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ل التمهٌدي ـالفص

ماهٌة الحكم الجزائً 

 

تتصل األحكام القضابٌة بالقانون العام، وذلك نظرا لصدورها من سلطة عامة هً 

السلطة القضابٌة، هذه األخٌرة هً التً تضع ضوابط هذه األحكام المتعلقة بحقوق األفراد 

. جباتهم وكذا حقوق الدولة والتزاماتهااوو

، وهً ةوعلى الرؼم من أن هذه األحكام تتعلق بالقوانٌن الموضوعٌة واإلجرابً

، واشتراكها فً عدة عناصر من حٌث أركانها وشروط (مدنٌة، جنابٌة)كثٌرة ومتنوعة

صحتها كوجوب تسبٌب األحكام، إال أن األحكام الجزابٌة تتسم ببعض الخصوصٌة أو الذاتٌة 

التً تمٌزها عن باقً األحكام القضابٌة وتختلؾ عن باقً ما ٌصدر عن المحاكم، وذلك 

لتعلقها أوال بالواقع والقانون والمنطق على السواء وتمس مباشرة حقوق األفراد وحرٌاتهم 

الفردٌة، وحتى فً مجال القضاء الجنابً فإنها تتمٌز عن القرارات الصادرة من بعض 

، وذلك إلنفرادها بمسألة الٌقٌن الواجب كأساس لألحكام (قضاء التحقٌق)الجهات القضابٌة

 .الجزابٌة حٌن الفصل فً اإلدانة أو الشك حال البراءة

:  وعلى هذا فإننا سوؾ نتناول هذا الفصل التمهٌدي فً ثالث مباحث و هً كالتالً

. تعرٌؾ الحكم الجزابً و بٌان عناصره: المبحث األول

. أنواع األحكام الجزابٌة: المبحث الثانً

. الجهة المناط بها إصدار الحكم الجزابً: المبحث الثالث
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 المبحث األول

  تعرٌف الحكم الجزائً وبٌان عناصره

تم تقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن أساسٌٌن نتناول فً المطلب األول تعرٌؾ الحكم 

.  عناصر هذا الحكمالجزابً و فً المطلب الثانً نتناول 

 المطلب األول

  الحكم الجزائًتعرٌف 

 بٌان التعرٌؾ اللؽوي و التعرٌؾ االصطالحً ،ٌتضمن تعرٌؾ الحكم الجزابً

.  (الشرعً و القانونً)

  اللغوي التعرٌف :الفرع األول

مَح  كَح مَو  َو ِبيّياًا  «:العلم والفقه، قال هللا تعالى: جاء فً لسان العرب فً مادة حَح    َو آَتَويَتُحْل َوااُه احلُحْلُهكُحْل

«
(1)

 .، أي علما وفقها

والعرب تقول  الحكم، العلم والفقه و القضاء بالعدل، وهو مصدر حكم ٌحكم، و

حكمت وأحكمت، وحّكمت بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قٌل للحاكم بٌن الناس حاكم، ألنه 

المخاصمة إلى الحاكم: والمحاكمة،ٌمنع الظالم من الظلم
(2)

 .

 االصطالحً التعرٌف: لثانًالفرع ا

ٌتضمن التعرٌؾ االصطالحً التطرق للتعرٌؾ الشرعً ثم التعرٌؾ القانونً على 

. النحو التالً

التعرٌف الشرعً : أوال

جاء فً كتاب تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة و مناهج األحكام البن فرحون 
اإلخبار عن حكم شرعً على سبٌل : "المالكً بٌان حقٌقة القضاء كما عرفه إبن رشد

، و نقل عن ؼٌره من الشافعٌة قولهم قضى القاضً أي ألزم الحّق أهله واستدل "اإللزام
"فلما قضٌنا علٌه الموت: "على ذلك بقوله تعالى

(3)
 أي ألزمناه وحتمنا به علٌه

(4)
. 

 
                                                 

(1)
 .12اآلٌة : سورة مرٌم 
 .186، ص2000 لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة األولى، دار صادر بٌروت، ،ابن منظور (2)

. 14 اآلٌة:  سورة سبأ(3)
(4)

، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع، 1إبن فرحون المالكً، تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة و مناهج األحكام، ج  
. 12ص 
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فالحكم بهذا المعنى هو فصل الخصومات وإنهاء المنازعات بحكم شرعً على وجه 

اإللزام، معنى ذلك أن الحكم وفق الشرٌعة اإلسالمٌة هو ما ٌصدره القاضً لفض النزاع 

. وقطع الخصومة وٌخرج عنه معنى اإلفتاء والتكلٌؾ

  القانونًالتعرٌف: ثانٌا

عادة ما ٌترك تعرٌؾ أو تحدٌد مدلول األفكار القانونٌة للفقه وشراح القانون، 

فالتشرٌعات الوضعٌة تلتزم دابما باالبتعاد عن إبراز هذه األفكار، فال التشرٌع الفرنسً وال 

دد تعرٌؾ للحكم، بل ٌضع أركانه أو شروط ـشرٌع ٌحـال أي ت جزابري وـال ال المصري و

.إلخ من المقومات األساسٌة للحكم... صحته أو أنواعه
 

 

لهذا عرؾ الفقه مفهومان للحكم مفهوم واسع ومفهوم ضٌق، فالمفهوم الواسع 

للحكم
()

( jugement)  هو كل قرار(décision)  تصدره المحكمة فاصال فً منازعة

معٌنة، سواء كان ذلك خالل الخصومة الجنابٌة أم لوضع حد لها، وٌستوي أن تكون 

المنازعة موضوعٌة أو إجرابٌة
(1).

 

أما المفهوم الضٌق فهو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكٌال صحٌحا فً 

ها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا فً موضوع الخصومة، أو ـخصومة رفعت إلً

فً شق منه أو فً مسألة متفرعة عنه
( 2)

 
(**)

. 

جاء فً تعرٌؾ آخر أن الحكم هو كل قرار ٌصدر فً إطار القوانٌن اإلجرابٌة من  و

طرؾ هٌبة قضابٌة منتصبة بصفة شرعٌة، من شأنه عادة أن ٌنهً الخصومة وأن ٌضع 

حداً للنزاع
(3)

. 

وفقا لهذه التعارٌؾ نجد أنها حددت السلطة التً تصدر الحكم، لكن ما ٌعٌب علٌها 

. هو عدم إبراز جوهر الحكم، ولم ٌبرزو طبٌعته وآثاره

                                                 
()

 باألوامر الجنابٌة والتً تصدر بشأن الحاالت البسٌطة لإلجرام كما فً المخالفات ىإلى جانب األحكام هناك ما ٌسم 
والجنح، وٌجوز تقدٌر العقوبة بشأنها دون أن تسبق بمرافعة أو مداولة، وعلٌه فهذه األوامر ال تعد من قبٌل األحكام بل هً 

على حد تعبٌر القانون أمرا نهابٌا واجب التنفٌذ، علما أن هذه األوامر لن تكون لها قوة إلزامٌة إال إذا أخطر بها المتهم 
وقبل بها، و إال اعتبرت كأن لم تكن، أنظر معوض عبد التواب، األحكام واألوامر الجنابٌة، دار المطبوعات الجامعٌة، 

. 393، ص1988
. 04، ص1989 سعٌد عبد اللطٌؾ حسن، الحكم الجنابً الصادر باإلدانة، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة، (1)
أبرٌل : السنة الثالثة عشرة: العدد الثانً)، مجلة إدارة قضاٌا الحكومة، "الحكم الباطل والحكم المعدوم " ،فٌاض عبٌد ((2

. 447، ص(1969ٌونٌو 
(**
 

)
 .إن تحدٌد مدلول الحكم هو تحدٌد عام ٌشترك فٌه الحكم الجزابً والمدنً على السواء 

. 09المؤسسة الوطنٌة للكتاب، ص:  ٌحً بكوش، األحكام القضابٌة وصٌاؼتها الفنٌة، الجزابر(3)
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فالحكم ٌتطلب علما بوقابع معٌنة وقواعد قانونٌة، وفً تحصٌل هذا العلم تتمثل 

مراحل تكوٌن الحكم، فإذا اكتمل للقاضً هذا العلم واتضحت لدٌه العالقة بٌن الوقابع 

والقانون، استخلص التكٌٌؾ القانونً لهذه الوقابع واآلثار المترتبة علٌه، وببلوغ هذه 

المرحلة فً بناء الحكم كان علٌه أن ٌفرض على أطراؾ الدعوى إرادة القانون فً 

نزاعهم
(1)

. 

وصفوة القول أن الحكم الجزابً ٌكون دابما متعلق بدعوى جزابٌة، أي وجود عالقة 

، فإذا (عالقة بٌن الواقع والقانون)قانونٌة بٌن الوقابع المطروحة والنص القانونً المطبق 

ُوجد هذا التطابق وتبٌن توافر عناصر الجرٌمة فً حق من أسندت إلٌه أقر علٌه حكم 

القانون
(2)

ومن ثم كان الحكم بمثابة قانون واقعً خاص.
(3)

 .

نشٌر إلى أن تسمٌة حكم ٌقصد بها ما تصدره المحاكم االبتدابٌة، فً حٌن عندما 

نكون هنا أمام  (طعن بالنقض استبناؾ)ٌصدر القرار من مجلس قضابً أو المحكمة العلٌا 

قرار
(4)

. 

وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري نجد أنه تطرق ألنواع األحكام 

 كل حكم ٌجب أن ٌنص على »ق إج ج تنص على379الجزابٌة وشروط صحتها، فالمادة 

وٌجب أن ٌشتمل على أسباب ، هوٌة األطراؾ و حضورهم أو ؼٌابهم فً ٌوم النطق بالحكم

 .ومنطوق

. » ......وتكون األسباب أساس الحكم

 حٌث تنص هذه ،ق إج ج314 والمادة 309وفٌما ٌخص محكمة الجناٌات المادة 

ٌجب أن ٌثبت حكم محكمة الجناٌات الذي ٌفصل فً الدعوى العمومٌة »األخٌرة على 

 .» ......مراعاة جمٌع اإلجراءات الشكلٌة المقررة قانونا

:- تمٌٌز الحكم عن باقً أعمال المحاكم: الفرع الثالث

                                                 
. 879، ص1988 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، (1)

مصطفى محمد عبد المحسن، الحكم الجنابً . 13معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص:  أنظر فً تعرٌؾ الحكم(2)
 .323، بدون طبعة، ص2003/2004المباديء و المفترضات، 

 
، 1977محمود نجٌب حسنً، قوة الحكم الجنابً فً إنهاء الدعوى الجنابٌة، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، ( (3

. 50ص
(4) La justice : Rappels terminologiques , document Internet : www،defidoc،com .  

http://www.defidoc.com/
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إن المحاكم
()

 تقوم بإصدار العدٌد من األعمال والقرارات ذات الطابع القضابً، 

. وبالتالً فإنها حتما لٌست من طبٌعة واحدة، بل تختلؾ طبٌعتها باختالفها وتنوعها

فهناك األحكام القضابٌة وهناك القرارات أو األعمال الوالبٌة، والى جانب هذه وتلك 

توجد أعمال اإلدارة القضابٌة
(1)

 .

ولوضع خط فاصل بٌن الحكم وكل هذه األعمال، البد من إٌجاد معٌار ٌمٌز الحكم 

 .عن باقً أعمال المحاكم

وعلى اعتبار أن موضوع دراستنا ٌعنى بالحكم الجزابً، فسوؾ نتطرق أوالً إلى 

. وضع المسألة من الناحٌة المدنٌة ثم من الناحٌة الجزابٌة

 :- تمٌٌز الحكم عن العمل الوالئً: أوالًال 

قد تقوم المحاكم بأوجه نشاط مختلفة ال تعتبر جمعٌها عمال قضابٌا، فالمحكمة قد 

تصدق على صلح أو تعٌن وصٌا أو تأمر بصرؾ مبلػ من المال لقاصر، أو تأذن له بإبرام 

تصرؾ قانونً، وهذه األعمال تعرؾ فً االصطالح العربً باألعمال الوالبٌة
(2)

 حٌث 

جرت محاوالت عدٌدة فً الفقهٌن الفرنسً والمصري إلٌجاد معٌار لتمٌٌز الحكم عن ؼٌره 

:  من األعمال القضابٌة خصوصا األعمال الوالبٌة، وظهر فً ذلك اتجاهان

االتجاه الشكلً - 1

ٌعتمد هذا االتجاه على شكل العمل وإجراءاته دون النظر إلى مضمون العمل أي 

:  أهمهاراالعتداد بالمظاهر الخارجٌة للعمل، وقد ظهر فً هذا االتجاه العدٌد من المعاًٌ

وبموجب هذا المعٌار ٌكون العمل والبٌا إذا ما تم : معٌار حضور الخصم من ؼٌابه. أ

إصداره بناء على عرٌضة مقدمة من صاحب الشأن دون تكلٌؾ الخصم بالحضور فً 

جلسة علنٌة
(3)

  .

                                                 
()

. الجهات القضابٌة بصفة عامة: ٌقصد هنا بلفظ المحاكم 
. 98، ص1988 محمد علً الكٌك، أصول تسبٌب األحكام الجنابٌة فً ضوء الفقه والقضاء، مطبعة اإلشعاع،(1)
نظرٌة الحكم "موسوعة الحكم القضابً فً المواد المدنٌة والجنابٌة على ضوء الفقه وقضاء النقض  ، عبد الحكم فودة(2)

. 47، ص2003، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة ،"المدنً
. 83، ص1990 هشام خالد، مفهوم العمل القضابً فً ضوء الفقه و أحكام القضاء، مؤسسة شباب الجامعة،(3)
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ما ٌعٌب هذا المعٌار أنه ؼٌر جامع مانع، فهناك أعمال والبٌة ال تصدر إال بإعالن 

الخصوم بشأنها وتكلٌفه بالحضور لسماع رأٌه بشأنها، كما هو الحال بالنسبة لطلب المعونة 

. القضابٌة

كما أن إصدار العمل فً جلسة ؼٌر علنٌة لٌس معٌاراً أساسٌاً الن هناك أعمال 

قضابٌة تعقد فً جلسات سرٌة إذا كانت تمس النظام العام واآلداب العامة
(1)

 .

وفقا لهذا المعٌار ٌتمٌز العمل القضابً عن العمل الوالبً أن هذا : معٌار انتفاء المنازعة. ب

األخٌر ال ٌفصل فً منازعة، بمعنى أن هذه األعمال تصدر قبل الخصومة أو بعد انتهابها، 

وحتى إذا صدرت أثناء المنازعة فإنها تصدر فً نطاق أخر مستقل عن المنازعة، وهذا 

العمل ال ٌنهً الخصومة وال ٌقوم بتقرٌر الحق وإسناده لصاحبه، فهو تدبٌر تحفظً أو 

. إجراء وقتً فقط الهدؾ منه المحافظة عن الحق

 مرافعات إلى 25هذا المعٌار ٌكاد ٌجد قبوال لدى المشرع الفرنسً إذ أشار فً المادة

أن األعمال الوالبٌة تخرج عن نطاق المنازعة
(2)

 .

رؼم أن هذا المعٌار ٌتسم بالبساطة والوضوح إال أنه لم ٌسلم من النقد على اعتبار 

 فاإلجراءات التحفظٌة أو الوقتٌة ،أن العمل الوالبً ٌمكن أن ٌصدر بشأن منازعة محتملة

. تصدر بمناسبة منازعة قابمة أو وشٌكة الحدوث

ٌّد كال من الفقٌهٌن   والفقٌه اإلٌطالً كارنٌلونً هذا المعٌار Perrit و Solusولقد أ

على أساس أن معٌار النزاع ال ٌبدو بسٌطا، بحٌث ٌحتمل وجود نزاع فً عمل والبً 

كالقرار الذي ٌأذن بحجز ما للمدٌن لدى الؽٌر ٌضر بالمدٌن، كما أن األعمال القضابٌة 

 وقد ٌحدث أن ،المرتبطة كتعٌٌن خبٌر ال تثٌر نزاع لكن صدور العمل كان بسبب نزاع قابم

توجد منازعة صورٌة لٌست حقٌقٌة وٌصدر فٌها حكم قضابً
(3)

  .

نكون بصدد عمل والبً إذا كانت للقاضً سلطة تقدٌرٌة عند  :معٌار سلطة القاضً. ج

إصداره، فسلطته هنا تماثل سلطة الموظؾ العام
(4)

 .

                                                 
(1)

 . ق ا ج ج الخاصة بعقد جلسات محاكمة األحداث461المادة  
. 104 محمد علً الكٌك، مرجع سابق، ص(2)
. 55إلى 52أنظر عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص ص:  لتفصٌل اآلراء(3)
. 84 هشام خالد، مرجع سابق، ص(4)
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 بالؽة االتساع اما ٌعٌب هذا المعٌار أن هناك أعمال قضابٌة تكون سلطة القاضً فٌه

. كما هو الحال فً الؽرامات التهدٌدٌة

 االتجاه الموضوعً- 2

دٌد طبٌعته دون االهتمام بشكل أو حناط هذا االتجاه النظر إلى عناصر العمل فً تـم

. إجراءات إصداره

 وقد تلقفها الفقه اإلٌطالً "واتستر"وٌرجع الفضل فً هذا المعٌار إلى الفقٌه األلمانً 

عن طرٌق كٌوفندا وؼٌره من الفقهاء اإلٌطالٌٌن
(1) .

 

وفقا لهذا االتجاه فإننا نكون بصدد عمل والبً إذا أنشأ هذا العمل مراكز قانونٌة  و

جدٌدة، فً حٌن أن العمل القضابً هو رابطة أو عالقة قانونٌة قدٌمة، كما أن العمل الوالبً 

. ٌستهدؾ الوقاٌة والحماٌة من النزاع على عكس الحكم الذي هو عالج المنازعة

كما ظهر معٌار آخر هو معٌار الوسٌلة والنتٌجة، وقوامه أنه متى كان العمل وسٌلة 

. لحماٌة حق كنا بصدد عمل والبً، أما إذا كان نتٌجة لفحص النزاع كنا بصدد حكم

ولم ٌسلم هذا االتجاه من النقد أٌضا على أساس أن هناك أعمال قضابٌة تنشا مراكز 

، والقول بأن العمل الوالبً هو وسٌلة لحماٌة الحق ولٌس (حكم فسخ العقد، الطالق)قانونٌة 

نتٌجة لفحص نزاع فحتى العمل الوقتً هو نتٌجة باعتبار أن القاضً ٌنظر أو ٌفحص 

. النزاع ثم ٌصدر رأٌاً وقتٌاً 

الشكلً )وخالصة القول أن المعٌار المحدد للحكم نجده فً الجمع بٌن المعٌارٌن 

أي النظر إلى شكل العمل الصادر ومضمونه فً نفس الوقت بمعنى نكون  (والموضوعً

. بصدد منازعة قابمة ٌبدي الخصم رأٌه فٌها ثم ٌصدر الحكم

 :- ٌز الحكم عن األعمال المتعلقة بإدارة القضاءيتم :ثانٌا

تقوم المحاكم ببعض األعمال الهدؾ منها تنظٌم إدارتها باعتبارها مرفقا عاماً ٌجب 

أن ٌسٌر بانتظام واطراد من ذلك تنظٌم الجلسات وتحدٌد مواعٌدها، توزٌع القضاٌا على 

الدوابر المختلفة، فهذه األعمال حتى وان صدرت من قاض فإنها ال تعتبر أعمال قضابٌة، 

. وال هً أعمال والبٌة ألنها ال تتعلق بمصالح األفراد، وإنما تتعلق بإدارة المرفق العام

                                                 
. 89 المرجع نفسه، ص(1)
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هذا فٌما ٌخص مدلول الحكم بوجه عام، أما من الناحٌة الجزابٌة فهناك بعض 

وكذا البحث فً قرارات ،الجزاءات الناتجة عن اإلخالل بواجبات استخدام مرفق القضاء

.  وهذا ماسوؾ نتناوله فً العنصر الموالًسلطات التحقٌق وحجٌتها،

 :-مدلول الحكم من الناحٌة الجزائٌة : ثالثا

 اإلخالل بواجبات استخدام مرفق القضاء - 1

أثناء سٌر مرفق القضاء قد تحدث بعض المخالفات تقع على عاتق األفراد نتٌجة 

. إخاللهم بالواجبات نحو هذا المرفق ٌرتب على ذلك جزاءات أؼلبها ذات طبٌعة مالٌة

واجبات سلبٌة كواجب طعن ؼٌر جدي وواجبات اٌجابٌة : هذه الواجبات نوعان

. كواجب المحامٌن فً أداء مهمتهم وواجب الشهود والخبراء

هل الؽرامة المحكوم بها سواء من طرؾ محكمة جنابٌة أو مدنٌة تعد : فالسؤال المطروح

ؼرامات مدنٌة أم عقوبات جنابٌة ؟ 

اإلجابة طبعا أن هذه الؽرامات هً ؼرامات مدنٌة على أساس أن الفعل ال ٌعد جرٌمة وإنما 

هو فعل ضار
()

 .

و لقد قضت محكمة النقض المصرٌة بأن ؼرامة التزوٌر المنصوص علٌها فً 

ق إ ج مصري هً ؼرامة مدنٌة ولٌست ؼرامة جنابٌة المنصوص علٌها فً  298المادة

  ق ع م22 المادة
(1)

. 

 قرارات سلطات التحقٌق وحجٌتها- 2

التحقٌق هو مجموعة اإلجراءات التً تباشرها سلطة التحقٌق فً الشكل المحدد 

قانونا بهدؾ البحث والتنقٌب عن األدلة التً تفٌد فً كشؾ الحقٌقة
(2) .

 

من خالل هذا التعرٌؾ فإن السلطة المناط بها التحقٌق القضابً االبتدابً هً قضاء 

. (قاضً التحقٌق، ؼرفة االتهام) التحقٌق

فإذا تمعنا فً الؽرض من هذا التحقٌق فإننا نقؾ على حقٌقة التمٌٌز الموجود بٌن ما 

 هو أوالً جمع يٌصدره قضاء التحقٌق ومفهوم الحكم الجزابً، فالؽرض من التحقٌق االبتدائ

. أدلة الجرٌمة بطرق موضوعٌة وشرعٌة، وثانٌا تقدٌر هذه األدلة

                                                 


.  هنا تطرح مسألة التفرقة بٌن الجرٌمة الجنابٌة والخطأ التأدٌبً، واستقالل كال من الدعوتٌن((

. 109 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص(1)
 عبد الفتاح الصٌفً، فتوح الشاذلً، علً عبد القادر القهوجً، أصول المحاكمات الجزابٌة، اإلجراءات السابقة على (2)

. 75المحاكمة، إجراءات المحاكمة والطعن فً األحكام، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، ص
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هذا التقدٌر ال ٌجب أن ٌرقى إلى مرتبة الٌقٌن الذي ٌلزم فً األحكام الجزابٌة  
(1)

 بل 

ٌالحظ أن ترجٌح اإلدانة لدى المحقق والذي ٌؤدي إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة، معناه 

أن الشك فً مرحلة التحقٌق واإلحالة ٌفسر لؽٌر صالح المتهم على عكس مرحلة المحاكمة 

فان الترجٌح ال ٌكفً لإلدانة
(2)

 .

كما أن مرحلة التحقٌق االبتدابً الهدؾ منها إعداد ملؾ الجرٌمة إعدادا قانونٌا، 

واإلشراؾ علٌه بؽٌة تقدٌمه إلى المحاكمة إن كانت األدلة كافٌة إلدانة المتهم، وتسهٌل مهمة 

المحكمة ومساعدة قضاة الحكم على االقتناع بخصوص الدعوى، واتخاذ الحكم الفاصل 

. والبات فٌها

وتجدر اإلشارة إلى أن أوامر قاضً التحقٌق رؼم أن منها ما هو ذو طبٌعة إدارٌة 

وأخرى قضابٌة، هذه األخٌرة على الرؼم من أنها تقبل الطعن فٌها أمام ؼرفة االتهام إال 

أنها تختلؾ تمام االختالؾ عن مقومات الحكم الجزابً الذي قوامه حالة الٌقٌن الموجودة 

. لدى القاضً الجزابً والمترجمة فً صورة الحكم النهابً الفاصل باإلدانة أو البراءة

أما حجٌة قرارات سلطات التحقٌق، فإن الرأي السابد فً فرنسا فقهاً وقضاءاً أن 

قرارات سلطات التحقٌق سواء كانت باإلحالة أو بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ال تحوز 

حجٌة أمام القضاء المدنً
(3)

 ، الن أمر اإلحالة ال تنقضً به الدعوى الجزابٌة بل ٌتم

عرضها على قضاء الحكم، وبالتالً ال ٌلتزم القاضً المدنً إال بالحكم الجزابً وفً حدود 

معٌنة
(4)

. 

 المطلب الثانً

  العناصر األساسٌة للحكم الجزائً

إن الحكم الجزابً له عناصر أساسٌة تتمثل فً أركان ٌتطلبها كٌانه وجوهر فكرته 

 وله كذلك شروط صحة تتمثل فً صفات ٌتطلبها كل ركن،. فإن فقد أحد هذه األركان انعدم

. فإن فقد إحدى هذه الشروط تعرض الحكم للبطالن

                                                 
جٌاللً بؽدادي، االجتهاد القضابً فً المواد الجزابٌة، الجزء : 55. 206 رقم 24/11/1987 قرار صادر بتارٌخ (1)

. 173، ص1996األول، المؤسسة الوطنٌة لالتصال والنشر واإلشهار، 
. 319، ص2003 عاطؾ فؤاد صحصاح، أسباب البطالن فً األحكام الجنابٌة، دار منصور للطباعة، (2)
. 116 عبد الحكم فودة،  مرجع سابق، ص(3)

(4)
 . من القانون المدنً الجزابري339المادة  
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 فً تونظرا لصعوبة التمٌٌز بٌن األركان وشروط الصحة فإن ؼالبٌة الدراسا

نظرٌة الحكم الجزابً تتناول هذه العناصر جملة واحدة، أما فً هذه الدراسة فقد أردنا أن 

. ندرس األركان على حده ثم نتعرض لشروط الصحة أو ما ٌطلق علٌها بتحرٌر الحكم

 أركان الحكم الجزائً: الفرع األول

صدوره عقب مداولة قانونٌة، النطق  به فً : ٌتطلب الحكم الجزابً أركانا ثالث

. جلسة علنٌة و وجوب تسبٌبه

 المداولة القانونٌة: أوالًال 

المداولة هً تبادل الرأي بٌن القضاة الذٌن ٌشكلون المحكمة فً وقابع الدعوى، وفً 

تطبٌق القانون علٌها، وخلوصهم إلى الحكم فً شأنها
(1)

 .

وتعد المداولة اإلجراء التالً لقفل باب المرافعة
(2)

، بحٌث تصبح الدعوى صالحة 

. للحكم فٌها بعد أن تتم المناقشة بٌن القضاة حول وقابع القضٌة ووسابل اإلثبات

فالمداولة لٌست أخذ رأي القضاة فقط بل ٌؽلب علٌها أسلوب المناقشة حتى ٌخلص   

القضاء إلى رأي صحٌح
(3)

مناقشة القضٌة بواسطة هٌبة المحكمة »، وتعرؾ المداولة فقها 

وحاصل هذه المناقشة هو اتخاذ حكم فً القضٌة، بعد فحص جمٌع األوراق والمستندات 

«الموجودة فً ملؾ الدعوى
(4)

، فإذا كان القاضً فردا فإنه ٌتداول مع نفسه، وقد ٌتداول 

. مع ؼٌره إن كانت هٌبة المحكمة متعددة

أثناء المداولة ٌتم استقراء األدلة للوصول إلى معناها والكشؾ عن حقٌقتها وتقدٌرها 

التقدٌر الذي ٌجب أن ٌكون كافٌا ومتفقا مع قواعد العقل والمنطق
(5)

 .

وعلة المداولة قبل صدور الحكم هً ضمان دنو الحكم من الحقٌقة الواقعٌة القانونٌة 

باستناده إلى حصٌلة تبادل أراء وخبرات أعضاء المحكمة
(6)

. 

: وٌلزم لصحة المداولة توفر جملة من الشروط تتمثل فً ما ٌلً

                                                 
. 902 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص(1)
. 162، ص1992 ، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، العدد األول ، سنة12/04/1988 قرار صادر بتارٌخ(2)
: 3 رقم34الجزء)، "، المجلة الجزابرٌة للعلوم القانونٌة"المداولة أحد مراحل إصدار الحكم" عبد الرزاق زوٌنة، (3)

. 440ص ،(1996
. 440المرجع نفسه، ص (4) 

. 19، ص2003 علً محمود علً حمودة، األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنابٌة، (5)
. 902 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص(6)
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ٌجب أن ٌشترك فً المداولة القضاة الذٌن قاموا بجمٌع إجراءات الدعوى وسمعوا  .1

المرافعة فٌها
(1)

    .

 .ٌجب أن تتم المداولة فً إطار السرٌة .2

 .جمٌع الوثابق وأوراق الدعوى تكون تحت تصرؾ المحكمة لتداول بشأنها .3

صدور الحكم بأؼلبٌة اآلراء حالة تعدد القضاة .4
(2)

. 

 النطق بالحكم فً جلسة علنٌة: ثانٌاًال 

كل حكم قضابً ٌجب النطق به فً الجلسة وبصفة علنٌة
(3)

 وذلك بمحضر جمٌع 

القضاة الذٌن شاركوا فً المداولة، وأن اإلخالل بهذه الشكلٌة ٌترتب علٌه البطالن
(4)

.
 

 

وعلى ذلك فإنه إذا كان القانون قد رخص فً أحوال معٌنة لجهة الحكم أن تعقد 

، فإنه ألزمها بأن (محاكمة األحداث)جلساتها فً السرٌة لتعلقها بالنظام العام واآلداب العامة 

ٌكون النطق بالحكم فً جلسة علنٌة ونجد أن هذا الركن هو نتاج مبدأ أو قاعدة أساسٌة من 

عالنٌة المحاكمة، بحٌث أن إطالع الرأي العام على ما ٌدور  قواعد المحاكمة العادلة وهو

فً المحكمة من مرافعات ومناقشات هو وسٌلة لمراقبة حسن سٌر العدالة وضمان بأن 

الحقٌقة ال تنتج أو تظهر من خالل عدالة عمٌاء
(5)

 .

وال ٌشترط فً النطق بالحكم حضور جمٌع القضاة الذٌن شاركوا فً المرافعات 

وإنما ٌكفً أن ٌحضر العدد الكافً الذي ٌصح منه تشكٌل هٌبة المحكمة
(6)

، كما أن حضور 

على اعتبار أن الربٌس  (ق ا ج ج 309م)حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم ضروري 

أٌام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فٌه 8عند تالوة الحكم ٌنبه المتهم بأن له مدة 

. ( ق ا ج313م)بالنقض

:- تسبٌب الحكم: ثالثا

                                                 
. 362جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 16/01/1968 قرار صادر بتارٌخ (1)
، 1991المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا العدد الثانً سنة  : 57 .557،رقم 08/11/1988قرار صادر بتارٌخ   (2)

. 205ص
(3)

 .ق ا ج ج2  /341المادة  
، نشرة القضاة، وزارة العدل "األحكام وتسبٌبها عمل فنً قوامه الدقة والثبات والشعور بالمسؤولٌة" محٌمدات محمد، (4)

. 22، ص(1985: العدد الثانً)الجزابر، 
(5)  

Merle et Vitu، « Traité de droit criminel، T II (Procédure pénale)، Paris، Ed Cujas، 1979، 

p : 700 n°611. 
. 19ٌحً بكوش، األحكام القضابٌة وصٌاؼتها الفنٌة، مرجع سابق، ص (6)
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أسباب الحكم هً مجموعة الحجج الواقعٌة والقانونٌة التً استخلص منها الحكم 

منطوقه
(1 )

أوهً األسانٌد التً ٌقوم علٌها المنطوق من الناحٌتٌن الموضوعٌة والقانونٌة
(2)

 .

ولقد نصت محكمة النقض الفرنسٌة على إلزامٌة تسبٌب األحكام فً العدٌد من 

:  بقولها188 رقم1982جوٌلٌة12قرارتها منها النقض الجنابً بتارٌخ 

« tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs qui permettent à la cour 

de cassation d’exercer son control et de reconnaître si la loi à été respectée dans 

la dispositif »
 (3)

. 

كما أن قانون اإلجراءات الجزابٌة أوجب صراحة أن ٌشتمل الحكم على األسباب 

وتكون األسباب أساس ... » ق ا ج فً قولها 379التً بنً علٌها فً نص المادة 

، هذا بالنسبة ألحكام محاكم الجنح والمخالفات«...الحكم
(4)

، أما األحكام الصادرة من محكمة 

محكمة الجناٌات فإنها معفاة من التسبٌب وٌحل محلها ورقة األسبلة
(5)

 .

ونشٌر إلى أن كل حكم باإلدانة ٌجب أن ٌشتمل على بٌان الواقعة المستوحٌة للعقوبة 

والظروؾ التً وقعت فٌها وأن ٌشٌر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه و إال تعرض 

الحكم للبطالن
(6)

. 

فً حٌن أن الحكم الصادر بالبراءة فإنه ٌعفى من ذكر النص القانونً وذلك لعدم 

ثبوت الجرٌمة
(7)

. 

أما فٌما ٌخص العلة من االلتزام بتسبٌب األحكام الجنابٌة فان إحدى قرارات محكمة 

تسبٌب األحكام من أهم الضمانات التً فرضها  »النقض المصرٌة لخصت هذه العلة بقولها 

القانون على القضاة، إذ هو مظهر قٌامهم بما علٌهم من واجب تدقٌق البحث وإمعان النظر 

لتعرؾ الحقٌقة التً ٌعلنونها فٌما ٌفصلون فٌه من القضاٌا، وبه وحده ٌسلمون من مظنة 

الهوى والتحكم واالستبداد، ألنه كالؽدر الذي ٌرونه وٌقدمونه بٌن ٌدي الخصوم والجمهور، 

                                                 
 .924 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص(1)
. 77 عاطؾ فؤاد صحصاح، مرجع سابق، ص(2)

(3)
 http://ledroit criminal.Free.fr/jurisprudence/grands arrets.htm .  

 .193جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص : 17 .923 طعن رقم 773 رقم 02/12/1980 قرار صادر بتارٌخ (4)
. 182، ص1992، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا العدد الثانً 75. 935رقم 23/10/1990 قرار صادر بتارٌخ (5)
 .193جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 9. 774، رقم 07/01/1975 قرار صادر بتارٌخ (6)
. 194، صالمرجع نفسه: 34. 996، رقم 29/10/1985قرار صادر بتارٌخ  (7)

http://le/
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وبه ٌرفعون ما قد ٌخطر على األذهان من الشكوك والرٌب فٌدعون الجمٌع إلى عدلهم 

«مطمبنٌن
(1).

 

وتتضمن أسباب الحكم الجزابً جزبٌن أساسٌن هما عرض األدلة الواقعٌة والقانونٌة 

التً استند إلٌها الحكم وهو ما ٌعرؾ بالحجج االٌجابٌة والرد على الطلبات والدفوع 

الجوهرٌة ودفع النقد المحتمل للحكم
()

 .

:- تحرٌر الحكم الجزائً: الفرع الثانً

ٌقصد بتحرٌر الحكم الجزابً البٌانات الواجب توافرها فٌه أو ما ٌسمى بمشتمالت 

. الحكم الجزابً

ولقد أقر القانون هذا المبدأ تطبٌقا ألصل تدوٌن األعمال اإلجرابٌة بهدؾ إثباتها 

 .والتعرؾ على فحواها

 إذ لن تتاح له أداء "منعدماً "وعلى ذلك فان الحكم الذي ُنطق به ولم ٌحرر أبداً ٌعتبر 

دوره القانونً من حٌث التنفٌذ وإنهاء الدعوى
(2)

 .

 :ومشتمالت الحكم الجزابً تتمثل فً

:- الدٌباجة: أوالًال 

هً مقدمة الحكم تشمل البٌانات المتعلقة بالمحكمة التً أصدرت الحكم وأسماء 

 .أعضابها وباقً الهٌبة الداخلة فً تشكٌلها

 وٌالحظ أنه إذا أؼفل الحكم هذه البٌانات فإنه ٌكون معٌبا وٌترتب على ذلك

البطالن
( 3)

 
()

 .

إال كان باطال، وهو ما  كما ٌشتمل الحكم فً دٌباجة بٌان صدوره باسم الشعب و

 من قانون اإلجراءات المدنٌة، وعلٌه فان 38من الدستور والمادة 141قضت به المادة 

صدور الحكم باسم الشعب ٌعد من المقومات األساسٌة للحكم
(4)

 .

                                                 
. 77عاطؾ فؤاد صحصاح، مرجع سابق، ص: ، مشار إلٌه ف21/02/1929ً نقض بتارٌخ (1)

(


)
. باعتبار أن موضوع الدراسة ٌركز على قاعدة تسبٌب فسٌأتً تفصٌلها فً حٌنه 

. 911محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص (2)
. 302، ص1986دار الشهاب باتنة، :  بارش سلٌمان، شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري، الجزابر(3)

(


.  ق ا ج ج314 نصت على بٌانات الحكم المادة (
جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، : 33. 343، رقم 29/05/1984 و 24، 081 رقم 02/03/82 قراران صادران بتارٌخ (4) 
 .382ص
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ومن البٌانات الواجب ذكرها فً الحكم تارٌخ صدوره والتهمة التً أقٌمت الدعوى 

وكذا  (المتهم، المدعً المدنً، المسؤول المدنً )من اجلها وأسماء أطراؾ الدعوى 

 من طلبات ودفوع وخالصة األدلة الواقعٌة والحجج هصناعتهم ومحل إقامتهم، وما قدمو

القانونٌة وتارٌخ الواقعة ومكانها
(1)

  .

 :-التوقٌع على الحكم: ثانٌاًال 

  312الفقرة الثانٌة من ق ا ج الجزابري والتً تقابلها المادة 314أوجبت المادة 

ٌوقع ...»ج المصري التوقٌع على الحكم من طرؾ الربٌس وكاتب الجلسة بقولها  ق ا

ٌوما من تارٌخ  (15)الربٌس وكاتب الجلسة على أصل الحكم فً أجل أقصاه خمسة عشر

عٌن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن ٌوقعه تصدوره، وإذا حصل مانع للربٌس ي

من خالل هذه الفقرة نتبٌن أهمٌة التوقٌع على الحكم الجزابً ومٌعاد  «...خالل هذه المدة

توقٌعه
()

، أما (محكمة الجناٌات)، مع اإلشارة إلى أن هذا النص ٌفترض تعدد القضاة

وبعد أن ٌوقع ...»ج بقولها ق ا380محاكم الجنح والمخالفات فقد نصت على ذلك المادة 

الربٌس وكاتب الجلسة علٌها أن تودع لدى قلم كتاب المحكمة فً خالل ثالثة أٌام على 

 مع العلم أن هذا النص جاء خالٌا من حالة وجود مانع «...األكثر من تارٌخ النطق بالحكم

لدى القاضً الفرد، وبالتالً فسكوت النص على ذلك ال ٌؤدي إلى بطالن الحكم حالة تأخٌر 

تعدد القضاة والقاضً )التوقٌع، على عكس المشرع المصري الذي نص على الحالتٌن

 .(الفرد

وأصل وجوب التوقٌع على أصل الحكم أنه ورقة رسمٌة
(2)

ٌطلب توقٌعها من  

 من هذا التوقٌع، وأن الحكم الجزابً باعتباره إعالنا دالموظؾ المختص الن حجٌتها تستم

عن اإلرادة القضابٌة للقاضً تترتب علٌه آثار هامة تسري من تارٌخ النطق به الذي ٌعول 

علٌه فً حساب مدة تنفٌذ العقوبة أو تقادم الدعوى العمومٌة أو المدنٌة التبعٌة، كما ٌحسب 

 .به مٌعاد الطعن

                                                 
، 2002دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، :  جالل ثروت، اإلجراءات الجنابٌة الخصومة الجنابٌة، ج م ع(1)

 .182ص
(


)

 كان الربٌس ٌوقع على أصل الحكم هو وكاتب 25/02/1995 بتارٌخ 10-95قبل تعدٌل هذه الفقرة بصدور األمر 
. الجلسة دون تحدٌد مدة التوقٌع

. 383ص مرجع سابق،، جٌاللً بؽدادي:  92. 892 ،رقم 19/01/1982قرار صادر بتارٌخ  (2)
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نشٌر إلى أن المشرع الجزابً المصري أعفى حكم البراءة من البطالن لعدم توقٌعه 

.  الفقرة الثانٌة312خالل ثالثٌن ٌوماً المحددة قانونا بنص المادة

:-  القانونً المطبقصبٌان الواقعة المستوجبة للعقوبة والن: ثالثا

 الواقعة المستوجبة للعقوبة ناستوجب المشرع حال الحكم باإلدانة ضرورة بٌا

هذا البٌان تتحقق فٌه أركان الجرٌمة والظروؾ التً وقعت فٌها  والظروؾ التً وقعت فٌها،

واألدلة التً استخلصت منها المحكمة أو الؽرفة الجزابٌة ثبوت ارتكابها من طرؾ 

المتهم
(1)

وأن عدم بٌان ذلك ٌؤدي إلى النقض
(2)

 .

إال   باإلدانة إلى النصوص القانونٌة المطبقة وركما ٌجب أن ٌشار فً الحكم الصاد

كان باطالً 
(3)

 هذا على خالؾ األحكام الصادرة بالبراءة التً ال تطبق علٌها ذكر النصوص 

القانونٌة
(4)

. 

أما فٌما ٌخص أسباب الحكم فإننا أشرنا إلٌها باعتبارها من أركان الحكم الجزابً 

 .وهً كذلك تعد من مشتمالته أو أجزابه، وسٌتم تفصٌلها خالل هذا البحث

                                                 
. 388المرجع نفسه، ص: 08. 702، رقم 08/05/1973 قرار بتارٌخ (1)
. 389المرجع نفسه، ص: 36. 724، رقم 12/11/1985 قرار بتارٌخ (2)

 .70، ص1983، نشرة القضاة، العدد الثانً، 26/10/1982قرار بتارٌخ (3) 
. 388جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 31 .731، رقم 01/03/1983 قرار بتارٌخ (4)
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 المبحث الثانً

  أنواع األحكام الجزائٌة

تم تقسٌم هذا المبحث إلى ثالث مطالب أساسٌة، تعرضنا فً المطلب األول للحكم 

الحضوري والحكم الؽٌابً ، وفً المطلب الثانً تناولنا الحكم الفاصل فً الدعوى والحكم 

نظرٌة )السابق على الدعوى،وفً المطلب الثالث تناولنا األحكام الصحٌحة واألحكام المعٌبة

. (األحكام المنعدمة

 المطلب األول

  الحكم الحضوري والحكم الغٌابً

تتطلب دراسة هذا المطلب تقسٌمه إلى فرعٌن ، فً الفرع األول نتناول فٌه الحكم 

. الحضوري ، أما الفرع الثانً نتناول فٌه الحكم الؽٌابً

 الحكم الحضوري: الفرع األول

ٌعد الحكم حضورٌا متى حضر الخصوم جمٌع الجلسات التً سطرت فٌها المرافعة 

تخلؾ عن جلسة الحكم طالما لم تجر مرافعة فً هذه الجلسة ولو
(1)

 .

من خالل هذا التعرٌؾ نجد أن معٌار الحكم الحضوري هو حضور المتهم جمٌع 

مناقشة )الجلسات التً دارت فٌها المرافعات، أي التً اتخذت فٌها إجراءات التحقٌق النهابً

.   (الخ...الشهود، عرض األدلة

 إلزامً، ألنه فً حالة ؼٌابها فانه مبطل لتشكٌل رأما النٌابة العامة فإن حضورها أم

 .المحكمة أساسا

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري على حاالت الحكم 347ولقد نصت المادة

: ٌكون الحكم حضورٌا على المتهم الطلٌق»:الحضوري بقولها

. الذي ٌجٌب على نداء اسمه وٌؽادر باختٌاره قاعة الجلسة.1
. والذي رؼم حضوره الجلسة ٌرفض اإلجابة أو ٌقرر التخلؾ عن الحضور.2
والذي بعد حضوره إحدى الجلسات األولى ٌمتنع باختٌاره عن الحضور بالجلسات .3

. «التً تؤجل إلٌها الدعوى أو بجلسة الحكم

                                                 
 .326 مصطفى محمد عبد المحسن، مرجع سابق، ص(1)
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وفً حالة تعذر المتهم عن المجا بسبب حالته الصحٌة أو وجود أسباب خطٌرة لعدم 

تأجٌل القضٌة تأمر المحكمة باستجواب المتهم فً مسكنه أو بمؤسسة إعادة التربٌة وفً 

جمٌع األحوال ٌكون الحكم حضورٌا
(1)

. 

فً هذه الحالة مسألة التواجد المادي للمتهم والتمثٌل القانونً  وٌثٌر الحكم الحضوري

حٌث نجد أن مدلول الحضور ٌعنً أن الحكم ٌصبح حضورٌا ضرورة تواجد المتهم 

بشخصه فً جلسات المحاكمة التً تدور فٌها المرافعة إلبداء دفاعه ومناقشة األدلة 

 .الموجودة فً الدعوى

 فقانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري أوجب على المتهم الحضور شخصٌا إال حالة 

 ق ا ج إذا كانت 348تقدٌم عذر مقبول باستثناء الحالة المنصوص علٌها فً المادة 

 .المرافعة منصبة على الحقوق المدنٌة

فً حٌن أن المشرع المصري فرق بٌن محكمة الجناٌات ومحكمة الجنح 

والمخالفات، حٌث أن حضور المتهم فً محكمة الجناٌات أمر إلزامً، بعبارة أخرى أن 

الحضور التمثٌلً محظور أمام محكمة الجناٌات
(2)

أما محاكم الجنح والمخالفات، فقد أجاز  

المشرع المصري الحضور التمثٌلً فً جمٌع المخالفات والجنح المعاقب علٌها بؽٌر الحبس 

 ق ا ج مصري، هذه 237أو بالحبس الذي ال ٌوجب القانون تنفٌذه فور صدور الحكم المادة

. الجنح والمخالفات هً المعاقب علٌها بالؽرامة فقط

ج المصري استثناء عند االدعاء المباشر أن ٌنٌب المتهم   ق ا63وقد أجازت المادة 

. عنه وكٌال فً أٌة مرحلة كانت علٌها الدعوى

هو حكم الحضوري صورة الحكم الحضوري اإلعتباري ،هذا األخٌرالحكم  وٌتخذ 

ؼٌابً فً حقٌقته، ولكن المشرع عده حضورٌا على سبٌل المجاز، وأهم نتٌجة رتبها على 

ذلك هً خطر المعارضة فً هذا الحكم إذا توافرت شروط معٌنة
(3)

. 

 

والمتخلؾ عن الحضور ....» ق ا ج ج بقولها 345ولقد أشارت إلى هذا الحكم المادة

«بؽٌر إبداء عذر مقبول محاكمة حضورٌة 
(1)

 .

                                                 
 . ق ا ج ج350المادة ( 1)

. 955، ص1994 محمد زكً أبو عامر، اإلجراءات الجنابٌة، مطبعة االنتصار، (2)
 .267 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص(3)
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وعلة ذلك أن عدم حضور المتهم أو تخلفه عن حضور الجلسات المتتابعة دون أن 

 فال تفسٌر إلخالله بااللتزام الذي نشأ فعال على عاتقه بالحضور سوى ،ٌكون لدٌه عذر

الرؼبة فً التسوٌؾ واالستخفاؾ بحرمة القضاء
(2)

. 

مع العلم أن الحكم الحضوري االعتباري مقصور على محاكم الجنح والمخالفات فقط 

دون محكمة الجناٌات، الن المتخلؾ عن الحضور فً محكمة الجناٌات، تعاد محاكمته فور 

حضوره أو القبض علٌه قبل أن تتقادم العقوبة
(3)

. ق ا ج ج 326م 

: والحكم الحضوري االعتباري ٌتمٌز بقواعد خاصة وهو نوعان

 :حكم حضوري اعتباري بقوة القانون وٌكون فً الحاالت التالٌة-أ

. إذا حضر المتهم عند النداء علٌه بالجلسة ثم ؼادر الجلسة قبل المرافعة.1

إذا تخلؾ المتهم عن الحضور بالرؼم من تسلمه ورقة التكلٌؾ بالحضور وعلمه بتارٌخ .2

 .الجلسة

 :حكم حضوري اعتباري جوازي وٌكون فً الحاالت التالٌة-ب 

إذا لم ٌحضر المتهم جلسة المرافعة بالرؼم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور وفقا . 1

 .للقانون

. وأن تكون ورقة االستدعاء قد أعطٌت له شخصٌا. 2

. أن ٌكون ؼٌابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعً. 3

. أما القواعد الخاصة بالحكم الحضوري االعتباري فتتمثل فً قاعدتٌن أساسٌتٌن

 وجوب تحقٌق الدعوى كما لو كان الخصم حاضرا وعلتها هً حماٌة حقوق :القاعدة األولى

. الخصم الؽابب ولٌس اإلطالع على األوراق فقط ثم إصدار الحكم

.  عدم جواز الطعن فٌه بالمعارضة مثله مثل األحكام الحضورٌة:القاعدة الثانٌة

ولكن الفقه وبعض التشرٌعات المعاصرة أجازت المعارضة فً هذه األحكام بتوافر 

 :شروط معٌنة هً

                                                                                                                                                         
. 373جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 21. 646، رقم 24/02/1981قرار صادر بتارٌخ (1) 
. 964 محمد زكً أبو عامر، مرجع سابق، ص(2)
 .183، ص1992، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، العدد األول، 50. 040، رقم 22/11/1988 قرار صادر بتارٌخ (3)



الفصل التمهيدي                     ماهية احلكم اجلزائي  
 

 25 

 قوة قاهرة أو بسببأن ٌثبت المحكوم علٌه أن عدم حضوره لجلسة المحاكمة كان  .1

. عذر مقبول منعه من الحضور

 .أن ٌثبت المحكوم علٌه أنه لم ٌستطع تقدٌم العذر الذي منعه من الحضور .2

أن ٌكون الحكم الحضوري االعتباري الصادر ضد المتهم ؼٌر قابل لالستبناؾ فإذا  .3

كان قابالً لالستبناؾ فال ٌجوز المعارضة فٌه
(1)

. 

 الحكم الغٌابً: الفرع الثانً

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة 346نصت على هذا النوع من األحكام المادة 

إذا لم ٌكن التكلٌؾ بالحضور قد سلم لشخص المتهم ٌصدر الحكم فً »الجزابري بقولها 

  .«حالة تخلفه عن الحضور ؼٌابٌا

 الفقرة األولى من قانون اإلجراءات الجزابٌة المصري تحدثت 238كما أن المادة

إذا لم ٌحضر الخصم المكلؾ بالحضور حسب القانون »عن الحكم الجزابً الؽٌابً بقولها 

فً الٌوم المبٌن بورقة التكلٌؾ بالحضور ولم ٌرسل وكٌال فً األحوال التً ٌسوغ فٌها 

. « الحكم فً ؼٌبته بعد اإلطالع على األوراق»ٌجوز« ذلك

كل  » ق ا ج ج قد نصت هً كذلك على الحكم الؽٌابً بقولها 407ونجد أن المادة

شخص كلؾ بالحضور تكلٌفا صحٌحا وتخلؾ عن الحضور فً الٌوم والساعة المحددٌن فً 

. «...346أمر التكلٌؾ ٌحكم علٌه ؼٌابٌا حسب ما ورد فً المادة

معنى هذا أن المحكمة لكً تستطٌع أن تقضً فً ؼٌبة المتهم أن تكلفه تكلٌفا 

صحٌحا ألنه شرط الزم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى
(2)

 .

عدم تعطٌل أداء المحكمة لرسالتها المتمثلة فً تطبٌق فً  علة األحكام الؽٌابٌة وتكمن

، القانون على الخارجٌن علٌه وإنزال العقاب على من ٌستحق تحقٌقا للردع العام والخاص

والمالحظ أن الحكم الؽٌابً ٌختلؾ اختالفا كبٌرا عن الحكم الحضوري، ذلك أن هذا 

األخٌر قد جاء نتٌجة وضع عناصر الدعوى على بساط البحث وأجرٌت التحقٌقات فً 

مواجهة الخصوم واستنارت عقٌدة محكمة الموضوع وأعلنت حكمها الذي هو أقرب إلى 

                                                 
 ،1992المؤسسة الوطنٌة للكتاب، : موالي ملٌانً بؽدادي، اإلجراءات الجزابٌة فً التشرٌع الجزابري، الجزابر (1)

 .390ص
. 374جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 15/12/1970قرار صادر بتارٌخ (2) 
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تحقٌق العدالة من الحكم الؽٌابً الذي لم تجر فٌه مواجهة مع المتهم المتخلؾ عن الحضور، 

: وبالتالً فان المشرع وضع لهذا الحكم قٌوداً لعل أهمها

جواز المعارضة أمام نفس المحكمة التً أصدرت الحكم على عكس الحكم 

الحضوري الذي ٌخرج الدعوى من حوزة المحكمة إلى محكمة أكبر درجة وذلك حسب 

ٌصبح الحكم الصادر ؼٌاٌبا كأن لم ٌكن بالنسبة لجمٌع » ق ا ج ج بقولها 409نص المادة 

 .«...ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة فً تنفٌذه

 المطلب الثانً

  الحكم الفاصل فً الدعوى والحكم السابق على الدعوى

نتناول هذا المطلب فً ثالث فروع أساسٌة، الفرع األول الحكم الفاصل فً الدعوى والفرع 

الثانً الحكم السابق على الدعوى، أما الفرع الثالث فسنتناول فٌه معٌار وأهمٌة التمٌٌز 

.  بٌنهما

 الحكم الفاصل فً الدعوى: الفرع األول

الحكم الفاصل فً الموضوع هو الحكم الذي ٌحسم الدعوى، فٌنتهً النزاع، وٌفصل      

فً جمٌع الطلبات والدفوع المطروحة على المحكمة وٌخرج الدعوى بذلك من حوزة 

المحكمة
(1)

وفً القانون الجنابً معناه أن القاضً الجزابً ٌطبق على الدعوى المعروضة ،

علٌه قانون العقوبات والقوانٌن المكملة له المحددة لنماذج قانونٌة لسلوكات مجرمة على 

عدم تطابقها لتكوٌن  بتكلٌؾ الوقابع وتطابقها مع النموذج القانونً أو ًال سبٌل الحصر بدءا 

. عقٌدته من أجل إصدار حكمه سواء باإلدانة أو البراءة

والحكم القطعً هو وحده الحكم الذي تنقضً به الدعوى الجزابٌة انقضاء طبٌعٌا، 

هذا الحكم إما ٌكسب وضعا نهابٌا للخصومة وٌسمى حكما باتا والذي لم ٌعد ٌقبل طعنا 

. بطرٌق المعارضة أو االستبناؾ أو النقض، أو أنه بطبٌعته ال ٌقبل الطعن

وإما ٌكسب الخصومة وضعا مؤقتا وهو أن ٌكون قابال للطعن وٌسمى هنا حكما 

قابل للطعن باالستبناؾ، أو الصادر من آخر  (حكم ابتدابً)نهابٌا، إما صادر من أول درجة 

 .أو المحاكم االستبنافٌة والذي ٌكون قابالً للطعن بالنقض (محكمة الجناٌات)درجة 

                                                 
. 890 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص(1)
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 قوة الحكم البات: أوال

تعنً قوة الحكم البات كون هذا الحكم أصبحت له الكلمة األخٌرة فً الدعوى فما 

تقضً به صار عنوانا للحقٌقة، بل صار أقوى من الحقٌقة نفسها فال ٌجوز إدخال تعدٌل 

علٌه
(1)

 .

