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من المسمم بو أن الجريمة ظاىرة اجتماعية قديمة الزمت اإلنسان منذ وجوده، إذ ال 
يخمو منيا أي مجتمع إنساني باعتبارىا ناتجة عن التفاعالت والعالقات المترابطة بين األفراد 

يا والمصالح المتعارضة بينيم، وقد سعت المجتمعات القديمة إلى مواجية الجريمة والحد من
 عن طريق العقوبة باعتبارىا رد الفعل االجتماعي لمجريمة.

وقد اتخذت العقوبة في البداية شكل االنتقام الفردي من مرتكب الجريمة، أين كان الفرد 
ىو نفسو القاضي الذي يحدد نوع العقاب ومقداره الذي يوقعو بنفسو، ويتم إثبات الحق بناء 

عقل والمنطق بل الغريزة والحماية البدنية، ومع عمى اقتناعو الشخصي الذي ال يحكمو ال
تطور الفرد واتصالو بغيره تحول االنتقام من طابعو الفردي إلى الجماعي حيث تولى رئيس 
صدار الحكم بالعقوبة عمى الجاني باعتباره خارجا  العشيرة أو القبيمة سمطة إجراء المحاكمة وا 

 عمى نظام القبيمة.

عقاب من يد األفراد إلى الدولة وذلك تجنبا لممارسة العدالة ونتيجة التطورات انتقل ال 
الذاتية، وأضحت كل جريمة تستوجب العقوبة تقتضي تدخل الحاكم لتوقيعيا، حيث كان 
الممك آنذاك ىو مصدر العدالة واحتفظ لنفسو بجميع السمطات، ليتم بعدىا التنازل عن ىذه 

سنادىا لمسمطة القضائية التي ليا صالحيات واسعة في إضفاء صفة التجريم  أوكمت الميمة وا 
عمى العديد من أنماط السموك السائد، فكان القاضي يجرم من األفعال وفق ما يشاء، ويقرر 
دخال ظروف  ما تستحقو من عقاب وفقا ألىوائو، إضافة إلى إمكانية توجييو أوصافا جديدة وا 

الجزائية دون أي ضوابط تحكمو  جديدة وتعديل التيمة متى شاء وذلك أثناء إدارتو لمدعوى
 في ذلك.

وتماشيا مع ذلك، فإن غياب النصوص الجزائية التي تحكم التجريم والعقاب أدى إلى 
ئي أو تعمق بنطاق الدعوى واإلثبات الجناتمتع القاضي الجزائي بسمطات مطمقة سواء ما 

يمة المرتكبة، األمر تطبيق العقاب الذي تميز بالقسوة والشدة وعدم التناسب بينو وبين الجر 
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الذي فسح المجال لمسمطة التحكمية لمقضاة وتعسفيم في إصدار األحكام نتيجة عدم االلتزام 
 بأسس قانونية واضحة. 

وأمام ىذا التعسف لمقضاة نادى مجموعة من المفكرين والفالسفة بضرورة ضبط سمطة 
تيسكيو في كتابو روح القاضي الجزائي ووضعيا في إطار قانوني محكم، وفي مقدمتيم مون

القوانين الذي دعا فيو إلى ضرورة الفصل بين السمطات وعدم تركيزىا في يد ىيئة واحدة أو 
ال فإن ذلك قد يجعل من القاضي الذي  شخص واحد يكمف بميمة خمق القانون وتطبيقو، وا 

ار يجرم األفعال ويعاقب عمييا بما لم يرد بو نص مستبدا وظالما، ومن جيتو انتقد سيز 
بيكاريا تحكم القضاة في خمق الجرائم والعقوبات، وشدد عمى وجوب تجريد القاضي من ىذه 

سنادىا إلى المشرع وحده، وذلك في مؤلفو الذي أصدره سنة  بعنوان الجرائم  4671السمطة وا 
 والعقوبات.

وقد كان ليذه األفكار تأثيرا عمى ظيور مبدأ الشرعية الجزائية الذي ضيق من نطاق 
طة المطمقة لمقاضي الجزائي بحيث انحصرت في تطبيق النصوص العقابية التي وضعيا السم

العقاب بل أضحى مقيدا بالنص تقدير المشرع سمفا، فمم يعد القاضي يممك سمطة التجريم و 
دقة، القانوني الذي يضعو المشرع ويحدد فيو ماىية الجريمة وأركانيا ويحدد عقوبتيا ب

لو أن يعتبر فعال ما جريمة إال إذا وجد نص في القانون  يجوزوبالتالي فإن القاضي ال 
يقضي بذلك، فإذا لم يوجد مثل ىذا النص فال سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة، كما ال يجوز 

 لو أن يوقع غير العقوبة الواردة في القانون.

وعمى ذلك، فإن سمطة القاضي الجزائي قد عرفت تقييدا وانحسارا بعد قيام الثورة 
السيما في مجال توقيع الجزاء حيث تم األخذ بنظام العقوبات الثابتة  4678الفرنسية سنة 

ذات الحد الواحد، والذي بمقتضاه تقمص دور القاضي لينصب فقط عمى توقيع العقوبة ضد 
مرتكب الجريمة الذي ثبت باألدلة إدانتو دون أن يممك أي سمطة لتشديد أو تخفيف العقوبة، 
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رع من وراء األخذ بيذا النظام ىو منع تعسف القاضي في استعمال سمطتو ولعل ىدف المش
 التقديرية في العقاب بما يتوافق مع مبدأ الشرعية.

