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بتوفيق من المولى جمى وعال  تم إنجاز ىذه المذكرة 
 لشكرالمتواضعة فمو الحمد وا

  شرفألستاذ الملقدم بجزيل الشكر أتكما 
 " بوسحبة جياللي "  

 لقبولو اإلشراف عمى ىذه المذكرة 
 يبخل عمي بنصائحو وتوجيياتو القيمة. الذي لمو 

خالص اإلحترام  يوشكر لكل من شجعنا وليم من
يد العون دون أن يبخل عمي  يوالوفاء وكل من قدم ل

 مما أعطاه اهلل إلتمام ىذه المذكرة.
حبو وترضاه توفي األخير ندعو اهلل عز وجل أن يوفقنا لمن 
. وفيو الخير والصواب إن شاء اهلل  

 

 

 



 داءـــــــــــــــــــــــــــإه
 

 الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات 

 أىدي حصاد دراستي وثمرة جيدي الى :

التي أعجزت كل الكممات و أرىقت كل األفكار في وصفيا الى التي 
ينقصني وجودىا في ىذا اليوم لكنني عمى ثقة أنيا فرحة في قبرىا بما 

جناتو . أنجزت الى حبيبة قمبي أمي الغالية رحميا اهلل و أسكنيا فسيح  

الى الذي لم أحضى بحبو وحنانو الى من كانت حياتي ناقصة بدونو ، الى 
ذي أحمل إسمو بكل إفتخار أبي الغالي رحمة اهلل.ال  

 الى من كانت أمي الثانية بعد أمي أختي الحنونة فاطمة الزىراء.

الى من أظيروا لي ماىو أجمل من الحياة إخوتي محمد كريم.   

إلى توأم الروح، إلى مميمي األول وقدوتي األفضل     

  زوجي العزيز محمد 

إبنة عمتي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة .المحضات إلى التي تذوقت معيا أجمل     

 الـــــــــــى المالئكــــــــــــــــتة الصغار وقطع السكر ىديــــــــــــــــــــــــــــــــــل...إينــــــــــــــــاس.

إلـــــــــــى من تقاسمت معيم الحياة بحموىا ومرىا، 
 ساميــــــــــــــــــــة....نزييـــــــــــــــة...أميـــــنة...فطيـــمةـ
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اسا الى سالجراءات الجنائية ، التي تيدف ايعتبر اإلثبات الجنائي من اىم موضوعات ا
 البحث عن الجرائم لموصول الى اثبات الحقيقة الواقعية تيسيرا لموصول الى الحكم الصائب

دلة االثبات تعتبر الوسيمة االساسية التي يعتمد أمن قبل القاضي سواء كان براءة او ادانة ، ف
 عمييا القاضي الجزائي لتكوين اقتناعو الشخصي و ممارسة سمطتو التقديرية .

ال بعد بحث جاد إذلمك  يتأتىجنائي ييدف الى تحقيق العدالة ، وال ثبات الاإل ان موضوع
جازت السياسة الجنائية الحديثة نظرا لمقتضيات التقدم أدلة بالطرق المشروعة ، لذا عن األ

ىل الخبرة لتوضيح عناصر أىل الفن العممي ، و أالعممي الحديث  لمقاضي المجوء الى 
    دلة الجنائية التي منياضافة الى مختمف األالدعوى الجزائية ، وكذلك  الفصل فييا ، باإل

الخبرة كي ن، وف كالمحرراتىو مادي  و الشيادة ، ومنيا ما كاالعترافىو دليل قولي  ما
صدار الحكم القضائي ، الذي يكون نتيجة العممية الممارسة من قبل القاضي إوصوال الى 
يد في فعن وسائل ت دلة التي ىي عبارةا عمى السمطة الممنوحة لو في تقدير األءالجزائي بنا

دلة وفق سمطة أقيامو بتقدير ما عرض عميو من  الكشف عن الحقيقة وذلك عن طريق
 يد سمطتو فييا .قتقديرية واسعة ال يحكم معالميا سوى مجموعة من الضوابط القانونية التي ت

المتيم، وبالتي ال يمكن تطبيق  ىيتصور القول بوجود الجريمة ونسبتيا ال فبدون االثبات ال
ف  عن ظروف المتيم  الشخصية  العقوبات فضال عن انو بدون االثبات يعتذر الكش

 ة الجنائية الحديثة.وخطورتو االجرامية وىما من اسس تقدير الجزاء في السياس

 اهمية الموضوع :

ان الموضوع بحثنا ىذا يعتبر من الدراسات اليامة  لكونو يمس حاجة القاضي الجزائي في 
النصوص القانونية التي  ثبات الجزائي ونقصن اإلياب قانو حياتو العممية ، خاصة في ظل غ

ثبات الجزائي و تحدد سمطة القاضي الجزائي في طار االساسي لمنظرية  العامة لإلترسم اال
دارة وتقديم إالى النصوص  التي تطرق الى  أدلة ، الشيء الذي يجعل  القاضي يمجتقدير األ
من  212 الى 231ري في المواد من ئحكام التي اوردىا المشرع الجزاثبات مثل األوسائل اإل

 .قانون االجراءات الجزائية 
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كما تظير أىمية الموضوع في الجانب العممي لكون القاضي الجزائي ىو أحد أجيزة الدولة 
عممو ليس باألمر البسيط ، فيو يقدر الدليل المسخر لتحقيق العدالة ومن جية اخرى فإن 

 عممية البحث .ألجل البحث عن الحقيقة، مستعمال في ذلك العقل والمنطق في 

إن سبب إختيارنا لموضوع السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي  :أسباب إختيار الموضوع 
 يرجع في حقيقة األمر إلى :

تتمثل في إىتمامي بمجال أدلة اإلثبات الجنائي ومن جية اخرى حتى  اسباب شخصية:
 أكون عمى دراية كافية ليذا الموضوع الذي  سيفيدني عمما .

الموضوع من إشكاالت قانونية خاصة مع التطور :تتمثل حول مايطرحو  موضوعيةسباب ا
 , وميزتيا ىو سمطة القاضي الجزائي الظاىر آلليات إرتكاب الجرائم 

 أهداف الدراسة :

ىدفنا االساسي من ىذه الدراسة ىو معرفة حدود الحرية التي يتمتع بيا القاضي الجزائي في 
 أنظمة اإلثبات الجنائي وسمطة القاضي الجزائي في كل منيا.تقدير األدلة ،ومعرفة 

 اشكالية البحث :

  تتمحور اساسا حول : فإنيااما عن اشكالية الموضوع  

سمطتو في ىذا في ىذا  مدى سمطة القاضي الجزائي في تقدير ىذه األدلة الجزائية؟ وىل ما
        المجال مطمقة أم مقيدة ؟

دلة بحيث يترك فيل ينصرف بنا القول بان لمقاضي حرية مطمقة و كاممة في تقدير األ      
لو المشرع الحرية في ان يستمد قناعتو من اي دليل يطمئن اليو ، ثم يقوم بتقديره وفقا 

 لقناعتو ؟

ام ان  المشرع ىو من يحدد لمقاضي أدلة  االثبات الي ال يجوز بغيرىا  الوصول الى       
تقديرىا وفقا إلقناعو الشخصي ، حيث يقوم المشرع  بتقدير   الحقيقة ، وال يترك لو حرية 

 قيمتيا سمفا ويمزم  القاضي بيا ؟
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 منهج البحث : 

ان ىذه الدراسة ستحاول القاء الضوء عمى حدود سمطة القاضي الجزائي  في تقدير االدلة 
اعتمدنا وفق منظور قانوني  و قضائي عممي ، في ظل التشريع و القضاء الجزائري ، لذلك 

بيبان موقف الفقو ، ودراسة النصوص  فييا عمى المنيجين الوصفي و التحميمي ،وذلك
المتعمقة بيذا –المنشورة منيا وغير المنشورة -االجتيادات القضائية القانونية و كذا مختمف

سنمجأ الى المقارنة بين الوضع  في   الموضوع وتحميميا و التعميق عمييا ، واثراء لمموضوع 
 التشريع و القضاء 

بالوضع في في التشريع و القضاء الفرنسي و المصري بصفة اساسية كمما اقتضت ي ر الجزائ
 خرى التي انفردت باحكام مغايرة ك واحيانا بعض التشريعات االالدراسة ذل

 خطة البحث :

 جل االجابة عمى إشكالية البحث الرئيسية قسمت الدراسة الى فصمين  : ال

 الفصل االول : االطار القانوني لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي      

 المبحث االول : ماىية سمطة التقديرية لمقاضي الجزائي      

: اىم المبادىء التي تحكم سمطة القاضي الجزائي في مجال ادلة المبحث الثاني     
 .االثبات

 الفصل الثاني : سمطة القاضي الجزائي في تقدير االدلة     

 جزائي في تقدير االدلةالمبحث االول : االستثناءات الواردة عمى مبدا حرية القاضي ال     

 جزائي في تقدير االدلةي الي : الضوابط التي تحكم سمطة القاضالمبحث الثان     
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  د :تميي

 القاضي إعطاء ىو الجزائية الدعوى خالؿ الجزائي التشريع إلييا يرمي التي األىداؼ مف
 المعروضة األدلة بيف الموازنة يستطيع خالليا مف التي الالزمة التقديرية السمطة الجزائي
 يعتمد الذي الجزائية، المواد في اإلثبات طبيعة مف أساسيا تستمد السمطة ىذه وألف عميو،
 ليست السمطة ىذه أف غير الشخصي، اقتناعو حسب عميو المعروضة األدلة مختمؼ عمى

 عدة يطرح فإنو ليذا و اإلثبات، أدلة مجاؿ في تحكميا عامة لضوابط تخضع بؿ مطمقة
 :أىميا أسئمة

 الجزائي؟ لمقاضي التقديرية السمطة معنى ما

 الجزائي؟ القاضي تحكـ التي الضوابط ىي ما

 :مبحثيف إلى وقسمت األسئمة ىذه عمى ولإلجابة

 .الجزائي لمقاصي التقديرية السمطة ماىية :األول المبحث

 اإلثبات أدلة مجاؿ في الجزائي القاضي سمطة تحكـ التي المبادئ أىـ :الثاني المبحث
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 الجزائي لمقاضي التقديرية سمطةلم ماىية :األول المبحث

 بتبرئة سواء حكمو في الحقيقة يصيب أف ىو الجزائي القاضي إلييا ييدؼ التي الغاية إف
 التي القضائية الييئة خالؿ مف إال الحقيقة ىذه إلى الوصوؿ يمكنو وال إدانتو، أو المتيـ
 ذلؾ في متتبعا العدالة تحقيؽ اجؿ مف قناعتو وكذا إليو، الممنوحة وخبرتو سمطاتو يمارس
 والستيعاب .الجزائية اإلثبات أدلة مف بجممة مستعينا حكمو، صحة إلثبات معينا منيجا

 السمطة مفيـو األول المطمبسنتناوؿ في  مطمبيف إلى ونقسم المبحث ىذا مضموف
 وسمطة الجزائي اإلثبات وأدلة نظـ الثاني المطمبو نطاقيا و الجزائي لمقاضي التقديرية
 .فييا الجزائي القاضي

 الجزائي لمقاضي التقديرية السمطة نطاق :األول المطمب

 بنشاط يقـو انو ذلؾ الجتياداتو الخصب المجاؿ الجزائي لمقاضي التقديرية السمطة تعتبر
 بيف وموازنتو لمحقيقة باكتشافو العدالة يحقؽ حكـ إلى الوصوؿ بو مستيدفا عقمي

 ما إطار في إال سمطتو ممارسة يستطيع ال انو كما الجماعة، ومصمحة الفردية المصمحة
 خالؿ مف ونطاقيا الجزائي لمقاضي التقديرية السمطة مفيـو تناوؿ يتـ وعميو القانوف حدده
 : 1فرعيف إلى المطمب ىذا تقسيـ

 الجزائي لمقاضي التقديرية السمطة مفيوم :األول الفرع

، سػواء القانونيةالدراسػات  صعيدمفيػـو واسػع التػداوؿ عمػى  التقديريةإف مفيـو السمطة 
الموضػوعي  بنوعيياكاف ذلؾ عمى القانوف العاـ أو الخاص، ذلؾ أف ىػذه القػوانيف 

،وعندما يجيز المشرع لمقاضي واإلجرائػي ، تتضػمف إشػارات إلػى معنػى ىػذه السػمطة 
 يمية تجعمو يخمؽ قاعدة قانونية و إنما يقـو بممارسة ىذه السمطة فإنو ال يباشر سمطة تحك

                                                             

، بف محمد ، الديف جماؿ - 1  ص .2010ت د العربي، التراث إحياء دار :بيروت 7 ج ، 1 ط ،العرب لسان مكـر
320  
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 .1بعمؿ ذىني و عقمي يوصمو مف خاللو الى حؿ القضية 

 ثـ اإلسالمي الفقو في مفيوميا تناولت الجزائي لمقاضي التقديرية السمطة بمدلوؿ لإلحاطة
 .2المغوي المفيـو إلى إضافة فقيا، معناىا

 اإلسالمي الفقو في التقديرية السمطة مفيوم :أوال

 تحت بو تحدثوا ذلؾ ورغـ التقديرية، السمطة مصطمح القديـ في الفقياء يستخدـ لـ
 واجتياد القاضي نظر القاضي، حكـ القاضي، رأي :بينيا ومف أخرى، مصطمحات
 ىو واحد لشيء أوجيا تعد فيي كبيرة تداخالت مف بينيا بما المصطمحات وىذه القاضي،
 لمقاضي التقديرية السمطة

عند فقياء المسمميف بصفة خاصة، فإف المصطمح لـ يستعمؿ بعينو، والسمطة عندىـ  أما
 .كانت تعني القوة والتمكف مف تنفيذ أحكاـ اهلل تعالى عمى وجو اإللزاـ

َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاٌق َأْو  ِإالا الاِذيَن َيِصُموَن ِإَلى  "القران الكريم في قولو تعالى: 
َوَلْو َشاَء الماُو  ۚ  َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىْم َأْن ُيَقاِتُموُكْم َأْو ُيَقاِتُموا َقْوَمُيْم 

ُم الساَمَم َفَما َفِإِن اْعَتَزُلوُكْم َفَمْم ُيَقاِتُموُكْم َوَأْلَقْوا ِإَلْيكُ  ۚ  َلَسماَطُيْم َعَمْيُكْم َفَمَقاَتُموُكْم 
 .90سورة النساء اآلية  ويشيد بذلك "الماُو َلُكْم َعَمْيِيْم َسِبياًل َجَعَل 

 

 

                                                             

، مجمة جامعة بابؿ ، العمـو  سمطة القاضي التقديرية في القانون الدولي الخاصخير الديف كاظـ األميف ،  - 1
 45، ص 2008،  2، العدد  10اإلنسانية ، المجمد 

 ألردف)،ا 01 ط اإلسالمي، الفقو في لمقاضي التقديرية السمطة الزحيمي، وىبي بركات، ناصر محمد محمود - 2
  95ص ،2007 والتوزيع، لمنشر النفائس دار .
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 ثانيا: من الناحية الفقيية

جانب مف الفقو عمى تعريؼ السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي مف خالؿ ربطيا بأدلة  ركز
 :اإلثبات، فعرفت بأنيا

باقتناعو لدرجة  ذلؾ المظير الذي يوضح وصوؿ القاضي تمؾ الحالة الذىنية والنقدية أو
 .1اليقيف بحقيقة واقعة لـ تحدث تحت بصره بصورة عامة

 المغوية الناحيةمعنى السمطة مف  تحديدالبد مف  التقديريةالسمطة  لتعريؼقبؿ التعرض 
بيا الممؾ و القدرة فيقػاؿ  يقصد المغوية الناحية، فمف القانونيةالسياسية و  الناحيةومػف 
بمعنػى غمبػو، و أطمػؽ لػو القػدرة و القيػر، و تعنػي مػف الناحيػة السياسػية  يوعم سػمط

السػمطة أي صػاحبة سػيادة، إمػا مػف الناحيػة القانونيػة  سػيادة، فيقػاؿ أف الدولػة حاجةال
ي عالقػػة قانونيػػة بػػيف إرادتػػيف فيقصػد بيػا إرادة شػخص إلرادة شػػخص قػػانوني آخػػر، فيػػ

 .إحػػداىما خاضػػعة و األخػػرى متفوقة عمييا

فالسمطة التقديرية إجتياد وتفكير متمعف مف القاضي يوصمو إلى اإلقناع بحقيقة الواقعة 
عمى العناصر المكونة لمسمطة  إف ىذا التعريؼ إشتمؿ محؿ النظر ولو لـ تحدث أمامو.
 "وفي المجاؿ الجنائي ىي:  الجزائي، تقدير الوقائع. وىي: صالحية، ومخولة لمقاضي

لمقاضي مف شرع وتتمثؿ في ما يتركو المشرع الرخصة الممنوحة لمقاضي مف قبؿ الم
  "لمقاضي...التعابير مثؿ، يمكف، يحؽ، يجوز  حرية بمقتضى بعض

نشاط عقمي يرمي إلى الكشؼ عف مدى تطابؽ المقدمات الكامنة  "وقد تـ تعريفيا أنيا:
اف تـ كشؼ ىذا دمات المنصوص عمييا في القانوف، ففي عناصر النزاع، مع المق

                                                             

عي بالوادي، الجزائر  مجمة البحوث والدارسات المركز الجام)،  السمطة التقديرية لمقاضي الجزائيمحمد محدة،  - 1
 22، ص ( 2004، افريؿ  1العدد 
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التطابؽ فإف األثر القانوني أو النتيجة القانونية تنطمؽ مف القاعدة القانونية التحكـ المركز 
 .1 "المتنازع عميو

اعتمد في تعريؼ السمطة التقديرية عمى جزء مف أجزائيا ىذا التعريؼ قاصر ألنو 
والمتمثؿ في العممية األولى التي يقـو بيا القاضي وىي مطابقة الواقعة محؿ النظر مع 
القانوف، ولكنو مع ذلؾ تضمف إشارة إلى احد الضوابط التي يمتـز بيا القاضي الجزائي 

 باحترامو وىو المشروعية.

    ي يصمح لسمطة القاضي التقديرية بصورة عامة ىو : ومف ثـ فإف التعريؼ الذ

تمؾ الصالحية المخولة لمقاضي الجزائي في التقدير الحر لموقائع ووسائؿ اإلثبات في  " 
 .2"ـ مع ما أحدثو المجـر مف ضرر لممجتمعمع وضع عقوبة أو تدبير أمف يتالئ الدعوى،

عمػى القاضػي الجنػائي التقيػد بيػا حتػى ال يكػوف  ف السمطة التقديرية ىي حػدود قانونيػةإ
، إذف السمطة ػةىنػاؾ تعسػؼ فػي اسػتعماليا، وىػو مػا يعػرؼ بضػوابط تقػدير العقوب

والجزاء وكذا التقديريػة لمقاضػي الجنػائي ىػي إعطػاء لمقاضػي صالحية تقدير العقوبة 
ي يػراه مناسػبا دوف أف ينػزؿ فػي طراؼ الخصومة عمػى الوجػو الػذالحكـ لصالح أحد ا

 العقػاب عمػى مسػتوى الحػد األدنػى وال يزيػد عمػى الحػد األقصػى
 السمطة التقديرية لمقاضي الجزائيالفرع الثاني: نطاق 

تػي أسػندت إليػو، فمػـ تعػد يعػود أسػاس السػمطة التقديريػة لمقاضػي الجنػائي إلػى الوظيفػة ال
ة عميػو، بػؿ تعػدى ذلػؾ إلػى لي لمنصوص عمى الوقػائع المعروضيؽ اآلتو مجرد التطبوظيف

تحميؿ ىذه الوقائع و البحث في كؿ  قانونية فيما دقيقا ثـ تفسيرىاوفيػـ النصوص ال
                                                             

، د ط ) اإلسكندرية: منشاة المعارؼ( المسؤولية القضائية في ضوء الفقو والقضاءعبد الحميد الشواربي،  - 1
 .213، ص1998

 23محمد محدة، المرجع السابؽ ، ص - 2
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مفاد العمؿ القضائي وجوىره، وىذا نظرا لصعوبة اإلثبات في المجاؿ الجزائي،  حيثياتو و
، بؿ تدخؿ ووضع حدودا قانونية ة عشوائية بطريقإال أف المشرع لـ يمنح ىذه الرخصة 

 فال يمكف لمقاضي ممارسة ىذه السمطة إال في إطار الحدود التي رسميا القانوف.

 ئية، وحدوداوىذه الحدود تشمؿ عدة مجاالت: حدود عمى مستوى مراحؿ الدعوى الجز 
غالبا  ةوالمتمثم، وحدود تتعمؽ بمحؿ سمطة القاضي التقديرية عمى مستوى أنواع المحاكـ

 في الدليؿ، وىذا ما سأوضحو في العناصر التالية:

 ئي من حيث مراحل الدعوى الجزائيةأوال: نطاق السمطة التقديرية لمقاضي الجزا

بيا  بمرحمة جمع اإلستدالالت التي تمرئية بعدة مراحؿ، ويميد ليا اتمر الدعوى الجز  
ـ بمرحمة المحاكمة التي التحقيؽ االبتدائي، وتحكلؾ مرحمة الضبطية القضائية، لتبدأ بعد ذ

 تنيي الدعوى العمومية

 سمطة القاضي الجزائي في مرحمة التحقيق التمييدي_ 1

عصر مف العصور و ال مجتمع مف  وليدة تقديريةالسمطة لـ تكف فكرة منح القاضي 
التطػورات الحاصػمة فػي المجتمعػات  ، بمعنػى وليػدةتراكميةالمجتمعػات، بػؿ كانػت فكػرة 

عمى  توجبلمقاضي،  التقديريةفكرة السمطة  لتوضيحالمتعاقبة، و  التاريخيةعبػر الحقػب 
بؽ يطمؽ عمييا بمرحمة جمع االستدالالت التي تسمراحؿ التحقيؽ التمييدي ىذه السمطة و 

جمع المعمومات  وتيدؼ إلىأعواف الشرطة القضائية ، نشوء الخصومة ويتوالىا ضباط و 
فاالستدالالت ىي: ) المرحمة التي تمي وقوع الجريمة مباشرة، وىي تيدؼ إلى األولية 

 .1 الكشؼ عف الحقيقة(

                                                             

ثبات الجنائي،نصر الديف مروؾ،  - 1 الجزائر: دار  )، 1ج ،(الجنائي ثباتلل   النظرية العامة )محاضرات في اإل
 317، ص  ( 2003ىومة، 
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إف اإلجراءات التي تتـ في ىذه المرحمة تعتبر تمييدية أي تحريات أولية تسبؽ تحريؾ 
 12عميو المادة الدعوى العمومية ونقاط ىذه األخيرة بالضبطية القضائية وىذا ما نصت 

الضبط القضائي رجاؿ القضاء  اـميبقانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري: )يقـو  مف
وف في ىذا الفصؿ، ويتولى وكيؿ الجميورية إدارة يندوالضباط واألعواف والموظفوف الم

الضبط القضائي ويشرؼ النائب العاـ عمى الضبط القضائي.. ويناط بالضبط القضائي 
 لتحري...(.ميمة البحث وا

تتمثؿ أىمية البحث التمييدي في البحث عف الجرائـ ) جنايات وجنح ومخالفات( وعف 
مرتكبييا مف المساىميف، وبعبارة أخرى، تييئة القضايا وتقديميا لمنيابة العامة باعتبارىا 
جية إشراؼ عمى الضبطية القضائية، فيي تكشؼ عف وقوع الجريمة وتجمع فييا 

 .1االستدالالت

في محاضر موقع  االستدالؿإجراءات ب عمى ضابط الشرطة القضائية اف يقـو  يجب
أما فيما يخص سمطة النيابة العامة في  .، ثـ إرساليا إلى النيابة العامة عمييا مف قبمو
تممؾ والية التصرؼ في المحاضر وىذا حسب ما نصت عميو  باعتبارىاىذه المرحمة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري فيتخذ محضر الضبطية القضائية أحد  36المادة 
 :2المسارات التالية 

رفع الدعوى مباشرة بناءا عمى محضر االستدالالت، إذا رأت النيابة العامة أف الدعوى  -
 ، مف نفس القانوف.394و  334و  333ميو المواد صالحة لرفعيا حسب ما نصت ع

في الجنح وفي المخالفات جوازي  اختياريالتحقيؽ في الدعوى وجوبي في الجنايات و  -
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 66حسب المادة 

                                                             

1 - Jean BRADEL : droit pénal procédure pénal, tome2,N°309 françe,2015 .P219. 
 317ص ، 1جنصر الديف مروؾ، المرجع السابؽ، - 2
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 حفظ األوراؽ، إذا رأت النيابة العامة انو ال محؿ لمسير في الدعوى ويكوف ذلؾ لعدة -

دلة اإلثبات الواقعة ونسبتيا إلى المتيـ وكذلؾ أمر الحفظ الصادر اب منيا عدـ كفاية أأسب
مف النيابة العامة ىو إجراء إداري يصدر عنيا بوصفيا السمطة اإلدارية التي تييمف عمى 

 جميع اإلجراءات.

 ؿومنو فسمطة النيابة العامة في ىذه المرحمة تكمف في تقدير المعمومات المقدمة مف قب
الضبطية القضائية في شكؿ محاضر فيمكف ليا أف تتصرؼ في المحاضر حسب 

 اختصاصيا.

 زائي في مرحمة التحقيق االبتدائيسمطة القاضي الج - 2

مرحمة التحقيؽ االبتدائي أولى لمقاضػي الجزائي ورغػـ اطالعيػا عمى  التقديريةإف السػمطة 
جوبية في الجنايات، وجوازية في الجنح و مراحؿ الدعوى الجزائية، وىي مرحمة 

والمخالفات، ويتـ في ىذه المرحمة جمع األدلة وتمحيصيا، فال يطرح بذلؾ عمى القضاء 
سوى الدعاوى ذات السند المتيف مف حيث الوقائع والقانوف، وىذا ربحا لموقت وحفاظا عمى 

لمحاكـ دوف التأكد ىيبة القضاء، وكذلؾ صيانة كرامة األفراد فال يزج بيـ في ساحات ا
 .1 االتياـمف جدية 

الموجو بشأف واقعة  االتياـإف إجراءات التحقيؽ يباشرىا قاضي التحقيؽ في مدى صحة 
إلى جية  االنحيازجنائية معروضة، لو سمطة تقديرية في تمحيص وفحص األدلة دوف 

، فإذا رأى بكفايتيا أحاليا إلى المحكمة وىي لالتياـمعينة ، فيقدر األدلة مف حيث كفايتيا 
ف رأى عدـ كفايتيا أصدر أمرا بانتفاء وجو الدعوى طبقا لما نصت   المرحمة النيائية، وا 

                                                             

وف المطبوعات الجامعية، يدد ط )الجزائر   مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،شوقي الشمفنی،  -1
 211، ص (1999
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، وال يحؽ لو أف يظير اقتناعو  1631عميو المادة
أو عميو فقط أف يكتفي بذكر  اسبالواقعة طبقا لذلؾ ثـ اتخاذ القرار المنالشخصي بؿ لو 

 .2األدلة وحصرىا وتكييؼ ليا

 لقاضي الجزائي في مرحمة المحاكمة_ سمطة ا3

مرحمة المحاكمة مرحمة  وفقػا لمعػايير وضػوابط في التقديريةيباشر القاضػي سػمطتو 
مدعوى الجنائية، ومف ثمة أعطى صاحبيا ما لـ يعط غيره مف صالحيات لمصيرية 

 .3وسمطات، فمف مصمحة الجميع أف يبرأ البريء ويداف المسيء خطا 

الجزائية، مف حيث أنيا مرحمة  عوىنظرا لمدور الكبير الذي تمعبو مرحمة المحاكمة في الد
اسعة يستطيع مف خالليا مصيرية، فاف المشرع قد منح لمقاضي فييا سمطة تقديرية و 

التمحيص والتمييز والتقدير الصحيح لألدلة، ومف ثـ اإلبقاء عمى القوي منيا واستبعاد 
 الضعيؼ وصوال بذلؾ إلى حكـ يمثؿ الحقيقة ويترجـ العدالة

فالقاضي في ىذه المرحمة ومف  وبيػذا تكػوف سػمطة القاضػي منحصػرة فػي نطػاؽ القػانوف
التقديرية الواسعة فييا يستطيع أف يحكـ بالبراءة كما يستطيع أف يحكـ خالؿ سمطتو 

ة، كما لو أيضا أف يعيد تكييؼ الوقائع، فمو مطمؽ الصالحيات والسمطات في نباإلدا

                                                             

يعدؿ ويتمـ األمر  2006ديسمبر سنة  20 الموافؽ لػػػ 1427 ي القعدة عاـ د 29يالمؤرخ ف 22-06قانوف رقـ  - 1
ية، ج والمتضمف قانوف اإلجراءات الجزائ 1966يونيو سنة  08الموافؽ لػػػػػػ  1966صفر12في المؤرخ  155-66رقـ 

... اصدر أمرا بأف ألوجو المتابعة نايةالوقائع ال تكوف جالتحقؽ أف رأی قاضي ) إذا ص تن 163، المادة 84ر، العدد 
 المتيـ ...(

ثبات في المواد الجنائية في القانون الو محمد مرواف،  - 2 ، )الجزائر : ديواف المطبوعات 1، جالجزائري ضعينظام اإل
 289الجامعية( ص 

القاىرة : دار النيضة العربية، )،  طد. الموجز في شرح قانون اإلجراءات الجنائية،محمود نجيب حسنی،  - 3
 02( ص 1987
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التقييـ والتقدير وحسبو في ذلؾ اقتناعو الشخصي واطمئناف ضميره باإلضافة إلى مراعاتو 
 لما تقتضيو النصوص.

 السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي من حيث جيات المحاكمثانيا: نطاق 

الحديثة عف غيرىا مف النظـ المختمفػة فػي اإلثبػات الجنػائي  القانونيةاف ما يميز النظـ 
ىػو تقريرىا لنظاـ حرية القاضي الجنائي فػي اإلثبػات، ويقصػد بيػذا األخيػر إعطػاء 

ف عقيدتو وبناء حكمو عمى ما طرح أمامو مف لحرية الكاممة في تكوياالقاضػي الجنػائي 
فقرة  212مبدأ حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع صراحة بمقتضی المادة  أدلة في جمسة

مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا: ".... ولمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو  01
إعماؿ سمطة القاضي التقديرية عمى مستوى محكمة الجنايات ثـ  و نطاؽ "الخاص....

 األقساـ الموجودة في المحاكـ األخرى.