ومادام هذا الحكم جاء نتٌجة أو ثمرة إجراءات قانونٌة استخدمت فٌها طرق الطعن 

أو لم تستخدم، فإنه اكتسب الحجٌة والقوة وأصبح قابال للتنفٌذ بحاله
(2)

  .    

 محل قوة الحكم البات: ثانٌا

من المسلم به أن قوة الحكم البات محلها منطوقه، ألنه ٌحمل قرار الفصل فٌما 

. طرحه الخصوم على محكمة الموضوع من نزاع وتتحدد به المراكز القانونٌة

كما أن إٌراد األسانٌد والحجج الواقعٌة والقانونٌة والمتمثلة فً أسباب الحكم والتً 

تكون متصلة اتصاال وثٌقا بمنطوق الحكم ٌجد هذا األخٌر قوته فً كل هذا، فإذا التبس 

. الؽموض على المنطوق أو كانت األسانٌد والحجج متناقضة جاء الحكم مشوبا

نشٌر إلى أنه متى حاز الحكم لقوة الشًء المقضً فٌه أصبح متعلقا بالنظام العام 

وذلك على أساس أن الحكم الجزابً ٌحدد مراكز قانونٌة ألطراؾ الدعوى ٌجب أن تتسم 

 .باالستقرار القانونً

 

 

 الحكم السابق على الدعوى: الفرع الثانً

 أصل النزاع، وإنما ال ٌعد أن ٌكون منظما إلجراءات مالحكم السابق على الدعوى ال ٌحس

النظر فٌه، أو حسم بعض المشاكل اإلجرابٌة، وٌمكن أن ٌخرج الدعوى من سلطة القضاء 

. إال أنه ٌبقى محل بحث شامل أمام قضاء ؼٌره

األحكام السابقة على الفصل فً الدعوى أو الموضوع هً »وفً تعرٌؾ آخر 

األحكام التً ال تقطع فً موضوع التهمة وهً متنوعة، فقد تكون وقتٌة أو تحضٌرٌة أو 

«تمهٌدٌة أو أحكاما قطعٌة فً مسابل فرعٌة
(1)

. 

                                                 
. 83 محمود نجٌب حسنً، قوة الحكم الجنابً فً إنهاء الدعوى الجنابٌة، مرجع سابق، ص(1)
 .972 محمد زكً أبو عامر، مرجع سابق، ص(2)
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 األحكام التحضٌرٌة :أوال

هً أحكام تضع تنظٌما إجرابٌا ٌستهدؾ التحضٌر لنظر الدعوى كالحكم بضم دعوى 

إلى أخرى أو ندب خبٌر
(2)

. 

حٌث أنه قد تعرض على محكمة الموضوع مسابل ٌثٌرها األطراؾ فتفصل فٌها 

باتخاذ إجراء من إجراءات التحقٌق كالقرار القاضً بندب طبٌب إلجرابه خبرة طبٌة، هذا 

 الطعن فٌه ألنه لم ٌفصل فً الموضوعز حكما تحضٌرٌا ال ٌجودالحكم ٌع
(3)

 .

 األحكام التمهٌدٌة: ثانٌا

الحكم التمهٌدي هو حكم ٌكشؾ عن نٌة أو اتجاه المحكمة نحو الفصل فً الموضوع 

وهو عكس الحكم التحضٌري الذي ال ٌكشؾ عن اتجاه لها، ومع ذلك فإن محكمة الموضوع 

. ال تتقٌد بالحكم التمهٌدي

مع أن هناك رأي فً الفقه والقضاء على أن المحكمة بالرؼم من أنها ال تتقٌد بالحكم 

 .التمهٌدي إال أنها ملزمة بتنفٌذه لتعلقه بحق الخصم الذي كشؾ عن رأي لمصلحته

 

 

 

 األحكام الوقتٌة:ثالثا

هو إجراء مؤقت الهدؾ منه حماٌة مصلحة أحد الخصوم مهددة بالخطر وهو بذلك 

ٌحمل معنى القرار التحفظً الذي ٌرمً إلى التحفظ على مصلحة للخصم مهددة لخطر ما، 

ولعل أهم مثال لذلك الحكم الذي ٌقضً باإلفراج المؤقت على المحبوس ،ال ٌمكن أن تنتظر

 .احتٌاطٌا والحكم الذي ٌرفض ذلك

 األحكام القطعٌة غٌر الفاصلة فً الموضوع: رابعا

                                                                                                                                                         
. 45-44 معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص ص(1)
(2))

دار الجامعة الجدٌدة : اإلسكندرٌة: محمد زكً أبو عامر، سلٌمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنابٌة، ج م ع 
 .886، ص2001للنشر، 

. 375، جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص25. 098، رقم 04/07/1983قرار بتارٌخ (3) 
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األحكام القطعٌة ؼٌر الفاصلة فً الموضوع هً األحكام التً تحسم بصفة قطعٌة 

مشكلة متعلقة بإجراءات الدعوى، حٌث ٌمكن أن تعترض الدعوى عقبات إجرابٌة تحسم 

. بأحكام قطعٌة بؽٌة التأكد من إمكانٌة المحكمة الفصل فً الموضوع

 واألحكام المتعلقة بقبول ،ومن بٌن األمثلة على ذلك األحكام المتعلقة باالختصاص

 .الدعوى

الحكمٌن  معٌار وأهمٌة التمٌٌز بٌن : الفرع الثالث

تكمن أهمٌة ومعٌار التمٌٌز بٌن النوعٌن أن الحكم الفاصل فً الموضوع ٌخرج 

ٌُبقً شٌبا ال ٌفصل  الدعوى من حوزة المحكمة، وٌفصل فً جمٌع الطلبات والدفوع، وال 

فٌه، وبالتالً ٌمتنع على المحكمة أن ترجع فٌما فصلت فٌه، وكذا إمكانٌة أو قابلٌة الطعن 

. فً هذا النوع من األحكام بحسب األصل

أما األحكام السابقة عن الفصل فً الموضوع فؽالبا ال ُتخرج الدعوى من حوزتها، 

 الطعن زوٌجوز الرجوع فٌما أصدرته، ولٌست لهذه األحكام قوة إنهاء الدعوى، وال ٌجو

فٌها إال فً حاالت وشروط معٌنة
(1)

. 

المطلب الثالث 

 (نظرٌة األحكام المنعدمة) األحكام الصحٌحة واألحكام المعٌبة

إن الحكم الجزابً متى صدر صحٌحا، بمعنى تضمنه تحدٌداً سلٌما لوقابع الدعوى 

وتكٌٌفها التكٌٌؾ الصحٌح وفق القواعد الموضوعٌة فً القانون، وكان ثمرة إجراءات 

.  فان هذا الحكم ٌحوز قوة الشًء المقضً فٌه،مطابقة للقانون وتسلسل منطقً سلٌم

وإذا كان الحكم مشوبا بعٌب ما فانه ٌكون محال للطعن، وباستنفاذ هذه األخٌرة ٌحوز 

. قوة إنهاء الدعوى الجنابٌة حتى ولو كان فٌه عٌب ظاهر

ومعٌار تمٌٌز األحكام المعٌبة هو درجة جسامة العٌب الذي شاب الحكم، فثمة عٌوب 

إذا طرأت على الحكم أفقدته كل قٌمة فً نظر القانون وجردته من مدلول الحكم
(2)

وٌعد 

حكما منعدما، حٌث وصؾ شراح القانون المعدوم بالعمل القانونً المشوب بعٌب بالػ 

الخطورة، وذلك عندما ٌكون فاقدا عنصراً هاما من عناصر تكوٌنه
(3)

 .

                                                 
. 375جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص: 30 .781، رقم 23/11/1982 قرار صادر بتارٌخ (1)
. 280- 279 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص ص(2)

 .445فٌاض عبٌد، مرجع سابق، ص(3) 
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وعلى هذا وجب أن ٌتم اٌجاد ضابط للتفرقة بٌن البطالن الذي ٌشوب الحكم الجزابً 

ن نظرٌة األحكام المنعدمة مازالت محل جدل كبٌر لعدم وجود معٌار جامع أ ذلك، اإلنعدام و

مانع لتحدٌد أسباب انعدام الحكم الجزابً، وهل ٌتقرر بدعوى انعدام أم دعوى بطالن؟ وما 

 هو الحد الفاصل بٌن بطالن الحكم وانعدامه؟ وهل هناك فعال حكما منعدما؟

قال بعض الفقهاء أن األحكام المعدومة هً التً تعتبر ؼٌر موجودة وؼٌر منتسبة 

ألي أثر قانونً
(1)

. 

وقد طرحت فً اٌطالٌا نظرٌة االنعدام على بساط البحث وخلصت إلى حكم من 

 أقر فٌه التفرقة بٌن الحكم المنعدم والحكم 30/06/1950محكمة النقض االٌطالٌة بتارٌخ 

أن العمل اإلجرابً قد ٌشوبه خلل جسٌم من شأنه أن ال ٌمس شروط فً تتلخص ، الباطل

صحته فحسب بل ٌمتد إلى كٌانه ووجوده فٌؤدي إلى انعدامه
(2)

. 

التً رفعت إحدى الطعون بالنقض أما محكمة النقض المصرٌة فقد أبدت رأٌها من خالل 

 أقرت أن األحكام تنعدم فً بعض الصور لفقدانها ، والت26/04/1960ً بتارٌخ أمامها

مقوماتها األساسٌة، وأن عدم صحة تشكٌل المحكمة لٌس من أسباب انعدام الحكم
(3)

 .

وقد أوردت محكمة النقض المصرٌة أحوال ٌنعدم فٌها الحكم منها الحكم الذي ٌوقعه 

 أو الحكم الذي ٌخلو من ،ربٌس المحكمة التً أصدرته بعد أن زالت عنه صفة القضاء

 .التوقٌع

أن الحكم الذي ٌخلو من البٌانات »وٌرى األستاذ الدكتور أحمد فتحً سرور 

الجوهرٌة أو تارٌخ إصداره هو حكم توافرت فٌه مقومات وجوده القانونً، وأن ما شابه من 

«عٌب ٌؤدي إلى بطالنه
( 4)

. 

 للحكم أصال فً حٌن دوالبطالن ٌختلؾ عن االنعدام من حٌث أن هذا األخٌر ال وجو

أن البطالن ٌحتاج إلى حكم بات لتقرٌره وأنه ٌنشا رابطة إجرابٌة تكون معٌبة فقط، أما 

. االنعدام فإنه ٌفقد الرابطة اإلجرابٌة

 قوة »وفً هذا الصدد فإن األستاذ الدكتور محمود نجٌب حسنً ٌقول فً مؤلفه

إذا صار الحكم باتا فقد حاز قوة إنهاء الدعوى، »: «الحكم الجنابً فً إنهاء الدعوى الجنابٌة

                                                 
 .447 المرجع نفسه، ص(1)
، (1974السنة الحادٌة واألربعون: العدد الرابع )، مجلة المحاماة المصرٌة،"الحكم الجنابً المنعدم" أحمد فتحً سرور، (2)

 .608ص
 .605 المرجع نفسه، ص(3)

. 609، مرجع سابق، ص"الحكم الجنابً المنعدم"أحمد فتحً سرور، (4) 
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ولم ٌعد سبٌل إلى مناقشته ولو كان عٌبه ظاهرا، واألصل السابق ٌفترض صدور حكم بات، 

فقوة إنهاء الدعوى ال تنسب إال لحكم، فإذا ثبت أننا بصدد عمل ال ٌصؾ وفقا للقانون بأنه 

وبذلك ٌتضح أن االعتراؾ بفكرة الحكم المنعدم .حكم فال محل الن تنسب هذه القوة إلٌه

«تعارض البتة بٌنها وبٌن التسلٌم لألحكام الباتة بقوتها ضرورة منطقٌة، وأنه ال
(1)

. 

وفً موضع آخر نجد أن محكمة النقض المصرٌة طبقت نظرٌة االنعدام دون أن 

تسمٌها كذلك بل وصفته بالبطالن، حٌث أنه إذا كان الحكم االبتدابً معدوما، فإنه ال ٌجوز 

للمحكمة االستبنافٌة أن تنظر الموضوع، ألنه ٌترتب على انعدام الحكم المستأنؾ اعتبار 

الدعوى الجنابٌة وكأنه لم ٌصدر حكم فٌها، وبالتالً فإن المحكمة االستبنافٌة حٌن تتصدى 

لموضوعها تكون وكأنها فصلت ألول مرة، مما ٌفوت على المتهم إحدى درجتً 

التقاضً
(2)

. 

ونخلص إلى أن الحكم الجزابً متى استنفذ طرق الطعن المقررة قانونا على سبٌل 
الحصر فإن الحكم حاز قوة إنهاء الدعوى الجنابٌة وأصبح باتا وعنوانا للحقٌقة حتى ولو 

    أما قبل ذلك فإن تصحٌح العٌب أو الدفع ببطالن الحكم ٌكون باستعمال ،ظهر علٌه عٌب

هذه القنوات القانونٌة وأن تحدٌد المقومات األساسٌة للحكم الجزابً لمعرفة متى ٌنعدم      

الحكم ومتى ٌكون باطال أمر صعب وشابك ومحل جدل
()

. 

                                                 
. 146 محمود نجٌب حسنً، قوة الحكم الجنابً فً إنهاء الدعوى الجنابٌة، مرجع سابق، ص(1)

. 610، مرجع سابق، ص"الحكم الجنابً المنعدم"أحمد فتحً سرور، (2) 
(


)

ما استقرت علٌه محكمة النقض اإلٌطالٌة أن الحكم الذي ٌخلو من البٌانات الجوهرٌة أو تارٌخ إصداره هو حكم  
توافرت فٌه مقومات وجوده القانونً وأن ما شابه من عٌب ٌؤدي إلى بطالنه،  
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 المبحث الثالث

الجهة المناط بها إصدار الحكم الجزائً 

تنتهً مهمة قاضً التحقٌق فٌما ٌخص الدعوى الجزابٌة، إما بإصدار أمر بأن 

ألوجه للمتابعة أو بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتبدأ مرحلة أخرى هً مرحلة 

مرحلة )المحاكمة وهً المرحلة الثالثة واألخٌرة من مراحل الدعوى الجزابٌة وأهم مرحلة 

 .(التحقٌق النهابً

واستنادا إلى مبدأ الفصل بٌن التحقٌق والحكم فإن قضاء الحكم هو الجهاز المنوط به 

 من 38أمر المحاكمة وتعٌٌن العقاب أي إصدار الحكم الجزابً، وعلى هذا نصت المادة

قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري على امتناع القاضً الذي حقق محل دعوى جزابٌة 

 .عدم النظر فٌها كقاضً حكم

ولقد بٌنا فً موضع سابق أهمٌة الفصل بٌن ما ٌصدره قضاء التحقٌق من أوامر 

تمٌزها عن الحكم الصادر من قضاء الحكم
()

 ذلك أن ما ٌصدر من القاضً الجزابً من ،

ملكة الوعً، وملكة اإلرادة بمعنى القدرة : خالل نظر الدعوى الجزابٌة إنما ٌستخدم ملكتٌن

العقلٌة التً ٌدرك بها القاضً حقٌقة الواقعة وما إذا كان هناك محل لتطبٌق قاعدة قانونٌة 

معٌنة، وملكة اإلرادة وهً النٌة التً تنعقد لدى القاضً على تطبٌق هذه القاعدة حٌن تبدو 

له متوافرة شروط انطباقها، عندبذ تكون إرادة القاضً محض تردٌد إلرادة القانون ومجرد 

تحقٌق عملً لها
(1).

 

ولضمان سالمة هذا الحكم البد من ضمان سالمة القضاء الجنابً ككل باعتباره 

ٌهدؾ إلى تأمٌن العدالة الجنابٌة، وال ٌتأتى ذلك إال بحسن تنظٌم المحاكم الجزابٌة المختلفة 

وتفعٌل دورها وكذا الرقابة على إصدار هذه األحكام من خالل تعدد درجات التقاضً ودور 

 .(المحكمة العلٌا)محكمة النقض 

وعلى هذا سوؾ نتناول هذا المبحث فً مطلبٌن ، نتعرض فً المطلب األول 

. للمحاكم الجزابٌة المختلفة وفً المطلب الثانً لمبدأ التقاضً على درجتٌن

                                                 
(


)

بالرؼم من أنه فً بعض الحاالت ٌقوم قاضً التحقٌق بالفصل فً األشٌاء المحجوزة، إال أن فصله هذا ال ٌتعلق  
 (الفصل فً اإلدانة أو البراءة)بجوهر الدعوى الجزابٌة 

. 116، ص ،1993 رمسٌس بهنام، المحاكمة والطعن فً األحكام، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة،(1)



الفصل التمهيدي                     ماهية احلكم اجلزائي  
 

 33 

 المطلب األول

 المحاكم الجزائٌة المختلفة 

محاكم جزابٌة عادٌة ومحاكم جزابٌة : تنقسم المحاكم الجزابٌة إلى قسمٌن أو نوعٌن

خاصة،فالمحاكم الجزابٌة العادٌة هً التً تتمتع باختصاص ذي صفة عامة أي أنها تنظر 

لها بنص صرٌح حًنوعا عاما من الجرابم، ما لم ٌنتزع القانون من هذا االختصاص أفعاال ي

إلى محكمة أخرى
(1)

محكمة المخالفات)وهً وفقا لقانون اإلجراءات الجزابٌةالجزابري 
()

 ،

 .(محكمة الجنح، محكمة األحداث، محكمة الجناٌات،الؽرفة الجزابٌة بالمحكمة العلٌا

أما المحاكم الجزابٌة الخاصة والتً تتمٌز باختصاص مناطه إما خصوصٌة الجرابم 

التً تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معٌنة توافرت فٌه
(2) .

 

التشرٌع الجزابً الجزابري ٌعرؾ المحاكم العسكرٌة ومحكمة أمن الدولة الملؽاة 

مخالفات، جنح، )فٌما بعد، أما فً مصر فإن قضاء الحكم ٌنقسم إلى محاكم عادٌة عامة 

ومحاكم استثنابٌة مثل محكمة أمن الدولة والمحاكم (أحداث)ومحاكم عادٌة خاصة  (جناٌات

 .السٌاسٌة والمحاكم العسكرٌة

 المحاكم الجزائٌة العادٌة : الفرع األول

وفقا لمبدأ التقاضً على درجتٌن فإن المحاكم الجزابٌة العادٌة تقسم على مستوى الدرجة 

مخالفات )وقسم األحداث وٌمكن أن ٌضم القسم الواحد فرعٌن  (القسم الجزابً) األولى

وعلى مستوى الدرجة الثانٌة هناك الؽرفة الجزابٌة ومحكمة الجناٌات ،(وجنح
()

 هذه 

 .األخٌرة األحكام ٌفصل فٌها على درجة واحدة فقط والتحقٌق على درجتٌن

 

 

 

 محكمة المخالفات: أوالًال 

                                                 
: السنة الثالثة: العدد األول)، مجلة الحقوق والشرٌعة جامعة الكوٌت، "المحاكم الجزابٌة المختلفة" عبد الوهاب حومد،(1)

 .113، ص(1979مارس 
(


)
. (ابتدابٌة، استبناؾ)المقصود هنا بلفظ محكمة هو لفظ عام للقسم والؽرفة  

 .340 موالي ملٌانً بؽدادي، مرجع سابق، ص(2)
(


)

ال تفصل فً اإلدانة أو )أما فٌما ٌتعلق بؽرفة االتهام فإن قراراتها ال تعد من قبٌل األحكام الجزابٌة موضوع الدراسة 
. (البراءة
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أولى درجات التقاضً تختص بالجرابم الموصوفة مخالفات تشكل من قاضً فرد 

ٌعاونه كاتب جلسة، وٌقوم بوظٌفة النٌابة العامة وكٌل الجمهورٌة أو أحد أعضاء النٌابة 

 . ق ا ج ج340العامة ٌندب لهذا الؽرض وفقا لنص المادة 

 رفع الدعوى إلى المحكمة -أ

 ق ا ج فإن الدعوى ترفع للمحكمة إما باإلحالة من جهة 394وفقا لنص المادة 

التحقٌق وإما بحضور أطراؾ الدعوى باختٌارهم، وإما بتكلٌؾ بالحضور مسلم إلى المتهم 

 .والمسؤول عن الحقوق المدنٌة

 فً التكلٌف بالحضور- ب

تطبٌق أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة فً مواد التكلٌؾ بالحضور والتبلٌؽات 

 . ق ا ج440وشروط التكلٌؾ بالحضور المادة

 فً التحقٌق النهائً- ج

 ق ا ج ٌجوز لربٌس قسم أو فرع المخالفات بناءا على 397تطبٌقا لنص المادة 

طلب النٌابة العامة أو المدعً المدنً أن ٌقدر أو ٌكلؾ بتقدٌر تعوٌضات وأن ٌحدد أو ٌكلؾ 

 .بتحرٌر محاضر وأن ٌأمر بإجراء ما ٌتطلب السرعة من أعمال

وتكون المرافعات علنٌة إال إذا كان فً علنٌتها إخالل بالنظام العام أو اآلداب فهنا 

 ق 285تصدر المحكمة حكما ٌجعل الجلسة سرٌة لكن النطق بالحكم ٌكون حضورٌا المادة 

 . ا ج

أوجب المشرع حضور المتهم و الضحٌة أو الطرؾ المدنً والمسؤول المدنً، وال ٌجوز 

إجراء التحقٌق النهابً فً ؼٌابهم إال إذا كانوا قد استدعوا بصفة قانونٌة ولم ٌرٌدوا 

 .الحضور

  ضبط الجلسة وإدارة المرافعات تخص الربٌس وله سلطة تقدٌرٌة تسمح له باتخاذ أي

 .إجراء ٌراه مناسبا إلظهار الحقٌقة

  343للنٌابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه مناسبا من طلبات، ووفقا لنص المادة 

ق ا ج فان الربٌس ٌتحقق من هوٌة المتهم وٌعرفه باإلجراء الذي رفعت من أجله الدعوى، 

 .ثم ٌجوز استجوابه ومناقشته
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قرٌنة البراءة، شفوٌة )ونشٌر إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة مكفولة للمتهم هنا  

 .(الخ...المناقشات، عالنٌة الجلسات، حق الدفاع

  محكمة الجنح: ثانٌا

تقرٌبا نفس اإلجراءات الموجودة فً محكمة المخالفات الموجودة فً محكمة الجنح، 

حٌث تأخذ هذه األخٌرة بنظام القاضً الفرد ٌساعده كاتب ضبط وٌقوم بوظٌفة النٌابة العامة 

 ق ا ج ج هذه المحكمة اشترط القانون فٌها 340وكٌل الجمهورٌة أو أحد مساعدٌه المادة 

شروط خاصة مثلها مثل محكمة المخالفات تتعلق بتشكٌلتها وكٌفٌة النظر فً الدعوى كً 

تكون اإلجراءات التً تباشرها واألحكام التً تصدرها صحٌحة قانونا ومنتجة آلثارها دون 

 . تعقٌب

تختص محكمة الجنح بنظر الجرابم الموصوفة جنحة والمحالة إلٌها بإحدى الطرق 

المنصوص علٌها قانونا، ولها اختصاص النظر فً المخالفات إذا ما أحٌلت إلٌها بعد إعادة 

 .تكٌٌفها إلى جنحة

 : ق ا ج أي االختصاص المحل329ًٌنعقد لها االختصاص طبقا لنص المادة 

 . إذا رفعت الجرٌمة بدابرة اختصاصها (أ 

 .إذا كان المتهم وشركابه ٌقٌمون بها (ب 

 .إذا تم القبض فٌها على المتهم (ج 

 تشكٌلتها -أ

 كانت 19/04/1993 الصادر بتارٌخ 06-93قبل صدور المرسوم التشرٌعً رقم  

المحكمة تتشكل من ثالثة قضاة ٌرأسهم ربٌس المحكمة لكن هذا المرسوم أحدث تعدٌل 

 وأصبحت تحكم القاضً الفرد وٌمثل النٌابة العامة لدى المحكمة وكٌل 340لنص المادة 

 .الجمهورٌة

 المرافعات- ب

استثناء المادة )ٌكلؾ المتهم بالحضور للجلسة وٌتم تكلٌفه من طرؾ النٌابة العامة - 

 .(مكرر ق ا ج ج337
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المرافعات تبدأ بمناداة المتهم والتحقٌق فً حضوره وهوٌته كاملة وحضور المدعً - 

 .المدنً

 .(المتهم، الطرؾ المدنً )إعالن التأسٌسات من طرؾ الدفاع - 

 .ٌشرع الربٌس فً توجٌه التهمة ومناقشته مناقشة تفصٌلٌة- 

إقامة األدلة فً مواجهة المتهم وتعطى الفرصة للخصوم لتوجٌه األسبلة ولمناقشة الدلٌل - 

 .المثار

المرافعات تبدأ بمرافعة دفاع الطرؾ المدنً ثم مرافعة النٌابة ثم مرافعة دفاع المتهم، - 

والكلمة األخٌرة تعطى للمتهم، ثم ٌؽلق الربٌس باب المرافعة وٌدخل المداولة ثم النطق 

 .بالحكم

إال وقع باطال ونشٌر إلى أن محكمة الجنح محكمة دلٌل ملزمة بتسبٌب أحكامها و
(1) 

 . ق ا ج ج379المادة 

 محكمة الجناٌات: ثالثا

 لها هٌكل تنظٌمً خاص بها، تختص بالجرابم ،تعد محكمة شعبٌة ذات والٌة عامة

الموصوفة بأنها جناٌات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، والجرابم الموصوفة بأفعال 

 .إرهابٌة

ونشٌر إلى أنه ، وتأخذ بمبدأ الدرجة الواحدة للتقاضً وتقوم على نظام تعدد القضاة

  من ق ا ج الكوٌتً لسنة 8 و7المادة ٌجري قضاء الجناٌات على درجتٌن فً الكوٌت

1960
(2)

. 

 

 

 تشكٌلتها -أ

تتشكل من ربٌس محكمة الجناٌات ؼالبا ما ٌكون من رتبة ربٌس ؼرفة، وٌعٌن فً 

 .العموم بأمر من ربٌس المجلس حٌن ٌأمر بفتح دورة الجناٌات

                                                 
 .193جٌاللً بؽدادي، مرجع سابق، ص : 25 ، 286، رقم 27/05/1982قرار صادر بتارٌخ (1) 
. 656، ص1996 أحمد فتحً سرور، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، الطبعة السابعة، دار النهضة العربٌة، (2)
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باإلضافة إلى الربٌس هناك قاضٌان برتبة مستشار بالمجلس على األقل ومن محلفٌن 

 . ق ا ج ج261اثنٌن ٌختاران من بٌن مواطنً الوالٌة المادة 

كٌفٌة إعداد قابمة المحلفٌن واختٌارهم والشروط الواجب توافرها فً المحلفٌن نصت 

 .ق ا ج ج 260، 262 ،265علٌه المواد 

  لمحكمة الجناٌاتةاإلجراءات التحضٌري- ب

. ٌقوم النابب العام بتبلٌػ القضاٌا لمن له عالقة بها .1

ٌقوم ربٌس محكمة الجناٌات بتبلٌػ قرار اإلحالة الصادر من ؼرفة االتهام بواسطة  .2

 .الربٌس المشرؾ على المؤسسة العقابٌة إذا كان المتهم محبوسا

فً حالة كونه ؼٌر محبوس ٌسلم نفسه للحبس قبل افتتاح الدورة، أما الذي لم ٌقدم 

.  أٌام وٌكون مبلؽا تبلٌؽا قانونٌا تصدر ضده إجراءات التخلؾ عن الحضور10نفسه قبل 

 إجراءات المحاكمة- ج

بعد افتتاح الدورة ٌتم استحضار المتهم وٌبلػ قبل استجوابه عن هوٌته وبكل تعدٌل فً 

 . ق ا ج ثم النداء على المحلفٌن282/3المادة  قابمة المحلفٌن

النٌابة العامة لها حق رد محلفٌن والمتهم ثالثة، وبعد تشكٌل المحكمة ٌقوم الربٌس 

 . ق ا ج234/5بتوجٌه المحلفٌن بأداء الٌمٌن القانونٌة المادة 

ٌنبه المتهم بسماع قرار اإلحالة حول ما ٌنسب إلٌه ثم ٌبدأ الربٌس فً استجواب 

سماع الشهود، سماع )المتهم ومواجهته بوسابل اإلثبات، وكل ما من شأنه إظهار الحقٌقة 

 .(الطرؾ المدنً

النٌابة العامة دورها ٌقوم على أساس إثبات الوقابع ومناقشتها فً حالة نفً المتهم 

 .التهمة الموجهة إلٌه، بعد ذلك ٌقوم الدفاع بالمرافعة

وٌقرر الربٌس ؼلق باب المرافعة، ثم ٌتلوا األسبلة الموضوعة، ثم تأتً مرحلة 

 .المداولة وهً اإلجابة على األسبلة ثم النطق بالحكم

فً الدعوى المدنٌة ٌنسحب المحلفون وٌنظر فً طلبات التعوٌضات المدنٌة ثم 

 .ٌنسحب للمداولة ثم النطق بالحكم المدنً



الفصل التمهيدي                     ماهية احلكم اجلزائي  
 

 38 

فٌما ٌتعلق بصدور الحكم وقٌام األسبلة واألجوبة مقام أسباب الحكم وأن محكمة 

 . ق ا ج ج سٌتم التفصٌل فٌه فً حٌنه307الجناٌات هً محكمة اقتناع المادة 

 محكمة األحداث : رابعا

 ق ا ج ج ٌربسه قاضً ٌعٌن بأمر صادر 447كل محكمة لها قسم لألحداث المادة 

، (قسم األحداث بمقر المجلس) سنوات 3من ربٌس المجلس وبقرار من وزٌر العدل لمدة 

أما المحاكم األخرى فإن قضاة األحداث ٌعٌنون بموجب أمر صادر من ربٌس المجلس 

 . ق اج ج449القضابً بناءا على طلب من النابب العام المادة 

 ٌشكل قسم األحداث من قاضً األحداث ربٌسا ومن قاضٌٌن محلفٌن المادة

 ق اج ج تتسم إجراءات متابعة ومحاكمة األحداث بالسرٌة والمرونة نظرا لكون 450

الهدؾ من محاكمة الحدث هو التعرؾ على الحالة االجتماعٌة للصؽٌر الحدث والبٌبة التً 

نشأ فٌها واألسباب التً دفعته إلى االنحراؾ والجرٌمة، وتقرٌر ما ٌناسبه من جزاءات 

 .وتدابٌر

وعلى ذلك فقد أوجب المشرع أن تكون اإلجراءات سرٌة وبحضور األولٌاء 

. والمحامً وإمكانٌة إعادة النظر فً التدابٌر فً أي وقت حسب تطور حالة الحدث

- :(الجنوح)حالة ارتكاب الجرائم  -أ

تختلؾ إجراءات محاكمة الحدث الجانح على حسب نوع الجرٌمة المرتكبة مخالفة كانت أم 

: جنحة أم جناٌة ، و ذلك على النحو التالً

 ٌحاكم الحدث هنا مع البالؽٌن وفقا لألوضاع المنصوص علٌها فً المادة :المخالفات-1

 . ق ا ج ج468

 .ستأنؾ األحكام الصادرة من محكمة المخالفات أمام ؼرفة األحداث بالمجلس القضابًتو

 الجنح-2

نشٌر أوال إلى أن التحقٌق فً جرابم األحداث وجوبً، : الجنح البسٌطة 2-1

قاضً األحداث هو الذي ٌقوم بمهمة التحقٌق باإلضافة إلى مهمة الحكم، ٌستعٌن 

 . فً الطب النفسً والعقلًنهذا األخٌر بأخصابًٌ
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تعهد النٌابة العامة التحقٌق إلى قاضً التحقٌق فً الجنح : الجنح المعقدة 2-2

المعقدة أو الجنح التً ٌشترك فٌها الحدث مع البالؽٌن وٌخول القانون هنا لقاضً 

التحقٌق المكلؾ بقضاٌا األحداث اتخاذ إجراءات مؤقتة حٌال الحدث الجانح المادة 

 . ق ا ج ج454

ٌختص بها قسم األحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس والحكم : الجناٌات 2-3

 .هنا قابل لالستبناؾ فً الؽرفة الجزابٌة لألحداث بالمجلس

- :المحاكمة- ب

تحصل المرافعات فً سرٌة وٌتعٌن حضور الحدث إذا قررت المحكمة ذلك وٌحضر 

.  ق ا ج ج463/1معه ناببه القانونً، وٌصدر القرار فً جلسة سرٌة المادة 

أٌام من النطق به وٌرفع هذا االستبناؾ أمام 10وٌجوز الطعن فٌه باالستبناؾ خالل 

 . ق ا ج472ؼرفة األحداث بالمجلس

- :طبٌعة األحكام الصادرة فً قضاٌا األحداث- ج

 قاضً األحداث من تدابٌر وإجراءات وقابٌة الزمة للحدث هبالنظر إلى ما ٌصدر

فإننا نفهم أن هذه القرارات الخاصة بالتدابٌر هً  (الؽرامة والحبس)الجانح وكذا العقوبات 

قرارات تتخذ استنادا إلى سلطة قاضً األحداث القضابٌة وبالتالً فإنها ال تقبل الطعن 

. باالستبناؾ وال تسبب وهو خروج على قاعدة تسبٌب األحكام الصادرة من محاكم الجنح

أما ما ٌصدره من عقوبات فهو بمثابة حكم قضابً ٌقبل الطعن باالستبناؾ أمام 

 .الؽرفة الجزابٌة لألحداث وٌجب أن ٌشتمل الحكم على أسبابه

 

 

 (المحكمة العلٌا)ض قمحاكم االستئناف وقضاء الن: خامسا

على مستوى الدرجة الثانٌة تقوم الؽرفة الجزابٌة بالنظر فً االستبنافات لألحكام 

الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات للدرجة األولى، وتنظر ؼرفة األحداث فً األحكام 

الصادرة من قسم األحداث، وتشكل الؽرفة الجزابٌة من ثالثة قضاة تعٌد النظر فً هذه 

. األحكام سواء بالنسبة للوقابع أو السالمة فً تطبٌق القانون
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أما قضاء النقض أو ما ٌسمى عندنا بالمحكمة العلٌا فهً بحسب األصل محكمة 

قانون وهً جهاز مقوم ألعمال المجالس القضابٌة والمحاكم، فهً تمارس رقابة على 

تسبٌب أحكام القضاء ورقابة معٌارٌة تأخذ بعٌن االعتبار تكٌٌؾ الوقابع على ضوء القاعدة 

القانونٌة
(1).

 

وتمارس هذا االختصاص من خالل الطعون بالنقض الصادرة من المحاكم الجزابٌة 

االستبنافٌة، حٌث أن مهمتها تكمن فً رقابة موضوعٌة االقتناع من خالل رقابتها لتسبٌب 

األحكام وسٌتم تفصٌل ذلك فً الفصل الخاص بقاعدة التسبٌب باعتبار أن تسبٌب األحكام 

 .(الؽرفة الجزابٌة)الجنابٌة هو الموضوع الربٌسً لرقابة المحكمة العلٌا 

 المحاكم الجزائٌة الخاصة: الفرع الثانً

نتناول هذا الفرع فً قسمٌن أساسٌٌن هما المحاكم العسكرٌة و محاكم أمن الدولة 

 المحاكم العسكرٌة: أوال

ٌرجع إنشاء القضاء العسكري الوطنً فً بالدنا كقضاء وطنً مستقل إلى تارٌخ 

22/08/1964
()

 المتضمن إنشاء جهة قضابٌة 64/242وذلك بصدور القانون رقم  

خاصة لمحاكمة فبة من األشخاص هم العسكرٌون واألشباه العسكرٌٌن عن الجرابم المرتكبة 

ضد قواعد النظام العسكري أو الواقعة ضمن المؤسسة العسكرٌة
(2)

 صدر 1971وفً سنة  

 والذي 64/242 الذي ألؽى القانون رقم 22/04/1971 الصادر بتارٌخ 71/28األمر 

. تضمن إعادة تنظٌم القضاء العسكري من جدٌد

 تشكٌلة المحكمة العسكرٌة- أ

 من قانون القضاء العسكري، حٌث تشكل المحكمة من ثالثة 5نصت على ذلك المادة

 وٌتولى رباسة المحكمة العسكرٌة الدابمة قاضً محترؾ ،أعضاء ربٌس ومساعدان اثنان

برتبة مستشار من المجالس القضابٌة العادٌة، أما القضاة المساعدٌن فٌتم اختٌارهم من قابمة 

الضباط وضباط الصؾ لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك بٌن وزٌر العدل ووزٌر 

 .الدفاع الوطنً

                                                 
. 154 ، ص2000 الؽوثً بن ملحة، القانون القضابً الجزابري، الطبعة الثانٌة، الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة، (1)

(


)
هذا ال ٌعنً عدم وجود قضاء عسكري أٌام االحتالل، بل هناك قضاء عسكري لكنه تابع للمحاكم الفرنسٌة الموجودة  

. فً فرنسا
. القضاء العسكري والنصوص المكملة له، النشرة الرسمٌة لوزارة الدفاع الوطنً،بدون صفحة (2)
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وٌراعى فً تشكٌلة المحكمة رتبة المتهم العسكري، بحٌث أنه إذا كان المتهم جندٌا 

ٌتعٌن أن ٌكون أحد المساعدٌن ضابط صؾ
(1)

، أما النٌابة العامة فٌمثلها وكٌل الجمهورٌة 

 .العسكري

 االختصاص- ب

للمحكمة العسكرٌة نوعٌن من االختصاص، اختصاص فً زمن السلم وآخر فً 

زمن الحرب، فاألول ٌختص بالفصل فً الجرابم الخاصة بالنظام العسكري للفاعل األصلً 

 من قانون القضاء 32والشرٌك حتى ولو لم ٌكن عسكرٌا، أما فً زمن الحرب فان المادة 

العسكري تنص على اختصاص المحاكم العسكرٌة فً جمٌع قضاٌا االعتداء على أمن 

 .الدولة

الطعن فً أحكام المحاكم العسكرٌة - ج

 من قانون إلقاء العسكري والتً تنص على جواز الطعن 180من خالل نص المادة 

بالنقض فً أحكام المحكمة العسكرٌة، نجد أن األحكام الجزابٌة الصادرة عن الجهات 

القضابٌة العسكرٌة الٌقبل الطعن فٌها باالستبناؾ أمام أٌة جهة قضابٌة، بل الطعن بالنقض 

ٌعرؾ درجة ثانٌة  أمام الؽرفة الجزابٌة للمحكمة العلٌا بمعنى أن القضاء العسكري ال

 .للتقاضً

 

 

الحكم الجزائً الصادر من المحكمة العسكرٌة - د

إن األحكام الجزابٌة الصادرة من المحاكم العسكرٌة هً من نفس طبٌعة األحكام 

الصادرة من محكمة الجناٌات فً القضاء الجزابً العادي، بحٌث أن المحكمة العسكرٌة هً 

محكمة اقتناع ولٌست محكمة دلٌل، وٌنتج عن ذلك أن أحكامها تعفى من التسبٌب، وتحل 

 176محلها ورقة األسبلة واألجوبة، وان اإلؼفال عنها ٌقرر البطالن المادة 

 ق ق ع ج
 (2)

. 

                                                 
، االجتهاد القضابً للؽرفة الجنابٌة، المحكمة العلٌا، عدد 253865، ملؾ رقم 16/01/2001قرار صادر بتارٌخ (1) 

 .717،ص2003 ،خاص
، االجتهاد القضابً للؽرفة الجنابٌة للمحكمة العلٌا، عدد 225643، ملؾ رقم 24/02/1998 قرار صادر بتارٌخ (2)

 .726، ص2003خاص، 
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نشٌر إلى أن قانون القضاء العسكري ٌتضمن قانون العقوبات وقانون اإلجراءات 

 .الجزابٌة العسكري

 محكمة أمن الدولة: ثانٌا

 تختص بقمع 1975 جوان 17 المؤرخ فً 45-75ت بموجب األمر رقم أأنش

 ق ا ج ج 18-327الجرابم الوارد ذكرها فً نص المادة 
()

، هذه المحكمة ألؽٌت بالقانون 

، حٌث أنه تراجع عنها وأبقً فقط على المحاكم 25/04/1989 المؤرخ فً 06-89رقم 

بٌنما نجد فً مصر نوعٌن من محاكم أمن الدولة، فهناك محاكم أمن الدولة الدابمة ،العسكرٌة

، وٌعتبر وفقا لقانون الطوارئ 1958لسنة 162التً أنشبت طبقا لقانون الطوارئ رقم 

. قضاء استثنابٌا موقوتا بحالة الطوارئ

 وٌتألؾ 1980 سنة 105المنشأة بالقانون رقم  (الدابمة)وهناك محاكم أمن الدولة 

  .محكمة أمن الدولة العلٌا ومحكمة أمن الدولة الجزابٌة: من محكمتٌن

 المطلب الثانً

  مبدأ التقاضً على درجتٌن

تم تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن أساسٌن، تناولنا فً الفرع األول مبررات مبدأ 

التقاضً على الدرجتٌن أما الفرع الثانً تعرضنا فٌه لضمانات هذا المبدأ وضرورته فً 

.  تحقٌق العدالة

 التقاضً على درجتٌن  مبدأ مبررات: الفرع األول

أن  ٌقصد به  ثقبل الحدٌث عن مبررات هذا المبدأ البد من تحدٌد مفهومه أوال، حً

محكمة الدرجة األولى : الدعوى ُترى على درجتٌن وتمر بمرحلتٌن أمام محكمتٌن مختلفتٌن

 .ومحكمة الدرجة الثانٌة

فبعد أن تقضً محكمة الدرجة األولى فً الدعوى تعرض ثانٌة على محكمة الدرجة 

الثانٌة عن طرٌق استبناؾ الحكم فتقوم ببحث الدعوى مجددا، وتصدر حكمها إما بتأٌٌد حكم 

. المحكمة األولى أو إلؽابه والحكم من جدٌد

                                                 
(


)

هذه الجرابم هً الخٌانة العظمى، التجسس، المساس بالدفاع واالقتصاد الوطنٌٌن، واالعتداءات المرتكبة ضد سالمة  
. وأمن الدولة
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ٌجد هذا المبدأ مبرراته فً كون أن القضاة هم بشر قد ٌصٌبون وقد ٌخطبون، و

وذلك كل حسب قدرته المحدودة التً تقوم على الظاهر فقط، أما الوصول إلى الباطن فإن 

 .ذلك عند هللا سبحانه وتعالى

ولتصحٌح الخطأ الذي ٌرتكبه القاضً البد من وجود نظام للرقابة على األحكام التً 

. ٌصدرها، وأحسن نظام هو نظام التقاضً على درجتٌن

القضاء  درجتٌن موجود سواء فً القضاء العادي أو ونظام التقاضً على

الجزابً
()

. 

فبتعدد المحاكم الجزابٌة ٌترتب صدور أحكام مختلفة ومتناقضة فً بعض القضاٌا 

المتماثلة، وعلى ذلك فإن نظام التقاضً على درجتٌن ٌلزم أو ٌفترض وجود أو اللجوء إلى 

وضع محكمة تهدؾ إلى توحٌد القانون وتفسٌره وحسن تطبٌقه أمام المحاكم المختلفة تطلق 

علٌها اسم المحكمة العلٌا أو محكمة النقض، فهً درجة متمٌزة من درجات التقاضً وال 

تحسب كدرجة ثالثة كونها محكمة قانون ولٌست محكمة وقابع وتراقب أٌضا االقتناع 

.  الجزابٌةلألحكامالموضوعً للقاضً الجزابً من خالل تسبٌبه 

على عكس درجتً التقاضً فان كلٌهما ٌنظر فً أساس الدعوى وموضوعها، وأن 

محكمة الدرجة الثانٌة حدد لها القانون الحدود التً تنظر فٌها الدعوى من خالل النقاط 

 . المثارة فً االستبناؾ وٌجوز تقدٌم دفوع جدٌدة أو أدلة لم تثر فً محكمة الدرجة األولى

 

 

نشٌر إلى أن هذا النظام قد تعرض للنقد الشدٌد من أصحاب الرأي اآلخذ بنظام 

الدرجة الواحدة
(1)

 حٌث استطاع أن ٌتسلل هذا األخٌر فً الدعاوى الجزابٌة على حساب ،

الدعوى المدنٌة فً نظام محكمة الجناٌات، حٌث أن الدعاوى تنظر فٌها على درجة 

واحدة
(2)

. ، على عكس محاكم الجنح والمخالفات التً تنظر على درجتٌن

                                                 
) )ًهنا المقصود به القضاء العادي لتمٌٌزه فقط عن القضاء الجناب 

1
، مجلة "نظام التقاضً على درجتٌن وضرورته فً تحقٌق العدالة"أكثر تفصٌال لهذا الرأي أنظر عبد الوهاب محفوظ،  ((

 993 إلى 986،ص ص (العدد السادس السنة الحادٌة واألربعون)المحاماة المصرٌة، 

(
2
)Conseil national des barreaux « Rapport sur la reforme de la procédure criminelle »، 10Juillet 1999. 
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 نظام التقاضً على درجتٌن حٌث قال  "(GARREAU)ؼارو"ولقد انتقد األستاذ 

عبارة عن نقل الدعوى من قاض عرفها معرفة حسنة إلى قاضً ٌعرفها معرفة ...»

«سٌبة
(1) .

 

ومن مبررات هذا المبدأ خصوصا فً القضاء الجزابً هو عدم اختصار طرٌق 

التقاضً واإلسراع فً إصدار األحكام، وأن طرٌق العدالة لٌست السرعة واإلٌجاز وإنما 

التروي واإلمعان وزٌادة الدرجات التً ٌقل معها الوقوع فً األخطاء خصوصا أن مجال 

. القضاء الجزابً ٌتعلق بالحقوق الشخصٌة للفرد والمساس بها

 ضمانات مبدأ التقاضً على درجتٌن: لفرع الثانًا

قلنا فً موضع سابق أن الحكم الجزابً قد ٌحتمل الخطأ والصواب، على أساس أن 

ُمصدر هذا الحكم هو بشر، ومن طبٌعة البشر أنهم خطاءون، لهذا فان وجود مبدأ التقاضً 

على درجتٌن تعد ضمانة لسالمة الحكم الجزابً بصفة خاصة، وسالمة القضاء الجزابً 

. بصفة عامة

كما أن نظام الطعن الذي هو نتٌجة أو ثمرة نظام التقاضً على درجتٌن، ٌتم على 

أساسه إعادة النظر فً الحكم الجزابً من طرؾ محكمة أكبر درجة فً التسلسل القضابً، 

وتكون هذه المحكمة أكثر خبرة وأكثر تنظٌما، خصوصا أن محكمة الدرجة األولى تأخذ 

، أما الدرجة الثانٌة فتحكم بنظام تعدد القضاة، وفً (جنح ومخالفات)بنظام القاضً الفرد 

هذا األخٌر ضمانة لحسن تطبٌق القانون من خالل تعدد أراء القضاة وإعادة طرح الدعوى 

من جدٌد، وفوق هذه التنظٌمات القضابٌة توجد المحكمة العلٌا التً لٌست درجة ثالثة 

للتقاضً كما قلنا سابقا، إنما وجدت لتأكٌد حسن سٌر العدالة من خالل توحٌد تطبٌق القانون 

ومراقبة ٌقٌن القاضً الجزابً الصادر فً موضوع الدعوى
(2).

 

ومن ضمانات نظام التقاضً على درجتٌن أٌضا، أن تكرٌس هذا النظام ٌجعل قضاة 

الدرجة األولى ٌتوخون العناٌة والحٌطة عند إصدار أحكامهم ألنهم ٌعرفون أن هذا الحكم 

سٌكون محل طعن وعرض من جدٌد أمام محكمة الدرجة الثانٌة، وبالتالً نقل األحكام 

. المعرضة للطعن

                                                 
. 991عبد الوهاب محفوظ، مرجع سابق، ص (1)
. 505،ص2005 إٌمان محمد علً الجابري، ٌقٌن القاضً الجنابً، دراسة مقارنة، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة،(2)
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واضح من أن هذا النظام ضروري فً تحقٌق العدالة وضمانة إلحقاق الحق وإشعار 

المتقاضٌن بالرضا واالطمبنان والوثوق بالعدالة من خالل وجود سبٌل إلصالح األخطاء 

 .الواردة فً األحكام الجزابٌة
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الفصـل األول 

الحكم الجزائً ومبدأ االقتناع القضائً 

إن الحكم الجزائً الذي هو محصلة عدة إجراءات قانونٌة ٌقوم بها القاضً الجزائً 

بناءا على اقتناع ثبوت الوقائع ونسبتها إلى المتهم حالة اإلدانة، والشك حالة الحكم بالبراءة 

لٌس عملٌة آلٌة، بل هو نشاط ذهنً وعملٌة عقلٌة تستند إلى أسلوب عملً ٌبتكره العقل 

 القاضً الجزائً فٌه جهدا مضنٌا للوصول إلى الحقٌقة الواقعٌة الموضوعٌة لوٌبذ

 هذا الحكم الذي ٌتنزه من شائبة البطالن بنوعٌن من النشاط نالقانونٌة، وٌقتر

اإلدراك الحسً والعقلً للوقائع والقانون، واإلدراك العقلً للنتائج القانونٌة .القضائً

 األول ٌتمثل فً الحقٌقة الواقعٌة، كالمستنبطة من مقدماتها القانونٌة والواقعٌة، فاإلدرا

واإلدراك  ( الواقعة اإلجرامٌة، ونسبتها للمتهم وحقٌقة مرتكبها والنص المنطبق علٌهاةحقٌق)

. الثانً ٌتمثل فً الحقٌقة المنطقٌة

هذا ما ٌقودنا إلى مبدأ االقتناع القضائً بالحقٌقة الواقعٌة والٌقٌن بالحقٌقة العقلٌة، 

. َوبِاجتماع الحقٌقتٌن تبنى الحقٌقة القانونٌة الُمعلنة فً الحكم الجزائً

: و علٌه فإننا سنتناول هذا الفصل فً المباحث التالٌة

الماهٌة القانونٌة لإلقتناع القضائً : المبحث األول

دور القاضً الجزائً فً ظل مبدأ اإلقتناع القضائً :المبحث الثانً

معٌار اإلقتناع الواجب فً بناء الحكم الجزائً : المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

المبحث األول 
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 الماهٌة القانونٌة لالقتناع القضائً 

تتطلب دراسة هذا المبحث تقسٌمه إلى ثالث مطالب أساسٌة، نتناول فً المطلب       

األول التعرٌؾ اللؽوي و االصطالحً و فً المطلب الثانً التعبٌر عن مبدأ االقتناع 

القضائً فً أنظمة اإلثبات الجنائً، أما المطلب الثالث فسنتعرض فٌه للتعبٌر عن هذا 

. المبدأ فً كل من التشرٌع والقضاء المقارن

المطلب األول 

 اللغوي واالصطالحً التعرٌف 

ٌستوجب فً تعرٌؾ مبدأ االقتناع القضائً التطرق أوال للتعرٌؾ اللؽوي ثم التعرٌؾ 

. االصطالحً

 التعرٌف اللغوي: الفرع األول

رضى والمقنع بفتح : قنع بنفسه قنعا وقناعة: جاء فً لسان العرب فً مادة اقتناع

الرضا بالقسم، والقانع بمعنى الراضً : العدل من الشهود والقناعة: المٌم
(1)

 .

وجاء فً مختار الصحاح أن القناعة الرضا بالقسم وبابه سلم، فهو قنع قنوع، وأقنعه 

إن القنوع أٌضا قد ٌكون بمعنى الرضا والقانع : الشًء أي أرضاه، وقال بعض أهل العلم

بمعنى الراضً
(2)

 .

 التعرٌف االصطالحً:الفرع الثانً

لقد تعددت اآلراء واألفكار فٌما ٌتعلق ببٌان المدلول القانونً لمبدأ االقتناع، فهناك 
رأي ٌعرؾ هذا المبدأ على أساس أن للقاضً أن ٌقبل جمٌع األدلة التً ٌقدمها إلٌه أطراؾ 

الدعوى، فال وجود ألدلة ٌحظر علٌه القانون مقدما قبولها، وله أن ٌستبعد أي دلٌل ال ٌطمئن 
إلٌه، وله بعد ذلك السلطة التقدٌرٌة الكاملة فً وزن قٌمة كل دلٌل على حده

(3)
 .

و هناك رأي آخر ٌرى بأن مدلول االقتناع القضائً ٌعنً التقدٌر الحر المسبب 
 أن القاضً ٌقدر بحرٌة قٌمة األدلة المقدمة إلٌهيلعناصر اإلثبات فً الدعوى، أ

(4)
 .

من خالل التعرٌفٌن نجد أن كلٌهما ال ٌصل إلى التعرٌؾ الجامع المانع لمبدأ االقتناع 

القضائً على أساس أن السلطة الممنوحة للقاضً الجزائً ال تقتصر على حرٌة قبول 

وتقدٌر وسائل اإلثبات فقط، بل تتعداه إلى العقوبة وتدابٌر األمن وفً إسقاط الواقعة على 

                                                 
 .298-297 مرجع سابق، ص ص:  ابن منظور(1)
 .351، ص1990،دارالهدىمختار الصحاح، :  محمد بن أبً بكر الرازي(2)
. 412شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص:   محمود نجٌب حسنً(3)
(4)

 .81، ص2002الجنائً،دار النهضة العربٌة،مطبعة حمادة الحدٌثة،  النظرٌة العامة لإلثبات:السٌد محمد حسن شرٌؾ 
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 ما ٌعرؾ بالتكٌٌؾ وهً جوانب مهمة ال تهملوالنص القانونً أ
(1)

، وهو ما ٌطلق علٌه 

.بالسلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزائً
 

 

هذه الحرٌة أو السلطة الممنوحة للقاضً الجزائً ال تعنً أنها حرٌة مطلقة دون قٌد 

أو شرط، بل أن المشرع أحٌانا قد ٌفرض على القاضً بعض القواعد التً ٌجب علٌه 

إتباعها، ولذلك ال ٌجب أن ٌصل هذا التقدٌر الحر إلى درجة التحكم، بل ٌجب أن ٌخضع 

هذا االقتناع لقواعد العقل والمنطق، وال ٌصح أن ٌكون معناه إطالق حرٌة القاضً فً أن 

 ومحض تصوراته الشخصٌة مهما كانت وجهاتهاهٌحل عمل أدلة اإلثبات تخمٌنا ت
(2)

 .