بيد أنو إذا كانت سمطة القاضي في التقدير قد انعدمت في مجال العقاب نتيجة تبني 
ت الجرائم حيث تم المشرع لفكرة العقوبة ذات الحد الواحد، فإن األمر يختمف في مسألة إثبا

االعتراف لمقاضي الجزائي بمبدأ حرية االقتناع الشخصي الذي يسمح لو باستعمال سمطتو 
في قبول وتقدير قيمة األدلة بيدف الوصول إلى الحقيقة الفعمية التي ينشدىا في الحكم 

 القضائي، فكان القاضي حرا في اختيار الدليل وتقديره ومقيدا بتوقيع عقوبات محددة.

ئي خاضعا لنظام االقتناع سائد سابقا حيث كان اإلثبات الجنالك خالفا لموضع الوذ
المقيد أو كما يعرف بنظام األدلة القانونية الذي يتم فيو تحديد أدلة اإلثبات وقوتيا اإلثباتية 
بموجب نصوص قانونية، ووفقا ليذا النظام فإن المشرع ىو الذي استأثر بسمطة تحديد 

لة التي ال يجوز لمقاضي الخروج عمييا أو بناء حكمو عمى خالفيا، في وتقدير قيمة األد
حين أن سمطة القاضي كانت مقيدة بحيث ال يتعدى دوره مراعاة تطبيق القانون من حيث 
قيام الدليل وتوافر شروطو، وىذا ما أدى بالقاضي من الناحية العممية إلى عدم جواز الحكم 

يل المطموب قانونا، بصرف النظر عن اقتناعو الشخصي باإلدانة في حالة عدم توافر الدل
بأن المتيم مسؤول عن الجريمة المنسوبة إليو، إذ ال دخل القتناع القاضي في األحكام التي 

 يصدرىا.

وىو ما انعكس عمى دور القاضي الذي كان يؤدي دورا سمبيا في عممية اإلثبات، إذ لم 
ا بأدلة إثبات أخرى لم ينص عمييا المشرع، يكن بإمكانو أن يتحرى الحقيقة والكشف عني

وذلك بفعل تقييد سمطتو في تكوين االقتناع من خالل تحديد األدلة التي يمتمس منيا اقتناعو 
الشخصي، ومن الواضح أن اقتناع المشرع مبني عمى افتراض صحة الدليل بصرف النظر 

قد ال تطابق الحقيقة الواقعية أو عن حقيقة الواقع وبالتالي فإن الحقيقة التي يريدىا القانون 
 الفعمية.
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ومما الشك فيو أن نظام االقتناع المقيد وضع آنذاك لحماية المتيم من تحكم القضاة 
وتسمطيم، فيو ال يجيز لمقاضي إدانة المتيم إال بناء عمى أدلة يرى المشرع أنيا تؤدي إلى 

ف القاضي الذي كان يسعى استجالء الحقيقة، غير أنو لم يفمح في ذلك، بل زاد من تعس
لمحصول عمى اعتراف المتيم كدليل لمحكم ببعض العقوبات، كما أنو دفع بالقاضي في 
العديد من الحاالت إلى الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الوقائع رغم اقتناعو باإلدانة، مما أدى إلى 

 إفالت الكثير من الجناة من العقاب. 

واستبدالو بنظام االقتناع الحر أو ما يسمى بنظام  ونتيجة لذلك، تم استبعاد ىذا النظام
األدلة المعنوية الذي يترك لمقاضي الحرية في أن يؤسس حكمو عمى أي دليل وفقا القتناعو 
الشخصي، وىو بذلك يعطي لمقاضي دورا فعاال في إدارة وتوجيو عممية اإلثبات، حيث لو أن 

ا اإلثباتية، وال سمطان عميو في ذلك إال يبحث عن الحقيقة بكافة طرق اإلثبات وتقدير قوتي
ضميره، والغرض من منح ىذه الحرية لمقاضي ىو تمكينو من معرفة الحقيقة والكشف عن 

  اء العدالة وضمان حقوق المتقاضين.كل واقعة إجرامية وأداء رسالتو في إرس

نما حقيقة المجرم أي ضا وما والحقيقة المطموب إثباتيا ليست مجرد حقيقة الجريمة، وا 
وقد كانت عقوبة الجريمة خالل تمك الفترة ذات حد واحد  تقتضيو من اتخاذ عقوبة أو تدبير،

يوقعيا القاضي عمى كل من يرتكب تمك الجريمة أيا كانت ظروفو مما أدى إلى اضمحالل 
حرية القاضي في تقدير العقوبة، لتنحصر ميمتو في التحقق من توافر أركان الجريمة وعدم 

مانع لمعقاب ثم النطق بالعقوبة التي حدد مقدارىا المشرع، دون أن تكون لو مكنة وجود أي 
 تفريدىا بما يتالءم مع ظروف الجريمة وشخصية الجاني. 

وبالرغم من أن فكرة العقوبة الثابتة نوعا ومقدارا كانت تيدف إلى حماية المتيم من 
إال أن تكريسيا أدى إلى التطبيق  التحكم القضائي وتحقيق المساواة بين األفراد في العقاب

الفعمي لممساواة الحسابية، التي تتطمب خضوع جميع األشخاص المرتكبين لنفس الجريمة 
لعقوبة واحدة دون األخذ بعين االعتبار الظروف الشخصية التي تتعمق بالجاني، وىو األمر 
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ن العقوبة في نوعيا الذي أدى إلى عدم تحقيق العدالة المنشودة التي تقتضي وجود تناسب بي
 ومقدارىا وشخصية الجاني في ظروفيا ودوافعيا إلى اإلجرام.