 محكمة الجنايات: -1

قانوف إجراءات جزائية: في   02فقرة مف  307المشرع الجزائري في المادة  عرؼ لقد
وصموا إلى  .... أف القانوف ال يطمب مف القضاة أف يقدموا حسابا عف الوسائؿ التي قد"

تكويف إقتناعيـ وال يرسـ ليـ قواعد بيا يتعيف عمييـ أف يخضعوا ليا عمى األخص تقدير 
ا يثبتو و أف ير، باـ أو كفاية دليؿ ولكنو يأمرىـ أف يسالوا أنفسيـ في صمت وتدػػػت

قد أحدثو في إدراكيـ األدلة المسندة إلى المتيـ أوجو  بإخالص ضمائرىـ في أي تأثير
عنيا ولـ يضع ليـ القانوف سوى ىذا السؤاؿ الذي يتضمف كؿ نطاؽ واجباتيـ: ىؿ الدفاع 

 ."لديكـ إقناع شخصي؟
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فقرة أخيرة مف نقؿ القانوف قد ألزمت المحمفيف المشكميف لمحكمة  284حيث أف المادة 
الجنايات أف يقسموا ويتعيدوا عمى أف يصدروا قرارىـ حسبما يتبيف ليـ مف دالئؿ ووسائؿ 

 .1ع، وحسب ما يرتضيو ضميرىـ ويقتضيو إقناعيـ الشخصيةالدفا

وىو إعتراؼ قانوني بحرية القاضي الجنائي في تكويف إقتناعو وفي ىذا تقوؿ محكمة 
ع أعضاء المحكمة وفقا النقض في قضاء مستمر، أف العبرة في مواد الجنايات ىي إقنا

ف ما  307دة ألحكاـ الما إنتيت إليو محكمة الجنايات مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وا 
، حيث أف المحاكـ الجنائية تممؾ 2في حدود إقناعيا ال يجوز مناقشتو أماـ المحكمة العميا

سمطة مطمقة في تقدير القوة اإلقناعية ألدلة اإلثبات المعروضة عمى بساط البحث، وىذا 
موضوع  تأسيس مقاضيلما ذىبت إليو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا: " يمكف 

 .3اقتناعو عمى أية حجة حصمت مناقشتيا حضوريا أمامو 

 األقسام الجنائية األخرى: -2

إف المشرع الجزائري لـ يقصر تطبيؽ سمطة القاضي الجزائي عمى جية قضائية معينة بؿ 
يشتمؿ إضافة إلى محكمة الجنايات األقساـ الموجودة في المحاكـ ومف بينيا: قسـ 

نح، ومجاؿ سمطة القاضي الجزائي تبرز بشكؿ واضح في قسـ األحداث المخالفات والج
والتي مف خالليا منح المشرع لو صالحيات واسعة حماية مصمحة الحدث الجانح مف 

ح بعقوبة بسيطة و يمنح تربيتو لمف كانت نبينيا أنو يستطيع الحكـ عمى الحدث الجا
انوف اإلجراءات الجزائية عمى مف ق 447تتوفر لديو شروط معينة، فقد نص في المادة 

                                                             

 48(، ص1989د ط ) الجزائر: المؤسسة الوطنية لمكتاب،  اإلقناع الشخصي لمقاضي الجزائي،مسعود زبدة،  - 1
، سنة 2، نشرة القضاة، الفصؿ30791، رقـ1983جانفي  18المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ: - 2

 ۔93، ص1983
، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، 25134، رقـ 1981الجويمية  9المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ : - 3
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مف نفس القانوف عمى  450أنو: ) يوجد في كؿ محكمة قسـ لألحداث (، وتضيؼ المادة 
 أنو: ) يشكؿ قسـ األحداث مف قاضي األحداث رئيسا ومف قاضييف محمفيف...(.

مف خالؿ المادتيف أالحظ أنو يوجد في كؿ محكمة عبر كامؿ التراب الوطني قسـ 
 و قسـ األحداث، فيدؼ ىذا التقدـ في إعادة تربية الجانح وتقويـ سموكو.لألحداث يترأس

 ثالثا: نطاق السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي من حيث محميا

لة فالبد مف تعريؼ دلكي يتـ توضيح المحؿ الذي تنصب عميو ىذه السمطة أال وىي األ
 الدليؿ، ثـ التطرؽ إلى دوره في عممية اإلثبات.

 La Preuveالدليل :تعريف  -1

 .1 لة(دالدليل لغة: ) ىو ما يستدل بو، وىو المرشد، والكاشف وجمع أ

اصطالحا: ) ىو الوسيمة المبحوث عنيا في التحقيؽ بغرض إثبات صحة واقعة تيـ 
 .2 الجريمة أو ظرؼ مف ظروفيا المادية و الشخصية(

أما تعريفو مف الناحية القانونية فيرى البعض بأنو: ) الوسيمة التي يستعيف بيا القاضي في 
 .3تكويف قناعتو القضائية لموصوؿ إلى الحقيقة، مف خالؿ تقديره السميـ ليا

 ومنو فالدليؿ ىو ما يستعيف بو القاضي خالؿ مشواره لمبحث عف الحقيقة السميمة، والذي
 القضائية.بواسطتو تتكوف قناعتو 

                                                             

 105(، ص1990، )بيروت: المكتبة العصرية، )3، طير باعتناء الشيخ يوسفنالم الفيومى المصباح ، - 1
(، ص 1979دار النيضة العربية، )، 1، د ط، ج الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  - 2

373 
، )عماف : دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1، طسمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلةمحمد فاضؿ زيداف،  - 3

 09(، ص 2006
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)ىو البرىاف القائـ عمى المنطؽ والعقؿ وفي إطار الشرعية اإلجرائية،  والدليل الجنائي:
 .1(إلثبات صحة افتراض، أو رفع أو خفض درجة اليقيف اإلقتناعي في واقعة محؿ خالؼ

مف خالؿ ىذه التعاريؼ نالحظ أف الدليؿ ىو كؿ ما يؤدي إلى معرفة الحقيقة ويستخدميا 
 قناعتو القضائية مف خالؿ تقديره السميـ. القاضي في

ثبات -  دور الدليل في عممية اإل

إف اليدؼ مف كؿ مراحؿ الدعوى الجزائية ىو مطابقة الحقيقة الواقعية، وىذا ما ال يتأتی 
إال بتوفر األدلة الكافية إلثبات ىذه األخيرة، وذلؾ مف خالؿ تمحيصو ليا واإلبقاء عمى 

 .السميـ منيا

و الوسيمة التي يصؿ بيا القاضي إلى معرفة حقيقة الواقع محؿ الدعوى، أي والدليؿ ى
تكويف اقتناعو الشخصي ييدؼ إلى تطبيؽ القانوف عمى تمؾ الوقائع استقاءا لحؽ الدولة 
في عقاب مرتكب الجريمة، حاؿ الحكـ باإلدانة كما انو يكفؿ حماية المتيـ مف خالؿ 

عيا ومناقشتيا، حيث ال يترؾ ذلؾ بمحض تقدير تنظيمو لقواعد البحث عف األدلة وجم
 .2األمر يتعمؽ بالحقوؽ والحريات الفردية ألفالقاضي، 

 .ومنو يكمف نور الدليؿ في الكشؼ عف الجريمة ونسبتيا لممتيـ

 ثبات وسمطة القاضي الجزائي فيياالمطمب الثاني: نظم و أدلة اإل 

تستيدؼ نظـ اإلثبات في كؿ تشريع لموصوؿ إلى الحقيقة والكشؼ عنيا ولكف ىذا ال 
يتحقؽ إال مف خالؿ تقدير األدلة المتحصؿ عمييا في الخصومة القائمة، واف القانوف 
المقارف قد عرؼ ثالثة أنظمة في اإلثبات : نظاـ اإلثبات القانوني، ونظاـ اإلثبات الحر، 

                                                             

)المنصورة: دار الفكر والقانوف 1ط، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيويةمحمد لطفي عبد الفتاح،  - 1
 .154، ص( 2012لمنشر والتوزيع، 

 .130(، ص2002د ط، ) القاىرة: دار النيضة العربية،  النظرية العامة للثبات الجنائي،محمد حسف شريؼ،  - 2
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أما فيما يخص أدلة اإلثبات فقد تناولتيا التشريعات وقسمتيا نظاـ اإلثبات المختمط، 
يف حسب مصدرىا فيطرح التساؤؿ: فيما تتمثؿ نظـ اإلثبات ؟ وما ىي األدلة التي يستع

 بيا القاضي في عممية اإلثبات؟

ثبات وسمطة القاضي الجزائي فيو  الفرع األول: نظم اإل

ف اإلثبات الجنائي يخضع في ىذا النظاـ يفصؿ فييا إذا لـ تقدـ لو مف خالؿ مالكيا، وا  
لقواعد شكمية تظير مف خالؿ تقييد سمطة القاضي في تقدير الدليؿ، كما تميز ىذا النظاـ 

رع سيتـ دراسة فباف المشرع ىو الذي يقـو بالدور اإليجابي في عممية اإلثبات في ىذا ال
ي في كؿ نظاـ و ذلؾ في النظـ القانونية الثالثة، ثـ التطرؽ إلى سمطة القاضي الجزائ

 العناصر األتية :

ثبات القانوني أو المقيدة : أوال   1خصائص ىذا النظامو نظام اإل

يتميز نظاـ األدلة القانونية بعدة خصائص مف بينيا أف الدعوى الجنائية وفي ىذه المرحمة 
النظر تعتبر حقا خالصا لممجني عميو أو أقربائو أو ممؾ لممجتمع، ومف ثـ ال يمكف لو 

 الدعوى في

 ات القانوني ثبسمطة القاضي الجزائي في نظام اإل  -2

أساس ىذا النظاـ تقديرية واسعة  مف  حيث   ةىذا النظاـ يتمتع  القاضي بسمط موجببف
أف المشرع ىو الذي يكوف لو الدور الرئيسي في اإلثبات، وذلؾ مف خالؿ التحديد المسبؽ 

 يستند عمييا في إصدار حكمو.لة المقدمة في الدعوى والتي دلأل

باإلدانة أو ويتضح مف ىذا النص اف القاضي  الجزائي  يتمتع   بسمطة تقديرية  واسعة  
البراءة باألدلة التي رسميا القانوف، دوف إعماؿ إلقتناعو الشخصي بصحة األدلة المقدمة 

                                                             

 .63محمد فاضؿ زيداف، المرجع السابؽ ص - 1
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قانوف في كؿ ما عرض عميو مف وقائع، ويظير دور القاضي في ىذا النظاـ كمطبؽ لم
مف حيث مراعاة توافر الدليؿ أو شروطو بحيث إذا لـ تتوافر تمؾ األدلة أو الشروط، فإف 
القاضي ال يستطيع الحكـ باإلدانة بغض النظر عف إقتناعو الشخصي حتى لو إقتنع أف 

 .1 الشخص المتيـ مرتكب الوقائع المسندة إليو

بقا لقواعد قانونية ينص عمييا ، يقـو المشرع نفسو بتنظيـ القناعة واليقيف القضائي، ط
 .2وذلؾ إما بتحديده لدليؿ معيف يستمـز شروطا لمدليؿ القابؿ إلثبات اإلدانة في ىذا النظاـ

يمكف القوؿ أف القاضي الجزائي في ىذا النظاـ لو  قراءة بعض  النصوص مف خالؿ و 
 و المشرع.دور سمبي في تقدير األدلة فيو مقيد بأداة محددة وفؽ شروط أمالىا عمي

   سمطة القاضي الجزائي فيو و ثانيا: نظام اإلثبات الحر أو المعنوي

 ىذا النظاـ قبؿ التطرؽ لسمطة القاضي الجزائي فيو . وجب تبياف خصائص

خصائص ىذا النظاـ: تميز بأنو أعطى لمقاضي كافة السمطات التي تمكنو مف اتخاذ  -1
القيود مف قبؿ المشرع عميو ضمانا لحسف يراه مناسب إلظيار الحقيقة، وفرض بعض  ما

 تطبيؽ ىذا المبدأ ووضع األدلة القانونية في حاالت معينة والتي اعتبرت استثناء المبدأ

حرية اإلثبات، كذلؾ تميز بأنو أعطى لمقاضي الجنائي الحرية في تقدير وتقييـ كؿ األدلة 
 .المطروحة أمامو

 إيجابيا دوراالشخصي، ومف خاللو يباشر القاضي  اعتنالنظاـ عمى مبدأ اإلققد عبر ىذا 
 مف جانبيف: دورفي كشؼ الحقيقة ويبدو ىذا ال

                                                             

ثبات في المواد الجنائية في محمود مصطفی محمود،  - 1 ، )القاىرة : مطبعة جامعة 1، ج القانون المقارناإل
  8ص  (1977القاىرة والكتاب الجامعي،

 20،21نصر الديف مروؾ ، المرجع سابؽ ،ص  - 2
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: إطالؽ حرية اإلثبات لمخصـو والقاضي الجنائي وىذا ألف موضوع اإلثبات نفسو األول
يتعمؽ بوسائؿ مالية ونفسية، فالنيابة العامة كسمطة إتياـ يكوف ليا إثبات التيمة بكؿ 

والقاضي لو حرية في إجراء التحقيؽ والبحث في األدلة المقدمة لو مف قبؿ  طرؽ اإلثبات
 .1وتأطراؼ الخصومة في الجمسة حتى يقع وتستقر حقيق

في نظاـ اإلثبات الحر لممتيـ والقاضي كامؿ الحرية في اإلثبات ولو اإلستعانة بكافة 
 طرؽ اإلثبات المشروعة لمكشؼ عف الحقيقة.

فيتمثؿ في حرية القاضي الجزائي في اإلقتناع بالدليؿ المطروح عميو في جمسة  الثاني:
 .المحاكمة ولكف ىذه الحرية ليست مطمقة بؿ ترد عمييا قيود سيتـ التطرؽ ليا الحقا

فيذا النظاـ يتميز بالدور الفعاؿ لمقاضي حياؿ الدليؿ، ومف جية يكوف القاضي حرا في 
لمبحث عف الحقيقة والكشؼ عنيا واف القاضي الجزائي أف يستعيف بكافة طرؽ اإلثبات 

حرا في وزف وتقدير قيمة كؿ دليؿ طرح أمامو، وفي التنسيؽ بيف األدلة المقدمة  ىنا يكوف
 .2إليو واستخالص نتيجة منطقية مف ىذه األدلة مجتمعة

ثبات الحر -1  سمطة القاضي الجزائي في نظام اإل

ور ايجابي في دالقضائية، وبمقتضاىا يباشر القاضي  يقـو ىذا النظاـ عمى مبدأ القناعة
كشؼ الحقيقة، ولكف سمطة القاضي في تقدير األدلة المعروضة تعود لموصوؿ إلى 

واألكيد التي تتـ مف خالؿ تقدير األدلة وليذا فاف القاضي ذاتو  3الحقيقة بشكميا المتكامؿ 
فالسمطة التقديرية لمقاضي  وىو المكمؼ وحده بإصدار الحكـ العادؿ وليس المشرع ومن

                                                             

 61مرجع سابؽ، ص ال نصر الديف مروؾ ، - 1
)دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية والالتينية واإلنجموسكسونية ،النظرية العامة للثبات الجنائي،ىاللي عبد اهلل أحمد -1

  98-97والشريعة اإلسالمية( د ط ،)دار النيضة العربية ( ص
 59،ص  محمد فاضؿ زيداف ، المرجع السابؽ - 3
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الجزائي في ىذا النظاـ سمطة واسعة والقاضي لو اإلستعانة بكافة طرؽ اإلثبات مف أجؿ 
 البحث عف الحقيقة.

ثبات المختمط وسمطة القاضي الجزائي في  وثالثا: نظام اإل

 خصائص ىذا النظام

ثبات فيو يحاوؿ الجمع بيف النظاـ المقيد والنظاـ الحر في اإل ؽوفييتميز ىذا النظاـ بأنو 
جو النظامييف مف انتقادات، ويمكف التوفيؽ او يبيف يقيف القاضي ويقيف المشرع وذلؾ لما 
ويشترط في الدليؿ ،  إلثبات بعض الوقائع بيف النظاميف بإف يحده القانوف أدلة معينة

 .1ة في تقديرىاشروطا في بعض األحواؿ، ويعطي لمقاضي الحري

 فيذا النظاـ يجمع بيف النظاميف المقيد والحر في عممية اإلثبات.

ثبات المختمط -1  سمطة القاضي الجزائي في نظام اإل

پجابي يتمثؿ في البحث اوره دسمطة القاضي ودوره في تقدير األدلة في ىذا النظاـ  إف
و يساىـ في عف الحقيقة وقد منح ىذا النظاـ لو الحرية في التقدير في مجاؿ األدلة ، في

 القاضي دوف إلغاء دور األطراؼ األخرى إقتناعتكويف 

ؿ سمطة القاضي الجزائي في ايمكف القوؿ أف النظاـ المختمط يعتبر النظاـ األفضؿ إلعم
 تقدير األدلة.

 .  2يسود األخذ بالنظاـ المختمط في معظـ التشريعات اإلجرائية في الوقت الحاضر

و ذلؾ ألنو ينفرد بتحقيؽ مصمحة المتيـ دوف مراعاة التوازف بينيا و بيف مصمحة   
فيو بسمطة  تعالمجتمع و المطموب تحقيقو في األحكاـ الجنائية، فالقاضي الجزائي يتم

                                                             

 131، ص  القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيويةمحمد لطفي عبد الفتاح،  - 1
 .196(، ص 2004، ) بيروت : مجد المؤسسة الجامعية ، 1، طأصول المحكمة الجزائيةعمي محمد جعفر،  - 2
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واسعة في تقدير األدلة وفقا لقناعتو القضائية، فماىي أنواع أدلة اإلثبات الجنائي التي 
 .1عمييا في تكويف قناعتو  يمكف لمقاضي اإلعتماد

ثبات الجنائيالفرع الث  اني: أنواع أدلة اإل

يأخذ الفقياء عادة بتقديـ طرؽ اإلثبات عمى : طرؽ مباشرة، و أخرى غير مباشرة، 
فاألولى ترد مباشرة عمى الواقعة المراد إثباتيا بالذات بحيث يتضمف الدليؿ في ذاتو قوة 

مباشرة فيي ترد عمى واقعة أخرى ذات صمة وثيقة بيا، و في اإلثبات، أما الطرؽ الغير 
 .2عمى القاضي أف يستنبط مف الواقعة التي لـ يرد عمييا مباشرة الدليؿ

قبؿ الشروع في تبياف أنواع األدلة وجب القوؿ أف ىناؾ مف األدلة التي نص عمييا 
والشيادة والخبرة،  المشرع الجزائري صراحة في قانوف اإلجراءات الجزائية وىي: اإلعتراؼ،

 المحررات.

 أما التي نص عمييا المشرع الجزائي في القرائف، وقد إعتمد الباحثوف عمى تقديـ أدلة 

 اإلثبات إلى قولية وفنية وأدلة مادية والقرائف .

 األدلة القولية: و تتمثؿ في اإلعتراؼ و الشيادة :أوال: 

 

 

 

 

                                                             

 11، ص  في المواد الجنائية ثباتاإل محمود مصطفى محمود ،  - 1
 .79، ص الشرعية و اإلجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور، - 2
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 راف :تاألع -1

 :aveu L  'Definitionمفيوم اإلعتراف  -أ

اإلعتراؼ : )إقرار يصدر عف المتيـ يعترؼ فيو بصور الواقعة اإلجرامية عنو مما يعني 
 .1 ترتب قياـ مسؤوليتو الجزائية (تي أف المقر ىو نفسو مف تنسب إليو الواقعة الت

شانو  مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف: ) اإلعتراؼ 213لقد نصت عميو المادة 
 كشأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ الحرية تقدير القاضي (.

وقد عرفو جانب مف الفقو بالقوؿ : )ىو قوؿ صادر مف المتيـ يقر فيو بصحة ارتكابو 
 .2 (الموقائع المنسوبة إليو بعضيا أو كميا، وىو بذلؾ يعتبر أقوى األدلة وسيدى

ار مف المتيـ بكؿ أو بعض الوقائع وقد عرفو قضاة المحكمة العميا : )اإلعتراؼ ىو إقر 
المنسوبة إليو، وىو كغيره مف اأدلة اإلثبات موكؿ لتقدير قضاة الموضوع وفقا ألحكاـ 

 .3 مف قانوف اإلجراءات الجزائية( 213المادة 

يتضح مف ىذه التعريفات إف اإلعتراؼ ىو إقرار المتيـ عمى نفسو بوقائع معينة منسوبة 
اء كاف ىذا اإلقرار بكؿ الوقائع أو جزء منيا واف لالعتراؼ إليو، مكونة لمجريمة، سو 

 .4عناصر مكونة لو

                                                             

 . 209المرجع السابؽ ص عمي محمد جعفر، - 1
 17(، ص 1987ط ) القاىرة : مكتبة القاىرة القانونية، د  ، اعتراف المتيم فقيا وقضاءعمى خميؿ،  - 2
 .13، الجزء األوؿ، ص جتياد القضائيإلاجياللي بغدادي،  - 3
 : يتكوف اإلعتراؼ مف عنصريف : عناصر اإلعتراف-4

صادر مف المتيـ عمى نفسو ، بوقا~ع تتعمؽ بو  العنصر األوؿ :اقرار المتيـ عمى نفسو وىنا وجب اف يكوف اإلعتراؼ
 الغيره .

العنصر الثاني :اإلقرار عمى الوقائع المكونة لمجريمة كميا أو بعضيا المكونة لمجريمة كميا أو جزئيا ، نصر الديف 
 33،54(،ص2004مروؾ ، محاضرات في اإلثبات الجنائي )اإلعتراؼ والمحررات (،د ط)الجزائر :دار ىومة 
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 شروط صحة االعتراف -ب 

لإلعتراؼ شروط وجب أف تتحقؽ لكي تثؽ بيا المحكمة ومف ثـ تستند إلييا في حكمو 
 ومف أىميا :

 :أن يكون اعتراف المتيم عمى نفسو -1ب 

المواد الجنائية الناتج  القانونية الخاصة بعبء اإلثبات فيأف ىذا المبدأ ييدر دقة القواعد 
ما أف القاضي حر في تكويف عقيدتو فال ييـ أف يكوف مصدر يعف أصؿ البراءة ف

ناع دليؿ يقدمو االتياـ أو يقدمو الدفاع، ويجعؿ قاعدة أف الشؾ يفسر لمصمحة تاإلق
أف يفسر الشؾ ضد المتيـ الشخصي  المتيـ ال معنى ليا، حيث يستطيع بإعالف اقتناعو

ف التقدير الشخصي لألدلة ال يسمح عمال بأية رقابة لمحكمة التمييز فيما يتعمؽ بقيمة إ
األدلة في اإلثبات، فقاضي الموضوع يمكنو أف يبرر حكمو باقتناعو بعنصر يبدو مف 

ف قصد بو مصمحة المتيـ إال أنو  الناحية الموضوعية ضعيفا لمغاية في أف ىذا المبدأ وا 
الواقع يخؿ بحقوؽ الدفاع، ألنو يسمح لمقاضي بأف يعتمد عمى اعتراؼ تـ العدوؿ عنو، 

ؽ حرية الدفاع ألنو يترؾ المتيـ في حيرة مف االنطباع الذي يمكف أف يحدثو يكما أنو يع
 1ف عناصر اإلثبات ىذا العنصر م

غيره، اف ىذا  ،وعميو فاإلعتراؼ مسالة شخصية تتعمؽ بشخص المتيـ فقط وال تتعدى إلى
، إذ أف قولو ال يـ عمى نفسوالشرط بدييي، ليذا يجب أف يكوف اإلعتراؼ صادرا مف المت

مسالة شخصية تتعمؽ بشخص المتيـ  يكوف مجرد استدالؿ و اإلعتراؼ ىو يعدو أف
 .المقر بنفسو

 
                                                             

.   639(، ص 1990مكتبة غريب،  )القاىرة:د ط،  اإلجراءات الجنائية في التشريع المصريوارد غالي الذىبي إد - 1
 .91نصر الديف مروؾ، المرجع السابؽ، ص  -2
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 :الحرية واالختيار - 2

عنو، واإلعتراؼ 1 اإلمتناعيقصد بيا قدرة الشخص عمى توجيو نفسو إلى عمؿ معيف أو 
الذي يعتد بو في مجاؿ اإلثبات ىو اإلعتراؼ الصادر عف إرادة حرة راعية خالية مف أي 

 ضغط، أو تأثير أي أف يكوف غير متأثر بإكراه مادي أو معنوي.

وتتمثؿ العوامؿ ذات التأثير المادي في استعماؿ العنؼ، والذي يعد اشد أنواع اإلكراه 
المادي الذي يقع عمى المتيـ ويؤثر عمى اعترافو أما العوامؿ ذات التأثير المعنوي فتمثؿ 
في الوعد، وذلؾ يبد األمؿ لدى المتيـ يتحسف مركزه مثال ومف ثمة قد يعترؼ عمى نفسو 

 .قيإعتراؼ غير حقي

وبالتالي ال يجب أف يكوف اإلعتراؼ صادرا بإحدى ىذه األساليب ألنو يعتبر باطال، 
ال إتبعد مف المحكمة  فوجب صوره ممف يتمتع بحرية اإلختيار وا 

 :األىمية اإلجرائية - 3ب 

يجب أف يكوف المقر عف نفسو متيما بارتكاب جريمة، فيي األىمية المباشرة نوع مف 
والصحيحة فالبد مف أف يكوف االعتراؼ قد صدر عف شخص متيـ  اإلجراءات القانونية

 .2بارتكاب جريمة

 وتقـو األىمية عمى عنصريف أساسييف ىما:

جريمة ، و المتيـ ىو الخصـ الذي ال : أف يكوف المعترؼ متيما بارتكابالعنصر األول
 يوجو إليو االتياـ بواسطة تحريؾ الدعوى الجزائية.

                                                             

1 - Gearger Levasseur Albert Chavane jean Montreuil Bernard booloc, droit pénal 
générale et penal 12 eme édition ,Sirey , pari ,1999. P 157 

(، 2009،) عماف : دار الثقافة لمنشر و التوزيع،  1ط ، أصول المحاكمات الجزائيةمحمد عمي السالـ الحمبي ،  - 2
 251ص 
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 و التمييز وقت اإلدالء بو . 1المعترؼ متمتعا باإلدراؾ، العنصر الثاني: أف يكوف

 الصراحة والوضوح: - 4ب 

يشترط في اإلعتراؼ الذي يستند لو كدليؿ إثبات في الدعوى أف يكوف صريحا وواضحا، 
ال لبس فيو وال غموض، وأف ينصب إلى الواقعة اإلجرامية المسندة لممتيـ، فال يصح 

 .2يحمؿ التأويؿ اإلعتماد عمى اإلعتراؼ الذي 

 فاإلعتراؼ الذي يعوؿ عميو ىو الذي يكوف واضحا و مطابقا لمحقيقة .

 الشيادة: -2

ىي إثبات واقعة معينة مف خالؿ ما  Definition a témoignageتعريؼ الشيادة :
تقرير يصدر عف شخص في شأف وىي )عما شاىده أو سمعو أو يقولو أحد األشخاص 

ؿ شفوي ألف الشاىد يدلي بيا طريؽ السمع أو البصر، وىي دليواقعة عاينيا بحواسو عف 
أماـ الجية المختصة، وىي ليا قيمة قانونية في اإلثبات في المواد الجزائية ألنيا  شفويا

 .3 ترد عمى وقائع مادية وترشد القاضي إلى الحقيقة(

ا شاىده ومنو فالشيادة ىي مف أىـ أدلة اإلثبات أماـ المحكمة و ىي رواية الشخص كم
 أو سمعو أو أدركو بإحدى حواسو.

 :أنواع الشيادة -ب 

يوجد ثالثة أنواع مف شيادة الشيود وىي الشيادة المباشرة والشيادة السماعية والشيادة 
 بالتسامح وىي كاألتي:

                                                             

ىو قدرة الشخص عمى فيـ ماىية أفعالو و طبيعتيا و توقع أثارىا ، محمد سالـ الحمبي ، أصوؿ : دراكاإل - 1
 254المحاكمات الجزائية ، ص 

 .141،  139المرجع السابؽ، ص، ص  نصر الديف مروؾ ، - 2
 196،197المرجع السابؽ ص، ص، عمي محمد جعفر - 3
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 الشيادة المباشرة - 1ب 

أو النيائي ما  األصؿ في الشيادة أف تكوف مباشرة، فيقوؿ الشاىد في التحقيؽ اإلبتدائي
وقع تحت سمعو وبصره مباشرة كمف يشاىد واقعة مف الوقائع فيقرر ما شاىده أو ما وقع 
مف الغير أمامو، ويدعى الشاىد إلى المجمس القضائي ليقوؿ ما رأه، أو سمعو مف الوقائع 

فيذه الشيادة يجب أف يكوف الشاىد فييا قد وقؼ شخصيا متحققا ما . 1المتعمقة بالدعوى
 د بو حواسويشي

 السماعية: )الشيادة غير مباشرة( الشيادة - 2ب 

نما سمعيا مف  ىي الشيادة التي يدلي بيا الشاىد عف وقائع لـ يدركيا بإحدى حواسو، وا 
 .2شخص أخر أدرؾ الوقائع بإحدى حواسو، بعد فترة وجيزة مف ارتكاب الفعؿ

و سمع شخص يروي واقعة يشيد الشاىد بما سمعو رواية عف غيره فيشيد مثال ان أي أف
 معينة، واف ىذه الشيادة ال شؾ أنيا أقؿ قيمة مف الشيادة المباشرة في اإلثبات الجزائي.

 الشيادة بالتسامع - 3ب

يقوؿ الشاىد سمعت كذا أو أف الناس يقولوف كذا وكذا، عف األمر دوف أف يستطيع  وفييا
 .إسناد ذلؾ ألشخاص معنييف، فيي ال تمقى قبوال في المسائؿ الجزائية

معيف شاىد تختمؼ عف الشيادة السماعية التي تتعمؽ بأمر معيف نقال عف شخص  إذ أنيا
ليست نقال عف شخص معيف شاىد األمر الشيادة بالتسامع ىي  ىذا األمر بنفسو، ألف

اف الناس يقولوف كذا وكذا عف األمر دوف أف  بنفسو ، و يقوؿ الشاىد سمعت كذا أو
 أشخاص معينيف . ناد ذلؾ إلىإسيستطيع 

                                                             

ثبات في المواد الجزائية ،. العربي الشحط عبد القادر، نبيؿ صقر، - 1  116ص اإل
ثقافة لمنشر دار ال، د.ط) عماف: في المسائل الجزائية لمشيادة   ت الجزائيةاالاإلشكح الخرابشة، محمود فات - 2

 37-36 (، ص 2010والتوزيع، 
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إف الشيادة المباشرة ىي أقوى أنواع الشيادة وفي كؿ ما يدلي بو الشاىد عما رآه أو سمعو 
 .عة معينةأو وقع تحت عينو مباشرة عف واق

 اليمين في الشيادة -ج 

شاىد، لقد ألـز المشرع في الشيادة الجزائية أف تكوف مسبوقة بأداء اليميف الذي يؤديو ال
 منو . 2فقرة  93الجزائري مف خالؿ المادة وىذا األخير منصوص عميو ؽ.إ .