لذلك قٌل على مبدأ االقتناع الحر للقاضً أنه سلطة القاضً وواجبه فً أن ٌستمد 

 نطاق نمن أي مصدر ووسٌلة إثبات الوقائع، وأن ٌقدرها دون أن ٌقٌده فً ذلك حد ما، وأ

سرٌان المبدأ واسع إلى حد ٌقطع كل صلة بٌن القضاء الجنائً و القضاء المدنً فً كل 

.  فٌها مدنٌا على قٌود ترد على أدلة اإلثباتصالحاالت التً ٌكون منصو

وال ٌمكن أن ٌعنً المبدأ أكثر من هذا، وال ٌصح أن ٌكون معناه حرٌة القاضً فً 

أن تحل محل وسٌلة اإلثبات تخمٌنات أو محض رأي له وإن كان أمنٌا
(3)

 .

وعلة هذا المبدأ أنه ٌتفق مع أسلوب التفكٌر العادي و المنطقٌة فً الحٌاة العادٌة وفً 

البحث العلمً،إذ ال ٌقٌد الناس تفكٌرهم بأدلة معٌنة،وإنما ٌستشفون الحقٌقة من أي دلٌل ، 

 الحقٌقة الواقعٌةنوٌكفل هذا المبدأ أال تبتعد الحقٌقة القضائٌة ع
(4)

 .

 

 

المطلب الثانً 

  التعبٌر عن مبدأ اإلقتناع فً أنظمة اإلثبات الجنائً

 : أساستٌن همانترتكز أنظمة اإلثبات الجنائً على فكرتٌن أو دعامتً

                                                 
(1)

: العدد األول )، مجلت البحوث والدراساث، المزكز الجامعي الوادي، "السلطت التقديزيت للقاضي الجزائي: " محمد محدة 

. 22ص ،(2004أفزيل 
العددان    )، مجلة المحاماة، "اإلثبات الجنائً ومدى حرٌة القاضً فً تكوٌن عقٌدته: " محمد ناجً عبد الحكٌم هاشم(2 )

. 146، ص(1991نوفمبر ودٌسمبر : السنة الحادٌة والسبعون: التاسع والعاشر
السنة الرابعة : 03العدد )، مجلة القانون واالقتصاد، "مبدأ حرٌة االقتناع والمشاكل المرتبطة به:" جٌوفانً لٌونً(3)

. 923،ص(1964سبتمبر: والثالثون
. 414شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  محمود نجٌب حسنً(4)
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حرٌة القاضً فً االستعانة بأي دلٌل مع تحدٌد أو عدم تحدٌد أدلة اإلثبات  - 

. المعروضة على القضاء

. حرٌته فً تقدٌر أو عدم تقدٌر عناصر اإلثبات تقدٌرا فعلٌا  - 

فعند تحدٌد عناصر اإلثبات بشكل مسبق وتقدٌر قٌمتها اإلقناعٌة نكون أمام نظام األدلة 

القانونٌة، وإذا ترك المشرع تحدٌد هذه العناصر وتقدٌرها للقاضً الجزائً فإننا نكون أمام 

 .نظام اإلثبات الحر

نظام األدلة القانونٌة : الفرع األول

ٌتمثل هذا النظام فً أن القـاضً الجـزائً عند إصدار حكمـه سـواء باإلدانة أو 

البراءة ٌكون مقٌدا بأنواع معٌنة من األدلة، أو بعدد منها طبقا لما ٌرسمه التشرٌع المطبق، 

دون أن ٌأبه فً ذلك لمدى اقتناع القاضً بصحة ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها
(1)

 .

فطبقا لهذا النظام فإن األدلة المحددة مقدما من طرؾ المشرع تقوم مقام االقتناع 

الٌقٌنً للقاضً، فالمشرع فً ٌكون قد حدد وسٌلة االقتناع بصحة اإلسناد من عدم صحته 

بصرؾ النظر عن حقٌقة الواقعة أو اختالؾ ظروؾ الدعوى
(2)

  .

وٌقوم هذا النظام على أساس أنه إذ توافرت أدلة اإلدانة بشروطها التً حددها 

القانون سلفا التزم القاضً بإصدار حكم اإلدانة على المتهم ولو كان ؼٌر مقتنع بهذه 

اإلدانة
(*)

  .

فدور القاضً هنا هو مراعاة تطبٌق القانون من حٌث توافر الدلٌل أو شروطه، وفً 

. حالة عدم توفر األدلة التزم القاضً بتبرئة المتهم

بعبارة أخرى فإن ٌقٌن القاضً الجزائً فً نظام األدلة القانونٌة محدد سلفا من قبل 

 األخٌر ٌحل محل القاضً فً تحدٌد عناصر اإلثبات وتقدٌر قٌمتها االقناعٌة، االمشرع، هذ

. وٌبقى للقاضً اإلفصاح عن قناعته أو عدمها من خالل هذه العناصر

                                                 
حرٌة القاضً الجنائً فً االقتناع الٌقٌنً وأثره فً تسبٌب األحكام الجنائٌة، النشر الذهبً للطباعة، : محمد عٌد الؽرٌب( 1)

. 07، ص1996/1997
العدد )، مجلة الحقوق، جامعة الكوٌت، "نظام اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً: " أحمد حبٌب السماك(2)

. 140، ص(1997ٌونٌو: السنة الحادٌة والعشرون: الثانً
حادثة تارٌخٌة فً مالطا، حٌث أن هذا القاضً رأى جرٌمة قتل ورأى المجرم ٌفر، ثم اتهم :  قضٌة القاضً كامبو(*)

. ، حٌث أدٌن هذا األخٌر من طرؾ هذا القاضً(سالح الجرٌمة)شخص أخر وجد بحوزته ؼمد الخنجر 
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وما ٌؤخذ على هذا النظام أن عمل القاضً الجزائً ما هو إال عملٌة حسابٌة 

رٌاضٌة بٌنما نجد أن الٌقٌن مسألة شخصٌة ذهنٌة تتعلق بالضمٌر وٌفصح عنها من خالل 

وأن القاضً وفق هذا النظام ٌضل السبٌل إلى الحقٌقة. العقل والمنطق
(1)

 .

نشٌر إلى أن بوادر ظهور هذا النظام تعود فً تشرٌعات القانون الوضعً إلى 

نصوص القانون الرومانً القدٌم الذي طبق هذا النظام فً عهد الملكٌة، وإلى نصوص 

الذي كان سائدا فٌه النظام االتهامً المبنً على الموقؾ السلبً للقاضً .القانون الكنسً

. اتجاه األطراؾ و األدلة

  ولقد ظلت ؼالبٌة الدول األوربٌة تأخذ بهذا النظام على مدى العصور الوسطى وإلى 

. 1670 خالل القانون الفرنسً القدٌم فً ظل األمر الصادر عام نما بٌن الثورة الفرنسٌة م

ؼٌر أن هذا النظام لم ٌصمد طوٌال، أمام الثورة العارمة التً أطلقها فالسفة عصر 

ٌد لقناعة القاضً ومن قالنهضة فً أوروبا، والذٌن حملوا لواء مهاجمة نظام اإلثبات الم

 الذي نادى بأنه ال ٌمكن للقاضً أن ٌدرك الحقٌقة أو الجزم و الٌقٌن "بكارٌا"أبرزهم 

باالنؽالق فً حلقة من قواعد قانونٌة معدة سلفا
(2)

  .

ومع ذلك ما زالت آثار هذا النظام لحد اآلن تتمثل فً االستثناءات أو القٌود الواردة 

.  على مبدأ االقتناع القضائً والتً سٌتم تفصٌلها فً حٌنه

 (األدلة األدبٌة، االقتناع الذاتً للقاضً)نظام األدلة المعنوٌة : الفرع الثانً

اإلثبات المطلق، الحر، االقتناع القضائً، اإلثبات المعنوي، كلها أسماء تطلق على 

النظام الذي ٌعطً للقاضً سلطة قبول جمٌع األدلة المطروحة أمامه وسلطة تقدٌرها ثم 

.  استخالص النتائج منها

فالمبدأ األساسً وفق هذا النظام هو اقتناع القاضً الجزائً وٌقٌنه الخالص النابع 

من ضمٌره فقط وهو الذي ٌبنً على أساسه أحكامه، دون مراعاة لطرٌقة معٌنة ٌملٌها علٌه 

المشرع فً الوصول إلى الحقٌقة
(3)

 .

                                                 
. 63:  ص1991/1992دار الهدى ،: ،الجزائر1ضمانات المتهم أثناء التحقٌق ، الجزء الثالث ،ط:  محمد محدة (1)
. 141مرجع سابق، ص:  أحمد حبٌب السماك(2)
. 22، ص1989االقتناع الشخصً للقاضً الجزائً، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، :  زبدة مسعود(3)
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بمعنى أن القاضً الجزائً حر فً قبول جمٌع األدلة التً ٌراها ضرورٌة لتكوٌن 

اقتناعه بهدؾ الكشؾ عن الحقٌقة، ثم حرٌته فً وزن القٌمة الحقٌقٌة لهذه األدلة، فهذه 

. األخٌرة وفقا لهذا النظام على حد سواء فً قوتها االقناعٌة أمام القاضً الجزائً

وقد ظهرت بوادر هذا النظام بعدما ظهر الكثٌر من العٌوب على النظام اإلتهامً، 

بحٌث أصبح القاضً موظفا عاما أناطه المشرع مهمة الكشؾ عن الحقٌقة، ولم ٌبق دوره 

محصورا فً فحص األدلة المقدمة إلٌه من األطراؾ، بل علٌه أن ٌسعى ألى اكتشاؾ 

.  بالنظام التنقٌبًىالحقٌقة الفعلٌة وهو ما ٌسم

إال أن هذا المبدأ ٌجب أن ال ٌفهم على أن للقاضً مطلق الحرٌة فً الوصول إلى 

الدلٌل و استخالص قناعته منه إلى حد ٌجعل مسألة اإلثبات خاضعة لتحكمه واستبداده 

وتخمٌناته الشخصٌة، وإنما ٌجب أن تمارس هذه الحرٌة فً إطارها الصحٌح و المتمثل فً 

قواعد قانونٌة معتبرة تحدد له كٌفٌة استخالص القناعة بصورة ال تحرجه عما ٌقتضٌه العقل 

محكمة )والمنطق السلٌم، وخضوع اقتناعه الموضوعً وهذا إلى رقابة المحكمة العلٌا 

. (النقض

إن تقٌد القاضً الجزائً فً كٌفٌة الحصول على الدلٌل وشروطه وجزاء مخالفة هذه 

.  القضائًع تطبٌق مبدأ االقتنانالشروط الهدؾ منه هو حماٌة مصالح معٌنة وحس

و قد ساد هذا النظام فً أؼلب التشرٌعات الوضعٌة سواء القدٌمة أو المعاصرة، فقد 

 مهما كانت واضحة، حٌث كان يكانت البٌنة مثال فً روما القدٌمة ؼٌر ملزمة للقاض

. القانون ٌعطٌه الحق فً تقدٌرها

و قد تبنى قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري هذا النظام من خالل نص المادة 

ٌجوز إثبات الجرائم بأي طرٌق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال » ق إ ج ج بقولها 212

. «... أن ٌصدر حكمه تبعا القتناعه الخاصيالتً ٌنص فٌها القانون على ؼٌر ذلك، وللقاض

 م .ج.إ. ق302أما قانون اإلجراءات الجزائٌة المصري فجاء فً نص المادة 

. «ٌحكم القاضً فً الدعوى حسب العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته»
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وقد نص قانون اإلجراءات الجنائٌة الفرنسً على تبنً هذا النظام من خالل نص 

تثبت الجرائم بجمٌع طرق اإلثبات،وٌحكم القاضً تبعا القتناعه » ؾ.ج.إ. ق427المادة 

. «الخالص

وبجمع كل من النظام المقٌد أو نظام األدلة القانونٌة والنظام الحر ٌنتج النظام 

المختلط الذي ال ٌأخذ بالحرٌة المطلقة وال بالتقٌد الكامل، وإنما ٌجعل كال منهما مجاال فً 

اإلثبات، وقد تتفاوت القوانٌن فً األخذ من النظامٌن كأن ٌحدد المشرع األدلة التً تقبل 

اإلثبات أمام القضاء وٌعٌن قوة كل منها وٌبٌن شروط الوقائع التً ٌجوز إثباتها وٌلزم 

القاضً بأن ٌقؾ محاٌدا اتجاهها، وفً نفس الوقت ٌعطً للقاضً الحق فً أن ٌمارس 

. نشاطه فً جمع األدلة فً ما ٌرٌد معرفته من الوقائع

 نظام األدلة العلمٌة: الفرع الثالث

ظهر هذا النظام نتٌجة التطور الحاصل فً المجتمعات الحدٌثة خصوصا التطورات 

العلمٌة، فهذا النظام ٌعتمد على األسالٌب التً كشؾ عنها العلم فً إثبات الجرٌمة وإسنادها 

للمتهم، مثل أجهزة التصوٌر، تحلٌل الدم والسموم ودخول علم االلكترونٌات أو الكومبٌوتر، 

. الخ...التحلٌل النفسً والعقلً

هذه األدلة بطبٌعتها ال تقبل إخضاع القاضً ألي قٌود بشأنها، بل ٌنبؽً أن ٌترك 

األمر فً تقدٌرها لمحض اقتناعه، على أساس أنه بالرؼم من أن هذه األدلة تعطً للخبٌر 

دورا بارزا فً تقدٌر قٌمة هذه األدلة، إال أن الفصل فً الدعوى الجنائٌة إنما ٌثٌر مسائل 

. قانونٌة ال ٌستطٌع الخبٌر أن ٌحسمها

« القاضً هو الخبٌر األعلى فً الدعوى»وكما قالت محكمة النقض المصرٌة
(1)

 .

المطلب الثالث 

 التعبٌر عن مبدأ اإلقتناع فً التشرٌع والقضاء المقارن 

يتضمه هذا المطلب الحديج عه كيفيت التعبيز عه مبدأ اإلقتناع القضائي في 

التشزيعاث الوضعيت وكذا في القضاء المقارن، وهل أن هذا المبدأ تعزفه الشزيعت اإلسالميت 

. أم ال

                                                 
. 70مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(1)
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التعبٌر عن المبدأ فً التشرٌع الوضعً : الفرع األول  
 

نتناول فً هذا الفرع مدلول االقتناع القضائً فً القانون الفرنسً كنموذج للنظام 

الالتٌنً و بعض التشرٌعات التابعة لهذا االخٌر و كذا فً القوانٌن االنجلوامرٌكٌة، مع 

. تحدٌد مدلوله فً كل من القانون المصري و الجزائري

 فً القانون الفرنسً :أوال

 342كان أول تعبٌر لمبدأ االقتناع القضائً فً التشرٌع الفرنسً بموجب نفس المادة 

 القدٌم، وذلك بشأن التعلٌمات التً تقرأ على مسمع يمن تقنٌن التحقٌقات الجنائٌة الفرنس

المحلفٌن عند المداوالت حول اتهام شخص، إال أن هذه التعلٌمة التً تقرأ حذفت بمقتضى 

، ومع ذلك أبقى المشرع على نظام االقتناع 25/11/1941القانون الصادر فً فرنسا بتارٌخ 

الشخصً
(1)

 .

ال »ؾ الـجدٌد بـقولـها .ج.إ.ق353 حرفٌا إلى نص المادة 342حٌث ُنقلت المادة 

 بها، وال ٌفرض قاعدة خاصة تتعلق اٌطلب القانون من القضاة حسابا باألدلة التً اقتنعو

بتمام أو كفاٌة دلٌل ما، وإنما ٌفرض علٌهم أن ٌتساءلوا فً صمت وتدبر، وأن ٌبحثوا فً 

صدق ضمائرهم أي تأثٌر أحدثته األدلة الراجحة ضد المتهم ووسائل دفاعه، وأن القانون ال 

 «ٌوجه لهم سوى هذا السؤال الذي ٌتضمن كل حدود واجباتهم، هل لدٌكم اقتناع داخلً ؟

                                                 
نظام اإلثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون الوضعً الجزائري، الجزء الثانً، دٌوان المطبوعات :  محمد مروان(1 )

. 464، ص1999الجامعٌة، 
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فً القانون البلجٌكً : ثانٌا

إن مدلول االقتناع القضائً فً قانون تحقٌق الجناٌات البلجٌكً ٌسري على محكمة 

ج البلجٌكً، ومع ذلك فإن الرأي السائد فً الفقه البلجٌكً .إ. ق342الجناٌات بنص المادة 

أن مدلول االقتناع القضائً ذو نطاق عام
(1)

  .

 يفً القانون السوٌسر: ثالثا

ج اتحادي الصادر سنة .إ. ق249النص على مبدأ االقتناع القضائً وارد فً المادة 

األدلة بحرٌة، وال تقٌد بالقواعد -  أي القضاة–تقدٌر السلطة المنوط بها الحكم  » بأن 1934

 «.المتعلقة بنظام األدلة القانونٌة

فً القانون األلمانً : رابعا

 تفصل »ج األلمانً.إ. ق261ٌعترؾ القانون األلمانً بهذا المبدأ فً نص المادة 

. «المحكمة فٌما ٌتعلق باألدلة المقدمة وفقا القتناعها الحر وتبعا للمناقشات فً مجموعها

فً القانون اإلٌطالً : خامسا

جاء النص على مبدأ االقتناع القضائً فً قانون اإلجراءات الجنائٌة اإلٌطالً 

 ٌقدر القاضً الدلٌل بأن ٌضع فً اعتبار النتائج  »: كما ٌل16/2/1988ًالصادر فً 

«المكتسبة والمعاٌٌر المستخدمة
(2)

 .

أما عن مدلول االقتناع القضائً فً القوانٌن األنجلوأمرٌكٌة، فإننا نجد أن القانون 

اإلنجلٌزي لم ٌعرؾ نظام األدلة القانونٌة، حٌث ال قٌود وال قرائن تفرض على حرٌة 

القاضً اإلنجلٌزي فً تقدٌر قٌمة الدلٌل، وٌتبنى نظام اإلثبات الحر، أما القانون األمرٌكً 

فإن المبدأ السائد هو وجوب أن تكون اإلدانة ثابتة بدون أدنى شك معقول، وبالتالً فإن 

تعبٌر أو لفظ االقتناع القضائً ؼٌر موجود فً القوانٌن األنجلوأمرٌكٌة، بل لهم تعابٌر 

« إثبات اإلدانة بعٌدا عن أي شك معقول»أخرى أهمها 
(3)

   .

 

فً القانون المصري : سادسا

                                                 
(1)

 Conseil national des barreaux , Op Cit  
. 91-90مرجع سابق، ص ص:  السٌد محمد حسن الشرٌؾ(2)
. 93-92 المرجع نفسه، ص ص(3)
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المبدأ فً القانون المصري أن ثبوت الوقائع، أي الحكم بوجود الوقائع المشكلة 

 المتهم ٌتوقؾ على اقتناع القاضًىألركان الجرٌمة ونسبتها إل
(1)

   .

 ٌحكم القاضً فً »ج المصري .إ. الفقرة األولى ق302وقد نصت على المبدأ المادة 

 «...الدعوى حسب العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته

فً القانون الجزائري :  سابعا

إن مبدأ االقتناع القضائً مكرس فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري وكذا فً 

العدٌد من قرارات المحكمة العلٌا حٌن فحصها للطعون المقدمة لها، حٌث نجد أن المادة 

إن القانون ال ٌطلب من ...» بقولها307 تنص على مبدأ حرٌة اإلثبات وكذا نص المادة 212

القضاة أن ٌقدموا حسابا عن الوسائل التً بها قد وصلوا إلى تكوٌن إقتناعتهم، وال ٌرسم لهم 

قواعد ٌتعٌن علٌهم أن ٌخضعوا لها على األخص تقدٌر تمام أو كفاٌة دلٌل ما، ولكنه ٌأمرهم 

بأن ٌسألوا أنفسهم فً صمت وتدبر، وأن ٌبحثوا بإخالص ضمائرهم فً أي تأثٌر قد أحدثته 

فً إدراكهم األدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم ٌضع لهم القانون سوى هذا 

 «(هل لدٌكم اقتناع شخصً؟)مالسؤال الذي ٌتضمن كل نطاق واجبا ته

 إن أعضاء محكمة الجناٌات ؼٌر »وقد نصت المحكمة العلٌا فً إحدى قرارتها 

 إلى اقتناعهم بإدانة المتهم وإنما هم مطالبون بالبحث املزومٌن بذكر الوسائل التً وصلوا به

«ج.ج.إ. ق307عما إذا كان لدٌهم اقتناع شخصً طبقا ألحكام المادة 
)2(

 .

التعبٌر عن المبدأ فً القضاء المقارن : الفرع الثانً

من خالل هذا الفرع سنحاول معرفة كٌفٌة التعبٌر عن مبدأ اإلقتناع القضائً فً كل 

. من محكمة النقض الفرنسٌة ومحكمة النقض المصرٌة

 

 

 

محكمة النقض الفرنسٌة : أوال

                                                 
  .813مرجع سابق، ص:  محمد زكً أبو عامر(1)
(2)

. 11مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بؽدادي26. 575 رقم 13/11/1982قرار صادر بتارٌخ  
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تبنت محكمة النقض الفرنسٌة مفهوم واسع لمبدأ االقتناع القضائً، الذي ٌشمل كل 

ج الفرنسً، والقٌمة اإلقناعٌة لعناصر .إ. ق427من حرٌة إثبات الجرائم وفقا لنص المادة 

. اإلثبات المقدمة فً الدعوى

بل ذهبت ألكثر من ذلك فٌما ٌتعلق بقبول الدلٌل، حٌث حظرت على قاضً 

الموضوع استبعاد أي دلٌل من األدلة المقدمة فً الدعوى لمجرد أن وسٌلة الحصول علٌه 

ؼٌر مشروعة
(1)

، وقد عبرت عن هذا المبدأ فً العدٌد من قراراتها
(2)

 .

 محكمة النقض المصرٌة: ثانٌا

لقد سارت محكمة النقض المصرٌة على نهج محكمة النقض الفرنسٌة فً تحدٌد 

مدلول االقتناع القضائً، ففً العدٌد من قراراتها تبنت مبدأ التقدٌر الحر لعناصر اإلثبات 

 ومبدأ االقتناع القضائً، حٌث قضت فٌما ٌخص تقدٌر قٌمة االعتراؾ وصحته بقولها

 من المقرر أن االعتراؾ فً المواد الجنائٌة هو من العناصر التً تملك محكمة الموضوع »

«...كامل الحرٌة فً تقدٌر صحتها وقٌمتها فً اإلثبات
(3)

 .

 العبرة فً المحاكمات الجنائٌة هً باقتناع القاضً بناء  »:و فً قرار آخر تقول

، كما أنه من المقرر أن محكمة ....على األدلة المطروحة علٌه بإدانة المتهم أو ببراءته

الموضوع لها كامل الحرٌة فً أن تستمد اقتناعها من أي دلٌل تطمئن إلٌه طالما إن له مأخذ 

«...صحٌح من أوراق الدعوى
(4)

 .

الشرٌعة اإلسالمٌة ومبدأ اإلقتناع القضائً : الفرع الثالث

إن الشرٌعة اإلسالمٌة عرفت مبدأ االقتناع القضائً فً مفهومه الحقٌقً، خصوصا 

. الجانب األهم منه وهو حرٌة القاضً الجزائً فً تقدٌر القٌمة الفعلٌة لعناصر اإلثبات

و ٌرتكز نظام اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة على تحدٌد األدلة التً تمكن القاضً 

. أن ٌحكم بها، والتً ال ٌجوز أن ٌحكم بها

                                                 
. 96مرجع سابق، ص: السٌد محمد حسن شرٌؾ( 1)

(2) 
cass, crim 30/11/1977 (bull, crim n° :378 P1006 :Vu la théorie générale des preuves: 

doc.inter.  

اعتراؾ المتهم فقها وقضاء، دار : عدلً خلٌل ، مشار إلٌه ف31ً س09/03/1980 ق جلسة 49 لسنة 2040طعن رقم ( 3)
. 217، ص1996الكتب القانونٌة، 

الجدٌد فً اإلثبات الجنائً، : ، مشار إلٌه فً أبو العال علً أبو العال النمر89 رقم 24، س26/03/1973 نقض بتارٌخ (4)
. 264، ص2000الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة، 
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ولقد اختلؾ الفقهاء المسلمون فً تحدٌد هذه األدلة، على أساس أن األدلة الواردة 

على لسان الشارع محصورة بحٌث ال ٌجوز الحكم بما ٌخالفها، أو أن بإمكان القاضً أن 

ٌتجاوزها إلى ما عداها
(1)

 .

ولقد انفرد نظام اإلثبات فً جرائم الحدود والقصاص بخصائص تمٌزه عن نظام 

. اإلثبات فً جرائم التعازٌر

بحٌث استلزم فً جرائم الحدود والقصاص شروطا معٌنة ودقٌقة فً أدلة الثبوت، 

هذه الشروط لٌست لها عالقة بقناعة القاضً، فهذا األخٌر له حرٌة فً تقدٌر األدلة 

. المعروضة علٌه

كما وضع نظام اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة نظاما خاصا إلثبات جرٌمة الزنا 

والتً تنتمً إلى جرائم الحدود، فقد استلزم إلثبات هذه الجرٌمة توافر أدلة معٌنة وهً 

اء وَو »أربعة شهداء وذلك مصداقا لقوله تعالى الَِّذينَو ي َوْرُمونَو اْلُمْحصَونَواِت ُُثَّ َلَْو يَوْأُتوا بِأَوْرب َوعَوِة ُشهَودَو

ُْم شَوهَوااَوًة أَوبَوداً وَوأُْولَوِ  َو ُوُم اْلفَواِاُقونَو  ًة وَوالَو ت َوْقب َوُ وا  َو « َواْاِ ُدوُوْم  َوَواِا َو اَوْ دَو
(2)

  .

ومعرفة الشرٌعة اإلسالمٌة لمبدأ االقتناع القضائً ٌجد سنده فً القرآن الكرٌم وفً 

ِ يفَوًة ِف اأْلَوْرِض  َواْحُكم ب َوْ َو النَّاِس يَو »السنة النبوٌة الشرٌفة، قال هللا تعالى ا اَواُووُا ِإاَّا اَوعَوْ نَواكَو خَو

اٌب شَوِديٌد ِبَوا  ُْم عَوذَو ِبيِل ال َِّه  َو ِبيِل ال َِّه ِإنَّ الَِّذينَو يَوِض ُّونَو عَون اَو بِاحلَوقِّ وَوالَو ت َوتَِّبِع اْ َووَوى   َوُيِض َّ َو عَون اَو

« اَوُ وا ي َوْومَو احلِْ َوابِ 
(3)

 .

 إدرؤوا الحدود عن المسلمٌن ما استطعتم، فإن كان له »وقوله علٌه الصالة والسالم

«مخرج فخلو سبٌله، فإن اإلمام أن ٌخطىء فً العفو خٌر من أن ٌخطىء فً العقوبة 
(4)

  .

من خالل اآلٌات الكرٌمة والحدٌث النبوي الشرٌؾ هناك داللة قوٌة وواضحة على 

أن مسألة تقدٌر األدلة متروك لقناعة القاضً دون قٌد علٌها إال ما أستثنً بنص، فقد ذهب 

                                                 
أدلة اإلثبات فً القانون المدنً الجزائري والفقه اإلسالمً، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة مقارنة، الشركة :  ٌحً بكوش(1)

. 20، ص1981الوطنٌة للنشر والتوزٌع، 
 .04اآلٌة : سورة النور( 2)
(3)

 .26اآلٌة : سورة ص 
(4)

 .25دار الكتب العلمٌة، ص: ، لبنان4أخرجه الترمذي، الجامع الصحٌح، كتاب الحدود، تحقٌق كمال ٌوسؾ الحوت،ج 
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ابن قٌم الجوزٌة ومن معه إلى التوسعة على القاضً، فلم ٌحصروا طرق اإلثبات فٌما 

وردت به النصوص، بل استخدموا العقل إلى حد بعٌد
(1)

 .

ولقد أصدرت محكمة التمٌٌز
(*)

 فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة حكما له داللة 

من القواعد التً تقرها أحكام الشرٌعة »على إقرار الشرٌعة لمبدأ االقتناع القضائً بقولها 

اإلسالمٌة واعتنقتها القوانٌن المقارنة قاعدة مؤداها أن القاضً فً المسائل الجزائٌة ٌملك 

سلطة واسعة وحرٌة كاملة فً سبٌل تقصً ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، والوقوؾ على 

عالقة المتهمٌن ومقدار اتصالهم بها، وله مطلق الحرٌة فً تكوٌن عقٌدته من األدلة كلها، 

قولٌة أو فنٌة أو محررات خطٌة أو قرائن، بل له أن ٌركن فً تكوٌن عقٌدته عن الصورة 

الصحٌحة لواقعة الدعوى، واستظهار الحقائق القانونٌة المتصلة بها من جمٌع العناصر 

المطروحة بطرٌقة االستقراء واالستنتاج وكافة الممكنات العقلٌة ما دام استخالصه سلٌما، ال 

ٌخرج عن االقتضاء العقلً والمنطقً، وهذا هو األصل فً المحاكمات الجزائٌة، إال إذا 

قٌُدت الشرٌعة أو القانون بأدلة معٌنة فً إثباتها، فحٌنئذ ال ٌملك خٌارا فً قضائه وٌنبؽً أن 

«ٌقٌد بهذه األدلة دون سواها
(2)

  .

                                                 
. 20أدلة اإلثبات فً القانون المدنً الجزائري والفقه اإلسالمً، مرجع سابق، ص:  ٌحً بكوش(1)

.  محكمة التمٌٌز لفظ ٌطلق على محكمة النقض أو المحكمة العلٌا(*)
. 259-258مرجع سابق، ص ص: ، مشار إلٌه فً إٌمان محمد علً الجابري02/01/1984 تمٌٌز بتارٌخ (2)
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المبحث الثانً 

 دور القاضً الجزائً فً ظل مبدأ االقتناع القضائً 

لما كان الهدؾ األسمى لقانون اإلجراءات الجنائٌة هو البحث عن الحقٌقة، ووسٌلته 

فً ذلك الدعوى الجزائٌة، فإن السلطة الموكل لها بإالجراءات الجنائٌة تقوم بجمع الدلٌل 

الجنائً وتمحٌصه بؽٌة إسناد الجرٌمة لمرتكبها وبالتالً تطبٌق قانون العقوبات و إعالن 

هذه الحقٌقة فً الحكم الجزائً،ولما كان هذا األخٌر ثمرة الدعوى الجزائٌة وإجراءاتها، فإن 

الحقٌقة الواقعٌة التً هً ؼاٌتها ال ٌتشكل قوامها إال بضمان توافر الظروؾ الموضوعٌة 

. التً تساعد على إظهار هذه الحقٌقة

وفً ظل مبدأ االقتناع القضائً فإن القاضً الجزائً له من الحرٌة ما ٌؤدي إلى 

إظهار الحقٌقة وكشفها من خالل استخدام الوسائل المشروعة التً تقوم على احترام حقوق 

حق الدفاع، عالنٌة )اإلنسان وحرٌته عن طرٌق المحاكمة العادلة وضماناتها 

، على اعتبار أن الحقٌقة الواقعٌة ال تنكشؾ من تلقاء نفسها، وإنما هً ثمرة (الخ...المحاكمة

مجهود وبحث شاق ومتابعة فكرٌة و انتقاء ذهنً، وذلك مثلما ٌقول الفالسفة فً عبارة 

 – ألنها «س كولومبؾ إن الحقٌقة ال تنتظر من ٌكشفها كما انتظرت أمرٌكاكرٌستو»تهكمٌة 

 يقد تكون مبعثرة فً أعماق البئر، فمن ٌجمعها بكل المشقة والجهد هو الذ- أي الحقٌقة 

ٌكشفها
(1)

.
    

فمبدأ االقتناع القضائً فتح الباب على مصراعٌه أمام القاضً الجزائً من خالل 

الدور اإلٌجابً الممنوح له وفً سلطته فً قبول وتقدٌر األدلة، لكن هذا ال ٌعنً أن ٌجمح 

 حكمه إلى مجرد تخمٌنات وتصورات ال ٌقبلها دخٌال القاضً إلى التحكم واالستبداد وإسنا

العقل والمنطق السلٌم، بل أن هذه الحرٌة مضبوطة بعدة شروط تضع هذه الحرٌة فً 

. المسار الصحٌح لها

: و سوؾ ٌكون تقسٌم هذا المبحث ضمن المطالب التالٌة
الدور اإلٌجابً للقاضً فً البحث عن الحقٌقة وكشفها  :المطلب األول
. سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة: المطلب الثانً
. القٌود الواردة على مبدأ االقتناع القضائً: المطلب الثالث

                                                 
. 3، ص2004سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلة، دارسة مقارنة، دار النهضة العربٌة، :  رمزي رٌاض عوض(1)
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المطلب األول 

 الدور اإلٌجابً للقاضً فً البحث عن الحقٌقة وكشفها 

ٌقصد بالدور االٌجابً للقاضً عدم التزامه بما ٌقدمه إلٌه أطراؾ الدعوى من أدلة، 

وإنما له سلطة وواجب أن ٌبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جمٌع اإلجراءات لتحقٌق الدعوى، 

والكشؾ عن الحقٌقة الفعلٌة فٌها
(1)

 .

إن دوره ال ٌكمن فً الموازنة بٌن األدلة التً ٌقدمها الخصوم، وال ٌجوز له أن ٌقنع 

بفحص األدلة المقدمة له، وإنما ٌتعٌن علٌه أن ٌتحرى بنفسه أدلة الدعوى وٌدعو األطراؾ 

، أي الحقٌقة فً كل نطاقها « الحقٌقة الموضوعٌة»إلى تقدٌم أدلتهم، ومن ثم قٌل أنه ٌتحرى

وفً أدنى صورها إلى الواقع
(2)

 .

أمام القاضً الجزائً حتى ٌختار  (مبدأ االقتناع القضائً)والقانون فتح باب اإلثبات 

 خالل نما ٌرشده إلى كشؾ الحقٌقة لموازنة القوة اإلقناعٌة لعناصر اإلثبات وتقدٌرها م

الوقائع وظروفها، على عكس القاضً المدنً الذي ٌكون مقٌدا بطرق إثبات محددة ووسائل 

لذا ٌطلق على الحقٌقة التً . معٌنة وٌلتزم فً الظاهر بما ٌقدمه الخصوم وٌقؾ موقفا سلبٌا

. ٌنشدها أطراؾ الدعوى المدنٌة والتً ٌرٌدون إعالنها فً الحكم المدنً بالحقٌقة الشكلٌة

فمثال إذا اعترؾ أحد الخصوم أمام القاضً المدنً وجب علٌه الحكم بهذا االعتراؾ 

على عكس القاضً الجزائً الذي ٌمكن أن ٌأخذ بهذا االعتراؾ أو عدم األخذ به أو األخذ 

. بجزء منه فقط حسب اقتناعه

ونجد مبرر الدور االٌجابً للقاضً الجزائً فً الدعوى الجزائٌة فً أن الجرٌمة 

 أن ٌعاٌنها بنفسه ههً واقعة تنتمً إلى الماضً، ولٌس فً وسع القاضً أو بمقدور

وٌتعرؾ على حقٌقتها وٌستند إلى ذلك فٌما ٌقضً به فً شأنها
(3)

 .

وعلٌه وجب أن تتاح له من الوسائل ما ٌفٌد إعادة تفاصٌل الجرٌمة، هذه الوسائل هً 

. أدلة اإلثبات

                                                 
. 198مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(1)
.  417شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  محمود نجٌب حسنً(2)
. 06مرجع سابق، ص: د الؽرٌبي محمد ع(3)
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كما أن الدور االٌجابً للقاضً الجزائً مرده إلى مبدأ االقتناع القضائً على أساس أن - 

. هذا المبدأ ٌفٌد حرٌة القاضً فً تكوٌن عقٌدته

إذا كان من المقرر أن قرٌنة البراءة ٌنتج عنها أن عبء اإلثبات تتحمله النٌابة 

العامة، فإن هذا العبء ٌعد عبئا ثقٌال نوعا ما، مما أدى إلى ضرورة وجود توازن بٌن 

عبء اإلثبات الملقى على عاتق النٌابة العامة وإعطاء القاضً دورا إٌجابٌا فً التحري عن 

. الدعوى

ارتباط الدعوى الجزائٌة بالنظام العام مما ٌفرض على القاضً الجزائً أن ٌتحرى - 

.  وٌتخذ لنفسه دورا إٌجابٌاهالحقٌقة بنفس

تكمن مظاهر الدور االٌجابً للقاضً الجزائً فً البحث عن الحقٌقة وكشفها من و

، (مرحلة التحقٌق االبتدائً ومرحلة المحاكمة)خالل المرحلتٌن األساسٌتٌن للدعوى الجزائٌة

على اعتبار أن مرحلة التحقٌق االبتدائً هً المرحلة التحضٌرٌة لمرحلة المحاكمة، حٌث 

. ٌتم فٌها حشد األدلة وتمحٌصها لتحدٌد مدى كفاٌتها إلحالة المتهم على المحكمة المختصة

مرحلة التحقٌق االبتدائً : الفرع األول

. ٌتحدد الدور االٌجابً للقاضً الجزائً على حسب السلطة المناط بها التحقٌق

النظام الالتٌنً  :والأ

والنموذج األمثل هنا هً فرنسا، حٌث أنه إذا تتبعنا التطور التارٌخً لسلطة التحقٌق 

 الملكً رفً فرنسا، فإن هذه األخٌرة قد ظهرت فً القرن السابع عشر بصدور األم

 أوكلت مهمة التحقٌق لما ٌسمى بالمالزم الجنائًث، ح1610ًلسنة
(1)

   .

وبعد قٌام الثورة أرادت فرنسا أن تعطً أكثر قدر من الضمانات الممكنة للمتهم 

فأدخلت نظام المحلفٌن فً مرحلتً االتهام والمحاكمة، وعهدت سلطة التحقٌق إلى قاضً 

السالم مزود بسلطات البولٌس القضائً، وٌباشر هذا األخٌر إجراءات االتهام والتحقٌق 

معا
(2)

 .

                                                 
. 10، ص2002 الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة، :التحقٌق القضائً، الطبعة الثانٌة، الجزائر:  أحسن بوسقٌعة(1)
مبدأ الفصل بٌن سلطتً االتهام والتحقٌق، دراسة مقارنة، دار الفكر العربً،    :  أشرؾ رمضان عبد الحمٌد حسن(2 )

. 50، ص2004
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 حٌث اعترؾ لكل من 1958وقد صدر قانون تحقٌق الجناٌات الفرنسً الجدٌد سنة 

سلطة البحث عن األدلة  (81/1م)وقاضً التحقٌق (41م)ونائب الجمهورٌة  (14م)الشرطة 

حٌث أن قاضً التحقٌق ٌمكنه القٌام بجمٌع أعمال التحقٌق التً ٌقدر فائدتها فً كشؾ 

سواء أقام ذلك من نفسه أو انتدب أحد رجال الضبط القضائً، وله كامل  (81/1م)الحقٌقة

.  مناسباهالصالحٌات فً اتخاذ أي قرار ٌرا

النظام األنجلوسكسونً : ثانٌا

ٌتمٌز هذا النظام بصعوبة التمٌٌز بٌن مرحلتٌن تمر بهما الدعوى الجزائٌة إلى أن 

تصل إلى المحاكمة مما ٌنتج عنه صعوبة بروز الدور اإلٌجابً الذي ٌقوم به القاضً 

الجزائً فً جمع األدلة والتحري عن الحقٌقة، وذلك ألنه نظام لصٌق بالنظام اإلتهامً 

القائم على الصراع بٌن خصمٌن متنازعٌن ٌتبادالن االتهام والدفاع، والقاضً حكم بٌنهما، 

، وٌقتصر دور (الشرطٌة)المرحلة التحضٌرٌة : حٌث أن اإلجراءات تمر بثالث مراحل

. (التفتٌش)القاضً هنا لمجرد الترخٌص للشرطة فً القٌام ببعض اإلجراءات الجبرٌة 

المرحلة المتوسطة و هً مقررة للنظر فً مدى إمكانٌة إحالة المتهم إلى محكمة - 

.  الجناٌات فً الجرائم المختلطة والجرائم الخطٌرة

 .المرحلة الثالثة هً مرحلة المحاكمة- 

 صالحٌة اتخاذ أي كوالخالصة أن القاضً الجزائً فً القانون اإلنجلٌزي ال ٌمل

إجراء من إجراءات التحقٌق من تلقاء نفسه، وإنما تقتصر مهمته فً مراقبة اإلطار القانونً 

ألعمال البحث والتحقٌق
(1)

 .

الوضع فً القانون المصري : ثالثا

لقد تردد التشرٌع المصري فً تحدٌد السلطة المختصة بالتحقٌق فً الدعوى الجزائٌة 

بٌن األخذ بنظام التحقٌق من عدمه، وخلص إلى األخذ بمبدأ عدم الفصل بٌن سلطة االتهام 

 ق أ ج 64 هً النٌابة العامة، وإن أجازت المادة  ةوالتحقٌق، فسلطة التحقٌق األصلً

مصري ندب قاضً للتحقٌق فً جرٌمة أو جرائم معٌنة، وحٌث تكون النٌابة العامة هً 

سلطة التحقٌق األصلٌة فإن سلطتها تكون أضٌق نطاقا من سلطة قاضً التحقٌق، وبالتالً 

                                                 
. 210مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(1)
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إذا تطلب األمر تفتٌش مكان فً حٌازة ؼٌر المتهم وجب أن تستأذن فً ذلك القاضً 

الجزائً
(1)

 .

و عموما لسلطة التحقٌق أن تبحث عن أدلة الجرٌمة والمحافظة علٌها وضبط األشٌاء 

. التً قد تفٌد فً كشؾ الحقٌقة

الوضع فً القانون الجزائري :  رابعا

لقد تبنى التشرٌع اإلجرائً الجزائً الجزائري نظام قاضً التحقٌق الذي ورثه عن 

 المؤرخ فً 155-166النظام الفرنسً، فمنذ صدور قانون اإلجراءات الجزائٌة باألمر رقم

 وهو محافظ على نفس المبدأ رؼم التعدٌالت التً طرأت علٌه، والتً كانت 1966 ٌونٌو8

. أؼلبها على نظام التحقٌق

 ومهمة قاضً التحقٌق هً القٌام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم

ج والتً تهدؾ إلى الكشؾ عن الحقٌقة، وٌقوم بالعدٌد من اإلجراءات الهادفة .ج .إ. ق38م

االنتقال للمعاٌنة، التفتٌش، الخبرة، ضبط األشٌاء، )إلى جمع األدلة والمحافظة علٌها 

. (الخ...االستجواب

مرحلة المحاكمة : الفرع الثانً

لمعرفة مظاهر الدور االٌجابً للقاضً الجزائً فً مرحلة المحاكمة البد من معرفة 

. النظام اإلجرائً المطبق هل هو نظام اتهامً أم نظام تنقٌبً أم مختلط

فالقوانٌن األنجلوسكسونٌة كما قلنا سابقا ٌؽلب علٌها النظام اإلتهامً وبالتالً فإن 

دور القاضً الجزائً ٌكون أقل اٌجابٌة، وأن المبدأ السائد أنه ال ٌجوز أن تبادر المحكمة 

من تلقاء نفسها إلى اكتشاؾ الحقٌقة ألن ذلك ٌعد إخالال بمبدأ المساواة بٌن الخصوم فً 

الدعوى
(2)

 .

فدور القاضً الجزائً فً النظام اإلنجلٌزي ٌنحصر فً اإلشراؾ على تقدٌم 

األطراؾ ألدلتهم ثم التحقق من توافر اإلطار القانونً لقبول هذه األدلة، وذلك دون أن ٌكون 

                                                 
، التفتٌش والضبط، الطبعة األولى، مطبعة 2اإلثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون المقارن، ج: محمود محمود مصطفى( 1)

. 62، ص1978جامعة القاهرة والكتاب الجامعً، 
. 217مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(2)
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للقاضً الجزائً صالحٌة المبادرة التخاذ إجراء ما، إال ما أستثنً بنص كأمر المحكمة 

. استدعاء أحد الشهود

أما القوانٌن الالتٌنٌة فإن المحكمة فً مواد الجنح والمخالفات ٌمكنها أن تتخذ جمٌع 

. (فرنسً.ج.إ. ق536، م442االستجواب م)اإلجراءات الضرورٌة لتكوٌن اقتناعها 

ج فرنسً على أن رئٌس محكمة الجناٌات له سلطة .إ. ق310ولقد نصت المادة 

. تقدٌرٌة خاصة للقٌام بجمٌع اإلجراءات التً ٌقدر فائدتها فً كشؾ الحقٌقة

أما فً القانون المصري فهناك العدٌد من مواد قانون اإلجراءات الجزائٌة التً تمنح 

 للمحكمة » 291دورا اٌجابٌا للقاضً الجزائً فً البحث عن الحقٌقة وكشفـها، منها المـادة 

. «أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقدٌم أي دلٌل تراه الزما لظهور الحقٌقة

فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري هناك العدٌد من النصوص التً تبٌن 

له سلطة كاملة فً ضبط ......» 286مظاهر الدور االٌجابً للقاضً الجزائً نذكر المادة

 وفرض االحترام الكامل لهٌئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء ٌراه مناسبا ةحسن سٌر الجلس

. «إلظهار الحقٌقة

 ٌجوز للجهة القضائٌة إما من تلقاء نفسها أو بناءا على »ج .ج.إ. ق235و المادة 

 إلظهار ةطلب النٌابة العامة أو المدعً المدنً أو المتهم أن تأمر بإجراء االنتقاالت الالزم

. «...الحقٌقة

من كل ما تقدم نخلص إلى أن القانون لم ٌرسم حدودا للقاضً الجزائً ٌسلكه فً 

. تحري أدلة الدعوى بل له أن ٌتخذ أي إجراء ٌراه مناسبا إلظهار الحقٌقة

المطلب الثانً 

 سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة 

تجد سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة سندها فً إعمال مبدأ االقتناع القضائً 

الذي ٌعتبر النتٌجة الضرورٌة له
(1)

، ونتٌجة لذلك فإن القاضً ٌمكنه أن ٌتصرؾ فً وسائل 

اإلثبات وأن ٌوجه أبحاثه االستقصائٌة طبقا للضرورات التً ٌراها ومع إحساس سلٌم بوجه 

المناسبة
(2)

،وعلى ذلك فإن مبدأ االقتناع القضائً ٌمنح هذه السلطة للقاضً الجزائً لٌس 

                                                 
. 45مرجع سابق، ص:  محمد عٌد الؽرٌب(1)
. 922مرجع سابق، ص: جٌوفانً لٌونً(2)
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فقط لهذه الوسائل، بل للقوة االقناعٌة لها، فهً لٌست محددة سلفا بمقتضى القانون كما هو 

الشأن بالنسبة للقاضً المدنً الذي ٌكون مقٌدا فً بعض األحٌان كما هو معروؾ بمبدأ 

وجوب اإلثبات بالكتابة وبعدم قبول اإلثبات بالبٌنة فً أحٌان أخرى
(1)

 .

فالعبرة فً المحاكمات الجزائٌة هً باقتناع القاضً بناءا على األدلة المطروحة 

أمامه وال ٌمكن أن ٌفرض علٌه دلٌل دون آخر، فللقاضً الجزائً مطلق الحرٌة فً األخذ 

. بأي دلٌل دون وجود تدرج أو تسلسل بٌن وسائل اإلثبات فً المواد الجنائٌة

 مبدأ حرٌة القاضً فً االقتناع » بقوله"جٌوفانً لٌونً"وهو ما ذهب إلٌه األستاذ 

ٌُخضع طرق اإلثبات المطروحة تحت نظره ألقصى درجات  ٌتعلق بسلطة القاضً فً أن 

«الحرٌة فً النقد دون إفالت مع ذلك من قٌود معنٌة
(2)

 .

هذه السلطة الممنوحة للقاضً الجزائً تترتب علٌها قاعدة هامة هً عدم تأسٌس 

حكمه بناء على علمه الشخصً أو رأي الؽٌر، ألن قضاء القاضً بعلمه الشخصً هو 

قضاء بؽٌر بٌنة، وان المعلومات الشخصٌة التً ٌستند إلٌها القاضً تعتبر فً الواقع مفاجأة 

للخصوم إن لم تناقش بمعرفتهم ولم ٌتم إثباتها بواسطة الخصوم داخل إطار الخصومة
(3)

 ،

هذا ال ٌعنً أن القاضً ٌستند فً حكمه على المعلومات العامة المفترض اإللمام بها ألي 

. شخص وال ٌعد ذلك قضاء بالمعلومات الشخصٌة

أما االستناد على رأي الؽٌر فإن عدم جواز تأسٌس الحكم على ذلك مرده أن اقتناع 

. القاضً ٌستمد مصدره من التحقٌقات التً ٌجرٌها القاضً بنفسه

 ةمبررات سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدل: الفرع األول

إن القانون الجنائً أقر مبدأ حرٌة اإلثبات للقاضً الجزائً واألطراؾ لالستعانة 

بجمٌع طرق اإلثبات بهدؾ الوصول إلى الحقٌقة الفعلٌة فً الدعوى هذا المبدأ ٌجد تبرٌره 

:  فً

مبدأ االقتناع القضائً فً حد ذاته كما قلنا سابقا، حٌث أن إعطاء القاضً - أ

الجزائً سلطة فً قبول وتقدٌر األدلة هو نتٌجة ضرورٌة ومنطقٌة لألخذ بمبدأ االقتناع 

                                                 
. 56أدلة اإلثبات فً القانون المدنً الجزائري والفقه اإلسالمً، مرجع سابق، ص:  ٌحً بكوش(1)
. 934مرجع سابق، ص:  جٌوفانً لٌونً(2)
،   "قاعدة عدم قضاء القاضً بعلمه الشخصً فً الشرٌعة اإلسالمٌة وفً التشرٌعات الوضعٌة: "  نبٌل إسماعٌل عمر(3)

. 41، ص(1984أكتوبر : العدد األول)المجلة العربٌة للدراسات األمنٌة، 
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القضائً، علما أن هذا المبدأ ٌجب أن ٌفهم على أنه سلطة القاضً وواجبه فً أن ٌستمد من 

أي مصدر وسٌلة إثبات الوقائع، وأن ٌقدرها دون أن ٌقٌده فً ذلك أحد ما
(1)

 .

ما دام أن الهدؾ من قانون اإلجراءات الجزائٌة عن طرٌق الدعوى الجزائٌة هو - ب

كشؾ الحقٌقة الفعلٌة فً الدعوى، فإنه لبلوغ هذا الهدؾ األسمى ٌجب إعطاء حرٌة أكثر 

  .للقاضً الجزائً الختٌار وسائل اإلثبات المناسبة وتقدٌرها

، و ال ٌرد على (مادٌة أو نفسٌة )إن اإلثبات الجنائً ٌرد على وقائع قانونٌة- ج

تصرفات قانونٌة كما هو معمول به فً القانون المدنً، ففً هذا األخٌر ٌسهل إعداد دلٌل 

مسبق بشأنها
(2)

 .

ذاتٌة القانون الجنائً فً إعطاء دور اٌجابً سواء للقاضً أو األطراؾ فً تقدٌم -   د

األدلة للمحكمة التً ٌرونها مفٌدة فً تدعٌم ادعاءاتهم على عكس قانون اإلجراءات المدنٌة 

.  حٌاد القاضً أو سلبٌتهأٌسود فٌه مبدأ أساسً هو مبد

إلقاء عبء اإلثبات على عاتق النٌابة العامة والذي ٌعد عبئا ثقٌال نظرا ألن -   هـ

الجناة ٌتصرفون فً الخفاء، وٌجتهدون فً طمس آثار سلوكهم اإلجرامً، مما ٌصعب 

عملٌة البحث عن األدلة، هذا مما ٌؤدي إلى ضرورة الموازنة بٌن المتهم الذي ٌتمتع بقرٌنة 

.  حرٌة اإلثباتأالبراءة وبٌن حماٌة مصالح المجتمع بتقرٌر مبد

و تجدر اإلشارة إلى أن سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة فً التشرٌعات 

. المقارنة تتسع وتضٌق حسب نوع النظام اإلجرائً السائد

ففً القوانٌن الالتٌنٌة النموذج الفرنسً خصوصا الذي ٌعتنق مبدأ حرٌة اإلثبات، فإن 

 »ج الفرنسً .إ. ق427جمٌع وسائل اإلثبات مقبولة إال ما أستثنً بنص تطبٌقا لنص المادة 

. «تثبت الجرائم بجمٌع طرق اإلثبات ما لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك

م  .ج .إ. ق291كما أن القانون المصري نهج نفس النهج فً نص المادة 

 للمحكمة أن تأمر و لو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقدٌم أي دلٌل تراه »

. «الزما لظهور الحقٌقة

                                                 
. 923مرجع سابق، ص:  جٌوفانً لٌونً(1)
. 232مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(2)
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أما القوانٌن األنجلوسكسونٌة، فإنها تحدد أدلة اإلثبات المقبولة فً مرحلة الفصل فً 

مسألة اإلدانة أو البراءة، أما فً مرحلة تحدٌد العقاب فإنها تأخذ بمبدأ حرٌة اإلثبات بشكل 

مطلق لدرجة أنها تسمح بقبول الدلٌل ؼٌر المشروع
(1)

 .

