكم برفض الطعن  أنتنحصر يف تدقيق احلكم املطعون فيه فإما  فوظيفتها،فإا ال تعترب درجة ثالثة للتقاضي

.ويف حاالت نادرة تقوم بالنقض دون إحالة ،فيهنظر حتكم بقبوله ونقض احلكم وإحالته إلعادة ال  

لفئات عريضة من املتقاضني باستعمال الطعن بالنقض يسهل عليهم اختاذه وسيلة  ماحالس أننالحظ -4

.        للطعن بالنقض يف املادة اجلزائيةاملوقف  لألثررا ظن ،القضائية اإلحكامتنفيذ  لتأخري أوتسويفية للتملص 

 ألعدادالقضائية الشبيهة باجلزائر عدة حلول اة التزايد الكبري  األنظمةتمدت البلدان ذات قد اعو      

 ،دم جواز الطعن بالنقض يف اجلنح واملخالفاتقضي بعيفهناك فئة تبنت حال جذريا ،احملكمة العليا أمامالطعون 

خصوصا  حقهميف  الصادرة حكاماأليف مراجعة  األفرادساس حبقوق ينطوي على نوع من امل لكن هذا احلل و

                                                                   .         بعقوبات حبس مرتفعةاحملكوم عليهم 

و ذلك عن  ،الطعن بالنقض إىلدف احلد من اللجوء السهل  إدارية إجراءاتسنت  أخرىهناك فئة و     

عدم قبول  إىلجانب مضاعفة حاالت البطالن املؤدية  إىل، ية بشكل ملموسالقضائطريق رفع قيمة الرسوم 

و هناك  ،الذي تبنته فرنسالنقض عدم قبول الطعن با كإجراءكذا تدابري ظرفية ذات طابع تشريعي و الطعن

        يتناىف  أيضا لة قانونية حبتة ، ولكن ذلكأالقضية مس أثارت إذا إالال تقبل الطعن بالنقض  أخرىبلدان 

، وألن هذه الظاهرة يف تفاقم مستمر فقد بات من الضروري إجياد لدولة احلق و القانون األساسيةو املبادئ 

.احللول الكفيلة مبجاتها واحلد منها  
 

:التوصيات : ثانيا   

 نقض كطريقن باللقد حصر املشرع اجلزائري الطعن يف احلكم اجلنائي الصادر عن حماكم اجلنايات بالطع -1

 أدينالقانون ملن  يسمح أنمن غري املعقول  بأنهى وأر ،ق القانوين دون الواقعي للحكماستثنائي يعاجل الش

أمام احملكمة قض أمام الس القضائي مث الطعن بالندرجة  أولخمالفة حق االستئناف حلكم  أوبارتكاب جنحة 

غري الطعن بالنقض  -دد حياته  أوب احلرية و بعقوبة قد تسل - جيد الشخص املدان جبناية  يف حني ال،العليا
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الذي يتبناه  درجتنيالتقاضي على  مببدأيد النظر يف حيثيات القضية و ذلك يصطدم عالعليا اليت ال ت احملكمة أمام

.تدعي مراجعة تشريعية هلذه القضيةاملشرع اجلزائري مما يس  

املبادئ  أهممن  - أسلفناكما  - ألن التسبيب األحكام اجلنائية عموماتسبيب  أووجوب النص على تعليل  -2

فقد بات لذا  ،باإلدانةخاصة ما كان منها صادرا  األحكام إصدارالقانونية و ضابط مهم لعملية والضمانات 

يل لتع وجوبتنص صراحة على  ثج ج حبيإمن ق  314تعديل نص املادة لزاما على املشرع مراجعة أو 

.حتت طائلة البطالن تفاء بورقة األسئلة واألجوبة،و ذلك و عدم اإلكحمكمة اجلنايات  أحكام  

و التشريعية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العدالة البطيئة و كثرة الطعون املتراكمة  اإلداريةتكريس احللول  -3

  :، وذلك عن طريق)1(كرب نسبة من الطعونأاحملكمة العليا خاصة فيما خيص اجلنح و املخالفات اليت تشكل  أمام

 تأخريثر ردعي بالنسبة للطاعنني الذين ال هدف هلم سوى أالرفع النسيب لقيمة الرسوم القضائية ليكون هلا * 

.احلبس بالنسبة لغري املوقوفني بعقوباتالناطقة  األحكامتنفيذ   

.طة سن تشريع يقضي مبنع الطعن بالنقض يف املخالفات و اجلنح عندما تقتصر العقوبة على غرامة مالية بسي*   

.لتحكيماالقضاء كالصلح و الوساطة و  إىل ءاللجوتقلل من  بديلةتفعيل آليات *   

نظرا -)2(قاضيا 150أا حتتوي على حوايل لعمل القضائي للمحكمة العليا و عصرنة تسيريها خاصة اترقية  -4

دد الطعون املتهاطلة و هو عدد قليل مقارنة بع –ئتهاهي إىلللمقاييس املتشددة اليت تعتمدها لوصول القضاة 

على مستوى االس  أوجانب التركيز على التكوين املستمر للقضاة سواء على مستوى احملكمة العليا  إىل،عليها

ة احمللفني على مستوى حماكم اجلنايات عن طريق االستعانة مبحلفني ئاالهتمام يو، القضائية و احملاكم العادية

 إىل ، و ذلكالتجربة امليدانية افتقادهم لالحترافية و اخلربة أثبتت إذ عيةذوي مؤهالت تسمح بتحقيق عدالة نو

أجل زيادة من  حماكم النقض ذات األداء اجليد و املتطور يف اخلارج إىلبعثات دورات تكوينية و جانب القيام ب

.و حتسني املردود النوعي هلذا اجلهاز  كفاءة القضاة الوظيفية  

وال شك أا ال حتمل إجابة قاطعة لكل ،ه من نتائج وما تراءى يل من اقتراحاتكان هذا ما توصلت إلي     

أن - عز وجل-لكين أسأل اهللا، املشكالت احمليطة باملوضوع فهو أوسع من أن يوضع بني دفيت رسالة متواضعة