ومن أجل تحقيق ىذا التناسب فإنو ال مناص من توسيع سمطة القاضي الجزائي وذلك 
بمنحو سمطة تقديرية تتيح لو تحقيق المساواة بين الجناة من خالل أخذه بعين االعتبار 

، وذلك ألن المشرع ليس في استطاعتو أن يحقق المساواة ظروف الجاني عند تقدير العقوبة
الفعمية والتناسب العادل بين العقوبة وشخصية كل مجرم، إذ يستحيل عميو حصر ىذه 
الظروف أو المالبسات أو مراعاة كافة االعتبارات التي تحقق العقوبة العادلة والمالئمة لكل 

 مجرم عمى حدى.

ي منح حرية التقدير لمقاضي الجزائي في تطبيق ، بات من الضرور وعمى ىذا األساس
والتي تقتضي لمباشرتيا تنوع العقوبات المقررة لمجريمة وتحديدىا بشكل مرن يجعميا  العقوبة

قابمة لمتقدير عمى سبيل التخيير أو التدرج، وىو ما تداركو المشرع بوضعو عقوبات متنوعة 
قراره حدين أدنى وأقصى لمعقو  بة، تاركا لمقاضي سمطة اختيار نوع ومقدار لمجريمة الواحدة وا 

بما يتالءم وظروف كل جريمة بين ىذين الحدين العقوبة المحددة سمفا في النص القانوني 
وشخصية مرتكبيا، وذلك من خالل ما يتاح لو من االتصال بالجاني والوقوف عمى أحوالو 

 لمعقاب أو وقف تنفيذهأو المشددة وظروف إجرامو، كما يجيز لو إعمال الظروف المخففة 
 بما يؤدي إلى تحقيق التفريد القضائي األمثل لمعقوبة.

واالقتناع الحر في المسائل المتعمقة الجنائي وبإقرار التفريد القضائي في مجال الجزاء 
بإثبات الجرائم يكون القاضي الجزائي قد استكمل سمطتو التقديرية المخولة لو قانونا في 

تي أضحت ضرورة حتمية وخاصية جوىرية لمدعوى والقاضي، يمجأ إلييا القضايا الجزائية وال
ىذا األخير بموجب نص صريح من قبل المشرع لموصول إلى حكم قانوني بصدد الدعوى 

 المثارة أمامو.  
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ويتمتع القاضي بيذه السمطة بيا منذ لحظة اتصالو بالدعوى العمومية إلى حين الفصل 
القاضي في التقدير تنصب أوال عمى عناصر الدعوى فييا بموجب حكم قضائي، فسمطة 

التي تشكل نطاقيا وما يتضمنو ىذا األخير من أشخاص ووقائع تتعمق بيا، ألن القاضي ال 
يمكنو تقرير الجزاء المستحق إال بعد التأكد من الواقعة اإلجرامية طبقا لمنص التشريعي 

عممية اإلثبات باألدلة التي يممك إزاءىا ونسبة ىذه الواقعة لمشخص المتيم، لينتقل بعدىا إلى 
إسناد  يمكنو حرية واسعة في قبول وتقييم أدلة الدعوى المعروضة أمامو والتي من خالليا

الجريمة لمجاني وتحميمو المسؤولية الجزائية، ليخمص في األخير إلى توقيع الجزاء الذي يراه 
 مناسبا سواء اتخذ شكل عقوبة أو تدبير أمن.

ن السمطة التقديرية لمقاضي ال تنحصر فقط في استخراج النص القانوني ومن ثم فإ
سنادىا إلى  النموذجي  ومطابقتو مع الواقعة محل الدعوى بل تتسع إلى تقدير الوقائع وا 
المتيم وبالتالي توجيو الجزاء المالئم، فنشاط القاضي في المجال القانوني وتطبيقو لمقانون ذو 

 حل تكوين العمل القضائي.طابع تقديري يظير في مرا

يمكن تعريف السمطة التقديرية بأنيا عممية تطبيق النصوص  ،ومن ىذا المنطمق
القانونية المجردة في مجال يترك فيو المشرع لمقضاء حرية التقدير في حدود التنظيم 
 القانوني، أو بمعنى آخر ىي تمك الصالحية المخولة لمقاضي في تقدير الوقائع وأدلة اإلثبات

 في الدعوى ومن ثم الحكم عمى المتيم بالجزاء الذي يقرره القانون. 

لمقاضي الجزائي والتي لم تعد تقتصر  الوظيفة المخولةوتجد ىذه السمطة أساسيا في 
فقط عمى مجرد التطبيق الحرفي لمنصوص عمى الوقائع، بل تعدت ذلك إلى فيم النصوص 

مصدرىا ماديا وقانونيا والبحث في كل حيثياتيا  فيما دقيقا وتفسيرىا ومعرفة الوقائع وتحديد
وكذا اإلحاطة بظروف الجريمة وفيم شخصية الجاني وظروف ارتكابو لمجريمة، وتحديد 
الجزاء المناسب تبعا لذلك، وليذا فإن طبيعة عمل القاضي ىي التي تبرر منحو ىذه السمطة 

عن الحقيقة، فال يكمن دوره  السيما في ظل الدور اإليجابي الذي أصبح يضطمع بو في بحثو
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في الموازنة بين أدلة اإلدانة وأدلة البراءة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى اتخاذ ما يراه مناسبا 
والزما لمكشف عن الحقيقة ومطابقتيا لمواقع، وىو ما يجعل دوره يختمف عن دور القاضي 

 المدني الذي يعد دوره سمبيا ألنو يقتصر عمى الموازنة بين الخصوم.