وهناك طائفة من التشرٌعات تتبنى نظام األدلة القانونٌة حٌث أنها تحدد بصفة مسبقة 

.  الجرائم منها القانون الهولندي و القانون األلمانًإلثباتاألدلة المقبولة 

أما القانون الجزائري فقد جاء النص على سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة 

ج على سلطة القاضً فً قبول األدلة بقوله .ج.إ. ق212بشكل تدرجً حٌث نص فً المادة 

 ٌجوز إثبات الجرائم بأي طرٌق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال التً ٌنص فٌها القانون »

. «...على ؼٌر ذلك

 االعتراؾ شأنه »  بقوله213وجاء النص على سلطة تقدٌر األدلة فً نص المادة 

. «كشأن جمٌع عناصر اإلثبات ٌترك لحرٌة تقدٌر القاضً

موقف القضاء المقارن من سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة :  الفرع الثانً

محكمة النقض الفرنسٌة : أوال

شددت محكمة النقض الفرنسٌة على التطبٌق الصارم لمبدأ حرٌة اإلثبات فً العدٌد 

 قبول الدلٌل ؼٌر المشروع حتى ولو كان عدم ىمن قراراتها، بل ذهبت أكثر من ذلك إل

المشروعٌة ناجما عن ارتكاب الجرٌمة، بشرط أن ٌكون هذا الدلٌل قد خضع للمناقشة 

الحضورٌة
(2)

 .

محكمة النقض المصرٌة : ثانٌا

لقد أشارت محكمة النقض المصرٌة إلى االرتباط الوثٌق بٌن مبدأ االقتناع القضائً 

وسلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة فً القرارات التً أصدرتها منها النقض الجنائً 

لما كان من المقرر االعتراؾ فً المسائل  » ق 65 لسنة2308 رقم 5/1/1998بتارٌخ 

الجنائٌة من العناصر التً تملك محكمة الموضوع كامل الحرٌة فً تقدٌر صحتها وقٌمتها 

«.....فً اإلثبات
 (3)

. 

                                                 
. 239ص, مرجع سابق , السٌد محمد حسن شرٌؾ ( 1)

(2) Casse crim : 15/06/1993,B,N°210.  
. 89-88، ص ص2002االستجواب و االعتراؾ، دار الفكر الجامعً، :  إبراهٌم سٌد أحمد(3)
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المحكمة العلٌا  : ثالثا

ال ٌختلؾ األمر فً الجزائر عنه فً فرنسا أو مصر فقد أصدرت المحكمة العلٌا 

العدٌد من القرارات التً تشٌر فٌها صراحة إلى تبنٌها مبدأ سلطة القاضً فً قبول وتقدٌر 

 لقضاة الموضوع السلطة المطلقة فً تقدٌر أدلة اإلثبات بدون »األدلة حٌث قضت بأن 

«معقب ما دام ما استندوا إلٌه له أصل ثابت فً أوراق الدعوى
(1)

 إن »،وفً قرار آخر 

العبرة فً مواد الجناٌات هً باقتناع المحكمة التً لها الحرٌة المطلقة فً تقدٌر الوقائع 

«وأدلة اإلثبات بدون معقب علٌها من طرؾ المجلس األعلى
( 2)

 .

 المطلب الثالث

  القٌود الواردة على مبدأ االقتناع القضائً

إن إعمال مبدأ االقتناع القضائً، وذلك بإعطاء القاضً الجزائً سلطة واسعة فً 

قبول وتقدٌر األدلة، ال ٌمكن أن ٌكون مؤداه أمرا آخر سوى تقدٌر مبدأ الحٌلولة دون البحث 

 البحث وراء ما ٌكون وجه السطحٌة فٌه أكٌداوراء ما ٌكون
(3)

 .

 االقتناع على أنه تحلل من مراعاة ةو ال ٌجب أن ٌفهم القاضً الجزائً مبدأ حري

. القواعد الالزمة فً قبول وتقدٌر أدلة اإلثبات

إن القاضً حر فً أن  » "بسٌنا"وفً هذا المجال ٌقول شارح نابولً القانونً الكبٌر

ٌعتقد أو ال ٌعتقد فً صحة األدلة المقدمة، ولكنه ال ٌملك الخروج على الحدود القانونٌة 

«سواء تعلقت هذه الحدود بجمع تلك األدلة أو ٌفحصها فً مناقشة عامة 
(4)

 .

هذه القواعد أو هذه القٌود أو الحدود هً فً الحقٌقة لٌست تقٌٌدا لحرٌة القاضً 

الجزائً فً تكوٌن اقتناعه، وإنما هً تقٌٌد للدلٌل الذي ٌجوز قبوله فً الدعوى كدلٌل 

إثبات، وأن نظام اإلثبات فً الواقع ٌرتبط بطبٌعة المسألة محل البحث ولٌس بطبٌعة القضاء 

الذي ٌنظر فٌها
(5)

 .

                                                 
 .12مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بؽدادي25. 814 رقم 05/01/1982قرار صادر بتارٌخ  (1)

(2)
. 11، مرجع نفسه، ص34. 471 رقم 13/12/1983قرار صادر بتارٌخ 

. 926مرجع سابق، ص:  جٌوفانً لٌونً(3)
. 927مرجع سابق، ص: جٌوفانً لٌونً(4)
. 66مرجع سابق، ص:  محمد عٌد الؽرٌب(5)
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و أن هذه القٌود ما هً إال ضمان للوصول إلى الٌقٌن القضائً المعلن فً الحكم 

الـجزائً والكاشؾ للحقٌقة الفعلـٌة الموضوعٌة فً الدعوى وسوؾ نتناول هذه القٌود أو 

 :الضوابط التً ترسم النطاق الصحٌح لسلطة القاضً فً قبول وتقدٌر األدلة كما ٌلً

القٌود القانونٌة : الفرع األول

هذه القٌود مصدرها نصوص محددة فً القانون، حٌث أن المشرع أورد تقٌٌدا لألدلة 

التً ٌجوز قبولها فً بعض األحٌان كدلٌل إثبات، ولكن هذه األدلة ال تكفً فً ذاتها للحكم 

باإلدانة، وإنما ٌتعٌن أن ٌقتنع القاضً الجزائً بداللتها على وقوع الجرٌمة وفقا لمبدأ 

االقتناع القضائً
(1)

   .

إثبات المسائل غٌر الجنائٌة : أوال

إن تقٌد القاضً الجزائً بطرق اإلثبات المدنٌة مرده أن الواقعة تمثل عنصرا الزما 

لقٌام الجرٌمة ومتعلقة بقوانٌن ؼٌر جنائٌة، وأن هذه الواقعة الزمة للفصل فً الدعوى 

الجزائٌة وهما الشرطان الالزمان لتقٌٌد سلطة القاضً فً إتباع طرق اإلثبات المدنٌة
(2)

 ،

وذلك على أساس أن الواقعة إذا كانت هً محل التجرٌم فإنه ال محل للتقٌد بطرق اإلثبات 

. فً المواد المدنٌة

و ٌفترض الشارع هنا أن الفصل فً الدعوى الجزائٌة باإلدانة أو البراءة ٌتوقؾ 

 مدنٌة أو انتفائهاةعلى الفصل فً وجود عالق
(3)

 .

و هً ما ٌعلق علٌها بالمسائل األولٌة وأحسن مثال على ذلك جرٌمة خٌانة األمانة 

 376التً تفترض وجود عقد أمانة بٌن الجانً والمجنً علٌه والمنصوص علٌه فً المادة 

ج، حٌث أن هذه العقود تخضع لألحكام العامة التً ٌقررها القانون المدنً من حٌث .ع.ق

تكٌٌفها وتفسٌرها و إثباتها
(4)

 .

و بالتالً . ونشٌر إلى أن مسائل اإلثبات فً القانون المدنً ؼٌر متعلقة بالنظام العام

قد ٌتفق الخصوم بعبارات صرٌحة على تعدٌل بعض قواعد اإلثبات، كما أنهم قد ٌكتفون 

                                                 
. 48 المرجع نفسه، ص(1)
.  274دار الفكر العربً،  ص: اإلجراءات الجنائٌة فً التشرٌع المصري، القاهرة :  مأمون سالمة(2)
. 431 محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص(3)
دروس فً شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثانٌة، دٌوان المطبوعات :  عبد هللا سلٌمان(4)

. 268، ص1989الجامعٌة، 
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بمجرد السكوت على ما ٌقع أمامهم من إجراءات إثبات، وهذا ٌعتبر تنازال منهم على 

التمسك بقاعدة تتعلق باإلثبات
(1)

 .

 على قضاة االستئناؾ أن ٌثبتوا أن تسلٌم »و فً ذلك قضت المحكمة العلٌا بأن 

الشًء المختلس أو المبدد قد حصل بناء على عقد من العقود الواردة على سبٌل الحصر فً 

 من قانون العقوبات وأن ٌتبعوا فً ذلك طرق اإلثبات المقررة فً القانون 376المادة 

أما إثبات العناصر األخرى للجرٌمة كفعل االختالس أو التبدٌد والقصد الجنائً فهما . المدنً

 وما ٌلٌها من قانون 212ٌخضعان لقواعد اإلثبات فً المواد الجزائٌة طبقا للمادة 

«اإلجراءات الجزائٌة
(2)

 .

و تقٌد القاضً الجزائً بقواعد اإلثبات المدنٌة إنما ٌكون حال الحكم باإلدانة أما حالة 

الحكم بالبراءة فإن القاضً ٌستمد اقتناعه بعدم وجود التصرؾ القانونً الذي تفترضه 

. الجرٌمة من أي دلٌل

 القرائن القانونٌة: ثانٌا

، أي استنتاج الواقعة المجهولة «استنتاج مجهول من معلوم»: تعرؾ القرائن بأنها

المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام علٌها دلٌل إثبات
(3)

 .

والقرائن القانونٌة هً القرائن التً نص علٌها المشرع فً القانون على سبٌل 

 عمل المشرع ولٌس القاضً، فالمشرع ٌقرر سلفا أن مالحصر، ومن ثم فهً من صمً

بعض الوقائع تعتبر دائما قرٌنة على أمور معٌنة، وال ٌجوز للقاضً الجزائً أن ٌرى 

خالؾ ذلك وٌشترط فً هذه القرنٌة وجود صلة ضرورٌة بٌن الوقائع، ومن أمثلة القرائن 

القانونٌة ،صحة األحكام الباتة، قرٌنة البراءة، العلم بالقانون بعد صدوره فً الجرٌدة 

. الخ....الرسمٌة

والقرائن القانونٌة قد تكون قاطعة ال تقبل إثبات العكس وقد تكون بسٌطة تقبل إثبات 

وأؼلب القرائن القانونٌة قاطعة، وتعد هذه القرائن من آثار نظام  (قرٌنة البراءة)العكس 

                                                 
. 53-52أدلة اإلثبات فً القانون المدنً الجزائري والفقه اإلسالمً، مرجع سابق، ص ص:  ٌحً بكوش(1)
. 427مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بؽدادي09. 198 رقم 09/07/1974 قرار صادر بتارٌخ (2)
. 119مرجع سابق، ص:  محمد عٌد الؽرٌب(3)



الفصل األول                  احلكم اجلزائي ومبدأ االقتناع القضائي 
 

 71 

األدلة القانونٌة الذي ال ٌتفق مع حرٌة القاضً الجزائً فً البحث عن األدلة وحرٌته فً 

االقتناع
(1)

  .

ونشٌر إلى أن النوع الثانً من القرائن وهً القرائن القضائٌة والتً تعتمد على 

استنتاج بناءا على صلة منطقٌة بٌن الواقعتٌن ٌتعٌن على القاضً الجزائً أن ٌستخلصها 

. بطرٌق اللزوم المنطقً

هذه القرائن متروكة لحرٌة تقدٌر القاضً الجزائً ٌستخلصها من وقائع وظروؾ 

الدعوى، فاستنتاج القاضً لواقعة مجهولة من واقعة معلومة فً مجال القرائن القضائٌة هو 

. عملٌة منطقٌة بشرط أن تكون تلك الوقائع ثابتة بٌقٌن من ظروؾ الدعوى

إثبات جرٌمة الزنا : ثالثا

إن جرٌمة الزنا
(*)

 جرٌمة ذات خصوصٌة تتمٌز دون ؼٌرها لما لها من تأثٌر سًء 

ومباشر على األسرة التً هً اللبنة األساسٌة للمجتمع 
(2)

 .

 : من قانون العقوبات بقولها341ولقد نصت على أدلة إثبات جرٌمة الزنا المادة

 ٌقوم إما على محضر 339 الدلٌل الذي ٌقبل عن ارتكاب الجرٌمة المعاقب علٌها بالمادة»

قضائً ٌحرره أحد رجال الضبط القضائً عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد فً رسائل أو 

. «مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائً

:   من خالل هذا النص نجد أن القانون حصر أدلة إثبات جرٌمة الزنا فً
. حالة التلبس بالزنا-               أ
. اإلقرار أو االعتراؾ القضائً-              ب
. إقرار وارد فً رسائل أو مستندات صادرة من المتهم-              ج

وما ٌمٌز القانون الجزائري عن القانون الفرنسً والمصري أنه حدد طرق اإلثبات 

الزوجة )التً تثبت بها جرٌمة الزنا فً جمٌع الحاالت سواء بالنسبة للفاعلٌن األصلٌٌن 

أو الشركاء (والزوج
(3)

. 

                                                 
. 107مرجع سابق، ص:  زبدة مسعود(1)

. ( قانون عقوبات جزائري339المادة )قٌدها المشرع الجزائري بضرورة تقدٌم شكوى  (*)
. 460، ص2003دار هومة، : محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء األول، الجزائر:  ماروك نصر الدٌن(2)
. 113مرجع سابق، ص:  زبدة مسعود(3)
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بٌنما نجد القانون الفرنسً والمصري حصر أدلة اإلثبات على شرٌك الزوجة 

 الزانٌة، وأقر مبدأ حرٌة اإلثبات بالنسبة لهذه الجرٌمة، وعلتهم فً ذلك تفادي الدعاوى

الكٌدٌة فً موضوع ٌتصل بالسمعة
(1)

 .

: وسنتكلم عن هذه األدلة بالتفصٌل

حالة التلبس بالزنا - 1

عبارة عن تقارب زمنً بٌن وقوع الجرٌمة واكتشافها وذلك : ٌعرؾ التلبس فقها بأنه

 كلها دالة علٌها أو ةإما بمشاهدته عند االرتكاب أو عند نهاٌته منها وال زالت اآلثار المثبت

عقب االرتكاب بسرعة سٌره وبزمن قلٌل
(2)

 .

 توصؾ الجناٌة أو الجنحة بأنها فً حالة تلبس «ج بقولها .ج.إ. ق41وعرفته المادة 

إذا كانت مرتكبة فً الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجناٌة أو الجنحة متلبسا بها إذا 

كان الشخص المشتبه فً ارتكابه إٌاها فً وقت قرٌب جدا من وقوع الجرٌمة قد تبعه 

بالصٌاح أو وجدت فً حٌازته أشٌاء أو وجدت آثار أو دالئل تدعو إلى افتراض مساهمته 

. «...فً الجناٌة أو الجنحة

 341أما التلبس الخاص بإثبات جرٌمة الزنا فهو التلبس المنصوص علٌه فً المادة 

ق ع ج والخاص بأدلة إثبات جرٌمة الزنا، والعبرة تكون بالمحضر الذي ٌحرره رجل 

الشرطة القضائٌة الذي ٌتضمن ما شاهده من اآلثار الدالة بذاتها على قٌام الجرٌمة، ولقاضً 

الحكم بعد ذلك سلطة تقٌٌم وتمحٌص هذا المحضر وتقدٌر مدى صحته من عدمه، وٌترتب 

على ذلك أن التلبس المثبت لجرٌمة الزنا ال ٌفترض مشاهدة الواقعة بحد ذاتها وإنما شاهد 

المتهم بالزنا فً ظروؾ ال تجعل مجاال للشك عقال فً أن الفعل الذي تقوم به الجرٌمة قد 

ارتكب
(3)

 .

 من بٌن األدلة المقررة قانونا إلثبات حالة «وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا بأنه 

التلبس فً جرٌمة الزنا المحضر القضائً الذي ٌحرره أحد مأموري الضبط القضائً، ؼٌر 

أنه َحَكَم بأن حالة التلبس فً جنحة الزنا ال تحتاج حتما إلى معاٌنتها من طرؾ ضابط 

                                                 
. 434شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  محمود نجٌب حسنً(1)
،     1991/1992دار الهدى، : ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة، الجزء الثانً، الجزائر:  محمد محدة(2)

. 156ص
. 435مرجع سابق، ص: شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة:  محمود نجٌب حسنً(3)
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الشرطة، بل ٌكفً إثباتها حسب الطرق العادٌة بشهادة الشهود بحٌث إذا اقتنع قضاة 

 بعد حدوثها بقلٌل فإن والموضوع بأن شاهدا قد وقؾ على المتهمٌن حٌن ارتكاب الجرٌمة أ

«اقتناعهم هذا ال ٌخضع لرقابة المجلس األعلى
(1)

   .

اإلقرار القضائً - 2

االعتراؾ القضائً هو الذي ٌصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائٌة أي 

ٌصدر أمام المحكمة أو قضاء التحقٌق
(2)

 .

واالعتراؾ الصادر من المتهم هو حجة علٌه، وٌجوز للقاضً أن ٌستند إلٌه فً 

تكوٌن اقتناعه إلثبات الجرٌمة وإدانة المتهم، وٌتعٌن أن ٌكون االعتراؾ صحٌحا أي أن 

. ٌكون موضوعه اقتراؾ الفعل

 هو االعتراؾ الصادر أمام 341ونجد أن االعتراؾ المنصوص علٌه فً المادة

 ٌعتبر اإلقرار قضائٌا وٌلزم صاحبه «الجهات القضائٌة، وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا 

اعتراؾ المتهم أثناء استجوابه من طرؾ وكٌل الجمهورٌة بأنه ساهم فً ارتكاب جرٌمة 

«الزنا
(3)

 .

فً حٌن أن القانون المصري ال ٌشترط أن ٌصدر االعتراؾ أمام القاضً، حٌث 

. ٌصلح دلٌال اإلقرار الصادر أمام النٌابة العامة أو أمام أحد مأموري الضبط القضائً

 

إقرار وارد فً رسائل أو مستندات صادرة من المتهم - 3

هو اإلقرار الذي حرره المتهم بمحض إرادته فً رسالة أو مذكرة وبعث بها إلى 

 إلى ؼٌرها، ٌصؾ فٌها جرٌمة الزنا، وكٌؾ حدثت بصراحة ووضوح وشرٌكته أ
(4)

 .

وقد أكدت المحكمة العلٌا فً العدٌد من قراراتها على وجوب أن ٌكون هذا اإلقرار 

من أدلة اإلثبات فً جرٌمة الزنا اإلقرار  «صرٌحا ال لبس فٌه وال ؼموض، منها قولها

وعلى قضاة االستئناؾ أن ٌتطرقوا إلى ....الوارد فً رسائل أو مستندات صادرة من المتهم،

                                                 
. 269، ص1990، المجلة القضائٌة للمحكمة العلٌا، العدد الثانً لسنة 20/03/1984قرار صادر بتارٌخ ( 1)
 .29مرجع سابق، ص:  عدلً خلٌل(2)
. 279، ص28837، رقم 1990، المجلة القضائٌة للمحكمة العلٌا، العدد األول لسنة 12/06/1984قرار صادر بتارٌخ ( 3)
. 465محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء األول، مرجع سابق، ص:  ماروك نصر الدٌن(4)
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هذه العبارات فً قرارهم وأن ٌتمحصوها وٌبحثون عن معناها الحقٌقً وإال كان قضاؤهم 

 «مشوبا بالقصور مما ٌستوجب نقضه
(1)

 .

بٌنما نجد أن المشرع المصري ال ٌشترط ال توقٌع المكاتٌب الصادرة من شرٌك 

الزوجة الزانٌة وال أن تكون صرٌحة بل ٌكفً أن ٌكون ذلك مستخلصا عقال من مجمل ما 

تحتوٌه، مع األخذ بعٌن االعتبار وجوب الحصول على هذه الرسائل بطرٌق مشروع، ولقد 

أضاؾ المشرع المصري كذلك دلٌل آخر إلثبات جرٌمة الزنا بالنسبة لشرٌك الزوجة 

أو وجوده فً منزل مسلم فً المحل ...«م مصري بقولها .إ. ق276الزانٌة فً نص المادة 

، حٌث اعتبر أن وجود الشرٌك فً هذا المكان دلٌل على اشتراكه فً «المخصص للحرٌم

الزنا، وهو بذلك قرٌنة قانونٌة على وقوع الزنا، لكنها ؼٌر قاطعة وتقبل إثبات العكس بكافة 

. طرق اإلثبات، وفً نهاٌة األمر ٌرجع إلى اقتناع القاضً

وباعتبار أن جرٌمة الزنا هً جرٌمة تمس الكٌان العقائدي للمسلم، كان البد من 

. التطرق إلى كٌفٌة إثباتها فً الشرٌعة اإلسالمٌة

نجد أن هناك اختالفا شدٌدا فٌما ٌخص إثبات جرٌمة الزنا فً القانون الوضعً 

: والشرٌعة اإلسالمٌة، ففً هذه األخٌرة وضعت شروط وقٌود تبدو أهمٌتها من ناحٌتٌن

 من «الناحٌة األولى أن التستر مندوب إلٌه شرعا لقوله صلى هللا علٌه وسلم - 

أصاب من هذه القاذورات شٌئا فلٌستتر بستر هللا، فإن من ٌبدي لنا صفحته نقم علٌه كتاب 

«هللا
(2)

 .

الرجم للمحصن والجلد لؽٌر )الناحٌة الثانٌة أن شدة العقوبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة - 

ٌستدعً التشدد فً اإلثبات (المحصن
(3)

  .

شهادة أربعة شهود عدول وما : وأدلة إثبات جرٌمة الزنا فً الشرٌعة اإلسالمٌة هً

. ٌترتب علٌها من شروط، اإلقرار، والقرائن

 حجٌة بعض المحاضر: رابعا

                                                 
. 289، ص41320، رقم 1989، المجلة القضائٌة للمحكمة العلٌا، العدد الثالث لسنة 30/12/1986 قرار صادر بتارٌخ (1)
. 69دار الكتب العلمٌة، ص: ، بٌروت لبنان1، ط19، ج10القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، مجلد( 2)
. 45جرٌمة الزنا فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً، منشورات المكتبة العصرٌة، ص:  عبد الخالق النواوي(3 )
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المحاضر هً أوراق مكتوبة تتضمن ما تم التحقق فٌه من وقائع ٌحررها ضابط 

الشرطة القضائٌة وأعوان الشرطة القضائٌة المؤهلٌن والموظفون التابعون لبعض اإلدارات 

والذٌن تلقوا تأهٌال من القانون للقٌام بذلك
(1)

 المحررات التً ٌدونها «، وتعرؾ أٌضا

الموظفون المختصون وفق الشروط واألشكال التً حددها القانون إلثبات ارتكاب الجرائم 

«واإلجراءات التً اتخذت بشأنها
(2)

. 

ج فإن المحاضر ما هً إال عناصر إثبات ال ترقى إلى .ج.إ. ق215وطبقا للمادة 

مرتبة الٌقٌن بل مجرد محاضر استداللٌة، ومع ذلك فقد ٌحدث وأن ٌكون صاحب المحضر 

حاضرا شخصٌا عند ارتكاب الجرٌمة، مما ٌعطً قوة إثبات لهذه المحاضر وعلى ذلك قرر 

:  المشرع إضفاء حجٌة على بعض المحاضر وهً نوعان

محاضر لها حجٌة إلى أن ٌثبت العكس - أ

فً األحوال التً ٌخول القاضً  فٌها  «ج بقولها .ج.إ. ق216أشارت إلٌها المادة 

بنص خاص لضباط الشرطة القضائٌة أو أعوانهم أو الموظفٌن وأعوانهم الموكلة إلٌهم 

بعض مهام الضبط القضائً سلطة إثبات جنح فً محاضر أو تقارٌر تكون لهذه المحاضر 

. « حجتها ما لم ٌدحضها دلٌل عكسً بالكتابة أو شهادة الشهودرأو التقاري

من بٌن هذه المحاضر محاضر مواد المخالفات فلها حجٌة إلى أن ٌثبت عكس ذلك 

 خالؾ ذلك، أما فٌما ٌتعلق بمواد الجنح فإن ىما عدا الحاالت التً ٌنص فٌها القانون عل

. ج.ج.إ. ق216المحاضر التً لها حجٌة ٌجب النص علٌها صراحة طبقا لنص المادة 

محاضرتحوزالحجٌة إلى أن ٌتم إثبات عدم صحتها بطرٌق الطعن بالتزوٌر - ب

هذه المحاضر تقٌد اكثر حرٌة القاضً فً تكوٌن اقتناعه، وهً منظمة فً قوانٌن 

 إن المواد التً تحرر عنها محاضر لها «ج بقولها .ج.إ. ق218خاصة وهو ما ذكرته المادة 

 «....حجتها إلى أن ٌطعن فٌها بالتزوٌر تنظمها قوانٌن خاصة

                                                 
. 480-479مرجع سابق، ص:  محمد مروان(1)
. 204 ص ،2004 دار هومة، :الجزائر محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء الثانً،: ماروك نصر الدٌن( 2)
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هذه المحاضر قلٌلة فً الواقع العملً حٌث نجدها مثال فً تشرٌع العمل والتشرٌع 

الجمركً، هذا األخٌر فإن المحضر الذي ٌحرره عونٌن من الجمارك مستوفٌا للشروط 

( الجماركن من قانو254/1م )القانونٌة ٌكتسب قوة إثبات لحٌن الطعن فٌه بالتزوٌر 
( 1)

  .

وعلى كل مهما كانت طبٌعة هذه المحاضر وقوة إثباتها، فإنها ال تكتسب الحجٌة إال 

بالنسبة للوقائع المكونة للجرٌمة دون أن تمتد إلى تقدٌر هذه الوقائع التً تكون خاضعة 

. لحرٌة القاضً فً االقتناع

القٌود المستمدة من المبادىء العامة  :الفرع الثانً

طرح الدلٌل بالجلسة و أن ٌكون هذا : هذه القٌود تتعلق أساسا بالدلٌل الجنائً وهً 

. الدلٌل متحصل علٌه بطرٌق مشروع ، وكذا حظر اإللتجاء ألى أدلة معٌنة

طرح الدلٌل بالجلسة : أوال

العبرة فً المحاكمات الجزائٌة تكون باقتناع القاضً بناءا على األدلة المطروحة 

علٌه بإدانة المتهم أو براءته
(2)

، وعلة ذلك مرده إلى مبدأ شفوٌة إجراءات المحاكمة 

الجنائٌة، حٌث أن هذه األخٌرة مشتقة من مبدأ االقتناع القضائً الذي ٌحكم نشاط التقاضً 

الجنائً الحدٌث والذي ٌجب أن ال ٌبنى إال بعد طرح األدلة مباشرة أثناء الجلسة
(3)

، بمعنى 

أن مبدأ الشفوٌة أن تخضع جمٌع إجراءات المحاكمة للمناقشة والمرافعات العلنٌة، بحٌث ال 

ٌصح قبول أدلة فً الدعوى ال ٌتم طرحها فً جلسة المناقشة
(4)

 .

ومن خالل هذه المناقشات ٌستطٌع القاضً الجنائً أن ٌستمد اقتناعه من هذا الدلٌل، 

وذلك بإعادة االستماع للشهود وبناء حكمه على التحقٌقات الشفوٌة وذلك لتكوٌن قناعته 

بوزن األدلة وتقدٌر قٌمتها
( 5)

 .

                                                 
للمحاضر الجمركٌة حجٌة  " 20مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بؽدادي30. 762 رقم 01/03/1983 قرار صادر بتارٌخ (1)

ٌُطعن فٌها بعدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونٌن محلفٌن المادة : ما ورد فٌها من معاٌنات مادٌة إلى أن 
" . من قانون الجمارك254/1

 .406مرجع سابق، ص:  إٌمان محمد علً الجابري(2)
(3)

 Merle et Vitu :Op. Cit p70. 
. 172، ص2003الشرعٌة فً اإلجراءات الجزائٌة، الطبعة األولى، دار الثقافة، :  حسن ٌوسؾ مصطفى مقابلة(4)
، 2003دار وائل للنشر، : ضمانات حقوق اإلنسان فً الدعوى الجزائٌة، الطبعة األولى، األردن:  محمد الطراونة(5)

.  146ص



الفصل األول                  احلكم اجلزائي ومبدأ االقتناع القضائي 
 

 77 

وال ٌسوغ للقاضً أن ...... «ج بقولها .ج.إ. ق212وقد نصت على هذا القٌد المادة 

ٌبنً قراره إال على األدلة المقدمة له فً معرض المرافعات والتً حصلت المناقشة فٌها 

. «حضورٌا أمامه 

أن ٌبنً - أي للقاضً– ومع ذلك ال ٌجوز «ج المصري بقولها .إ. ق302والمادة 

، بمعنى أن استناد القاضً على دلٌل لم ٌطرح «حكمه على دلٌل لم ٌطرح أمامه بالجلسة

بالجلسة ولٌس له أصل ثابت فً أوراق الدعوى ٌعنً أن علمه ٌعتبر ابتداعا وانتزاعا 

للخٌال
( 1)

  .

وٌترتب على وجوب طرح الدلٌل بالجلسة قاعدة استبعاد قضاء القاضً بعلمه 

الشخصً من المعلومات التً ٌتلقاها خارج القضاء ولم ٌعلم بها األطراؾ، ألن المبدأ العام 

أن العدالة الجنائٌة تتطلب أن ٌستمد القاضً الجزائً اقتناعه من العناصر الموجودة فً 

. الدعوى والتً حصلت المناقشة بشأنها أمام الخصوم

وٌرى البعض أن أساس قاعدة عدم قضاء القاضً بعلمه ٌرجع إلى أن علم القاضً 

ٌكون دلٌال فً قضٌته، ولما كان للخصوم حق مناقشة هذا الدلٌل اقتضى األمر أن ٌنزل 

القاضً إلى منزلة الخصوم فٌكون خصما وحكما وهذا ال ٌجوز
(2)

 .

ونشٌر إلى أن تحقق شرط طرح الدلٌل بالجلسة هو وجود هذا الدلٌل فً أوراق 

الدعوى وتحت تصرؾ الخصوم حتى ولو لم ٌتم مناقشته ما دام له أصل ثابت باألوراق، 

 ؼٌر أن تقدٌم أدلة اإلقناع بالجلسة أمر اختٌاري «وقد قضت المحكمة العلٌا فً ذلك بقولها

 «....ال وجوبً إذا لم ٌطالب به الدفاع
(3)

 .

أن ٌكون الحصول على الدلٌل بطرٌق مشروع : ثانٌا

ٌقصد بمشروعٌة الدلٌل الجنائً أن ٌكون قد تم الحصول علٌه بوسٌلة مشروعة، وإال 

كان باطال
(4)

  .

وهذا القٌد لٌس خروجا على الدور االٌجابً للقاضً الجزائً فً البحث عن الحقٌقة 

وكشفها، لكن نزاهة القضاء واحتراما لحقوق الدفاع وحماٌة الكرامة اإلنسانٌة، وجب أن 

                                                 
. 35مرجع سابق، ص:  رمزي رٌاض عوض(1)
. 42مرجع سابق، ص:  نبٌل إسماعٌل عمر(2)
. 236، ص35791، رقم1990، المجلة القضائٌة للمحكمة العلٌا، العدد األول، لسنة04/12/1984 قرار صادر بتارٌخ (3)
. 38مرجع سابق، ص:  رمزي رٌاض عوض(4)
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تكون الطرق التً ٌلجأ إلٌها القاضً فً البحث عن الحقٌقة طرقا مشروعة، وٌترتب على 

ذلك أن الدلٌل المستمد من إجراء ؼٌر مشروع هو دلٌل باطل، كاألخذ باعتراؾ انتزع 

. باإلكراه، كما أن الدلٌل الناتج من إجراء تفتٌش باطل فهو باطل

وهنا ٌطرح التساؤل هل أن مشروعٌة الدلٌل هً سواء فً حالة اإلدانة أو البراءة؟  

ذهبت محكمة النقض المصرٌة إلى جواز الحكم ببراءة المتهم استنادا إلى دلٌل ؼٌر مشروع 

وقصر األدلة المشروعة على اإلدانة، وبررت رأٌها فً أحد قراراتها بصحة الحكم بالبراءة 

المستند إلى دلٌل مستفاد من شهادة شاهد ٌمتنع علٌه قانونا اإلدالء بمعلوماته التً وصلت 

إلٌه بطرٌق المهنة، وإلى تقرٌر بالشهادة مكتوب بمعرفة الشاهد 
(1)

، وقد اختلؾ الفقهاء 

حول هذه المسألة إلى ثالث آراء 
(2)

 .

الرأي المعارض - أ

ٌعارض هذا الرأي األخذ بعدم مشروعٌة الدلٌل حال الحكم بالبراءة على أساس أن 

الدلٌل ؼٌر المشروع لٌست له قٌمة قانونٌة، ومن ثم ال ٌجوز أن ٌأخذه القاضً بعٌن 

االعتبار ألن فً ذلك ٌعرض حكمه للبطالن، كما أنه ال ٌمكن اعتماد قاعدة الؽاٌة تبرر 

الوسٌلة كمبدأ قانونً، وأن صدور حكم بناء على اقتناع قضائً سلٌم ٌجب أن ٌتولد من 

. إجراءات وأدلة مشروعة

الرأي المؤٌد - ب

ٌستند مؤٌدو مبدأ األخذ بعدم مشروعٌة الدلٌل للحكم بالبراءة على مبدأ قرٌنة البراءة 

استنادا إلى أن المتهم ال ٌثبت براءته، بل البد من إثبات إدانته، وأن اشتراط الدلٌل المشروع 

لإلدانة وبطالن عدم مشروعٌته إنما شرع لحماٌة حرٌة المتهم، حٌث ٌكفً التشكٌك فقط فً 

. اإلدانة للحكم بالبراءة

كما أن التمسك بمشروعٌة الدلٌل للحكم بالبراءة ٌؤدي إلى إدانة البريء وإفالت 

. المجرم الحقٌقً من العقاب

الرأي الوسط - ج

                                                 
.  270ص, مرجع سابق ,  ، مشار إلٌه فً أبو العال علً أبو العال النمر31/01/1967 نقض جنائً بتارٌخ (1)
. 261 إلى 254مرجع سابق، ص ص:  لتفصٌل هذه اآلراء أنظر السٌد محمد حسن شرٌؾ(2)
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  حاول أصحاب هذا الرأي التوسط بٌن الرأٌٌن وانتهوا إلى التفرقة بٌن حاالت  

عدم المشروعٌة على أساس درجة جسامة المخالفة التً أسفرت عن الدلٌل ؼٌر المشروع، 

بمعنى أنه إذا كان عدم المشروعٌة ناجم عن انتهاك نص من نصوص قانون العقوبات 

فإن الدلٌل ؼٌر المشروع هنا ٌبطل حتى ولو كان دلٌال للبراءة، أما إذا  (التجرٌم والعقاب)

كان عدم المشروعٌة ٌنتهك نص من نصوص قانون اإلجراءات الجزائٌة فٌجوز أن ٌستند 

على الدلٌل ؼٌر المشروع للحكم بالبراءة ، وحجتهم أن نصوص قانون العقوبات تتصل 

بالتجرٌم والعقاب وال ٌمكن استثناء بعض الجرائم من العقاب، أما نصوص قانون 

اإلجراءات الجزائٌة فإن عدم المشروعٌة تنشأ عن فعل من قام باإلجراء الباطل، وال ٌجوز 

. أن ٌتحمل المتهم تبعة عمل ال دخل له فٌه

حظر االلتجاء إلى أدلة معٌنة  : ثالثا

هذه األدلة أو الوسائل هً المحاكمات اإللهٌة أو المحاكمات بالتعذٌب، فهذه الوسائل 

وؼٌرها كانت تتماشى مع القٌم والمعتقدات التً كانت تسود المجتمعات القدٌمة، وهً اآلن 

مخالفة للقٌم السائدة فً الوقت الحالً، فال ٌجوز للقاضً أن ٌقوم بتوجٌه الٌمٌن الحاسمة 

للمتهم، رؼم أنها دلٌل مقبول فً المواد المدنٌة
(1)

  .

 

أما فٌما ٌخص بناء اقتناع القاضً على الجزم والٌقٌن، فإن هذا الشرط لٌس قٌدا 

على حرٌة القاضً فً االقتناع وإنما هو شرط أساسً تبنى علٌه األحكام الجزائٌة وهو 

النتٌجة التً ٌصل إلٌها القاضً الجزائً من خالل نظره الدعوى وهو ما سوؾ نتناوله فً 

. المبحث التالً

 

 

 

 

 

                                                 
. 61مرجع سابق، ص:  محمد عٌد الؽرٌب(1)
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المبحث الثالث 

  معٌار االقتناع الواجب فً بناء الحكم الجزائً

إن إقتناع القاضً الجزائً بالحقٌقة الموضوعٌة الفعلٌة تمر بدرجات متفاوتة وفقا 

لمرحلتً التحقٌق والحكم فً الدعوى الجزائٌة، فبالنسبة لمرحلة التحقٌق، فٌكفً مجرد تؽلب 

. أو رجحان أدلة اإلدانة على أدلة البراءة إلحالة الدعوى على قضاء الحكم

مرحلة االعتقاد : أما بالنسبة لقضاء الحكم فإن الوصول إلى الحقٌقة ٌمر بمرحلتٌن

الشخصً الذي ٌعتمد على التقدٌر الشخصً لقاضً الموضوع فً استخالصه الحقٌقة 
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الواقعٌة وبحثه عن األدلة
(1)

، وهو ما ٌسمى بالٌقٌن الشخصً الموجود فً ضمٌر القاضً 

الجزائً فقط، والمرحلة الثانٌة هً مرحلة االقتناع الموضوعً وهً استقرار اعتقاد 

القاضً على رأي محدد سواء باإلدانة أو بالبراءة، فهنا ٌجب أن ٌتوافر الٌقٌن التام باإلدانة 

وهو الٌقٌن الذي ٌفرض نفسه على القاضً وٌنتشر فً ضمٌر الكافة ألن استخالصه البد و 

أن ٌكون منطقٌا
(2)

 .

: وعلٌه سوؾ نتناول هذا المبحث فً ثالث مطالب هً

مفهوم الٌقٌن القضائً وبٌان عناصره : المطلب األول

تمٌٌز الٌقٌن عن الحقٌقة و اإلقتناع القضائً : المطلب الثانً

الٌقٌن الالزم فً الحكم وشروط الدلٌل الجنائً : المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

المطلب األول 

 مفهوم الٌقٌن القضائً وبٌان عناصره 

 قسم هذا المطلب إلى فرعٌن، الفرع األول تناولنا فٌه مفهوم الٌقٌن القضائً ، وفً

 .الفرع الثانً بٌان عناصره األساسٌة

مفهوم الٌقٌن القضائً : الفرع األول

 التعرٌف اللغوي: أوال

الٌقٌن فً اللؽة هو العلم و زوال الشك، وأٌقنت واستٌقنت وتٌقنت كله بمعنى، وأنا 

على ٌقٌن منه
(3)

  .

                                                 
النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنائً فً مراحله المختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانٌة، :  علً محمود علً حمودة(1)

. 135ص
. 745الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(2)
. 462مرجع سابق، ص:  محمد بن أبً بكر الرازي(3)
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التعرٌف اإلصطالحً : ثانٌا

أما فً االصطالح القانونً فالٌقٌن هو حالة ذهنٌة أو عقالنٌة تؤكد وجود الحقٌقة، 

وٌتم الوصول إلى ذلك عن طرٌق ما تستنتجه وسائل اإلدراك المختلفة للقاضً من خالل ما 

ٌعرض علٌه من وقائع الدعوى
(1)

 .

. من خالل هذا التعرٌؾ نلمس العنا صر األساسٌة للٌقٌن

عناصر الٌقٌن القضائً : الفرع الثانً

العنصر الشخصً : أوال

معنى ذلك أن ٌبنً القاضً الجزائً ٌقٌنه على أدلة مستساؼة عقال، بمعنى أن ٌفهم 

واقعة الدعوى فهما سائؽا، وأن ٌعً أدلتها وعٌا كامال وثابتا، وذلك لكً ٌتأكد من اتساق 

عناصر الواقعة فٌما بٌنها ومن اتساق األدلة سواء فٌما بٌنها أو بٌنها وبٌن الرأي الذي 

تفضً إلٌه
(2)

 .

وٌترتب على ذلك أنه ال ٌلزم لصحة الحكم أن ٌكون الدلٌل الذي استند علٌه القاضً 

ٌُكّون عقٌدته من صورة صحٌحة للواقعة وإظهار الحقٌقة  صرٌحا أو مباشرا، بل له أن 

القانونٌة المرتبطة بها، واستخالص عناصرها، عن طرٌق االستقراء واالستنتاج العقلً، 

وهذا األمر فٌه تفاوت بٌن القضاة قد ٌصل إلى حد التضاد، وعلى ذلك فإن مناط العنصر 

الشخصً للٌقٌن هو حرٌة القاضً فً تقدٌر الدلٌل بما ٌرتاح إلٌه ضمٌره وٌستقر فً 

وجدانه، طالما أن األمور النفسٌة بطبٌعتها ٌتنازعها التفاوت فً التقدٌر
(3)

 .

العنصر الموضوعً : ثانٌا

ٌقصد بالعنصر الموضوعً للٌقٌن القوة اإلقناعٌة ألدلة اإلثبات بمعنى أن الدلٌل 

المبنً علٌه الحكم الجزائً ٌجد تبرٌره فً الرقابة على استنتاج الحكم، ذلك أن من المقرر 

أن األحكام الجزائٌة ٌجب أن تبنى على الجزم والٌقٌن وال تؤسس على الظن والتخمٌن، وأن 

األصل فً اإلنسان البراءة وهذا الٌقٌن، ال ٌمكن هدره إال بٌقٌن مثله وهً اإلدانة وأن أي 

شك ٌجب أن ٌفسر لمصلحة المتهم، وبناءا على ذلك فإن القاضً الجزائً حر فً االعتماد 

                                                 
. 491محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء األول، مرجع سابق، ص:  ماروك نصر الدٌن(1)
. 82األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(2)
. 28مرجع سابق، ص:  رمزي رٌاض عوض(3)
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 أي مصدر شاء شرط أن ٌكون ذلك فً إطار العقل والتسلسل نعلى أي دلٌل ٌرتاح إلٌه م

المنطقً لألمور،وفً بٌان هذه األدلة التً اعتمد علٌها القاضً تجد المحكمة العلٌا سبٌلها 

فً مراقبة استخالص النتائج من مقدمات الحكم الجزائً، لذا كان لزاما على القاضً تسبٌب 

.  حكمه

صفوة القول أن الٌقٌن الذي ٌنبؽً أن تقوم علٌه األحكام الجزائٌة هو الٌقٌن القضائً 

ولٌس الٌقٌن الفلسفً كحالة نفسٌة ذهنٌة تلتصق فٌها حقٌقة الشًء فً الذهن على نحو ال 

ٌثٌر أي شك أو ؼلط، هذا الٌقٌن ٌقوم على تسبٌب وأدلة وضعٌة أو ما ٌسمى بالٌقٌن النسبً 

.  أو التقرٌبً

فالٌقٌن المطلق بعٌد عن العدالة البشرٌة، ومثل أعلى ال ٌمكن الوصول إلٌه فً 

محكمة قضاتها بشر وتعمل بموجب قوانٌن وضعٌة 
(1)

. 

المطلب الثانً 

 تمٌٌز الٌقٌن عن الحقٌقة واالقتناع القضائً 

كثٌرا ما ٌختلط مفهوم الٌقٌن بمفهوم الحقٌقة و اإلقتناع القضائً ، ولتوضٌح ذالك 

قسمنا هذا المطلب إلى فرعٌن أساسٌٌن تناولنا فً الفرع األول تمٌٌز الٌقٌن عن الحقٌقة وفً 

.  الفرع الثانً تمٌٌزه عن اإلقتناع القضائً

 

 تمٌٌز الٌقٌن عن الحقٌقة: الفرع األول

الحقٌقة فً اللؽة من الحق، وحق األمر أي صار ثابتا واجبا، وكان المرء منه على 

األقوال، : ٌقٌن، أما فً اصطالح أهل المعانً فهً الحكم المطابق للواقع وٌطلق على

العقائد، واألدٌان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، وٌقابلها الباطل، فالحقٌقة كل لفظ 

ٌبقً على موضوعه
(2)

 .

ولما كان الهدؾ من الخصومة الجزائٌة هو كشؾ الحقٌقة من خالل األدلة المثارة 

فً الدعوى الجزائٌة، والتً تنقل واقع الجرٌمة المرتكبة أمام المحكمة حتى تكون انطباعا 

                                                 
. 887، ص1، ع43فن اإلقتناع، مجلة المحاماة المصرٌة، س:  ٌونٌل روبً(1)
. 583مرجع سابق، ص:  سعٌد عبد اللطٌؾ حسن(2)
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أكٌدا عن كٌفٌة الفعل اإلجرامً وهو ما ٌسمى بالٌقٌن القضائً
(1)

، هذا األخٌر هو أساس 

الحكم باإلدانة وهو الذي ٌولد الصدق باإلدانة والثقة فً عدالته وٌنتج عنه ما ٌسمى بالحقٌقة 

. القضائٌة

أما فقهٌا فإن بعض الفقهاء أعطوا للحقٌقة القضائٌة مدلوال بسٌطا ، تعنً تطابق 

المعرفة مع الواقع أو ما ٌسمى بالحقٌقة الواقعٌة والتً هً ثمرة اإلجراءات الجنائٌة،وأن 

:  بناء هذه الحقٌقة فً الحكم الجنائً الصادر باإلدانة ٌتم بثالث أنواع من المعارؾ

المعرفة القانونٌة والمعرفة العلمٌة والمعرفة المنطقٌة، وما ٌهمنا هنا هو كٌفٌة 

الوصول إلى الحقٌقة القضائٌة المعلنة فً الحكم الجزائً أو ما ٌسمى بالبناء القانونً 

.والمنطقً للحكم الجزائً
(*)

  

ومما ال شك فٌه أن الحقٌقة المعلنة فً الحكم الجزائً الصادر باإلدانة هً إدانة 

. المتهم على أساس ثبوت وقوع الجرٌمة واستنادها إلٌه مما ال ٌدع شك فً ذلك

 يهذا ما ٌؤدي إلى تحدٌد تعرٌؾ دقٌق للٌقٌن القضائً الذي هو قرٌنة الحقٌقة الت

تفترض أن القضاء المتحصل فً الحكم النهائً هو عنوان لصحة ما جاء فٌه، إذا ما أحٌلت 

الدعوى إلى قضاء الحكم، فإن هذا القضاء ٌكون مكلؾ بتحقٌق االتهام واستبعاد فرص 

الشك فً ثبوت الجرٌمة ونسبتها للمتهم، دون تعجل فً تفسٌر أو عناء فً التوقع أو خلط 

بٌن النسبٌة والتواكب الزمنً
(2)

 .

هذا الٌقٌن لٌس بالضرورة هو الحقٌقة المطلقة بل مجرد تطابق مضمون الحكم مع 

. الحقٌقة الواقعٌة

تمٌٌز الٌقٌن عن االقتناع القضائً : الفرع الثانً

قد ٌتبادر للذهن أنه ال فرق بٌن مدلول االقتناع القضائً ومدلول الٌقٌن، فٌرى 

. البعض أنهما مترادفان فً المعنى لكن حقٌقة األمر ؼٌر ذلك

                                                 
. 141مرجع سابق، ص: إٌمان محمد علً الجابري( 1)

 . سٌتم تفصٌله فً حٌنه(*)
. 579مرجع سابق، ص:  سعٌد عبد اللطٌؾ حسن(2)
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فاقتناع القاضً ال ٌعنً أكثر من ادعائه التسلٌم بثبوت الوقائع كما دونها فً حكمه 

ثبوتا كافٌا، فاالقتناع فً مفهومه القضائً لٌس ٌقٌنا، ألن القاضً ال ٌملك وسائل إدراك 

الٌقٌن كحالة ذهنٌة تلتصق بالحقٌقة 
(1)

 .

إن االقتناع الذاتً للقاضً ٌظل فً تطور مستمر أثناء نظر الدعوى وذلك حسب 

.  األدلة الموجودة فً األوراق، فاالقتناع متؽٌر، أما الٌقٌن فإنه ٌظهر دفعة واحدة

وٌرجع سبب مرونة االقتناع وعدم انطباقه بصفة مطلقة على الواقع الحقٌقً الذي 

كان ٌنبؽً أن ٌنطبق علٌه إلى عدم مقدرة أي قاض على إدراك العالقات الحقٌقٌة بٌن 

الوقائع واألحداث واألشٌاء
(2)

 .

وعند صدور الحكم باإلدانة فإن اقتناع القاضً هنا ٌكون اقتناعا ٌقٌنٌا على أساس أن 

األدلة تؤسس على الٌقٌن القضائً الذي ٌمثل الشق الثانً لقرٌنة البراءة، فحقٌقة اإلدانة هً 

. حقٌقة ٌقٌنٌة مبنٌة على حقائق واقعٌة نسبٌة اقتنع بها القاضً ذاتٌا

وقد درج الفقهاء على القول بأن الحقٌقة المعلنة فً الحكم باإلدانة هً الحقٌقة 

القضائٌة التً تعنً تطابق المعرفة مع الواقع والتً ٌقابلها مبدأ االقتناع الٌقٌنً، أما الحقٌقة 

الثابتة باألوراق عن وقوع الجرٌمة ونسبتها إلى المتهم ٌقابلها مبدأ االقتناع الذاتً وهو 

. درجة أقل من درجات االقتناع

كما أن هناك فرق بٌن اقتناع القاضً واعتقاده، حٌث أن هذا األخٌر ٌعتمد على التقدٌر 
الشخصً لقاضً الموضوع فً استخالصه لحقٌقة الواقعة وبحثه عن األدلة وال رقابة علٌه 

هو استقرار حكم بشًء ما فً النفس إما » هنا سوى ضمٌره، وقد عرفه الفقه اإلسالمً بأنه

عن برهان فٌكون علما ٌقٌنا، وإما عن إقناع فال ٌكون علما متٌقنا وٌكون إما حقا أو باطال، 
«وإما ال عن إقناع وال عن برهان

( 3)
 .  

فاالقتناع ٌقع فً الوسط بٌن االعتقاد والٌقٌن وهو أقرب إلى الٌقٌن منه إلى االعتقاد، 

. ألنه ٌقوم على أدلة وضعٌة ُتّدنٌه من الٌقٌن

                                                 
. 813مرجع سابق، ص:  محمد زكً أبو عامر(1)
.  589مرجع سابق، ص:  سعٌد عبد الطٌؾ حسن(2)
 
 
.  39، ص1983اإلحكام فً أصول األحكام، المجلد األول، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، :  ابن حزم(3)
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هذا االقتناع ٌقوم على استقراء األدلة التً ٌتوجه بها أطراؾ الخصومة لنٌل اقتناع 

القاضً أو التً ٌسعى إلٌها هو نفسه لٌكّون رأٌا ٌتم إعالنه فً الحكم الجزائً إما بإدانة 

. (الشك)أو براءته  (على أساس الجزم والٌقٌن)المتهم 

المطلب الثالث 

 الٌقٌن الالزم فً الحكم وشروط الدلٌل الجنائً 

مما ال شك فٌه أن الحكم الجزائً فً الدعوى الجزائٌة له رابطة بٌنه وبٌن الٌقٌن 

على أساس أن هذا الحكم ال ٌقع إال إذا كان هناك جزم وٌقٌن مطابق مع حقٌقة الواقع عند 

.  اإلدانة

ونتٌجة العملٌة الفنٌة التً ٌقوم بها القاضً من خالل سلطته فً قبول أي دلٌل 

مشروع حقق له الٌقٌن وطرح ما ٌراه ؼٌر مناسب، وتقدٌر قٌمة هذا الدلٌل وقوته فً 

اإلثبات دون قٌد علٌه، نجد أن هذه العملٌة تتخذ من الدلٌل الجنائً وسٌلتها لكشؾ الحقٌقة 

القضائٌة الواقعٌة التً تعنً مطابقة المعرفة مع الواقع وهو ما ٌسمى باالقتناع الٌقٌنً 

للقاضً الجزائً الذي ال ٌأتً إال فً نطاق المعرفة العقلٌة والبناء المنطقً للحكم الجزائً، 

. فٌؤدي إلى تناسق المقدمات الٌقٌنٌة للحكم الجزائً فضال للنتائج المؤدٌة إلٌه

وعلى هذا سوؾ نتناول أوال البناء المنطقً والقانونً للحكم الجزائً، وشروط 

. الدلٌل الجنائً باعتباره جوهر الٌقٌن ووسٌلة الوصول إلٌه

 

البناء المنطقً والقانونً للحكم الجزائً : الفرع األول

نعنً بالبناء المنطقً والقانونً للحكم الجزائً أن هذا األخٌر لٌس مجرد نتٌجة 

لعملٌة ذهنٌة آلٌة ٌقوم بها القاضً، وإنما هو نتاج عملٌة عقلٌة تعتمد على الفهم الواعً 

والكافً لواقعة الدعوى واألدلة القائمة فً األوراق، ولطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرٌة 

فإذا كانت هذه الواقعة ثابتة فإنه ٌجب على القاضً أن ٌدخلها فً دائرة النص القانونً الذي 

ٌنطبق علٌها وفقا للتكٌٌؾ القانونً الذي تخضع له
(1)

، وفً حالة عدم ثبوت الواقعة فٌتعٌن 

. علٌه الحكم بالبراءة

                                                 
. 11األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة،  مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(1)
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هذا ٌعنً أن القاضً الجزائً عند فهمه لحقٌقة الواقعة وإنزال التكٌٌؾ القانونً 

علٌها ٌؤدي ذلك إلى صحة التقاء الواقع بالقانون وبالتالً صحة الحكم الجزائً، ولضمان 

الوصول إلى حكم جزائً صحٌح ال شائبة فٌه، البد من أن ٌكون القاضً الجزائً عقالنٌا 

فً تفكٌره ومنطقٌا فً استدالالته لكً ٌكون اقتناعه مبنً على مطابقة حقٌقٌة بٌن وقائع 

الجرٌمة فٌما بٌنها و فٌما بٌنها وبٌن القانون، ولن ٌتأتى ذلك إال بإتباع منهج علمً ٌقوم 

. على استخدام القواعد المنطقٌة لفهم الواقع والقانون

استخدام المنطق القضائً لفهم القانون : أوال

: إن الحكم الجزائً وفق قواعد المنطق ٌتكون من مقدمتٌن ونتٌجة تترتب علٌهما

المقدمة الكبرى تتمثل فً النص القانونً الذي تخضع له الواقعة، والمقدمة الصؽرى تتمثل 

فً إثبات الواقعة محل الدعوى، والنتٌجة المترتبة علٌه تتمثل فً حاصل تطبٌق القانون 

. على الواقعة

وللوصول إلى هذه النتٌجة ٌجب على القاضً الجزائً أن ٌستعٌن بقواعد االستدالل 

. وأن ٌحقق التالزم واالتساق والوحدة المنطقٌة بٌن هذه المقدمات والنتٌجة

 ٌنصرؾ هذا المنطق القضائً إلى التكٌٌؾ القانونً للواقعة الثابتة لدى القاضً ثحً

، وذلك باستعمال قواعد علم المنطق (الحكم الجزائً )لٌحدد الحل القانونً الذي ٌنتهً إلٌه

 الشكلً
(*)

.  (النص القانونً)للوصول إلى المقدمة الكبرى 

استخدام االستدالل القضائً للوصول إلى التكٌٌف القانونً الصحٌح للواقعة - أ

هذا العمل هو من صمٌم عمل القاضً الجزائً وال دخل للخصوم به، فالؽاٌة من 

التكٌٌؾ القانونً هو البحث عن مدى توافر التطابق بٌن الواقعة المرتكبة والواقعة 

النموذجٌة، وأن انعدام هذا التطابق ٌتبع بالضرورة إبعاد النص التجرٌمً من جهة، ومن 

جهة أخرى فإن طبٌعة التكٌٌؾ هً التً تحدد الجزاء الجنائً والنظام اإلجرائً
(1)

 .