نت قد فإن ك،ولو بالرتر القليل يف تقدمي اإلضافة املرجوة -وفق قدريت البشرية الناقصة- أكون قد أسهمت

ويف اخلتام أمحد اهللا العلي القدير محدا كثريا جزيال  يليق جبالل ،أخفقت فمن نفسي وإن وفقت ففضل من اهللا

.وجهه وعظيم سلطانه على منة التوفيق  

 ﴿وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب﴾
   88- سورة هود
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 امللخــص

مما ال شك فيه أن احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة هو أهم عمل قضائي يصدر يف اخلصومة اجلنائية، وآية ذلك أن      

احلقيقة اجلنائية ويؤدي إىل استقرار املراكز استصدار حكم ائي حيوز احلجية فيما قضى به، وينهي الرتاع بوصوله إىل 

القانونية يف كنف احترام مبدإ الشرعية هو غاية كافة إجراءات الدعوى العمومية ،سيما إذا تعلق األمر حبكم اإلدانة 

نوين إىل االستثناء بإعالن مركز قا - كمركز قانوين مقرر أصال- بكل ما يثريه من حساسية لكونه يعد انتقاال من الرباءة 

ينفي األصل وينشئ للدولة حقا مباشرا يف توقيع اجلزاء اجلنائي القتصاص حق اتمع عموما والضحية خصوصا، وهذا 

االنتقال مير مبرحلة وسطية ال جتري فيها األمور ذه السهولة، فالقاضي ال جيد أمامه يقينا قاطعا يبين عليه اعتقاده بإدانة 

غري واضحة، وإصدار احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة بوصفه قرارا حامسا يعتمد على املتهم بل جيد وقائع متناقضة و

 ظروف حمددة تسهل استجابة القضاة لفهم الوقائع فهما صحيحا طبقا لنظام منهجي معني يوازن بني املنطق والقانون،

يقة قضائية تتفق إىل حد بعيد ويتأثر بشكل كبري بفحص شخصية املتهم وتقييم مدى خطورته اإلجرامية دف بناء حق 

      .                                                                                                  مع احلقيقة الواقعية

بيد أن صعوبة استصدار حكم جنائي مبنأى عن اخلطإ أقرت ضرورة تكريس طرق الطعن القانونية وهي رخص     

األخطاء اليت قد تشوب األحكام اجلنائية، ومنها الطعن بالنقض الذي يهدف يف  رشرع كوسائل تقوميية حلصوضعها امل

         .صالحية مراقبة حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما وصحيحا -كجهة للنقض-األساس إىل منح احملكمة العليا 

ويتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص جتعله خمتلفا عن غريه من طرق الطعن       

األخرى ،وتتمثل تلك اخلصائص يف كونه طريقا غري عادي للطعن يف األحكام أمام القضاء اجلنائي، إىل جانب كونه 

ون أخطاء الواقع ،كما ال يعد درجة ثالثة من يهدف إىل معاجلة األحكام من الشوائب املتعلقة بأخطاء القانون د

درجات التقاضي يف التشريع اجلزائري ،وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه املشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية 

من ق إ ج، وذلك دف فحص سالمة تطبيق 529إىل  495فبني أطرافه و إجراءاته و حدود ممارسته يف املواد من 

 500حكام اجلنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض احلاالت اليت ورد ذكرها على سبيل احلصر يف املادة القانون يف األ

من ق إ ج اليت مساها املشرع أوجه الطعن بالنقض ،مما مينح ألطراف الدعوى فرصة ملراجعة األحكام اجلنائية الصادرة 

والنصوص القانونية املطبقة  النتائج املتوصل إليهايف حقهم ،والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسالمة 

بشأا، فاحملكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون املوضوعية وال خيتص بإعادة الفصل يف موضوع وعناصر الدعوى 

بل تنحصر وظيفته يف تدقيق احلكم املطعون فيه ، فإما أن حيكم برفض الطعن أو حيكم بقبوله ونقض احلكم وإحالته 

. إلعادة النظر فيه كما ميكن أن يقوم بنقض احلكم دون إحالة   
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    Il ne fait aucun doute que le jugement de condamnation dans la loi pénale est l’un des plus 

importants fait dans le procès pénal, tant que la délivrance d'une décision définitive qui possède 
l’autorité de la chose jugée , et qui rend fin au contentieux en arrivant à la vérité pénale et  qui 
stabilise les centres juridiques en respectant le principe de légitimité est le but de toutes les 
procédures  pénales, surtout si elle vient en vertu de la condamnation avec toute la sensibilité 
concomitante parce qu'il est justement une transition de l'innocence - comme un statut juridique 
original - à l’exception qui nie ce statut juridique et établit un droit direct de l'état à exécuter la 
sanction pénale et à récolter les droits de la communauté en général et la victime en particulier, 
et cette transition passe par un stage moyen où les choses  ne sont pas si facile, car le juge ne 
trouve pas certainement une conviction complète sur laquelle fonder sa croyance de 
condamnation, mais juste des faits contradictoires et imprécis, et le jugement de condamnation 
comme décision ferme dépend des circonstances qui facilite la réponse des juges à comprendre 
les faits selon une équilibration spécifique systématique entre la logique et la loi, et  il est 
fortement influencé par l’évaluation de la personnalité de l'accusé et de sa gravité criminelle afin 
de construire une vérité judiciaire qui s’'accorde largement avec la réalité. 
    Cependant, la difficulté d'obtenir une condamnation pénale sans mal reconnu la nécessité de 
consacrer des méthodes de recours juridiques comme un moyen calendrier pour tenir compte 
des erreurs qui risquent de ternir les dispositions pénales, y compris le pourvoi en cassation, qui 
vise principalement à donner à la Cour suprême - comme cour de cassation - le pouvoir de 
contrôler la bonne application de la loi. 
    Et le pourvoi en cassation se caractérise comme un moyen de contester les jugements par un 
certain nombre de caractéristiques  qui le rendent différent des autres moyens de voies de 
recours, à savoir les caractéristiques d'une manière extraordinaire pour contester les décisions 
de la justice pénale, tout en étant conçu pour répondre aux dispositions d'un but lié à des erreurs 
de droit, sans erreurs réelles, Il n'est également pas un troisième degré de juridiction dans la 
législation algérienne, et est donc exceptionnel il était entouré par le législateur de plusieurs 
contrôles procéduraux et formels entre les branches et les procédures et les limites de l'exercice 
dans les articles de 495 à 529 de C.P.P.A, dans le but de vérifier l'intégrité de l'application des 
lois dans les décisions définitives pénales sur un ou plusieurs des cas mentionnés par limitation 
à l'article 500 du C.P.P.A désigné par le législateur établit le pourvoi en cassation, en donnant 
aux parties l'occasion de réviser les condamnations criminelles dans leur droit, et la vérification 
de la validité ou la nullité de la procédure et la sécurité des conclusions et des textes applicables 
à ce sujet juridique, car la Cour suprême est un dispositif qui surveille l'objectif légitime ne 
s'applique pas à revoir les éléments de l'affaire, mais dans la vérification du jugement attaquée 
et elle examine seulement en vue de faire respecter la loi et de maintenir l’unité d’interprétation 
judiciaire, que se soit en rejetant le pourvoi ou en l'acceptant par une cassation avec renvoi en 
renvoyant le jugement à réexaminer, comme elle peut être une cassation sans renvoi. 
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    There is no doubt that the provision was criminal of conviction is the most important judicial 