ورغم االعتراف لمقاضي الجزائي بسمطة واسعة في مجال الدعوى العمومية لموصول 
إلى الحقيقة التي يعمنيا في الحكم القضائي، إال أن ىذه السمطة تبقى نسبية إذ وضع ليا 
المشرع اإلطار القانوني الذي تمارس في ظمو ويتمثل ذلك في الضوابط التي تعد بمثابة 

بيا القاضي في جميع مراحل نشاطو القضائي، وغاية ىذا التنظيم  تنظيم لمسمطة التي يتمتع
ىو تحقيق الضمان واالستقرار القانوني وعدم إساءة استخدام السمطة التقديرية، ذلك أن 
القاضي الجزائي وباعتباره ممثال لمعدالة، فإن األمر يقتضي أن تفرض عميو قيودا أو ضوابط 

ة لو قانونا وذلك طبقا لمقتضيات العدالة وحسن سيرىا، في ممارسة السمطة التقديرية المخول
إذ أن ترك الحرية لمقاضي في التقدير دون إحاطتيا بضوابط من شأنو أن يؤدي إلى 
الفوضى واإلخالل بحقوق المتيم، والمغاالة في استعمال السمطة الممنوحة لو بمقتضى 

  القانون.

أضحت ضرورية لمحد من  ة الضوابط التيمن أىميلذا فإن أىمية ىذه الدراسة تنبع       
الحرية المطمقة لمقاضي الجزائي في تقدير العناصر المختمفة لمدعوى الجزائية والتي في 
غيابيا قد تتحول ىذه الحرية إلى نوع من التعسف والتحكم في التقدير القضائي مما يؤدي 

خول المشرع لمقاضي ىذه إلى اإلخالل بالعدالة وبالتالي الخروج عن اليدف الذي من أجمو 
الحرية، ألن سمطة القاضي في التقدير ىي تكميف ومسؤولية يمتزم من خالليا القاضي 
باحترام إرادة المشرع في التطبيق الصحيح لمقانون ىذا األخير الذي يفرض عميو مراعاة 
التوازن بين مصمحة المجتمع في العقاب ومصمحة المتيم في أن تصان حقوقو وحرياتو، 

عتبار أن وظيفة القانون الجزائي بشقيو الموضوعي واإلجرائي ال تقتصر فقط عمى حماية با
 المجتمع بل تمتد لصيانة الحقوق والحريات الفردية.



9 
 

وعمى الرغم من األىمية التي تحتميا ىذه الضوابط في نشاط القاضي بوجو عام 
ما في التشريع والجزائي بوجو خاص إال أنيا لم تحظ بدراسة عممية متخصصة والسي

نما جل الدراسات القانونية ركزت اىتماميا عمى السمطة التقديري ة لمقاضي الجزائري، وا 
جال اإلثبات أو الجزاء الجنائي ولم تتناول ىذه الضوابط إال بصورة عرضية الجزائي إما في م

 وجزئية، دون التطرق إلييا بصورة متكاممة. 

لتسمط الضوء عمى ىذا الموضوع الذي ارتأينا ومن ىنا جاءت دراستنا في ىذه الرسالة 
أن يكون عنوانو ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي، والذي نيدف من خاللو إلى بيان 
الضوابط أو القيود التي تحكم سمطة القاضي الجزائي في التقدير منذ دخول الدعوى العمومية 

وف عمى أىم النصوص القانونية في حوزتو إلى غاية صدور حكم قضائي فييا، وكذا الوق
التي تنظم ىذه الضوابط وتحميميا ومن ثم تبيان ما إذا كانت ىذه الضوابط مستمدة فقط من 
القانون أم أن ىناك مبادئ واعتبارات أخرى توجب عمى القاضي األخذ بيا، إضافة إلى 

 خالفتيا.معرفة مدى تقيد القاضي الجزائي بيذه الضوابط وما قد يترتب من آثار عند م

وستبحث ىذه الدراسة في ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في مرحمة 
المحاكمة فقط وال تتعداىا إلى المراحل األخرى التي تمر بيا الدعوى العمومية والتي تخرج 
من النطاق الموضوعي لمدراسة، كما أنيا سوف تركز عمى التشريع الجزائري باعتباره المحل 

 يو الدراسة. الذي تنصب عم

وتبعا لذلك فإن اإلشكالية الرئيسية التي تطرحيا ىذه الدراسة تتمحور حول اإلجابة عمى 
التساؤل التالي إلى أي مدى يمكن لمضوابط أو القيود أن تحد من سمطة القاضي الجزائي في 

 التقدير أثناء إدارتو لمدعوى العمومية؟

التساؤالت الجزئية التي نجمميا فيما  ة مجموعة منيوتتفرع عن ىذه اإلشكالية الرئيس
 يمي9
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 ما ىي ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق الدعوى العيني والشخصي؟