وفً سبٌل الوصول إلى التكٌٌؾ الصحٌح ٌجري القاضً الجزائً استدالال ذهنٌا، 

 لألدلة القائمة لدٌه، ثم بعد ذلك ٌقوم اٌقوم من خالله بدراسة كافٌة لجزئٌات الواقعة وفق

                                                 
 علم المنطق الشكلً هو علم ٌدرس أفعال التفكٌر بالنسبة لبناءها أو شكلها المنطقً والمهمة الرئٌسٌة له هً صٌاؼة (*)

 .القوانٌن والمبادئ والتً ٌكون التقٌد بها شرطا لتحقٌق نتائج صادقة فً الحصول على المعرفة باالستنباط
. 28، ص1992شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء األول، شرعٌة التجرٌم، مطبعة عمار قرفً، :  بارش سلٌمان(1)
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بالبحث عن النموذج القانونً المطابق لها، بحٌث ٌتمخض عن هذا االستدالل تكٌٌفا قانونٌا 

. ٌعبر تعبٌرا صرٌحا وصادقا عن حقٌقة الواقعة

وبالتالً فإن هناك عالقة قانونٌة بٌن الواقعة والنص القانونً الخاضعة له مما ٌتعٌن 

على القاضً اإلشارة فً حكمه إلى العناصر التً تشكل السلوك اإلجرامً المرتكب 

والنص القانونً المطبق لتتمكن المحكمة العلٌا من مراقبة التكٌٌؾ باعتباره مسألة قانونٌة، 

وعلٌه فإن التكٌٌؾ القانونً هو نتٌجة لمبدأ الشرعٌة الجنائٌة الموضوعٌة ألنه ٌهدؾ إلى 

. حصر حاالت التجرٌم والعقاب فً إطار النصوص القانونٌة

استخدام االستدالل القضائً فً تفسٌر القانون - ب

إن فهم القاضً الجزائً للقانون لٌس كفهم باقً أفراد المجتمع، بل ٌجب أن ٌؽوص 

فهمه فً أعماق القانون لكً ٌستطٌع تحدٌد المصالح والحقوق التً ٌحمٌها، وأن ٌعلم داللة 

ألفاظ النص، ولن ٌتأتى له ذلك إال بفهمه السائػ لنصوص القانون عن طرٌق تفسٌرها 

.  تفسٌرا صحٌحا، بحٌث ٌستطٌع فهمها الفهم الصحٌح الذي ٌتفق مع معناها

والتفسٌر ٌعنً الكشؾ عن حقٌقة إرادة المشرع من خالل األلفاظ والعبارات الواردة 

فً القاعدة القانونٌة المراد تفسٌرها
)1(.

 

وعملٌة التفسٌر كذلك لٌست عملٌة آلٌة، بل هً عملٌة عقلٌة تعتمد على استخدام 

القاضً لملكات ذهنه وقدرات فكره لخلق قدر من التصور الذي ٌبنى علٌه استدالله فً 

وصوله إلى النص القانونً الذي ٌكون واجب التطبٌق على الواقع الذي ٌفصل فٌه 
(2)

 .

 شرط للنص القانونً مع عنصر أو وو هو عملٌة فــنٌة بمعنى ارتباط أي معنى أ

. معنى فً تركٌب الواقعة

ولقد اتجه ؼالبٌة الفقه إلى وجوب إتباع التفسٌر الضٌق لنصوص التجرٌم والعقاب، 

ؼٌر أن هذا االتجاه تعرض للنقد فً بعض جوانبه على أساس أن اللجوء إلى هذا األسلوب 

. ٌؤدي إلى جمود التشرٌع الجنائً وعدم مواكبته للتطور الحاصل فً المجتمع

وعموما البد أن تفسر النصوص الجنائٌة وفق قواعد الشرعٌة الجنائٌة الموضوعٌة، 

. أي أن ال ٌؤدي التفسٌر إلى خلق جرائم ؼٌر منصوص علٌها قانونا

                                                 
. 87، ص2000قانون العقوبات، الدار الجامعٌة، :  علً عبد القادر القهوجً(1)
. 101األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(2)
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: وتفسٌر النص الجنائً ٌخضع لحاالت هً

: حالة وضوح النص- 

هنا ال ٌحتاج القاضً لمجهود كبٌر فً الوصول إلى انطباق الواقعة على النص 

. خالل كشؾ المعنى الظاهر فقط

: حالة ؼموض النص- 

على القاضً هنا أن ٌبذل مجهود أكبر واستعمال ملكات ذهنٌة فً الوصول إلى 

مدلول النص عن طرٌق ألفاظ النص وإذا احتمل معنٌٌن لؽوي واصطالحً أخذ باألخٌر، 

والبحث دائما عن كشؾ إرادة المشرع، وفً حالة استحالة الكشؾ عنها، هنا ٌجب على 

. القاضً االنحناء أمام قاعدة تفسٌر الشك لصالح المتهم

والتفسٌر المنطقً للنص القانونً ٌتم عن طرٌق استخدام القاضً لملكات عقله 

وقدرات فكره فً تفسٌره بؽرض البحث عن العلة التً دفعت إلى وضعه وإعطائه داللة 

تفٌدها روح التشرٌع وتتطابق مع العلة من تقرٌره
(1)

، وذلك باالستعانة بالمصلحة التً 

ٌحمٌها النص أو البحث فً تارٌخ النص والرجوع إلى األصل التارٌخً الذي أخذ منه 

ومراجعة األعمال التحضٌرٌة التً صاحبت نشأته
(2)

 .

وصفوة القول أن تفسٌر النصوص الجنائٌة ٌخضع دائما إلى مبدأ الشرعٌة الجنائٌة 

الموضوعٌة والتً ٌترتب علٌها االلتزام بالدقة فً التفسٌر، وذلك بحظر القٌاس فً تفسٌر 

نصوص التجرٌم والعقاب، بمعنى أن عدم وجود النص ٌلزم القاضً الحكم بالبراءة، 

. وتطبٌق قاعدة التوسع فً اإلباحة والتضٌٌق عن التجرٌم

إن نهاٌة االستدالل القضائً ٌكمن فً اختٌار العقوبة بالنسبة للواقعة التً ٌفصل 

فٌها، وهنا ٌتمتع القاضً الجزائً بسلطة تقدٌرٌة فً اختٌار العقوبة التً ٌحكم بها على 

المتهم فً الحكم الذي ٌصدره بإدانته، وهو ال ٌخضع للرقابة فً هذا االختٌار طالما التزم 

الحدود القانونٌة للعقوبة التً نطق بها
(3)

 .

تطبٌق القواعد المنطقٌة لفهم القانون : مثال تطبٌقً

                                                 
. 109مرجع سابق،  ص ,األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة  , علً محمود علً حمودة( 1)
. 91مرجع سابق، ص:  علً عبد القادر القهوجً(2)
. 568، ص1986ضوابط تسبٌب األحكام الجنائٌة وأوامر التصرؾ فً التحقٌق، دار الفكر العربً، : رؤوؾ عبٌد( 3)
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 قانون العقوبات 350فً جرٌمة السرقة البسٌطة المنصوص علٌها فً المادة 

 كل من اختلس شٌئا ؼٌر مملوك له ٌعد سارقا وٌعاقب بالحبس من سنة على «الجزائري 

. «.....ج. د20000 إلى 500األقل إلى خمس سنوات على األكثر وبؽرامة من 

: اإلطار العام لالستدالل المنطقً: أوال

. (مقدمة كبرى)كل من اختلس شٌئا ؼٌر مملوك له ٌعد سارقا     - 

. (مقدمة صؽرى)اختلس المتهم شٌئا مملوكا للؽٌر     - 

. (نتٌجة)المتهم مرتكب للسرقة البسٌطة     - 

: االستدالل الخاص بالمقدمة الصؽرى:    ثانٌا

 فً بادىء األمر فإن السرقة هً أخذ المال أو انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حٌازة

(. 1)مالكه بدون رضاه

وبالتالً فإن المقدمة الكبرى وهً أخذ المال من طرؾ المتهم وخروجه من حٌازة 

مالكه دون رضاه وهنا تعد سرقة، هذه المقدمة ال تحتاج إلى إثبات واقعً ألن مصدرها 

وهً  (مالك المال)القانون، أما ثبوت أن المتهم استولى على المال بدون رضا المجنً علٌه 

 أدلة الدعوى ثبوتا ونفٌا والتً ٌبنى صالمقدمة الصؽرى تخضع لعملٌة منطقٌة فً استخال

علٌها إثبات الواقعة النهائٌة التً تنزل علٌها المحكمة حكم القانون 
(2)

 .

هنا ٌعتمد القاضً الجزائً على االستدالل القضائً فً تكٌٌفه القانونً للواقعة، 

حٌث أن هذا االستدالل ٌساعده على فهم العناصر القانونٌة لجزئٌات الواقعة المعروضة 

. علٌه، بحٌث ٌأتً تكٌٌفه لها متفقا مع هذه الجزئٌات

وكمثال على ذلك فإن القانون إذا أقر أن المال ٌكون مملوكا لصاحبه، فإن التكٌٌؾ 

القانونً الصحٌح للواقعة والتً تمخض عنها جرٌمة سرقة ال ٌكون صحٌحا إال إذا كانت 

بٌانات الواقعة تكشؾ عن أن محلها أموال مملوكة ولٌست مباحة
(3)

 .

                                                 
. 212مرجع سابق، ص:  عبد هللا سلٌمان(1)
. 290، ص2003النقض الجنائً، دار الشروق، : أحمد فتحً سرور( 2)
. 141األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(3)



الفصل األول                  احلكم اجلزائي ومبدأ االقتناع القضائي 
 

 91 

وأن عناصر الواقعة إذا كانت تفٌد أن المال المسروق كان فً حٌازة صاحبه، فإذا 

قام المتهم وهو مستخدم فً محله، باالستٌالء على المال، فإن التكٌٌؾ الصحٌح لهذه الواقعة 

. تجعل منها جرٌمة سرقة ولٌست جرٌمة خٌانة أمانة

 الكبرى ألن هذه ةوخالصة القول هنا أن االستدالل المنطقً ال ٌصلح لتحدٌد المقدم

المقدمة ٌحكمها المنهج القانونً فً التفسٌر، أما المقدمة الصؽرى فهً واقعة مادٌة خاصة، 

 ةوٌأتً الحل القانونً فٌضفً التكٌٌؾ القانونً على هذه الواقعة المادٌة فً ضوء المقدم

الكبرى ثم ٌطبق القانون بناء على هذا التكٌٌؾ
(1)

  .

 إستخدام المنطق القضائً لفهم الواقع: ثانٌا

إن الٌقٌن فً الحكم الجزائً الصادر باإلدانة ال ٌأتً إال فً نطاق المعرفة العقلٌة 

. الخاصة بالبناء المنطقً للحكم باإلدانة فً مستوى العالقات المنطقٌة

 النسق المنطقً للحكم باإلدانة مع النتائج التً يفٌتمثل فً اتساق المقدمات الٌقٌنٌة ؾ

تؤدي إلٌها
(2)

. ، والتً تنتهً إلى عدم التناقض بٌن أجزاء البناء المنطقً بعضها ببعض

وعلى هذا فإن القاضً الجزائً فً سبٌل الوصول إلى فهم الواقع لتكوٌن اقتناعه 

البد أن ٌعتمد على قواعد علم المنطق الموضوعً وخصوصا االستقراء
(*)

، وذلك بتجزئة 

الواقعة إلى عناصر قانونٌة ومادٌة ثم ٌتناول األدلة التً قد تثبت هذه العناصر أو تنفٌها دون 

 ٌؽفل طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرٌة نأ
(3)

 .

 المقدمات ٌقوم بعد ذلك بتركٌبها لٌصل برأي كلً ٌكون هو أساس هوبوجود هذ

. اقتناعه الذي ٌمهد إلصدار الحكم

فالتحلٌل والتركٌب له أهمٌة كبٌرة فً عملٌة االستدالل المنطقً، حٌث أن عملٌة 

التركٌب هً عملٌة عقلٌة ٌمكن االستعانة بها للتأكد من صحة النتائج التً انتهى إلٌها 

التحلٌل، ألنه إذا حلل الواقعة المدعاة إلى عناصرها األساسٌة ثم أعاد تألٌفها من جدٌد سوؾ 

ٌرى ما إذا كان التألٌؾ فٌها مؤدٌا إلى المركب الكلً نفسه الذي سبق تحلٌله أوال
(4)

 .

                                                 
. 291النقض الجنائً، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(1)
. 733مرجع سابق، ص:  سعٌد عبد اللطٌؾ حسن(2)

هو االستدالل على الكل بالجزء وٌكون ٌقٌنٌا :  االستقراء هو الوصول إلى الحكم الكلً من الجزئٌات وعرفه ابن تٌمٌة(*)
. إذا كان استقراء تام، وٌكون استقراءا ناقصا بمعرفة الكل من بعض أجزائه

. 15األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنائٌة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة( 3)
. 286النقض الجنائً، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(4)
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وبعد عملٌة االستقراء للعناصر األساسٌة للواقعة تبدأ عملٌة استنباط الصورة النهائٌة 

للواقعة، وال بد أن ٌكون هذا االستنباط 
()

،ؼٌر مبهم أو متناقض بمعنى مؤدي إلى النتٌجة 

. بحكم اللزوم المنطقً

وعلى هذا كان الٌقٌن الذي ٌصل إلٌه القاضً الجزائً ٌقٌنا نسبٌا ولٌس مطلقا، بل ما 

 يٌطلب أن ٌصل إلٌه القاضً هو االقتناع الٌقٌنً األكٌد المبنً على االستدالل المنطق

. وبدون هذا المنطق ٌكون القاضً قد دخل فً دائرة الشك واالحتمال

  وتظهر نتٌجة المنهج االستداللً االستنباطً بالنسبة للقاضً فً منطوق حكمه ولٌس 

فً البناء المنطقً للمقدمات التً ٌستمد منها اقتناعه فقط، حٌث أن منطوق الحكم هو الذي 

ٌكشؾ فهم القاضً لوقائع الدعوى ومدى صحة تطبٌقه للقانون علٌها، لذا ٌتعٌن لسالمة 

منهج القاضً فً االقتناع أن تتحقق الوحدة المنطقٌة لمضمون االقتناع والنتٌجة التً تترتب 

. (المنطوق)علٌه 

ٌجب أن تتوافر ضوابط تكفً  (االستقراء واالستنباط)ولسالمة االستدالل المنطقً 

إلقناع الناس بأن الحكم بنً على ٌقٌن، أؼلب هذه الضوابط تتعلق بجوهر الٌقٌن وهو الدلٌل 

. الجنائً

شروط الدلٌل الجنائً : الفرع الثانً

        ٌتضمن هذا الفرع تعرٌؾ الدلٌل أوال، ثم تناول تقسٌماته وأنواعه، وأخٌرا شروطه 

والتً تمثل القوة اإلقناعٌة لهذا الدلٌل من خالل كونه دلٌال منتجا وله أصل ثابت بأوراق 

الدعوى و ٌخضع فً مجمله لمبدأ تساند األدلة، وأن ٌكون هذا الدلٌل مبنٌا على الجزم 

. والٌقٌن وؼٌر منافً للعقل و المنطق

تعرٌف الدلٌل : أوال

ورد فً مختار الصحاح أن الدلٌل هو ما ٌستدل به
(1)

، أما الدلٌل
(*)

 قانونا فعرفه 

ٌُنم عن جرٌمة «البعض بأنه   ذلك األثر المتطبع فً نفس أو فً شًء أو متجسم فً شًء 

«وقعت فً الماضً أو تقع فً الحاضر، وعلى شخص معٌن تسند الجرٌمة إلى سلوكه
(1)

 .

                                                 


 .48مرجع سابق، ص: ابن حزم: الستنباط هو إخراج الشًء المؽٌب من شًء أخر كان فٌه، مشار إلٌه فًا (( 
. 140مرجع سابق، ص:  محمد بن أبً بكر الرازي(1)

. الدلٌل فً االصطالح الشرعً هو ما ٌمكن التوصل بالنظر الصحٌح فٌه إلى الحكم الشرعً (*)
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 الوسٌلة اإلثباتٌة فً ذاتها والمستخدمة فً تحقٌق حالة الٌقٌن «كما ُعرؾ على أنه 

«لدى القاضً أو فً ترجٌح موقؾ الشك لدٌه
(2)

 .

من خالل التعرٌؾ الثانً تبدو أهمٌة الدلٌل الجنائً، فهو الوسٌلة التً ٌصل بها 

 موضوع الدعوى، وكذا تمٌٌزه عن ما شابهه كأعمال عالقاضً إلى معرفة حقٌقة الوقائ

االستدالل، حٌث أن هذه األخٌرة ال تعد إال أن تكون مجرد معلومات، وبالتالً ال تصلح ألن 

.  تكون سندا القتناع القاضً باإلدانة

كما أن الدالئل أو األمارات ال تعد دلٌال ألنها مجرد قرٌنة أو استنتاج واقعة مجهولة 

من أخرى معلومة لٌست على سبٌل الجزم والٌقٌن، وإنما مجرد الظن واالحتمال، وهذا 

. قانونا ال ٌكفً سندا للحكم باإلدانة

وكذلك إجراءات الحصول على الدلٌل ال تعد دلٌال كاالستجواب والمعاٌنة فهً 

. مصدر ُتستقى منه األدلة والتً تنقل تلك الواقعة إلى علم القاضً

تقسٌم األدلة : ثانٌا

للدلٌل الجنائً عدة تقسٌمات منها ما هو على أساس مصدر الدلٌل فً حد ذاته أي 

أدلة مادٌة وقولٌة وفنٌة، وتقسم حسب عالقة الدلٌل بالواقعة المراد إثباتها إلى أدلة مباشرة 

. وأدلة ؼٌر مباشرة

وتقسم كذلك حسب الؽاٌة أو وظٌفة الدلٌل إلى أدلة اتهام أواثبات وأدلة نفً، إلى ؼٌر 

.  ذلك من التقسٌمات

أنواع األدلة : ثالثا

أورد المشرع الجزائري أدلة اإلثبات فً قانون اإلجراءات الجزائٌة فً القسم 

االعتراؾ، :  حسب الترتٌب التال235ً إلى 213 )المتعلق بالمحاكمة فً المواد من

، ونشٌر إلى أنه لم ٌتعرض ضمن هذه األدلة (المحرارت، الخبرة، الشهادة، االنتقال للمعاٌنة

. للقرائن

                                                                                                                                                         
. 297، ص2002التحرٌات واإلثبات الجنائً، مطابع جامعة المنٌا المركزٌة، :  مصطفى محمد الدؼٌدي(1)
. 297 المرجع نفسه، ص(2)
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وعلى العموم فإن أؼلبٌة التشرٌعات تعارفوا على أن أدلة اإلثبات التً ٌستمد القاضً 

االعتراؾ، الشهادة، الخبرة، الدلٌل الكتابً، المعاٌنة وأخٌرا القرائن : منها اقتناعه هً

والدالئل
(1)

 .

  ونشٌر إلى أنه من الصعب حصر األدلة التً ٌستقً منها القاضً اقتناعه فً 

الدعوى المعروضة علٌه، على أساس أن اإلثبات ٌتعلق بوقائع وظروفها، وحسب األدلة 

القائمة فً كل واقعة، وكل هذه األدلة تخضع للتقدٌر الحر للقاضً الجزائً، فٌأخذ ما 

ٌطمئن إلٌه وٌستبعد ماال ٌرتاح له حٌث أنه ٌستوي لدٌه اعترافات المتهمٌن مع شهادة 

. الخ من األدلة.....الشهود، مع تقارٌر الخبرة

والمالحظ أن األدلة المنصوص علٌها فً القانون لٌست على سبٌل الحصر بل على 

سبٌل المثال
(2)

 .

 الدلٌل الجنائً وما لهذا األخٌر من وظٌفة طوما ٌهمنا هنا هو الخصائص أو شرو

وهدؾ وقوة فً تكوٌن قناعة القاضً وتحقٌق حالة الٌقٌن عنده أو ما ٌسمى بالقوة االقناعٌة 

 السلطات المناط مألدلة اإلثبات، ذلك أن مهمة الدلٌل الجنائً هو حماٌة المتهم من خطر تحك

بها اإلجراءات الجنائٌة باسم المجتمع وكذا هو الوسٌلة للدفاع عن نفسه من الوقائع التً 

.  حشدتها له سلطة االتهام

 (القوة اإلقناعٌة للدلٌل)شروط الدلٌل الجنائً : رابعا

 منتجا لأن ٌكون الدلً- أ

وٌقصد بذلك أن ٌكون لهذا الدلٌل القوة االقناعٌة واألثر الكبٌر فً تكوٌن عقٌدة 

القاضً الجزائً، بمعنى أن ٌكون لهذا الدلٌل أهمٌة فً استخالص المحكمة الصورة 

الصحٌحة لواقعة الدعوى
(3)

 .

وال ٌشترط فً الدلٌل أن ٌكون قاطعا وحاسما إال إذا كان هو الوحٌد فً الدعوى كما 

أنه ال ٌشترط أن ٌكون صرٌحا داال بنفسه على الواقعة المراد إثباتها
(4)

  .

                                                 
. 69مرجع سابق، ص:  محمد عٌد الؽرٌب(1)
. 69 المرجع نفسه، ص(2)
. 354مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(3)
. 131مرجع سابق، ص: محمد عٌد الؽرٌب( 4)
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بل ٌمكن استخالص ثبوت الواقعة عن طرٌق االستقراء واالستنباط المنطقً من 

المقدمات، على أساس أن استخالص النتائج من المقدمات هو من صمٌم عمل القاضً 

.  الجزائً أو ما ٌسمى باللزوم المنطقً

 القانون ال ٌشترط فً الدلٌل مهما «حٌث قضت محكمة النقض المصرٌة على أنه

كان نوعه أن ٌكون مباشرا أي شاهدا بذاته على الحقٌقة المطلوب إتباعها بل ٌكفً أن 

«تستخلص منه المحكمة تلك الحقٌقة بعملٌة منطقٌة تجرٌها
(1)

 .

وٌترتب على ذلك أٌضا أنه ال ٌجوز أن ٌبنى الحكم على مجرد دالئل وإنما ٌقتصر 

. دورها على دعم األدلة المطروحة فً ملؾ الدعوى

أن ٌكون الدلٌل له أصل ثابت بأوراق الدعوى - ب

هذه الخاصٌة أو الشرط ال ٌعُد أن ٌكون إال تطبٌقا للمبدأ المنصوص علٌه فً المادة 

 وال ٌسوغ للقاضً أن ٌبنً قراره إال على األدلة المقدمة له فً «ج بقولها.ج.إ. ق212

 وٌقابلها فً قانون «معرض المرافعات والتً حصلت المناقشة فٌها حضورٌا أمامه

.  302اإلجراءات الجزائٌة المصري المادة 

 لقضاة الموضوع السلطة المطلقة « أن اوقد قضت المحكمة العلٌا فً أحد قراراته

فً تقدٌر أدلة اإلثبات بدون معقب ما دام استندوا إلٌه وله أصل ثابت فً أوراق 

«الدعوى
(2)

  .

و ٌشترط فً الدلٌل الذي له أصل ثابت بأوراق الدعوى أن ٌكون عماد الحكم، أما 

إذا لم ٌكن من بٌن األدلة التً اعتمدت علٌها المحكمة فذلك ال ٌعٌب الحكم
(3)

 .

وال ٌشترط تالوة أوراق التحقٌق االبتدائً أو محاضر جمع االستدالالت أو تقارٌر 

الخبرة أو االنابات القضائٌة فً الجلسة العلنٌة، وإنما ٌكفً أن تكون هذه األوراق ضمن 

. ملؾ الدعوى وتحت تصرؾ الخصوم، حٌث ٌمكنهم اإلطالع علٌها

                                                 
.  172ص, مرجع سابق ,، مشار إلٌه فً عاطؾ فؤاد صحصاح03/06/1952 نقض جنائً بتارٌخ (1)
. 12مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بؽدادي25814، رقم 05/01/1982 قرار صادر بتارٌخ (2)
. 352مرجع سابق، ص:  السٌد محمد حسن شرٌؾ(3)
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تساند األدلة - ج

القاعدة أن األدلة فً المواد الجنائٌة متساندة ٌكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة 

تكَّون عقٌدة القاضً وٌقٌنه، بحٌث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرؾ على األثر الذي 

كان للدلٌل الباطل فً الرأي الذي انتهت إلٌه المحكمة
(1)

، وٌترتب على ذلك أن القاضً 

الجزائً ال ٌنظر إلى أدلة الدعوى كل على حد، بل ٌكفً أن تكون األدلة فً مجموعها 

كوحدة مؤدٌة إلى ما قصده الحكم منها ومنتج فً اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما 

. انتهت إلٌه

وأن هذا الشرط ال ٌتعارض مع حرٌة القاضً الجزائً فً استبعاد أي دلٌل ال ٌرتاح 

إلٌه أو األخذ بجزء من الدلٌل واستبعاد الجزء الباقً دون أن ٌهدم ذلك مبدأ تساند األدلة، 

كما أن االستؽناء عن بعض األدلة دون البعض اآلخر فً إثبات اإلدانة كما فً حالة تخاذل 

دلٌل معٌن أو بطالنه ال ٌعٌب الحكم وٌبقى صحٌحا دون بطالن وذلك العتماده على أدلة 

أخرى
(2)

، بشرط أن ٌكون هذا االستؽناء واضحا من طرٌقة التدلٌل، وأن عقٌدة المحكمة ما 

. كانت لتتؽٌر حتى ولو كانت قضت إلى فساد أو بطالن هذا الدلٌل اإلضافً

و على ذلك فإن التعرؾ على مبلػ أثر الدلٌل الباطل على عقٌدة المحكمة صعب 

للؽاٌة لذلك فإن األحكام التً تأخذ بهذا االستثناء نادرة
(3)

 .

 أن ٌبنى الدلٌل على الجزم والٌقٌن وغٌر منافً للعقل والمنطق- د

أكدنا فً موضع سابق من هذا البحث أنه لما كان الهدؾ من الدعوى الجزائٌة هو 

كشؾ وإظهار الحقٌقة الموضوعٌة الفعلٌة، فإن هذه األخٌرة ال ٌمكن الوصول إلٌها حالة 

الحكم باإلدانة إال بناءا على االقتناع الٌقٌنً، فاإلدانة أساسها الجزم والٌقٌن ولٌس الظن 

والتخمٌن، ألن األحكام تحمل فً طٌاتها إدانة المتهم وإدانته تعنً استثناء لألصل الذي كان 

. ٌتمتع به وهو البراءة

  هذه األخٌرة هً أمر ٌقٌنً فٌه، ومن ثم فإن اإلدانة ال ٌمكن أن تقوم على الظن 

واالحتمال لكً تستطٌع زعزعة هذا األصل
(4)

 .

                                                 
. 348مرجع سابق، ص:  إٌمان محمد علً الجابري(1)
. 185مرجع سابق، ص:  عاطؾ فؤاد صحصاح(2)
. 186 المرجع نفسه، ص(3)
. 37، مرجع سابق، ص"السلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزائً: "  محمد محدة(4)
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فالدلٌل الٌقٌنً هو الذي ٌجسد حقٌقة الواقعة أمام المحكمة تأكٌدا ال ٌداخلها فً حقٌقته 

الشك فتقتنع بحدوث الواقعة كما دل علٌها الدلٌل
(1)

 .

وعلى ذلك فإنه ٌجوز للقاضً الجزائً أن ٌستنتج من جمٌع األدلة والعناصر 

المطروحة أمامه فً الدعوى الصورة الصحٌحة للواقعة وفق اقتناعه بشرط أن ٌكون هذا 

االستنتاج سائؽا ومستندا إلى أدلة مقبولة وفق العقل والمنطق، بمعنى استخالص النتائج من 

المقدمات الٌقٌنٌة، وأن هذه النتائج كانت نتٌجة عملٌة منطقٌة سلٌمة وفقا ألصول االستدالل 

المنطقً ومعٌار المعقولٌة هذا ٌعنً أن ٌكون الدلٌل واألدلة فً حالة تعددها مؤدٌة إلى ما 

. رتبه الحكم علٌه من ؼٌر تعسؾ فً االستنتاج وال تنافر مع مقتضٌات العقل

هذا ما ٌفٌد أن رقابة المحكمة العلٌا لسالمة استنباط محكمة الموضوع الصورة 

، ذلك (المحكمة العلٌا)الصحٌحة للدعوى ال ٌنطوي على أي توسع فً سلطة محكمة النقض

. أن األسس التً ٌقوم علٌها المنطق القضائً هً المدخل نحو التطبٌق القضائً للقانون

 منطق سلٌم لوال ٌمكن تحقٌق الهدؾ من القانون إذا لم ٌكن تطبٌقه من خال

الستخالص الواقعة التً ٌنطبق علٌها صحٌح القانون
(2)

  .

حٌث أن وقائع الدعوى وقواعد القانون المطبقة علٌها تشكل فً مرحلة التطبٌق 

. القضائً كال ال ٌتجزأ

أما فٌما ٌخص حالة البراءة فإنه ٌكفً استناد القاضً الجزائً إلى الشك فً أدلة 

اإلثبات بشرط أن تكون المحكمة قد فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت 

. ووازنت بٌنها وبٌن أدلة النفً فرجحت دفاع المتهم

 

 

 

 

 

                                                 
. 296مرجع سابق، ص:  إٌمان محمد علً الجابري(1)
. 371النقض الجنائً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 2)
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الفصل الثانً 

الحكم الجزائً وقاعدة التسبٌب 

من كل ما تقدم خلصنا أن الٌقٌن القضابً هو المعٌار الواجب فً درجة اقتناع 

. ، وهو الذي ٌجعل الحكم الجزابً عنوانا للحقٌقة(الحكم باإلدانة)القاضً الجزابً

وأنه اعتبارا لذلك أعطى المشرع للقاضً سلطة واسعة بغٌة الوصول إلى هذه 

الحقٌقة، ولكن هذه السلطة لٌست مطلقة بل أنه ملزم بأن تكون األحكام الصادرة منه فً 

إطار الضمانات والحدود المشار إلٌها سابقا، وهً ضمانات تهدف إلى تحقٌق الحقٌقة 

. القضابٌة وتمنع الهوى والشطط عن األحكام الجزابٌة

ولعل أهم هذه الضمانات أن ٌكون هذا الحكم مسببا، باعتبار أن تسبٌب األحكام 

الجزابٌة من أعظم الضمانات الهامة والجوهرٌة لتقوٌة الحكم الجزابً وعدم تعرضه 

للبطالن، كما تساعد على تسطٌر دقٌق القتناع القاضً عل أساس أن أسباب الحكم هً 

ترجمان اقتناعه وإظهار مدى فهمه للواقعة واألدلة القابمة فً الدعوى ومدى سالمة تطبٌقه 

 .للقانون علٌها كما أنه ضمانة هامة للخصوم وللرأي العام واستقرار وتحقٌق العدالة

: وبناءا على ذلك تم تقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن أساسٌٌن هم على التوالً

. مدلول التسبٌب، أهمٌته ووظٌفته: المبحث األول

. طبٌعة التسبٌب ونطاق اإللتزام به وأثر تخلفه: المبحث الثانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
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مدلول التسبٌب، أهمٌته و وظٌفته  

تتطلب دراسة هذا المبحث تقسٌمه إلى ثالث مطالب أساسٌة، نتناول فً المطلب 

 لوظٌفة فٌه األول مدلول التسبٌب وفً المطلب الثانً أهمٌته، أما المطلب الثالث فسنتعرض

. التسبٌب

مدلول التسبٌب : المطلب األول

 التعرٌف اللغوي و اإلصطالحً: الفرع األول

مدلول لغوي، ومدلول ٌتصل بالعلم : جرت العادة أو القاعدة أن كل تعبٌرله مدلوالن

. الذي ٌدرس من خالله وهو ما ٌعرف بالمدلول االصطالحً

التعرٌف اللغوي : أوال

: كل شًء ٌتوصل به إلى غٌره، وفً نتٌجة": السبب"جاء فً لسان العرب فً مادة 

الحبل:كل شًء ٌتوصل به إلى شًء غٌره والجمع أسباب ومنه التسبٌب، والسبب
(1)

 .

وفً موضع آخر فإن التسبٌب فً اللغة مشتق من كلمة سبب بمعنى الحبل، وكل 

شًء ٌتوصل به إلى غٌره
(2)

 .

«وآتٌناه من كل شًء سببا فاتبع سببا»وقد جاء فً الذكر الحكٌم قوله تعالى
(3)

، أي 

آتٌناه علما من كل شًء ٌوصله إلٌه، فسلك فً األرض طرٌقا، فالسبب هنا الطرٌق 

. الموصل

التعرٌف االصطالحً أو القانونً : ثانٌا

الرأي الغالب فً الفقه أن التسبٌب هو مجموعة الحجج الواقعٌة والقانونٌة التً 

استخلص منها الحكم منطوقه
(4)

 .

وفً تعرٌف آخر ٌستند إلى موضوعٌة التسبٌب هو مجموعة األسانٌد والمقدمات 

المنطقٌة التً تكونت من اقتناع القاضً من خالل استدالله القانونً واستنتاجه القضابً 

والمنتهً إما بالحكم باإلدانة أو البراءة
(5)

 .

                                                 
 .485مرجع سابق، ص: ابن منظور (1)
.  187مرجع سابق، ص: محمد ابن أبً بكر الرازي( 2)
85-84األٌتان: سورة الكهف( 3)

 

934مرجع سابق، ص:شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة: محمود نجٌب حسنً( 4)
. 

 . 27مرجع سابق، ص: تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة النظرٌة العامة: علً محمود على حمودة( 5)
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وذلك عن طرٌق الربط بٌن التسبٌب" Faustin Hélie"وقد عرفه الفقٌه الفرنسً 
()

 

وااللتزام الملقى على عاتق القاضً الجزابً، والذي بمقتضاه ٌلتزم القاضً الجزابً ببٌان 

 واألدلة التً تثبتها وتنسبها للمتهم(الواقعة وظروفها)األسباب التً تكون منها اقتناعه
(1)

 .

من خالل هاته التعارٌف ٌبرز الدور الكبٌر الذي تلعبه عملٌة التسبٌب، فهذه األخٌرة 

هً جوهر الحكم الجزابً وأهم جزء فٌه، بحٌث ٌبرز النشاط العقلً والذهنً، أو الجهد 

 .الذي بذله قاضً الموضوع منذ دخول الدعوى الجزابٌة حوزته إلى حٌن صدور الحكم

ومن خالل التسبٌب ٌتضح أٌضا فهمه للواقعة فهما كافٌا وسابغا وإحاطته بالظروف 

الحقٌقٌة لها،  وأنه قد طبق القانون تطبٌقا سلٌما، وأن منطوق الحكم ٌكشف عن اتفاقه مع 

. قواعد المنطق

كما أن أسباب الحكم تبٌن للمتهم الطرق المثلى للوسابل التً ٌمكن أن ٌعتمد علٌها 

حالة استعماله لحقه فً الطعن
(2)

 .

مدلول التسبٌب فً التشرٌع والقضاء المقارن : الفرع الثانً

إن كال من التشرٌع والقضاء المقارن لم ٌحدد تعرٌف دقٌق للتسبب وهذه عادة ما 

تكون عند التعرض لمدلول األفكار القانونٌة، حٌث اكتفوا بالنص على مجرد االلتزام به 

. وتحدٌد ضوابطه ونطاق االلتزام به

 

التشرٌع المقارن :أوال

نعرض هنا كٌفٌة التعبٌر عن قاعدة التسبٌب فً أهم التشرٌعات الوضعٌة بدءا 

بالتشرٌع الفرنسً كنموذج أمثل للنظام الالتٌنً، ثم مدلول التسبٌب فً كل من القانون 

. المصري والقانون الجزابري

 القانون الفرنسً-أ

                                                 
(

)  فعل  (13ق)تطور مدلول التسبٌب فً اللغة الفرنسٌة، فبعد أن كان األساس اللغويmouvoir ٌنصرف إلى ذكر أن 
 . بمعنى بٌان األسباب الواقعٌة والقانونٌةmotiverأساسه فعل (18ق) أصبح فً ،الواقعة ثابتة واإلشارة للنص القانونً

(1)
Faustin Helier ,«Traité de l’instruction criminelle » 2

eme
 ed T.VI, p683,n°2945. 

(2)
Conseil national des barreaux , Op. Cit  
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إن مدلول التسبٌب فً التشرٌع الفرنسً تعددت مفاهٌمه عبر حقب التارٌخ، ففً 

 عشر وذلك لبدأ المحاكم 13القرون الوسطى لم تتبلور فكرة التسبٌب إال اعتبارا من القرن 

فً االلتزام بإٌداع أحكامها أقالم الكتاب المختصة حٌث أن هذا االلتزام ٌعد اللبنة األولى 

لظهور فكرة التسبٌب
(1)

 .

 ألزم المشرع المحاكم بأن تبٌن طبٌعة الواقعة التً 8/5/1788وفً ظل مرسوم 

فصل فٌها والقانون الذي طبقته وهنا وقع خلط بٌن مدلول التسبٌب وقاعدة التكٌٌف مما أدى 

. إلى غموض فكرة تسبٌب األحكام

 9-8 من قانون22وبعد قٌام الثورة الفرنسٌة، نصت الجمعٌة الوطنٌة فً المادة

كل حكم بعقوبة جنابٌة من درجة ابتدابٌة أو نهابٌة ٌجب أن ٌبٌن الوقابع » على1789أكتوبر

. «التً عوقب من أجلها المتهم

األسباب  » فً مادته الخامسة عشر نص على1790 أوت24-16وفً ظل قانون

«مبررة التً انتهى إلٌها الحكم ٌجب أن تكون
(2)

 .

 الخاص بالتنظٌم القضابً فً مادته السابعة 20/4/1810وقد أٌد هذا القانون بقانون

، وخالصة «األحكام التً لم تصدر علنا أو لم تشتمل على األسباب تكون باطلة»بقولها 

القول أن الفقه الفرنسً ٌذهب إلى أن األسباب فً األحكام الجزابٌة هً بٌان العناصر 

المكونة للجرٌمة المستوجبة للعقاب على أساس أن الحق المطلوب الحكم به للحقٌقة 

. االجتماعٌة هو العقوبة وسببها هو الجرٌمة التً وقعت من المتهم

وٌكون المطلوب بٌانه إذا هو أسباب العقوبة المحكوم بها ال أسباب ثبوت الجرٌمة 

نفسها
(3)

 .

جمٌع األحكام ٌجب أن تحتوي على »الفرنسً (ق إ ج) 485حٌث نصت المادة 

. أسباب ومنطوق

. « األسباب هً أساس الحكم 

وفً هذا اإلطار تظهر العالقة بٌن تسبٌب األحكام الجزابٌة ومبدأ اإلقتناع القضابً، 

حٌث أن األحكام الجزابٌة المسببة مبنٌة على اإلقتناع، وأنه من الخطأ أن نقابل بٌن اإلقتناع 
                                                 

 .40مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك( 1)
(2)

 Faustin Helier : op.cit, p683.  
 142مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب.(3)
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والتسبٌب
(1)

فسواء الحكم باإلدانة أو » Garreau، وفً هذا الصدد ٌقول الفقٌه غارو 

البراءة، ٌكفً أن ٌعلن القاضً عقٌدته، أي األثر الذي ولدته فً نفسه األدلة المقدمة فً 

«التحقٌق والمرافعة، و إال كان حكمه باطال لخلوه من األسباب
(2)

.
 

ونشٌر إلى أنه فً فرنسا قاعدة التسبٌب تكون فً محاكم الجنح والمخالفات، أما فً 

الجناٌات فإن القانون الفرنسً احترم مبدأ اإلقتناع القضابً واستثنى أحكامها من االلتزام 

بالتسبٌب وعوضها بنظام المحلفٌن
(3)

. 

القانون المصري - ب

مصري  (ق إ ج) 310نص المشرع المصري على االلتزام بالتسبٌب فً نص المادة

 الحكم على األسباب التً بنً علٌها، وكل حكم باإلدانة ٌجب أن تملشيٌجب أن  »بقولها 

ٌشتمل على بٌان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف المحٌطة بها، وأن تشٌر إلى نص 

. «القانون الذي حكم بموجبه

و قد كان قانون تحقٌق الجناٌات المصري القدٌم خالٌا من النص على االلتزام 

. 149بالتسبٌب وذلك فً المادة 

مصري كان التسبٌب هو بٌان األسباب الواقعٌة  (ق إ ج) 310و طبقا لنص المادة 

 الجوهرٌة التً قادت القاضً إلى عوالقانونٌة وأسباب الرد على الطلبات الهامة والدفو

.  الحكم الذي انتهى إلٌه

القانون الجزائري - ج

نص قانون اإلجراءات الجزابً الجزابرٌة على االلتزام بتسبٌب األحكام القضابٌة فً 

كل حكم ٌجب أن ٌنص على هوٌة األطراف و حضورهم أو » بقولها 379نص المادة 

غٌابهم فً ٌوم النطق بالحكم، وٌجب أن ٌشتمل على أسباب ومنطوق 

  « ...و تكون األسباب أساس الحكم 

و النص هنا جاء عاما لم ٌحدد مدلول دقٌق للتسبٌب كغٌره من التشرٌعات الوضعٌة 

التً اكتفت بالنص على إلزام القضاة تسبٌب أحكامهم، أو أن هذه األسباب المنصوص علٌها 

                                                 
(1) 

Conseil national des barreaux  , Op.Cit 
 .142مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب (2)
(3)

 . ق إ ج فرنس342ًالمادة 
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فً المادة أعاله هً األسالٌب التً ٌقوم علٌها المنطوق من الناحٌتٌن الموضوعٌة و 

القانونٌة
(1)

  

القضاء المقارن  : ثانٌا

محكمة النقض الفرنسٌة  - أ

لقد ترددت محكمة النقض الفرنسٌة فً بسط رقابتها على تسبٌب األحكام الجزابٌة 

من حٌث أنها بدأت بالرقابة على وجود األسباب فقط دون االمتداد إلى األسباب الواقعٌة، 

 كل حكم أو قرار ٌجب أن ٌتضمن أو ٌحتوي على أسباب »حٌث نصت فً إحدى قراراتها

التً تمكن محكمة النقض بفحص مراقبتها والتحقق من أن القانون محترم فً منطوق 

«الحكم
(2)

. 

 الواقعٌة بإلزام القاضً الجزابً بٌان الوقابع ببعد ذلك امتدت هذه الرقابة إلى األسبا

التً توصل إلٌها فً ثبوت الجرٌمة، و بٌان األدلة التً تسند هذه الوقابع إلى المتهم
(3)

 .

 محكمة النقض المصرٌة- ب

 التً بنى ةوفقا لقضاء محكمة النقض المصرٌة، فان مدلول التسبٌب ٌعنً بٌان األدل

علٌها القاضً اقتناعه بطرٌق التفصٌل
(4)

 .

 المراد بالتسبٌب المعتبر تحدٌد األسانٌد »حٌث قضت فً إحدى قراراتها بأن

والحجج المبنى هو علٌها والمنتجة هً له سواء من حٌث الواقع أو القانون، ولكً تحقق 

الغرض منه ٌجب أن ٌكون فً بٌان مفصل بحٌث ٌستطاع الوقوف على مصوغات ما 

قضى به، وال ٌكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فٌما أثبتته أو نفته من 

وقابع أو شابها االضطراب الذي ٌنبا عن اختالل فكرته فً موضوع الدعوى وعناصر 

الواقعة مما ال ٌمكن معه استخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبٌق 

«القانونً، وبالتالً تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحٌح
(5)

  .

                                                 
 .405مرجع سابق، ص: موالي ملٌانً بغدادي( 1)

)2)
 cass.crim.12/07/1982, bull crim n°188,p517. Grands arrêts de la cour de cassation 

française :doc int  
(3) 

cass.crim.18/01/1996, gaz.Pal1 996 I , chr, p89 
  .151مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب(4)

خصوصٌة قرار محكمة الجناٌات فً القانون " مشار إلٌه فً التٌجانً زلٌخة29/01/1973نقض جنابً بتارٌخ ( 5)
مرجع سابق، 00/01جامعة الجزابر, كلٌة الحقوق والعلوم اإلدارٌة بن عكنون , رسالة ماجستٌر , " الجزابري المقارن 

. 57ص
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من خالل هذا القرار ٌتضح أن محكمة النقض المصرٌة تتطلب وجوب بٌان األسباب 

الواقعٌة والقانونٌة التً قادت القاضً الجزابً فً ما انتهى إلٌه فً حكمه، وذلك إلقناع 

 ..الخصوم والرأي العام كافة

فالتشرٌع المصري ٌتبنى مبدأ االقتناع القضابً الذي مفاده أن القاضً الجزابً حر 

فً قبوله وتقدٌره لألدلة واستخالص النتابج منها، وأن محكمة النقض دورها ٌنحصر فً 

مراقبة وزن األدلة وفً استنتاج الوقابع منها ومطابقة هذا االستنتاج للمنطق والعقل وتمشٌه 

مع وقابع الدعوى وظروفها
(1)

  .

المحكمة العلٌا  - ج

أكدت العدٌد من قرارات المحكمة العلٌا ضرورة تسبٌب األحكام الجزابٌة وذلك عند 

إذا كان من »تعرضها للطعون المرفوعة إلٌها من المحاكم اإلستبنافٌة، ومنها ما قضت به 

الالزم أن تشتمل األحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضابٌة الفاصلة فً الجنح 

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة، فإن 379والمخالفات على أسباب ومنطوقها وفقا للمادة

أحكام محاكم الجناٌات ٌجب أن تشتمل على األسبلة المطروحة واألجوبة المعطاة طبقا للمادة 

« من نفس القانون ألنها تقوم مقام التسبٌب فٌها7 فقرة314
(2)

 .

ولم تقف المحكمة العلٌا عند ضرورة وجود األسباب فقط بل أكدت أن غٌاب 

األسباب أو عدم كفاٌتها، وذلك باستعمال عبارات عامة غامضة ومبهمة أو غامضة 

ٌكون قاصر البٌان وٌستوجب النقض قرار »ومتناقضة تعرض الحكم للنقض منها قرارها

المجلس القضابً الخالً من التعلٌل والمؤٌد لحكم ابتدابً ال ٌشٌر إلى األفعال المنسوبة 

«للمتهم وال النصوص القانونٌة المنطبقة علٌها
(3)

 .

إن مسألة قناعة قضاة الموضوع مشروطة بضرورة تسبٌب »و فً قرار آخر

قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بملف الدعوى والمناقشات التً دارت حولها 

«أمامهم 
(4)

 .

                                                 
  .155مرجع سابق، ص: ، مشار إلٌه فً محمد عٌد الغرٌب1973/ 25/03نقض جنابً بتارٌخ  1))

 . 182، ص92، س2، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع75-935، رقم 23/10/1990قرار صادر بتارٌخ ( 2)
 . 275، ص90، س1، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع27-148، رقم 29/05/1984قرار صادر بتارٌخ ( 3)
 .193مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي22-316، رقم 05/03/1981قرار صادر بتارٌخ  (4)
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و فً تارٌخ القضاء اإلسالمً كان الواجب على القاضً أن ٌبنً حكمه على أسباب 

وٌسمونها البٌنات، أوالحجج أو األدلة
(1)

، حٌث كان سباقا عن غٌره من األنظمة القضابٌة 

فً إلزام القضاة ببٌان األسباب التً اعتمدوها
(2)

 .

المطلب الثانً 

 أهمٌة التسبٌب 

بالنسبة للخصوم : الفرع األول

نشٌر أوال إلى أنه هناك فرق كبٌر بٌن أهمٌة التسبٌب ووظٌفته، فأهمٌة التسبٌب لها  

عالقة مباشرة بالخصوم والرأي العام ككل، فهو مظهر من مظاهر الثقة بالعدالة، وأنه 

الوسٌلة الفعالة لٌتحقق علمهم بالحكم الصادر، وعن طرٌق هذا التسبٌب إما قبول الحكم إذا 

كان عادال أو رفضه عن طرٌق الطعن فٌه إذا كان جابرا، أما وظٌفة التسبٌب فهً األهداف 

المرجوة منه، فله وظٌفة وقابٌة تتمثل فً تمكٌن كال من الخصوم ومحاكم الطعن من مراقبة 

النشاط اإلجرابً الذي ٌقوم به القاضً الجزابً، ووظٌفتا تقوٌمٌة تكمن فً إثراء الفقه 

القانونً والكشف عن مواطن الضعف فً النصوص القانونٌة لكً ٌتجنبها المشرع الحقا 

إما باإللغاء أو التعدٌل، وكذلك ما ٌقوم به التسبٌب من دور فً رسم السٌاسة الجنابٌة وتقوٌة 

. الحكم الجزابً

 ومن مظاهر أهمٌة التسبٌب بالنسبة للخصوم أن التسبٌب ٌعد أداة فعالة فً إبراز 

عدالة األحكام وصحتها عن طرٌق بٌان األسباب التً أدت إلٌها، فٌما انتهى القاضً فً 

حكمه، والتً تكون مبنٌة على االستدالل المنطقً وغٌر منافٌة للعقل مما ٌؤدي إلى ثقة 

الخصوم والجمهور بعدالة األحكام الجزابٌة، وٌولد لدٌهم شعور باالقتناع بصحتها، ناهٌك 

 (البراءة واإلدانة)أن التسبٌب ال ٌمكن إال أن ٌكبر من صورة العدالة ألنه ٌجعل القرارات 

أكثر قابلٌة للفهم واإلحساس والثقة
(3)

 .

وعن طرٌق التسبٌب ٌمكن للمتهم أو أي خصم فً الدعوى الجزابٌة ممارسة رقابة 

مباشرة على المحكمة التً أصدرت الحكم، وما إذا كانت هذه األخٌرة قد أخذت بعٌن 

.  االعتبار كل ما قدمه الخصوم من طلبات هامة ودفوع جوهرٌة
                                                 

 .33األحكام القضابٌة وصٌاغتها الفنٌة، مرجع سابق، ص: ٌحً بكوش (1)
 .11، ص1991العدد الرابع، لسنة : المجلة القضابٌة( 2)

(3)
 Conseil national des barreaux , Op.Cit
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كما أن التجربة أو الممارسة العملٌة لألداء القضابً أثبتت أن األحكام ال ترقى وال 

. تتخذ صبغة العدالة إال بالتسبٌب

التسبٌب ضمانة لحٌاد القاضً وعدم مٌله، حٌث أن العدالة تستوجب أن ٌحاكم الناس - 

جمٌعا على منهج واحد، ومن الظلم تطبٌق قرارات مختلفة على المتقاضٌن
(1)

 .

 والخالصة أن المحاكمات الجنابٌة تتم لحساب المجتمع كما هو معلوم وبالتالً فإن 

الرأي العام ٌتابع ما ٌدور بشأنها ومن حقه أن ٌفهم علة ما صدر فً الدعوى من أحكام 

وٌفسر ما انتهى إلٌه القاضً فً المحاكمات، فٌعرف لماذا برئ هذا وأدٌن اآلخر وما هً 

. علة اإلدانة، ولن ٌتأت ذلك إال عن طرٌق بٌان أسباب الحكم

بالنسبة للقضاة : الفرع الثانً

 من دالبل أهمٌة التسبٌب أن القاضً الجزابً ٌجد نفسه ملزما بفحص وتدقٌق البحث 

فً موضوع الدعوى بصورة موضوعٌة دون تحٌز أو تسلط أو تحكم حتى ٌحدد أسباب 

حكمه، وبالتالً فإنه حٌن ٌصدر هذا الحكم مشتمال على أسبابه إنما هو ٌطبق نظاما واحدا 

. للعدالة

 كما أن التسبٌب ٌكشف عن عدل القاضً ومدى ابتعاده عن التحكم واالستبداد ونفٌه من  -

شرود الخٌال وحفظه من شوابب الفساد فً االستدالل، فعن طرٌق أسباب الحكم ٌظهر 

النشاط الذهنً والفكري الذي قام به والمبنً على االستدالل المنطقً وفقا للقواعد 

، (المقدمات الٌقٌنٌة وعملٌة االستنتاج الموصلة إلى النتٌجة)المنطقٌة فً الواقع والقانون

ذلك أن علم القاضً المسبق بوجوب إٌراد أسباب لحكمه ٌدفعه إلى التروي واإلمعان قبل 

 .إصدار الحكم حتى ٌثبت عدالته وٌنفً عن حكمه شبهة التحكم واالستبداد

 من خالل تسبٌب األحكام الجزابٌة أصبحت هذه األخٌرة وسٌلة لإلقناع بعد ما كانت فً  -

العهود السابقة مجرد مظهر للسلطة التً كان ٌمتمتع بها القضاة، كما لعب التسبٌب دورا 

جوهرٌا فً إٌجاد التوازن الفعلً بٌن الناحٌة القانونٌة واألخالقٌة فً المجتمعات الحدٌثة 

وهو أمر بالغ األهمٌة فً النظم القضابٌة وضمان استمرارٌتها
(2)

. 

                                                 
 .383مرجع سابق، ص: إٌمان محمد علً الجابري( 1)
 .92-91مرجع سابق، ص ص: محمد علً الكٌك( 2)
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وقد جمع أحد األحكام لمحكمة النقض المصرٌة كل هذه الضمانات التً أوردناها 

إن تسبٌب األحكام من أعظم الضمانات التً فرضها القانون على القضاة، إذ هو  »بنصه 

مظهر قٌامهم بما علٌهم من واجب تدقٌق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقٌقة التً ٌعلنونها 

فٌما ٌفصلون فٌه من األقضٌة، وبه ٌسلمون من مظنة التحكم واالستبداد، ألنه كالعذر فٌما 

ٌرونه وٌقدمونه بٌن ٌدي الخصوم والجمهور، وبه ٌرفعون ما قد ٌتبادر إلى األذهان من 

«...الرٌب والشكوك فٌدعون الجمٌع إلى عدلهم مطمبنٌن
(1)

 .