issues in the litigation of criminal, and the verse that the issuing of a final possession of authentic, 

as he spent it, and end the conflict, his arrival to the fact criminal and lead to the stability of the legal 

centers within the confines of respect for the principle of legitimacy is the goal of all procedures 

public action, especially if it comes by virtue of conviction with all the concomitant sensitivity 

because it is a transition from innocence - as a legal decision at all - to the exception declaration of 

legal status denies the parent and establish the state direct right in a criminal sanction to crop the 

right of the general community and the victim in particular, and this transition passes Stage centrist 

does not make the things so easily, judge not, he has certainly conclusive upon which to base his 

belief convictions, but find the facts contradictory and unclear, and sentencing the criminal of 

conviction as a firm decision depends on the specific circumstances facilitate the response to the 

judges to understand the facts they are true according to a systematic certain balance between 

logic and law, and is heavily influenced by personal examination of the accused and assess the 

seriousness of crime in order to build a judicial fact agree to a large extent with the actual reality. 

    However, the difficulty of obtaining a criminal conviction free from wrong recognized the need to 

devote methods of legal remedy which licenses and put the legislature as a means calendar to 

account for errors that may mar the criminal provisions, including the cassation appeal, which aims 

mainly to give the Supreme Court - as a of the veto - the power to monitor the proper application of 

the law is applied sound and true. 

    And is characterized by the cassation appeal on the grounds as a way to challenge a number of 

characteristics make it different from other ways other appeal, namely, those characteristics of being 

a way unusual to challenge the provisions in the criminal justice, as well as being designed to 

address the provisions of a bug related to errors of law, without errors, indeed, It also is not a third-

class degrees from the litigation in the Algerian legislation, and so is through the exceptional 

surrounded by the legislature several controls procedural and formal requirements Between the 

limbs and procedures and the limits of the exercise in the articles 495 to 529 of PL, with the aim of 

checking the integrity of law enforcement in the criminal provisions final on one or some of the 

cases mentioned limitation in Article 500 of PL the designated by the legislature draw the cassation 

appeal, giving the parties to proceedings an opportunity to review criminal convictions in their right, 

and verification of the validity or invalidity of the proceedings and the safety of the findings and texts 

applicable legal thereon, The Supreme Court is a device that monitors the legitimate objective does 

not apply to re-determination of the merits and the elements of the case but confined to his job in 

the audit of the contested provision in it, either to judge rejected an appeal or a judge to accept it 

and the appeal and referred to the re-considered, as it can be performed to veto the provision 

without referral. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 المالحـــــــــــق
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:البحثملحق                             

:مناذج من قرارات احملكمة العليا  

 

.تقاضي الطرف املدين ملنحة ال حيرمه من التعويض -تعويضات  - حكم مدين -1  

25/05/1999: قرار بتاريخ 194171: ملف رقم  

احلكم  تقاضي الضحية أجرة من اهليئة املستخدمة ال يعفي املعتدي من تعويضات وأن: املبدأ
يكون قد خاف هذه القاعدة مما  -يف احلال  - املطعون فيه ملا رفض منح التعويض مادياً للضحية 

. يستوجب نقضه  

 
باسم الشعب اجلزائري                                               

قـــرار                                              

 
، وبعد املداولة القانونية 25/05/1999: يف جلستها العلنية بتاريخ - الغرفة اجلنائية  - أصدرت احملكمة العليا     

: القرار اآليت نصه  
: وهم..............املرحوم  و أبناء ............أرملته - 01  
02 - .....................  
03 - ....................  
04 - ....................  
05 - ....................  

احملامي املقبول لدى احملكمة العليا، الكائن مقره، .................../يف حقها وكيلهم األستاذ 
...................... 

.الطاعنني بالنقض من جهة                                                                      
 

.-املدية  -املسجون مبؤسسة إعادة التربية  .....................وبني   
.النايبة العامة  

.املطعون ضدها من جهة أخرى                                                                    
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ىل إاملستشار املقرر يف تالوته تقريره املكتوب، و ..................ماع اىل السيد تبعد اإلس     
.احملامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة............................دالسي  

ضد  16/07/1997بتاريخ  ...........بعد اإلطالع على الطعن بالنقض املرفوع من قبل الطرف املدين       
نية القاضي يف الدعوى املد 08/07/1997: احلكم الصادر عن حمكمة اجلنايات لدىمجلس قضاء املدية بتاريخ

مبلغ مخسن ألف دينار ولكل واحدة من بناا الثالثة  ..............بأدائه لألرملة  ...........على املتهم 
.وحفظ حقوق اجلنني ...............مبلغ ثالثني ألف دينار ومببلغ ثالثني ألف دينار لوالدة اهلالك   