أدلة قبول وتقدير فيما تتمثل الضوابط أو القيود التي ترد عمى سمطة القاضي الجزائي في 
 اإلثبات الجنائي؟

ضي الجزائي االستناد إلييا عند إعمال سمطتو ما ىي األسس والمعايير التي يتعين عمى القا
 في تفريد العقوبة وتدابير األمن؟

وقد اقتضت ىذه الدراسة االعتماد عمى منيج التحميل القانوني وتقنية تحميل المضمون 
كونو يحقق أىداف الدراسة وذلك من خالل تحميل النصوص أو األحكام القانونية المنظمة 

اردة في القوانين اإلجرائية والعقابية أو غيرىا من القوانين التي ليا ليذه الضوابط سواء تمك الو 
صمة بالموضوع، إلى جانب إتباع المنيج المقارن بين التشريع الجزائري وغيره من التشريعات 

 يا من طرف المشرع الجزائري أوالعربية واألجنبية خاصة في المسائل التي لم نجد تنظيم ل
 عالجيا بصورة غير دقيقة.

ولإلحاطة بكل جوانب الموضوع، ارتأينا تقسيم الدراسة إلى بابين، نتطرق في الباب 
األول لضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق الدعوى واإلثبات الجنائي، وذلك 
من خالل فصمين نخصص األول لضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق 

مقاضي ، ونفرد الفصل الثاني لضوابط السمطة التقديرية لنائيوحرية اإلثبات الج الدعوى
 .الجزائي في االقتناع القضائي

أما الباب الثاني نتعرض فيو إلى ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في الجزاء 
مطة التقديرية الجنائي، من خالل تقسيمو إلى فصمين، نتناول في الفصل األول ضوابط الس

سمطة التقديرية العقوبة، أما الفصل الثاني نتناول فيو ضوابط الئي المتعمقة بلمقاضي الجزا
 تدابير األمن.ب لمقاضي الجزائي المتعمقة
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وعميو سوف تكون دراستنا لموضوع ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي وفق      
 الخطة الثنائية التالية9

الجزائي في نطاق الدعوى واإلثبات الباب األول9 ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي 
 الجنائي

 الباب الثاني9  ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في الجزاء الجنائي     

 وقد أنيينا دراستنا ىذه بخاتمة تبين أبرز ما توصمنا إليو من نتائج وتوصيات. 
 



 

 

 

 

 الباب األول

طة التقديرية لمقاضي الجنائي في   ضوابط السم
نطاق الدعوى واإلثبات الجنائي
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إن اليدف األسمى لقانون اإلجراءات الجزائية ىو البحث عن الحقيقة، ووسيمتو في  
ذلك الدعوى العمومية بما تتضمنو من عناصر ال تقوم إال بيا، إذ ال يمكن أن توجد دعوى 

التي تتمثل في أطرافيا ووقائعيا، والتي تحتل مكانة متميزة  عمومية بدون وجود تمك العناصر
كونيا الفاصل الذي تتميز بو الدعوى العمومية عن غيرىا من الدعاوى، ومن خبلل وجود 
ىذه العناصر تنشأ شخصية الدعوى الجزائية وعينيتيا، وىو ما يعرف بنطاق الدعوى 

 الجزائية.

النطاق بسمطة واسعة، حيث أنو يتولى دراسة ويتمتع القاضي الجزائي في ظل ىذا      
الدعوى المرفوعة أمامو من كافة جوانبيا وما قد يحيط بيا من ظروف ومبلبسات سواء كانت 
تتعمق بالوقائع أو المتيمين، غير أنو لنطاق الدعوى الجزائية حدود وضوابط وضعيا القانون 

ال ك ان متجاوزا لسمطتو المعترف لو بيا يتوجب عمى القاضي التقيد بيا وعدم الخروج عنيا وا 
 قانونا.

وتنصب اإلجراءات الجزائية من بدايتيا إلى نيايتيا عمى نظرية اإلثبات، وىذه العممية       
الذي يؤدي دورا إيجابيا في الدعوى، فيو الذي يسعى وراء  1القضائية يمثميا القاضي الجزائي

را ليذا الدور فإن القانون يخول لمقاضي ، ونظ2تقصي الحقيقة ويوجو أدلة اإلثبات والنفي
ئي والتي تتضمن شقين، يتعمق األول بسمطة مجال اإلثبات الجناسمطة تقديرية واسعة في 

القاضي في قبول الدليل وذلك استنادا إلى حريتو في اإلثبات، بينما يتعمق الشق الثاني 
ع، لكن ىذه السمطة وضع الدليل وىذا من خبلل حريتو في االقتنا بسمطة القاضي في تقدير

ليا المشرع ضوابط والتي تعد بمثابة صمام أمان إزاء انحراف القاضي عند ممارستو ليا كي 
 .3ال تختل األحكام ويصار إلى التحكم والتعسف

 لمتطمبات البحث العممي، سوف نقسم ىذا الباب إلى فصمين:و       

                                                           
1

، ص 0202أغلٌس أبوزٌد، تالزم مبدأ اإلثبات الحر باالقتناع الذاتً للقاضً الجزائً، دار الهدى، عٌن ملٌلة، الجزائر، د.ر.ط،  

009. 
2

 .049، ص 0200، جوٌلٌة 00سوسن سعٌد شندي، دلٌل االثبات االلكترونً، مجلة جامعة شندي، السودان، ع  