أن تسبٌب األحكام ٌسمح للمتقاضٌن »و ذكر غارو عن الحكمة فً إٌراد األسباب 

بالوقوف على األسباب التً حملت القاضً على األخذ بوجهة نظر دون األخرى و طبٌعً 

أن من ٌحكم علٌه ٌود أن ٌعرف لماذا حوكم، فتلك ضمانة طبٌعٌة و حق من حقوق 

المتقاضٌن، أضف إلى هذا أن ذلك الواجب ٌضطر القاضً إلى أن ٌعنى بتمحٌص رأٌه كل 

التمحـٌص و بقدر ماله من وزن و فً تحدٌد األســباب إذن وقاٌة من شرود الخٌال 

«وزالته
(2)

 .

إلزامٌة تسبٌب األحكام هً  » بأن Ernest Faye يو أشار المستشار الفرنس

بالنسبة للمتقاضً أهم الضمانات، فهً تحمٌه من تعسف القضاة و تقٌم له الحجة بأن طلباته 

والوسابل التً قدمها تم فحصها بجدٌة، و فً الوقت نفسه تحرٌر هذه األسباب هو كالعقبة 

«التً ال ٌستطٌع القاضً أن ٌتخطاها أمام رقابة محكمة النقض
(3)

 

المطلب الثالث 

  وظٌفة التسبٌب

كما سبق وأن قلنا، فإن وظٌفة التسبب تعنً األهداف المرجوة منه، وأن فكرة 

. التسبٌب ترتبط دابما بوجود سلطة، فهو األداة التً تبرر أعمالها و أوجه نشاطها

لذا تحرص سلطات الدولة الثــالث فً مجال تبرٌر أعمـالها و إضفاء الشرعٌة علٌها 

تقدٌم أسباب لها
(4)

 .

                                                 
 . 7رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص:  مشار إلٌه21/02/1929نقض جنابً بتارٌخ ( 1)
 .62التجانً زولٌخة،مرجع سابق، ص (2)

(3)
 J.Boré « la cassation en matière pénale ». Paris, L G D J, 1985.p600 

 .225مرجع سابق، ص: عبد الحكم فودة( 4)
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ومن بٌن هذه السلطات، السلطة القضابٌة التً ٌعد التسبٌب أشق المهمات الملقاة على 

عاتق القضاة، ألن كتابتها و صٌاغة أسبابها تتطلب منه فضال عن اقتناعه هو بما قد اختاره 

من وجهة فً القضٌة أن ٌقنع الخصوم و كل من ٌطلع على حكمه بقصد المراقبة
(1)

 .

وال أدل على ذلك أن التسبٌب ال ٌؤدي وظٌفة التمهٌد إلعادة فحص الطعن بقدر ما 

ٌؤدي وظٌفة أسمى هً إقناع الناس بعدالة الرأي ذلك أن االلتزام بالتسبب ٌظل حٌا حتى فً 

نظام ٌستبعد كافة طرق الطعن
(2)

 .

وسنتناول وظابف التسبٌب من خالل وظٌفتٌن أساسٌتٌن هما أنه موضوع لرقابة 

. محكمة الطعن و تقوٌة الحكم الجزابً

 

 

 موضوع رقابة محكمة الطعن: الفرع األول

وظٌفة التسبٌب ٌتمثل فً أنه الوسٌلة الفعالة لتمكٌن كل من الخصوم من رقابة 

النشاط اإلجرابً للقاضً ومدى احترامه لحقوق الدفاع، وكذا فتح السبٌل أمام المحاكم 

فالطعن ٌوجه أساسا . االستبنافٌة من تقدٌر قٌمة الحكم والفصل فً الطعن على نحو معٌن

إلى أسباب الحكم لٌفندها
(3)

 .

فً بسط رقابتها،  (المحكمة العلٌا)إلى جانب أن التسبٌب ٌمهد السبٌل لمحكمة النقض

والتأكد من مدى سالمة الحكم من حٌث اإلجراءات ومن حٌث تطبٌق القانون، بمعنى آخر 

امتداد رقابتها إلى مضمون االقتناع الموضوعً للقاضً الجزابً، ولن ٌكون ذلك إال عن 

 .طرٌق رقابة منطقٌة لألسباب الواردة فً الحكم

وظٌفة التسبٌب بالنسبة للخصوم : أوال

إن القاضً الجزابً عند فحصه للدعوى ٌقوم بنشاط ذهنً استداللً ٌتمثل فً بٌان 

الواقعة، وإنزال الوصف القانونً علٌها، ثم اختٌار النص القانونً الذي ٌتفق مع النموذج 

. الواقعً

                                                 
 .24مرجع سابق، ص: محٌمدات محمد( 1)
 .925مرجع سابق، ص: جٌوفانً لٌونً( 2)
 . 925شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، مرجع سابق، ص: محمود نجٌب حسنً( 3)
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كل هذه األعمال ترد فً أسباب الحكم الذي انتهى إلٌه، مما ٌتٌح للخصوم معرفة 

مدى صحة تطبٌق القاضً للقانون، ومعرفة القانون الذي تم تطبٌقه على الواقعة، مما ٌؤدي 

إلى الكشف عن الترابط القانونً ما بٌن الواقعة التً انتهى إلٌها وبٌن الوصف القانونً الذي 

أنزل علٌها والنص القانونً الذي تم تطبٌقه
(1)

، فإطالع الخصوم على األسباب سواء 

الواقعٌة أو القانونٌة ٌمكنهم من مراقبة مدى استقرار عقٌدة القاضً الجزابً فً فهمه 

. للواقعة وثبوتها واستخالص حقٌقتها وإنزال الوصف القانونً الصحٌح علٌها

وأن ما انتهى إلٌه قاضً الموضوع من نتابج ٌكون مبنٌا بناءا منطقٌا من المقدمات، 

فإذا كان ما أورده الحكم من أدلة تكشف عن اختالل فكر القاضً عن عناصر الواقعة وعدم 

استقرارها، فهذا الحكم ٌكون خالٌا من الدلٌل مما ٌصٌبه بالقصور، مما ٌجعل للخصوم 

. وسٌلة إللغاء األحكام المخالفة للقانون

رقابة الخصوم على حٌاد القاضً - أ

ٌقصد بالحٌاد هنا عدم انحٌاز القاضً بغٌر وجه حق إلى أي من خصوم الدعوى
(2)

 .

حٌث أن قٌام القاضً ببٌان األسباب التً أدت إلى النتٌجة التً وصل إلٌها فً حكمه 

ٌعد ضمانة أساسٌة سواء للخصوم كما قلنا سابقا، أو بالنسبة للقاضً نفسه على أساس أن 

بٌان حكمه كان على أساس أدلة لها مصدر فً أوراق  بٌانه لهذه األسباب ٌبرهن على أن

الدعوى وتم طرحها للمناقشة أمام الخصوم، وأن حكمه فٌه ابتعاد عن القضاء بعلمه 

. الشخصً، وقد ارتكز على أدلة مشروعة، مما ٌؤكد مبدأ حٌاد القاضً

فالقاضً وفقا لمبدأ االقتناع القضابً ٌتمتع بسلطة واسعة فً قبول وتقدٌر األدلة، 

وأمام هذه السلطة ال بد من وجود ضمانة مقابلة تضع هذه السلطة فً المسار الصحٌح 

. وتكفل مبدأ حٌاد القاضً

هذه الضمانة تتمثل فً االلتزام بالتسبٌب، وعن طرٌق هذا االلتزام ٌقوم القاضً 

ببٌان األدلة التً استمد منها اقتناعه وهو ما ٌسمى باألسباب الواقعٌة التً تمكن الخصوم 

من رقابة االقتناع الموضوعً وتضمن حٌاد القاضً فً أن حكمه لٌس له صالح شخصً  

                                                 
 . 92علً محمود علً حمودة، النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص( 1)
 .67مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك( 2)
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فً خصومة المتخاصمٌن، ومكلف بان ٌقضً بالقول الحق بٌنهم ووفقا لما تملٌه علٌه حاسة 

العدالة
(1)

. 

وظٌفة التسبٌب فً كفالة حق الدفاع  - ب

 كفالة حق الدفاع من أهم المبادئ التً تقوم علٌها المحاكمة العادلة، فهو بالنسبة 

  .للمتهم صخرة النجاة الوحٌدة، فهو ٌتعلق بالنظام العام لتعلقه بثقة الجمهور بعدالة القضاء

 كما أن حق الدفاع ٌشمل حركة المتهم فً مواجهة أدلة اإلثبات، فله الحق فً التعبٌر 

عن وجهة نظره من األدلة المطروحة فً الدعوى
(2)

 .

وتتحقق كفالة حق الدفاع فً الدعوى الجزابٌة من خالل رد قاضً الموضوع على الطلبات 

الهامة والدفوع الجوهرٌة وإٌرادها فً أسباب الحكم، وكفالة هذا الحق لٌس فقط بالنسبة لهذه 

الطلبات والدفوع بل ٌمتد إلى كافة الضمانات اإلجرابٌة المنصوص علٌها قانونا، كحق 

المتهم فً إعالمه بالتهمة المنسوبة إلٌه وعناصرها القانونٌة والظروف المختصة بها، 

والتزام القاضً بإخطار المتهم فً أي لحظة عند تغٌٌر الوصف القانونً للواقعة أو تعدٌله، 

. وكل هذا ٌتضح من خالل بٌان أسباب الحكم

وظٌفة التسبٌب كسبٌل لفرض رقابة محكمة الطعن : ثانٌا

ال تقف وظٌفة التسبٌب عند رقابة الخصوم على الحكم الجزابً، وإنما له وظٌفة 

أسمى وأهم، هً فتح الطرق أمام المحاكم االستبنافٌة والمحكمة العلٌا لفرض رقابتها على 

. هذا الحكم، وٌكون ذلك عن طرٌق بٌان األسباب

فنحن نعلم أن أغلبٌة أوجه الطعن أو األكثر شٌوعا هً عٌوب التسبٌب وبالتالً فإن 

. رقابة محكمة الطعن توجه أساسا إلى أسباب الحكم لتقنعها

 فالمحاكم اإلستبنافٌة تفصل فً الطعن من خالل مناقشة األسباب، هذا ما ٌؤدي إلى 

التساؤل، هل أن االلتزام بالتسبٌب ٌوجب األخذ بنظام الطعن أو العكس؟ 

الدول ) إن االلتزام بالتسبٌب موجود حتى فً الدول التً ال تأخذ بنظام الطعن

، وبالتالً فإن االلتزام بالتسبٌب ٌؤدي وظٌفته سواء بوجود نظام الطعن أو (األنجلوسكسونٌة

. عدم وجوده

                                                 
 .95النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(1)
 .617، ص2002الحماٌة الجنابٌة لحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، دار الجامعٌٌن، القاهرة، :  خٌري أحمد الكباش(2)
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 أما مع وجود نظام الطعن فإن فعالٌته ال تكون إال من خالل وجود االلتزام بالتسبٌب 

على أساس أن نظام الطعن فً األحكام الجزابٌة ال ٌستطٌع أن ٌقوم بوظٌفته فً الرقابة 

. علٌها إال إذا كانت لهذه األحكام أسباب ٌمكن من خاللها القٌام بهذه الرقابة

االلتزام بالتسبٌب هو الموضوع الرئٌسً لرقابة المحكمة العلٌا * 

هً محكمة قانون مهمتها  (محكمة النقض)كما هو معروف فإن المحكمة العلٌا 

األساسٌة مراقبة حسن تطبٌق القانون على الواقعة المعروضة على قاضً الموضوع، وال 

. سبٌل لها فً مناقشة الوقابع

ومع ذلك فإن حسن تطبٌق القانون ال ٌؤتً ثماره إال من خالل مراقبة توافق الواقع 

مع القانون توافقا منطقٌا وعقلٌا، ألن المنطق المعوج فً استخالص الوقابع ٌؤدي إلى 

تطبٌق معوج للقانون
(1)

 .

وبالتالً على محكمة الموضوع االلتزام بتسبٌب اقتناعها لسالمة منطقها القضابً 

من حٌث الواقع والذي ٌنعكس على حسن تطبٌق القانون، هنا تبرز رقابة المحكمة العلٌا، 

 وأن هذه الرقابة تبقى دابما رقابة قانونٌة ألن اإلثبات الخاطا للوقابع أو سوء تقدٌرها

 أو استنباطها والذي ٌتمثل فً عدم التسبٌب أو عدم كفاٌته ٌحول دون تمكٌن محكمة 

. الموضوع من تطبٌق القاعدة القانونٌة الصحٌحة

ومن هنا تظهر وظٌفة التسبٌب فً كفالة رقابة المحكمة العلٌا على األحكام الجزابٌة 

كذلك ٌكفل التسبٌب بالنسبة لها مراقبة المنهج القضابً الذي سلكه قاضً الموضوع فً 

المقدمات تؤدي إلى النتٌجة التً انتهى  استخالصه للنتابج من المقدمات، وعما إذا كانت هذه

إلٌها أم ال
(2)

 .

وصفوة القول هنا أن بٌان األسباب له وظٌفة عظٌمة حٌث ٌجعل منها الموضوع 

. الربٌسً لرقابة المحكمة العلٌا لصحة االقتناع الموضوعً للقاضً الجزابً

تقوٌة الحكم الجزائً  : الفرع الثانً

ٌعد وجود االلتزام بالتسبٌب ضمانة هامة لجعل القاضً الجزابً ٌهتم وٌعتنً بحكمه 

عناٌة كبٌرة من حٌث تمحٌص الدعوى، ومن أجل إقناع الخصوم والرأي العام ككل بعدالته 

وصحته، وكذا الرقابة من تعرض هذا الحكم للنقض، هذا ما ٌزٌد فً قوة الحكم الجزابً 

. باعتباره ثمرة إجراءات الدعوى الجزابٌة ووحدتها القانونٌة المتكاملة
                                                 

 .316النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 1)
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وٌتجسد الدور الذي ٌلعبه التسبٌب فً تقوٌة الحكم الجزابً فً تكوٌن أجزاء أو 

مشتمالت الحكم، فإذا كان الحكم ٌتكون من أجزاء ثالثة هً الدٌباجة واألسباب والمنطوق 

فإن أهم هذه األجزاء هً األسباب باعتبارها ترجمان القتناع القاضً وهً التً تكشف عن 

. مدى صحة الحكم

فالدٌباجة هً تمهٌد لذكر األسباب وتتضمن عدة بٌانات
()

، أما المنطوق فهو النتٌجة 

التً تترتب على األسباب وهً التً تبرر المنطوق
(1)

 .

وعلى ذلك فإن بٌان األسباب أي األسانٌد والحجج الواقعٌة والقانونٌة التً تقود إلى 

المنطوق ٌؤدي وظٌفة هامة فً تكملة بعض بٌانات الدٌباجة والمنطوق، وٌقلل من حاالت 

نقض األحكام استنادا إلى الخطأ فً البٌانات
(2)

 .

وهنا ٌجب التفرقة بٌن الخطأ الجوهري والخطأ غٌر الجوهري
()

، حٌث أن هذا 

األخٌر ال تنقض األحكام استنادا إلٌه، أما إذا انصب الخطأ على بٌانات جوهرٌة تعجز 

األسباب عن تكملتها ٌؤدي إلى بطالن الحكم
(3)

 .

وتبرز أهمٌة التسبٌب على المنطوق أٌضا أنه من الجابز سد النقص فً منطوق 

الحكم من أسبابه، ومثاله أن تقرر المحكمة فً المنطوق إدانة المتهم فً إحدى التهمتٌن 

المنسوبتٌن إلٌه، وتغفل األخرى حٌث تشٌر األسباب إلى عدم ثبوتها قبله
(4)

 .

وأسباب الحكم ٌمكن أن تحمل محتوٌات الحكم والمنطوق ٌخصص فقط، وبالتالً 

فإن األسباب بالفعل تعبٌر واضح عن اقتناع القاضً مما من شأنه أن ٌقلل من حاالت نقض 

. الحكم وٌؤدي إلى قوة الحكم الجزابً

كما تشمل قوة الحكم الجزابً بأسبابه فً أن هذه األخٌرة تكسب الحكم حجٌه، فإذا ما 

صار باتا أي عدم قابلٌته للطعن أو فوات مٌعاده أو استنفاذه، فإنها قرٌنة على أنه أصبح 

. عنوانا للحقٌقة وٌحوز حجٌة الشًء المقضً فٌه

                                                 
(


)
 19صأنظر تفصٌل الدٌباجة فً الفصل التمهٌدي فً فرع تحرٌر الحكم الجزابً،  

(1) 
"les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le 

dispositif…"cass.crim 18/1/1996,p89.  
-113النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص ص:  علً محمود علً حمودة(2)

114. 

()  اتجهت محكمة النقض المصرٌة إلى التضٌٌق من حاالت نقض األحكام استناد إلى النقص أو الخطأ فً بٌانات
 .الدٌباجة خصوصا إذا كان الخطأ غٌر جوهري

  .609الحكم الجنابً المنعدم، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(3)

 .24-23مرجع سابق، ص ص: رؤوف عبٌد  (4)
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فقرار المحكمة المجسد فً المنطوق والفاصل فً الدعوى الجزابٌة ٌكسب الحجٌة 

بفضل أسبابه وآثارها، وذلك ببٌان الواقعة وعناصرها القانونٌة ونسبتها للمتهم، كل هذه 

التفاصٌل موجودة فً األسباب المتصلة إتصاال وثٌقا بالمنطوق، وأن أي غموض ٌنتاب 

. المنطوق ٌجد له تفسٌرا فً األسباب

إلى جانب هذه الوظابف ٌبقى التسبٌب ٌلعب دورا هاما فً رسم السٌاسة الجنابٌة 

الحدٌثة باعتباره ٌكشف عن مالبسات الجرابم وكٌفٌة ارتكابها والعوامل التً أدت إلى 

حدوثها، مما ٌساعد المشرع فً إجراء تعدٌالت على النصوص التجرٌمٌة بغرض مواجهة 

. خطر الجرٌمة ووضع العقاب األمثل لها

كما ال ٌخفى أٌضا دور التسبٌب فً تطوٌر االجتهاد القضابً وتتبع توجٌهات القضاة 

فً أي نوع من أنواع القضاٌا، فهو مرآة عاكسة لخط سٌر السلطة القضابٌة فً أي دولة، 

وٌعبر عن قٌمة العدالة فٌها، وبذلك ٌثري التسبٌب الفكر القانونً وٌسد النقص فٌه وٌساهم 

. فً تحدٌثه

لكن المشكل الوحٌد الذي ٌبقى ٌؤثر على أهمٌة ووظٌفة التسبٌب اعتبار البعض أن 

إدراج األسباب الموضوعٌة إلى جانب األسباب القانونٌة فً الحكم فٌه مساس بمبدأ االقتناع 

القضابً للقاضً الجزابً، حٌث عرفت األوساط التشرٌعٌة والقضابٌة والفقهٌة فً مصر 

نقاشات كبٌرة بشأن تحدٌد المقصود باألسباب ومدى مساسها بمبدأ اإلقتناع القضابً، إال أنه 

ثبت أن ما تطلبه المشرع عند النص على االلتزام بالتسبٌب هو تسطٌر هذا االقتناع فً 

صورة أسباب تؤدي إلى النتٌجة التً انتهى إلٌها دون المساس بحرٌة القاضً فً 

االقتناع
(1)

 .

                                                 
1))

 . وما بعدها430مرجع سابق، ص: لتفصٌل هاته المناقشات أنظر رؤوف عبٌد 
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المبحث الثانً 
 طبٌعة التسبٌب ونطاق االلتزام به وأثر تخلفه 

 
قسمنا هذا المبحث إلى ثالث مطالب أساسٌة ، تناولنا فً المطلب األول الطبٌعة 

القانونٌة و المنطقٌة للتسبٌب وفً المطلب الثانً تعرضنا لنطاق اإللتزام بالتسبٌب وذلك 

بتحدٌد األحكام الواجبة التسبٌب وإستثناءأحكام محكمة الجناٌات ، مع تحدٌد األسباب 

الواجب بٌانها فً األحكام الجزابٌة ، أما المطلب الثالث فقد تناولنا بالدراسة أثر تخلف هذه 

.   األسباب وتحدٌد صوره

المطلب األول 
 الطبٌعة القانونٌة والمنطقٌة للتسبٌب 

ٌعد التسبٌب إحدى المقومات األساسٌة التً ٌقوم علٌها النظام اإلجرابً الحدٌث،  

حٌث أن االلتزام بالتسبٌب ٌقوم على دعامتٌن أساسٌتٌن هما، أن التسبٌب إجراء قانونً وأنه 

نتٌجة
(1)

، فمن حٌث أنه إجراء ٌكون من خالل أن هذا التسبٌب ٌعرض فٌه القاضً 

نشاطه اإلجرابً الذي قام به أثناء تصدٌه للدعوى الجزابٌة، وبالتالً فهو مرتبط باحترام 

الضوابط واألصول القانونٌة أثناء إٌراده لهذه األسباب، خصوصا بعد ما ساد نظام اإلقناع 

القضابً أو ما ٌسمى بنظام اإلثبات الحرفً المواد الجنابٌة، فوفق هذا النظام ٌتمتع القاضً 

بسلطة واسعة فً اإلقناع
()

، فكان البد من وسٌلة تقٌه من االنحراف والتحكم، وذلك ما 

تجسد فً االلتزام بالتسبٌب الذي على أساسه ٌلتزم قاضً الموضوع ببٌان األسباب 

الموضوعٌة والقانونٌة الكافٌة التً أسس علٌها اقتناعه، ومن خالل هذه األسباب استطاعت 

المحكمة العلٌا مد رقابتها على االقتناع الموضوعً لقضاة الموضوع دون أن تنقلب إلى 

محكمة موضوع فتعٌد النظر فً الواقعة
(2)

 .

وفً واقع األمر فإن االلتزام بالتسبٌب لٌس قٌدا على حرٌة القاضً فً االقتناع، 

وإنما هو أداة لتحقٌق التوازن بٌن هذه الحرٌة ووضع الضوابط التً تهدف أو تضمن عدم 

. تحكم القاضً واستبداده وٌكفل تحقٌق الرقابة على هذا االقتناع

                                                 
 .49مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك( 1)
(


)
 68ص أنظر تفصٌال لذلك فً ما ورد فً الفصل األول الخاص بمبدأ االقتناع القـضابً والقـٌود الـواردة علٌـه، 

 
 .153النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(2)
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فاالقتناع الموضوعً فً مضمونه ومنهج الوصول إلٌه هو المحل الذي ٌرد علٌه 

. االلتزام بتسبٌب األحكام الجزابٌة وهو الذي ٌخضع للرقابة علٌه من المحاكم األعلى درجة

وعلٌه أصبح االلتزام بالتسبٌب التزاما قانونٌا والتزاما دستورٌا حتى فً غٌاب النص 

. علٌه قانونا كما هو الحال فً النظام األنجلوسكسونً

نشٌر إلى أن األساس القانونً للتسبٌب ٌجد مصدره فً الدستور والتشرٌع كما هو 

، 20/4/1810 من قانون7الحال فً دول النظام الالتٌنً، حٌث نصت علٌه فً فرنسا المادة

كما أن الدستور اإلٌطالً نص على وجوب تسبٌب جمٌع اإلجراءات الجنابٌة فً نص 

وصرح « كل حكم ٌجب أن ٌسبب» من دستور بلجٌكا على أن97، وتنص المادة111المادة

بأن هذه القاعدة تعد ضمانة أساسٌة ضد تحكم القضاة
(1)

 .

 فً 28/11/1996فً الدول العربٌة نجد الجزابر نصت فً دستورها 

. «تعلل األحكام القضابٌة، وٌنطق بها فً جلسات علنٌة»على144المادة

وفً مصر نص قانون اإلجراءات الجنابٌة على وجوب تسبٌب األحكام الجزابٌة 

 ق إ ج 310وبٌان الظروف التً وقعت فٌها الجرٌمة و فً العدٌد من المواد منها المادة 

المصري أما بالنسبة للنظام القانونً اإلنجلوسكسونً فإنه ال ٌوجد أي نص فً دساتٌر أو 

قوانٌن الكثٌر من دول هذا النظام ٌلتزم بموجبه القضاة بتسبٌب أحكامهم، غٌر أنهم ٌضعون 

أسبابا مسهبة فً أحكامهم
( )(2)

  .

ولم ٌبق التسبٌب ذو طبٌعة قانونٌة فقط بل أصبح ذو طبٌعة منطقٌة تتالزم مع 

. طبٌعته القانونٌة

ومعنى منطقٌة التسبٌب هو أن ٌقوم القاضً الجزابً خالل نظره الدعوى الجزابٌة 

بإتباع نشاط ذهنً ٌرتكز على قواعد المنطق و أصول التفكٌر العقالنً الصحٌح بحٌث 

تكون المقدمات التً أسس علٌها حكمه تؤدي إلى النتابج المذكورة فً المنطوق حسب 

. اللزوم المنطقً

                                                 
(1)

 cassation belge, 1ch 9/10/1959: l'exigence d'une motivation: http://ledroit criminel. 

Free.fr/jurisprudence/grands arrets.htm. 
(


)
 .فً الدول االشتراكٌة التسبٌب هو التزام قانونً مفروض بنص القانون 

 .60النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(2)

http://le/
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حٛث أٌ زلابت انًحكًت انعهٛا يا ْٙ إال زلابت عهٗ انًُطك انمضائٙ، نرا لٛم أٌ 

انحكى انجزائٙ يا ْٕ إال حعبٛس عٍ يُطك لضائٙ يعٍٛ
(1)

 .

ٔ انخسبٛب ذٔ طبٛعت يُطمٛت يسدِ إنٗ أٌ انًُطك ٚكفم الخُاع خصٕو اندعٕٖ ٔ 

العام  انسأ٘ انعاو بعدانت انحكى، ذنك أٌ فاعهٛت انحكى انجزائٙ انصادز باإلداَت أثسِ فٙ انسدع

و الخاص ٌتوقف على االقتناع العام بهذا الحكم، وهو ال ٌكون إال إذا كان مبنٌا على منطق 

سلٌم، و باعتبار أن الدعوى الجزابٌة هً خلٌط بٌن الواقع والقانون وأن كل دعوى لها 

ظروفها الخاصة فإن قاضً الموضوع ٌحتاج هنا إلى ممارسة نشاط ٌتصف بالمنطق حتى 

 .ٌحسم األمر

و حتى ال ٌختلط األمر ٌجب التمٌز بٌن المنهج القانونً والذي ٌعنً مجموعة 

الوسابل المتفق علٌها للوصول إلى نتٌجة معٌنة
(2)

 وبٌن المنطق القضابً الذي هو أداة 

تطبٌق المنهج القانونً على حاالت أو وقابع معٌنة
()

 .

فهناك ارتباط وثٌق بٌنهما، فالمنهج القانونً ٌساعد فً تحدٌد معنى القاعدة القانونٌة 

واجبة التطبٌق، والمنطق القضابً ٌساهم فً إعطاء الحل القانونً عند تطبٌق القانون فهذا 

األخٌر هو الذي ٌستعٌن به القاضً أثناء ممارسة نشاطه الفكري للوصول إلى الحكم 

الصادر فً الدعوى ٌقوم بعملٌات عقلٌة تكون من خاللها اقتناعه الموضوعً، هذه 

العملٌات العقلٌة تكون مطابقة لألسباب التً أوردها فً الرأي الذي انتهى إلٌه، و هذا لن 

ٌتأت إال إذا كان الثابت من أوراق الدعوى وما طرح من أدلة للمناقشة مؤدٌا إلٌه وفق 

 همقتضٌات العقل والمنطق إذن نخلص إلى أن منطقٌة التسبٌب تعنً أن القاضً عند إٌراد

 عفهم الواقعة، مضمون األدلة القابمة، الرد على الطلبات الهامة والدفو )ألسباب حكمه 

ٌجب أن تفضً إلً النتٌجة التً انتهى إلٌها وفقا لقواعد المنطق القضابً، وأن  (الجوهرٌة

ٌكون استخالصه للنتابج ممبنٌة على عملٌات االستقراء واالستنباط المنطقً وذلك باستخدام 

 .االستدالل القضابً

                                                 
. 259النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 1)
 .269المرجع نفسه، ص(2)
(

)  87راجع أكثر تفصٌال الفصل األول الفرع الخاص بالبناء القانونً والمنطقً للحكم الجزابً، ص 
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المطلب الثانً 

 نطاق االلتزام بالتسبٌب وإستثناء أحكام محكمة الجناٌات 

        حى حمسٛى ْرا انًطهب إنٗ فسعٍٛ حُأنُا فٙ انفسع األٔل األحكاو انجزائٛت انٕاجبت 

. انخسبٛب، ٔفٙ انفسع انثاَٙ إسخثُاء أحكاو يحكًت انجُاٚاث يٍ لاعدة انخسبٛب ٔيبسزاث ذنك

تحدٌد األحكام الجزائٌة الواجبة التسبٌب  : الفرع األول

لقد دأب الفقه على إٌجاد معٌار لتحدٌد األحكام الجزابٌة واجبة التسبٌب انطالقا أوال 

من االستعانة بنظرٌات العمل القضابً لتحدٌد هذه األحكام
( )

وخلصت إلى أن المعٌار 

أي بالنظر إلى شكل  (الشكلً والموضوعً)المحدد للحكم ٌكون فً الجمع بٌن المعٌارٌن 

. العمل الصادر ومضمونه فً نفس الوقت

و مع ذلك فإن تطبٌق نظرٌات العمل القضابً تجعل العدٌد من األعمال أعماال 

قضابٌة إال أنها لٌست جمٌعها واجبة التسبٌب، مما أدى إلى ضرورة البحث عن معٌار ٌحدد 

. هذه األحكام

 على تحدٌد طبٌعة التسبٌب، فهذا األخٌر ٌعنً الكشف فإن إٌجاد هذا المعٌار ٌتوق

عن مضمون االقتناع الموضوعً الذي أستقر فً ذهن القاضً و بلوره فً الحكم سواء فً 

الواقع أو القانون، فمن خالل تحدٌد هذه الطبٌعة نجد أن الحكم الجزابً واجب التسبٌب هو 

الحكم الذي ٌكون فاصال فً الموضوع أو فً مسألة واقعٌة أو قانونٌة قبل الفصل فً 

الموضوع ٌترتب علٌها أثر فً القرار النهابً الذي ٌحسم به القاضً الموضوع
(1)

، حٌث 

أن مثل هذه األحكام تكون خالصة النشاط الذهنً و العقلً للقاضً فٌما انتهى إلٌه وبالتالً 

. وجب علٌه أن ٌقوم بإٌراد أسبابها حتى ٌمكن تحقٌق الرقابة علٌها و فحص مدى منطقٌتها

و ٌستوي فً ذلك أن ٌكون الحكم صادرا من أول درجة أو ثانً درجة على أساس 

أن الحكم المطعون فٌه أمام المحكمة االستبنافٌة ٌكون نتٌجة إعادة النظر فً الدعوى من 

جدٌد من حٌث الواقع و القانون و بالتالً فإن الرأي الذي ٌنتهً إلٌه ٌجب أن ٌكون مسببا 

واألحكام الجزابٌة كثٌرة و متنوعة منها ما هو صادر قبل الفصل فً الموضوع ومنها ما 

. هو فاصل فً الموضوع

 

األحكام الصادرة قبل الفصل فً الموضوع : أوال
                                                 

(


)
 11راجع أكثر تفصٌال الفصل التمهٌدي الفرع الخاص بتمٌٌز الحكم عن باقً أعمال المحاكم، ص  

 .236النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(1)
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إن األحكام الواجب تسبٌبها هً األحكام التمهٌدٌة على اعتبار أن هذه األحكام تكشف 

عن نٌة محكمة الموضوع واتجاهها فٌما ستنتهً إلٌه، و بالتالً فهً تكاد تكشف عن 

مضمون اقتناع القاضً وتؤثر فً القرار النهابً فهً واجبة التسبٌب
()

، أما األحكام 

التحضٌرٌة والوقتٌة فإنها غٌر واجبة التسبٌب على أساس أنها ال تكشف عن اتجاه المحكمة 

. وال تتفق مع طبٌعة التسبٌب

فاألحكام التحضٌرٌة ما هً إال أحكام توضح بعض األدلة بقصد الوصول إلى 

الحقٌقة، وٌمكن العدول عنها بشرط ذكر أسباب العدول
(1)

، أما األحكام الوقتٌة فإنها تتمٌز 

.   عند إصدارها لهذه األحكام ال تتعرض للموضوععبطابع مؤقت حٌث أن محكمة الموضو

األحكام الفاصلة فً الموضوع : ثانٌا

إن إسمها ٌدل علٌها فهً تحسم الموضوع وبالتالً فهً واجبة التسبب، وأن هذا 

األخٌر ٌجب أن ٌكون كافٌا وسابغا ومنطقٌا ٌكشف عن مضمون اإلقناع الذي أدى إلى 

النتٌجة فً الواقع والقانون 

 األحكام الفاصلة فً الطعن: ثالثا

تكون هذه األحكام أٌضا واجبة التسبٌب سواء تعلق األمر بتسبٌب الحكم من حٌث 

. شكل الطعن وجوازه أومن حٌث موضوع الطعن

من حٌث شكل الطعن وجوازه - أ

إن فحص جواز الطعن سواء بالمعارضة أو اإلستبناف سبق فحص شكله، بحٌث أن 

الطعن إذا كان جابزا تنتقل المحكمة بعد ذلك إلى شكل هذا الطعن
(2)

 .

أما إذا كان غٌر جابز فعلى محكمة الطعن بٌان أسباب ذلك و إال كان حكمها 

معٌبا
(3) .

والتعرض إلى شكل الطعن ٌفٌد اإلشارة إلى أنه جاء فً مٌعاده القانونً، فعدم 

. جوازه ٌلزم المحكمة بٌان ماهٌة العٌب فً الشكل

من حٌث موضوع الطعن - ب

                                                 
(


)

األحكام التمهٌدٌة فً القانون الفرنسً تخضع للطعن باالستبناف والنقض وتكشف عن رأي المحكمة فً موضوع  
 .الدعوى

 .240النظرٌة العامة لتسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(1)
  .217مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب (2)

 .298مرجع سابق، ص: مشار إلٌه فً عاطف فؤاد صحصاح02/12/1954نقض جنابً بتارٌخ ( 3)
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ٌراعى فً تسبب الحكم الصادر فً موضوع المعارضة نفس القواعد الواجبة اإلتباع 

بالنسبة لتسبٌب الحكم الصادر فً موضوع الإلستبناف من حٌث أحوال اإلحالة إلى أسباب 

الحكم المطعون فٌه وكذلك من حٌث وجوب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة 

 .وطلبات التحقٌق

مع مالحظة أن الحكم فً المعارضة باإلدانة بعد البراءة ال ٌصح ألنها تظلم، وكان 

بمقدور المتهم أن ٌقبل الحكم الغٌابً وال ٌتظلم منه
(1)

 .

كما أن تأٌٌد الحكم فً المعارضة للحكم المطعون فٌه دون بٌان أسباب ذلك ٌعد 

قصورا فً التسبٌب وٌستوجب النقض كما هو الحال أٌضا بالنسبة للحكم الصادر فً 

. االستبناف

هذا التأكٌد ألسباب الحكم االبتدابً ٌجب أن تكون جلٌة وواضحة بأن الحكم الصادر 

. فً االستبناف أو المعارضة قد أخذ بأسباب الحكم المطعون فٌه حتى ولو ذكر ذلك ضمنٌا

وقول المحكمة االستبنافٌة أن الحكم االبتدابً قد طبق القانون تطبٌقا صحٌحا ال ٌجوز، 

ألنها محكمة موضوع تعٌد النظر فً الدعوى من جدٌد وهذا الحكم ٌمكن أن ٌورد أسباب 

. جدٌدة مع تأٌٌده الحكم المطعون فٌه حتى وإن شاب هذا األخٌر بعض القصور فً األسباب

تسبٌب األحكام الصادرة فً الدعوى المدنٌة التبعٌة : رابعا

إن وقوع الجرٌمة ٌلحق ضررا سواء بالمجتمع بأكمله أو لفرد على وجه الخصوص، 

فإذا كان المجتمع ٌستفً حقه من خالل الدعوى الجزابٌة التً تتوالها النٌابة العامة نٌابة على 

المجتمع أمام القضاء الجنابً فإن الفرد المضرور من هذه الجرٌمة ٌباشر الدعوى المدنٌة أمام 

.  القضاء المدنً

لكن نظرا للترابط الموجود بٌن كال من الدعوتٌن وأن الضرر ناتج من هذه الجرٌمة 

فإن المشرع أعطى حرٌة االختٌار للمدعً المدنً بٌن القضاء الجنابً والقضاء المدنً 

للمطالبة بحقوقه المدنٌة
(2)

 .

فإذا ما تصدت المحكمة الجنابٌة للدعوى المدنٌة وأصدرت حكمها فٌها فإنها ملزمة 

: بتسبٌب حكمها على النحو التالً

                                                 
 .284مرجع سابق، ص: عاطف فؤاد صحصاح(1)
(.ق إ ج ج) من 5، 4، 3: المواد (2)
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أسباب الحكم بالتعوٌض * 

إذا أصدر القاضً الجزابً حكمه فً الدعوى الجزابٌة باإلدانة وتصدت للدعوى 

المدنٌة التبعٌة فإن حكمها بالتعوٌض ٌكون متفرعا عن الحكم باإلدانة، وتكون األسباب التً 

ٌوردها فً حكم اإلدانة بثبوت الجرٌمة هً نفسها أسباب الحكم بالتعوٌض المترتب على 

ثبوت هذه الجرٌمة
(1)

 .

ومع ذلك هناك شروط أخرى ٌجب اإلشارة إلٌها عند الحكم بالتعوٌض كثبوت 

الضرر للمدعً المدنً ومسؤولٌة المتهم عند وقوع هذا الضرر وعالقته المباشرة بالجرٌمة 

 إذا كان القانون ٌسمح للمدعً المدنً بأن »المرتكبة، و فً ذلك قضت المحكمة العلٌا 

ٌطالب بتعوٌض الضرر الذي لحقه من جراء الجرٌمة سواء كان الضرر مادٌا أم جسمانٌا 

أم معنوٌا إال أنه ٌتعٌن على المحكمة التً تقبل ادعاءه وتحكم له بالتعوٌض أن تبٌن فً 

حكمها نوع الضرر الذي لحقه شخصٌا والجرٌمة التً تولد عنها هذا الضرر بصفة 

«مباشرة
(2)

 .

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفصل 3 الفقرة 316توجب المادة »وقضت كذلك 

فً الحقوق المدنٌة بقرار مسبب لذلك كان الحكم المدنً الخالً من التسبٌب ال ٌصح أن 

«ٌكون أساسا للقضاء بالتعوٌض
(3)

 .

والحكم الفاصل بالتعوٌض الذي ال ٌبٌن نوع الضرر وعالقته المباشرة بالجرٌمة 

 ٌعتبر الحكم »الثابتة ٌعد قاصرا فً التسبٌب وٌستوجب النقض، حٌث قضت المحكمة العلٌا 

الفاصل فً الدعوى المدنٌة ناقص التعلٌل وٌستوجب النقض إذا قضى بالتعوٌض دون أن 

«ٌشٌر إلى نوع الضرر الذي لحق بالطرف المدنً
(4)

 .

وتقدٌر قٌمة التعوٌض ٌخضع للسلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزابً شرط أن ٌحٌط 

بظروف الدعوى إحاطة كافٌة، وأن ٌبٌن فً حكمه عناصر المسؤولٌة المدنٌة من خطأ 

وضرر وعالقة سببٌة وال ٌمكن أن ٌناقشه أحد فً هذا التقدٌر، أما إذا فصلت المحكمة فً 

الدعـوى الجزابٌة بالبراءة وتعرضت للدعوى المدنٌة التبعٌة فإنها تحكم إما بانتفاء الخطأ أو 

                                                 
 .226مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب( 1)
 .195مرجع سابق، ص: جٌاللً بغدادي: 9. 988 رقم 18/03/1975قرار صادر بتارٌخ ( 2)
 .196المرجع نفسه، ص: 38. 359 رقم 07/05/1985 قرار صادر بتارٌخ (3)
 .196مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي22. 775 رقم 10/02/1981 قرار صادر بتارٌخ (4)
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انقطاع عالقة السببٌة بٌن الخطأ المتوفر والضرر، وإما إصدارها لحكم بالتعوٌض إذا كانت 

. البراءة مبنٌة على أسباب قانونٌة كوجود سبب من أسباب اإلباحة

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكم الصادر فً الدعوى المدنٌة التبعٌة ٌجوز الطعن فٌه 

بالمعارضة واالستبناف، وأن الحكم الذي ٌصدر فً جواز المعارضة واالستبناف والفصل 

ٌكون واجب التسبٌب بتأٌٌد الحكم المطعون فٌه، أما إذا ألغت الحكم االبتدابً وقضت ببراءة 

المتهم ورفض الدعوى المدنٌة التبعٌة فإنه هنا ٌجب فضال عن ذكر أسباب الحكم بالبراءة 

وإلغاء الحكم باإلدانة أن تبٌن أسباب رفض الدعوى المدنٌة وٌستوي فً ذلك عند إلغاء 

. العقوبة أو تعدٌل مبلغ التعوٌض

تسبٌب األحكام الصادرة من المحكمة العلٌا - خامسا

إن األحكام الصادرة من المحكمة العلٌا سواء بقبول الطعن أو رفضه واجبة التسبٌب 

لكن هذا األخٌر ٌتصف باإلٌجاز خصوصا إذا أصدرت الحكم بقبول الطعن وإبطال الحكم 

المطعون فٌه، حٌث تشٌر هنا إلى النصوص القانونٌة التً استندت علٌها ثم تبٌن أسباب 

. نقضها للحكم

أما إذا أصدرت حكمها برفض الطعن، فإن األسباب هنا تكون أكثر إسهابا على 

أساس أنها تسرد الوقابع وتبٌن مدى اتفاقها مع القانون واتفاقها وفق قواعد المنطق، وهذا 

. ألجل الرد على أوجه طعن الخصوم وأسبابها

 

 

إستثناء أحكام محكمة الجناٌات من اإللتزام بالتسبٌب : الفرع الثانً

إذا كان تسبٌب األحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات أمرا مفروغا منه، ألن 

القانون ٌنص على ذلك صراحة فً مختلف التشرٌعات، فإن تسبٌب القرار الصادر عن 

محكمة الجناٌات مختلف فً ضرورته ولزومه، والسبب فً ذلك أن التشرٌعات التً ال تأخذ 

بنظام المحلفٌن ال ترى فرقا بٌن أحكام محكمة الجناٌات وأحكام المحاكم األخرى إذ تشترطه 

فٌها وتخضعه لنفس الضمانات الكفٌلة بإصدار األحكام بشكل قانونً سلٌم، وعلى نقٌض 

ذلك غالبٌة التشرٌعات اآلخذة بنظام المحلفٌن ال تسبب قرار محكمة الجناٌات وتضع 

. المبررات لذلك
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 وما دام االتجاه الرافض لنظام المحلفٌن ٌعتبر حكم محكمة الجناٌات حكما كغٌره من 

األحكام واجب التسبٌب، فإن مبرراته مرتبطة بأهمٌة التسبٌب ووظٌفته والدور الذي ٌلعبه 

فً وقاٌة األحكام الجزابٌة من التعرض للبطالن وهذا كله محل تناول وتفصٌل فً طٌات 

. هذا البحث

بقً هنا أن نتعرض لالتجاه الرافض للتسبٌب أو ما ٌطلق علٌه استثناء أحكام محكمة 

الجناٌات من االلتزام بالتسبٌب، حٌث أن غالبٌة التشرٌعات اآلخذة بنظام المحلفٌن ترفض 

ال سٌما فً - فكرة تسبٌب األحكام الصادرة من محكمة الجناٌات على أساس أن التسبٌب

مضٌعة لوقت القاضً وإرهاق له، كما أنه سبب من أسباب تباطؤ القضاة - المواد الجنابٌة

فً نظر الدعوى وتراكم القضاٌا، وأن التسبٌب ما هو إال علة لنقض الحكم حٌث قد تستوفً 

الدعوى كل إجراءاتها طبقا للقانون إال أن الخصوم ٌنتظرون دابما اإلطالع على األسباب 

لهدف واحد هو إثارة الجدل حولها، ومن ثم طلب النقض وإعادة النظر فً القضٌة من 

جدٌد
(1)

 .

ومع ذلك فإن األصوات فً الوقت الحالً بدأت تنادي بضرورة إعادة النظر فً هذا 

 جوٌلٌه 10الفرنسً تقرٌرا بتارٌخ  (des barreaux)اإلستثناء، حٌث قدم المجلس الوطنً 

1999( conseil national des barreaux)  ،فً فرنسا فً إطار لجنة حقوق اإلنسان

ٌؤكد فٌه على ضرورة إعادة النظر أو إعادة هٌكلة اإلجراءات الجنابٌة خصوصا فً 

درجات التقاضً فً المواد الجنابٌة وتسبٌب أحكام محكمة الجناٌات، وقدم العدٌد من 

المقترحات والمبررات التً سوف ٌتناولها بعد التطرق لمبررات عدم تسبٌب أحكام محكمة 

. الجناٌات وتقٌٌمها

  مبررات عدم تسبٌب أحكام محكمة الجناٌات: أوال

 قلنا فً موضع سابق أن محكمة الجناٌات
()

 هً محكمة قانون عام ذات اختصاص 

 ق ع 27 والمادة 5المادة )عام تفصل فً الجرابم التً ٌرتكبها البالغون والموصوفة جناٌات 

وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة لها بمقتضى قرار إحالة صادر من غرفة  (ج

                                                 
 .442-441مرجع سابق، ص ص: رؤوف عبٌد( 1)
(


)

 32أنظر الفصل التمهٌدي، المبحث الخاص بالجهة المناط بها إصدار الحكم الجزابً، ص  
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 من ق إ 50م )االتهام، وتعد أحكامها نهابٌة غٌر قابلة لالستبناف لكنها قابلة للطعن بالنقض 

. (ج ج

وتتمٌز محكمة الجناٌات بخصوصٌة تجعل من أحكامها مختلفة عن باقً األحكام 

الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات، هذه الخصوصٌة مرتبطة إما من محكمة الجناٌات 

:نفسها أو ما تعلق بإجراءاتها، وٌمكن ذكر بعض خصابصها فٌما ٌلً
( 1)

 .

. لٌس لها أن تقضً بعدم اختصاصها -

 .تشكٌلتها مختلفة عن تشكٌلة الجهات القضابٌة الجزابٌة األخرى -

 .(غرفة االتهام+ قاضً التحقٌق)القضاٌا المطروحة أمامها ٌحقق فٌها على درجتٌن  -

 .( من ق ا ج ج252م )ٌمتد اختصاصها اإلقلٌمً إلى دابرة اختصاص المجلس  -

 .لٌست دابمة االنعقاد بل تنعقد فً دورات محددة زمنٌا -

إلى جانب هذه الخصابص فإن االتجاه الرافض لفكرة تسبٌب أحكام محكمة الجناٌات ٌضٌف 

: بعض المبررات نذكر منها

 

 

تشكٌل محكمة الجناٌات  : ثانٌا

إذا كانت تتفق مع باقً المحاكم الجزابٌة فً وجود القضاة والنٌابة العامة وكاتب 

الضبط إال أن االختالف ٌظهر واضحا فً تشكٌل محكمة الجناٌات، فإلى جانب القضاة 

، هناك المحلفون، فمع هذا األخٌر ٌضمن دابما التفوق العددي لهٌبة حكمها وٌجعل (تعدد)

الحكم الصادر عنها نتاج مناقشات وآراء مختلفة قابمة على التمحٌص الدقٌق للحجج
(2)

 .

ٌعطً مستوى من الخبرة ما  (قضاة المجلس القضابً)كما أن اشتراط رتبة مستشار 

. تمكن من الفصل فً القضاٌا المعقدة كالجناٌات

أما عنصر المحلفون فإن الوظٌفة التً ٌقومون بها هً التً تبرر عدم اللجوء 

للتسبٌب، بحٌث أن وظٌفتهم هً مجرد القول بأن المتهم مذنب أو غٌر مذنب فً االتهام 

                                                 
عدد خاص )، االجتهاد القضابً للغرفة الجزابٌة، المحكمة العلٌا "محكمة الجناٌات وقرار اإلحالة إلٌها: "مختار سٌدهم(1)

2003.)  

 .77التٌجانً زلٌخة ،مرجع سابق، ص( 2)
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الموجه إلٌه وذلك إجابة على األسبلة التً تلقى علٌهم فً الجلسة قبل تداولهم، ولعل أهم 

مبرر للوظٌفة التً ٌؤدٌها المحلفون تستند إلى مبدأ حرٌة القاضً فً االقتناع والذي 

. ٌقتضً عدم االلتزام ببٌان تفاصٌل األدلة التً بنت علٌها عقٌدتها

 342م )فالتشرٌع الفرنسً السابق كان المحلفون ٌتداولون وحدهم فً مسابل الواقع 

 الذي تبنى نظام مساعدي القضاة وأصبح بموجبه 1941وجاء تعدٌل  (ق ا ج فرنسً قدٌم

ٌتداول القضاة والمحلفون معا، ومع ذلك وبإقرار التشرٌع الفرنسً لمبدأ االقتناع القضابً 

 ق ا ج فرنسً بقً قرار محكمة الجناٌات خال من األسباب لمجرد وجود 353فً المادة 

. المحلفٌن

 لمداولة  ا:ثالثا

هً أهم مرحلة من مراحل المحاكمة الجنابٌة
()

، حٌث تقرر فٌها مصٌر المتهم، 

وتكون المناقشة فً البداٌة حول الوقابع ومدى مطابقتها وثبوتها فً حق المتهم، وبعد ذلك 

ٌتم التصوٌت على كل األسبلة ترتٌبا بواسطة أوراق سرٌة، حٌث أن إجابة األغلبٌة بالنفً 

قضً ببراءة المتهم وإن كانت اإلدانة تعٌن على ربٌس المحكمة أن ٌطرح سؤاال حول ما 

إذا كان ٌستفٌد المتهم من ظروف التخفٌف وهو إجراء جوهري
(1)

، والمداولة بشأن العقوبة 

. تستدعً دابما إجراء إقتراعات ثانوٌة تخص العقوبات التبعٌة أو التكمٌلٌة

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن المداولة فً الجانب المدنً تكون بعد االنتهاء من المداولة 

فً الجانب الجنابً، حٌث ٌعود القضاة والمحلفون إلى قاعة الجلسة، وبعد النطق بالحكم 

. الجزابً ٌنسحب المحلفون وٌتصدى القضاة للدعوى المدنٌة

األسئلة  : رابعا

تعد ورقة األسبلة حجر الزاوٌة فً قرار محكمة الجناٌات، ولعلها هً المبرر الوحٌد 

الذي ٌمكن فهمه فً استثناء أحكام محكمة الجناٌات من التسبٌب، بحٌث أن كل حكم قضابً 

ومنصوص علٌه قانونا، غٌر  (1996 من دستور 144م )ٌجب تعلٌله وهذا مبدأ دستوري 

أن أحكام محكمة الجناٌات لها طرٌقتها الخاصة فً تعلٌل أحكامها تكمن فً ورقة األسبلة 

. واإلجابة عنها

                                                 
(


 16أنظر تفصٌل المداولة، ص  (

 .123مرجع سابق، ص: مختار سٌدهم( 1)
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وأن هذه األسبلة تعد الحقل الخصب لنقض هذا الحكم األمر الذي ٌتعٌن معه أخذ 

الحٌطة فً تحرٌرها
(1)

 .

إذا كان من الالزم أن تشتمل األحكام والقرارات »حٌث قضت المحكمة العلٌا

 379الصادرة عن الجهات القضابٌة فً الجنح والمخالفات على أسباب ومنطوق وفقا للمادة 

من ق إ ج فإن أحكام محكمة الجناٌات ٌجب أن تشتمل على األسبلة المطروحة واألجوبة 

« من نفس القانون ألنها تقوم مقام التسبٌب فٌها314/7المعطاة عنها طبقا للمادة 
(2)

 .

وتدعى األسبلة المترتبة على قرار اإلحالة باألسبلة األصلٌة وٌشترط مطابقة 

مضمونها لمضمون منطوق قرار اإلحالة، وأسبلة تترتب على المرافعات وهً نوعان، 

أسبلة خاصة تتعلق بالظروف المشددة وأسبلة احتٌاطٌة، مع اإلشارة على أن األسبلة 

. المتعلقة بالظروف المخففة ال تطرح إال بعد ثبوت اإلدانة

أما عن شكل األسبلة فإن المشرع كان واضحا فً اشتراطه عدم طرح أسبلة متشعبة 

أو ناقصة، وٌجب أن تطرح األسبلة فً الواقع ولٌس فً القانون
(3)

 وقد كان المشرع 

. (هل المتهم مذنب بارتكابه هذه الواقعة أم ال؟)واضحا فً ذلك 

و ٌترتب على تفادي طرح األسبلة المتشعبة والغامضة أن هذه األخٌرة أسبلة غٌر 

. قانونٌة، وٌترتب علٌها البطالن

أما فٌما ٌتعلق بترتٌب األسبلة فاألمر متروك هنا لربٌس المحكمة وأن هذا الترتٌب 

ال ٌمكن أن تستند علٌه فً نقض الحكم، لكن المنطق ٌدفع ربٌس المحكمة إلى طرح األسبلة 

. بشكل متتال، مثال األسبلة األصلٌة أوال ثم عند اإلقتضاء األسبلة االحتٌاطٌة

بالرغم من هذه المبررات وغٌرها التً تؤسس عدم تسبٌب قرار محكمة الجناٌات، 

إال أنه بالنظر إلى خطورة هذه الجرابم ووجود محلفٌن غٌر محترفٌن نجد أنه من السهولة 

. نقد كل مبرر من هذه المبررات

فتشكٌل محكمة الجناٌات بهذا النحو موجود فً أغلب التشرٌعات إال فٌما ٌخص 

المحلفٌن وطرح األسبلة ومع ذلك فهً تسبب أحكامها، كما أن وجود محلفٌن ال ٌتعارض 

                                                 
 .109المرجع نفسه، ص(1)
 .182، ص92، س2، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع75. 935 رقم 23/10/1990 قرار بتارٌخ (2)
ربٌس المحكمة ملزم بتبصٌر وإرشاد المحلفٌن حول ما ٌرد فً السؤال من )، 21540 رقم 16/09/1986 قرار بتارٌخ (3)

 .(مصطلحات قانونٌة
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مع تسبٌب األحكام الجزابٌة، وإنما ما ٌتعارض مع هذا األخٌر هو العدد الكبٌر لتشكٌلة 

المحكمة، وأنه مادامت األحكام الجزابٌة فً أصلها مبنٌة على المنطق القضابً فإن الرأي 

الشخصً ألعضاء المحكمة سٌحل محل المنطق القضابً
(1)

 .