   .الًستوىف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكاوحيث أن الطعن       
املقبول أثارت فيها ثالثة أوجه .............وحيث أن الطاعنة أودعت عريضة بواسطة وكيلها األستاذ       
.للنقض  
  .وحيث أن احملامي العام لدى احملكمة العليا قدم مذكرة خلص فيها النقض احلكم املطعون فيه     

.قانون األجراءات اجلزائية 305ليها املادة املأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية نصت ع: عن الوجه األول  
.بدعوى أن األسئلة اليت وضعتها حمكمة اجلنايات جاءت متشعبة  

.مأخوذ من خمالفة القانون: عن الوجه الثاين  
املتعلقة بالظروف املخففة عندما خفضت العقوبة مخس  53بدعوى أن حمكمة اجلنايات خالفت نص املادة 

.سنوات سجناً  
: معاًعن الوجهني   

حيث أن ما تثري الطاعن يف الوجهني يتعلق بالدعوى العمومية اليت ال جيوز مناقشتها من قبل الطرف املدين     
.بإعتبار حقوقها تنحصر يف الدعوى املدنية فقط  

: عن الوجه الثالث املبين على القصور يف التسبيب  
ي ورفضت منحها التعويض عن الضرر املادي بدعوى أن حمكمة اجلنايات قضت لصاحل الطاعنة بالعويض املعنو

.تتقاضى أجرة من اهليئة املستخدمة  
ىل مطالعة احلكم املدين للمطعون فيه تبني على أن حمكمة اجلنايات قضت لصاحل إوحيث فعالً بالرجوع      

تخدمة الطاعنة بالتعويض املعنوي ورفضت التعويض املادي حبجة أن الطاعنة تتقاضى أجرة من اهليئة املس
.لزوجها املرحوم  

   .من القانون املدين 124وحيث أن على حمكمة اجلنايات الفاصلة يف الدعوى املدنية التقيد بأحكام املادة     
إذ أن تقاضي الطرف املدين أجرة من اهليئة املستخدمة ال حيرمه من حق التعويض املادي الناجم عن الضرر 

.يةالذي تسبب فيه املتهم بتعدي على الضح  
. وبذلك تكون حمكمة اجلنايات قد أخطأت يف تطبيق القانون وعرضت حكمها املدين للنقض  
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:هلـــذه األسبــــاب                                            
-الغرفة اجلنائية  - تقضي احملكمة العليا   

.هوبنقض احلكم املدين املطعون في. بقبول الطعن شكالً وموضوعاً  
القضية واألطراف اىل نفس احملكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون وإبقاء املصاريف وإحالة 

.القضائية على اخلزينة العامة  
 

: واملشكلة من السادة - الغرفة اجلنائية  -بذا صدر القرار بتاريخ الذكور أعاله من طرف احملكمة العليا   
 

الرئيس............................         
املستشار املقرر............................         
.املستشار ............................        
املستشار ............................         

احملامي العام.....................وحبضور السيد   
.طكاتب الضب....................ومبساعدة السيد   

 
كاتب الضبط                                                                   شار املقرر الرئيس املست  
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القصد اجلنائي -حماولة القتل العمدي -2  

1982جانفي19تاريخ القرار  26725ملف رقم  

.القصد اجلنائي هو عنصر من العناصر املكونة جلرمية حماولة القتل العمدي: املبدأ   

 
 الس األعلى

 

العام  امياملستشار يف تالوة تقريره وإىل احمل....................بعد االستماع إىل السيد    
.يف طلباته.........................السيد  
يف ضد احلكم الصادر .........................بعد اإلطالع على الطعن بالنقض الذي قدمه    
من حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء بسكرة، القاضي عليه بالسجن ملدة عشر سنوات من أجل  27/12/1980

.ارتكاب جرمية حماولة القتل العمدي  
.ن الطعن استوىف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكالأحيث      
.فيها أربعة أوجه للنقضمذكرة أثار .....................حيث أن الطاعن أودع بواسطة وكيله األستاذ      
ن حاصل ما ينعاه الطاعن يف الوجه األول خمالفة القواعد اجلوهرية لإلجراءات بالقول أن الدفاع أحيث    

وضع مذكرة التمس فيها من احملكمة طرح سؤال لتغيري وصف اجلرمية من حماولة القتل العمدي مع سبق 
من قانون العقوبات إال أن احملكمة بدون احمللفني  266ة اإلصرار والترصد إىل ضرب وجروح عمدية طبقا للماد

.رفضت ذلك  
حيث أن ما ينعاه الطاعن يف هذا الوجه يف غري حمله وذلك أن احملكمة ملا أجابت باإلجياب باألغلبية فيما    

قد خيص السؤال الرئيسي اخلاص مبحاولة القتل العمدي أصبح السؤال املقترح من قبل الدفاع بدون موضوع و
.رفضته احملكمة  

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن يف الوجه الثاين من الطعن خمالفة القانون بالقول أن السؤال اخلاص مبحاولة    
.القتل العمدي سؤال مبهم و غري كامل ألنه مل يتضمن كافة عناصره  

 
احلكم املطعون فيه يتبني أن حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن يف هذا الوجه وجيه ويف حمله إذ بالرجوع إىل     

جناية حماولة القتل ..............مذنب الرتكابه يوم .................هل املتهم:" السؤال طرح كاآليت  
،وطرح السؤال ذه الكيفية زيادة على غموضه وإامه فهو ................."العمدي على شخص املسمى  

:رمية حماولة القتل العمدي اليت هيناقص ال يتضمن كافة العناصر املكونة جل  
.البدء يف تنفيذ الفعل: أوال  



 ���ـــــــــــــــــــــ�

 

162 

 

.أن هذا التنفيذ مل يوفق لينتج أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها: ثانيا  
.توفر القصد اجلنائي: ثالثا  

.هذا وبدون احلاجة إىل مناقشة األوجه األخرى يتعني نقض احلكم  
 

 لـهذه األسبــــاب

 

يقضي الس األعلى بقبول الطعن شكال وموضوعا ونقض وإبطال احلكم املطعون فيه و إحالة القضية إىل     
.نفس احملكمة مشكلة تشكيال آخر للفصل فيها طبقا للقانون  

.كما تبقى املصاريف على عاتق اخلزينة العمومية    
ة األوىل التابعة للمجلس األعلى و املتكونة من أصدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من طرف الغرفة اجلنائي  

:السادة  
 

رئيس الغرفة..................................                       
مستشار مقرر             .................................                                    