لتي رآىا لشاىد الحضور لإلدالء بالمعمومات ااإللتزاـ بأداء الشيادة فمف واجب اأما عف 
 .1أو سمعيا عف الجريمة، وىذا قصد إظيار الحقيقة

أخر غير ومف خالؿ ذلؾ وجب أف تكوف الشيادة شخصية فال يجوز تخويميا لشخص 
 الشاىد لكي تعتبر دليؿ مف أدلة اإلثبات. ذلؾ

 : األدلة الفنيةثانيا

تقدـ العمـو و تشبعيا، وقد انعكس ذلؾ عمى مية الخبرة في ىذا العصر نتيجة ازدادت أى
بالجريمة ، فموضوع الخبرة يتضمف العمـو الجنائية ، و ما يتصؿ بيا مف وقائع تتعمؽ 

ي أو عممي مف شخص صاحب إختصاص في شأف واقعة ليا أىمية في إبداء رأي فن
فييا ألنو ال تتوافر لديو مثؿ ىذا  يستطيع القاضي البث الدعوى الجزائية، فال

ىميتو اإلجرائية ، أو فحص الجثة تقدير أو اإلختصاص، كفحص الحالة العقمية لممتيـ 
 .2لتعييف سبب الوفاة 

                                                             

 .388المرجع السابؽ، ص نصر الديف مروؾ، - 1
 . 213المرجع السابؽ ، ص  ،د جعفرعمي محم - 2
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( بأنيا: )إبداء رأي فني أو عممي مف مختص في شأف واقعة Expertiseوتعرؼ الخبرة) 
زائري الخبرة في الميداف الجزائي وقد نظـ المشرع الج 1ذات أىمية في الدعوى الجنائية 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية فيما يتعمؽ بمرحمة التحقيؽ  156إلى  143في المواد مف 
مف نفس القانوف عمى  219االبتدائي، أما فيما يخص مرحمة المحاكمة فقد نصت المادة 

 مف نفس القانوف .156إلى  143إتباع األحكاـ المنصوص عمييا في المواد 

ي : ) عبارة عف استشارة فنية يستعيف بيا القاضي في مجاؿ اإلثبات لمساعدتو عمى وى
تقدير المسائؿ الفنية التي يحتاج تقديرىا إلى معرفة فنية وىي إعطاء أو إدالء أىؿ فف أو 

 .2 وف(نعمـ معيف برأييـ في مسائؿ فنية تتعمؽ بتمؾ الف

ب ادإلنتالخبراء تكوف في صورة أمر يتضمف بياف السمطة التي قررت ا إف عممية إنتداب
و الدعوى القائمة وأسماء المتيميف والمدعيف بالحؽ المدني، واسـ الخبير الذي تـ اختياره، 
ويجب توضيح الميمة المطموبة مف الخبراء، وكافة المسائؿ التي يريد القاضي معرفتيا، 

الالزمة لتقديـ نتائج تقريره وىذا ما نصت عميو المادة  ويجب كذلؾ تحديد المدة الزمنية
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري . 148و 146

رة يقصد بيا المعرفة الفنية الخاصة بأمر معيف يخرج عف نطاؽ إختصاص القاضي بفالخ
گفحص جثة لمعرفة أسباب الوفاة ، و إف لمخبراء دور كبير في تسييؿ األمر عمى 

 فيـ يقدموف استشارة لمقاضي مجاؿ اإلثبات .القضاة 

 

 

                                                             

 311المرجع السابؽ، ص  ،د محمد فاضؿ زيداف - 1
، ) الجزائر: دار ىومة، 2ط  (،) التحري والتحقيؽ شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريعبد اهلل أوىابية ،  - 2

 .368(، ص2011
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 ثالثا: األدلة المادية )المحررات(

: عبارة عف )أوراؽ تحمؿ بيانات في شأف واقعة ذات أىمية في Ecritureالمحررات 
إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ( ، وتشتمؿ المحررات عمى األدلة الكتابية التي 

 : 1تقدـ لممحكمة كدليؿ إثبات في الدعوى الجنائية وىي نوعاف  يمكف أف

 المحرر الذي يحمؿ جسـ الجريمة، مثؿ الورقة التي تضمف التيديد النوع األول :

عتراؼ المتيـ أو : فتكوف كدليؿ عمى الجريمة، كالورقة التي تحمؿ إالنوع الثاني
 .2 عمى جريمة مارافات التي يمكف أف يأخذ منيا دليؿ الخطابات أو اإلعت

 المحررات قد تكوف عرفية أو رسمية:

 المحررات العرفية والمحررات الرسمية العادية : -1

 المحرر العرفي يصدر عف أشخاص خواص دوف أف يتدخؿ موظؼ عاـ في تحريرىا

 وال تتوافر فييا صفة الرسمية.

، 3وظيفتياأما المحررات الرسمية: كؿ ما يصدر عف موظؼ مختص بتحريرىا بمقتضی 
 كالعقود التي تحرر أماـ الموثؽ .

 

 

                                                             

القاىرة : )، د ط ،حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع اليقيني واثره في تسبيب األحكام الجنائية،محمد عبد الغريب - 1
 .81(، ص 1997 - 1996دار النشر الذىبي لمطباعة ،

 204، 22المرجع السابؽ، ص،  صنفس نصر الديف مروؾ ،  - 2
، )مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير جامعة  الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلةبميولي ، مراد  - 3

 6، 39(، ص ،ص 2011الحاج لخضر، باتنة ،
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 Procésالمحاضر :  - 2

 يقصد بيا المحررات الممونة مف قبؿ الموظفيف المختصيف وفؽ ما حدده القانوف مف
 ، وىي عدة أنواع مف أىميا :1 شروط إلثبات الجرائـ و اإلجراءات التي اتخذت بشأنيا

 بمناسبة قياميـ بأعماليـ.محاضر يحررىا ضباط الشرطة القضائية  -

محاضر يحررىا وكيؿ الجميورية بمناسبة قيامو بنظر جرائـ التمبس و منيا محضر  -
سماع المتيـ، و أخرى يحررىا قاضي التحقيؽ مف بينيا محضر اإلستجواب عند 

 األوؿ. الحضور

 214المشرع الجزائري نظـ المحررات كدليؿ في عممية اإلثبات الجزائي مف خالؿ المواد 
، مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وال يكوف لممحضر حجية قانونية في اإلثبات 218إلى 

مف  214إال إذا توافرت فيو جميع الشروط المحددة في القانوف، وىذا ما أكدتو المادة 
نفس القانوف بالقوؿ: ) ال يكوف لممحضر أو التقرير قوة في اإلثبات إال إذا كاف صحيحا 

ضعو أثناء مباشرة أعماؿ وظيفتو و أورد فيو عف موضوع ف قد حرره وو يكو  في الشكؿ و
 د رآه أو سمعو أو عاينو بنفسو( .داخؿ في نطاؽ إختصاصو ما ق

 رابعا: القرائن

ىي :) جمع قرينة، والقرينة مأخوذة مف المقارنة وقد عرفت بأنيا " الصمة الضرورية التي 
تيجة يتحتـ عمى القاضي أف يستنتجيا مف قد ينشئيا القانوف بيف وقائع معينة، وىي ن

 .2واقعة معينة( 

                                                             

 
ثبات الجنائيمحمد أحمد محمود،  - 2 (، ص 2002) اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط، ، دالوجيز في أدلة اإل
19. 
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وقد عرفت بأنيا: )الوصوؿ إلى نتائج معينة مف وقائع ثانية، وىي النتائج التي  -
 .1 يستخمصيا القانوف أو القاضي مف واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة(

واقعة مجيولة مف واقعة معمومة وىي إحدى وسائؿ اإلثبات الغير  وعميو فالقرينة إستنتاج
 مباشرة عكس اإلعتراؼ أو الشيادة، تتقدـ القرائف مف حيث مصدرىا إلى قرائف قانونية 

وأخرى قضائية ،فاألولى يقررىا المشرع بنص قانوني و ىي واردة عمى سبيؿ الحصر، 
 ى وظروفيا.بينما الثانية يستنبطيا القاضي مف وقائع الدعو 

 Présomption Legale_القرائن القانونية: 1

ىي التي يقرىا القانوف سمفا ويمـز القاضي باف يستخرج منيا نتيجة معينة واألخذ بيا أو 
 .2انو يجيز لو األخذ بيا، فيي كؿ صمة ضرورية ينشئيا القانوف مف وقائع معينة

الواقعة المعمومة و يستنبط المجيولة منيا في ىذا النوع مف  المشرع ىو الذي يقـو بإختيار
 القرائف .

والقرينة القانونية قد تكوف قرينة قاطعة ال يجوز إثبات عكسيا وقد تكوف قرينة بسيطة 
 .3 يمكف لصاحبيا إثبات عكسيا ألف ليس ليا إال حجية نسبية ودائما يجوز إثبات عكسيا

 Présomption Judiciareالقرائن القضائية : - 2

وىي تترؾ لتقدير القاضي يستخمصيا مف ظروؼ الدعوى ومالبساتيا، والقرينة القضائية 
 حساسو القضائي في تتبعيا حتىىي التي تعد لمقاضي عند نظره الدعوى فيعمؿ فكره وا  

                                                             

 64المرجع السابؽ ص مراد بميولي، -1
( 2006، ) األردف : دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1، طالوجيز في قانون المحاكمات الجزائيةمحمد صبحي نجـ،  - 2

 354_353ص، ص 
 256(، ص  2005، )عماف : دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، 1ط ، أصول اإلجراءات الجزائية، محمد سعيد نمور -3
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توصمو إلى ما يعتمد عميو، ويبقى حكمو في الواقعة، ويكوف اقناعو تجاه الدعوى 
خفاقا لمحؽبمقتضاه، توخيا   .1لمعدؿ وا 

د العمي والفكري حتى يستطيع اإلعتماد لقرينة يتطمب بذؿ الكثير مف الجيج اإستنتا اف
عمى ما توصؿ إليو وىو مطمئف ومرتاح الضمير وليذا قررت مبادئ معينة تحكـ سمطة 

 فماىي أىـ ىذه المبادئ ؟  القاضي الجزائي في مجاؿ أدلة اإلثبات

مجال أدلة  القاضي الجزائي مبادئ التي تحكم سمطةالمبحث الثاني: أىم ال
 اإلثبات

إذا كاف المبدأ ىو حرية القاضي الجزائي في تكويف اقتناعو، فإف ىذه الحرية ليست 
، حيث مطمقة، فيي تخضع لمجموعة مف المبادئ تحكـ السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي

في اإلقناع كاف ىو الفاصؿ في الدعوى الجزائية، وىذا  أنو متى كاف الدليؿ سميما و قويا
يؤدي إلى تحقيؽ العدالة، ولضماف ىذه األخيرة فإف المشرع أحاط القاضي بمجموعة مف 
القيود، في مشروعية األدلة وتساندىا، و مبدأ حرية اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، 

تقسيـ ىذا المبحث إلى: المطمب  و طرح الدليؿ بالجمسة و تسبيب األحكاـ، وليذا سيتـ
األوؿ: مبدأ مشروعية األدلة وتساندىا المطمب الثاني: مبدأ حرية االقناع الشخصي 
لمقاضي وحياده. المطمب الثالث: طرح األدلة في الجمسة وتسييب األحكاـ. وبيانيا 

 بالتفصيؿ يكوف كاألتي:

 

                                                             

 المرجع اإللكتروني لممعموماتية - 1
 www.http://almerja.net 
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 وتساندىالمطمب األول: مبدأ مشروعية األدلة ا

يحكـ القاضي الجنائي في الدعوى فيو يعتمد عمى عقيدتو التي تكونت لديو بكؿ عندما 
حرية، وقد خوؿ لمقاضي الجنائي سمطة واسعة، وحرية كاممة في سبيؿ تقصي ثبوت 
الجرائـ أو عدـ ثبوتيا وليذا وجب عميو احتراـ الضوابط التي تنظـ عمميـ أىميا مشروعية 

 ية ثانية و بيانيا يكوف في الفرعيف التالييف :الدليؿ مف جية وتساند األدلة مف ج

 الفرع األول : مبدأ مشروعية الدليل الجنائي

يقصد بيذه القاعدة أف تكوف عقيدة القاضي مستمدة مف أدلة مأخوذة مف إجراءات 
مشروعة نجد مف المبادئ الدستورية الكبرى في نظاـ الدولة الديمقراطية ما يعرؼ بمبدأ 

و سيادة القانوف أي إلتزاـ كؿ مف الحاكـ والمحكـو بالقواعد القانونية التي إحتراـ القانوف، أ
 تصدرىا السمطة المختصة.

وىذا المبدأ ما يميز دولة القانوف عف الدولة البوليسية أو الدكتاتورية التي ال تمتـز 
 امؤسساتيا المختمفة بإحتراـ سيادة القانوف، وتعتبر الشرعية الجنائية صورة مف صور ىذ

  1الفاصؿ العاـ، وتعني أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص وتناولتيا المادة األولى مف قانوف
 .2مف دستور الجزائر 46العقوبات الجزائري والمادة 

وتطبيقا لمبدأ الشرعية اإلجرائية، ال يكوف الدليؿ مشروعا ومف ثمة مقبوال في عممية 
، إال إذا جرت عممية البحث عنو أو اإلثبات التي يتـ مف خالليا إخضاعو لمتقدير

الحصوؿ عميو وحممو إلى القضاء أو إقامتو أمامو في ظؿ إحتراـ سائر القواعد والشكميات 

                                                             

الموافؽ ؿ  1435ربع الثاني عاـ  04، مؤرخ في  01-14الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانوف رقـ  - 1
 1966يونيو  08الموافؽ ؿ 1386صفر  18مؤرخ في ال 156-66، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2014فبراير سنة  04

 المادة األولى منو   ،07ج روالمتضمف قانوف العقوبات،
 .520-519ص 1المرجع السابؽ ج  ، وؾر نصر الديف م - 2
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التي قررىا القانوف، فشرعية اإلثبات الجنائي تستمـز عدـ قبوؿ أي دليؿ يكوف البحث عنو 
ني أف يجري البحث قد تـ بطريؽ غير مشروع، وحرية القاضي الجنائي في اإلثبات ال تع

عف الدليؿ بأية طريقة كانت، بؿ إف ىذا البحث مقيد بإحتراـ حقوؽ الدفاع وقيـ العدالة 
عمى كرامة اإلنساف، وىو ما ال يمكف أف يتأتى إال إف كاف  وأخالقياتيا ومقتضيات الحفاظ

البحث عف الدليؿ قد تـ بإستخداـ إجراءات مشروعة، ومف ىنا فالطرؽ غير المشروعة 
 .1متحقيؽ يترتب عمييا حتما عدـ مشروعية الدليؿ المستمد منيا وعدـ قبولو في اإلثباتل

دىا ومرجعيا إجراءات صحيحة ويراعي اعو عمى أدلة مر تناقإوليذا فعمى القاضي أف يبني 
ال إعتبرت أدلة غير مشروعة وىذ لمساسيا بالحريات ا عدـ مخالفتيا لمنظاـ العاـ وا 

 والحرمات

ف شرط صحة  اإلجراءات لمدليؿ المعتمد مشروط في دليؿ اإلدانة فقط، يمكف لممحكمة وا 
 أف تستند إلى دليؿ استمد مف إجراء باطؿ في إطار تبرئة الشخص المداف .

وفي ىذا الصدد أجازت المحكمة العميا في إحدى قرارتيا عمى أنو : )لمقاضي أف يستمد 
 .2 إقتناعو لمحكـ بالبراءة مف دليؿ غير مشروع (

ستناد الحكـ بالبراءة إفمنيـ مف أجاز  3لقد تمخض عف ىذا القرار جدال بيف فقياء القانوف،
عمى أساس دليؿ غير مشروع ، و فريؽ أخر ذىب إلى رفض ذلؾ ، و منيـ مف فرؽ بيف 

 ما إذا كاف الدليؿ غير مشروع وليد عف جريمة أو مجرد مخالفة لقواعد اإلجراءات .

                                                             

-117ص ص (، 1994د ط ، )اإلسكندرية ؛ منشأة المعارؼ،  اإلجراءات الجنائية ،د/محمد زکی أبو عامر،  - 1
116. 

،جياللي بغدادي   8428، طعف رقـ 1973ماي  15، قرار صادر في 1المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية  - 2
            . 81( ص 2002،)الجزائر : الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية ،  2، ج  1االجتياد القضائي في المواد الجزائية ، ط 

 523، 525المرجع السابؽ ص ، ص  ، نصر الديف مروؾ - 3
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ج مف ؽ  160جرائية مف خالؿ المادة عمى الشرعية اإل نالحظ أف المشرع قد حافظ
الجزائري بقولو: تنسحب مف ممؼ التحقيؽ، أوراؽ اإلجراءات التي أبطمت وتودع لدى قسـ 

إلستنباط عناصر و اتيامات ضد لقضائي، ىذا ويحضر الرجوع إلييا كتاب المجمس ا
ال تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة لمق ضاة، ومحاكمة تأديبية الخصـو في المرافعات وا 

 لممحامييف المرافعيف أماـ مجمسيـ التأديبي".

ومنو فال بد عمى القاضي أف يستمد قناعتو مف أدلة مستمدة مف إجراءات مشروعة حتى 
يكوف كؿ ما ينتج عف ىذه األدلة صحيحا، وال يتعرض لإلبطاؿ ألف ىذه األخيرة تعتبر 

ف مشروعية مقررة  عمى النتيجة التي يستخمصيا ضمانات لحماية الحقوؽ والحريات وا 
 الدليؿ تؤثر القاضي سواء كاف باإلدانة أو البراءة

 الفرع الثاني: تساند األدلة

ف العبرة في المحاكمات الجنائية ىي بإقناع قاضي الموضوع بناءا عمى األدلة المطروحة إ
معيف ألف القانوف  ، فال يصح إجبار القاضي باألخذ بدليؿيـ أو بالبراءةعميو بإدانة المت

حكمو، إال إذا قيده اجعمو يتمتع بسمطة في األخذ بو ، فيعتمد عمى ما يرتاح إليو مف أدلة 
القانوف باألخذ بدليؿ معيف نص عميو صراحة، ويكفي أف تكوف األدلة في مجموعيا 

 أطمئفكوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكـ منيا ومنتجة في إكتماؿ إقتناع القاضي إلى ما 
 .1يوإل

فاألدلة بناءا عمى ما سبؽ، يجب أف تؤدي في المنطؽ والعقؿ إلى نتيجة التي انتيى إلييا 
القاضي في حكمو ولكف شرط أف ال يعيبيا خطا واف ال يكوف ىناؾ تناقض في الحكـ 

ومتماسكة يكمؿ بعضيا  متساندةالذي أصدره القاضي وىذا الف األدلة في المواد الجنائية 
 البعض.

                                                             

 . 153المرجع السابؽ ص ،محمد زكي أبو عامر - 1
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لة في قي األدلة، بؿ يكتفي أف تكوف األدبال إلى دليؿ عمى حدى لمناقشتوظر ال ين
 .1مجموعيا كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكـ منو

المحكمة إلى أف الدليؿ غير قائـ بما يتعيف معو إعادة النظر في كفالة  في حاؿ تيقنت
تمد عمييا يراد األدلة التي اعإباقي األدلة لدعـ اإلدانة، وليذا فالقاضي ممـز ب

ؿ عمى طرحت عميو الدعوى وجب عميو أف يستد ، ومنو أف القاضي الذي2ومضمونيا
صحة عقيدتو في أسباب حكمو بأدلة تؤدي إلى ما رتبو عمييا ال يشوبيا خطا وال يعترييا 
تتناقض، ويجب أف تكوف األدلة في المواد الجنائية متماسكة ومتساندة، أي كؿ دليؿ يكمؿ 

 األخر.

 الشخصي لمقاضي الجزائي و حياده  لثاني: مبدأ حرية اإلقناعالمطمب ا

مما ال شؾ فيو أف القاضي الجزائي يتمتع بسمطة تقديرية في حرية اإلثبات الجنائي، وذلؾ 
نتيجة عف األخذ بمبدأ حريتو في المواد الجزائية، وبالتالي فيو يتمتع بمبدأ أخر خاص في 
عممية اإلثبات وذلؾ حتى يتمكف مف أداء دوره اإليجابي مف خالؿ العممية القضائية، 

زائي، ومف أجؿ دراسة ىذا دأ: بمبدأ حرية اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجويسمى ىذا المب
ناع الشخصي لمقاضي في فرع وحياد تجب عمينا التطرؽ إلى مبدأ حرية اإلقالمطمب و 

 القاضي في فرع أخر كاألتي:

 

 

                                                             

ص  ص القاىرة : دار المعرفة ()، د ط ،  النظرية العامة للثبات الجنائي العربي المقارنمحمد عطية راغب ، - 1
184 -185. 

ثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقوعبد الحميد الشواربي،  - 2 (  1996، د ط ، )االسكندرية منشأة المعارؼ، اإل
  64ص 
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 ة اإلقناع الشخصي لمقاضي الجزائيالفرع األول: مبدأ حري

ناع الشخصي لمقاضي الجزائي و كيؼ يتـ تاإلق في ىذا الفرع سأتناوؿ مفيـو مبدأ حرية
 تكويف ىذه الحرية ، و أىـ اإلنتقادات الموجية لو .

 أوال : مفيوم مبدأ حرية اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي

يقوؿ الفقو في ضبط المعنى الفني الدقيؽ ليذا المبدأ أنو ) يسمح لمقاضي بأف يقدر قيمة 
را عقالنيا مسببا فيو مستيدؼ لمحقيقة عف طريؽ ىذه األدلة المعروضة عميو تقدي

، كما إختمفت اإلتجاىات  1(توكمتمحيص الدليؿ، فيساعده في تكوينو القانوني وذكائو وح
الفقيية في مفيـو اإلقتناع، فمنيـ مف ساوى بيف اإلقتناع واليقيف وجعؿ منيما مقصدا 

 .2واحدا ودرجة واحدة ومنيـ مف رفض ذلؾ

أراءىـ في تعريؼ اإلقتناع وحسب ما جاء في حججيـ يمكف القوؿ أف  تختمؼفالفقياء  -
الرأي الصواب ىو اإلقتناع القضائي ال يرقى إلى درجة اليقيف وىذا ألف اليقيف يعني 

ىذه التعاريؼ تكممت عمى حالة  المطمقة التي ال تحتاج إلى تعميؿ أو تسييب الحقيقة 
و، ويتضح منيا أف اإلقتناع الشخصي القاضي الذي يستنتج الوقائع المعروضة عمي

 لمقاضي الجزائي يتميز بخاصيتيف وىما:

 .3أنو يقـو عمى االحتماؿ -2أنو حالة ذىنية  -1
                                                             

ثبات الحر  تالزمإغميس  بوزيد،  - 1 دج، )الجزائر: دار اليدی، ،، د ط لقتناع الذاتي لمقاضي الجزائيبمبدأ اإل
 114-113( ص، ص 2010

محمد زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية، ينظر الى أف االتجاه الذي رفض المساواة بيف اليقيف واالقتناع قاؿ  - 2
ة ذىنية، كما انو ال يمكف أف اليف كحقيف ألف القاضي ال يممؾ وسائؿ إدراؾ اليقبأنو ال يمكف أف يرقى إلى درجة الي

ساس أسباب شخصية و عميو فإف اإلقتناع القضائي يتخد موقفا يكوف اعتقادا، الف القاضي ال يجوز أف يحكـ عمى أ
ما يميز بو مع  يتنافى ميؿ، وىوعيف في استقامتو عمى التسبيب والتقيف واالعتقاد، فيو يختمؼ عف اليقوسيطا بيف الي

 814-813اليقيف مف صرامة، ص ،ص 
 622المرجع سابؽ ، ص  نصر الديف مروؾ ، - 3
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ناع ىو عبارة عف حالة ذىنية ذاتية تنتج مف واقعة معروضة عمى القاضي تولو فاإلق
 فكيؼ يتـ تكويف ىذا اإلقتناع ؟

 الجزائيضي ثانيا: تكوين اإلقناع الشخصي لمقا

الفقو الضمير عمى انو:  واإلقتناع حالة نفسية وجدانية متصمة بضمير القاضي وقد عرف
قاضي أعمى وساـ يقيـ كؿ األفعاؿ وىو الضوء داخمي ينعكس عمى واقع الحياة، أنو 

يوافؽ عمييا أو يرفضيا، وىو مستودع لمقواعد القانونية واألخالقية والتي عمى ضوئيا تتـ 
 .1لعدؿ والظمـ، وبيف الحؽ والزيؼ، وبيف الصدؽ والكذب( التفرقة بيف ا

وعميو البد أف يرجع القاضي إلى ضميره حتى يتسنى لو معرفة الحقيقة الواقعية وتكويف 
ويرى أحد أساتذة القانوف: ) أف الحقيقة في فف القضاء يمكف أف تصؿ إلى مستوى  إقناعو

أف تتركيا،  مىرىا اإلنساف إلى األف بعيده عالحقيقة الرياضية ألف قواعد اإلثبات التي ابتك
وليذا فاف الحقيقة التي يعمنيا الحكـ الجزائي ال يمـز لوما أف تكوف ىي ذاتيا الحقيقة 

 .2 النسبية وقابمة لمتغيير مف وجية نظر النقد العممي(

 ناع الشخصي لمقاضي الجزائيتثالثا : أىم اإلنتقادات الموجية لمبدأ حرية اإلق

 دأ في :بتبرز أىـ اإلنتقادات الموجية إلى الم

نتقادات الموجية لطبيعة الم -1  دأ نفسو و عدم تطبيق القانونباإل

ف كاف الوسيمة الوحيدة  ناعتية اإلقتوىذا لما يتضمنو ىذا المبدأ مف ذا الشخصي حتى وا 
واألسموب األمثؿ لموصوؿ لعدالة إنسانية، إال أنو ال يعبر في جميع الحاالت عف اليقيف 

                                                             

 38مسعود زبدة، المرجع سابؽ ، ص - 1
 .35-34العربي شحط، نبيؿ  صقر، المرجع سابؽ ، ص ص - 2
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بإعتبار أف القاضي إنساف يتأثر ببعض العوامؿ الالشعورية، فينساؽ نتيجة لذلؾ بالفصؿ 
 .1في الدعوى كأنو يقضي لنفسو دوف شعور منو

جراءات الجزائية الجزائري يتصؿ عمى جواز طمب رد القضاة في ىذه وليذا فإف قانوف اإل
 منو. 2فقرة  554الحالة وىذا حسب نص المادة 

تؤدي حرية القاضي الجنائي في تكويف عقيدتو إلى تعطيؿ العدالة و غيره وىذا يؤدي إلى 
اعو في عدـ تطبيؽ قاعدة قانونية متعمقة بعبئ اإلثبات، فيكفي أف يعبر القاضي عف إقتن

الموضوع وذلؾ بإستناد إلى األدلة التي يرتاح ضميره، وبالتالي ال يمكف لمحكمة النقض 
 .2ممارسة أي نوع مف الرقابة عمى كيفية توصمو إلى ىذا اإلقتناع 

 اإلعتداء عمى الحريات الفردية - 2

الشخصي خطرا ييدد الحريات الفردية خاصة عندما تكوف الوقائع  يشكؿ مبدأ اإلقتناع
الجرمية المرتكبة معاقب عمييا بأشد العقوبات كعقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد فميس 

 .3عدال أف يكوف إقتناع القاضي خاطئ فيؤدي إلى التعدي أو انتياؾ الحريات الفردية

عممي لمبدأ اإلقتناع الشخصي يزيؿ عنو الكثير إال أنو ورغـ ىذه اإلنتقادات فإف التطبيؽ ال
مف العيوب السالفة الذكر، فالقاضي ليس حرا في اإلقتناع بما يشاء ولكف ىو ممـز بأف 

 .4يتحرى المنطؽ الدقيؽ الذي يقوده إلى اإلقناع 

مف خالؿ ذلؾ يمكف القوؿ أف عيوب مبدأ اإلقتناع الشخصي تكمف في طبيعتيا في حد 
ار إعتدائيا عمى بعض الحريات األساسية لألفراد، و عدـ تطبيؽ القوانيف، ذاتيا عمى إعتب

                                                             

 .121( ص 2001الجزائر: المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية،  ،)د ط القرائن القضائية ،مسعود زبدة،  - 1
 111مرجع سابؽ، ص المسعود زيده،  - 2
 .109، 107، د ط ) لبناف: دار العمـ لمجميع(، ص 1، ج  الموسوعة الجنائيةعبد المالؾ جندي،  - 3
ثبات الجنائي في ضوء الفقو والقضاءعبد الحميد الشواربی،  - 4  .15، ص  اإل
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العيوب تؤدي إلى زعزعة القاضي وتعريضو أحيانا لممساءلة أو إلى مجانيتو  وكؿ ىذه
لمصواب في أحياف أخرى و يبقی تصويب الحكـ مرىوف بقدرتو عمى إعماؿ العقؿ و 

 المنطؽ معا.