ٌضاف إلى ذلك أن الدور الضبٌل الذي أصبح ٌلعبه المحلفون فً بعض التشرٌعات 

 ق ا ج ج 258ٌؤدي إلى ضرورة تسبٌب قرارات محكمة الجناٌات حٌث أن تعدٌل المادة 

 جعل 2 إلى 4 الذي قلص من عدد المحلفٌن من 25/02/1995 المؤرخ فً 10-95باألمر 

وجود المحلفٌن من عدمه، وبالتالً مادام تأثٌر القضاة فً الحكم أكثر، فال بد علٌهم توضٌح 

. أسباب حكمهم

أما مرد عدم تسبٌب قرار محكمة الجناٌات إلى مساسه بمبدأ اإلقتناع القضابً فقد 

وضحنا فً الفصل الخاص بعالقة الحكم الجزابً لمبدأ اإلقتناع القضابً وخلصنا إلى أن 

هذا المبدأ ال ٌطلب من القضاة بٌان الطرق التً اقتنعوا بها، وإنما ٌفرض علٌهم بٌان 

مضمون االقتناع الموضوعً من حٌث أن المقدمات التً بنى علٌها استنتاجه واستخالصه 

تؤدي إلى النتٌجة التً انتهى إلٌها دون أن تكون منافٌة للعقل والمنطق، وهذا ال ٌظهر إال 

فً تسبٌب هذا الحكم، فطرح األسبلة واألجوبة لن ٌحل محل األسباب خصوصا وأن هذه 

القرارات أو األحكام تخضع لرقابة المحكمة العلٌا، وأن أسباب الحكم هً الموضوع 

. الربٌسً لرقابة المحكمة العلٌا لمضمون إقناع القاضً

كما أن النص على دستورٌة تسبٌب األحكام القضابٌة ٌؤدي إلى أن عدم تسبٌب قرار 

 من الدستور 144محكمة الجناٌات هو مخالف للدستور فالمبدأ فً نص المادة 

جاء عاما لجمٌع األحكام القضابٌة وهو بالتالً ال ٌنحصر فً األحكام  (28/11/1996)

بل ٌمتد إلى أحكام محكمة  (جنح ومخالفات)الصادرة من المحاكم المدنٌة والمحاكم الجزابٌة 

. الجناٌات

و رغم أن المجلس الوطنً الفرنسً أبدى رغبة فً إعادة النظر فً قانون 

اإلجراءات الجنابٌة خصوصا عدم تسبٌب قرارات محكمة الجناٌات وجعل درجتٌن للتقاضً 

 محلفٌن، ومحكمة 5متكونة من ربٌس ومستشارٌن محترفٌن و: محكمة جناٌات محلٌة)

                                                 
(1)

 Conseil National Des Barreaux,Op.Cit  
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وذلك بمناسبة مشروع  ( محلفٌن9جناٌات استبنافٌة متكونة من ثالث قضاة محترفٌن و 

، إال أن هذا المشروع لم ٌر 1996قانون عرضوه على لجنة القوانٌن بالبرلمان فً سنة 

. النور بعد نظرا لعدم إقتناعهم لحد اآلن بضرورة تسبٌب هذه األحكام

ماي 7 و5و مع ذلك فإن العمل القضابً الفرنسً قام بقفزة نوعٌة، حٌث أنه بتارٌخ 

.  حكمٌن جزابٌٌن باإلدانة مسببٌنVal de marne أصدرت محكمة الجناٌات لمدٌنة 1999

و بالتالً فإن هذان الحكمان ٌعدان أول حكمٌن فً تارٌخ القضاء الفرنسً أخذوا برأي 

المجلس الوطنً
(1)

 .

و خالصة القول أن حكم محكمة الجناٌات هو حكم كغٌره من األحكام القضابٌة وأنه 

ب وأهمٌتها ووظٌفتها المذكورة سابقا، فإن هذا الحكم ٌجب يبالنظر إلى طبٌعة عملٌة التسب

تسبٌبه وذلك ببٌان الواقعة وظروفها وبٌان مضمون األدلة والرد على الطلبات الهامة 

والدفوع الجوهرٌة وبٌان النص القانونً المطبق، ذلك أن هذا الحكم ٌصدر فً أخطر 

.   الجرابم وأكثرها تأثٌرا على حق المتهم فً الحٌاة والسالمة الجسدٌة

األسباب الواجب بٌانها فً األحكام الجزائٌة : الفرع الثالث

األسباب الواقعٌة والقانونٌة : أوال

األسباب الواقعٌة - أ

 واألضمن للتأكد من إتباع القاضً الجزابً اإلجراءات والمبادئ لإن السبٌل األمث

هو بٌان مضمون  (عالنٌة المحاكمة، شفوٌة المرافعات، مناقشة األدلة)القانونٌة الهامة 

اقتناعهم عن طرٌق بٌان الواقعة محل الدعوى، وبٌان األسباب التً تكون على أساسها 

اقتناعهم الموضوعً، وأن استخالصهم للنتابج بناءا على المقدمات جاء وفق قواعد العقل 

والمنطق ما من شأنه أن ٌمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبٌق القانون، حٌث أن 

هذه األخٌرة عند فحصها للطعن ال تنقل إلٌها الدعوى برمتها وٌحظر علٌها فحص الوقابع 

. التً فصلت فٌها محكمة الموضوع

فالطعن بالنقض ال ٌمكن اعتباره امتدادا لمرحلة المحاكمة
(2)

، بل سلطتها تنحصر 

على مراقبة حسن تطبٌق القانون والذي ٌتمثل فً حسن استخالص القاضً للوقابع وفقا 

                                                 
(1)

 Conseil National Des Barreaux,Op.Cit
   

 .  294 صمرجع سابق، النقض الجنابً،: أحمد فتحً سرور (2)
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لمنطق قضابً سلٌم، هذا المنطق القضابً هو بٌان صحة فهم قاضً الموضوع للواقعة 

واألدلة التً ٌثبتها أو ٌنفٌها، والرد على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرٌة وهو ما 

. ٌطلق علٌها باألسباب الواقعٌة

فاألسباب الواقعٌة هً إثبات وجود الواقعة والظروف المحٌطة بها واستخالص 

حقٌقتها وتحدٌد لألدلة التً تثبتها أو تنفٌها
(1)

 .

من خالل هذا التعرٌف تبرز األهمٌة الكبرى لبٌان األسباب الواقعٌة فً الحكم 

الجزابً، فهً التً تحدد نطاق رقابة المحكمة العلٌا على االقتناع الموضوعً للقاضً 

الجزابً دون المساس بمبدأ حرٌته فً االقتناع، حٌث أن مرحلة تقدٌر قاضً الموضوع 

لألدلة واطمبنانه لها من عدمه هً مرحلة ذاتٌة تخرج من نطاق رقابة المحكمة العلٌا، كما 

أن أسباب تقدٌر العقوبة وفقا لحدودها القانونٌة المتراوحة بٌن الحد األقصى والحد األدنى 

ال ٌخضع لرقابتها على أساس أن المشرع عند تجرٌمه للفعل ووضع العقوبة المترتبة 

علٌها، وضعها وفقا لجسامة هدا الفعل، وبالتالً فإن اختٌار القاضً للعقوبة ما هو إال 

.        تطبٌق إلرادة المشرع

نخلص إلى أن األسباب الواقعٌة إلى جانب األسباب القانونٌة هو غرض من أغراض 

تقرٌر نظام الطعن الذي ٌهدف إلى إبعاد األحكام الجزابٌة عن األخطاء، وذلك عن طرٌق 

. فرض الرقابة على األسباب الواقعٌة من حٌث كفاٌتها ومنطقٌتها

األساس القانونً المتداد رقابة المحكمة العلٌا لألسباب الواقعٌة - 1

 القانون الفرنسً 1-1

نص المشرع الفرنسً على امتداد رقابة محكمة النقض لألسباب الواقعٌة فً نص 

 ق إ ج ف، حٌث أنه بموجب هذا النص فإن رقابة محكمة النقض هً رقابة 593المادة

قانونٌة ال تقف عند مجرد الوجود الشكلً لألسباب ولكنها تنفذ للمضمون
(2)

، وتكون هذه 

األسباب كافٌة إذا بٌنت الواقعة والظروف المحٌطة بها والشروط الالزمة للعقاب لتبرٌر 

. التطبٌق الصحٌح للنموذج القانونً

 القانون المصري 1-2

                                                 
. 255مرجع سابق، ص، النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة:  علً محمود علً حمودة(1)
.  304مرجع سابق، ص، النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة: علً محمود علً حمودة(2)
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ٌرجع األساس القانونً المتداد رقابة محكمة النقض المصرٌة لألسباب الواقعٌة إلى 

 ق إ ج مصري التً تنص على وجوب بٌان الواقعة المستوجبة للعقوبة 310نص المادة

. والظروف المحٌطة بها، وذلك لتمكٌن محكمة النقض من مراقبة سالمة القانون فٌها

 

 القانون الجزائري 1-3

ٌكمن األساس القانونً لرقابة المحكمة العلٌا لألسباب الواقعٌة فً العدٌد من قراراتها  

بمناسبة النظر فً الطعون المرفوعة إلٌها،  فإلى جانب إلزام القاضً بٌان الواقعة 

المستوجٌة للعقوبة والنصوص القانونٌة المطبقة فً نصوص قانون اإلجراءات الجزابٌة 

إن عدم بٌان الواقعة المسندة إلى » من ق إ ج ج قد قضت المحكمة العلٌا379، 314المواد 

المتهم بٌانا وافٌا فً قرار اإلدانة ٌؤدي إلى النقض، إذا كان النقض ال ٌسمح للمجلس 

«األعلى بممارسة حقه فً الرقابة
(1)

 .

تحدٌد األسباب الواقعٌة الواجب بٌانها - 2

 إن األسباب الواقعٌة التً تخضع لرقابة المحكمة العلٌا تحدد على أساس التفرقة بٌن 

 .األحكام الصادرة باإلدانة واألحكام الصادرة بالبراءة

 األحكام الصادرة باإلدانة 2-1

بٌان الواقعة * 

 إن البٌان الكافً للواقعة محل الدعوى له أهمٌة كبٌرة فً صحة الحكم الجزابً، 

ونعنً ببٌان الواقعة إبراز العناصر التً تؤكد التحقق والتثبٌت من الوجود المادي للوقابع 

المدعاة
(2)

، شرط أن تكون هذه العناصر مستمدة من أوراق الدعوى، حٌث أن أي خطأ فً 

بٌان الواقعة ٌترتب علٌه حتما الخطأ فً الوصف القانونً وبالتالً الخطأ فً تطبٌق 

. القانون

ٌجب لصحة الحكم أو القرار القاضً باإلدانة أن ٌشتمل » فقد قضت المحكمة العلٌا

على بٌان الواقعة المستوجبة للعقوبة بٌانا تتحقق فٌه أركان الجرٌمة والظروف التً وقعت 

                                                 
. 190مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي36. 724، رقم 12/11/1985قرار صادر بتارٌخ ( 1)
. 202مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك( 2)
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«فٌها واألدلة التً استخلصت منها المحكمة أو المجلس ثبوت ارتكابها من طرف المتهم
(1)

 ،

. وٌعنً بٌان الواقعة وظروفها بٌان أركان الجرٌمة والركن السابق علٌها فً بعض الجرابم

 

 توافر الركن السابق على الجرٌمة* 

و مثاله هنا جرٌمة خٌانة األمانة، حٌث تستوجب هذه الجرٌمة لقٌامها وجود عقد 

أمانة
(2)

، كما أن فً جرابم اختالس األموال ٌجب قٌام الركن المفترض وهً وظٌفة 

. الموظف العام

توافر الركن المادي بجمٌع عناصره * 

 ٌجب ذكر األفعال المادٌة أي السلوك المرتكب سواء إٌجابً أو سلبً، مثاله فً 

جرٌمة القتل العمد، إزهاق الروح، وبٌان كذلك النتٌجة فً الجرابم التامة، والبدء فً التنفٌذ 

. وعدم تحقق النتٌجة فً جرابم الشروع ناهٌك عن عالقة السببٌة بٌن الفعل والنتٌجة

توافر الركن المعنوي * 

 ٌجب إثبات الركن المعنوي المتطلب للعقاب، ألن هذا األخٌر فً توافره تتراوح 

و فً حالة الواقعة المستوجبة للعقوبة تتطلب . (القصد الجنابً، الخطأ غٌر العمدي)العقوبة 

. قصدا خاصا، فال بد من إبرازه

توافر الظروف المحٌطة بالواقعة *

 ٌكون بٌان هذه الظروف فً حالة التشدٌد فً العقوبة أو التخفٌف منها، حٌث إذا 

حكمت المحكمة بالتشدٌد أو التخفٌف ال بد علٌها أن تبٌن الظروف التً أحاطت بالواقعة 

. التً أدت إلى إصدار الحكم بهذا الشكل

 وٌعد بٌان الواقعة هو مفتاح رقابة المحكمة العلٌا على الوقابع، فمن خالل هذه 

الرقابة تصل المحكمة إلى هدفها المتمثل فً حسن تطبٌق القانون أو ما ٌعرف باألساس 

القانونً للحكم، فإذا كانت حقٌقة الواقعة مهمله فً ثبوتها وال تبرر الوصف القانونً 

                                                 
. 190مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي8. 702، رقم 08/05/1973قرار بتارٌخ ( 1)
. 266، ص90، س2، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع36. 623، رقم29/10/1985قرار بتارٌخ ( 2)
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المنطبق علٌها فإن ذلك ٌعد نقصا فً األساس القانونً
()

، وبالتالً وجب على المحكمة 

. العلٌا مد رقابتها إلى هذا العٌب

 

 

بٌان النص القانونً العقابً * 

ٌقصد بالنص القانونً العقابً النص التجرٌمً المحدد للجرٌمة والعقوبة المقررة 

لها، ومجرد اإلشارة إلى نص القانون الذي حوكم المتهم بمقتضاه ٌكفً دونما التزام على 

القاضً ببٌان الفقرة التً تتضمن العقوبة أو بٌان تارٌخ صدور التشرٌع الذي تضمن مادة 

العقوبة
(1)

. ، وإغفال الحكم عن ذكر النص القانونً ٌرتب البطالن

إٌ خهٕ انحكى انصادز باإلداَت يٍ بٛاٌ انُص انمإََٙ »و قد قضت المحكمة العلٌا

«انًطبك عهٗ انٕالعت ٚخسحب عهّٛ انُمض
(2)

 .

نشٌر إلى أن قاضً الموضوع إذا اعتمد ظرفا مشددا أو مخففا فً تقرٌر العقوبة 

. وجب اإلشارة فً حكمه إلى النص الذي ٌقرر ذلك

 و لقد اختلفت اآلراء فً حالة ما إذا أخطأ قاضً الموضوع فً ذكر النص القانونً 

المطبق أو لم ٌشر إلٌه، هل ٌؤدي إلى البطالن؟، وخلصوا إلى أنه ما دامت المحكمة العلٌا 

تراقب الشرعٌة من خالل ما إذا كان الوصف القانونً للواقعة ٌؤدي إلى الجرٌمة المثبتة 

وترتب علٌها تطبٌق العقوبة، فإن الخطأ فً ذكر النص القانونً أو عدم اإلشارة إلٌه ال 

. ٌؤثر فً الحكم

 و قد قضت محكمة النقض الفرنسٌة أن ما شاب الحكم من خطأ فً ذكر نص القانون 

الواجب التطبٌق هو من قبل األخطاء المادٌة التً ال تنقض الحكم وإنما ٌمكن 

.   ( ق إ ج فرنس598ًالمادة)إصالحه

 األحكام الصادرة بالبراءة 2-2

                                                 
(


ٌعرف هذا العٌب فً محكمة النقض الفرنسٌة النقص فً بٌانات الواقعة بالنقص فً األساس القانونً، أما فً مصر  (

 .فٌسمى القصور البٌان
.   209مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك(1)
. 193مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي9 .774، رقم 07/01/1975قرار بتارٌخ ( 2)



  التسبيبقاعدةالفصل الثاين              احلكم اجلزائي و 

 133 

الصادرة بالبراءة ال تحتاج إلى عناٌة كبٌرة فً سرد األسباب الواقعٌة  األحكامإن 

مثل ما هو حاصل فً األحكام الصادرة باإلدانة وعلة ذلك أن أحكام البراءة هً كاشفة 

ألصل ثابت فً اإلنسان هو أصل البراءة، لكن هذا ال ٌعنً أن إٌراد األسباب الواقعٌة لٌست 

. له أهمٌة، بل تكمن أهمٌته فً تبرٌر صحة الحكم الصادر و ثقة الخصوم و الرأي العام به

بٌان الواقعة * 

إن بٌان الواقعة والظروف التً أحاطت بها حال الحكم بالبراءة لم ٌثر أي خالف، بل 

ٌكتفً قاضً الموضوع ببٌان السبب الذي دفع بالمحكمة إلى تبربة المتهم عن طرٌق سرد 

. الوقابع دون التفصٌل فٌها

 وعلة ذلك أن أحكام اإلدانة توجب بٌان تفصٌلٌا للواقعة تطبٌقا لمبدأ الشرعٌة الجنابٌة 

. الذي ٌلزم القاضً بأال ٌعاقب إال على جرٌمة منصوص علٌها قانونا

 ق إ ج مصري فإن القاضً الجزابً غٌر ملزم 310 وعمال بمفهوم نص المادة 

قانونا بٌان الواقعة الجنابٌة التً نص فٌها بالبراءة، وأن قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري 

لم ٌشترط أن ٌتضمن الحكم بالبراءة بٌانات معٌنة أسوة بأحكام اإلدانة، وإنه ٌكفً لسالمة 

حكم البراءة أن تشكك المحكمة فً صحة إسناد التهمة إلى المتهم
(1)

 .

 وعدم بٌان الواقعة فً أحكام البراءة حقٌقة تكون فً األحكام التً استندت إلى أسباب 

موضوعٌة كعدم كفاٌة األدلة أو عدم صحتها، لتعلقها باقتناع القاضً بصحة الواقعة ونسبتها 

. للمتهم

 أما إذا استندت البراءة إلى أسباب قانونٌة كتوافر سبب من أسباب اإلباحة أو مانع 

. من موانع المسؤولٌة فإنه ٌلزم بٌان الواقعة لمعرفة وجود هذه األسباب

بٌان النص القانونً * 

إن بٌان النص القانونً حال الحكم بالبراءة ٌكون فً حالة استناد هذه البراءة ألسباب 

قانونٌة، بحٌث أن الفعل المرتكب ٌشكل جرٌمة إال أن هناك ظروف أو موانع إما أدخلته 

. مجال اإلباحة أو عدم العقاب علٌه، وبالتالً وجب ذكر النص القانونً هنا

كما أن البراءة المستندة إلى انتفاء أحد أركان الجرٌمة ٌوجب ذكر النص القانونً 

. لمعرفة أن هذا الركن هو شرط لقٌام الجرٌمة
                                                 

. 135مرجع سابق، ص:  معوض عبد التواب(1)
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أما البراءة المستندة إلى عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها فال مجال وال مبرر 

. لإلشارة إلى النص القانونً

و فً قـضاء المـحكمة العلٌا لم تـفرق بٌن البـراءة المسـتندة ألسباب قانونٌة أو 

 إذا كاَج » موضوعٌة بل جاءت قراراتها شاملة لكل أحكام البراءة، وفً ذلك قضت بأن

ٚسخهزو ذكس انُصٕص انمإََٛت فٙ انحكى انماضٙ باإلداَت،  (ق إ ج) يٍ 9 انفمسة314انًادة

«فإٌ ْرِ انماعدة ال حُطبك عهٗ انحكى انصادز بانبساءة
(1)

 .

األسباب القانونٌة  - ب

بداٌة نشٌر إلى أن المحكمة العلٌا عند بسط رقابتها على المنطق القضابً فً تطبٌق 

: القانون إنما تراقب مسألتٌن أساسٌتٌن

. التكٌٌف القانونً للواقعة المبٌنة -

النص القانونً الذي ٌخضع له من خالل استنباط حكم القانون على الواقعة وٌمتد  -

 .ذلك إلى اختٌار الجزاء الجنابً

وهذا ما ٌطلق علٌها األسباب القانونٌة التً تعنً األسانٌد والحجج القانونٌة التً عن 

طرٌقها ٌلبس القاضً الواقعة التً انتهى بثبوتها الثوب القانونً الذي ٌنطبق علٌها وٌحكم 

بالعقوبة المقررة قانونا بها
(2)

 .

وما دام التكٌٌف القانونً ٌرد على الواقعة محل الدعوى، فإن كثٌرا ما تختلط الواقعة 

مع محل التكٌٌف فٌصعب تحدٌد مجال رقابة المحكمة العلٌا، مما ٌستدعً ضرورة التمٌٌز 

بٌن الواقع والقانون
()

، لكً نحدد هل أن رقابة المحكمة العلٌا على تكٌٌف الوقابع هً رقابة 

على الوقابع أم على منطق استخالص الوقابع؟ 

 التكٌٌف القانونً للواقعة محل الدعوى -1

سبق وأن تعرضنا لمفهوم التكٌٌف القانونً للواقعة
( )

وتطبٌق النص القانونً علٌها 

. وذلك وفق منهج التفسٌر وذلك عند حدٌثنا عن البناء القانونً للحكم الجزابً

                                                 
 195مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي31. 730، رقم 01/03/1983 قرار صادر بتارٌخ (1)
 .340النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(2)
(


الواقع والقانون هم مادة الحكم الجزابً، فلوال الواقعة ما تحرك القانون وظهر فً الواقع المادي، ولوال القانون ما  (

 .خضعت الواقعة لنص التجرٌم
(

  ) هذا النوع ٌسمى التكٌٌف الموضوعً، وهناك التكٌٌف اإلجرابً الذي ٌتعلق بالوقابع اإلجرابٌة مثل مضً المدة أو
  .   تقادم الدعوى الجزابٌة
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و بالتالً فإن هذه العملٌة التً ٌقوم بها القاضً الجزابً لٌست عملٌة آلٌة بل هً 

عملٌة عقلٌة ذهنٌة تعبر عن االستدالل القضابً الذي ٌقوم به قاضً الموضوع فً فهمه 

للعناصر القانونٌة للواقعة وظروفها، وإعطابها التكٌٌف القانونً الالزم والصحٌح وتطبٌق 

. النص القانونً علٌها

و ما نزٌد علٌه هنا أن التكٌٌف القانونً هو الوسٌلة التً تدخل من خاللها الواقعة 

إلى دابرة القانون وخروج النص القانونً من الواقع المجرد إلى الواقع العملً وبالتالً 

 .ٌلتقً الواقع مع القانون

و على ذلك من واجب المحكمة عند تكٌٌفها للواقعة الجنابٌة أن تتحقق من مدى 

توافر الخصابص التً أوجبها القانون لتوافر الجرٌمة
()

 .

و توافر النموذج القانونً للجرٌمة على هذا النحو ٌنبع أساسا من مبدأ شرعٌة 

الجرابم والعقوبات
(1)

 .

وٌترتب على واجب القاضً الجزابً تكٌٌف الواقعة المثبتة أنه ال ٌتقٌد بالتكٌٌف 

المرفوع إلٌه والذي أثبته غٌره من جهات القضاء، وله فً ذلك إنقاص بعض العناصر 

إذا كانت  »الواقعٌة المرفوعة إلٌه أو إضافة عناصر جدٌدة، وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا 

جهات الحكم مقٌدة بالوقابع المحال إلٌها بموجب ورقة التكلٌف بالحضور أو بموجب أمر أو 

قرار اإلحالة وال ٌجوز لها أن تفصل فً واقعة أخرى غٌر التً عرضت علٌها، إال أن ذلك 

ال ٌعنً أنها مقٌدة بالوصف القانونً الذي أحٌل من أجله المتهم بل أنه من الواجب علٌها أن 

«تعطً للوقابع وصفها القانونً الصحٌح على شرط أن تعلل قضاءها تعلٌال كافٌا
(2)

  .

أما فٌما ٌخص عالقة التكٌٌف بالتسبٌب فإنه من الواضح أن التكٌٌف هو المادة أو 

العنصر المهم فً األسباب القانونٌة للحكم الجزابً، وبالتالً فإن بٌان صحة هذا التكٌٌف 

ومدى اتساقه واتفاقه مع النص القانونً المطبق ال ٌتحقق إال بإٌراد األسباب القانونٌة، 

بشرط أن تكون هذه األسباب واضحة وغٌر غامضة وذلك لفهم حقٌقة التكٌٌف القانونً 

. للواقعة

                                                 
()(11/06/1981ق ع ج، قرار بتارٌخ 32م ) فً حالة تعدد التكٌٌفات القانونٌة للواقعة الواحدة فإنه ٌؤخذ بالتكٌٌف األشد ،

 .237مرجع سابق، ص: جٌاللً بغدادي
(1 )

. 397انُمض انجُائٙ، يسجع سابك، ص: أحًد فخحٙ سسٔز
. 242مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي9 .693 رقم16/04/1974قرار بتارٌخ ( 2)
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 إن القرار القاضً باإلدانة من أجل جنحة السرقة»و فً ذلك قضت المحكمة العلٌا

يكخفٛا باإلشازة إنٗ أٌ انًخٓى اعخسف باألفعال انًُسٕبت إنّٛ دٌٔ ححدٚد ْرِ األفعال َٕٔعٓا 

«ٔطبٛعت األشٛاء انًسسٔلت ٔانًٕاد انمإََٛت انًطبمت ٚسخٕجب انبطالٌ ٔانُمض
(1)

. 

 تطبٌق النص القانونً الذي تخضع له الواقعة -2

 فً الدعوى، تأتً المرحلة الثانٌة من ةبإنتهاء عملٌة التكٌٌف القانونً للواقعة المثبت

مراحل االستدالل المنطقً لقاضً الموضوع والمتمثلة فً إدخال الوصف القانونً للواقعة 

. فً دابرة النموذج القانونً المنطبق علٌها

والنص القانونً هنا هو النص الذي ٌجرم الفعل وٌحدد العقوبة المقررة له، وهنا 

ٌقوم قاضً الموضوع بتطبٌق النص على الواقعة وكذا تفسٌره فً حالة غموضه، ولقد 

أوجب المشرع ذكر النص القانونً حال الحكم باإلدانة ورتب على إغفاله البطالن، أما حكم 

. البراءة فإن عدم ذكر النص القانونً ال ٌرتب البطالن

التمٌز بٌن الواقع والقانون - 3

إن فً رقابة المحكمة العلٌا على األسباب القانونٌة هً فً الحقٌقة رقابة على 

التكٌٌف القانونً للواقعة محل الدعوى، وبالتالً فإن التكٌٌف هو عالقة قانونٌة بٌن الواقعة 

والنص القانونً، فهو إذن مسألة قانونٌة تنجر عن الخطأ فٌها خطأ فً تطبٌق القانون وٌتم 

خضوعها لرقابة المحكمة العلٌا
(2)

 .

ولقد مرت رقابة محكمة النقض على األسباب القانونٌة بعدة تطورات وجهود فقهٌة 

 ربٌس "Barris"حثٌثة لتمٌٌز التكٌٌف القانونً عن الواقع، وقد تزعم هذه النظرٌة الربٌس

. 1822الدابرة الجنابٌة لمحكمة النقض الفرنسٌة سنة

مفاد هذه النظرٌة أن القانون قد عنً بتحدٌد معانً بعض األوصاف مثل الفاعل 

إلخ، إال أنه ترك بعض األوصاف القانونٌة األخرى مثل عالقة السببٌة ..األصلً والشروع

وجسامة الخطأ غٌر العمدي، وبالتالً فإن الخطأ فً القانون ٌتوافر عندما ٌكٌف القاضً 

                                                 
. 338، ص89، س4، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع29. 878 رقم 16/10/1984 قرار بتارٌخ (1)
. 364النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة( 2)
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الواقعة خالفا لوصف قانونً محدد فً النص، أما إذا انصبت المخالفة على وصف قانونً 

غٌر محدد اعتبرت بمثابة خطأ فً الواقع ال رقابة لمحكمة النقض علٌه
(1)

 .

والعلة من ذلك أن عدم تحدٌد المشرع لبعض األوصاف هو بمثابة ترك ذلك لحرٌة 

. القاضً وبالتالً ال رقابة علٌه

هذه النظرٌة لم تسلم من النقد على أساس أنها أقامت فصال تحكمٌا بٌن الجرابم التً 

. حددت عناصرها القانونٌة والتً لم تحدد لها ذلك

كما أن تفوٌض المشرع للقاضً فً تحدٌد معانً األلفاظ لٌس إال تعبٌرا عن إرادة 

. المشرع التً لها مدلول واحد معٌن

وذهب رأي أخر فً التمٌٌز بٌن الواقع والقانون ورقابة محكمة النقض إلى طبٌعة 

التقدٌر الذي ٌقوم به قاضً الموضوع، حٌث أن هناك أفكار ٌمكن تحدٌد معناها سلفا 

بطرٌقة مجردة وهو ما ٌطلق علٌه بالتقدٌر القانونً، وهناك أفكار ال ٌمكن تحدٌد معناها 

سلفا، وإنما ٌمكن للقاضً اإللمام بهذا المعنى فً كل قضٌة على حدا وهو ما ٌسمى بالتقدٌر 

. المادي

ٌتحدد المدلول أو المعنى عن طرٌق  (التقدٌر القانونً)فٌما ٌخص النوع األول 

االستخالص المنطقً المجرد وهو الذي ٌخضع لرقابة محكمة النقض، أما النوع الثانً 

فإن تحدٌد المعنى ٌكون بناءا على إحساس القاضً وبالتالً هذا اإلحساس  (التقدٌر المادي)

. ال ٌمكن أن ٌخضع للرقابة

، الذي فرق بٌن التقدٌر Cournat""و قد توسع بعض الفقهاء فً هذه النظرٌة مثل 

المنطقً والتقدٌر الذي ٌتعلق بضمٌر القاضً وشعوره، وأخضع األول لرقابة محكمة 

النقض ونأى بالثانً عن هذه الرقابة
(2)

 .

لعل أهم نقد وجه لهذه النظرٌة أنها تجاهلت تماما عملٌة التكٌٌف القانونً التً ٌقوم 

بها قاضً الموضوع والتً تنتقل من المحسوس من الوقابع المثبتة فً أوراق الدعوى إلى 

، بحٌث أنه ال ٌمكن أن تكٌف فعل على أنه سرقة ما لم تتوافر (النموذج القانونً)المجرد

                                                 
. 423النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 1)
. 368النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(2)
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العناصر األساسٌة لنموذج السرقة على الوقابع المنسوبة للمتهم، فالتكٌٌف هو الترجمة 

لمفهوم واقعً بواسطة مفهوم قانونً
(1)

 .

أما اآلراء الفقهٌة الحدٌثة فإنها خلصت إلى وجوب الرقابة العامة على التكٌٌف وهذا 

ما تبنته محكمة النقض الفرنسٌة بحٌث أخضعت لرقابتها تكٌٌف الجرابم التً لم ٌحدد 

المشرع أفكارها القانونٌة وأقرت أن الخطأ فً تكٌٌفها ٌعد خطأ فً القانون ٌخضع لرقابة 

. محكمة النقض

وعلى ذلك ٌمكن أن تبرز العالقة بٌن القانون والواقع حٌث أن هذا األخٌر هو علة 

تدخل القانون، وأنه ال أهمٌة له إال فً اللحظة التً ٌصبح فٌها صالحا للتطبٌق القانونً، 

وأن رقابة محكمة النقض على الواقع تتحدد فً المنطق القضابً فً استخالصه، أما الرقابة 

على التكٌٌف القانونً فإنها تمتد إلى مطابقة الواقع على القانون
(2)

 .

نذكر أن فً بعض الحاالت ٌكون الحكم مشوبا بالخطأ إال أنه ٌكون مبررا، وذلك إذا 

كانت العقوبة المحكوم بها وفقا للنص القانونً الخاطا هً ذاتها المقررة فً النص القانونً 

. الصحٌح المنطبق علٌها وهذا ما ٌعرف بالعقوبة المبررة

قد ٌقع الخطأ فً ذكر النص القانونً المنطبق  »و فً ذلك قضت المحكمة العلٌا 

على الواقعة وال ٌؤدي ذلك إلى النقض إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم مبررة ألن 

 من ق إ ج تنص صراحة على أن الخطأ فً القانون المستشهد به لتدعٌم اإلدانة 502المادة 

«ال ٌتخذ سببا للنقض متى كان النص الواجب التطبٌق ٌقرر نفس العقوبة
(3)

 .

التدلٌل فً األحكام  : ثانٌا

ٌقصد بالتدلٌل إبراز األدلة القانونٌة والموضوعٌة التً كونت عقٌدة المحكمة وكانت 

سندا لقضاء الحكم فٌها
(4)

 .

فالتدلٌل هو جزء من األسباب وهو مراعاة ضوابط معٌنة فً سرد األدلة واالستدالل 

بها، هذه الضوابط هً وضوح الدلٌل وضوحا تاما ال غموض فٌه، ومنسق بٌنه وبٌن باقً 

األدلة، بحٌث ال ٌنقض بعضها البعض وٌتسق مع منطوق الحكم، فٌكون الدلٌل جازما 

                                                 
. 99األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجزابٌة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(1)
. 429النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 2)
. 262مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي27. 840 رقم 29/12/1982 قرار بتارٌخ (3)
 .251مرجع سابق، ص: محمد علً الكٌك( 4)
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ومنطقٌا ومستساغا
(1)

، ناهٌك عن باقً الضوابط التً تحكم الدلٌل الجنابً ككونه له أصل 

ثابت باألوراق وولٌد إجراءات مشروعة ونشٌر إلى أنه ٌستوي حكم اإلدانة مع حكم البراءة 

فً وجوب مراعاة هذه الضوابط إال أنه بالنسبة لحكم البراءة ٌكفً التشكٌك فً صحة إسناد 

التهمة إلى المتهم وذكر سببا واحدا ٌدعوها إلى تبربته دون ذكر جمٌع األسباب فالمعلوم أن 

التدلٌل فً األحكام ٌبرز مدى توفر الٌقٌن لدى القاضً الجزابً من عدمه إذا ما أصدر 

. حكمه باإلدانة

 التدلٌل الواضح -أ

التدلٌل الواضح أن تكون األسباب التً استند علٌها القاضً فً حكمه كافٌة لٌستقٌم 

منطوق الحكم بها، أي تكون كافٌة اإلقتناع بما قـضى به فً منطوقه سواء كان باإلدانة أو 

البراءة
(2)

 .و ٌكون التدلٌل واضحا إذا لم ٌلبسه غموض أو إبهام وأن ٌكون غٌر متناقض. 

ذكر مؤدى الدلٌل دون غموض أو إبهام - 1

ٌجب اإلشارة إلى الدلٌل الذي كونت المحكمة منه عقٌدتها، وبٌان مؤداه ومضمونه، 

وذلك للتحقق من صحة االستدالل الذي قام به القاضً الجزابً فً الوصول إلى النتٌجة 

. التً انتهى إلٌها

هذا المؤدى أو المضمون ٌجب أن ٌكون فً عبارات واضحة ال إبهام فٌها وبطرٌقة 

. وافٌة وكافٌة و إال عد قصورا فٌه

 ٌكون مشوبا بعٌب القصور فً التعلٌل وٌتعٌن »وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا 

نقضه قرار اإلدانة الذي ٌكتفً بالقول أن المتهم اعترف باألفعال المنسوبة إلٌه دون بٌانها 

«وتحدٌد الجرٌمة المكونة لها حتى ٌتمكن المجلس األعلى من ممارسة حقه فً الرقابة
(3)

 .

من خالل هذا القرار نستشف وجوب ذكر مؤدى الدلٌل ومضمونه دون اإلشارة إلٌه 

فقط، وذلك حتى ٌسمح للمحكمة العلٌا من مراقبة حسن تطبٌق القانون تطبٌقا صحٌحا على 

. الواقعة المثبتة فً الحكم

ما تجدر مالحظته هو أن محكمة الموضوع ملزمة بالتدلٌل على األدلة التً لها أثر 

. فً تكوٌن عقٌدتها والتً كانت أساس الحكم الصادر
                                                 

 .391مرجع سابق، ص: إٌمان محمد علً الجابري( 1)
 .164مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب (2)
 .188مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي19. 530، رقم 19/03/1985قرار بتارٌخ ( 3)
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كما أن موضع الدلٌل من أوراق الدعوى وتحدٌد المحاضر التً أخذ بها ال تلزم 

المحكمة ببٌانه
(1)

 .

عدم تناقض األدلة - 2

 ال ٌنبغً أن تكون أسباب الحكم متناقضة، حٌث هذا التناقض ٌؤدي إلى أن هذه 

األسباب كأن لم تكن، فهذا التناقض تتماحى به األسباب، وال ٌبقى بعدها ما ٌمكن حمل 

. الحكم علٌه

و التناقض بٌن األدلة ٌؤدي إلى الفساد فً االستدالل، وأن صحة هذا االستدالل 

ٌقتضً التناسق بٌن األدلة
(2)

 .

و ٌتخذ هذا التنـاقض ثالث صور هً تنـاقض األسباب والمنطوق أو فٌما بٌنها أو 

. فً عبارات المنطوق

فمثال ال ٌمكن أن تؤسس اإلدانة على ذكر أسباب الواقعة غٌر الثابتة، والخالصة أنه 

متى تناقضت األسباب تناقضا بٌنا فً التدلٌل فإن ذلك ٌعتبر من العٌوب الجوهرٌة التً 

. توجب نقض الحكم

 إذا وجدت فً نفس الملف نسختان »فقد جاء فً إحدى قرارات المحكمة العلٌا 

لورقة األسبلة وكانت البٌانات الواردة فٌها متضاربة حول اإلجابة على السؤال المتعلق 

باإلدانة، بحٌث تنص األولى على أن هذه اإلجابة كانت بالنفً بٌنما تشٌر الثانٌة إلى أن 

«، فإن مثل هذا التضارب ٌترتب علٌه البطالن والنقضباإلجابة قد حصلت باإلٌجا
(3)

 .

التدلٌل المستساغ - ب 

إن قاضً الموضوع حٌن قٌامه بعملٌة استخالص النتابج من المقدمات فً الدعوى 

الجزابٌة لالنتهاء إلى النتٌجة التً تأخذ صورة الحكم الجزابً ٌجب أن ٌكون هذا 

االستخالص مستساغا، بمعنى أن ٌكون الدلٌل المعول علٌه مؤدٌا إلى ما رتبته علٌه من 

. نتابج من غٌر تعسف فً االستنتاج وال تنافر مع العقل والمنطق

                                                 
 .164مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب( 1)
 .161مرجع سابق، ص: عاطف فؤاد صحصاح( 2)
 .156، ص92، س1، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع46. 312، رقم 19/01/1988 قرار بتارٌخ(3)
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وهذا لن ٌكون إال إذا فهم القاضً كل دلٌل وقٌمته واألثر الذي ٌحدثه ألن هذا الفهم 

ٌساعده على أن ٌصل إلى حقٌقة األدلة عن طرٌق استقرابها استقراءا قانونٌا ومنطقٌا، 

وحتما سٌترتب علٌه استنتاج تتالقى فً قبولها وتصدٌقها العقول
(1)

 .

والنتٌجة التً تترتب على تخلف هذا االستنتاج أو االستخالص عقال هو صدور حكم 

. مشوبا بالفساد فً االستدالل

وهنا تبرز وظٌفة المحكمة العلٌا فً رقابة ما إذا كان من شأن األسباب أن تؤدي إلى 

الحكم بإدانة المتهم بالسرقة : النتٌجة التً خلصت إلٌها، فإذا كان العكس نقضت الحكم مثاله

استنادا فقط إلى ضبط المسروقات لدٌه دون وجود أدلة أخرى أو قوانٌن تفٌد أنه هو الذي 

سرقها، فربط السرقة بالحٌازة فقط هو استخالص غٌر سابغ
(2)

 .

 من ق ا ج وٌتعٌن نقضه قرار 379 ٌعد خارقا للمادة »وقد قضت المحكمة العلٌا

غرفة االستبنافات الجزابٌة القاضً بإدانة ثمانٌة متهمٌن من أجل السرقة وإخفاء المسروق 

والمشاركة دون بٌان الفاعلٌن األصلٌٌن من الشركاء ومن ثبت فً حقهم السرقة ومن أدٌنوا 

«من أجل إخفاء المسروقات
(3)

 .

 

 

بٌان أسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة - ج

ٌقصد بالطالبات الهامة والدفوع الجوهرٌة فً نطاق الدعوى الجزابٌة، كل ما ٌتقدم 

به الخصوم فٌها من طلبات بغٌة تحقٌقها، والدفوع هً التً تترتب على األخذ بها عدم 

ثبوت التهمة على المتهم
(4)

 .

لو – الذي ٌترتب علٌه »و قد عرفت محكمة النقـض المصرٌة الدفـع الجوهري بأنه 

تغٌٌر وجه الرأي فً الدعوى، فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاٌة األمر فٌه - صح

                                                 
 52األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنابٌة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(1)
 .159مرجع سابق، ص:  عاطف فؤاد صحصاح(2)
 .191مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي23. 323، رقم 18/01/1983 قرار صادر بتارٌخ (3)
 .210مرجع سابق، ص:  رمزي رٌاض عوض(4)
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دون تعلٌق ذلك على ما ٌقدمه المتهم تأٌٌدا لدفاعه أو ترد علٌه أسباب سابغة تؤدي إلى 

«إطراحه 
(1)

 .

 ق ا ج ج على وجوب المحكمة الرد على الطلبات الهامة 352وقد نصت المادة 

 والمحكمة ملزمة باإلجابة على المذكرات المودعة على هذا »والدفوع الجوهرٌة بقولها 

الوجه إٌداعا قانونٌا ٌتعٌن علٌها ضم المسابل الفرعٌة والدفوع المبداة أمامها للموضوع 

. «والفصل فٌها بحكم واحد ثبت فٌه أوال فً الدفع بعد ذلك فً الموضوع

وتعد هذه الطلبات والدفوع وسٌلة فعالة لضمان تحقٌق العدالة ومتصلة اتصاال وثٌقا 

بأساس األحكام الجزابٌة المبنٌة على الٌقٌن، فمتى كان األصل فً اإلنسان البراءة فهذا ٌقٌن 

ال ٌهدم إال بٌقٌن مثله هو اإلدانة، وإذا كانت الطلبات والدفوع صحٌحة ولم ٌرد علٌها، فإن 

ذلك ٌؤدي إلى هدم أدلة اإلدانة، وبالتالً هذا ٌؤثر على الٌقٌن الذي ٌجب أن تبنى علٌه 

دفوع قانونٌة وهً الدفوع التً تتعلق بوقوع الجرٌمة : األحكام الجزابٌة والدفوع ثالث أنواع

ونسبتها للمتهم، ودفوع موضوعٌة وهً متعلقة بقانون العقوبات كدفع المتهم بتوافر سبب 

من أسباب اإلباحة، ودفوع شكلٌة تتعلق باإلجراءات الشكلٌة كعدم اختصاص المحكمة 
(2)

 .

 

 

والتزام المحكمة بالرد على الطلبات والدفوع مرتبط بتوافر شروط فً هذه األخٌرة 

: تتمثل فً

بمعنى الذي ٌقرع سمع المحكمة وٌشتمل على بٌان ما ٌرمً : أن ٌكون جازما وصرٌحا -

إلٌه به
(3)

 .

أي أن ٌكون الفصل فٌه الزما :  أن ٌكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أو مننتجا -

للفصل فً موضوع الدعوى بمعنى أن ٌتعلق بتخفٌف دلٌل ٌكون له أثره فً الحكم
(4)

. 

وهو شرط شكلً ٌتعٌن إثارته قبل قفل : أن ٌقدم الطلب أو الدفع قبل إقفال باب المرافعة -

باب المرافعة، ونشٌر هنا إلى أن هناك بعض الدفوع التً تتعلق بالنظام العام والتً 
                                                 

شرح قانون اإلجراءا ت الجنابٌة، مرجع :  مشار إلٌه فً، محمود نجٌب حسن21/02/1972ً نقض جنابً بتارٌخ(1)
 .931سابق، ص

 .410مرجع سابق، ص:  موالي ملٌانً بغدادي(2)
 .212مرجع سابق، ص: رمزي رٌاض عوض (3)
 .332النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة (4)
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ٌحق للخصوم إثارتها ألول مرة أمام محكمة وتلتزم هذه األخٌرة أٌضا بإثارتها من تلقاء 

 .نفسها حتى لو لم ٌثرها الخصوم

وقد أضٌف شرط آخر هو عدم تعلق الطلب أو الدفع الجوهري بالسلطة الممنوحة 

للقاضً فً تقدٌر األدلة، بمعنى أن حرٌة القاضً الجزابً فً قبول أو تقدٌر دلٌل إطمأن 

إلٌه أو استبعده ال ٌخضع للرقابة علٌه من طرف المحكمة العلٌا، وبالتالً فإن الدفوع 

والطلبات التً ترد على هذه السلطة ال تلتزم المحكمة بالرد علٌها إذن تتوافر هذه 

الشـروط، الطلبات الهامة والدفــوع الـجوهرٌة وعدم الرد علٌها من طرف المحكمة أو 

. إغفالها دون ذكر األسباب لذلك ٌعتبر عٌب فً الحكم ٌستوجب البطالن

وعلة ذلك أن هذه الطلبات والدفوع تضعف األسس المنطقٌة أو القانونٌة المعتمدة فً 

إصدار الحكم، وٌستوي فً ذلك األحكام الصادرة باإلدانة والبراءة ومن أمثلة الطلبات 

: والدفوع الواجبة التسبٌب

الطلبات - 1

هذه الطلبات تعد طلبات جوهرٌة تؤثر فً الرأي النهابً للمحكمة كمن ٌطلب من 

المحكمة السماح له بتقدٌم مستندات تثبت كٌد االتهام بالنسبة إلٌه أو طلب سماع شهود 

. النفً، فهذه الطلبات تعد هامة الرتباطها بحق الدفاع المكفول قانونا

وما ال ٌعد طلبات هامة طلب التأجٌل أو التصرٌح بتقدٌم مستندات فهذه الطلبات 

. تتعلق بمفترضات الدفاع فقط

 الدفوع- 2 

 هً دفوع إما تتعلق بالواقع أو القانون، كنفً ركن من أركان الجرٌمة أو إثبات 

عدم صحة الواقعة أو الدفع بوجود سبب من األسباب اإلباحة، فكل هذه الدفوع سواء كانت 

واقعٌة أو قانونٌة تعد من بٌن الدفوع الجوهرٌة التً تلتزم المحكمة بالرد علٌها وإال ترتب 

علٌها بطالن الحكم،وٌستوي فً ذلك أن المحكمة إذ لم ترد على الطلبات الهامة والدفوع 

. الجوهرٌة بٌان أسباب عدم الرد على ذلك
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أن القاضً إذا كان حرا فً عدم تحقٌق وجه »وقد قضت محكمة النقض المصرٌة 

«الدفع فإن من واجبه أن ٌبٌن لماذا هو ٌرفض الطلب
(1)

 .

واألساس القانونً اللتزام المحكمة بعرض دفاع الخصوم وطلباتهم والرد علٌها 

. احترام حقوق الدفاع والتزام المحكمة بتسبٌب الحكم: مرده أمران

المطلب الثالث 

 أثرتخلف قاعدة التسبٌب 

تعد أسباب الحكم الجزابً الدعامة األساسٌة لمنطوق الحكم، فإذا خال هذا الحكم من 

األسباب تعذر على المحكمة العلٌا مراقبة حسن تطبٌق القانون وعلى هذا كانت هذه األسباب 

. ضمانة أساسٌة لتمكٌن المحكمة العلٌا من بسط رقابتها على األحكام الجزابٌة

فالقاضً الجزابً عند تسطٌره لمضمون اقتناعه من حٌث الواقع والقانون والمتجسد 

فً االلتزام بتسبب األحكام الجزابٌة قد تتعرض هذه األخٌرة لبعض الشوابب التً تصٌب 

. نسق القواعد الضابطة للتسبٌب

فإما أن ٌغفل القاضً كلٌة عن ذكر أسباب حكمه أو تسطٌرها فتكون هً والعدم 

سواء فٌجًء الحكم خالٌا من األسباب وهو ما ٌعرف بانعدام األسباب وإما ورود األسباب 

لكن لٌس بالقدر الكافً السابغ فً بٌان الواقعة والظروف المحٌطة بها أو القصور فً تحدٌد 

أركان كل جرٌمة على حدا كما ٌتطلبها القانون وتدخل تحت طابلتها القصور فً الرد على 

. الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة، وهذا ما ٌعرف بشابة القصور فً التسبٌب

أما إذا شاب استدالل القاضً من حٌث استخالصه للواقعة وظروفها واألدلة الثابتة 

فً أوراق الدعوى فساد ٌخالف العقل والمنطق، فإن ذلك ٌرتب بطالن الحكم وهو ما ٌعرف 

. بشاببة الفساد فً االستدالل

وقبل ذلك نشٌر إلى نقطة هامة هً أن القانون رسم شكال معٌنا للحكم الجزابً 

وبالتالً فإن عٌوب التسبٌب تمس شكل الحكم ال منطوقه، حٌث أنه وفقا لمحكمة النقض فً 

فرنسا، بلجٌكا وإٌطالٌا فإن هذه الدول تعد عٌب التسبٌب مجرد عٌب شكلً فً الحكم
(2)

 .

 األسباب عدامإن: الفرع األول
                                                 

النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً : ، مشار إلٌه فً علً محمود علً حمودة20/12/1928نقض جنابً بتارٌخ  (1)
 .339فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص

(2( 
J.Boré,Op.Cit, p602. 
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عند تعرضننا للمقومات األساسٌة للحكم الجزابً تحدثنا عن أسباب الحكم كجزء هام 

من أجزابه سواء بالنسبة للخصوم أم بالنسبة للمحكمة العلٌا، فبالنسبة للخصوم فإن األخذ 

بنظام الطعن فً األحكام ٌعطً الفرصة لهم بإعادة طرح النزاع من جدٌد أمام الجهة 

. اإلستبنافٌة، إذ رأوا أن الحكم معٌبا ولن ٌتأتى ذلك إال بوجود األسباب الكافٌة لهذا الحكم

أما بالنسبة للمحكمة العلٌا فإن مفتاح بسط رقابتها على األحكام الجزابٌة لحسن 

. تطبٌق القانون ٌكون من خالل أسباب الحكم

ولذلك فإن تسطٌر القاضً الجزابً لمضمون اقتناعه المعلن فً الحكم الجزابً 

 .انعدام األسباب عدة صور منها والخالً من األسباب المؤدٌة إلٌه وجب نقضه، وٌتخذ

  الكلً لألسبابنعدام اإل:أوال

حٌث أن الحكم الجزابً ٌأتً خالٌا بصفة كلٌة من أسبابه أي من بٌان الواقعة 

. وظروفها وبٌان األدلة التً تثبتها وتنسبها للمتهم، وذلك حالة الحكم الصادر باإلدانة

ولقد استقر قضاء المحكمة العلٌا عندنا وفً محكمة النقض المصرٌة على أن خلو 

لما كانت األسبلة واألجوبة »الحكم من أسبابه ٌؤدي إلى البطالن، حٌث قضت المحكمة العلٌا

هً بمثابة التعلٌل فً مواد الجناٌات وكانت ورقة األسبلة هً المصدر الربٌسً للحكم 

الصادر فً الدعوى الجنابٌة ألن التوقٌع علٌها ٌقع حاال من طرف الربٌس والمحلف األول 

«قبل النطق بالحكم فإن عدم إقامتها ٌترتب علٌه البطالن
(1) 

وقد تتخذ صورة انعدام األسباب فً أحكام المحاكم اإلستبنافٌة عند نظرها للطعون 

المرفوعة من المحاكم أول درجة، وذلك بتأٌٌد حكم هذه األخٌرة دون أن نشٌر إلى تبنً 

. أسبابها

ٌعتبر خالٌا من األسباب وٌستوجب النقض قرار المجلس »حٌث قضت المحكمة العلٌا

القضابً الخالً من التعلٌل والمؤٌد لحكم ابتدابً ال ٌشٌر إلى األفعال المنسوبة إلى المتهم 

«وال النصوص القانونٌة المنطبقة علٌها
(2)

 .

                                                 
 .187مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي11. 838 رقم 30/02/1975 قرار صادر بتارٌخ (1)
. 275، ص90، س1، المجلة القضابٌة للمحكمة العلٌا، ع27. 148 رقم 29/05/1984 قرار صادر بتارٌخ (2)
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ولقد أثٌرت مسألة تحرٌر الحكم على نموذج مطبوع وانتهى فً األخٌر إلى أن هذا 

الحكم ما دام قد أستوفى أسبابه فً النموذج المطبوع بما ٌتفق مع منطوق الحكم فهذا ال 

ٌعنً انعدام األسباب
(1)

 .

التسبٌب المجمل أو الغامض     : ثانٌا

 مفاده ورود األسباب بصٌغة مجملة و غامضة ومبهمة، حٌث ال تبرر الهدف من 

وجوب تسبٌب األحكام الجزابٌة والتً تعنً إٌراد الحجج واألسانٌد الموصلة للنتٌجة بحكم 

 .اللزوم المنطقً، ولن ٌتأت ذلك إال ببٌان جلً ومفصل لهذه األسباب

ال ٌصح كأساس لإلدانة قرار المجلس القاضً باإلدانة إذا » وقد قضت المحكمة العلٌا

«اقتصر على القول بأن الوقابع ثابتة فً حق المتهم
(2)

 .