مستشــار             ...............................              
 

.كاتب الضبط....................العام ومبساعة السيد امياحمل........................مبساعدة السيد  
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جيب أن يكون احلكم األول ائيا –العود  -3  

1981مارس05تاريخ القرار  25575ملف رقم  

ة ما إذا كانت العقوبة األوىل صدر يف شأا لتطبيق أحكام العود جيب أن يكون يف حال: املبدأ 
حكم ائي مث ارتكب املتهم على إثرها وقائع جديدة فيجب إذن معاينة وجود العناصر املشترطة 

.لتشخيص حالة العود  

 
 الس األعلى

 

العام  اميتالوة تقريره وإىل احمل املستشار املقرر يف....................بعد االستماع إىل السيد    
من  17/07/1980يف طلباته فصال يف الطعن املقدم فيب .........................السيد

من حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء  12/07/1980ضد احلكم الصادر يف ..........................املسمى
د ج غرامة جلرمية إصدار شيك بدون  4000لغ شهرا حبسا و آداء مب 18البليدة ، الذي حكم عليه بعقوبة 

.من قانون العقوبات 374رصيد تطبيقا للمادة   
.حيث أن الرسم القضائي مسدد     
.............حيث أن الطعن استوىف أوضاعه القانونية وتأييدا لطعنه و نيابة عن املدعي قدم وكيله األستاذ     

.مذكرة مؤسسة على وجه واحد للنقض  

من قانون العقوبات لتسبيب  55،56،57ملوادامأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون ال سيما :حيدالوجه الو
القرار املطعون فيه للعقوبة احملكوم ا على تطبيق نصوص العود بينما العود هو حالة الشخص املرتكب جلرمية 

احملكوم عليه كانت مرتكبة  جديدة بعد صدور حكم اين يف شأنه على جرمية سابقة،واجلرمية املؤاخذ عليها
.قبل العقوبات املشار إليها يف القرار املطعون فيه  

حيث يستخلص من القرار أن العقوبات املصرح ا ضد املدعى أنه أخذ يف اعتباره حالة العود تطبيقا    
.من قانون العقوبات  وما يليها 54ألحكام املادة  

     13/05/1978و 09/07/1977للعود على عقوبات صرح ا يف أنالس القضائي استند يف معاينته  حيث   
.09/05/1976و27/04 و الوقائع املؤاخذ عليها كانت مرتكبة يف  

حيث أن جملس القضاء لتربير تطبيق أحكام العود جيب أن يكون يف حالة ما إذا كانت العقوبة األوىل قد    
.جديدة صدر يف شأا حكم ائي مث ارتكب على إثرها وقائع  
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حيث أن الوقائع املؤاخذ عليها و املستند عليها يف تطبيق العود كانت سابقة على العقوبات املشار إليها يف     
.احلكم املطعون فيه  

وما يليها من قانون العقوبات على املتهم دون معاينة  54ونتيجة لذلك فالتصريح بتطبيق أحكام املواد     
.بذلك جملس القضاء غري مربر لقراره مما يستتبع أن هذا الوجه غري مؤسس وجود شروط حالة العود، يكون  

 

 لـهذه األسبــــاب

 

قرر الس األعلى بقبول الطعن شكال والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال احلكم املطعون فيه         
.لقانونو إحالة القضية واألطراف إىل جملس قضاء اجلزائر للفصل فيها من جديد طبقا ل  

.و االحتفاظ باملصاريف      
أصدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من طرف الغرفة اجلنائية الثانية التابعة للمجلس األعلى و املتكونة من   

:السادة  
 

رئيس الغرفة..................................                       
مستشار مقرر             ............             .....................                       

مستشــار...............................                           
 

.كاتب الضبط....................ة السيددالعام ومبساع امياحمل........................مبساعدة السيد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ـــــــــــــــــــــ�

 

165 

 

مصدرا للحكم الصادر يف الدعوى العموميةأن ورقة األسئلة تعترب أساسا و -4  

1983أكتوبر18تاريخ القرار  33486ملف رقم     

 
 

 باسم الشعب اجلزائري

 قـــرار

 

                  18/10/1983يف جلسته العلنية املنعقدة بتاريخ  - الغرفة اجلنائية األوىل–أصدر الس األعلى 
:لة قانونا القرار اآليت نصهوبعد املداو  

.النائب العام لدى جملس قضاء البويرة: بني  
 الطــــاعن من جهة

:................................و بني  
 املطعون ضده من جهة أخرى

 

العام  امييف تالوة تقريره وإىل احمل.................... بعد االستماع إىل رئيس الغرفة السيد    
.يف طلباته.........................السيد  

و بعد اإلطالع على الطعن بالنقض الذي قدمه النائب العام لدى جملس قضاء البويرة ضد احلكم الصادر يف    
.من مة هتك عرض قاصر......................... من حمكمة اجلنايات، القاضي برباءة 24/04/1982  
.يةحيث أن الطعن استوىف أوضاعه القانون     
 من ق إ ج 299بالنقض مأخوذا من خرق املادة حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للطعن   

د ج يف 200الشاهدة املتخلفة عن احلضور بغرامة قدرها ................. بدعوى أن احملكمة قضت على
.د ج500حني أن احلد األدىن هو   

على قدم طلبات كتابية أثار فيها وجها تلقائيا مأخوذا من انعدام النائب العام لدى الس األ حيث أنو    
.األساس القانوين باعتبار أن ورقة األسئلة غري موجودة بامللف  

يتبني فعال من اوراق امللف وباألخص من كشف املستندات أن ورقة األسئلة اليت تعترب أساسا حيث    
.جودةومصدرا للحكم الصادر يف الدعوى العمومية غري مو  

.و حيث أنه يفترض من ذلك عدم إقامتها من طرف احملكمة     
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 لـهذه األسبــــاب

 

والقاضي  يقضي الس األعلى بقبول الطعن شكال وموضوعا ونقض وإبطال احلكم املطعون فيه    
و بغحالة هذا األخري على نفس احملكمة مشكلة  24/04/1982الصادر يف ....................برباءة

.للفصل فيها طبقا للقانونشكيال آخر ت  
.املصاريف على عاتق اخلزينة العمومية يبقيكما     
صدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من طرف الغرفة اجلنائية األوىل التابعة للمجلس األعلى و املتكونة من بذا   

:السادة  
 

الغرفة رئيس..................................                       
مستشار مقرر             .................................                                    