 القضائي بالعقل والمنطق ناعترابعا: إستخالص اإلق

ية منطقية تقـو عمى المعرفة و اإلستنباط ناعتو عمى عممية عقميمتـز القاضي بأف يبني ق
و ممـز بالعمؿ ناع أنتينتيي في ختاميا إلى نتيجة معينة، فعميو أف يفيـ مف مبدأ اإلق

قيمة األدلة لقبوؿ أدلة اإلثبات، وىو حر في أف يعتقد أو ال يعتقد في بالقواعد الالزمة 
ناع تالمطروحة فالقاضي ىنا ال يممؾ التحكـ في ىذا اإلعتقاد، فاليقيف المطموب عند اإلق

 .1ليس ىو اليقيف القضائي الذي يصؿ إليو بناءا عمى العقؿ والمنطؽ

وىذا ألف األحكاـ تبنى عمى الجـز واليقيف فال تبنى عشوائيا، ألف األصؿ في اإلنساف 
 القاضي بأف تكوف عقيمتو عمى الجـز واليقيف ال عمى الظف والترجيحالبراءة، وليذا يمتـز 

غير أف الجـز واليقيف المطموب في األحكاـ ال يعني الجـز المطمؽ و خاصة بالنسبة 
قو إال في المسائؿ الحسابية يلألدلة القولية مثؿ الشيادة إذ أف اليقيف المطمؽ ال يمكف تحق

حميؿ، أما المسائؿ المعنوية كالعدالة فإنيا تكوف نسبية والتي تكيؼ ماديا باإلحصاء أو الت
 .2فقط 

                                                             

، 1972د األوؿ، سنة عد، نشرة القضاة، ال1969نوفمبر  10المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  - 1
 .97ص
وري قسنطينة، كمية الحقوؽ نتشيادة ماجيستر، جامعة م)رة، بالجنائي في تقدير الخ، سمطة القاضي غانية خروفة - 2

 .103( ص 2009 -2008والعمـو السياسية، 
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وليذا وجب عمى القاضي أف يبني اقتناعو عمى المنطؽ والعقؿ وال يخرج عنيما فاألحكاـ 
اليقيف، والدالئؿ والقرائف غير القاطعة ال  ىلصادرة باإلدانة يجب أف تكوف مبنية عما

 .1كاـ التي يجب أف يكوف مبناىا اليقيف دائماتصمح منفردة األف تكوف دعامة ليذه األح

ومنو وجب عمى القاضي اإللتزاـ باف تكوف عقيدتو عمى العـز وأف يبني قناعتو عمى العقؿ 
 خياؿ وال يخرج عما يقتضيو العقؿ.والمنطؽ ال عمى ال

 الفرع الثاني: مبدأ حياد القاضي

بإعتباره كضمانة مف الضمانات في ىذا الفرع يتـ تحديد مفيـو مبدأ حياد القاضي 
الممنوحة لألفراد، الذي يشكؿ ضابطا أساسيا في مجاؿ التقدير السميـ لألدلة ، الذي مف 
خاللو يتـ مخاطبة وجداف القاضي و ضميره ، فإلى أي مدى كرست التشريعات الحديثة 

 ىذا المبدأ؟

 أوال: مفيوم حياد القاضي

را أثناء ممارسة عممو، فال يكوف خاضعا يعني حياد القاضي أف: ) القاضي يكوف ح
باليوى واإلنحيازات الشخصية، بؿ يكوف غرضو تحقيؽ ىدفو األسمى وىو تحقيؽ  ومتأثرا

العدالة وتطبيؽ القانوف، وىذا الحياد ال يتحقؽ إال بتحررىـ مف الميوالت الشخصية عند 
 .2نظرىـ الدعوى ضمانا لحقوؽ األفراد

                                                             

 644-643نصر الديف مروؾ، المرجع السابؽ، ص  - 1
ع(، ، د ط ، ) عماف : دار الثقافة لمنشر والتوزيالمقابمة الشرعية في اإلجراءات الجزائيةحسف يوسؼ مصطفي  - 2

 247ص 



 إطار القانوني لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي الفصل األول        
 

44 
 

 ا يققو وال إعتقادا يعتقدهمات عدالة القضاء، وال يعتبر موقفإف حياد القاضي ىو أحد مقو 
عتقادىـ في حياده نما في المقاـ األوؿ إطمئناف الغير إليو وا   .1وا 

ير األدلة، ىو تجريده مف كؿ مصمحة شخصية أو يفالمقصود بيذا المبدأ في مجاؿ تغ
القاضي األدلة بروح  أف يقدر اد القضائيستمـز الحيدية أو معنوية عند تقديره ليا، ويما

موضوعية مف غير أف يتأثر تقديرىا بمصمحة أو رأي سابؽ، أو مؤثر أخر ولكف عميو أف 
 .2بالمصالح و العواطؼ الشخصية يتجرد مف أي تأثير

 جب عمى القاضي الجزائي اإللتزاـ بيذا المبدأ فيو يشكؿ ضمانة لمحقوؽ والحرياتو 
 الفردية .

 : تكريس المبدأ في التشريعات الحديثة ا ثاني

بو المواثيؽ والمؤتمرات الدولية فضال عف التشريعات  نظرا ألىمية المبدأ فقد إىتمت
مف اإلعالف العالمي لحقوؽ  10الداخمية، فعمى الصعيد الدولي ما نصت عميو المادة 

اإلنساف بالقوؿ : )لكؿ إنساف الحؽ عمى قدـ المساواة التامة مع األخريف، في أف تنظر 
صؿ في حقوقو و إلتزاماتو، وأية قضيتو أماـ محكمة مستقمة نزيية نظرا عادال عمنيا لمف

 .إليو تيمة جنائية توجو

ويظير تكريس ىذا المبدأ مف خالؿ منعو مف ممارسة بعض األنشطة األخرى ألنيا 
، وقد قررت 3تتعارض مع ىذا المبدأ كالعمؿ في المجاؿ السياسي، أو القياـ بنشاط تجاري

مف خالليا الخصـو رد لمخصـو حؽ رد القضاة، فماىي ىذه األسباب التي يستطيع 
 القضاة ؟

                                                             

(، ص  1999، د ط ) اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، قانون اإلجراءات الجزائيةعوض، عوض محمد  - 1
509.508 

 206محمد فاضؿ زيداف ، المرجع السابؽ  ، ص  - 2
 283(، ص 1997ط، )اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  جالؿ ثروت، نظـ اإلجراءات الجنائية، د - 3
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 أسباب الرد:

لتفادي اإلخالؿ بمبدأ الحياد يحؽ لمخصـو رد القضاة بتقديـ طمب الرد إلى الجية 
 .1داء أي دفع أو دفاع إبالمختصة قبؿ 

ـ استمرار القاضي في نظر الدعوى حتى الفصؿ فيو، وتعود وينتج عف ىذا الطمب عد
 .2و بالدعوى أو أحد الخصـوتأسباب الرد في صمة القاضي و عالق

جراءات إلمف القانوف ا  5543إف المشرع الجزائري قد تناوؿ أسباب الرد مف خالؿ المادة 
 الجزائية و ىي:

بيف القاضي أو زوجتو، بيف أحد الخصـو في الدعوى أو زوجتو  إذا كانت ثمة قرابة -
 ـ الشقيؽ وابف الخاؿ الشقيؽحتى درجة ابف الع

مباشرة الرد حتى في حالة الطالؽ أو وفاة الزوج إذا كاف عالقة مصاىرة بأحد  ويجوز -
 الخصـو حتى الدرجة الثانية.

 زوجتو أو األشخاص الذيف يكوف ناضرا  إذا كانت لمقاضي مصمحة في النزاع أو ل -
 دارتياإعمييـ أو مساعدا قضائيا ليـ وكانت الشركات أو الجمعيات التي يساىـ في 

 ؼ عمييا مصمحة فيو.و اإلشرا

صيرا لو إلى الدرجة المعنية أنفى لموصي أو  إذا كاف القاضي أو زوجو قريبا أو -
، أو المساعد القضائي عمى احد الخصـو أو لمف يتولى تنظيـ أو إدارة أو مباشرة الناظر

 إعماؿ شركة تكوف طرفا في الدعوى،
                                                             

 .510عوض، المرجع السابؽ، ص عوض محمد  - 1
 .255حسف يوسؼ مصطفي، المرجع السابؽ ، ص  - 2
المتضمف قانوف اإلجراءات الجزئية معدؿ  1966-06-08مؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  254المادة  - 3

 .2006ديسمبر  24، مؤرخ في 84د د، ج ر ع2006ديسمبر  22مؤرخ في  22-06ومتمـ بموجب القانوف رقـ 
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حد الخصـو و باألخص إذا ما و في حالة تبعية بالنسبة ألتزوج إذا وجد القاضي أف -
كمة أو تظرا لو أو مستخدما أو معتادا لمو كاف دائنا أو مدنيا ألحد الخصـو أو وارثا من

معاشرة المتيـ أو المسؤوؿ عف الحقوؽ المدنية أو المدعي المدني أو كاف متيـ و ارثو 
 المنتظر.

أو محاميا فييا  كمااالقضية المطروحة كقاض أو كاف مح في إذا كاف القاضي قد نظر -
 أو أبمی بأقوالو كشاىد عمى وقائع في الدعوى.

و أو أقاربيما أو أصيارىما عمى عمود النسب تإذا وجدت دعوى بيف القاضي أو زوج -
 و أو أقاربو أو أصياره عمى العمود نفسو.تالمباشر و بيف احد الخصـو أو زوج

عمى عمود النسب المباشر تنازع و أو أقاربيما أو أصيارىما تإذا كاف لمقاضي أو زوج -
.  مماثؿ لمتنازع المختصـ فيو أمامو بيف الخصـو

مخطورة ما تو وبيف أىؿ الخصـو مف المظاىر الكافية لإذا كاف بيف القاضي أو زوج -
 يشتبو معو في عدـ تحيزه في الحكـ.

مجموعة مف األسباب تخؿ بمبدأ  لجزائري مف خالؿ ىذا النص قد تقـوإف المشرع ا -
إذا وجد سبب مف  مجية المتضررة أف يقدـ طمب الرد لمقاضيحياد القاضي، وقد منح ل

ومصالح األفراد حتى ال األسباب السابقة، فيذه ضمانة أوردىا المشرع ألجؿ حماية حقوؽ 
 .1كؿتتعرض لمتآ
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 تسبيب األحكامالة في الجمسة و : طرح األدلالفرع الثالث 

وضع ىذه المبادئ ىو الوصوؿ بالحكـ عمى قدر المستطاع إلى الحقيقة  اليدؼ مف
الواقعية. وبالتالي عمى القاضي اإللتزاـ بطرح األدلة و مناقشتيا في الجمسة، مع تسبيب 

 األحكاـ التي يصدرىا .

  طرح الدليل في الجمسة الفرع الرابع :

التي طرحت في جمسات باتية ثاف القاضي ال يؤسس اقتناعو إال عمى العناصر اإل
 .1المحاكمة ونوقشت فيو

مف قانوف  2الفترة  212كما نص المشرع الجزائري أيضا عمى المبدأ في المادة 
)....... ال يسوغ لمقاضي أف يبني قراره إال  ي:اإلجراءات الجزائية والتي تضمنت مايم

 عمى األدلة المقدمة في معرض المرافعات و التي حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو(.

اد القاضي في تكويف إقتناعو عمى دليؿ وىذا الدليؿ قد نفيذه المادة تضمنت وجوب إس
ناعو إال عمى األدلة تنوقش و طرح في الجمسة، بمعنى أنو ال يجوز لمقاضي أف يبني إق

 .2التي طرحت أمامو وخصصت لمناقشة أطراؼ الخصومة

 كما أف القاضي ال يمكنو بناء إقتناعو إال عمى األدلة المطروحة في الجمسة

بما  بيافحرية المناقشة مف قبؿ األطراؼ، حتى يكونوا مف خالؿ ىذا عمى لو الخاضعة 
في الجمسة مف أجؿ مناقشتو في  فالقاضي ممـز بطرح الدليؿ 3تقدـ ضدىـ مف أدلة

 معرض المرافعات حضوريا حتى يستطيع بناء قراره عمى إقتناع تاـ.

                                                             

 636نصر الديف مروؾ ، المرجع سابؽ، ص  - 1
 638مرجع سابؽ، ص نصر الديف مروؾ، ال - 2
 29عبد الحميد الشواربی، المرجع سابؽ ، ص  - 3
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إال أف قاعدة وجوب طرح الدليؿ في جمسة ال تحوؿ حؽ القاضي في اإلستناد إلى ما ورد 
طمع عمييا، وعميو يمكف القوؿ أف دفي التحقيقات األولية مف أ لة في مواجية المتيـ وا 

ؿ ضمف ممؼ الدعوى ووجوب طرحو ومناقشتو في الجمسة شرط مف الضروري وجود الدلي
 .طاؿ الحكـابالتقيد بو، واإلخالؿ بو يؤدي إلي 

 1523في الطعف رقـ  2006 /19/07في ةوقد قضت المحكمة العميا في قراراتيا الصادر 
عمى توفير الدليؿ القطعي لإلدانة مف أجؿ اإلحالة إلى  ةز غرفة اإلتياـ غير مجي أف

المتيـ يكوف قد  محكمة الجنح أو الجنايات، بؿ يكفي وجود قرائف تبعث اإلعتقاد بأف
قضية مختصة بالبحث في إلييا الحكمة المحالة مارتكب الفعؿ المنسوب إليو، وتبقى ال

 .1األدلة القطعية 

إلى الشاىد ليس أصؿ في بو كاف ما أثبتو الحكـ و نسحكمة العميا انو اذا ملقد قررت ال
و عمى دليؿ ال سند لو مف نتداالموضوع تكوف قد أقامت قضاءىا بإ األوراؽ فاف محكمة

 أوراؽ الدعوى فيجب نقضو.

 تسبيب األحكام الفرع الخامس:

يب األحكاـ أحد أىـ العناصر التي تحكـ الدعوى الجزائية وىذا في سبيؿ سبيعتبر ت
الوصوؿ إلى العدؿ، واف تسبيب الحكـ يجعؿ الخصـو والمتيـ وكذلؾ الرأي العاـ مف 

 بيب األحكاـ؟سالجميور في راحة و اطمئناف عمى حقوقيـ، فماىو مفيـو ت

 وفيما تتمثؿ أىميتو؟

 

                                                             

، جماؿ سايس اجتياد 1523، الطعف رقـ 2الغرفة الجنائية  19/07/2006المحكمة العميا ، قرار صادر في  - 1
 387( ، ص2013، د ط)الجزائر :كميؾ لمنشر ، سنة  1الجزائري في القضاء الجنائي ،ج
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 أوال: مفيوم تسبيب األحكام

ت عدة تعاريؼ في المغة والتشريع و القضاء وليذا سأتناولو كاألتي: التسبيب في ورد
مدلولو التشريعي ىو بياف األسباب الواقعية والقانونية ، وأسباب الرد عمى الطمبات اليامة 

أما في التشريع  1و الدفوع الجوىرية التي قادت القاضي إلى الحكـ الذي انتيى إليو
اـ يعني : )بياف الحجج الواقعية و القانونية التي يبني عمى أساسيا يب األحكسبتالجزائري 

الحكـ(. والمقصود مف الحجج القانونية ىو توافر أركاف الجريمة والنصوص المعاقبة 
و يوضح األسباب التي  ي عند إصدار الحكـ وجب عميو أف يسببوعمييا. وليذا فالقاض

 .2عمى أساسيا يبني الحكـ

 التسييبثانيا: أىمية 

يعد التسييب مف أشؽ الميمات الممقاة عمى عاتؽ القاضي وىذا ألنيا تتطمب اقناعو بما 
 : اختاره وتكمف ىذه األىمية في

 وافيابالنسبة لمقاضي ىو السبيؿ األوحد، لكي يجئ حكمو متفؽ مع القانوف،  التسببإف 
فيما انتيى إليو مف  ف و اإللغاء مع أنو قد يكوفالفي بيانو غير مشوب بما يعرضو لمبط

يب يأتي بالحؽ والعدؿ بقا في حكـ الواقع مع الحؽ والعدؿ، وليذا فالتسفو متئتإدانتو أو برا
 ويجعؿ الحكـ غير مشوب بما يترتب عميو البطالف.

تسبيب األحكاـ ضمانة لحقوؽ األفراد، ألنو مف حقيـ أف يعرفوا لماذا حكـ عميو القاضي، 
يب يؤدي دورا نقديا لمحياة بميو الحكـ، وبالتالي فالتسوما ىو األساس الذي بني ع

                                                             

 .65، ص2011)عماف: دار الثقافة لمنشر و التوزيع،  1يب األحكام الجزائية طبتس، الخرشة محمد أميف - 1
ثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائريمحمد مرواف،  - 2  .498، ص نظام اإل
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، فتسبيب القاضي لمحكـ يجعؿ 1اإلجتماعية وىذا عف طريؽ اقتناعاتيـ بعدالة القضاء 
 األفراد مرتاحيف الباؿ ألنيـ عرفوا لماذا حكـ عمييـ وما ىي النصوص المطبقة لما فعموه.

فيو وسيمة لحماية القاضي نفسو مف  ة لعدالة أحكاـ القاضي:نتسبيب األحكاـ فيو ضما
 تدفع القاضي إلى الحرص في تقرير األدلة تقريرا يتماشى مع العقؿ فيي أي ضغوط 

المنطؽ وىذا ما يسيؿ ميمة المحكمة العميا في ممارسة وظيفتيا القانونية لمتأكد مف و 
 .2سالمة وصحة األحكاـ

الدستور الجزائري في المادة عمى أنو: )تعمؿ األحكاـ القضائية وينطؽ بيا في  لقد اشار
الجمسات العمنية، كما نص قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى وجود تسبيب األحكاـ 

: كؿ حكـ يجب أف ينص عمى ىوية األطراؼ وحضورىـ أو غيابيـ، في  379في المادة 
 (.وؽمنطوال األسبابؿ عمى يـو النطؽ بالحكـ، ويجب أف يشم

يب أي حكـ، و أوجب كذلؾ وجود لمادة أف المشرع ألـز القضاة بتسبوالمفيـو مف ىذه ا
يب ـ صحيحا وال يشوبو البطالف، فالتسبىوية األطراؼ و منطوؽ الحكـ، حتى يكوف الحك

مف ثـ إليو القاضي و التأكد مف صحتو و  وسيمة الخصـو في رقابة الحكـ الذي انتيى
 التو .عد

 

 

 

                                                             

، ) مصر: دار الجيؿ لمطباعة 3وأوامر التصرف في التحقيق ط  ضوابط تسبيب األحكام الجنائيةرؤوؼ عبيد،  - 1
 .8(، ص 1986

 .498محمد مرواف، المرجع سابؽ، ص  - 2



 إطار القانوني لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي الفصل األول        
 

51 
 

 صل األول :ـــالصة الفــــخ                                

دلة إف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي ىي الرخصة الممنوحة لو لمتصرؼ في األ
مدى وحدود الحرية  المطروحة عميو ، ومف ثـ فإف نطاؽ ىذه السمطة يتمحور حوؿ ما

 االدلةالتي يتمتع بيا القاضي الجزائي في تقدير 

في تقديره لألدلة عدة مبادئ منيا مبدا مشروعية األدلة  تحكـ سمطة القاضي الجزائي
وتساندىا ومبدأ حرية اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي وحياده وطرح األدلة في الجمسة 

ال تعرض حكمو لمنقض .  وتسبيب االحكاـ ، اذ وجب عمى القاضي التقيد بيا وا 

باإلضافة إلى ىذه المبادئ ، فإنو توجد ضوابط خاصة تحد مف ىذه السمطة  وىذا 
 ماسنتناولو في الفصؿ الثاني . 
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 تمييد :
مف خالؿ دراستنا لمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي خمصنا إلى القوؿ أف ىذا  

 المبدأ يبدو مف جانبيف :

حرية القاضي الجزائي في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو ، دوف أف يتقيد في  -1
 تكويف قناعتو بدليؿ معيف . 

حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة المطروحة عميو ، دوف أف يكوف ممزما بإصدار  -2
أف يأخذ بالدليؿ الذي  حكـ باإلدانة أو بالبراءة لتوافر دليؿ معيف طالما أنو لـ يقتنع بو ، فمو

 يطمئف إليو وجدانو ويطرح الدليؿ الذي ال يطمئف إليو.

فاألصؿ إذف أف القاضي يتمتع بحرية واسعة في تقدير األدلة ، فيو حر في اختيار  
األدلة وحرفي تكويف اقتناعو منيا ، إال أف المشرع لـ يترؾ ىذه الحرية مطمقة بؿ قيدىا وذلؾ 

ستنناءات التي ال يممؾ القاضي إزاءىا أي حرية في تقدير األدلة بأف أورد عمييا بعض اال
كما أنو أخضع ىذه السمطة التقديرية لبعض الضوابط  وىذا ما سنتناولو في المبحث األوؿ،
ا وىو يمارس سمطتو في تقدير األدلة وىذا ما سنتناولو التي يتعيف عمى القاضي االلتزاـ بي

 في المبحث الناني .
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 المبحث األول : االستثناءات الواردة عمى مبدأ حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة
ة األولى لمبدأ االقتناع وتتخذ ىذه االستنناءات صورا متباينة فمنيا ما يرد عمى النتيج 

لمقاضي الجزائي أي عمى حرية القاضي في اإلنبات ، حيث ال تترؾ لو حرية الشخصي 
يستمد منيا قناعتو وىذا ما سندرسو في المطمب األوؿ ، ومنيا ما يرد اختيار األدلة التي 

عمى النتيجة النانية لنفس المبدأ ، أي عمى حرية القاضي في االقتناع، بحيث ال تترؾ لو 
 المطمب الناني . حرية تقدير األدلة وفقا القتناعو الشخصي وىذا ما سندرسو في

  عمى حرية القاضي في اإلثباتالمطمب األول : االستثناءات التي ترد 

األصؿ أف القاضي الجزائي حر في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو ، دوف  
أف يتقيد في تکويف قناعتو بدليؿ معيف، و ذلؾ ألف العبرة في المواد الجزائية ىي باقتناع 

مف قانوف  212القاضي و اطمئنانو إلى األدلة المطروحة عميو، وىذا ما نصت عميو المادة 
اإلنبات ماعدا األحواؿ التي  وز إنبات الجرائـ بأي طريؽ مف طرؽاإلجراءات الجزائية :" يج

 1ينص فييا القانوف عمى غير ذلؾ....

إال أنو ترد عمى ىذا األصؿ بعض االستنناءات ، بحيث ال تترؾ لمقاضي حرية  
المشرع األدلة التي تقبؿ في  اختيار األدلة التي يستمد منيا قناعتو ، وذلؾ بأف يحدد لو

 إنبات بعض الجرائـ، حيث ال يجوز اإلنبات بغيرىا، وىذا ما سنتناولو في الفرع األوؿ . .

أو أنو يتعيف عميو االلتزاـ بأدلة اإلنبات الخاصة ببعض المسائؿ غير الجزائية التي  
قانونية عمى  فيياوى األصمية والتي تكوف أدلة يممؾ اختصاص النظر فييا بصفة تبعية لمدع

 عكس أدلة اإلنبات الجزائية التي ىي اقناعية، وىذا ما سنتناولو في الفرع الناني .

 

 
                                                             

يتضمف قانوف االجراءات  1966يونبو  08، الموافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155/  66أمر رقـ  - 1
 644، ص  الجرائية
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 الفرع األول :حصر أدلة اإلثبات في بعض الجرائم

المبدأ العاـ و السائد في اإلنبات الجنائي ىو عدـ حصر األدلة بعدد أو نوع معيف  
مادامت قد حصمت بصورة مشروعة، و لكف بعض منيا، فجميع األدلة مقبولة في اإلنبات 
بات بعض ـ بأف حددت األدلة التي تقبؿ في إنالتشريعات خرجت عمى ىذا المبدأ العا
بتقديـ ىذه الوسائؿ دوف  تمـز سمسمة االنباتو  ،1الجرائـ، بحيث ال يجوز اإلنبات بغيرىا"

ؾ لمقاضي الجزائي حرية في غيرىا ، و مف بيف ىذه التشريعات القانوف الجزائري الذي لـ يتر 
 الجرائـ ، و إنما جعؿ ليا أدلة إنباتبات بعض دلة التي يستمد منيا قناعتو في إناختيار األ
 السياقة في حالة سكر وىو ما سنتناولو فيما يمي :ريمتي الزنا و ، ويتعمؽ األمر بجخاصة بيا

  ثبات جريمة الزناإأوال :  

باتيا بكافة طرؽ اإلنبات ، إال الجرائـ التي يجوز إنا كغيرىا مف األصؿ أف جريمة الزن 
بات خاصة ،إذ حدد أدلة خص المشرع ىذه الجريمة بقواعد إن أنو والعتبارات معينة فقد

ص ناإلنبات و أوردىا عمى سبيؿ الحصر ، حيث ال يجوز إنباتيا إال بالطرؽ التي حددىا ال
حينما نصت عمى أنو " الدليؿ  العقوباتمف قانوف  341دوف غيرىا ، وىذا ما قررتو المادة 

يقـو إما عف محضر قضائي  339الذي يقبؿ عف ارتكاب الجريمة المعاقب عمييا بالمادة 
في رسالة و مستندات  و إما بإقرار داريحرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عف حالة تمبس، 

 . 2صادرة عف المتيـ، و إما بإقرار قضائي"

ة خاصة تتميز بيا عف إلى أف ىذه الجريمة ذات طبيع راجعوعمة ىذا االستنناء  
 3غيرىا مف الجرائـ لما ليا مف تأنير سيء ومباشر عمى األسرة التي ىي أساس قياـ المجتمع

، ولذلؾ أراد المشرع أف يأتي باألدلة مف أوراؽ غير معترض عمييا وغير معرضة لمتجريح 

                                                             
 . 209السابؽ ، ص  المرجعفاضؿ زيداف محمد ،  - 1
 . 737، ص 49عدد  زائريقانوف العقوبات في التشريع ج يتضمف  1386صفر  18مؤرخ في  156/ 66أمر رقـ  - 2
 .46السابؽ، ص  المرجعمروؾ نصر الديف ،  - 3
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، فحصر األدلة حيف تقتصر 1العامة أو الطعف فييا ، دوف تركيا تخضع لقواعد اإلنبات
 ييا الشؾ وىذه األدلة ىي : اإلدانة عمى الحاالت التي ال يكوف ف

 محضر قضائي يحرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عف حالة التمبس. -1

 إقرار وارد في رسائؿ و مستندات صادرة مف المتيـ. -2

 فعال بارتكاب جريمة الزنا.  إقرار قضائي ، أي اعتراؼ المتيـ أماـ القضاء بأنو قاـ -3

 محضر إثبات التمبس بالجنحة يحرره ضابط من ضباط الشرطة القضائية : -1

نحة مف قبؿ ضابط مف ضباط الشرطة القضائية حسب أف تتـ معاينة ىذه الج يشترط 
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 15ما ىـ معرفوف في المادة 

ؼ في و ا ،والتمبس بالجنحة معر متمبسا بيذلؾ أف تكوف ىذه الجنحة ك طكما يشتر  
في حالة تمبس إذا كانت مرتكبة في الحاؿ  مف نفس القانوف ، فتوصؼ الجنحة  41المادة 

ا  في وقت قريب تعتبر كذلؾ إذا كاف الشخص المشتبو في ارتكابي يا ، كمابأو عقب ارتكا
حيازتو أشياء أو وجدت ت وقوع الجريمة قد تتبعو العامة بالصياح أو وجدت في جدا مف وق

أنار أو دالئؿ تدعو إلى افتراض مساىمتو في الجنحة، كما تتسـ بالتمبس كؿ جنحة وقعت 
ولو في غير الظروؼ المذكورة أعاله إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ و کشؼ عنيا صاحب 

 .المنزؿ عقب وقوعيا ، وبادر في الحاؿ إلى استدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلنباتيا

إلنبات جريمة الزنا حسب المادة ا سبؽ أف التمبس بالجريمة ويتضح مف خالؿ م 
مف قانوف  41مف قانوف العقوبات، ىو غير التمبس المنصوص عميو بالمادة  341

اإلجراءات الجزائية ،ألف ىذا األخير مفيومو واسع بينما األوؿ مفيومو ضيؽ ، فيقصد بو 
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وىما في وضع يدؿ داللة قطعية عمى ارتكابيما فعؿ مشاىدة الشرطة القضائية لممتيميف 
 1 الزنا حقيقة ، نـ يتـ تحرير محضر بذلؾ في الحاؿ .

وفي ىذا الشأف قضت المحكمة العميا بأنو" مف طرؽ اإلنبات المنصوص عمييا في  
عقوبات والتي تدؿ عمى وقوع الجريمة معاينة ضابط الشرطة القضائية حالة  341المادة 

 .محضر زنا وانبات ذلؾ فيالتمبس بال

ولما كاف يتعذر عمى ضباط الشرطة القضائية وأعوانيـ في أغمب الحاالت مشاىدة  
 يما عقب ارتكاب الجريمة بقميؿ فيتالمتيميف متمبسيف بالزنا قضي بأنو يكفي أف تقع مشاىد

 ما باشرا العالقة الجنسية ". نال لمشؾ في أيوضعية أو ظروؼ أو حالة ال تترؾ إ

واإلقرار الكتابي المطموب إلنبات إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتيم : -2
جريمة الزنا ىو ذلؾ االعتراؼ الصادر مف المتيـ في جو بعيد عف االنفعاالت النفسية 

عزؿ عف الشرطة والقضاء، أي ذلؾ االعتراؼ الذي حرره المتيـ بمحض إرادتو في رسالة نوم
مبس ت، و يجب أف يكوف اإلقرار واضحا دوف 2إلى شريکو أو إلى غيره  أو مذكرة وبعث بيا

 . 3أو غموض ، كما يجب أف يتناوؿ مضمونو ذکر عالقات جنسية

وقد قضت المحكمة العميا في ىذا الصدد عمى أنو :"مف أدلة اإلنبات في جريمة الزنا  
ال يكفي لمحكـ بالبراءة  اإلقرار الوارد في رسائؿ أو مستندات صادرة مف المتيـ ، غير أنو

القوؿ بأف العبارات الواردة في الرسائؿ المضبوطة أنناء التحقيؽ ال تعتبر إقرارا بؿ ال بد عمى 
العبارات في قرارىـ وأف يتمحصوىا ويبحنوف عف  قضاة االستئناؼ أف يتطرقوا إلى ىذه

ال كاف قضاؤىـ مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضو".  معناىا الحقيقي وا 
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ويقصد بو االعتراؼ الذي يصدر عف المتيـ أماـ إحدى الجيات  ضائي :اإلقرار الق - 3 
 القضائية التي تمر بيا الدعوى العمومية سواء أكانت نيابة أو جية تحقيؽ أو جية حكـ.

وقد قضت المحكمة العميا في ىذا الشأف: "مف بيف األدلة المحددة قانونا عمى سبيؿ  
لذي يحصؿ أماـ القضاة كاعتراؼ المتيـ أنناء استجوابو مف طرؼ الحصر اإلقرار القضائي ا

 وكيؿ الجميورية بأنو زنا بالمتيمة".