3
، ص 0202، 3زٌدان محمد، سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط د. فاضل  

002. 
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اإلثبات حرية ئي في نطاق الدعوى و زاالفصل األول: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الج   
 ئي.الجنا

 الفصل الثاني: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في االقتناع القضائي.   
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 الفصل األول

                                  حرية ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق الدعوى و 
 ئي.الجنااإلثبات 

د القانون الطريق الذي تصل بو الدعوى العمومية إلى القاضي الجزائي لقد حد
المختص بالفصل فييا ودخول الدعوى في حوزة القاضي يجعمو صاحب الوالية في نظرىا، 
ولذلك خول القانون لمقاضي سمطة واسعة في نطاق الدعوى، بل ألزمو أن يباشر في ىذا 

تيام وخمص إليو التحقيق، وعمة ىذه السمطة النطاق سمطة ذاتية يستقل فييا عما رآه اال
تمكين القاضي من أن يصحح أو يحدد أو يفصل ما يكون قد شاب عمل االتيام أو التحقيق 
من خمل أو غموض أو قصور أو إجمال، ويعمل ىذه السمطة كذلك استقبلل القضاء عن 

 .1سمطتي االتيام والتحقيق

ضي في اإلثبات والتي تعتمد بصفة ويقوم القضاء الجزائي عمى أساس حرية القا
أساسية عمى ضمير القاضي في الوصول إلى الحقيقة، ووفقا لذلك يتمتع القاضي بسمطة 
قامة العدل محكوما  تقديرية واسعة في اختيار وقبول أي دليل يكون من شأنو إحقاق الحق وا 

عمى عكس  بضميره العادل وىو ما يجعل دوره رئيسيا وفاعبل في توجيو أدلة اإلثبات،
القاضي المدني الذي يكون مقيدا بأدلة إثبات محددة ووسائل معينة ويمتزم في الظاىر بما 
يقدمو الخصوم وبالتالي يعد دوره سمبيا نتيجة تحديد القانون المدني ألدلة اإلثبات بشكل 

 .2خاص وقيمتيا اإلثباتية

                                                           
1

، محمد 806، ص 0988، 0د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر، ط  

وى الجزائٌة أمام محكمة الموضوع "دراسة مقارنة"، مجلة جامعة ذي قار، العراق، نجم جالب، منتظر فٌصل المشعل، حدود الدع
 .074، ص 0206، سبتمبر 3، ع 00المجلد 

2012, p  France, Les preuves scientifiques et le procès pénal, L.G.D.J, paris, Raphaël Demarchi,-Jean
2

252.  
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الجزائي في نطاق  وترتيبا لما تقدم، فإنو ورغم السمطة الواسعة الممنوحة لمقاضي
ثباتيا بكافة أدلة اإلثبات الجزائية، إال أن المشرع الجزائري لم يتركيا عمى إطبلقيا  الدعوى وا 

نما أخضعيا لجممة من الضوابط التي تحيط بيا وتضعيا في مسارىا الصحيح.  وا 

    وعمى ضوء ذلك، فإننا نتناول دراسة ىذا الفصل في مبحثين وذلك عمى النحو التالي: 
  .الجزائية المبحث األول: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق الدعوى
 .الجنائي المبحث الثاني: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في قبول أدلة اإلثبات

 :المبحث األول

 الجزائية الدعوى ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في نطاق

القاضي الجزائي بالدعوى العمومية مقيد بأحكام متعددة تحد من سمطتو  إن اتصال
، 1التقديرية أثناء النظر فييا، ولعل أول ىذه األحكام نجد قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية

التي تعتبر من أىم األسس الجوىرية التي تأخذ بيا أغمب التشريعات اإلجرائية المعاصرة، 
، وقد أقر المشرع الجزائري ىذه 2اسية لضمان وتحقيق المحاكمة العادلةلكونيا تعد ركيزة أس
الجنايات بالنظر  التي تنص عمى أنو "ال تختص محكمة ق.إ.جمن  250القاعدة في المادة 

 .3غير وارد في قرار غرفة االتيام" في أي اتيام

لدعوى ويقصد بقاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية حصر سمطة القاضي في نطاق ا
التي أحيمت عميو وبحدودىا الشخصية والعينية، فالقاضي الجزائي متى دخمت الدعوى 
العمومية في حوزتو، فإن سمطتو التقديرية تقتصر عمى نطاق الدعوى بحدييا الشخصي 

                                                           

 .605، ص 0989، 07ٌة فً القانون المصري، دار الجٌل للطباعة، الفجالة، مصر، ط د. رؤوف عبٌد، مبادئ اإلجراءات الجنائ1 

2
د. عبد الحمٌد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائٌة فً التشرٌعٌن الوضعً واإلسالمً، دار الخلدونٌة للنشر  

 .400، ص 0202والتوزٌع، الجزائر، د.ر.ط، 
3

-055المعدل والمتمم لألمر رقم  0207مارس  07المؤرخ فً  27 – 07القانون رقم من  6المادة ضى المعدلة بمقت 052المادة  

 .8، ص 0207، 02الجزائٌة، ج.ر.ج.ج، ع  المتضمن قانون اإلجراءات 0966جوان  8المؤرخ فً  66
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والعيني، ويترتب عمى ذلك أنو إذا قضى في نطاق ىذه الحدود كان قضاؤه صحيحا، أما إذا 
 .1كان قضاؤه معيبا وقاببل لمنقضقضى خارج ىذا النطاق 