مستشــار...............................                           
 

.لضبطكاتب ا....................ة السيددالنائب العام ومبساع........................مبساعدة السيد  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 قائمــــــــــة
 المصادر و المراجع



 

 

 

 ا�ـ�ـا�ـ� و ا�ـ��ـ�در

:ا��ا�� ا�������: أو�  

  . سنة بدون - اإلسكندرية -دار الغر اجلامعي -حجية األحكام فقها وقضاء - دمحأإبراهيم السيد / د .1

  . 2006مكتبة اقرأ قسنطينة –الطبعة األوىل  –املعارضة يف األحكام الغيابية يف الفقه اإلسالمي  والقانون الوضعي  –رباج  محدأ/ أ .2

   .199اجلزائر  -ديوان املطبوعات اجلامعية  –اجلزء الثاين  –مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري  –شوقي الشلقاين  محدأ/ د .3

 5 اجلزائر –) ج.م.د(ديوان املطبوعات اجلامعية  –اجلزء الثالث  –مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري  –لشلقاين محد شوقي اأ /د .4

  . 1993 -دار النهضة العربية القاهرة  –اجلزء الثالث  –النقض اجلنائي : اجلزائية  اإلجراءاتالوسيط يف قانون  –محد فتحي سرور أ/ د .5

 . 1993 - دار النهضة العربية القاهرة   - الطبعة الثامنة  –اجلزء األول  –النقض اجلنائي : اجلزائية  اإلجراءاتالوسيط يف قانون  –محد فتحي سرور أ /د .6

 .2000ر اجلزائ –دار هومة   -  األولاجلزء  –اجلزائري و القانون املقارن اجلنائي يف القانون  اإلمثالوضوح يف  أزمة –محد جمحودة أ/ د .7

 .1994القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطبعة الثانية  –القضاء املدين  أمامحجية احلكم اجلنائي  –ادوارد غايل الذهيب / د  .8

 .1990القاهرة  –دار قباء للطباعة و النشر  – األوىلالطبعة  –اجلزائية  اإلجراءاتشرح تعديالت قانون  – ادوارد غايل الذهيب/ د .9

 2005اإلسكندرية  –منشاة املعارف  - دراسة املقارنة  –يقني القاضي اجلنائي  –لي اجلابري ع إميان/ د  .10

 .1993اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  – األوىلالطبعة  –نظام القضائي اجلزائري  – أمقرانبو بشري حمند  /ا .11

 بدون سنة نشر  –باتنة  –مطبعة الشهاب  –الدعوى العمومية : اجلنائية اإلجراءات -بوكحيل األخضر / د  .12

 .1996لبنان  –بريوت  –املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  –احملاكمات اجلزائية  أصول –سليمان عبد املنعم / جالل ثروت ، د/ د  .13

 .1999 اإلسكندرية –دار الفكر اجلامعي  –بالنقض يف املواد اجلنائية دراسة تطبيقية وحتليلية لقانون الطعن  –النقض اجلنائي  –حامد الشريف / د  .14

 .1998 اإلسكندرية –منشاة املعارف  –اجلنائية  اإلجراءات أصولاملرصفاوي يف  –حسن الصادق املرصفاوي / د .15

 1986القاهرة  –دار الفكر العريب  –الطبعة الثالثة  –اجلنائية  األحكامضوابط تسبيب  –رؤوف عبيد / د  .16

 1980القاهرة  –دار الفكر العريب  - الثالثةالطبعة  – األولاجلزء  – اجلنائية لإلجراءاتمشكالت العملية اهلامة  –رؤوف عبيد / د  .17

 .1984 اإلسكندرية –منشاة املعار  –اجلنائية حتليال و تفصيال  اإلجراءات –رمسيس هنام / د  .18

 .1989القاهرة  –دار الفكر العريب  – األوىلالطبعة  – باإلدانةاحلكم اجلنائي الصادر  –عبد اللطيف حسن  سعد/ د  .19

 .دون سنة نشر  –باتنة  –دار الشهاب للطباعة  –اجلنائية اجلزائري  اإلجراءاتشرح قانون  –سليمان بارش / د  .20

 .دون سنة نشر –اجلزائر  –دار مدين للنشر  – احملاكم العسكرية أحكامطرق الطعن ي  –الدين جبار  صالح/ أ  .21

 1990 اإلسكندرية –منشاة املعارف  –املدنية واجلنائية يف ضوء الفقه والقضاء  األحكامحجة  –عبد احلمد الشواريب / د .22

  1990 اإلسكندرية –منشاة املعارف  –البطالن اجلنائي  –عبد احلميد الشواريب /د  .23

 .1996 اإلسكندرية –منشاة املعارف  –سلسلة الكتب القانونية  –املدنية و اجلنائية  األحكامطرق الطعن يف  – يبعد احلميد الشوار/ د  .24

 .2008اجلزائر  –دار هومة  –الطبعة الرابعة  –و القرارات القضائية  األحكامالطعن يف  إجراءاتطق و  –عبد العزيز سعد / م  .25

                                                                         .1991اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للكتاب  –اجلزائية  إلجراءاتامذكرات يف قانون  –عبد العزيز سعد / م  .26

 2003اجلزائر  -دار هومة - شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري- عبد اهللا اوهايية/ د  .27

  

 



 

 

 

 1994القاهرة –دار الكتاب احلديث  -الطبعة األوىل - دراسة مقارنة–ف تسبيب احلكم اجلنائي يف مراحله املختلفة النظرية العامة  –علي حممود علي محودة  /د .28