وتجدر اإلشارة إلى أف اعتراؼ الزاني ال يسري عمى الشريؾ وىو األمر الذي أكدتو  
 ف اعتراؼ الزاني ال يقبؿ كدليؿ إنبات عمى الشريؾ إذ المحكمة العميا حينما قضت :"غير أ

 الباعث عمى ذلؾ ىو الحصوؿ عمى الطالؽ". يكوف

وكذا حينما قضت: " إف اإلقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يمـز المقر وحده  
دوف غيره، وأف القضاء بإدانة المتيـ بناء عمى إقرار الزوجة الزانية وحدىا وفي غياب إقرار 

 لمنقض ".المتيـ بعد قصورا في التعميؿ وسوء تطبيؽ القانوف يعرضو 

وعدا ىذه الوسائؿ النالث ال تقبؿ أي وسيمة أخرى إلنبات جريمة الزنا منؿ الشيادة ، فإذا لـ 
يتوافر أحد ىذه األدلة النالنة فالقاضي ممـز بالحكـ بالبراءة بغض النظر عف مدى اقتناعو 

 الشخصي مف أدلة أخرى

ضابط الشرطة بؿ  يا مف طرؼتجنحة الزنا ال تحتاج إلى معاينباإلضافة إلى أف  
شاىدا  يكفي إنباتيا حسب الطرؽ العادية بشيادة الشيود بحيث إذا اقتنع قضاة الموضوع بأف

بقميؿ فاف اقتناعيـ ىذا ال يا ف حيف ارتكاب الجريمة أو بعد حدونقد وقؼ عمى المتيمي
 1لرقابة المجمس األعمى".يخضع 

ذا كاف القاضي   بات ىذه الجريمة، النالث فقط في إنمقيدا باالستعانة بيذه األدلة وا 
يرد عمى حريتو في  لتمؾ األدلة ، وذلؾ ألف ىذا االقتناع فإنو رغـ ذلؾ بيقی حرا في تقديره

                                                             
ف  2المجمة القضائية العدد  34051 ، رقـ 20/03/1984بتاريخ  قرار، غرفة الجنح و المخمفات ، المحكمة العميا  - 1
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اإلنبات ال عمى حريتو في االقتناع، وىذا عمى العكس مما ذىب إليو البعض الذيف اعتبروا 
دة سمفا منؿ االعتراؼ أنو وفي الحاالت التي ينص القانوف صراحة عمى طرؽ إنبات محد

يا مبدأ اإلنبات المقيد الذي الوارد في جريمة الزنا فإف ىذه الحاالت ىي قواعد استننائية أصم
اؿ لمسمطة التقديرية لمقاضي في ىذا جمى إرادة القاضي وال متخمو فيو إرادة المشرع ع

 1 الصدد.

 ألدلة حجية محددة ،  منح ىذه االقانوف األدلة التي يجوز إنبات الزنا بما ال ي قصد 
ىو أف المشرع حصر دائرة األدلة التي يجوز لمقاضي أف يستمد منيا اقتناعو دوف اإلخالؿ 
تجربتو في تقديرىا، وبالتالي فإف مجرد توافر أحد األدلة السابقة ال يكفي بذاتو إلدانة المتيـ 

نما يتعيف أف يقتنع القاضي بداللتو عمى حصوؿ الزنا ومف ىذه  مف أجؿ ىذه الجريمة، وا 
 2قوتو.  الوجية يسترد مبدأ االقتناع الشخصي

وخالصة القوؿ ليس لمقاضي الجزائي أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ أخر غير تمؾ  
مف قانوف العقوبات و في ذلؾ تقييد لحريتو في  341األدلة المنصوص عمييا في المادة 

اضي سمطتو الكاممة في تقديرىا دوف أف اإلنبات ، إال أنو وحيف توافر تمؾ األدلة يسترد الق
لتوافر دليؿ مف ىذه األدلة طالما أنو لـ يقتنع بو ، فمو أف يكوف ممزما بإصدار حكـ باإلدانة 

 لو أف يطرحو إذا لـ يطمئف إليو .و يأخذ بو إذا اطمئف إليو وجدانو 

 ثانيا : إثبات جريمة السياقة في حالة السكر

جريمة السياقة في حالة سكر ىي حالة تتمنؿ في وجود كحوؿ في دـ السائؽ بنسبة  
  3 غ في األلؼ. 0.20معينة حددىا المشرع الجزائري بنسبة تعادؿ أو تزيد عف 

                                                             
 .171السابؽ ص  المرجع، مروؾ نصر الديف - 1
 801المرجع السابؽ، ص، محمود نجيب - 2
المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ  1422جمادى األولى عاـ  29خ ر مؤ  01/14مف القانوف رقـ  02المادة  - 3
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المتعمؽ بتنظيـ  14/ 01مف القانوف رقـ  19وإلنبات ىذه الجريمة فقد نصت المادة  
مف األمر رقـ  08) المعدلة والمتممة بالمادة  حركة المرور عبر الطرؽ وسالمتيا وأمنيا

عمى أنو في حالة وقوع حادث مرور جسماني، يجري ضباط و أعواف الشرطة ( 09/03
 القضائية عمى كؿ سائؽ أو مرافؽ لمسائؽ المتدرب مف المحتمؿ أف يكوف في حالة سكر 

  .اليواءالمتسبب في وقوع الحادث عممية الكشؼ عف تناوؿ الكحوؿ بطريقة زفر و 

عندما يتبيف عمميات الكشؼ عف احتماؿ وجود حالة سكر ، أو عندما يعترض  
السائؽ أو مرافؽ السائؽ المتدرب عمى نتائج ىذه العمميات أو يرفض إجراءىا ، يقـو ضباط 
أو أعواف الشرطة القضائية بإجراء عمميات الفحص الطبي و االستشفائي والبيولوجي 

 لموصوؿ إلى إنبات ذلؾ .

لذلؾ فإنو وإلنبات جريمة السياقة في حالة سكر ال بد مف إجراء خرة وذلؾ بتحميؿ  
والتي ىي نسبة تعادؿ أو تزيد عف  -کمية الكحوؿ في الدـ لمتأكد مف وجود الكمية المطموبة 

بحيث ال يجوز اإلنبات بغير ىذا الدليؿ ، وىو ما يعد تقييدا لحرية  -غ في األلؼ   0.20
 بات .القاضي في اإلن

سالؼ الذكر ، كانت المادة  01/14وتجدر اإلشارة إلى أنو وقبؿ صدور القانوف رقـ   
 1المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسالمتيا وأمنيا 09/ 87مف القانوف رقـ  25

تتحدث عف سائؽ المركبة الذي يقودىا وىو في حالة سكر أو تحت تأنير مشروب كحولي 
غ في األلؼ ، فكاف األمر يتعمؽ  0.80يتميز بوجوده في الدـ بنسبة تعادؿ أو تزيد عمى 

 بجريمتيف : 

سياقو مركبة تحت تأنير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدـ بنسبة  الجريمة األولى : -
 غ في األلؼ .  0.80تزيد عمى  تعادؿ أو
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سياقة مركبة في حالة سكر ، وقد تكوف ىذه الواقعة كذلؾ ظرفا مشددا  الجريمة الثانية : -
 مف قانوف العقوبات . 290لجريمة القتؿ الخطأ ، وذلؾ طبقا لنص المادة 

الكمية تحميؿ الدـ لمتأكد مف وجود ت األولى يقتضي إجراء والفرؽ بيف الجريمتيف ىو أف إنبا
يا بكؿ الوسائؿ والطرؽ القانونية ، ومف ىذه تباموبة ، في حيف أف النانية يمكف إنالمط

أىؿ االختصاص والتي تنصب  الشيود والمعاينة المادية مف الوسائؿ اعتراؼ المتيـ وشيادة
عمى المظاىر الخارجية الدالة عمى حالة السكر كعدـ القدرة عمى التحكـ في الكالـ والحركة 

عدـ االتزاف في السير، وىي أمور ظاىرة وممموسة يمكف التحقؽ منيا بالمشاىدة ومحاورة ، و 
 .1متناوؿ المسكر وبغير ذلؾ مف الوسائؿ التي ال تكوف فنية بحتة 

ات حالة السكر بأي بميا حينما قضت: " غير أنو يمكف إنوىذا ما أكدتو المحكمة الع 
الموضوع السمطة المطمقة في تقدير األدلة القائمة العادية لإلنبات، ولقضاة طريؽ مف الطرؽ 

 ".في الدعوى المعروضة عمييـ

إال أنيا وفي أحياف أخرى ذىبت مذىبا مغايرا لموقفيا السابؽ وذلؾ بسبب عدـ  
بت سياقة سيارة في حالة سكر أو تحت يمتيف فقضت في إحدى قراراتيا: "تنتمييزىا بيف الجر 

 2مف قانوف المرور". 241حميؿ الدموي وفقا ألحكاـ المادة تأنير مشروب كحولي بواسطة الت

فاألصح أف جريمة السياقة تحت تأنير مشروب كحولي فقط ىي مف كانت آنذاؾ  
لسياقة في حالة سكر فإنيا كانت تنبت بأي طريؽ تنبت بواسطة التحميؿ الدموي، أما جريمة ا

 إلنبات .مف الطرؽ العادية ل

سالؼ الذكر ، عرؼ المشرع  03/ 09كما أنو و بعد صدور األمر رقـ   
الجزائري حالة السكر بأنيا حالة تتمنؿ في وجود كحوؿ في الدـ بنسبة تعادؿ أو تزيد عف 

                                                             
  84احسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ص  - 1
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 14/ 01مف القانوف رقـ  02منو المعدلة والمتممة لممادة  03غ في األلؼ ) المادة  0.20
 رؽ قانوني بيف جريمتي السياقة في حالة سكر وبذلؾ لـ يعد ىناؾ أي فسالؼ الذكر(.

السياقة تحت تأنير مشروب كحولي طالما أف جريمة السياقة في حالة سكر صارت ىي و 
کحولي ، وىو ما يعني في جميع األحواؿ ضرورة إجراء  جريمة السياقة تحت تأنير مشروب

طموبة ، حتى ولو تعمؽ خيرة وذلؾ بتحميؿ كمية الكحوؿ في الدـ لمتأكد مف وجود الكمية الم
 .يجوز اإلنبات بغير ىذا الدليؿ األمر بحالة السكر كطرؼ مشدد في جريمة القتؿ، بحيث ال

 الفرع الثاني : طرق اإلثبات الخاصة في المواد غير الجزائية

عندما تطرح الدعوى العمومية عمى القاضي لمفصؿ فييا ، قد تقؼ في طريقو بعض  
 يا .تالفصؿ فييا ضروريا لمفصؿ في الدعوى العمومية ذاعارضة، يكوف مالمسائؿ ال

يا ، فيوقؼ الفصؿ في الدعوى فصمومف ىذه المسائؿ ما ال يختص القاضي الجزائي ب 
قررتو ىذه  العمومية إلى غاية الفصؿ في ىذه المسائؿ مف المحكمة المختصة متقيدا بما

 الفرعية.كوف في ىذه الحالة بصدد المسائؿ المحكمة في حكميا ، وت

إال أف ىناؾ مف المسائؿ ما يممؾ القاضي الجزائي اختصاص النظر فييا بصفة  
الدفع. ىذه القاعدة التي  تبعية لمدعوى األصمية تجسيدا لقاعدة قاضي األصؿ ىو قاضي

ـر لكي يستطيع جتوجب عمى القاضي الجزائي أف يتحقؽ مف قياـ جميع العناصر المكونة لم
ذا ما حدث أف اصطدـ  ة فمو الصالحية مسائؿ ذات طبيعة غير جزائيبإدانة الفاعؿ ، وا 

 .1ا ييا إلى رأي المحاكـ المختصة أصال بالنظر بنبشأ بتقييميا دوف أف يمجأ
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 أوال : تعريف المسائل األولية

التي يتوقؼ عمييا الحكـ في  - incidents -تعرؼ بأنيا "تمؾ المسائؿ العارضة  
الدعوى الجزائية ، و التي يممؾ القاضي الجزائي اختصاص النظر فييا بصفة تبعية لمدعوى 

 1 األصمية."

جزائية ، الدعوى في النظر الكما تعرؼ أيضا بأنيا : "تمؾ المسائؿ العارضة أنناء  
والتي يمـز ويتعيف الفصؿ فييا أوال مف قبؿ القاضي الجزائي ، لكونيا تدخؿ في البناء 

ف الفصؿ في الدعوى العمومية يتوقؼ عمى أالقانوني لمفعؿ اإلجرامي موضوع الدعوى، إذ 
 2الفصؿ فييا أوال ، وأف قياـ الجريمة مف عدمو يتوقؼ عمى ذلؾ".

ضي الجزائي مف فحص مجموعة مف المشروعات والعمة في ذلؾ ىي تمكيف القا 
 اإلجرامية ترتبط فيما بينيا ارتباطا ونيقا، حيث يفسر بعضيا بعضا، فيتمكف مف فحص جري

 يا و عناصرىا، و لو كانت مف بيف ىذه العناصر ما ال يختص نمة متكاممة بجميع أركا

 بو أصال .

 مف قانوف اإلجراءات 330المادة في ولقد نظـ المشرع الجزائري المسائؿ األولية  
ختص المحكمة المطروحة أماميا الدعوى العمومية :" تلتي تنص عمى أنو 3الجزائية ا

ما لـ ينص القانوف عمى غير  دييا المتيـ دفاعا عف نفسوببالفصؿ في جميع الدفوع التي ي
 ذلؾ.

مانة و البحث مبحث في طبيعة العقد في جريمة خيانة األومف أمنمة المسائؿ األولية ل 
شأنيا أماـ القاضي في ممكية المنقوؿ في جريمة السرقة ، فكؿ ىذه المسائؿ إذا أنيرت دفوع ب

                                                             
 .14،  بالمسائل القرصنة  أمام  المحاكم الجزئية بديوان المطبوعات بالجزائر،د. عبد الحميد زرواؿ  - 1
 106، ص 1986)بيروت ػ دار الجاميعة  جزائيالعارضة أمام القاضي ال ،يجعمي عبد القادر قيو  - 2
 قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي 38المصري والمادة  الجزائيةمف قانوف اإلجراءات  221ة دالما - 3



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

64 
 

فصؿ فييا قبؿ الفصؿ في موضوع الدعوى ، حتى ولو أنيا في األصؿ كانت الجزائي فإنو ي
 مف اختصاص جيات قضائية أخرى .

التي مف المعمـو أف قواعد دنية ىذه المسائؿ الم ر فيوالقاضي الجزائي وىو ينظ 
فاألولى قانونية والنانية اقناعية  -تختمؼ اختالفا أساسيا عف قواعد اإلنبات الجزائية  إنباتيا

يا لمقواعد المدنية بالنظر لطبيعتيا أو تخضع لقواعد اإلنبات الجزائية تبانفيؿ يخضع إ -
 كوف المسألة طرحت بصدد النظر في الدعوى الجزائية؟

 ثبات المسائل األوليةثانيا : إ 

ما يالحظ أنو ال يوجد أي نص ضمف أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري يدؿ  
لمسألة وسائؿ اإلنبات التي يستند إلييا القاضي د تعرض صراحة عمى أف المشرع الجزائري ق

ي الجزائي لمفصؿ في المسائؿ األولية، ىذا عمى خالؼ قانوف اإلجراءات الجنائية المصر 
منو عمى أف تتبع المحاكـ الجنائية في المسائؿ غير الجنائية التي  225الذي نصت المادة 

 الخاص بتمؾ المسائؿ، و  تفصؿ فييا تبعا لمدعوى الجنائية طرؽ اإلنبات المقررة في القانوف

ىذا تطبيقا لمبدأ ارتباط قواعد اإلنبات بطبيعة الموضوع الذي ترد عميو ال بنوع القضاء الذي 
بات المسألة الواحدة باختالؼ قانوني ال يسيغ أف تختمؼ طريقة إنيطبقيا ألف المنطؽ ال

بات المسائؿ غير الجنائية يخضع إلى قواعد كمة التي تفصؿ فييا . وعميو فإف إنالمح
بات مسألة ما يرتبط بنوع الموضوع طبيعتيا الذاتية، ألف كيفية إن اإلنبات المدنية بالنظر إلى

، ومف نمة فإنو يجب عمى  1القضاء ال بنوع القضاء المطروح عميو الموضوع المطروح عمى
أي وفقا لمبادئ اإلنبات في المواد -القاضي إتباع طرؽ اإلنبات الخاصة بتمؾ المسائؿ 

 واضعا في اعتباره ما يعتبر قاطعا في اإلنبات وفقا لمقانوف المدني. -المدنية 

                                                             
دار النقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، )، الطبعة األولى المحاكمات الجزائية قانون شرح أصولؿ السعيد، امک - 1

 . 704،ص  (2008
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نبات المقررة في القوانيف غير الجنائية بالنسبة غير أف تقيد القاضي الجزائي بطرؽ اإل 
 لممواد المتعمقة بتمؾ القوانيف مشروط بعدة شروط نحمميا فيما يمي:

وذلؾ  أن تكون الواقعة متعمقة بقوانين غير جنائية كالقانون المدني أو التجاري : -1
اؿ شخصية أو تجارية أو أحو  يحدث حينما يجعؿ المشرع مف عناصر الجريمة مواد مدنية أو

 1 .غيرىا

 أن تكون الواقعة المتعمقة بالقوانين غير الجنائية عنصرا الزما من عناصر الجريمة: - 2
الخاصة بجريمة خيانة  كالعقودوذلؾ إذا كانت الجريمة تتطمب الوجود السابؽ لعمؿ قانوني 

األمانة، و الزوجية في جريمة الزنا، وممكية المنقوؿ في جريمة السرقة ، فإذا ما أنار المتيـ 
دفعا يتعمؽ بما يتعيف عمى القاضي أف يفصؿ فييا وفقا لطريقة اإلنبات الخاصة بيذه 

 القوانيف.

الممكف منال أف تستدؿ  زائية مفأما إذا كانت ىذه الواقعة المتعمقة بالقوانيف غير الج 
نيا غير ممزمة بالمجوء إلى قواعد اإلنبات إلحكمة كقرينة عمى وقوع الجريمة فقط مال فم

ولت لمحكمة في إدانة المتيـ عمى شيادة الشيود ح إذاواقعة السرقة  عمى ذلؾالمدني مناؿ 
ي ذلؾ ولو بأنو ىو الذي باع األشياء المسروقة لمف ضبطت عنده ، فال يوجد مانع عمييا ف

ألف سماع الشيود لـ تزيد عمى مئة ألؼ دينار جزائري ، ذلؾ  المباعةكانت قيمة المسروقات 
نما كايكف في مقاـ إن نت في حقيقتو عف واقعة مادية  جائز بات عقد البيع مف المتيـ ، وا 

انتقاليا مف يا بطرؽ اإلنبات المختمفة وىي مجرد اتصاؿ المتيـ باألشياء المسروقة قبؿ تباإن
يده إلى يد مف ضبطت عنده بغض النظر عف طريقة ىذا االنتقاؿ ألف ىذه الطريقة ميما 

 اختمفت ال تأنير ليا في الدعوى ولذلؾ فيي لـ تكف مدار اإلنبات.

                                                             
 841۔147المرجع السابؽ ، ص  اللي عبد اهلل أحمد،يج - 1



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

66 
 

حاكـ وىي تفصؿ في الدعاوي العمومية غير مقيدة بقواعد اإلنبات في القانوف مفال 
واقعة الجنائية يتوقؼ عمى وجوب الفصؿ في مسألة مدنية المدني إال إذا كاف قضائيا في ال

  1 تكوف عنصرا مف عناصر الجريمة المطموب منيا الفصؿ فييا.

أي أنو يمـز أف ال  أال تكون الواقعة عمى اإلثبات ىي بذاتيا الواقعة محل التجريم : - 3
اإلنبات والمتعمقة بالقوانيف غير الجزائية ىي المكونة لمسموؾ اإلجرامي  ىتكوف الواقعة عم

وذلؾ ألف التجريـ يفترض أف يتوافر وضع قانوني معيف يحميو القانوف قبؿ أف تقع الجريمة ، 
 2ريمة .جوىذا الوضع القانوني أمر متميز عف الركف المادي لم

مف قانوف  376لنص المادة  وعمى سبيؿ المناؿ ففي جريمة خيانة األمانة طبقا 
العقوبات ، فإف الواقعة عمى اإلنبات والمتعمقة بالقوانيف غير الجزائية ىي قياـ العقد الذي 

ني ، في متـز القاضي بأحكاـ القانوف المدوقع تسميـ الشيء مقتضاه إلى المتيـ ، وفييا ي
لمنيابة التي يقع عمييا  ـ ىي واقعة االختالس أو التبديد و يمكفيحيف أف الواقعة محؿ التجر 

بتيا بأي طريقة مف طرؽ اإلنبات ألف تصرؼ المتيـ ىو ذاتو السموؾ نعبء اإلنبات أف ت
 اإلجرامي المكوف لمجريمة.

وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حينما قضت :"عمى قضاة االستئناؼ أف ينبتوا  
 أف تسميـ الشيء الـ

عقد مف العقود الواردة عمى سبيؿ الحصر في المادة ختمس أو المبدد قد حصؿ بناء عمى 
 مف قانوف العقوبات وأف يتبعوا في ذلؾ طرؽ اإلنبات المقررة في القانوف المدني. 376

                                                             
مائة تطورات التشريعية ومذكراتو اإليمانية واألحكام في القانون اإلجراءات الجنائية مع  المرصفاوي،ؽ سف صادح - 1

 .656، ص (2000المعارؼ األسكندرية  شأة من)،  عام
 .149، ص المرجع السابؽ ،عمي عبد اهلل محمد  - 2



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

67 
 

أما إنبات العناصر األخرى لمجريمة كفعؿ االختالس أو التبديد والقصد الجنائي فيما 
وما يمييا مف قانوف اإلجراءات  212خضعاف لقواعد اإلنبات في المواد الجزائية طبقا لممادة 

 .1الجزائية "

فالتزاـ القاضي بقواعد اإلنبات المدنية  أن تكون الواقعة عمى اإلثبات واقعة إدانة : - 4 
 يقتصر ع

أصدر حكما بالبراءة فيجوز لو  ما لى حالة ما إذا أصدر حكما باإلدانة فقط ، أما في حالة
 أف يستمد اقتناعو بعدـ وجود العالقة المدنية التي تفترضيا الجريمة مف أي دليؿ.

وقد بررت محكمة النقض المصرية ذلؾ بقوليا : "إف القانوف ال يقيد المحكمة بالقوانيف 
المدنية إال عند اإلدانة احتياطا لمصمحة المتيـ حتى ال تتقرر مسؤوليتو وعقابو إال بناء عمى 

أال يعاقب بريء ميما  مف المشرع ىيالمقصود  و األساس الدليؿ المعتبر في القانوف،
 قو مف ظواىر األدلة"توافرت في ح

وذلؾ تأسيسا عمى أف طرؽ  دفع ىذه الواقعة أمام محكمة الموضوع:أن يبدي  - 5 
نما بمصمحة الخصـو ،ومف نـاإلنبات في المواد غير الجنائية ال تتعمؽ بالنظاـ ال فال  عاـ وا 

 اإلنبات تمؾ إال في حالة ما إذا كاف صاحب ي حالة عدـ التقيد بطرؽيترتب أي بطالف ف
المصمحة قد تمسؾ صراحة بضرورة اإلنبات بالطريقة الواردة في القوانيف غير الجنائية ، 

 2وذلؾ أماـ محكمة الموضوع. 

سالفة الذكر تعيف عمى المحكمة أف تمجأ إلى طرؽ  ومتى توافرت ىذه الشروط 
 .اإلنبات المقررة في القوانيف الخاصة بالمواد غير الجنائية

بات ، ولكف ىناؾ التي ترد عمى حرية القاضي في اإلناالستنناءات ىذه ىي  
 ناءات أخرى ترد عؿ حريتو في االقتناع وىذا ما سنتناولو في المطمب الناني .ناست

                                                             
 . 371ص ،9198ة األولى في الطعف رقـ مف الغرفة الجنائي 1974/ 07/ 09قرار صادر بتاريخ المحكمة العميا  - 1
 . 765السابؽ ، ص  المرجع ،مي عبد اهلل محمدع - 2
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  المطمب الثاني : االستثناءات التي ترد عمى حرية القاضي في االقتناع

مال بمبدأ تقدير األدلة المطروحة عميو في الدعوى عفي  ياألصؿ أف القاضي الجزائ 
االقتناع الشخصي فيو غير ممـز بإصدار حكـ باإلدانة أو بالبراءة لتوافر دليؿ معيف طالما 

 أنو لـ يقتنع بو .

إال أنو ترد عمى ىذا األصؿ بعض االستنناءات ، بحيث ال تترؾ لو حرية تقدير  
لب ىو األدلة وفقا القتناعو الشخصي ، ففي بعض األحياف يالحظ المشرع أف الوضع الغا

تحقؽ أمر معيف ، فيفترض ذلؾ دوف حاجة إلى إنباتو ،وىذه ىي القرائف القانونية ، وىذا ما 
 سنتناولو في الفرع األوؿ . .

كما أنو وفي حاالت أخرى جعؿ المشرع لبعض المحاضر حجية معينة في اإلنبات  
بالطعف فييا  يا إال بتقديـ الدليؿ العكسي أوانباتبما تضمنتو مف وقائع، حيث ال يجوز 
 بالتزوير وىذا ما سنتناولو في الفرع الناني .

 الفرع األول : القرائن القانونية

يات ،خفؼ نظرا لصعوبة توزيع عبء اإلنبات تدخؿ المشرع ووضع بعض الفرض 
ضد مصمحة قرائف لصالح النيابة كسمطة عبء اإلنبات ، حيث أوجد البموجبيا عف سمطة 

 المتيـ.

نجد أف المشرع ، قد وضع لمقضاة مؤنرات تفيد في تقدير قيمة ففي بعض األحياف  
بعض الدالئؿ وتحدد ليـ النتائج المستخمصة عف وجود وقائع معينة ، والقرائف مف ىذا النوع 

 1 يطمؽ عمييا القرائف القانونية .

 وتنقسـ القرائف القانونية إلى قرائف قاطعة ، و قرائف غير قاطعة أو بسيطة .  

 
                                                             

 .163ص  المرجع السابؽ،حمد معمي عبد اهلل  - 1
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 لقرائن القانونية القاطعةأوال : ا

ىي القرائف التي نص عمييا المشرع في القانوف نصا صريحا بما ال يدع مجاال  
لممجادلة في صحتيا، وىي تفيد القاضي والخصـو معا ، حيث يمتـز القاضي منيج المشرع 
في اإلنبات الذي أجاز لو أف يحكـ ما يقتنع بو مف أدلة طرحت في الدعوى ما لـ يقيده 

 1 ا .تيبقرينة بذا

ففي ىذا النوع مف القرائف يالحظ المشرع أف الوضع الغالب ىو تحقيؽ أمر معيف،  
فيفترض ذلؾ دوف حاجة إلى إنباتو، ويرى المشرع أف إنبات ىذا األمر عسير جدا، و أنو إذا 
تحمؿ أحد أطراؼ الدعوى عبء إنباتو فسيكوف عبئا نقيال ، ويغمب أنو ال يستطيع النيوض 

و ، كما أنو يعمف بذلؾ عف قناعتو في أف تبقى القرينة قائمة في جميع األحواؿ ، فنمة ب
اعتبارات خطيرة ىي التي اقتضت النص عمى القرينة ، وأف ىذه االعتبارات يستقؿ بتقديرىا 
ف لـ تكف أكيدة  المشرع الذي وجد أف بيف بعض األسباب والنتائج عالقة محتممة جدا ، وا 

 لحاالت كنيرة جدا ومف أمنمتيا: ، وىذه ا 2دوما

قرينة الصحة في األحكاـ النيائية، فال يجوز لمقاضي الحكـ عمى خالفيا، وذلؾ في نطاؽ  -
  3 القواعد العامة التي تنظـ حجية األحكاـ.

نوفمبر  28مف دستور  60قرينة العمـ بالقانوف بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقا لممادة  -
جيؿ القانوف"، فال يجوز الدفع بالجيؿ بالقانوف كذريعة لنفي القصد : " ال يعذر 1996

 الجنائي، فالعمـ بالقانوف مقترح "

قرينة عدـ بموغ سف الرشد الجزائي لعدـ بموغ سف النامنة عشر وىذا ما نصت عميو المادة  -
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية .  442

                                                             
دار الفكر )،  ن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية واألموال الشخصيةئالقرا ،عبد الحميد الشواربي - 1

 .124، ص  (1995الجامعي ، اإلسكندرية بمصر 
 .186ص  سابؽ ، الالمرجع ، زيداف محمد فاضؿ - 2
 .165المرجع السابؽ، ص  مد ،مح عمي عبد اهلل - 3
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 281ئـ الجمركية وذلؾ ما نصت عميو المادة قرينة افتراض قياـ الركف المعنوي في الجرا -
مف القانوف  16المتضمف قانوف الجمارؾ )المعدلة والمتممة بالمادة  07 79مف القانوف رقـ 

 ، واقتراض قياـ ىذا1(:" ال يجوز لمقاضي تبرئة المخالفيف استنادا إلى نيتيـ"10/ 98رقـ 
بات إذناب ف شأنيا إعفاؤىا مف إنة االتماـ ملصالح سمطالركف ىو قرينة قانونية موضوعة 

 المتيـ . 

أو نقؿ البضائع المحظور استيرادىا ألغراض تجارية أو قرينة التيريب ، وذلؾ لحيازة  -
الوضعية  ىا دوف تقديـ أي ونيقة مقنعة تنبتالخاضعة لحقوؽ و رسـو مرتفعة عند استيراد

 225و  325ت عميو المادتيف القانونية ليذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، وىذا ما نص
 مکرر مف قانوف الجمارؾ .

وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حينما قضت : "قد تكوف القرينة قانونية ينص  
عمييا المشرع بنص صريح ال يدع مجاال لممجادلة في صحتيا فتسمى قرينة قاطعة يجب 

رينة نقؿ البضائع المحظورة إتباعيا مف طرؼ الخصـو والقضاة وال تقبؿ إنبات العكس كق
داخؿ النطاؽ الجمركي دوف إرفاقيا بونيقة جمركية تسمح بنقميا بالنسبة لجريمة محاولة 

 2 .التيريب " 

قرينة التيريب أيضا ، وذلؾ لحيازة أو نقؿ البضائع الحساسة لمغش ألغراض تجارية عبر  -
سائر اإلقميـ الجمركي دوف تقديـ الونائؽ التي تنبت الحالة القانونية ليذه البضائع إزاء 

  325القوانيف واألنظمة المكمفة إدارة الجمارؾ بتطبيقيا ، وىذا ما نصت عميو المادتاف 

 قانوف الجمارؾ .مف  226و

                                                             
المؤرخ في  07/ 79يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  1998سنة   1419ربيع الناني عاـ  29 مؤرخ في 10/ 98قانوف رقـ  - 1
 .53، 47، ص  1عدد  ،ؾوالمتضمف قانوف الجمار  1979نة يوليو س 21الموافؽ  1399شعباف عاـ  26
، ص  47645في الطعف رقـ  رفة الجنائية غمف القسـ الناني لم  1988/ 05/04ار صادر يـو قر يا ، المحكمة العم - 2

217. 
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وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حينما قضت :" إف نقؿ البضائع المنصوص عمييا 
داخؿ اإلقميـ الجمركي والذي وقعت  1982ماي  23بالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

إال  تطبيقيامعاينتو في محضر جمركي يعتبر قرينة قاطعة لجريمة محاولة التيريب ال يمكف 
 1نبات حالة القوة القاىرة ".بإ

 ثانيا : القرائن القانونية البسيطة 

القرائف البسيطة ىي تمؾ التي نص عمييا المشرع ، غير أنو أعطى لصاحب  
المصمحة أف ينبت عکسيا بكافة وسائؿ اإلنبات، طالما كانت ىذه الوسائؿ مشروعة تتفؽ 

 ومف أمنمتيا:2مع العقؿ و المنطؽ 

في  1996نوفمبر  28أو افتراض براءة المتيـ، والتي ينص عمييا دستور قرينة البراءة  -
: " كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تنبت جية قضائية نظامية إدانتو، مع كؿ 45مادتو 

 الضمانات التي يتطمبيا القانوف".