تناقض األسباب : ثالثا

فٌهدم الجزءان معا، ، إن تناقض األسباب ٌعنً أن كل جزء ٌهدم الجزء الذي ٌناقضه

فٌصٌر الحكم وكأنه خالٌا من األسباب
(3)

: ، وله عدة صور

 

التناقض بٌن األسباب - أ

إن الحكم المتناقض فً أسبابه ٌعنً أن األسباب تنفً بعضها البعض وتتخد أحد 

: األمرٌن

وٌقصد به التناقض بٌن الظروف المادٌة التً أثبتها قاضً : التناقض بٌن الواقع والقانون- 1

الموضوع فً حكمه، وبٌن طبٌعتها القانونٌة التً ٌجب أن تقرر لها وتوصف بها قانونا، 

أن التناقض ال ٌتصور حدوثه '' Pierre De Chauverou'' حٌث ٌرى الفقٌه الفرنسً

حقٌقة بٌن ظروف الواقعة وبٌن النتٌجة التً ٌستخلصها القاضً، بل ٌتصور حدوثه بٌن 

القدر الذي استخلصه قاضً الموضوع من هذه الظروف وبٌن القدر الذي ٌنبغً أن 

ٌستخلصه المنطق السلٌم عنها
(4)

 .

                                                 
 .320النقض الجنابً، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(1)
 .188مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي25. 773 رقم 16/07/1981 قرار صادر بتارٌخ (2)
 .166مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب (3)
 . وما بعدها513مرجع سابق، ص:  رؤوف عبٌد(4)
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هنا ٌتعلق التناقض بٌن أسباب الواقع وهو المحل : التناقض بٌن األسباب المتعلقة بالواقع- 2

. الذي تقع علٌه رقابة المحكمة العلٌا فً تقدٌر مسابل الواقع

ومن أمثلة هذا التناقض أن فاعل ٌقوم بجرٌمة الضرب والجرح عن قصد وفً نفس 

الوقت ٌقوم بتصرفه هذا نتٌجة الغضب دون قصد، ففً هذا التسبٌب تناقض واضح ٌوجب 

النقض 
(1)

 .

التناقض بٌن األسباب والمنطوق - ب

ٌحدث هذا التناقض إذا كانت األسباب تؤدي إلى نتٌجة مختلفة عن تلك التً بدت فً 

منطوق الحكم، أو أن النتٌجة التً حواها المنطوق تتعارض مع األسباب
(2)

، وبالتالً فإن 

تناقض األسباب مع المنطوق ٌؤدي إلى انعدام األسباب كأن لم تكن ذلك أن األسباب 

. والمنطوق ٌربطها رباط وثٌق، فالمنطوق هو النتٌجة التً تترتب على األسباب

ومن صور التناقض بٌن األسباب والمنطوق تعدٌل المحكمة اإلستبنافٌة منطوق 

. الحكم االبتدابً دون ذكر أسباب هذا التعدٌل وأحالت فً تسبٌبها إلى أسباب الحكم االبتدابً

وقد ٌتخذ التناقض صورة تخاذل األسباب التً تحتاج إلى قدر كبٌر من الفهم للكشف 

علٌه، وٌصبح هذا التخاذل فً أسباب الحكم كأنه بال أسباب وإذا كان انعدام األسباب كلٌة 

ٌؤدي إلى بطالن الحكم، فإن االنعدام الجزبً هو كذلك ٌبطل الحكم، شرط أن ٌكون هذا 

االنعدام الجزبً مؤثر فً منطوق الحكم، فإن األسباب الواردة ال تستطٌع أن تعطً أساسا 

. قوٌا للحكم

هذه الصورة هً الغالبة فً األحكام الجزابٌة، وتتمثل فً عدم الرد على الطلبات 

الهامة والدفوع الجوهرٌة، فعدم الرد علٌهم هو عدم التسبٌب فً جزء منها فقط وهذا ٌبطل 

. الحكم وهنا ٌسمى قصورا فً التسبٌب

 القصور فً التسبٌب: الفرع الثانً

إن امتداد رقابة محكمة النقض على مضمون االقتناع الموضوعً للقاضً الجزابً 

ٌكون من خالل الرقابة على أسباب الحكم، فإذا كانت هذه األسباب كافٌة وجاءت وفق منهج 

. سلٌم معبر فً الواقع والقانون عن مضمون االقتناع ووفق منطق سلٌم جاء الحكم صحٌحا

                                                 
(1)

 J.Boré,Op.Cit, p616. 
 .653النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(2)
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أما إذا لم تسطر األسباب بطرٌقة كافٌة وسابغة ببٌان الواقعة وظروفها ومضمون 

األدلة التً أدت إلى النتٌجة والرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة شاب الحكم عٌب 

 .القصور فً التسبٌب

إذا فالقصور فً التسبٌب هو عجز األسباب الواقعٌة
()

 عن بٌان العناصر التً تكون 

منها مضمون االقتناع الموضوعً للقاضً الجزابً والتً أفضت إلى الحكم الذي انتهى 

إلٌه
(1)

 .

والقصور فً التسبٌب إما أن ٌرجع إلى القانون الموضوعً أو القانون 

. )عدم الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة(اإلجرابً

 

 

القصور الذي ٌرجع إلى القانون الموضوعً : أوال

القصور فً بٌان العناصر األساسٌة للواقعة وظروفها - أ

الحكم باإلدانة  -1

إستوجب القانون حال الحكم باإلدانة بٌان واقعة الدعوى والتثبت من وجودها 

المادي، ولم ٌرسم لصٌاغة الحكم لواقعة الدعوى شكال معٌنا، فمتى كان مجموع ما أورده 

الحكم كافٌا فً فهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققا لحكم القانون
(2)

 .

 وعلى ذلك فإن بٌان الواقعة ٌفٌد بٌان أركان الجرٌمة الثالث، الركن المادي والركن 

المعنوي والركن المفترض، كما فً جرابم االختالس
()

، بحٌث أن عدم بٌان الحكم لألعمال 

 أو السلبٌة ٌعد قصورا فً التسبٌب، كما أن إبراز القصد الجنابً فً الركن ةالمادٌة اإلٌجابً

. المعنوي أمر ضروري

ٌقرر القانون وضع السؤال الربٌسً المتعلق باإلدانة »وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا

مع إبراز جمٌع عناصر الواقعة المكونة للجرٌمة، وأي مخالفة لذلك ٌؤدي إلى النقض، أو 

                                                 
(


األسباب القانونٌة ال تبطل الحكم بل تملك المحكمة العلٌا عند االقتضاء تكملة هذه األسباب أو تعدٌلها بما ٌتفق مع  (

.  القانون
. 669النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص:  علً محمود علً حمودة(1)
 . 341النقض الجنابً، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(2)
() 130،ص أنظر فً تفصٌل أركان الجرٌمة فً الفرع الخاص باألسباب الواجب بٌانها فً األحكام الجزابٌة
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الحكم المطعون فٌه جاءت أسبلته الربٌسٌة ناقصة لم تبرز القصد الجنابً للواقعة وال صفة 

«مما ٌجعله مشوبا بالقصور الهٌبة التً تملك األصول
(1)

 .

وٌكمن القصور أٌضا فً عدم بٌان الظروف المحٌطة بالواقعة، حٌث أن هذه 

. الظروف من شأنها أن تغٌر فً النموذج القانونً للواقعة، وعلٌه وجب بٌانها

الحكم الصادر بالبراءة - 2

ٌختلف الحكم الصادر بالبراءة عن الحكم الصادر باإلدانة فً شوابب قصور حكمه 

. على أساس مبدأ قرٌنة البراءة المتأصلة فً اإلنسان

وكما سبق وأن تطرقنا له فإن الحكم بالبراءة ٌكفً فٌه أن ٌشكك قاضً الموضوع 

فً األدلة وأن ٌحٌط بأوراق الدعوى إحاطة كافٌة وأن هذه األدلة غٌر كافٌة وغٌر ٌقٌنٌة 

. لتأسٌس اإلدانة

 نشٌر إلى أن الحكم بالبراءة ٌتأسس على أسباب موضوعٌة تتعلق بتفنٌد أدلة اإلثبات 

الموجودة بأوراق الدعوى وااللتزام بالحقابق الثابتة فٌها وأسباب قانونٌة، هذه األخٌرة ٌجب 

أن تذكر فً الحكم الجزابً حتى ٌمكن مراقبة توفر هذا السبب وفقا للشروط المحددة 

. قانونٌا، وٌستوي فً ذلك أسباب البراءة الشكلٌة كعدم توافر الشروط الالزمة لقبول الدعوى

عدم بٌان مضمون األدلة التً ٌستند إلٌها الحكم  - ب

استقر الرأي فقها وقضاءا على ضرورة بٌان مضمون األدلة التً كونت منها 

المحكمة اقتناعها، حٌث أنه ال ٌكفً أن ٌبٌن القاضً الجزابً الواقعة وظروفها وفقا 

للنموذج القانونً الذي ٌنطبق علٌها، وبٌان النص القانونً الذي ٌخضع له، ولكن ٌجب 

. اإلشارة إلى الدلٌل الذي قاد الواقعة إلى إسنادها للمتهم

وبٌان مضمون األدلة ٌقتضً أن تكون واضحة غٌر مبهمة وال غامضة وفً ذلك 

ٌجب أن ال ٌجهل الحكم أدلة الثبوت فً الدعوى، بل علٌه »قضت محكمة النقض المصرٌة

أن ٌبنٌها بوضوح، بأن ٌورد مؤداها فً بٌان متصل ٌتحقق به الغرض الذي قصده الشارع 

من تسبٌب األحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبٌق القانون تطبٌقا 

«صحٌحا
(2)

 .

                                                 
 .553، االجتهاد القضابً للغرفة الجنابٌة، مرجع سابق، ص253631، ملف رقم 24/10/2000قرار بتارٌخ ( 1)
 . 325النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: ، مشار إلٌه فً أحمد فتحً سرور78 رقم28/03/1976نقض جنابً بتارٌخ ( 2)
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ومن أمثلة قصور التسبٌب لعدم بٌان مضمون األدلة أن تقول المحكمة أن التهمة 

ثابتة قبل المتهم من اعترافه أو أقوال شهود دون بٌان مضمون هذا االعتراف أو هذه 

. األقوال

والقصور الذي ٌعٌب الحكم فً بٌان مضمون األدلة هو الذي ٌعتري األدلة المؤثرة 

فً اقتناع القاضً بالنتٌجة المتوصل إلٌها، أما ما تعلق باألدلة عدٌمة التأثٌر فإنه ال ٌترتب 

. على عدم بٌان مضمونها البطالن

 

 

القصور الذي ٌرجع إلى القانون اإلجرائً : ثانٌا

ٌتمثل هذا القصور فً عدم ذكر البٌانات اإلجرابٌة، وفً عدم الرد على الطلبات 

الهامة والدفوع الجوهرٌة، وسوف نتناول النوع األول أما النوع الثانً فإنه قد سبق تفصٌله 

. فً المبحث الفابت

وفٌما ٌخص عدم ذكر البٌانات اإلجرابٌة فإن المحكمة العلٌا تراقب مدى صحة 

 للشروط الشكلٌة مثل تقٌٌدها ببعض الوسابل كتقدٌم اتحرٌك الدعوى العمومٌة واستٌفابه

. الشكوى مثال

بقً الحدٌث عن القصور فً تسبٌب الحكم الفاصل فً الطعن، حٌث أن هذا الحكم 

كالحكم الصادر من أول درجة ألزم القانون قاضً الموضوع بتسبٌبه، وبالتالً فإن أي 

. قصور فً هذا التسبٌب ٌرتب البطالن

القصور فً االستدالل : الفرع الثالث

أثناء تسطٌر قاضً الموضوع لمضمون اقتناعه، إنما ٌقوم بعملٌة ذهنٌة عقلٌة مبنٌة 

على االستدالل المنطقً وتعتمد على الفهم الواعً والكافً لواقعة الدعوى واألدلة القابمة 

فً الدعوى ولطلبات والخصوم ودفوعهم، وفً بٌان ذلك بٌانا كافٌا وسابغا ٌقً الحكم 

. الجزابً من شوابب انعدام األسباب وقصورها
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بٌنما إذا كانت هذه األسباب ال تصلح وفق قواعد المنطق والعقل ألن تؤدي إلى 

النتٌجة التً انتهى إلٌها قاضً الموضوع، فإن ذلك ٌشوب استدالله القضابً شاببة القصور 

فً االستدالل، وٌترتب علٌه بطالن الحكم
(1)

 .

الفساد فً االستدالل والخطأ فً : وٌتخذ القصور فً االستدالل إحدى الصورتٌن

 .اإلسناد

الفساد فً االستدالل : أوال

تعد األحكام الجزابٌة مشوبة بعٌب الفساد فً االستدالل إذ انطوت على عٌب ٌمس 

سالمة االستنباط
(2)

 .

ذلك أن االستدالل القضابً
()

 ٌستلزم أن ٌكون استخالص الوقابع وظروفها واألدلة 

القابمة فً أوراق الدعوى و التً تكون أساسا للحكم ومسطرة فً أسبابه تكون مؤدٌة إلى 

. النتابج من غٌر تعسف فً االستنتاج وغٌر منافٌة للعقل والمنطق

وبالتالً فإن عٌب الفساد فً االستدالل ٌكشف عن عدم سالمة المنطق القضابً 

: وٌحمل هذا العٌب صور عدٌدة تتمثل فً

إستناد المحكمة فً إقتناعها على أدلة غٌر قانونٌة وغٌر موضوعٌة - أ

إن استناد المحكمة على أدلة غٌر قانونٌة أو غٌر موضوعٌة ال تصلح كمصدر 

الستنباط النتابج، بحٌث أن استنادها إلى دلٌل غٌر مشروع بنص القانون أو بمقتضاه 

ٌعرض حكمها لعٌب الفساد فً االستدالل، وبالتالً بطالنه، ومثاله أن ٌستدل الحكم على 

ثبوت التهمة من دلٌل مبنً على تفتٌش باطل حٌث انه متى تقرر بطالن التفتٌش فإنه ٌتعٌن 

إطراح الدلٌل المعتمد فٌه، فال ٌصح للمحكمة االعتماد علٌه
(3)

 .

والمستقر علٌه أن أحكام البراءة ٌمكن بناؤها على دلٌل غٌر مشروع على أساس أن 

األصل فً المتهم البراءة بشرط أن ٌكون الدلٌل الوحٌد المستمد من تفتٌش باطل
(4)

 .

                                                 
 .729النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً فً مراحله المختلفة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(1)
 .354النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 2)
(


سبق التعرض له وهو العملٌة الذهنٌة التً ٌقوم بها القاضً الجزابً بغٌة الوصول إلى برهان كاف لصحة النتٌجة  (

 .التً انتهى إلٌها فً تقدٌره لواقعة الدعوى وأدلتها من خالل األصول العقلٌة والضوابط المنطقٌة
 . 113مرجع سابق، ص: محمود محمود مصطفى( 3)
 .115، مشار إلٌه فً المرجع نفسه، ص219 رقم 13/11/1967نقض جنابً بتارٌخ ( 4)
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أما االستناد إلى أدلة غٌر صالحة من الناحٌة الموضوعٌة فمناطها هنا العقل 

. والمنطق القضابً السلٌم

هذا االستدالل هنا ٌكاد ٌكون تقرٌبا إلى عٌب القصور فً التسبٌب بحٌث أنه عبارة 

عن نقض فً بٌانات الحكم فهو استخالص خاطا فً المنطق لنتٌجة معٌنة من دلٌل صحٌح 

فً القانون
(1)

 .

وٌترتب على هذه الصورة عدم التزام المحكمة باألخذ بالدلٌل المباشر فقط فلها األخذ 

باألدلة غٌر المباشرة وكذا اإلستناد على محاضر االستدالالت والقرابن بشرط أن تكون 

. مدعمة بأدلة أخرى، وااللتزام بقاعدة عدم قضاء القاضً بعلمه الشخصً

نشٌر إلى مسألة كفاٌة األدلة من عدمها هً مسألة تتعلق بحرٌة القاضً فً قبول 

. وتقدٌر األدلة بشرط أن ال تخرج عن المألوف لقواعد اللزوم المنطقً

االستنباط المستند على وقائع و أدلة متناقضة  - ب

،و ٌعتمد فً ةال ٌجوز لقاضً الموضوع أن ٌجري استنباطا من وقابع متناقض

الوصول إلى حكمه على أدلة تناقض بعضها البعض، حٌث أن التناقض فً األسباب ٌنفً 

. بعضها البعض

هذا التناقض ٌجعل الدلٌل متهاوٌا متساقطا، ال شًء فٌه باقٌا ٌمكن أن ٌعد قواما 

لنتٌجة سلٌمة ٌصح معه االعتماد علٌها و األخذ بها
( 2)

 .

بالتالً فإن االعتماد على أدلة متناقضة ٌخالف أصول االستـدالل الصحـٌحـة و  و

. ٌترتب علٌه الفساد فً االستدالل

 ٌعتبر مشوبا بالتناقض و ٌستوجب النقض الحكم »حٌث قضت المحكمة العلٌا 

 من ق ع فً حٌن 261الجنابً الذي ٌطبق على المتهم المدان بالقتل العمد مقتضٌات المادة 

 «أن هذا النص ٌنطبق على قتل األصول و التسمٌم
(3)

 .

و قد قضت محكمة النقض الفرنسٌة أن التناقض بٌن أسباب الواقعة ٌتوافر إذا أثبت 

الحكم أن الجانً أحدث للمجنً علٌه الجروح عمدا مع سبق اإلصرار ثم أثبت فً موضوع 

                                                 
 .172مرجع سابق، ص: محمد عٌد الغرٌب( 1)
 .362النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: احمد فتحً سرور( 2)
 .272مرجع سابق، ص: ، جٌاللً بغدادي35. 719 رقم 26/06/1984قرار بتارٌخ ( 3)
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آخر أنه أحدث للمجنً علٌه الجروح تحت تأثٌر الغضب
(1)

، بٌنما نجد أنه إذا رفعت 

المحكمة هدا التناقض بٌن الوقابع و األدلة المطروحة و استخلصت الحقٌقة فإن الحكم ٌعد 

. سلٌم

 عدم اللزوم المنطقً للنتٌجة المنتهً إلٌها - ج

تتحقق هده الصورة فً عدم فهم قاضً الموضوع للواقعة و ظروفها فهما كافٌا 

. وسابغا، فإذا حاد عن ذلك فإن استدالله سٌكون فاسدا وغٌر صالح

فالوقابع ٌجب أن تكون مستقرة وفقا لعناصرها القانونٌة و إال شاب فهمه لها 

. االضطراب وعدم االستقرار

والخالصة أن اللزوم المنطقً ٌعنً أن تكون المقدمات التً انتهت إلٌها المحكمة 

 (الحكم الصادر باإلدانة أو البراءة)تؤدي من الناحٌة المنطقٌة للنتٌجة التً خلصت إلٌها 

حتى هذا األخٌر فإن التشكٌك فً صحة إسناد التهمة للمتهم أو عدم كفاٌة األدلة مشروط بأن 

. تكون المقدمات تؤدي بحسب اللزوم المنطقً إلى البراءة المترتبة عنها

الفساد فً االستدالل لعدم الرد على الطلبات العامة والدفوع الجوهرٌة - د

إن الرد السابغ والكافً وفق قواعد المنطق والعقل ٌجعل من الحكم غٌر مشوب 

.       بعٌب الفساد فً االستدالل، وهذا الرد هو محل رقابة المحكمة العلٌا

فإذا رأت أن هذا الرد لم ٌكن منطقٌا وال ٌوصل إلى النتٌجة وفق اللزوم المنطقً 

. نقضت الحكم لعٌب الفساد فً االستدالل

الفساد فً االستدالل بسبب المسخ أو التحرٌف  - ه

« ٌحرفون الكلم عن مواضعه»التحرٌف لغة هو التغٌٌر قال تعالى
(2)

و ٌقال . 

انحرف عنه أي مال وعدل
(3)

، أما المسخ فً اللغة فهو تحوٌل صورة إلى ما هو أقبح 

منها
(4)

  .

                                                 
(1(

 Cass.crim: 18/06/1969,Bull n°201 .366النقض الجنابً، مرجع سابق، ص:  مشار إلٌه فً أحمد فتحً سرور  
 .46اآلٌة : سورة النساء( 2)
 .92مرجع سابق، ص: محمد ابن أبً بكر الرازي( 3)
 .395ص: المرجع نفسه( 4)
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أما فً االصطالح فقد كان أول تطبٌق لهذا المفهوم فً القضاء ما قضت به محكمة 

النقض الفرنسٌة، فقد ابتدعت من خالل قضابها ما أسمته رقابتها على المسخ والتحرٌف 

الذي قد ٌلحق قضاة الموضوع للمحررات والمستندات
(1)

 .

وبما أن عمل القاضً الجزابً هو عمل ذهنً ٌستعمل فٌه طرق التفسٌر للنصوص 

وذلك للوصول إلى المعنى المحدد، فإنه ٌمكن أن ٌحٌد عن هذا المعنى وبالتالً ٌصل إلى 

. نتابج خاطبة

فإذا رأت المحكمة العلٌا أثناء رقابتها لمضمون اقتناع القاضً أن التفسٌر ال ٌتفق مع 

. قواعد المنطق والعقل نقضت الحكم لعٌب الفساد فً االستدالل

 

 الخطأ فً اإلسناد: ثانٌا

ٌقصد بالخطأ فً اإلسناد أن تبنً المحكمة حكمها على دلٌل لم ٌطرح فً الجلسة أو 

غٌر ثابت بأوراق الدعوى وفً الجملة كلما استند الحكم إلى واقعة جوهرٌة اعتبرتها 

المحكمة صحٌحة قابمة وهً ال وجود لها
(2)

 .

ومعٌار تقرٌر الخطأ فً اإلسناد هو أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا أخطأت 

المحكمة واعتمدت على دلٌل لٌس له أصل ثابت فً األوراق أثر ذلك على سالمة إقتناعها 

. مما ٌعٌب الحكم شاببة الخطأ فً اإلسناد

: وٌلزم لقٌام عٌب الخطأ فً اإلسناد شرطٌن أساسٌٌن هما

أن ٌكون ما أسس علٌه الحكم من أدلة لٌس له مصدر فً أوراق الدعوى           - أ

مفاد هذا الشرط أن محكمة الموضوع تعتد بدلٌل أسندته إلى مصدر معٌن على 

خالف الحقٌقة كأن ٌسند الحكم أقواال إلى شاهد لم ٌقلها
(3)

 .

أو ٌعتد بدلٌل لٌس له أثر فً الدعوى، فهذا األخٌر ٌؤثر على موضوعٌة اقتناع 

. المحكمة وٌؤدي منطقٌا إلى أن ٌكون الحكم معٌبا بالخطأ فً اإلسناد

وٌتطلب هذا الشرط أن المحكمة العلٌا تطلع على كافة مفردات الدعوى للتحقق ما إذا 

كان هذا الدلٌل له أصل فً األوراق وال تعد هذه الرقابة تحقٌقا موضوعٌا فً الدعوى 
                                                 

 .24األصول المنطقٌة لفهم الواقع والقانون فً الدعوى الجنابٌة، مرجع سابق، ص: علً محمود علً حمودة(1)
 .219-218مرجع سابق، ص ص: رمزي رٌاض عوض(2)
 .348النقض الجنابً، مرجع سابق، ص:  أحمد فتحً سرور(3)
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 إن استناد محكمة الموضوع إلى رواٌة »الجزابٌة،وفً ذلك قضت محكمة النقض المصرٌة 

قالت بوجودها فً التحقٌقات وال أصل لها فٌها ٌبطل حكمها إلبتنابه على أساس فاسد، وذلك 

«إذا كانت هذه الرواٌة هً عماد الحكم
(1)

 .

أن ٌكون الخطأ فً اإلسناد مؤثرا - ب

مؤدى هذا الشرط أن األدلة التً لٌست لها أصل باألوراق، وأستندت علٌها المحكمة 

. لها تأثٌر بالغ فً تكوٌن عقٌدتها

فال مجال لوجود خطأ فً اإلسناد ٌعٌب الحكم إذا كانت هناك بعض األدلة لٌس لها 

أثر قانونً، ما دامت المحكمة إستندت إلٌها مجتمعة مع أدلة مؤثرة فً الحكم، وهذا تطبٌق 

. لمبدأ تساند األدلة الذي ٌعد اإلطار الذي تعمل فٌه محكمة الموضوع فً استنباط نتابجها

ومفاد هذا المبدأ أن األدلة فً المواد الجنابٌة متساندة ٌكمل بعضها البعض وتكون 

المحكمة عقٌدتها منها مجتمعة، فال ٌستطاع عند إذن الوقوف على مبلغ األثر الذي كان 

للدلٌل الباطل أو المؤثر فً إدانة المتهم
(2)

 .

وقد قضت محكمة النقض المصرٌة بأن خطأ المحكمة فً مصدر الدلٌل ال ٌؤثر على 

صحة الحكم ما دام أن هذا الدلٌل له مأخذ فً األوراق
(3)

 .

وفً حالة فقدان األوراق التً استمدت منها المحكمة اقتناعها، ونازع الطاعن فً 

سالمة اإلسناد فً هذه األوراق، فعلى محكمة النقض أن تعٌد عرض القضٌة على محكمة 

محكمة )الموضوع لبحث مدى سالمة االدعاء بالخطأ فً اإلسناد، ألن تحقق المحكمة 

من سالمة الطعن هو أمر متعذر (النقض
(4)

                                                                                                                                                                                                                                       .

 

                                                 
 .152مرجع سابق، ص: ق، مشار إلٌه فً معوض عبد التواب8 س530 رقم 13/06/1938نقض جنابً بتارٌخ  (1)
 .115مرجع سابق، ص: محمود محمود مصطفى( 2)
  .219مرجع سابق، ص: ، مشار إلٌه فً رمزي رٌاض عوض20/11/1968 نقض جنابً بتارٌخ (3)

 . 351النقض الجنابً، مرجع سابق، ص: أحمد فتحً سرور( 4)
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 الخــاتمــة

 اإلقتناعاألحكام الجزابٌة بٌن :  من دراسة موضوع البحث والمعنون باالنتهاء بعد

 لهذا األساسٌةوالتسبٌب أرى أن أعرض ألهم النتابج التً خلصت إلٌها وبٌان األفكار 

 وكٌف خالل هذه الدراسة إستطعنا أن نبرز الذاتٌة التً ٌتمتع بها هذا الحكم فمن، الموضوع

 فً الحكم بتسبٌب من محصلة العالقة التً تربط مبدأ اإلقتناع القضابً واإللتزام جاأنه ي

 ثم علٌه اإلقتناعالدعوى الجزابٌة فالقاضً الجزابً ٌصدر حكمه بناءعلى حرٌته فً 

 . المنطقًاللزومحكم  باع وذلك بإٌراد األسباب الكافٌة والسابغةـتسطٌر هذا اإلقتن

 االقتناع )مبدأٌنبً والعالقة الرابطة بٌن الا الذاتٌة التً ٌتمتع بها الحكم الجزهذه

 فً المواد اإلثباتبٌة وتمٌزها عن نا اإلثبات فً المواد الجذاتٌة أساسا من تنبع (والتسبٌب

. (إدارٌة  مدنٌة،)األخرى 

 على ماهٌة الحكم الجزابً من خالل بالوقوففدراستنا للفصل التمهٌدي سمحت لنا 

ثم تمٌزه   حٌث أركانه وشروط صحته وأنواعه،منأوال مع باقً األحكام القضابٌة  إشتراكه

 بٌن الواقع والقانون فهو بمثابة قانون واقعً قانونٌةعنهم كونه ٌعبر دابما عن عالقة 

  عن باقً أعمال المحاكمفً تمٌزه  ٌبرز كذلكاالختالف أن كما، خاص

وإستعراض أهم  ( مرفق القضاءباستخداماإلخالل   القضاء،مرفقالعمل الوالبً، أعمال )

 األخٌر إلى نتٌجة مفادها أن معٌار الحكم الجزابً نجده فً فًاإلتجاهات الفقهٌة لنخلص 

 تها،ي قرارات سلطات التحقٌق وحجأما، ي الشكلً واإلتجاه الموضوعاإلتجاهالجمع بٌن 

 إال أن هذا األخٌر ، العدٌد من الخصابصفًرغم من أنها تجتمع مع الحكم الجزابً بالف

.  فً اإلدانة أو البراءةل بالفص الدعوى الجزابٌة وذلك ءٌتمٌز بقوته فً إنها

 المنعدمةض الحدٌث عن أنواع األحكام الجزابٌة أشرنا إلى نظرٌة األحكام ر معوفً

 نظراوتمٌزها عن األحكام الباطلة وخلصنا إلى أن فكرة اإلنعدام تبقى فكرة غامضة 

 ٌلعبه الذيا ٌظهر الدور نوه لصعوبة تحدٌد مقومات أو البٌانات األساسٌة للحكم الجزابً،

 الطعن ق له طراألخٌرفهذا  ابً فً تحدٌد أسباب اإلنعدام من أسباب البطالن،ضاإلجتهاد الق

 . وعنوانا للحقٌقة القضابٌةباتا ٌصٌر الحكم ستنفاذهاالقانونٌة التً تصحح الحكم المعٌب وبإ
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 الجزابً المبحث األخٌر من هذا الفصل فقد تناولنا فٌه الجهة المصدرة للحكم أما

 التقاضًالمتمثل فً مبدأ و ،ابً على الخصوص والقضاء ككلنحكم القضاء الجيوأهم مبدأ 

 ٌقول أن إلى أن مرحلة المحاكمة ٌكون قد حان فٌها الوقت للقضاء نتهٌناإ على درجتٌن و

 بالدراسة هو هناكلمته الفاصلة التً تتجسد فً الحكم الجزابً، وبالتالً فإن الحكم المقصود 

، أما فٌما ٌخص (البراءةالفصل فً اإلدانة أو )الحكم الصادر فً مرحلة التحقٌق النهابً 

 القوانٌن الحدٌثة وذلك من عرفتهمبدأ التقاضً على درجتٌن فإن هذا المبدأ ٌعد أهم مبدأ 

غرفة ) أو الكفاءة أو العدد الخبرةخالل إعادة عرض الدعوى على جهة أعلى سواء فً 

 .وضرورته فً تأمٌن العدالة ،(الجنح

 مبدأ أهمتعلق بالحكم الجزابً ومبدأ اإلقتناع القضابً تناولنا م الألول الفصل اوفً

 والذي ٌعطً القضابًابٌة والمتمثل فً مبدأ اإلقتناع نعرفته نظرٌة اإلثبات فً المواد الج

وأن   إلى النتٌجة،الوصولسلطة تقدٌرٌة واسعة للقاضً الجزابً فً تكوٌن عقٌدته ألجل 

بل عند الفصل فً   فقط،البراءةهذه الحرٌة أو السلطة التتوقف عند الفصل فً اإلدانة أو 

 وتبٌن لنا أن هذا ، تقدٌره للعقابخاللابً من ناإلدانة تمتد سلطته التقدٌرٌة إلى الجزاء الج

 بإستعراض لك وذ،المقارن القضاء  أوةنالمبدأ معبر عنه سواء فً التشرٌعات المقار

 وكذا ، المقارنةالقوانبنالنصوص القانونٌة ذات الصلة سواء فً القانون الجزابري أو 

 . الفرنسٌة والمصرٌةالنقضاألحكام القضابٌة سواء فً المحكمة العلٌا عندنا أو محكمة 

 : خالل هذا الفصل خرجنا بالنتابج التالٌةومن

 كنظام إجرابً التنقٌبً إال من خالل ظهور النظام ٌبرز القضابً لم االقتناعمدلول مبدأ  -

 القاضً فٌه والذي كرس نظام اإلثبات الحر أو دوروأهمٌة ، ٌرتكز على مبدأ التحقٌق

وبالرغم من   أزدهر هذا المبدأ فً ظل هذا النظام،حٌثماٌسمى بنظام األدلة المعنوٌة، 

 . دوره لم ٌنحصر أبداأنظهور نظام األدلة العلمٌة إال 

 عن البحث الجزابً فً لقاضًمن خالل مبدأ اإلقتناع القضابً ٌبرزالدور اإلٌجابً ل -

 لمرحلة التحضٌرٌةالحقٌقة وكشفها سواء خالل مرحلة التحقٌق اإلبتدابً والتً تعد المرحلة 

 ، إلحالة المتهمهاٌتكفا فٌها حشد أدلة اإلثبات وتمحٌصها لتحدٌد مدى ٌتموالتً  ةمالمحاك

 .التحقٌق بها  المناطوأن هذا الدور هنا ٌتوسع وٌتقلص حسب السلطة
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 موفقا مرحلة المحاكمة فإن القاضً الجزابً وعلى عكس القاضً المدنً الٌقف أما

 ٌستبعد ومنها  ماٌشاءبل له أن ٌبحث عنها من تلقاء نفسه وأن ٌقبل اإلثبات،سلبٌا إتجاه أدلة 

تخاذ جمٌع بإمن خاللها ٌقوم   هً نشاط القاضً،الجزابٌةفالدعوى  ماال ٌطمبن إلٌه،

 . والزمة للكشف عن الحقٌقة الموضوعٌةضرورٌةاإلجراءات التً ٌراها 

  األدلة،جمٌعٌترتب عن مبدأ اإلقتناع القضابً سلطة القاضً الجزابً فً قبول وتقدٌر  -

  نصوص ومنالمنطق قوي من سندحٌث أن لها  رد علٌها،ت والقٌود التً سندهاوقد بٌنا 

 الحقٌقةومادام اإلثبات فً المواد الجنابٌة ٌرمً إلى كشف  القانون وأحكام القضاء،

.  الهدفهذاجمٌع األدلة التً تسمح بالوصول إلى رالموضوعٌة إقتضى السماح بقبول وتقدي

واعد بق ذلك فإن هذه السلطة لٌست سلطة مطلقة بل سلطة تقدٌرٌة أو مقٌدة ومع

 الذي لللدلً تقٌٌدهً إال  هذه القٌود ما  منطق األشٌاء،ها وضعها المشرع أو فرضمعنٌة

لة محل أ المسبطبٌعةفنظام اإلثبات ٌرتبط فً الواقع  وله فً الدعوى كدلٌل إثبات،بٌجوز ق

 التً المصالح أنأو أو طبٌعتها،ها ٌتفهناك جرابم لها خصوص البحث ولٌس بطبٌعة القضاء،

جرٌمة ) هذه القٌود إما منصوص علٌها قانونا ، أدلة معنٌةوجود من أجلها تفترض ىتحم

  . العامةالمبادىءأو مستمدة من  (الزنا

 غٌر منافٌا اإلقتناعلما كان هذا هو حال مبدأ اإلقتناع القضابً كان البد أن ٌأتً هذا - 

 الجازم حال اإلدانة وأن الٌقٌنوأن ٌصل هذا اإلقتناع إلى  لمقتضٌات العقل والمنطق السلٌم،

 هذا اإلقتناع ٌأتً نتٌجة جهد عقلً أن، وبناء على (حال البراءة)الشك ٌفسر لصالح المتهم 

 بها ٌستعٌن القواعد المنطقٌة التً خاللوذهنً ٌبرز الدور الذي ٌلعبه علم المنطق من 

 ،االستنباط) القضابً االستدالل على باعتماده وذلك المتوخاة إلى النتٌجة لوصولل القاضً

 (.االستقراء

 والعقلً والذهنًأن الحكم الجزابً وفق مبدأ اإلقتناع القضابً هو محصلة الجهد الفكري  -

  والقانونالواقعه للحقابق بناءا على أسلوب منطقً فً إستقرائللقاضً الجزابً فً 

 .ناء المنطقً والقانونً للحكم الجزابًبوهوماٌطلق علٌه ال

 بالمعنى الٌقٌن ولٌس نسبًالٌقٌن الالزم فً بناء الحكم الجزابً هو الٌقٌن القضابً ال -

 على تسبٌب ٌقومفهو ٌقٌن جازم تام  حقٌقة الشًء فً الذهن،ب المطلق الملتصق يالفلسف
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 من خاللها القاضً ٌصلة التً لابً الذي ٌعد الوسٌلة الفعان الدلٌل الجهوأدلة وضعٌة جوهر

وله  ، من أنه دلٌل منتجاإلقناعٌةوٌكمن دوره فً قوته  الجزابً إلى معرفة وقابع الدعوى،

. أصل ثابت باألوراق و ٌخضع فً مجموعه لمبد أ تساند األدلة

الوقوف ,  التسبٌبقاعدةوأتاحت لنا دراسة الفصل الثانً المعنون بالحكم الجزابً و

وكٌف , على أهم ضمانة فرضها القانون على القضاة وهً اإللتزام بتسبٌب األحكام الجزابٌة

ولقد أظهرت دراسة قاعدة ، أن هذه العملٌة تساعد فً تقوٌة الحكم الجزابً واستقراره

التسبٌب العدٌد من النتابج الهامة وبعض التوصٌات خصوصا فً أحكام محكمة الجناٌات 

 :وذلك على النحو التالً

تلعب عملٌة التسبٌب دورا هاما وأساسٌا فً معرفة الخصوم والرأي العام كافة لمدلول - 

فورود األسباب غامضة أو مبهمة أومنعدمة ٌضعف من , األحكام الصادرة من القضاء

 .أساس الحكم وٌأتً غٌر معبر عن إقتناع القاضً الجزابً

نلمس فً عملٌة التسبٌب طبٌعته القانونٌة والمنطقٌة من خالل الجهد الفكري والعقلً الذي - 

ٌقوم به القاضً الجزابً من خالل فحصه لوقابع الدعوى وإدخالها دابرة النص القانونً 

هذا الجهد ٌبرز فً إٌراد األسباب والتً ال تكون منافٌة لحسابات العقل , لٌصل إلى النتٌجة

 .والمنطق والمبادئ القانونٌة المستقرة

إن جوهر التفرقة بٌن األحكام الواجبة التسبٌب من عدمها هو النتٌجةالتً تعبر عن - 

. (الفصل فً اإلدانة أو البراءة)خالصة النشاط العقلً والذهنً للقاضً الجزابً 

 إن تسبٌب األحكام الجزابٌة هً المحل أو الموضوع الربٌسً لرقابة المحكمة العلٌا وهً -

فإذا كانت وظٌفة المحكمة العلٌا هً حسن  المفتاح إلمتداد رقابتها على األسباب الواقعٌة،

فإن الرقابة على مضمون اإلقتناع الموضوعً  ,تطبٌق القانون دون اإلمتداد لفحص الوقابع

للقاضً الجزابً والذي هو خلٌط من الواقع والقانون ٌتٌح لها إلى جانب رقابة األسباب 

القانونٌة وأسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرٌة مد أو بسط رقابتها على 

 .األسباب الواقعٌة

فإنه بالرغم من , فٌما ٌخص أحكام محكمة الجناٌات فً التشرٌعات الرافضة لتسبٌبها

نظرا , خصوصٌة قرار محكمة الجناٌات إال أن ذلك ال ٌكف لتبرٌر عدم تسبٌب قراراتها
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ومع وجود المحلفٌن إلى جانب القضاة المحترفٌن والذٌن تنقصهم  ,أوال لخطورة هذه الجرابم

فاعتماد قرار محكمة الجناٌات على اإلقتناع البد أن ٌكون هذا اإلقتناع , الخبرة القانونٌة

صادر من شخص على دراٌة ومعرفة بقانونٌة إجراءات الدعوى وكٌفٌة قبول وسرد األدلة 

 .والتً على أساسها ٌبنً إقتناعه، حتى تتمكن المحكمة العلٌا من فرض رقابتها

هذا ما ٌبرر السعً إلى ضرورة إعادة النظر فً كٌفٌة صدور قرار محكمة الجناٌات 

. إلى هذه االعتبارات و العتبارات أخرى ال مجال لذكرها هنا بالنظر

خالل اقتراح مشروع  ولعل ما هو جاري به العمل فً المجلس الوطنً الفرنسً من

قانون إعادة هٌكلة قانون اإلجراءات الجزابٌة ووجوب تسبٌب هذه األحكام والتً ال 

. وهو ما لمسناه من خالل هذا الفصل , تتعارض إطالقا مع مبدأ اإلقتناع القضابً 

الحكم  إن عدم ورود األسباب كلٌا أو جزبٌا أوالقصور فٌها أو الفساد فً اإلستدالل ٌعرض- 

على إعتبار أن أسباب الحكم كما قلنا سابقا تعد أهم ركابز الحكم الجزابً , الجزابً للبطالن 

وأن اإلستدالل ٌلعب دورا كبٌرا فً العملٌة العقلٌة والذهنٌة التً ٌقوم بها القاضً الجزابً 

 .بغٌة الوصول إلى برهان كاف لصحة النتابج 

وفً األخٌر نشٌر إلى أنه من خالل هذا البحث المتواضع أردنا أن نبٌن أو نوضح 

بل هو , أن عملٌة التسبٌب لٌس مجرد إجراء شكلً ٌستوفٌه الحكم الجزابً لضمان صحته

وأنه , عمل قانونً ٌعبر عن صدق ومنطقٌة مضمون اإلقتناع الموضوعً للقاضً الجزابً

ٌشكل مع مبدأ اإلقتناع القضابً الدعامة األساسٌة لألحكام الجزابٌة واللذان بدونهما ال 

. تستقٌم هذه األحكام وال تحقق األهداف المرجوة منها

نرجو أن نكون قد وفقنا إلى حد بسٌط فً اإللمام بجوانب هذا الموضوع الشابك الذي 

 .ٌبقى من أهم الموضوعات فً اإلثبات الجنابً والذي ٌستلزم اإلستمرار فً البحث فٌه
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. الفكر للطباعة و النشر والتوزٌع
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 .2002الجزائر، 
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. 1981نظرٌة وتطبٌقٌة مقارنة، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، 
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. ، بدون طبعة2003/2004
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: ماروك نصر الدٌن، محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء األول، الجزائر .37

.  2003دار هومة، 

ماروك نصر الدٌن، محاضرات فً اإلثبات الجنائً، الجزء الثانً، دار هومة،  .38
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. 2003للطباعة، 

عبد الحكم فودة، موسوعة الحكم القضائً فً المواد المدنٌة والجنائٌة على  .42

، منشأة المعارف باإلسكندرٌة، "نظرٌة الحكم المدنً"ضوء الفقه وقضاء النقض 

2003. 

عبد الكرٌم زٌدان، نظام القضاء فً الشرٌعة اإلسالمٌة، الطبعة الثالثة، مؤسسة  .43

. الرسالة

عبد هللا سلٌمان، دروس فً شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،  .44

. 1989الطبعة الثانٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 
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علً محمود علً حمودة، النظرٌة العامة فً تسبٌب الحكم الجنائً فً مراحله  .49

. المختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانٌة
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 .2004دار النهضة العربٌة، 

رمسٌس بهنام، المحاكمة والطعن فً األحكام، منشأة المعارف باإلسكندرٌة،  .53

1993 .

رؤوف عبٌد، ضوابط تسبٌب األحكام الجنائٌة وأوامر التصرف فً التحقٌق،  .54

 .1986دار الفكر العربً، 
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: خٌري أحمد الكباش، الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة،القاهرة .56

. 2002دار الجامعٌٌن، 
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 (.1964سبتمبر: السنة الرابعة والثالثون: العدد الثالث)واالقتصاد، 

 (.43س: العدد األول)ٌونٌل روبً، فن االقتناع، مجلة المحاماة المصرٌة،  .4
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األحكام وتسبٌبها عمل فنً قوامه الدقة والثبات والشعور "محٌمدات محمد،  .5

 (.1985: العدد الثانً)، نشرة القضاة، وزارة العدل الجزائر، "بالمسؤولٌة

، مجلة البحوث والدراسات، المركز "السلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزائً" محمد محدة،  .6

 (.2004أفرٌل : العدد األول )الجامعً الوادي، 

اإلثبات الجنائً ومدى حرٌة القاضً فً تكوٌن "محمد ناجً عبد الحكٌم هاشم،  .7

نوفمبر : السنة الحادٌة والسبعون: العددان التاسع والعاشر )، مجلة المحاماة، "عقٌدته

 (.1991ودٌسمبر 

، االجتهاد القضائً للغرفة "محكمة الجناٌات وقرار اإلحالة إلٌها"مختار سٌدهم،  .8

(. 2003: عدد خاص)الجزائٌة، المحكمة العلٌا، 

قاعدة عدم قضاء القاضً بعلمه الشخصً فً الشرٌعة " نبٌل إسماعٌل عمر،  .9

: العدد األول)، المجلة العربٌة للدراسات األمنٌة، "اإلسالمٌة وفً التشرٌعات الوضعٌة

 (.1984أكتوبر 

، مجلة الحقوق والشرٌعة جامعة "المحاكم الجزائٌة المختلفة"عبد الوهاب حومد،  .10

 (.1979مارس : السنة الثالثة: العدد األول)الكوٌت، 

، "نظام التقاضً على درجتٌن وضرورته فً تحقٌق العدالة"عبد الوهاب محفوظ،  .11

 .(السنة الحادٌة واألربعون: العدد السادس)مجلة المحاماة المصرٌة، 

، مجلة القانون "األحداث فً التشرٌع الجنائً المصري"عبد المنعم رٌاض،  .12

(. 1936أبرٌل : السنة السادسة: العدد الرابع)واالقتصاد، 

، المجلة الجزائرٌة للعلوم "المداولة أحد مراحل إصدار الحكم"عبد الرزاق زوٌنة،  .13

(. 1996 : 3 رقم 34الجزء )، "القانونٌة

األحكام واألوامر الصادرة من محكمة األحداث وطرق "عمر الفاروق الحسٌنً،  .14

، مجلة الحقوق والشرٌعة "الطعن فٌها وإعادة النظر فٌها وفقا لقانون األحداث الكوٌتً

(. 1979مارس : السنة الثالثة: جامعة الكوٌت، العدد األول

العدد )، مجلة إدارة قضاٌا الحكومة، "الحكم الباطل والحكم المعدوم" فٌاض عبٌد،  .15

(. 1969أبرٌل ٌونٌو : السنة الثالثة عشرة: الثانً



قائمة املصادر واملراجع         األحكام اجلزائية بني االقتناع والتسبيب 
 

 

 171 

المجلة العربٌة للدفاع االجتماعً، تعلٌق على رسالة دكتوراه أعدها عامر أحمد  .16

 (.1981ٌناٌر: العدد الحادي عشر)، "ضمانة سالمة أحكام القضاء الجنائً"المختار، 

: الرسائل العلمية

، رسالة "خصوصٌة قرار محكمة الجناٌات فً القانون الجزائري المقارن"التجانً زولٌخة، 

 .2000/2001ماجستٌر، كلٌة الحقوق والعلوم اإلدارٌة بن عكنون، جامعة الجزائر،

: القوانين

. 1996 نوفمبر28: الدستور الجزائري -1

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة 1966جوان8 المؤرخ فً 155-66األمر -2

 .المعدل والمتمم

 المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966جوان 8 المؤرخ فً 156-66األمررقم -3

 .والمتمم

   

 

: المجالت القضائية

. 2003: االجتهاد القضائً للغرفة الجنائٌة، المحكمة العلٌا، عدد خاص .1

 .القضاء العسكري والنصوص المكملة له، النشرة الرسمٌة لوزارة الدفاع الوطنً .2

 .1983: نشرة القضاة، العدد الثانً .3

. 1989: المجلة القضائٌة، العدد الثالث والرابع .4

 .1990: المجلة القضائٌة، العدد األول .5

 .1991: المجلة القضائٌة، العدد الثانً .6

 .1992: المجلة القضائٌة، العدد األول والثانً .7

: المراجع باللغة األجنبية

Les ouvrages et les articles:  

Les ouvrages: 

1. Faustin Helier, «Traité de l’instruction criminelle » 2
eme

 ed T،VI. 



قائمة املصادر واملراجع         األحكام اجلزائية بني االقتناع والتسبيب 
 

 

 172 

2. J.Boré « la cassation en matière pénale », Paris, L G D J 1985. 

3.  Merle et Vitu, « Traité de droit criminel، T II (Procédure 

pénale), Paris, Ed Cujas, 1979. 
Les documents électroniques: 

1. Conseil national des barreaux « Rapport sur la reforme de la 

procédure criminelle », 10Juillet 1999: doc int. 

2. Grands arrêts de la cour de cassation française: doc int.  

3. http://ledroit criminal.Free.fr/jurisprudence/grands arrets.htm 

4. La justice : Rappels terminologiques :  document Internet : 

www.defidoc.com. 

5. La théorie générale des preuves : doc int : 

      www.droit criminel.com 

http://le/
http://www.defidoc.com/
http://www.droit/
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ملخص البحث 
 

 

 

وتزداد  ٌعد موضوع اإلثبات الجنائً من الموضوعات الشدٌدة األهمٌة فً القانون الجنائً،

هذه األهمٌة عندما تعنً الدراسة بالبحث فً العملٌة القضائٌة التً ٌقوم بها القاضً الجزائً من خالل 

. الدعوى الجزائٌة للوصول إلى النتٌجة المتبلورة فً الحكم الجزائً

فإنه ٌتمتع  هذا األخٌر واستنادا إلى الذاتٌة التً ٌتمٌز بها اإلثبات فً المواد الجنائٌة،

بخصوصٌة تمٌز ه عن غٌره من األحكام القضائٌة بإعتباره نابع من الجهد الفكري والذهنً والعقلً 

هذا الجهد ٌستند إلى  المبذول من طرف القاضً الجزائً من أجل الوصول إلى الحقٌقة الواقعٌة،

 فٌه المنطق القضائً دور هاما فً إستقراء الحقائق وإستخالص ٌؤديو أسلوب عملً ٌبتكره العقل،

. وأن الحكم الجزائً ماهو إال بناء قانونً ومنطقً ٌجمع بٌن القانون والواقع النتائج،

كما أن هذا الحكم هو ناقل لحالة الٌقٌن الموجودة لدى القاضً الجزائً والتً ٌنفرد بها 

بإعتبارها أساس العدالة الجنائٌة وأساس األحكام الجزائٌة الصادرة باإلدانة، وأن تفسٌر الشك ٌجب أن 

ذلك أن العدالة الجنائٌة الحدٌثة تقوم على القناعة التامة المؤكدة لقاضً  ٌكون لصالح المتهم،

. الموضوع فً الوصول إلى حكمه

فإن القانون فتح باب اإلثبات على مصرعٌه أمام القاضً الجزائً  وفً ظل نظام اإلثبات الحر،

ووزن القوى  من خالل الدعوى الجزائٌة لٌختار ماٌشاء من أدلة وماٌراه مناسبا للكشف عن الحقٌقة،

وأساس ذلك مبدأ اإلقتناع القضائً الذي ٌعد  التدلٌلٌة لكل عنصر من عناصر اإلثبات دون معقب علٌه،

الوسٌلة الفعالة والمثالٌة لبلوغ الهدف المنشود حتى تقوم الحقٌقة القضائٌة التً ٌرٌد القاضً الجزائً 

. إعالنها وإعالءها فً الحكم الجزائً

ٌجب أن تفهم أنها حرٌة مطلقة ٌستند من خاللها القاضً الجزائً فً الوصول  هذه الحرٌة ال

بل أن هذه الحرٌة مضبوطة  إلى حكمه إلى مجرد تخمٌنات وتصورات الٌقبلها العقل والمنطق السلٌم،

. ومحاطة بعدة ضوابط وضمانات تضعها فً المسار الصحٌح لها

لعل أهم وأعظم هذه الضمانات هً اإللتزام بتسبٌب الحكم الجزائً الذي ٌكشف عن صحة هذا 

وهو المحل الذي من خالله تبسط  الحكم وٌجمع بٌن فهم القانون والواقع والمنطق على السواء،

بل أهم شًء أنه هو المفتاح الذي ٌفتح  رقابتها لحسن تطبٌق القانون،) محكمة النقض (المحكمة العلٌا

فاألسباب هً الموضوع  السبٌل المتداد رقابتها إلى األسباب الواقعٌة إلى جانب األسباب القانونٌة،

. الرئٌسً لرقابة المحكمة العلٌا لمضمون اإلقتناع الموضوعً للقاضً الجزائً

فهذه الدراسة تهدف إلى البحث فً أهم ركٌزتٌن تقوم علٌهما العملٌة القضائٌة واللتٌن بدونهما ال 

وأن هاتٌن الركٌزتٌن هما عماد األنظمة  تستقٌم األحكام الجزائٌة والتحقق األهداف المرجوة منها،

. القانونٌة الحدٌثة فً سبٌل الوصول إلى تأمٌن العدالة الجنائٌة

 



RESUME 

 
LES DECISIONS PENALES CONCERNANT L’INTIME CONVICTION 

ET L’OBLIGEANCE DE MOTIVATION : 

 

La preuve pénale est parmi les sujets les plus importants dans le droit 

criminel.Cette importance augmente lorsque l’étude s’étend sur la recherche 

dans l’opération judiciaire, à travers le procès pénal, pour obtenir un résultat 

concrétisé dans la décision pénale. Cette dernière se réjouit d’une subjectivité 

qui diffère des autres jugements, suivant la subjectivité qui caractérise la preuve 

des matières pénales, puisqu’elle est le résultat d’effort intellectuel et mental du 

juge pénal pour arriver à la vérité réaliste. Cet effort est un style de 

raisonnement judiciaire qui a le rôle d’induction des vérités et extraction des 

résultats ; c’est ainsi que la décision pénale est une construction judiciaire et 

raisonnable (logique) qui réunissent la loi et le réalisme. 

La décision pénale est aussi émettrice de l’état de certitude existant chez 

le juge pénal, sur la base de  la justice et des décision qui présentent des 

inculpations avec interprétation du doute en faveur de l’accusé, la justice pénale 

moderne se base sur la conviction totale du juge pour aboutir à sa décision. 

Dans le cadre du système des preuves morales, le droit a enrichi 

l’utilisation des preuves en faveur du juge pénal à travers le procès criminel pour 

en choisir à sa guise celles qui permettent de découvrir la vérité ainsi que le 

poids des forces argumentatives pour chaque élément des preuves pénales sans 

aucune entrave. Ce fait a pour fondement le principe de l’intime conviction qui 

se présente comme moyen efficace et idéal dans la réalisation de la vérité 

judiciaire que le juge pénal veut annoncer et faire émerger par la décision 

pénale. 

Il ne faut pas comprendre cette liberté comme souveraine au point où le 

juge réclame une décision pénale sur des allusions refusées par la logique, mais 

comme liberté juste et encadrée par des garanties qui la mettent sur la bonne 

trajectoire. L’une des garanties est sans doute l’obligation de motiver la décision 

pénale afin qu’elle soit juste (acceptable) et regroupe la compréhension de la loi, 

le réel et la logique. C’est dans cette étape où la cour suprême impose sa 

surveillance dans le but d’assurer la bonne application de la loi qui peut 

s’étendre sur les motifs réalistes, au côté des motifs judiciaires. Les motifs sont 

l’objet principal de la surveillance de la cour suprême sur le contexte de la 

conviction du juge pénale.  

Cette étude a pour objectif la recherche sur deux bases importantes de 

l’opération judiciaire, et sans quoi les décisions pénales seront illégales et ne 

réalisent pas les objectifs voulus. Ces deux principes sont le fondement des 

régimes judiciaires modernes pour arriver à l’assurance de l’égalité. 
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