 1999القاهرة –القانونية  لإلصداراتاملكتب الفين  -ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية–عمرو عيسى الفقي /د .29

 1993 اإلسكندرية-للنشر مطابع املختار  - الطبعة األوىل –نظريتا األحكام و طرق الطعن فيها  –شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  -السعيد كامل/ د  .30

 1993اإلسكندرية   -مطابع املختار للنشر - الطبعة األوىل–دراسة حتليلية يف ضوء الفقه و القضاء  -النقض اجلنائي و تسبيب األحكام أصول  -جمدي اجلندي /م  .31

 1995اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي –الوسيط يف طرق الطعن على األحكام اجلنائية  -حممد امحد عابدين/ م  .32

 1994اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  -الطعن بالنقض يف املواد اجلنائية -حممد امحد عابدين/ م  .33

 2003اإلسكندرية  -منشأة املعارف–ستحدثة طبعة م –الطعن بالنقض املدين  –حممد املنجي / د  .34

 1977اإلسكندرية –ية دار املطبوعات اجلامع –حممد زكي ابو عامر شائبة اخلطأ يف احلكم  اجلنائي /د  .35

         2005اإلسكندرية  - دار الكفر اجلامعي –النظرية العامة يف حقوق الدفاع أمام القضاء اجلنائي  -حممد صاحل العاديل/د  .36

      1984اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية  –اجلزائية اجلزائري  اإلجراءاتن رح قانوش -صبحي جنم حممد/د  .37

    2000األردن - دار الثقافة للنشر –الطبعة األوىل  –قانون أصول احملاكمات اجلزائية  -حممد صبحي جنم/ د  .38

    1989اإلسكندرية  - اع للنشرمكتبة اإلشع -أصول تسبيب األحكام اجلنائية –حممد علي الكيك / د  .39

 2003اإلسكندرية  -مكتبة اإلشعاع للنشر -- الطبعة األوىل -اجلنائية األحكامرقاة حمكمة النقض على تسبيب -حممد علي الكيك/ د  .40

 1993مصر   - دار املطبوعات اجلامعية  –احلكم اجلنائي  -حممد علي سليمان /د .41

 1992اجلزائر -دار اهلدى - التحقيق الطبعة األوىلانات املتهم أثناء مض - حممد حمدة/ د  .42

 .د س-املؤسسة الوطنية للكتاب  اجلزائر -الطبعة األوىل-االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي اجلزائري -مسعود زبدة/أ  .43

 2007قسنطينة - ديوان املطبوعات اجلامعية -اجلزء األول―القانون  اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري -مكي دردوس/د  .44

 2006قسنطينة  وان املطبوعات اجلامعيةيد- اإلجرامكي دردوس املوجز يف علم م/ د  .45

 2010قسنطينة  -ديوان املطبوعات اجلامعية - الطبعة الثانية - املوجز يف علم العقاب - مي دردوس/ د  .46

 1996 اجلزائر - الوطنيةاملؤسسة - اجلزء األول -االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية - موالي ملياين بغدادي/د  .47

 املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر دون سنة نشر -اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري -موالي ملياين بغدادي/ د  .48

 2006اجلزائر  - دار اهلدى -العريب شحط عبد القادر االثبات يف املواد اجلزائية/ نبيل صقر، د/ د  .49

  1989اجلزائر  -ديوان املطبوعات اجلامعية -اإلجراءات اجلزائية اجلزائرياملوجز يف  -نظري فرج مينا/ د  .50

ا��: ������ ������ ��  

 بدون سنة طبع -بريوت -دار الكتب العلمية - اجلزء األول  -اإلمام أبو حامد الغزايل املستصفى من علم األصول .1

 1970القاهرة  -دار الفكر العريب –اجلزء الثاين  -اإلمام أبو زهرة اجلرمية و العقوبة يف الفقه اإلسالمي .2

 1952 -القاهرة -مكتبة النهضة العربية- أسس الفلسفة  - توفيق الطويل/ د .3

 2001 –بريوت  –الطبعة الثامنة دار العلم للماليني  -معجم لغوي عريب: الرائد - جربان مسعود .4

 1982القاهرة  -مكتبة السعادة  -الطبعة األوىل -مد حممد أبو طالب التنظيم القضائي اإلسالميحا/ د .5

 1979بريوت  –دار الشروق  –الطبعة الثالثة  - املعجم الفلسفي - مراد وهبة  / د .6

��  –���� ���� ر�� / د .7����$وت   - � 0./ �.-�ن #�,$ون  –($)! /'���س %$#"! –ا� ��� ا(1997  

  

  

  



 

 

 

  

  :ا����� ا����در:  �����

 2007القاهرة  –دار العدالة و النشر و التوزيع  –حق املتهم يف املعارضة و كيفية الطعن ا  –املهدي  أمحد/ د .1

 2007القاهرة  –دار العدالة  للنشر و التوزيع  -حق املتهم يف االستئناف و كيفية الطعن به   –املهدي  أمحد/ د .2

 1993 اإلسكندرية -منشأة املعارف   –احملاكمة و الطعن يف األحكام  الطبعة األوىل  –رمسيس نام / د .3

 بدون سنة نشر -القاهرة   –دار الفكر العريب  – اجلنائيحدود سلطة القاضي  -مأمون سالمة / د .4

 2002مصر  –دار اجلامعة اجلديدة للنشر  -إحالة الدعوى اجلنائية  –سليمان عبد املنعم / د .5

 1997عية للدراسات و النشر و التوزيع  بريوت ماملؤسسة اجلا –الطبعة األوىل  –أصول اإلجراءات  اجلنائية يف التشريع و القضاء و الفقه  –مان عبد املنعم سلي/ د .6

  2006  سكندريةاإل - دار املطبوعات اجلامعية –التنفيذ يف املواد اجلنائية يف ضوء الفقه و قضاء النقض  إشكاالت -عبد احلكيم فودة  / د .7

  1990 اإلسكندرية –الرباءة و عدم العقاب ف الدعوى اجلنائية  منشأة املعارف  –عبد احلكبم فودة / د .8