مف الدستور  45وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حينما قضت : "تنص المادة  
صادر مف القضاء المختص . ويترتب  بريء إلى أف تنبت إدانتو بحكـف عمى أف اإلنسا

 3 عمى ىذه القرينة أف المتيـ غير ممـز بإنبات براءتو بؿ إف الشؾ يفسر دائما لصالحو ."

قرينة أو افتراض أف عدـ الدفع عمدي لكؿ مف امتنع ولمدة تجاوز شيريف عف تقديـ  -
و أو أصولو توعف أداء كامؿ النفقة المقررة عميو إلى زوجالمبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرتو 

 331أو فروعو رغـ صدور حکـ ضده بإلزامو بدفع نفقة إلييـ ، وىذا ما نصت عميو المادة 
  مف قانوف العقوبات :"... ويفترض أف عدـ الدفع عمدي ما لـ ينبت العكس ... 2/

                                                             
رفة الجنائية النانية في الطعف رقـ غالناني لم مف القسـ 1988/ 19/  04المحكمة العميا ، قرار صادر بتاريخ  - 1

 .219، ص  30726
 .124المرجع السابؽ ، ص  ، شواربيعبد الحميد ال - 2
 . 219، صالمرجع السابؽ ،غداديب لييالج  - 3
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نظاـ األدلة القانونية الذي ال خالصة القوؿ إف القرائف القانونية ىي أنر مف آنار  
يتفؽ مع حرية القاضي الجزائي في االقتناع ، فالقاضي ممـز قانونا بالحكـ بالقرائف القانونية 
القاطعة وال يحكـ عمى غير مقتضاىا ، كما أنو ممـز بالحكـ بالقرائف القانونية البسيطة ما لـ 

ـ بصياغة الدليؿ القانوني في قاعدة يتـ إنبات العكس أمامو ، فطالما أف المشرع ىو مف يقو 
قانونية محددة وذلؾ بإيراد كال الواقعتيف المعمومة والمستنبطة في ىذا النص القانوني، فإنو 
يكوف قد احتوى عمى عممية اإلنبات كاممة ، وال يكوف عمى إنر ذلؾ أماـ القاضي إال نص 

افر الشروط التي استمزميا تو القانوف الواجب التطبيؽ ، فيقتصر دوره فقط عمى التأكد مف 
، وىذا يخالؼ حقيقة فكرة اإلنبات بواسطة االقتناع الشخصي لمقاضي  المشرع لألخذ بالقرينة

وذلؾ ألف اليقيف القانوني الذي أقامو المشرع سمفا بمباشرتو لمعمؿ العقمي قد يكوف متعارضا 
مش دور القاضي في مجاؿ مع اليقيف المعنوي الناجـ عف العمؿ العقمي لمقاضي ، و ىذا ينك

 القرائف القانونية ويقتصر عمى التحقؽ مف توافر شروط قياـ االفتراض ذاتو.

 الحجية القانونية لبعض المحاضر الثاني:الفرع 

روه المحاضر بصفة عامة محررات يدوف فييا الموظفوف المختصوف عمميـ الذي باش 
محاضر الضبطية القضائية فيي محررات حت إشرافيـ ، أما بأنفسيـ أو بواسطة مساعدييـ ت

تتضمف تقريرا عف التحريات والبحوث التي أجراىا محرروه مف معاينات وأقواؿ الشيود 
ا كالتفتيش وضبط األشياء المتعمقة بالجريمة يـ ونتائج العمميات التي قاموا بيوالمشتبو في

 1 محؿ البحث.

ـ المؤىميف أو الموظفوف ينوبرر ىذه المحاضر ضباط الشرطة القضائية و أعوا 
، 20، 19، 18التابعوف لبعض اإلدارات و الذيف تمقوا تأىيال لمقياـ بذلؾ طبقا لنص المواد 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية . 21

                                                             
 288، ص 2004 ،الجزائية الجزائري التحري والتحقيق جراءاتبشرح قانون اإل، أوىابيةهلل عبد ا - 1
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ية معينة في حاؿ ر واألصؿ أف المحاضر تعد مف المحررات الرسمية التي ال تتمتع بح 
مف نفس القانوف التي  215لجزائري في المادة اإلنبات الجزائي، ، وىذا ما أكده المشرع ا

نصت عمى أنو :" ال تعتبر المحاضر و التقارير المنبتة لمجنايات والجنح إال بمجرد 
 ".استدالالت ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

ولذلؾ فإف القاضي الجزائي يتمتع بمطمؽ الحرية في تقدير الوقائع التي ترد في  
ناعو بوقوعيا أو عدـ وقوعيا ختمفة المتعمقة بالدعوى ولو أف يكوف اقتاألوراؽ والمحاضر الم
 طرؽ اإلنبات. مستخدما في ذلؾ جميع

 أوال : المحاضر التي ليا حجية إلى أن يثبت العكس 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية يتبيف لنا أنو يقصد  400و 215بقراءة نص المادتيف  
يا لضباط الشرطة القضائية و أعواف حوؿ القانوف فيحاضر أو التقارير التي مبيا تمؾ ال
 الجنح بات و سمطة تحريرىا إلن الموكمة ليـ بعض مياـ الضبط القضائي الموظفوف 

دليؿ عكسي بالكتابة أو  لمحاضر أو التقارير حجيتيا ما لـ ينبتياخالفات، و تكوف ىذه اوالم
 شيادة الشيود .

القاعدة ،ويظير ذلؾ مف خالؿ النصوص  وتتفؽ غالبية تشريعات الدوؿ حوؿ ىذه 
مف قانوف  400، فتنص المادة  1القانونية التي تتضمف مدى حجية المحاضر في المخالفات

ما بشيادة الشيود باإلجراءات الجزائية عمى أنو: " تنبت المخالفات إما  محاضر أو تقارير وا 
 في حالة عدـ وجود محاضر أو تقارير منبتة ليا. 

الناحية الواقعية  الشيود، ومفيقـو الدليؿ العكسي إال بالكتابة و بشيادة  وال يجوز أف 
ية محاضر المخالفات في أف الضبطية القضائية يمنموف الشاىد جفإف المبرر الحقيقي لح

                                                             
 ئية المصريزاالج جراءاتمف قانوف اإل 301سي و المادة الفرنجزائية الجراءات مف قانوف اإل 537المادة  - 1
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الوحيد عف ارتكاب ىذه الجرائـ ، إضافة إلى أنيا جرائـ بسيطة مف حيث العقوبات المقررة 
 1 إلى ارتكاب الخطأ . وقائعيا يصاريت أف مالحظتيا وتنب ليا. كما

الحجية ىو الوقائع المادية المنبتة محضر المخالفة فيستوي  وعمى اعتبار أف نطاؽ 
أف تكوف الدعوى قد حرکت ابتداء بوصؼ المخالفة أو الجنحة نـ أعادت المحكمة تكييفيا 

 القانونية لمجريمة المنبتة ية ىي بالطبيعة مخالفة ، وذلؾ ألف العبرة في نطاؽ الحجإلى 
والتي تتوقؼ عمى التكييؼ القانوني ليا مف قبؿ المحكمة وليس التكييؼ الذي حرکت بو 

 2 الدعوى.

أما فيما يتعمؽ بالجنح ، فإنو حتى يكوف لممحضر المحرر بشأىا حجية إلى أف ينبت  
 215في المادة عكسو فال بد مف نص المشرع صراحة عمى ذلؾ ، فقد أكد المشرع الجزائري 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو :" ال تعتبر المحاضر و التقارير المنبتة لمجنايات 
والمنح إال مجرد استدالالت ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ، ولذلؾ أضاؼ تقس 

منو عمى أنو " في األحواؿ التي حوؿ القانوف فييا بنص خاص  216القانوف في المادة 
ـ بعض مياـ الضبط يـ الموكمة إليينيـ أو لمموظفيف وأعوانشرطة القضائية أو أعوالضباط ال

أو التقارير حجيتيا  حاضرمجنح في محاضر أو تقارير تكوف ىذه الالبات القضائي سمطة إن
 دليؿ عكسي بالكتابة أو شيادة الشيود ". ما لـ ينبتيا

حاضر قميمة مالمشرع ىذا النوع مف ال وما ينبغي اإلشارة إليو ىو أف الحاالت التي أقر فييا
 بينيا : نسبيا ومف

المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر  14/ 01المحاضر المحررة تطبيقا ألحكاـ القانوف رقـ  -
 مف نفس القانوف  136الطرؽ وسالمتيا وأمنيا ، وذلؾ طبقا لنص المادة 

                                                             
 19المرجع السابؽ ،ص،محمد زيداف  اضؿف - 1
 . 756سابؽ ،ص الالمرجع  ،رورساحمد فحي  - 2
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 09مف القانوف رقـ  31المحاضر المحررة مف قبؿ أعواف قمع الغش طبقا لنص المادة  -
 .1حماية المستيمؾ وقمع الغش بالمتعمؽ  03/

المحاضر المحررة مف قبؿ أعواف المراقبة التابعيف لييئات الضماف االجتماعي وذلؾ طبقا  -
والمتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف  14/ 83مف القانوف رقـ  36لنص المادة 

 2 (17/  04مف القانوف رقـ  19االجتماعي ) المعدلة والمتممة بالمادة 

حاضر المحررة مف قبؿ أعواف البريد والمواصالت السمكية والالسمكية الذيف ليـ رتبة مال -
المتضمف القواعد  03/  2000مف القانوف رقـ  123مفتش عمى األقؿ طبقا لنص المادة 

 3العامة المتعمقة بالبريد وبالمواصالت السمكية والالسمكية . 

 09/03مف القانوف رقـ  14نص المادة المحاضر المحررة مف قبؿ مفتشي العمؿ طبقا ل -
  المتعمؽ بمفتشية العمؿ.

محاضر المعاينة الجمركية عندما تتضمف اعترافات أو تصريحات ، فضال عف المعاينات  -
المادية التي تنقميا تمؾ المحاضر عندما تكوف محررة مف قبؿ عوف واحد وىذا طبقا لنص 

المتضمف قانوف الجمارؾ ) المعدلة والمتممة  79/  07مف القانوف رقـ  3و 2/ 254المادة 
 .(10/ 98مف القانوف رقـ  16بالمادة 

حاضر الجمركية تنبت صحة ما جاء موفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا: "إف ال 
فييا مف اعترافات وتصريحات ما لـ ينبت العكس ، عمما أف إنبات العكس يقع عمى عاتؽ 

 1المتيـ ".

                                                             
و قمع العش ،  ؾيتعمؽ بحماية المستيم 2009فبراير  25ؿالموافؽ  1430عاـ  صفر 29مؤرخ  03/ 09قانوف رقـ  - 1

 ۔17ص،  15عدد 
والمتعمؽ  ،تمـمعدؿ و م 2004فمبر سنة نو  10 ؿ الموافؽ 1425رمضاف عاـ  27مؤرخ في  17/ 04قانوف رقـ  - 2

 .10،ص 72عدد ،  ماعيالضماف االجتلمكمفيف في مجاؿ ا بالتزامات
، بجدد القواعد العامة بالبريد  2000نشرت سنة  1424جمادى األولى عاـ  05 فيمؤرخ  03/  2000قانوف رقـ  - 3
 .23 ص، 48عدد  لالسمكيةواصالت السمكية وامالو 
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المعاينات والتصريحات واالعترافات الواردة بالمحاضر كما قضت كذلؾ:" إف  
حررة مف قبؿ عوف واحد تكوف ليا حجية نسبية حيث تعتبر صحيحة إلى أف مالجمركية وال

 2ينبت المتيـ عكس ذلؾ بالكتابة أو بشيادة الشيود".

 .ثانيا : المحاضر التي يحوز حجيتيا إلى حين إثبات عدم صحتيا في الطعن بالتزوير

حاضر ، و ىذا ما متدخؿ المشرع بموجب قوانيف خاصة لتنظيـ ىذا النوع مف ال وقد 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية : " إف المواد التي تحرر عنيا  218نصت عميو المادة 

 محاضر ليا حجيتيا إلى أف يطعف فييا بالتزوير تنظميا قوانيف خاصة.

بالتزوير وفؽ ما ىو وعند عدـ وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعف  
 منصوص عميو في الباب األوؿ مف الكتاب الخامس ".

وحسب تسميتيا فإف حجية ىذه المحاضر قوية إلى درجة أف استبعاد ما ورد فييا ال  
 ينسى إال بإدانة حررىا بالتزوير، لذلؾ فيي قميمة عمميا .

الجمسة ، فإذا ي لوقائع التي نبت بالمحضر وقوعيا فوال يجوز لمقاضي أف يحقؽ في ا 
ما نبت بالمحضر أف الشاىد قد روي تصويرا معينا لمحادث، فال يجوز مناقشة ىذه الوقائع 

ـ أف والدفع بعدـ صدور ىذه األقواؿ مف الشاىد، وكذلؾ إذا نبت في محضر الجمسة أو الحك
 مدعوى المدنية أو أف أحد أعضاء جية االستئناؼ قد تمىالمدعي المدني قد أعمف تركو ل

فعا معينا لـ االتقرير أو أف الحكـ قد نطؽ بو في جمسة عمنية ، أو أف المتيـ قد أبدی د
فيو مف وقائع حكمة ، ففي كؿ ىذه األحواؿ حجية المحضر بالنسبة لما ورد متفصؿ فيو ال

جراءات ال يجوز إن بات عکسيا إال عف طريؽ الطعف بالتزوير وىي الوسيمة التي استمزميا وا 
يجب فيمو كذلؾ ىو أف القاضي في ىذه الحالة ليس ممزما باألخذ بكؿ ما ورد  المشرع . وما

                                                                                                                                                                                              
 .199السابؽ ، ص  جعر مال ، بوسقيعةسف حأ - 1
 ,269، ص المرجع السابؽ، بغدادي جياللي  - 2
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حاضر ما لـ ينبت تزويرىا ، ولكف عميو فقط أف يأخذ بما يفيد وقوع اإلجراء أو عدـ مبال
 1 فإنيا تترؾ لتقدير القاضي . و ، أما بالنسبة لتقدير مدى حجيتياوقوع

المحدد لمقواعد المطبقة  02/ 04القانوف رقـ كما نجد ىذا النوع مف الحاضر في  
 .2مف نفس القانوف 58عمى الممارسات التجارية وىذا طبقا لنص المادة 

حاضر بصفة خاصة في التشريع الجمركي مإال أنو يمكف العنور عمى ىذا النوع مف ال 
 يف، كينوف الجمارؾ ، فإف محاضر الحجز ومعاينة الجمر مف قا 01فقرة  254فطبقا لممادة 

جية كاممة بحيث تكوف صحيحة إلى أف يطعف اضر معاينة أعماؿ التيريب تتمتع بحو مح
يتعمؽ بمضموف المحاضر وىو نقؿ معاينات  تزوير عند توافر شرطيف اننيف ، اوليافييا بال

مادية ، و نانييما يتعمؽ بصفة محرري المحاضر وعددىـ، وىو أف تكوف محررة مف قبؿ 
مف قانوف الجمارؾ،  241عونيف اننيف عمى األقؿ مف بيف األعواف المشار إلييـ في المادة 

 3 المتعمؽ بمكافحة التيريب . 06/ 05مف األمر رقـ  32والمادة 

المحكمة العميا عمى توضيحو في عدة مناسبات قبؿ صدور األمر   أجازت وىذا ما 
مف  254" بمقتضى أحكاـ المادة  الذكر ، ومما جاء في إحدى قرارتيا سالؼ 06/ 05رقـ 

ية التي تنقميا ما لـ يطعف بت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادنقانوف الجمارؾ ت
 4يا بالتزوير، وذلؾ عندما يحررىا عوناف عمى األقؿ مف أعواف الجمارؾ". في صحت

كما قضت كذلؾ : "مف المقرر قانونا أف المعاينات المادية المبينة في المحاضر  
الجمركية تعتبر صحيحة ما لـ يطعف فييا بالتزوير ، وأف إنبات عكس ما تحتويو ىذه 

ـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا المحاضر يكوف عمى مرتكب الجريمة ، ومف ن
                                                             

 .75لمرجع السابؽ ، ص ا ،سروراحمد فتحي  - 1
القواعد  تضمف، ي 2004يونيو سنة  23الموافؽ  1435جمادى األولى عاـ  05مؤرخ في  02/  04قانوف رقـ  - 2

 10، ص التجارية مارسات عمى المالمطبقة 
 .190، صفحة  المرجع السابؽ، حسف بوسقيعةأ - 3
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الجمركي بالتنديد بالطابع المبالغ فيو  وىذا ما دفع بالبعض مف أصحاب فقو القانوفلمقانوف .
 .1لمقواعد التي تحكـ المنازعات الجزائية الجمركية مف خالؿ وصفيا معقؿ التشدد

ميما  ورد فييا مف بيانات فالقاضي الجزائي أماـ ىذه المحاضر ال يمكنو استبعاد ما 
ة يا، فنظرا لقرينقيؽ لمتأكد مف صدق، كما ال يمكنو كذلؾ األمر بإجراء تحكانت األسباب

الصحة التي منحيا ليا المشرع في قانوف الجمارؾ فإنيا تعتبر أقوى المحاضر حجة عمى 
ر األدلة ، اإلطالؽ وأكبر قيد عمى حرية القاضي الجزائي في االقتناع وعمى سمطتو في تقدي

فدور القاضي أماـ ىذه المحاضر يقتصر فقط عمى فحص ما إذا كانت ىذه الوقائع تشكؿ 
جريمة وما إذا كانت ىذه األخيرة تدخؿ في اختصاص األعواف المحرريف لممحضر ولـ 
 تنقض بالتقادـ أو العفو الشامؿ وغيرىا مف أسباب انقضاء الدعوى العمومية وما إذا كاف الـ

 2 .بو عيوب شكمية تتعمؽ بتحريره  حضر لـ ترد

المتعمؽ بمكافحة التيريب  وصؼ الجناية  06 /05وتجدر اإلشارة إلى أف األمر رقـ  
عمى بعض صور أعماؿ التيريب ، وىي المرة األولى التي يتخطى فييا المشرع حدود 

 الجنحة في المجاؿ الجمركي ، و يتعمؽ األمر بحالتيف وىما :

 (.14التيريب باألسمحة )المادة إذا تعمؽ  -1

عندما تكوف أفعاؿ التيريب عمى درجة مف الخطورة تمدد األمف الوطني أو االقتصاد  -2
 .  (15الوطني أو الصحة العمومية )المادة 

ؽ الطعف بالتزوير فإف ىذه الحجية ليست مطمقة و شاممة بات عدـ صحتيا بطر إلى حيف إن
يا محرر المحضر بناء عمى ادية المكونة لمجريمة والتي أنبت، و إنما تقتصر عمى الوقائع الم

، كما أف  اإلجراءات الجزائية ( مف قانوف 214ه أو سمعو أو عاينو بنفسو ) المادة ما قد رآ
                                                             

 . 56ص 2002،  اضي الجزائيع الشخصي لمققتنااإلبعبارة ،  عمر  يقشو  احمد  - 1
 177ص، (2006رجامعة العقيد الحاج لخض)،  واد الجمركيةماإلثبات في الة العيد ، نعادس - 2

178 . 
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، كما ال تمتد إلى الجرائـ األخرى التي 1الحجية ال تمتد إلى المعمومات التي يتمقاىا عف الغير
يرد فييا نص خاص يضفي عمييا حجية معينة ، فعمى سبيؿ قد يشتمميا المحضر والتي لـ 

المناؿ فإف القوة االنباتية لممحاضر التي تحرر وفؽ قواعد التشريع الجمركي عندما تنقؿ 
معاينات مادية تنحصر في الجرائـ الجمركية فقط، وال تنصرؼ إلى جرائـ القانوف العاـ التي 

 2 ية كجرائـ السب أو اإلىانة أو أعماؿ التعدي.قد يعاينيا أعواف الجمارؾ و الشرطة القضائ

وكخالصة ليذا المبحث نصؿ إلى القوؿ أف المشرع لـ يترؾ سمطة القاضي الجزائي  
في تقدير األدلة مطمقة بؿ قيدىا ، وذلؾ بأف أورد عمييا بعض االستنناءات التي ال يممؾ 

ت إما أف ترد عمى حريتو في القاضي إزاءىا أي حرية في تقدير األدلة ، و ىذه االستنناءا
اإلنبات ، بحيث ال تترؾ لو حرية اختيار األدلة التي يستمد منيا قناعتو ، و إما ترد عمى 

 القتناعو الشخصي .تترؾ لو حرية تقدير األدلة وفقا حريتو في االقتناع، حيث ال 

لى جانب ىذه االستنناءات فإف نمة ضوابط يتعيف عمى القاضي الجزائي   االلتزاـ بيا وا 
وىو يمارس سمطتو في تقدير األدلة ، فما ىي ىذه الضوابط ؟ و ىؿ ىي قيود أخرى تحد 
مف سمطتو في تقدير األدلة ، أـ أنيا بمنابة الضمانات لممارسة ىذه السمطة أكنر مف كونيا 

 ابة عنو مف خالؿ المبحث الناني.قيودا ترد عمييا ، ىذا ما سنحاوؿ اإلج

  الضوابط التي تحكم سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة المبحث الثاني :

تتخذ ىذه الضوابط صورا متباينة فمنيا ما يرد عمى األدلة التي يستمد منيا القاضي  
اقتناعو ، ذلؾ أنو إذا كاف بإمكاف القاضي أف يختار بكؿ حرية أدلة اإلنبات التي يراىا 

شروعة وواردة بممؼ الدعوى وخضعت لممناقشة مالئمة ، فإنو مقيد بأف تكوف ىذه األدلة م
ي ، ، ومنيا ما يرد عمى اقتناع القاض مف قبؿ أطرافيا وىذا ما سندرسو في المطمب األوؿ

ف كاف القاضي حرا في تقدير األدلة المطروحة عميو ولو أف يأخذ بالدليؿ الذي  ذلؾ أنو وا 
                                                             

 . 221المرجع السابؽ ، ص  ،جنادي حميد - 1
 192 ص المرجع السابؽ، ،بوسقيعة حسفأ - 2
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ا القتناعو الشخصي ، فإنو مقيد يطمئف إليو وجدانو ويطرح الدليؿ الذي ال يطمئف إليو رفق
ـز واليقيف ال عمى الظف والترجيح وأف يكوف مبنيا مف يكوف ىذا االقتناع مبنيا عمى الج بأف

 األدلة مجتمعة .

  المطمب األول : الضوابط التي تخضع ليا األدلة التي يستمد منيا القاضي اقتناعو

يستمد قناعتو مف أي دليؿ إذا كاف األصؿ ىو أف القاضي الجزائي حر في أف  
ترد عمى ىذا األصؿ بعض الضوابط يتعيف عمى القاضي االلتزاـ بما وىو  ايطمئف إليو فإني

ستمد قناعتو مف أي دليؿ ، بصدد اختيار األدلة التي يستمد منيا اقتناعو ، فال يمكف لو أف ي
 .ف مف األدلة التي تتوافر فييا الشروط أو الضوابط التي حددىا القانو بؿ 

 الفرع األول : مشروعية األدلة

 يؿ: صحة إجراءات الحصوؿ عمى الدل أوال

عمى الرغـ مف أف قاعدة شرعية الجرائـ والعقوبات تعد أحد الدعائـ األساسية لمتشريعات 
 نساف إذا ما أمكف القبض عميو الجنائية الحدينة إال أنيا ال تكفي لوحدىا لحماية حرية اإل

دانتو ، فيذا الوضع يؤدي حاكمتو مع افتراض إاإلجراءات الالزمة لمبسو أو اتخاذ حيجب 
لذلؾ كاف مف الالـز تعضيد ىذه ال جريمة وال عقوبة إال بقانوف  الحماية التي يكفميا مبدأ إلى

اإلجراءات التي تتخذ قبؿ المتيـ عمى نحو يضمف احتراـ  القاعدة بقاعدة نانية تحكـ تنظيـ
وتسمى ىذه القاعدة بالشرعية اإلجرائية أو قاعدة مشروعية الدليؿ  الحقوؽ والحريات الفردية

الجنائي ، وىي تعني ضرورة اتفاؽ اإلجراء مع القواعد القانونية واألنظمة النابتة في وجداف 
 1 المجتمع المتحضر .

وقد حرص المشرع الجزائري عمى إيضاح معنى قاعدة الشرعية اإلجرائية وفقا  
 47، 46،  45،  40، 35،39، 34ويبدو ذلؾ مف خالؿ نصوص المواد لمتعريؼ السابؽ، 

                                                             
 . 498-497، ص  ،المرجع السابؽاللي عبد اهلل محمديج - 1
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عمى التأكيد  35و 34، فقد أفصح مف خالؿ المادتيف  1996نوفمبر  28مف دستور  48،
عمى ضماف الدولة لعدـ انتياؾ حرمة اإلنساف وعمى حظر أي عنؼ بدني أو معنوي أو أي 

مخالفات ضد الحقوؽ والحريات وعمى  يرتكب مف مساس بالكرامة ، كما أكد عمى معاقبة كؿ
 كؿ ما يمس سالمة اإلنساف البدنية والمعنوية .

أكد عمى حرمة حياة المواطف الخاصة وحرمة  40و 39موجب المادتيف كما أنو ب 
 شرفو وسرية مراسالتو واتصاالتو الخاصة و حرمة مسكنو .

براءة وأكد عمى وجوب أكد عمى مبدأ قرينة ال 48إلى  45كما أنو وبموجب المواد مف  
مراعاة أحكاـ القانوف بصفة عامة عند المساس بالحرية الشخصية لممواطف ، وذلؾ عند 

 متابعتو أو إيقافو أو احتجازه .

وعميو فإنو و طبقا لمبدأ الشرعية اإلجرائية والتي يتحصؿ مف خالليا الدليؿ ، ال  
والتي مف خالليا يتـ إخضاعو يكوف الدليؿ مشروعا ومف نمة مقبوال في عممية اإلنبات 

لمتقدير إال إذا جرت عممية البحث عنو أو الحصوؿ عميو ، وعممية تقديمو إلى القضاء 
بالطرؽ التي رسميا القانوف والتي تكفؿ تحقيؽ توازف عادؿ بيف حؽ الدولة في العقاب وحؽ 

، ذلؾ أف 1ساسية المتيـ في توفير ضمانات الحتراـ کرامتو اإلنسانية وعدـ امتياف حقوقو األ
الخصومة الجنائية تقـو عمى ضماف حرية المتيـ ، باإلضافة إلى إنبات سمسمة الدولة في 
العقاب ، ومف نمة فإنو عمى القاضي أف ينبت توافر ىذه السمطة تجاه المتيـ مف خالؿ 
إجراءات مشروعة تحتـر فييا الحريات وتؤمف الضمانات التي رسميا القانوف ، وذلؾ ميما 

زاىة ـ ، طالما أف مصدرىا لـ يتسـ بالننت ىذه األدلة واضحة في الداللة عمى إدانة المتيكا
تجاىؿ قاعدة قانونية سواء كانت شكمية أو موضوعية مف  ، أما إذا 2ولـ يحتـر القانوف

القواعد المنظمة لجانب مف جوانب العممية القضائية ، أو عندما يؤوؿ أو يفسر ىذه القواعد 
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االقتناع الذي حصمو ألنو نمرة   تفسيرا غير حقيقي ، فإف ىذا ينعكس عمىتأويال أو 
، 1بالخطأ أو الفساد  الخطوات التي خطاىا و ىو نتيجة العمميات التي أجراىا بطريقة اتسمت

ومؤدى ذلؾ أف ىذه السمة تصؿ اتصاال ونيقا بالمنيج القضائي في االقتناع أو بكيفية 
 2 تحصيمو وتحديد مالمحو.

ومف نمة يتضح أف مشروعية الدليؿ الجزائي تستمـز ضرورة أف يكوف اإلجراء المستمد  
 منو الدليؿ مشروعا، ومف ىنا يطرح التساؤؿ حوؿ قيمة الدليؿ غير المشروع في اإلنبات .

إجابة عمى ىذا السؤاؿ فإننا نميز بيف ما إذا كاف ىذا الدليؿ ىو دليؿ إدانة أـ دليؿ  
 حو اآلتي :براءة وذلؾ عمى الن

انطالقا مف قاعدة أف األصؿ في اإلنساف البراءة ، فإف المتيـ  بالنسبة لدليل اإلدانة : -أ 
لى غاية صدور  يجب أف يعامؿ عمى أساس أنو بريء في مختمؼ مراحؿ الدعوى العمومية وا 
 حکـ بات في حقو ، وىذا يقتضي أف تكوف األدلة التي يؤسس عمييا حكـ اإلدانة مشروعة .

أي دليؿ يتـ الحصوؿ عميو بطريقة غير مشروعة أو بوسيمة مخالفة لمقانوف ال تكوف و  
لو قيمة في اإلنبات، ذلؾ أنو إذا ما سمح بقبوؿ األدلة التي تكوف وليدة إجراءات باطمة ، 
فإف الضمانات التي كفميا القانوف لحماية حقوؽ المواطف وكرامتو وحرمة مسكنو تصبح ال 

القواعد التي يسنيا المشرع تصبح ال أىمية ليا متى أمكف إىدارىا وعدـ  قيمة ليا ، كما أف
 3 االلتزاـ بيا.

فشرعية اإلنبات الجزائي تستمـز عدـ قبوؿ أي دليؿ كاف البحث عنو أو الحصوؿ  
عميو قد تـ بطريؽ غير مشروع ، ومف نمة ال يجوز لمقاضي أف يستمد قناعتو مف استجواب 

و استراؽ أنوف، أو مف محرر مسروؽ ، أو عف طريؽ التجسس جرى عمى وجو يخالؼ القا
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السمع أو تسجيؿ األحاديث خمسة ، أو عمى ضبط شيء جاء نتيجة قبض غير قانوني ، أو 
كاف وليد إجراء تفتيش باطؿ ،أو اعتراؼ باطؿ ، أو مف دليؿ جاء نتيجة إجراءاتو باطمة 

مف قانوف  217ينص عميو القانوف )كاألوراؽ التي تضبط بحوزة محامي المتيـ خالفا لما 
سر المينة في غير األحواؿ التي يسمح لو القانوف  جراءات الجزائية ( ،أو شاىد أفشاءاإل

 . 1فييا بذلؾ

عمى  ة نفسية سيئة إلرغاموكما يحظر إطالة االستجواب بقصد وضع المتيـ في حال 
االعتراؼ ، أو توجيو أسئمة إيحائية لو ، أو استعماؿ الحيمة والخداع معو النتزاع اعترافو 

  رغما عنو.