وعمى ضوء ما تقدم، فإن ضوابط نطاق الدعوى الجزائية تنقسم إلى قسمين، ضوابط 
تتعمق بالنطاق العيني وأخرى بالنطاق الشخصي، ومن أجل ذلك سوف نقسم ىذا المبحث 

 مطمب الثاني ضوابطإلى مطمبين، نتناول في المطمب األول ضوابط النطاق العيني وفي ال
 .النطاق الشخصي

 ضوابط النطاق العيني المطمب األول:

يتعمق النطاق العيني لمدعوى الجزائية بالواقعة اإلجرامية المنسوبة إلى المتيم، 
وبالوصف القانوني لمتيمة الموجية إليو، وكذا بمواد القانون التي يحاكم بمقتضاىا المتيم، 

ي ببراءة أو إدانة المتيم المقامة عميو وانطبلقا من ذلك ال يجوز لمقاضي الجزائي أن يقض
 . 2الدعوى من أجل واقعة ليست محل متابعة

فالنطاق العيني لمدعوى العمومية محدد بالواقعة اإلجرامية محل االتيام، ولذلك فإن 
القاضي يتقيد فقط بالواقعة التي أقيمت بيا الدعوى والتي شمميا أمر أو قرار اإلحالة أو 

، وتقيد 3أو التكميف بالحضور أو التكميف بالحضور المباشر إلى الجمسةاالستدعاء المباشر 
القاضي بالوقائع التي وردت في وثيقة االتيام، يعني التزامو بعدم الخروج عن نطاق الوقائع 
التي رفعت بيا الدعوى، وال يجوز لو النظر في وقائع لم ترد في قرار النيابة العامة بإقامة 

 .4دعوى الحق العام

                                                           
1

، 0202، 0وزٌع، عمان، األردن، ط عمر فخري الحدٌثً، حق المتهم فً محاكمة عادلة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والت 

 .040ص 
2

 .804د. محمود نجٌب حسنً، مرجع سابق، ص   

3
 .407د. عبد الحمٌد عمارة، مرجع سابق، ص  

4
لدغش سلٌمة، دور القاضً الجزائً فً تطبٌق اتفاقٌات حقوق اإلنسان، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه فً القانون العام، كلٌة الحقوق،  

 .000، ص0204 -0203لقاٌد، تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر ب
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ر أنو إذا كانت قاعدة عينية الدعوى الجزائية وما تتطمبو من التزام بالوقائع محل غي
االتيام تشكل قيدا عمى حرية القاضي الجزائي، إال أن ىذه القاعدة ترد عمييا استثناءات 

وليس مطمقا بحيث تسمح لمقاضي في بعض الحاالت  تجعل من القيد السابق قيدا نسبيا
يني لمدعوى الجزائية، وممارسة سمطتو في إجراء بعض التعديبلت بالخروج عمى النطاق الع

ولعل ىذه  عطائيا التكييف القانوني الصحيح،غير الجوىرية عمى وقائع الدعوى وا  
االستثناءات تتمثل في تغيير الوصف القانوني لمواقعة، وتعديل التيمة المنسوبة إلى المتيم 

 د بمجموعة من الضوابط التي تحكميا.التي يجوز لمقاضي ممارستيا مع ضرورة التقي

وعميو سوف تكون دراستنا ليذا المطمب في فرعين، نتطرق في الفرع األول لضوابط 
 تغيير الوصف القانوني لمواقعة وفي الفرع الثاني لضوابط تعديل التيمة.

 الفرع األول: ضوابط تغيير الوصف القانوني لمواقعة

المنسوبة إلى المتيم أحد أىم االستثناءات التي  يعتبر تغيير الوصف القانوني لمواقعة
ترد عمى عينية الدعوى الجزائية، ويقصد بالوصف القانوني بأنو عممية قانونية تجرييا 
المحكمة المختصة عند تكييف العناصر اإلجرامية موضوع الدعوى التي في حوزتيا بغية 

ر آخر ىو رد واقعة الدعوى إلى ، أو بتعبي1تحديد النص القانوني الذي يتعين إعمالو عمييا
أصل من نصوص القانون واجب التطبيق عمييا، بإعطاء الوقائع التي اعتبرىا الحكم ثابتة 

. أما عن تغيير الوصف القانوني لمواقعة فيو إجراء مقتضاه أن 2التكييف القانوني الصحيح
الوصف  ميو منا عيعطي القاضي الجزائي الفعل وصفو الصحيح الذي يرى أنو أكثر انطباق

الوارد في قرار اإلحالة أو ورقة التكميف بالحضور، باعتبار أن الوصف الذي رفعت بو 

                                                           
1

 .053عمر فخري الحدٌثً، مرجع سابق، ص  

2
مستاري عادل، المنطق القضائً و دوره فً ضمان سالمة الحكم الجزائً، رسالة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم، فرع قانون  

 . 004، ص 0200-0202الجزائر،   جنائً، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة،
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الدعوى ىو بطبيعة الحال مؤقت ليس من شأنو أن يمنع القاضي من تغييره في أي وقت إلى 
 .1الوصف الذي يرى أنو صحيح