 1989اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –التصرف يف التحقيق اجلنائي  –عبد الفتاح مراد /  د .9

 2000 اإلسكندرية –اجلزائية دار اجلامعة اجلديدة  اإلجراءاتأحكام القانون   - عديل أمري خالد  / د  .10

  2002 اإلسكندرية –منشأة املعارف  –اجلزائية  اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون  -عوض حممد عوض  / د  .11

  1986القاهرة _ دار النهضة العربية  –اجلزائية  اإلجراءاتفوزية عبد الستار  شرح قانون / د .12

 1984القاهرة  –دار املطبوعات اجلامعية  –يف التشريع املصري  –اإلجراءات اجلنائية   -حممد زكي أبو عامر  / د  .13

 دون سنة نشر  اإلسكندرية –الدار الفنية للطباعة و النشر  –اإلثبات يف املواد اجلنائية  - حممد زكي أبو عامر / د .14

 1998القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطبعة الثالثة  –شرح قانون اإلجراءات  اجلزائية  –حممود جنيب حسين / د .15

 1995 –مصر  –دار اجلامعة اجلديدة  –علم اجلزاء اجلنائي  –مصطفى حممد أمني / د  .16

 2007مصر  -دار الفكر و القانون   –املشاكل العلمية للعمل التضامين اجلنائي  –هشام اجلميلي / د .17

 

 : را��� ���  :ر#�"! ا� آ��را� و ا����

 1992جامعة اجلزائر  - بن عكنون  – اإلداريةمعهد احلقوق و العلوم  –رسالة ماجستري  –تسبيب األحكام اجلزائية  –عبد القادر سعد  .1

 1980جامعة القاهرة  –كتوراه يف احلقوق درسالة  –اجلنائية املوجزة  اإلجراءات –عبد اهللا عادل خزنة الكاتيب / د .2

 2000 اإلسكندريةجامعة  –حمكمة النقض على موضوع الدعوى اجلنائية رسالة دكتوراه يف احلقوق   رقابة -حجازي حممد مجال الدين حممد / د .3

 

 ����$ : �����'�ت ا�%��#�  :ا��

  2003اإلسكندرية  –عارف منشأة امل –نظرية احلكم اجلنائي و تطبيقاا القضائية  –موسوعة احلم القضائي يف املواد  املدنية و اجلنائية  –عبد احليم فودة / د .1
 1981القاهرة  –الدار العربية للموسوعات  –اجلزء السابع و الثامن  –املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية   -حسن الفكهاين / عبد املنعم حسن ، د/ د .2

 

  :ا��%��ت : #�د#� 
  
 68السنة  1988أكتوبر /سبتمرب  – 8،  7نظرية العقوبة املربرة  مقال  جملة احملاماة  العدد  –أمحد شوقي الشلقاين / د .1
 1989الة القضائية  جانفي  –أمحد جمحودة  رسالة االجتهاد القضائي يف  دولة القانون / د  .2

 
 

 

 



 

 

 

   ا,+*�م �)��'�ت:  #����
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 1981اجلزائر  –اجلزء الرابع  -ية  املكتبة التشريع –اجلنائية اجلزائري مستخرجا من موسوعة التشريعات العربية  اإلجراءاتتشريع  .5

 1969اجلزائر  –اموعة األوىل  اجلزء الثاين  –جمموعة أحكام و قرارات الغرفة اجلنائية للمحكمة العليا  .6
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املؤرخ  08/19و القانون رقم  ،14/04/2002يف املؤرخة  25العدد  –الصادر يف اجلريدة الرمسية  10/04/2002املؤرخ يف  03/ 02رقم  املعدل بقانونو 

 .16/11/2008يف 

 06/22، وفقا لكل التعديالت األخرية اىل غاية تلك املقررة مبوجب القانون  08/07/1966املؤرخ يف  66/156ية اجلزائري الصادر مبوجب األمر رقم ئقانون اإلجراءات اجلزا .2

 .2006سنة  84العدد    ية ، الصادر يف اجلريدة الرمس20/12/2006املؤرخ يف 

 06/22، وفقا لكل التعديالت األخرية اىل غاية تلك املقررة مبوجب القانون رقم  08/07/1966املؤرخ يف  66/155قانون العقوبات اجلزائري الصادر مبوجب األمر قم  .3
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، وفقا لكل التعديالت األخرية اىل غاية تلك املقررة مبوجب القانون رقم  08/07/1966املؤرخ يف  66/154ادر مبوجب األمر رقم املدنية اجلزائري الص  اإلجراءاتقانون  .5

 2007سنة  96العدد  –، الصادر يف اجلريدة الرمسية  13/05/2007املؤرخ يف   07/05

 1989سنة   17اجلريدة الرمسية  العدد  –احملكمة العليا و سريها  التعلق بصالحيات 12/1989//12 املؤرخ يف  22/89املرسوم التنفيذي رق  .6
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 - 1993اجلزائر  –الصادرة عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا  –4:العدد –الة القضائية  .7

 1999اجلزائر  –الصادرة عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا  –األول : العدد –الة القضائية  .8

 1999اجلزائر –الصادرة عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا – 2: العدد–الة القضائية  .9

 2003اجلزائر–الصادرة عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا  –األول : العدد –الة القضائية  .10
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قائمة اإلختصارات 

 
 

 
 
 

قاوون اإلجراءات الجزائية الجزائري ق إ ج ج 

قاوون العقوبات الجزائري ق ع  ج 

قاوون اإلجراءات المدوية الجزائري ق إ م ج 

وشرة القضــاة ق . ن

المجلة القضائية ق . م

مجلة المحكمة العليا ع . م. م

مجموعة قرارات الغرفة الجىائية ج . غ. ق. م

:......... صفحة:..........العدد:..... ص:......ع

قرارات صادرة عه المحكمة العليا الجزائرية جىائي جزائري 

 قرارات صادرة عه محكمة الىقض المصريةوقض مصري 

 قرارات صادرة عه محكمة الىقض الفروسيةوقض فروسي 

 