فإذا نبت مف األوراؽ أف ضابط الشرطة القضائية وصؿ إلى الدليؿ بعد القياـ بإجراء  
 يصمح والغير مشروع اتخذه قبؿ المتيـ فيو إجراء باطؿ ، والدليؿ المستمد منو منعدـ قانونا 

يذا الحؽ فاالستجواب باطؿ والدليؿ الذي برغـ تمسؾ المتيـ  لمتعويؿ عميو في اإلدانة،
مف الممؼ وفقدانو ألية قيمة قانونية لمحصوؿ عميو  هالستبعاديكشؼ عنو ولو كاف اعترافا 

 2 بإجراء غير مشروع مس حؽ الدفاع.

الشرعية فإف ىذه فمتى ما تـ الحصوؿ عمى الدليؿ بإجراءات تخرج عف إطار  
البطالف، ومتى ما تقرر بطالف أي إجراء مف اإلجراءات يجب استبعاد ما  اإلجراءات مفادىا

مف  160ينتج عنو مف أدلة وما يترتب عف تمؾ األدلة مف آنار و تنص عمى ذلؾ المادة 
قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري :" تسحب مف ممؼ التحقيؽ أوراؽ اإلجراءات التي 

 تودع لدى قسـ کتاب المجمس القضائي.مت، و أبط

                                                             
 ( 1986بدار الجيؿ لمطباعة والعبر ، ) 3ط ، امر التصرف في التحقيقضوابط األحكام الجنائية و أو ، ديعبرؤوؼ  - 1

 . 500ص 
 . 419،ص  ( 2000 عارؼ باالسكندرية ،مشاة النم) ، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية ودة ،فكـ يعبد الح - 2
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فاقتناع القاضي يجب أف يكوف مبنيا عمى دليؿ مستمد مف إجراء صحيح ومشروع ، أما إذا 
جراءاتو غير مشروعة ، كاف ذلؾ مؤديا إلى ب طالف الحكـ ، تطبيقا بني عمى أدلة باطمة وا 

 عمى باطؿ فيو باطؿ. لقاعدة مابني

سبؽ وأف بينا أف حكـ اإلدانة يجب أف يبني عمى دليؿ  ءة :بالنسبة لدليل البرا -ب  
إلى القوؿ بأنو ليس نمة  1مشروع ، إال أنو وفيما يتعمؽ بدليؿ البراءة يذىب جانب مف الفقو 

ما يمنع مف تأسيس حكـ البراءة عمى دليؿ غير مشروع وذلؾ انطالقا مف مبدأ افتراض 
فالحكمة لـ تكف في حاجة إلى إنباتيا . باإلضافة البراءة باعتبارىا ىي األصؿ ، وبالتالي 

، كما 2 لمتيـ إلى أف بطالف الدليؿ المستمد بوسيمة غير مشروعة شرع أساسا لحماية حرية ا
صؿ إلى نتيجة ءة حجة أنو غير مشروع فإننا سوؼ نأنو لو تمسكنا بعدـ قبوؿ دليؿ البرا

ـر مف مؿ المجتمع ضرريف إفالت مجلة يتحخطيرة لمغاية وىي إدانة بريء ، وفي ىذه الحا
ـ دليؿ عمى براءتو . باإلضافة إلى ىذا فإنو وفي حالة أقيالعقاب وبدال عف ذلؾ عقاب بريء 

يحكـ براءة الشخص الذي  حكـ ببراءة المتيـ ، ومف باب أولى أفوجود شؾ فإف القاضي ي
ف كاف قد تـ الحصوؿ عمى ىذا الدليؿ بطر  -توافر دليؿ عمى براءتو   -يقة غير مشروعةوا 

 3 وليس مجرد شؾ في إدانتو.

ف كاف   وىو نفس االتجاه الذي تبنتو محكمة النقض المصرية حينما قضت بأنو : " وا 
يشترط في دليؿ اإلدانة أف يكوف مشروعا إذ ال يجوز أف تبنى إدانة صحيحة عمى دليؿ 

في دليؿ البراءة ذلؾ بأنو مف  ةباطؿ في القانوف إال أف المشروعية ليست بشروط واجب
ءة إلى أف يحكـ بإدانتو يتمتع بقرينة البرا في اإلجراءات الجنائية أف كؿ مفالمبادئ األساسية 

ر وسائؿ دفاعو بقدر ما يسعفو وأنو إلى أف يصدر ىذا الحكـ لو الحرية الكاممة في اختيا
ر وغيرىا مف العوارض ه في الدعوى وما تحيط نفسو مف عوامؿ الخوؼ والحرص والحذمرکز 

                                                             
 . 505 صبؽ لساالمرجع ااحمد فتحي سرور  - 1
 . 503السابؽ ، ص  ،المرجععمي عبد اهلل بتجمد - 2
 .506 -505السابؽ يس  ،المرجعجاللي عبد اهلل محمد - 3
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ىذه المبادئ حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو  ؼ النفس البشرية .وقد قاـ عمىالطبيعية لضع
رئة مذنب بقدر ما برىا توؽ الييئة االجتماعية التي ال يضوأصبح حقا مقدسا يعمو عمى حق

ما عدا ما في -يؤذييا ويؤدي العدالة معا إدانة بريء. ىذا إلى ما ىو مقرر مف أف القانوف 
 استمزمو مف وسائؿ خاصة لإلنبات.

 ثانيا : مدى مشروعية الدليل المستمد من بعض الوسائل العممية الحديثة 

، وأصبح االعتماد عمى تتطور بشكؿ مستمر إف وسائؿ اإلنبات العممي اصبحت 
عية األجيزة العممية يزداد يوما بعد يـو ، وىو األمر الذي أدى إلى التساؤؿ حوؿ مدى مشرو 

ستناد عمى استخداـ ىذه الوسائؿ العممية الحدينة في اإلنبات الجزائي وفيما إذا كاف يمكف اال
أـ ال ، وتتناوؿ فيما يمي أىـ ىذه الوسائؿ و التي أنارت جدال فقييا وقضائيا حوؿ األدلة 

 مشروعية استخداميا في اإلنبات الجزائي . 

عتزاؿ الدموي في إنبات حالة السكر نقاشا فقييا أنار المجوء إلى اال االستنزال الدموي : -أ
مقتضيات توقيع العقاب حادا ، فمف الفقياء مف يعتمد عمى مستمزمات الدفاع االجتماعي و 

يؤيد استعماؿ ىذه الوسيمة ، ومنيـ مف يدينيا ويطالب بإعطاء األولوية الحتراـ وىناؾ مف 
 1 .لمشخص السالمة الجسمية والمعنوية

 19موجب المادة بالمشرع الجزائري فانو قد تبنى حال ذكيا ، ذلؾ أنو و  وبالرجوع إلى 
المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسالمتيا  14/ 01مف القانوف رقـ 

وأمنيا فقد سمح بااللتجاء إلى ىذه الوسيمة ولكف بعد القياـ بعممية الكشؼ عف تناوؿ الكحوؿ 
إذا تبيف مف عمميات الكشؼ احتماؿ وجود حالة سكر ، يقـو ضباط أو بطريقة زفر اليواء ، ف

ستشفائي والبيولوجي لموصوؿ إلى أعواف الشرطة القضائية بإجراء عمميات الفحص الطبي اال
 بات ذلؾ ، وىو األمر الذي يقتضي نزع عينات مف دـ المشتبو فيو .إن

                                                             
 . 444ص في القانون الوضعي الجزائريلجزائية اإلثبات في المواد ا معم،ف مروا رعم - 1
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لكشوؼ عمى المتيـ أو رض ىذه ابيف مف المشرع الجزائري تفاديا لغوالحؿ المت 
ريـ فعؿ رفض الخضوع مف القانوف ذاتو عمى تج 75المادة المشتبو فيو كاف بالنص في 

والعقوبة المقررة  19لمفحوص الطبية و االستشفائية والبيولوجية المنصوص عمييا في المادة 
ؿ أو ىي نفس العقوبة المقررة لجنحة السياقة في حالة سكر ، وبالتالي تجنب المشرع وسائ

وقرر  لو طرؽ عنيفة لجبر الشخص عمى إعطاء عينات مف دمو لكنو جـر رفض الخضوع
 نفس العقوبة لمجريمتيف.

لكف ىذا الحؿ عمى ذكائو يبقى قاصرا عمى معالجة المسألة ألف إعمالو في حاالت  
 منال أف نفترض أف سائقا كاف يقود سيارتو وىو في حالة سكر ،مف ذلؾ دأخرى غير محد

ع السائؽ لمفحوص الطبية و االستشفائية ألظيرت أف وصدـ راجال فأرداه قتيال فمو خض
في األلؼ وبالتالي فإف العقوبة المقررة لجنحة القتؿ الخطأ غ  0.20نسبة الكحوؿ بدمو تفوؽ 

تشدد لوجود ظرؼ السكر، ألف عقوبة جنحة القتؿ الخطأ ىي الحبس مف ستة أشير إلى 
مف  68دج ،و طبقا لنص المادة  100.000 دج إلى  20.000مف  نالث سنوات والغرامة

لجريمة كر فإنو وفي حالة ارتكاب السائؽ المعدؿ والمتمـ سالؼ الذ 14/ 01القانوف رقـ 
سنوات  تسبس مف سنتيف إلى القتؿ الخطأ وىو في حالة سكر فإف العقوبة تكوف الح

القتؿ الخطأ في نفس كب دج ،وعندما يرت 300.000دج إلى 100.000والغرامة مف 
الجماعي أو نقؿ المواد الخطيرة  مركبة تابعة ألصناؼ الوزف النقيؿ أو النقؿب الظروؼ 

دج   500.000عاقب السائؽ بالحبس مف خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة مف ي
 1 دج 1.000.000إلى 

قصى فإف الحد األفإذا افترضنا أف السائؽ توبع تحت ىذا الوصؼ مف طرؼ النيابة العامة 
القاضي ضده ىي الحبس لمدة خمس أو عشر سنوات ، لكف  لمعقوبة التي يمكف أف يحكـ 

في الغرض المقابؿ إذا رفض إجراء الفحوص الطبية فإنو يعد مرتكبا لجريمتيف ىما القتؿ 
                                                             

 . 38، ص ( 2000سنة  ، دار النيضة العربية ، القاىرة) األدلة الجنائية الماديةعبد الفتاح محمود رياض، - 1
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الخطأ ورفض الخضوع لمفحوص الطبية و االستشفائية والبيولوجية تحت ما يعرؼ بالتعداد 
مف قانوف العقوبات، وفي ىذه الحالة فإف القانوف يفرض عمى  32ي طبقا لممادة الحقيق

تجاوز مدتيا الحد تأف  القاضي أف يقضي في الجريمتيف بعقوبة واحدة سالبة لمحرية ال يجوز
األقصى لمعقوبة المقررة قانونا لمجريمة األشد ، أي أنو معرض لعقوبة أقصاىا نالث سنوات، 

كيؼ استطاع التممص مف تشديد العقوبة بارتكابو جريمة أخرى وىذا ال  وبالتالي يتضح لنا
جياز كشؼ الكذب : مما ال شؾ فيو أف -يتماشى مع المنطؽ السميـ وال مع العدالة. ب 

ىناؾ تفاوتا كبيرا في قدرات البشر عمى التحكـ في أحاسيسيـ الداخمية ، حيث قد يتضاءؿ 
ؼ الكذب لدى البعض ويسيؿ ذلؾ بالنسبة لمبعض رد الفعؿ الخارجي المرئي ، فيصعب کش

ف لـ يكف رد الفعؿ مرئيا أو يسيؿ إدراکو ، فال بد وأف يكوف ىناؾ رد فعؿ غير  يفاآلخر  ، وا 
إرادي کاإلسراع في ضربات القمب أو اإلسراع في التنفس أو انعكاسات بيولوجية عمى الجمد، 

 1 ىذا ىو ما يمكف تحقيقو عف طريؽ جياز کشؼ الكذب.

وتقـو التجربة عمى توجيو أسئمة إلى المتيـ ليجيب عمييا ويقـو الجياز بتسجيؿ  
المتيـ أنناء اإلجابات ويقـو الخبير بإعداد قائمة باألسئمة ، حيث  االنفعاالت التي تطرأ عمى

 يشترط في ىذه األسئمة أف تكوف اإلجابات عمييا بنعـ أو ال، فإذا كانت اإلجابات طويمة
عؿ الشخص و يعود لطبيعتو و ىو ال يزاؿ يجيب عمى اختمطت التغيرات وتداخمت وقد ينف

 السؤاؿ.

حقؽ بتوجيو أسئمة لممحقؽ معو ال عالقة ليا ميتـ قياس درجة الكذب بقياـ ال 
 احتو نفسيا ، نـ بالجريمة، ويضع بينيا سؤاال متعمقا بيا ، حيث تقـو األسئمة الطبيعية بإر 

                                                             
 . 38، ص ( 2000سنة  ، دار النيضة العربية ، القاىرة) األدلة الجنائية الماديةعبد الفتاح محمود رياض،  - 1
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عمقا بيا ، وىنا تظير درجة االنفعاؿ ، وكمما كاف ذلؾ واضحا دؿ عمى عالقة مت يطرح سؤاال
 1 الشخص بالجريمة.

أما عف مدى مشروعية استخداـ ىذا الجياز في اإلنبات الجزائي فقد رأى جانب مف  
طالما أنو ال يؤنر عمى إدراؾ  استخدامو لقياس التغيرات الفيزيولوجية الفقو بأنو ال جناح في

خاضع لو وطالما أف القاضي يستخمص الحقيقة ويكوف عقيدتو مف خالؿ بعض ووعي ال
الحاالت التي ترتسـ عمى مالمح المتيـ کتصبب العرؽ واحمرار الوجو فمماذا ال يكوف 

 الكشؼ عف ىذه المظاىر بطريقة عممية.

إال أف الرأي السائد في الفقو يتجو نحو نبذ استعماؿ ىذا الجياز ، وذلؾ ألف فيو  
تداء عمى أعماؽ الذات اإلنسانية ، فيو يعتبر مف وسائؿ اإلكراه غير المباشرة وبواسطتو اع

االنفعاالت التي تظير عميو ، وىو ما يتعارض مع حقو في  يفضح المتيـ نفسو بفعؿ
الصمت ،ولذلؾ أوصى المؤتمر الدولي لقانوف اإلجراءات الجزائية المنعقد بشيکاغو سنة 

 . 2بطالف االعترافات الصادرة عنو بحظر استخدامو وب 1960

والمقصود بو ىو أف يدلي المتيـ بأقوالو تحت تأنير عقار مخدر  التحميل التخديري: -ج 
ي بمعمومات أو أقواؿ ما كاف يفقده القدرة عمى التحكـ في إرادتو ، أو بمعنى أخر أف يدل

 بيا بدوف تخديره. ليدلي

في ىذا اإلطار ىو العقار المعروؼ ب ) ومف أىـ المواد المخدرة التي استعممت  
  3 بنتوتاؿ الصوديـو ( أو حسب ما يطمؽ عميو مصؿ الحقيقة.

                                                             
،  (1997الطبعة النانية بالمكتبات الکبری ، مصر ،  )،التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائيعبد الفتاح مراد ،  - 1

  150, 149ص 
  34، 33، ص (2002-2001أمة الترابية ،ربجامعة الجزائ )رالنيؿ شيادة االعتب ،أدلة اإلثبات الجزائيةح ، اللو راب - 2
 .426 ص، 2008باألدلة الجنائية المادية بدار الكتب القانونية  ،محمد حماد مرنج الفيتي - 3
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ويترتب عمى تعاطي المواد المذكورة أف الشخص يفقد أنناء نومو القدرة عمى التحكـ   
اإلرادي واالختيار، بينما يظؿ محتفظا بالجانب اإلدراكي أو الشعوري ، و تحت تأنير 
التخدير يكوف الشخص أكنر قابمية لإليحاء والمصارحة بما يدور في خمده مف أسرار 

 1 ومشاعر مكبوتة.

قيمة ىذه األقواؿ والمعمومات التي يدلي بما المخدر اتجو غالبية العمماء بأف لتقدير و  
ىذه األقواؿ مشوبة ببعض التخيالت بؿ األكنر مف ذلؾ أف المتيـ قد يتحكـ فيما يريد 
ف كاف ىناؾ قمة مف العمماء تميؿ إلى القوؿ بأف المتيـ تحت ظؿ  اإلدالء بو مف معمومات وا 

بالحقيقة عمى ما يوجو إليو مف أسئمة التأنير المخدر عمى مراكز التحميؿ التخديري يجيب 
 التحكـ لديو.

أما عف مشروعية استخداـ التحميؿ التخديري في اإلنبات فقد انقسـ الفقو في ىذا  
الشأف ، فذىب الرأي األوؿ إلى جواز استعمالو في الجرائـ الخطيرة وذلؾ ألف مصمحة 

األفراد ، في حيف ذىب أخروف إلى جواز استخدامو المجتمع أولي بالحماية مف مصمحة 
 2 .مضادة لممجتمع بقصد الوقوؼ حوؿ ما إذا كاف المتيـ يحمؿ شخصية

الستعماؿ ىذه الوسيمة في مجاؿ اإلنبات ئي يمجؤف غير أف غالبية فقياء القانوف الجنا 
أنيا تؤدي إلى ف ىذه الممارسة تشكؿ خرقا فادحا لشخصية اإلنساف وكرامتو ، زيادة عمى أل

، باإلضافة إلى أف ىذه التقنية غير  الدفاع حتى ولو رضي المتيـ بذلؾ اإلخالؿ بحقوؽ
وف يناقشوف مؤكدة عمميا لتطبؽ في مجاؿ اإلنبات القضائي، فمازاؿ إلى حد اآلف األخصائي

 3 . قيمتيا العممية

                                                             
 . 90، ص  سابؽال ، المرجعمحمود محمود مصطفى - 1
 .47، ص  المرجع السابؽ ،اللو رابح - 2
 . 445،ص  في القانون الوضعي الجزائري جزائيةفي المواد ال اتنظام اإلنب ،محمد مرواف - 3
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تتغير فييا الحالة  فتعاؿ حالة نـو غير طبيعيويعرؼ عمى أنو إ التنويم المغناطيسي : -د
الجسمانية النفسية لمنائـ ويتغير فييا األداء العقمي الطبيعي ويتقبؿ فييا النائـ اإليحاء دوف 

خضاعو لمنقد الذي يفتر بمحاولة إليجاد الت ض حدونو في حالة اليقظة رير المنطقي لو وا 
 1العادية .

نبات الجزائي ، فالرأي وقد انقسـ الفقو في شأف مشروعية استخداـ ىذه الوسيمة في اإل 
األوؿ يرى جواز استخداـ ىذا األسموب في التحقيقات الجزائية ، وذلؾ بمراعاة بعض القيود 
منيا موافقة الشخص الخاضع لمتنوع وأف تكوف إجراءات التحقيؽ األخرى غير منتجة آلنارىا 

 القانونية وأف يتـ ممارسة ىذا اإلجراء بشاف جرائـ خطيرة .

ي الغالب في الفقو يرفض استعماؿ التـو المغناطيسي في حاؿ اإلنبات غير أف الرأ 
الجزائي ، ألف اإلرادة الحقيقية لممنـو مغناطيسيا تكوف مجردة ، حيث يدلي بأقوالو حسب 

شخص المنـو الاألسئمة المطروحة عميو مف قبؿ المحقؽ وألف المنـو ينجح في السيطرة عمى 
. بترديد ما يوجو إليو ، وفي ىذا   2الشأف فاف أىداؼ المحقؽ تتالقى مع إجابات المنـو

إال أنو توجد وسائؿ عممية أخرى ال تتعامؿ مع منطقة الالوعي و يتـ المجوء إلييا عف طريؽ 
 لسيارات ، أجيزة التصوير الضوئي الجمسة منؿ استعماؿ أجيزة الرصد ، أجيزة قياس سرعة ا

 التسجيؿ .أجيزة التصنت التميفوني وكذا مختمؼ أجيزة 

وحسب رأي محكمة النقض الفرنسية فاف النتائج المتوصؿ إلييا عف طريؽ ىذه  
الوسائؿ تعد دالئؿ فقط ال تكتسب حجية الدليؿ الكامؿ الذي يمكف لمقاضي أف يبني عميو 

 3 .أخرى اقتناعو إال إذا عززىا أدلة

 
                                                             

 ۔416ص ،المرجع السابؽ محمد حماد مرنج  - 1
 43المرجع السابؽ ، س ،اللو ربح  - 2

3
 - Frédérie Debove, François Falletti précis de droit pénale et procédure pénale 2 ème ed. P.U.F, paris, 

2001p3 39. 
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 الفرع الثاني : وجوب مناقشة الدليل الوارد بممف الدعوى

مف قانوف اإلجراءات الجزائية :" ال يسوغ  2/ 212عمى ىذا المبدأ المادة  وقد نصت 
ي قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات والتي حصمت نلمقاضي أف يب

 المناقشة فييا حضوريا أمامو ".

 تشؼ مف خالؿ ىذه المادة ما يمي : فيك 

 وجوب أف يرد الدليؿ ممؼ الدعوى.  -

 الدليؿ في الجمسة وحصوؿ المناقشة فيو . وجوب طرح -

 وىذا ما سنتناولو فيما يمي : 

 أوال : ورود الدليل ممف الدعوى 

سالفة الذكر نستنتج أف الدليؿ يجب أف يكوف لو أصؿ  212مف خالؿ نص المادة  
في أوراؽ الدعوى المطروحة عمى القاضي حتى يمكف لمقاضي أف يبني عميو حكمو ، 

 يتحقؽ فيو ىذا الشرط يكوف منعدما في نظر القانوف وذلؾ استنادا إلى قاعدة فالدليؿ الذي ال
 .1وجوب تدويف كافة إجراءات االستدالؿ والتحقيؽ 

ومف المقرر أف لمقاضي الجزائي أف يستمد اقتناعو مف أي دليؿ يطمئف إليو طالما أف  
صحيح في األوراؽ، و يكفي أف يبني حكمو عمى ونائؽ نابتة في الدعوى،  ودىذا الدليؿ مأخ

وصحيح، وىذا ما أكدتو المحكمة العميا حينما قضت: " لقضاة الموضوع  وليا سند مشروع
ماداـ ما استندوا إليو لو أصؿ نابت في  ةقباالسمطة المطمقة في تقدير أدلة اإلنبات بدوف مع

 أوراؽ الدعوى ".

                                                             
 . 248المرجع السابؽ ، ص ، زيداف محمد فاضؿ - 1
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ضا :"يجوز لقضاة االستئناؼ أف يأخذوا بالدليؿ الذي يرونو صالحا كما قضت أي 
لتدعيـ اقتناعيـ عمى شرط أف يكوف لو أصؿ نابت بأوراؽ الدعوى وأف يعمموا قضاءىـ تعميال 

 1 كافيا " .

كما قضت محكمة النقض المصرية في ىذا الشأف بطائفة مف القرارات منيا القرار  
عمى المحكمة أال تبني حكميا إال عمى الوقائع النابتة في الدعوى اآلتي : "األصؿ أنو يتعيف 

 2 وليس ليا أف تقيـ قضاءىا عمى أمور ال سند ليا مف التحقيقات .

وكذا مف خالؿ القرار اآلتي: "مف المقرر أنو يجب أال تبني المحكمة حكميا إال عمى  
العناصر واألدلة المستمدة مف أوراؽ الدعوى المطروحة أماميا، فإف اعتمدت عمى دليؿ 
استقتو مف أوراؽ قضية أخرى لـ تكف مضمومة لمدعوى التي تنظرىا لمفصؿ فييا وال 

 نظر الخصـو فإف حكميا يكوف باطال".  مطروحة عمى بساط البحث و تحت

والغاية مف اشتراط وجوب أف يكوف الدليؿ واردا بممؼ الدعوى ىي حتى يتمكف  
 أطرافيا مف مناقشتو بكؿ حرية . نانيا :وجوب طرح الدليؿ في الجمسة وحصوؿ المناقشة فيو

اقتناعو إال عمى ـ واد الجنائية أف القاضي ال يقو وتعني قاعدة وجوب مناقشة الدليؿ في الم
عناصر اإلنبات التي طرحت في جمسات المحكمة، وخضعت لحرية مناقشة أطراؼ الدعوى 

مف  353و  300،304حاكمة الجزائية والمتمنمة في الشفوية ) المواد مإعماال لمبادئ ال
مف قانوف  399، 355، 342، 285قانوف اإلجراءات الجزائية ( والعمنية ) المواد 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية( . 2/ 212ائية و المواجية ) اإلجراءات الجز 

                                                             
  29526في الطعف رقـ   25085الطعف رقـ ب  1982/ 4/ 29فيرفة الجنائية  غالمحكمة العميا ، قرارا صادر مف ال - 1

 . 74، 73ص 
لمنشر ،  ، دار الجامعة الجديدة 1991/ 10/ 7جمسة  7896رار صادر في الطعف رقـ ق محكمة النقض المصرية ، - 2

 .23ص ،1999،  اإلسكندرية
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وىذه المناقشة تستجيب أوال وقبؿ كؿ شيء لمطمب أساسي يتمنؿ في ضرورة احتراـ  
حقوؽ الدفاع، فيجب أف تعطي الفرصة كاممة لممتيـ ألجؿ االستفسار حوؿ كؿ وسيمة مف 

جية نانية فإف المناقشة الحضورية ىي ومف ماـ القضاء الجنائي ، المقدمة أ وسائؿ اإلنبات
  . اتنبمطمب منطقي ألنيا تنطوي عمى فحص شامؿ و جماعي لكؿ وسيمة إ

وقد أبطمت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الفرنسية عدة أحكاـ قضائية بسبب مخالفتيا 
صؿ لقاعدة " المناقشة الحضورية " ، أو بسبب استناد القاضي إلى شائعات أو معمومات ح

 1عمييا خارج نطاؽ ممارسة وظيفتو أو تحصؿ عمييا مف خالؿ حوار شخصي. 

 كما قضت المحكمة العميا الجزائرية في ىذا الصدد بطائفة مف القرارات منيا :

"مف المقرر قانونا أنو ال يسوغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في  
 2 فييا حضوريا أمامو . معرض المرافعات، والتي حصمت المناقشة

كما قضت كذلؾ : "بعد قرارا منعدـ األسباب ، مستوجبا النقص ، القرار المستبعد  
محضر الضبطية القضائية مف دوف مناقشة ، بالرغـ مف كونو يعد وسيمة إنبات خاضعة 

 لتقدير القاضي ، و عنصرا مف عناصر الدعوى لما يتضمنو مف معاينات مادية ".

كذلؾ : "متى كاف مف المقرر قانونا أنو إذا كانت أسباب القرار ال تكفي كما قضت  
لمواجية ما قدـ مف أدلة في الدعوى ، فإف ىذا القرار يكوف مشوبا بالقصور في التسبيب 
ومتناقضا في مقتضياتو، وكاف مف المقرر كذلؾ أف الدليؿ الذي يقبؿ في إنبات جنحة الزنا 

ره أحد رجاؿ الضبط القضائي في حالة التمبس ، أو بإقرار يقـو إما عمى محضر قضائي يحر 
وارد في رسائؿ أو مستندات صادرة مف المتيـ أو بإقرار قضائي ، فإف اإلغفاؿ عف مناقشة 

 مف قانوف العقوبات. 341إحدى ىذه الوسائؿ القانونية يعد خرقا لمقتضيات أحكاـ المادة 

                                                             
 .329ص  نظام اإلنبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري, محمد مرواف  - 1
 . 259ص  1995 الخالة القضائية العدد األوؿ  71886رقـ  1994/ 06/ 26ـو حكمة العميا قرار صادر يمال - 2



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

94 
 

ستئناؼ قضوا بإلغاء الحكـ المستأنؼ إذا كاف النابت في قضية الحاؿ أف قضاة اال 
يما مف تيمة الزنا تأسيسا عمى أنو لـ يكف ميف ومف جديد قضوا برائتالقاضي بإدانة المتي

بات ىذه المنحة أو مناقشة في تسبيب قرارىـ لعناصر إنىناؾ أي اعتراؼ بالوقائع ودوف أي 
ف قانوف العقوبات التي تحدد م 341نفييا فإنيـ بإغفاليـ ىذا خالفوا مقتضيات أحكاـ المادة 

العتراؼ ه الجنحة ، ومف الوسائؿ المحددة لقانونا الدليؿ المشروط فيما يتعمؽ بإنبات ىذ
الكتابي الوارد في الرسائؿ إذ لـ يشترط حكـ ىذه المادة اعترافا قطعيا بؿ يترؾ لمقاضي 

بطاؿ القرار المطع وف فيو تأسيسا سمطة تقدير العبارات ، ومف كاف كذلؾ استوجب نقض وا 
 1 عمى قصور في التسبيب والخطأ في تطبيؽ القانوف" .

كما قضت :"يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة األدلة أماـ الجية القضائية الوارد في  
مف قانوف اإلجراءات الجزائية ، اعتماد قضاة االستئناؼ ، في إدانة المتيـ ،  212المادة 

 .عمى محضر قضائي غير مناقش أماميا"

يترتب عمى قاعدة وجوب طرح الدليؿ في الجمسة وحصوؿ المناقشة فيو نتيجتيف ىامتيف و 
 وىما :

إف القاعدة العامة في  عدم جواز أن يقضي القاضي بناء عمى معموماتو الشخصية : -أ
اإلنبات تمـز القاضي بأف ال يحكـ إال بما استخمصو مف التحقيقات التي يجرييا أنناء 

صؿ في مواجية الخصـو شفاىة، و النتيجة الحتمية لذلؾ ىي عدـ جواز المرافعات والتي تح
استمداد اقتناعو مف معمومات شخصية حصؿ عمييا خارج الجمسة وفي غير نطاؽ 
المرافعات والمناقشات التي جرت فييا ، ذلؾ أف ىذه المعمومات لـ تعرض في الجمسة ولـ 

يا مناقضا لمبدأ الشفوية والمواجية الذي تتح مناقشتيا وتقييميا ومف نـ يكوف االعتماد عمي
، كما أنو ال يجوز لو أف يكتسب صفي الشاىد و القاضي في نفس 2يسود مرحمة الحاكمة 

                                                             
 .1989القضائية العدد النالث ،السنة  لغرفةا 41320رقـ   1986/ 12/ 30صادر بتاريخ  رارقالمحكمة العميا ،  - 1
 . 793ص ،  ،المرجع السابؽمحمود نجيب - 2
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الوقت ، ذلؾ أف الشيادة تحتاج إلى التمحيص والتقدير حتى يمكف التحقؽ مف صدقيا ، 
ولذلؾ إذا كاف مصدر ىذه الشيادة ىو القاضي نفسو فإنو سيقع في صراع مع نفسو فيتعذر 

، كما أف قياـ القاضي بالقضاء بعممو 1عميو القياـ بعممية تمحيص وتقدير تمؾ الشيادة 
الخصـو في مناقشة ىذا الدليؿ، زيادة عمى أنو لـ يتـ إنبات ىذا  الشخصي فيو إخالؿ بحؽ

 2 العمـ الشخصي في إطار إجراءات الخصومة.

بؿ حتى أنو ال يجوز لو أف يستند إلى معموماتو الشخصية باإلضافة إلى األدلة  
 األخرى ألف األدلة الجنائية متساندة وال يعرؼ مبمغ تأنير كؿ منيا عمى ضمير القاضي.

زاىتو وحياده، فإذا توفرت لديو معمومات شخصية حوؿ الدعوى المطروحة نضمانا لو  
أمامو ، فعميو في ىذه الحالة أف يتنحى عف الفصؿ فييا و يتقدـ لممحكمة كشاىد عادي 

 لمناقشة المعمومات التي حصؿ عمييا.الفرصة لمخصـو  تاركا

ة التي يفترض عمـ الكفائومات العامة لكف يجوز لو أف يستند في قضاءه إلى المعم 
بيا والتي يكتسبيا القاضي مف خيرتو أو نقافتو العامة ، مما ال تمتـز المحكمة قانونيا بياف 
الدليؿ عميو، فيي ال تعد مف قبيؿ المعمومات الشخصية المحظورة عمى القاضي أف يبني 

ر واضحة حكمو عمييا ، فالقانوف لـ يوجب عمى القاضي االستعانة بالخبراء لكشؼ أمو 
يدرکيا ىو ، كما ال يعد مف قبيؿ القضاء بالعمـ الشخصي استناد القاضي إلى رأي عممي ال 

 خالؼ حولو.

إال أف ما ينبغي اإلشارة إليو ىو أف ىذه القاعدة ال يجب أف تتعارض مع الدور  
، االيجابي لمقاضي في البحث عف الحقيقة أو مع حريتو في االستعانة بكافة وسائؿ اإلنبات 

طالما أنو يطرح األدلة المتحصؿ عمييا لممناقشة بيف أطراؼ الدعوى . فالحظر يقع عمى 
وليس بصفتو القضائية ، مما يعني أنو  المعمومات التي يستقييا القاضي بصفتو الشخصية

                                                             
 . 482، ص  ، المرجع السابؽعمي عبد اهلل محمد  - 1
 .259 ص ، المرجع السابؽفاضؿ زيداف محمد  - 2
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المعمومات انطالقا مف صفتو  مسرح الجريمة ويجري الكشؼ عف لمقاضي أف ينتقؿ إلى
يا ال تتمتع بالصيغة نقاضيا ، فيو ال يحـر مف بناء قناعتو عمى ىذه المعمومات وذلؾ أل

 1 .الشخصية

ه و سمعو بنفسو في حالة ارتکاب آولكف تجدر اإلشارة أنو يجوز لمقاضي أف يحكـ ما ر 
لقاعدة العامة  ، وقد جنحة أو مخالفة في الجمسة، أي جرائـ الجمسات وىذا کاستناء مف ا

مف قانوف اإلجراءات الجزائية " إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في  569المادة  هنصت عمى ىذ
 جمسة المحكمة تنظر فييا قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عمييا 

  فييا في الحاؿ..."قضى و 

اآلنار التي يتقيد بيا القاضي  مف:  عدم جواز أن يحكم القاضي بناء عمى رأي الغير -ب 
، أف يستمد ىذا االقتناع مف مصادر يستقييا بنفسو مف التحقيؽ زائي في تکويف اقتناعو الج

في الدعوى، وىذه نتيجة ىامة مف النتائج المترتبة عمى قاعدة مناقشة الدليؿ في المواد 
عوى و مستنداىا إلى الجزائية، و تطبيقا ليذا ال يجوز أف يحيؿ الحكـ في شأف واقعة الد

 دعوى أخرى غ

مف محاضر قضية أخرى لـ تكف  ىاأو أف يعتمد عمى أدلة ووقائع استقاير مطروحة عميو، 
 2 ة لمدعوى التي ينظرىا ، وال مطروحة بالجمسة التي ينتظرىا.مضمون

كما يجب عميو أف ال يخضع ألي تأنير خارجي كتأنير رجاؿ الصحافة منال أو  
الديف أو رأي الشخصيات البارزة ، ألف اإلنبات في المواد الجزائية يقـو  الفقياء أو رجاؿ

 .عمى اقتناع القاضي نفسو بناء عمى ما يجري في الدعوى مف تحقيؽ

                                                             
بدار دراسة مقارنة ، )، والفقو القضائي االجتيادفي نظرية اإلثبات في أصول المحاكمات الجزائية  ، بوعبيد إلياس ا - 1

 . 407 -406، ص 2005(لبناف،  بيروت النشر
 485-484، ص ، المرجع السابؽاللي عبد اهلل محمديج - 2
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وما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المقاـ ىو أنو إذا كاف يجب عمى القاضي أف يصدر  
تحقيقات، فإف ذلؾ ال يعني  حكمو بناء عمى اقتناعو الشخصي الذي يستقيو مما يجري مف

حرمانو بصفة مطمقة مف األخذ برأي الغير متى اقتنع بو باعتباره مف األدلة المقدمة إليو في 
 1 الدعوى المطموب منو الفصؿ فييا ، مع وجوب أف يبيف أسباب اقتناعو كذا الرأي .

عو ، ولكف ىذه ىي إذف الضوابط التي ترد عمى األدلة التي يستمد منيا القاضي اقتنا 
ىناؾ ضوابط أخرى ترد عمى اقتناع القاضي في حد ذاتو وىذا ما ستتناولو في المطمب 

  .الناني

 الضوابط التي يخضع ليا اقتناع القاضي المطمب الثاني :

بعد أف يتأكد القاضي مف أف األدلة التي سوؼ يخضعيا لمتقدير ىي أدلة مشروعة  
حاكمة وتحصؿ المناقشة فييا ، مطرحيا بجمسة الفي ممؼ الدعوى وبعد أف يقـو بوواردة 

ف ي اقتناعو منيا، وىنا أيضا يجب عميو أف يخضع لضوابط معينة وىي أنعندىا عميو أف يب
ـز واليقيف أي أف يصؿ إلى مرحمة مف التيقف يصبح عمى يكوف اقتناعو ىذا مبنيا عمى الج

احد فقط يفيد البراءة فإف عميو أف يفسر إنرىا مقتنعا بالحقيقة ، أما إذا كاف لديو احتماؿ ولو و 
ي نالشؾ لصالح المتيـ ويحكـ ببراءتو وىذا ما سنتناولو في الفرع األوؿ ، كما أف عميو أف يب

اقتناعو مف األدلة مجتمعة ، ذلؾ أف األدلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة وتكمؿ 
تناقض أو تخاذؿ فيما بينيا وىو بعضيا البعض، فيتكوف اقتناع القاضي منيا مجتمعة دوف 

ما يقتضي منو أف يعتمد عمى أساسيف أوليما ىو بياف مضموف األدلة بصفة واضحة ال 
لبس فييا ، بعيد عف اإلماـ والغموض ونانييما ىو انعداـ التناقض والتخاذؿ بيف ىذه األدلة 

 اني .فيما بينيا أو بينيا وبيف منطوؽ الحكـ وىذا ما سنتناولو في الفرع الن
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 الفرع األول : بناء االقتناع عمى الجزم واليقين ال عمى الظن والترجيح

ـز واليقيف وال تبني الجزائي أف األحكاـ تبنى عمى الج إف القاعدة العامة في اإلنبات 
طبقا ؾ أف تحكـ ببراءة المتيـ أف المحكمة ممزمة في حالة وجود شعمى الظف واالحتماؿ، و 

يفسر لصالح المتيـ" باعتبارىا إحدى النتائج االيجابية لقرينة  "الشؾ لمقاعدة القائمة بأف:
  البراءة .

وىذا يقيف ال يزوؿ إال بيقيف منمو أو أقوى منو، فاإلدانة ال يمكف إقامتيا عمى مجرد   
التيقف الذي ينفي األصؿ وىو براءة اإلنساف ، وعدـ قدرة أدلة وف أو تخمينات بؿ البد مف ظن

كفي لتأكيد إحداث القطع أو اليقيف يترتب عميو استمرار حالة البراءة التي ياإلدانة عمى 
 نبوت تمؾ األدلة . وجودىا بمجرد

ومف نمة نصؿ إلى القوؿ أف حكـ اإلدانة يجب أف يبنى عمى اليقيف ، بينما حكـ  
 ولو فيما يمي : سنتناالبراءة يكفي فيو أف يؤسس عمى مجرد الشؾ في أدلة اإلدانة ،و ىو ما 

 يأوال : اليقين القضائ

اليقيف ىو عبارة عف حالة ذىنية أو عقالنية تؤكد وجود الحقيقة، ويتـ الوصوؿ إلى  
ذلؾ عف طريؽ ما تستنتجو وسائؿ اإلدراؾ المختمفة لمقاضي مف خالؿ ما يعرض عميو مف 

ة عالية مف وقائع الدعوى، و ما ينطبع في ذىنو مف تصورات واحتماالت ذات درجة نق
قف فإنو يصبح مقتنعا بالحقيقة ، التوكيد، وعندما يصؿ القاضي إلى ىذه المرحمة مف التي

اليقيف ىو وسيمة لالقتناع أو بعبارة أخرى، االقتناع ىو نمرة اليقيف وليس اليقيف ذاتو منمما ف
 .1درجت عمى استخدامو بعض كتابات الفقياء
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راحؿ اليقيف ، فإنو يكوف قد وصؿ إلى وعندما يصؿ القاضي ليذه المرحمة مف م 
الحقيقة الواقعية وينطبؽ اليقيف عمى الواقعة اإلجرامية في ذىف القاضي ،مما يولد لديو حالة 

 ذىنية أو عقمية تحدث انطباعا عف كيفية حدوث تمؾ الواقعة .

وتوقؼ تكامؿ ىذا اليقيف في ضمير القاضي عمى قدرة األدلة المطروحة عمى  
توصيمو إلى ىذه الدرجة ذىنيا ، فإذا حدث ذلؾ يكوف ىناؾ تطابؽ لديو بيف حالة الذىف 

 والعقؿ مع حالة الواقع والحقيقة. 

وىذا اليقيف الذي يرتكز عميو القاضي في الوصوؿ إلى اقتناعو و إقناع أطراؼ  
ى يتميز بجممة مف الخصائص التي تضفي عميو صفة الوضوح والتحديد، ولعؿ مف الدعو 

 أىميا اتسامو بصفة الذاتية، و ذلؾ ألنو نتيجة عمؿ أو استنتاج الضمير الذي عند تقديره 

يا، ومف نـ فإف بكما أف اليقيف الذي يصؿ إليو القاضي ليس يقينا مطمقا، بؿ يقينا نس 
لتقدير مف قاضي إلييا تكوف عرضة لمتنوع و االختالؼ في ا النتائج التي يمكف التوصؿ

ـز و اليقيف المراد توفره في مجاؿ اإلنبات الجنائي ىو اليقيف النسي القائـ ألخر ، ألف الج
 عمى التدليؿ و التسبيب ، ال اليقيف المطمؽ ألف ذلؾ ليس بمقدور البشر.

اس احتماالت ذات درجة لذلؾ فإف المطموب مف القاضي أف يبني عقيدتو عمى أس 
عالية مف النقة ولكف يجب أف ال ييزىا أو يناقضيا أي احتماؿ أخر. فاألحكاـ في المواد 
الجنائية يجب أف تبنى عمى الجـز واليقيف ال عمى الحدس والتخميف، فال يصمح سندا لإلدانة 

ف يكشؼ عف ريمة، بؿ يتعيف عميو أارتكاب المتيـ لمج أف يذكر القاضي في حكمو أنو يرجح
 1سباب ىذا اليقيف.أليقينو بأف المتيـ ارتكب جريمتو 

                                                             
 129ايماف محمد عمي الجابري ، المرجع السابؽ ،ص  - 1



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

100 
 

أما إذا كاف ىناؾ احتماؿ واحد يفيد البراءة فيجب عمى المحكمة أف ال تحكـ باإلدانة  
ألف في ذلؾ مخالفة لقاعدة تفسير الشاؾ لصالح المتيـ والتي ىي الوجو اآلخر لقاعدة 

 لمقاضي .  ياالقتناع اليقين

 تفسير الشك لصالح المتيمثانيا : 

يتـ الحكـ بإدانة المتيـ ، كما سبؽ القوؿ فالبد مف اليقيف بوجود حالة اإلدانة حتى  
بات خالؼ ىذا األصؿ افتراض البراءة ، فال يمكف إن بات لخالؼ األصؿ وىووذلؾ إما إن

يكفي  ف نـمجرد تأكيد ليذا األصؿ ، وم إال باليقيف التاـ ، في حيف أف الحكـ بالبراءة ىو
األصؿ الذي  مجرد الشؾ في أدلة اإلنبات وفي نسبة الوقائع إلى المتيـ حتى يتـ تأكيد ىذا

 ىو افتراض البراءة .

في الحاالت التي  وقد نار التساؤؿ في الفقو حوؿ نطاؽ تطبيؽ ىذه القاعدة ، ىؿ تطبؽ فقط
شخصيا . فقد ذىب  في الحاالت التي يكوف فييا الشؾ موضوعيا أـ كذلؾ يكوف فييا الشؾ

أف تطبيؽ قاعدة الشؾ لصالح المتيـ   r.vouinالرأي األوؿ الذي يتزعمو الفقيو الفرنسي 
يكوف في الحاالت التي يكوف فييا الشؾ موضوعيا ،أي ما يتعمؽ بماديات الجريمة ، وذلؾ 

 1 كأف تتساوى أدلة اإلنبات مع أدلة النفي ويصعب الترجيح بينيما .

في حيف يرى الرأي الراجح في الفقو وجوب تطبيؽ قاعدة تفسير الشؾ لصالح المتيـ  
في كؿ الحاالت التي يكوف فييا شؾ في إدانة المتيـ سواء كاف ىذا الشؾ موضوعيا يتعمؽ 
بماديات الجريمة أو شخصيا يتعمؽ بتقدير القاضي ألدلة الدعوى ، وذلؾ عمى اعتبار أف 

الموضوعي فقط يتناقض مع مبدأ االقتناع الشخصي مى الشؾ حصر تطبيؽ ىذه القاعدة ع
  لمقاضي ،ألف ىذا المبدأ يسمح لمقاضي أف يقدر األدلة تقديرا ذاتيا .

                                                             
 .422المرجع السابؽ، ص  ،اللي عبد اهلل أحمديج - 1



 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة                    الفصل الثاني     
 

101 
 

كما أف ىذه القاعدة تقتصر عمى الوقائع دوف القانوف ، فالشمؼ الذي يتصؿ بالقانوف  
قاضي أو مف طرؼ ال تأنير لو في إطار القانوف الوضعي ، سواء كاف الشؾ مف طرؼ ال

 المتيـ.

اؿ فيو جففيما يتعمؽ بالمتيـ فإف الشؾ في عممو بنصوص القانوف وفيمو ليا ىو أمر ال م
لألخذ بالقاعدة، إذ ال يعذر أحد بجيمو بقانوف العقوبات أو فيمو لنصوصو ، فذلؾ أمر 

 ، وفي ىذا الصدد جرى قضاء محكمة1كاف غير متفؽ مع الواقع  مفترض في الكافة ولو
النقض الفرنسية عمى أف الخطأ في القانوف ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يؤدي إلى 

 2 انتفاء الطابع اإلجرامي لفعؿ ارتكب عمدا .

إذا وقؼ القاضي أماـ  ى أفي ، بمعنؾ في مسائؿ القانوف بالنسبة لمقاضأما الش 
ري عمى ىذه الجزئية ، النص حائرا وساوره الشؾ في معناه ، فاألصؿ أف ىذه القاعدة ال تس

 3 .إذ عمى القاضي أف يفسر القانوف ويستخمص مفيومو ويطبقو عمى وقائع الدعوى

حاكمة ، ذلؾ أف الدعوى العمومية موالشؾ الذي يستفيد بو المتيـ يكوف في مرحمة ال 
فيما إذا كاف شخص ما قد اقترؼ جرما  مراحؿ، فيي تبدأ عادة في صورة الشؾتمر بعدة 

ويكوف ىدؼ اإلنبات الجزائي ىنا استجالء ىذا الشؾ وتحري الوقائع  -مشتبو فيو  -معينا 
 لموصوؿ إلى الحقيقة .

سير جمع االستدالالت وكذا في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ، فإف قاعدة تفلذا وفي مرحمة 
لصالح المتيـ ال تنور ، وذلؾ ألف الحقيقة لـ تكف قد اتضحت بعد بصورة جمية ، كما الشؾ 

أف ىذه الجيات تقتصر ميمتيا في ىذه المرحمة عمى مجرد فحص كفاية أو عدـ كفاية 
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رر متابعة المتيـ بالمكونة لمجريمة والتي ت les chargesأو األعباء  les indicesالدالئؿ 
 1 د احتماالت قوية لإلدانة مف أجؿ إحالة المتيـ أماـ المحكمة .أو إحالتو ، فيكفي وجو 

فاقتناع قضاة التحقيؽ يسعى إلى ترجيح الظف أما اقتناع قضاة الحكـ فيو يسعى  
جـر لتأكيد الحقيقة ، فيكفي توافر دالئؿ تنير الشكوؾ حوؿ قياـ المتيـ بارتكاب الفعؿ الم

ف كاف  لتبرير وقوعو ، في حيف ال يكفي ذلؾ لمحكـ بإدانتو أماـ قضاء الحكـ ، فالشؾ وا 
اإلحالة فيو مف فإنو ال يع محاكمة ومف نـيفسر لصالح المتيـ إال أف ذلؾ مرتبط بمرحمة ال

 لممحاكمة

نبانيا قد تكاممت ومف حاكمة فإف الوقائع تكوف قد اتضحت ووسائؿ إمأما في مرحمة ال 
اضي إال أف يقوؿ كممتو باإلدانة أو بالبراءة حسب ما يمميو عميو اقتناعو لـ يبؽ أماـ الق نـ

  تعمؽ بدالئؿ أو بأعباء بؿ بأدلة ، واألمر في ىذه المرحمة ال ي2الشخصي 
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خــــالصة الفــصل الثــاني 

لى جانب تقييده لسمطة القاضي الجزائي في تقدير  فصؿكخالصة ليذا ال نقوؿ أف المشرع وا 
األدلة ببعض االستنناءات التي ال يممؾ القاضي إزاءىا أي حرية في تقدير األدلة فميذا قد 
وضع لو ضوابط أخرى يتعيف عميو االلتزاـ بيا وىو يمارس ىذه السمطة ، ومف شأنيا أف 

ما يرد عمى األدلة التي يستمد منيا القاضي اقتناعو ،  تحد منيا أيضا ، ومف ىذه الضوابط
فإذا كاف األصؿ ىو أف القاضي الجزائي حر في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو 
فإنو مقيد بأف تكوف ىذه األدلة مشروعة وواردة بممؼ الدعوى وخضعت لممناقشة مف قبؿ 

ف  ناع القاضي فيأطرافيا ، كما أف مف ىذه الضوابط ما يرد عمى اقت حد ذاتو ، ذلؾ أنو وا 
كاف القاضي حرا في تقدير األدلة المطروحة عميو ولو أف يأخذ بالدليؿ الذي يطمئف إليو 
وجدانو ويطرح الدليؿ الذي ال يطمئف إليو وفقا القتناعو الشخصي ، فإنو مقيد بأف يكوف ىذا 

بحيث يصؿ القاضي إلى مرحمة مف االقتناع مبنيا عمى الجـز واليقيف ال عمى الظف والترجيح 
التيقف يصبح عمى إنرىا مقتنعا بالحقيقة وأف يكوف مبنيا مف األدلة مجتمعة دوف تناقض أو 

 تخاذؿ فيما بينيا.
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إن ممارسة القاضي الجزائي لسمطتو التقديرية طبقا القتناعو الشخصي صالحية مخولة من 
الجزائية ، فمو سمطة واسعة في تقدير أدلة أجل تقدير الوقائع المعروضة عميو في الدعوى 

صراحة  االقتناعري مبدأ حرية القاضي الجنائي في المشرع الجزائ اعتناقاإلثبات من خالل 
من قانون اإلجراءات الجزائية ، والتي تتمحور حول  1فقرة  212وذلك بمقتضى المادة  

الخاص ، وتتبمور ىذه الحرية في ان يستمد  القتناعواصدار القاضي لحكمو تبعا  امكانية
 بدليل معين .  اقتناعون قناعتو من أي دليل يطمئن لو دون أن يكون مقيدا في تكوي

ولكن ليس معنى ىذا أن المشرع منح لمقاضي حرية في تقدير األدلة ليحكم بما يشاء 
وفقا ليواه . أو يتحكم في قضائو لمحض عاطفتو أو ان يحل محمو أدلة اإلثبات تخميناتو 

لك تماما ، فيو انت واجياتيا بل عمى العكس من ذ،ومحض تصوراتو الشخصية ميما ك
العامة المتمثمة اساسا في:)مبدأ مشروعية األدلة  والضوابطبما يتوافق  اقتناعوببناء  ممزم

الشخصي لمقاضي وحياده ،مبدأ طرح األدلة في الجمسة ،  االقتناعوتساندىا ،مبدأ حرية 
 وتسبيب األحكام(.

الشخصي يكون بعد تمحص األدلة المعروضة  االقتناعإن مبدأ حرية القاضي في 
 ما يطمئنأكانت قولية أو فنية أو مادية ،حيث تخضع لسمطتو التقديرية وفق  امامو سواء

عميو كدليل  اعتمدووجدانو إلى ما  ارتياحوعميو التسبيب ألنو يكمن في اليو ، ويجب 
 وبالتالي لو حرية واسعة ومطمقة في قبول األدلة لكن وفق قيود.

ت عميو فال يعتبر خاضعا إن القاضي الجزائي مستقل في تقدير األدلة التي عرض 
 لتبعية في مجال إعمال سمطتو ،غير أنو ممزم بالتقيد بالضوابط القانونية .

وتقدير األدلة مرىونة و مقيدة بجممة من القيود  اقتناعووحرية القاضي الجزائي في بناء      
التي  تاالستثناءايممك اي حرية عند ممارستو لسمطتو ،وىذه  التي تجعمو ال االستثناءاتو 

عمى حريتو  ما يرداألدلة التي يستمد منيا قناعتو ، ومنيا  اختياريممك أي حرية  تجعمو ال
 وىذه االخيرة تتعمق بقيام المشرع بحصر أدلة اإلثبات في بعض الجرائم بحيث ال االقتناعفي 

 يجوز لو اإلثبات بغيرىا ، ويتعمق االمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة السكر 
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القانونية مقرائن ه لكما ترد قيود أخرى عمى سمطتو في تقدير الدليل وذلك من خالل تقدير      
والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة عمى سبيل الحصر من شأنيا أن تقيد حريتو في 

القاضي الجزائي ، أن يقتصر دوره عمى التحقق من توفر ىذه القرائن ليحكم بالبراءة  اقتناع
 أو اإلدانة .

 التالية:لي النتائج  لمموضوع تبينمن خالل دراستي و 

سمطة القاضي في  الجنائي، وكذاصريحة مناسبة تخص اإلثبات  إدراج نصوص  -1
 األدلة.تقدير 

مع إخضاعو لرقابة أوسع في األدلة، ضرورة منح القاضي حرية أكبر في تقدير  -2
 مجال تقديره ألدلة اإلثبات خاصة الفنية منيا .

مجال اإلثبات ين متخصص لمقاضي الجزائي لتأىيمو عمميا في العمل عال تكو   -3
صدار احكامو بشكل عادل .لتمكينو من الوصول ا  لى الحقيقة وا 

يجب عمى القاضي ان يذكر جميع الضوابط ،وأن يقيم قضاءه عمى سبب مفصل  ال -4
يستعرض فيو جميع العناصر التي أوردىا القانون فيكفيو ان يشير الى العناصر التي 

 شف عنيا الوقائع .تك

أما المشرع الجزائري فمم ينص صراحة عمى ىذه الضوابط عند تقديره لمجزاء ،إال     
 قوبة لحكمة وفطنة القاضي الجنائي.انو لم يقيد ىذه السمطة بضوابط وترك تقدير الع

ر ىذا العمل مجيود متواضع سعيت فيو لوضع بصمة عممية في موضوع ويعتب
اضي الجزائي في تقدير أدلة ،وىو عمل يعتريو النقص ميما السمطة التقديرية لمق

وي ذإلى تقييم وتوجيو من    سعيت فيو لإللمام بأىم جزئياتو ، ويحتاج بالتأكيد
 والعمم . االختصاص

ن أخطأت فبتقصيري                  . فإن أصبت فبتوفيق من اهلل وا 
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 .( 2005والتوزيع ، 
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كندرية ؛ منشأة المعارف، ط ، )اإلسبو عامر، اإلجراءات الجنائية ، دد/محمد زکی أ -11
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ط ) اإلسكندرية: دار المطبوعات وض، قانون اإلجراءات الجزائية، دمحمد عوض ع -13
 .(1999الجامعية، 

ر الجامعة الجديدة لمنشر، ط، )اإلسكندرية، داثروت، نظم اإلجراءات الجنائية، دجالل  -14
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 .(1995بمصر  جامعي ، اإلسكندريةالشخصية ، )دار الفكر ال
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 .(1989لمكتاب، 
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 .2011التوزيع، و 
 ،3رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية، وأوامر التصرف في التحقيق ط  -21

 .(1986) مصر: دار الجيل لمطباعة  
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عمي عبد القادر قيوجي العارضة أمام القاضي الجزائي )بيروت ـ دار الجاميعة  -21
1986. 

 . 2002احمد  شوقي عمر  بعبارة ، اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي ،  -22
) بدار 3رؤوف عبيد ، ضوابط األحكام الجنائية و أوامر التصرف في التحقيق ، ط  -23

 (. 1986الجيل لمطباعة والعبر ، 

عبد الحيكم فودة ، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية ،  )منشاة المعارف  -24
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ضة العربية ، القاىرة عبد الفتاح محمود رياض، األدلة الجنائية المادية )، دار الني -25
 .( 2000سنة 
 .( 2008دار الكتب القانونية  )ة ألدلة الجنائية الماديامحمد حماد مرنج الفيتي ، -26

 _ الكتب بالغة الفرنسية :2
1 - Jean BRADEL : droit pénal procédure pénal, tome2,N°309 

françe,2015 .P219. 

2 - Gearger Levasseur Albert Chavane jean Montreuil Bernard booloc, 

droit pénal générale et penal 12 eme édition ,Sirey , pari ,9111. P 951 

3 - Frédérie Debove, François Falletti précis de droit pénale et 

procédure pénale 2 ème ed. P.U.F, paris, 2001p3 39. 

 الموسوعات و المعاجم :_ 3
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 التراث إحياء دار :بيروت 7 ج ، 1ط العرب، لسان مكرم، بن محمد ، الدين جمال -3

 .2010ت د العربي،
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 النصوص التشريعية و التنظيمية :_5
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 الصفحة  وانــــــالعن

 أ _  ج  المقدمة

 5 طار القانوني لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائياإلالفصل االول: 

 6 ماىية سمطة التقديرية لمقاضي الجزائي  المطمب االول :

 6 ئيتقديرية  لمقاضي الجزاالمبحث االول : نطاق السمطة ال

 6 الفرع االول : مفيوم السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي

 01 الفرع الثاني : نطاق السمطة التقديرية لمقاضي 

 07 المطمب الثاني : نظم و أدلة اإلثبات وسمطة القاضي الجزائي فييا

 08 الفرع االول : نظم اإلثبات وسمطة القاضي الجزائي فيو

 32 االثبات الجنائي  الفرع الثاني : أنواع أدلة 

 23 التي تحكم سمطة القاضي في مجال أدلة اإلثبات المبادئالمبحث الثاني : اىم 

 24 دلة وتساندىاالمطمب االول : مبدا مشروعية األ

 24 الدليل الجنائي مشروعيةالفرع االول : مبدأ 

 26 الفرع الثاني : تساند األدلة 

 27 الشخصي لمقاضي الجزائي و حياده اعاالقتنالمطمب الثاني : مبدا حرية 

 28 الشخصي لمقاضي الجزائي االقتناعالفرع االول : مبدا حرية 

 32 القاضي  دالفرع الثاني : مبدا حيا

 35 طرح األـدلة في الجمسة والتسبيب في األحكامالفرع الثالث : 

 36 طرح الدليل في الجمسة  الفرع الرابع :

 37 في األحكام تسبيب  الفرع الخامس :

 42 الفصل الثاني : سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة

 43 المبحث االول : االستثناءات الواردة عمى مبدا حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة

 43 المطمب االول : االستثناءات التي ترد عمى حرية القاضي في اإلثبات

 44 في بعض الجرائمالفرع االول : حصر أدلة اإلثبات 

 53 الفرع الثاني : طرق اإلثبات الخاصة في المواد الغير الجزائية

 57 االقتناعالتي ترد عمى حرية القاضي في  االستثناءاتالمطمب الثاني : 

 57 ائن القانونيةر الفرع االول : الق

 63 المحاضرالفرع الثاني : الحجية القانونية لبعض 



 ـهرســـفـال
 

111 

 

 68 التي تحكم سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ابطو الضالمبحث الثاني : 

 71 التي تخضع ليا األدلة التي يستمد منيا القاضي اقتناعو وابطالضالمطمب االول : 

 71 الفرع االول : مشروعية األدلة

 80 الفرع الثاني : وجوب منافسة الدليل الوارد بممف الدعوى

 86 ليا اقتناع القاضي التي يخضع الضوابطالمطمب الثاني : 

 87 الفرع االول : بناء االقتناع عمى الجزم و اليقين ال عمى الظن الترجيح

 105 الخاتمة

 108 قائمة المراجع

 115 الفيرس
 


	واجهة المذكرة
	شكر
	ف مق
	المقدمة
	ف 1
	الفصل الاول معدل
	ف 2
	الفصل 02
	خاتمة
	قائــــــــــمة
	الفهرس