تغيير الوصف ولقد أقرت غالبية التشريعات اإلجرائية لمقاضي الجزائي الحق في 
حيث نصت القانوني لمواقعة اإلجرامية التي دخمت حوزتو والذي أسبغتو عمييا سمطة االتيام، 

المصري عمى أنو "لممحكمة أن تغير في حكميا  ق.إ.ج.من  308 الفقرة األولى من المادة
 من قانون 187الوصف القانوني لمفعل المسند لممتيم..."، كما نصت الفقرة )ب( من المادة 

أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنو " ال تتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني 
لمجريمة بالوصف الوارد في أمر القبض أو ورقة التكميف بالحضور أو قرار اإلحالة "، أما 

 ق.إ.جالفقرة الثانية من  306المشرع الجزائري فقد خول ىذا الحق لمقاضي بموجب المادة 
التي تقضي بأنو "فإذا خمص من المرافعات  2الفرنسي ق.إ.جمن  351ا المادة والتي تقابمي

أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنو حكم اإلحالة تعين عمى الرئيس وضع سؤال 
 .3أو عدة أسئمة احتياطية "

إن تغيير الوصف القانوني لمواقعة ليس مجرد حق لمقاضي، بل ىو واجب عميو بحكم 
وتأسيسا عمى أن ، 4و بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا عمى الواقعة الثابتة في الدعوىالتزام

ن كان مقيد ، 5الوصف القانوني لموقائع ىو عصب الحكم الجزائي وجوىره فالقاضي وا 
بالواقعة المذكورة في قرار اإلحالة إال أنو غير مقيد بالوصف القانوني الذي تسبغو جية 

                                                           
1

، حسون عبٌد هجٌج، مبدأ عٌنٌة الدعوى الجزائٌة "دراسة مقارنة"، مجلة المحقق الحلً 602د. رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص  

 )بتصرف(. 09، ص0223، 0للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة القانون، جامعة بابل، العراق، ع 
2
 Art 351 du C.P.P.F « s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale outre que 

celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs question 

subsidiaires ». 
3

تغٌٌر الوصف القانونً على محكمة الجناٌات فحسب،  تجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري قد قصر النص بشأن سلطة تكٌٌف أو 

 إال أن هذه السلطة تعتبر عامة التطبٌق بحٌث تمتد لتشمل كذلك محاكم الجنح و المخالفات وفقا لما استقر علٌه القضاء الجزائري.
4

 .084محمد نجم جالب، منتظر فٌصل المشعل، مرجع سابق، ص  

5
دراسة تحلٌلٌة مقارنة"، دار الفكر للنشر  ً الجزائً ورقابة القضاء علٌها "ة الوجدانٌة للقاضد. محمد عبد الكرٌم العبادي، القناع 

 .46، ص 0202، 0، ط 0والتوزٌع، عمان، األردن، المجلد 
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، إذ يتعين عميو أن يمحص ويكيف الواقعة المطروحة 1ىذه الواقعةالتحقيق أو االتيام عمى 
ن وجد غير ذلك فإن عميو  أمامو، فإن تبين لو صحة الوصف القانوني أيده وأبقى عميو، وا 
أن يبحث عن الوصف القانوني الصحيح لمواقعة المسندة إلى المتيم والمواد القانونية الواجبة 

 .2التطبيق عمييا

م، فإن القاضي الجزائي إذا كان يممك سمطة تغيير الوصف القانوني وفضبل عما تقد  
لمواقعة اإلجرامية التي دخمت حوزتو، فإن خروجو عن الحدود المسموح بيا في تغيير 
ذا ما أصدر حكما فإنو بالتالي  الوصف القانوني يعد خروجا عن واليتو لمفصل في الدعوى وا 

د من وضع ضوابط بين التزام القاضي بالفصل يكون معيبا يستوجب النقض، لذلك كان الب
ولعل  ،3في الدعوى والواقعة التي تتحدد بيا واليتو وبين سمطتو في تغيير وصف ىذه الواقعة

أىم ىذه الضوابط التي يجب عمى القاضي مراعاتيا عند ممارسة سمطتو في تغيير الوصف 
 القانوني لمواقعة ىي: 

 أوال: مراعاة قواعد االختصاص 

ىذا الضابط أنو ال يمكن لمقاضي الجزائي أن يقوم بتغيير الوصف القانوني  مفاد
لمواقعة المسندة إلى المتيم إال إذا كانت الدعوى من اختصاصو بحسب الوصف أو التكييف 

 المعطى لمجريمة في قرار اإلحالة أو ورقة التكميف بالحضور.

فت عمى أنيا جناية ضمن فمثبل إذا رفعت الدعوى خطأ إلى محكمة الجنح بواقعة وص
وثيقة االتيام، ففي ىذه الحالة ال يجوز لممحكمة أن تغير ىذا الوصف بوصف آخر يجعل 
الواقعة جنحة، إذ أن اختصاصيا يتحدد وفقا لمتكييف أو الوصف الذي ترفع بو الدعوى، 

                                                           
1

الذي جاء فٌه "المبدأ قد  005268تحت رقم  06/02/0999وفً هذا الشأن قضت المحكمة العلٌا فً قرارها الصادر بتارٌخ  

المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجناٌات تحتمل وصفا قانونٌا مخالفا لما تضمنه قرار اإلحالة وعنذئذ ٌتعٌن ٌخلص من 
الحال فإن المحكمة رغم فساد = =من ق.إ.ج. وفً قضٌة 326على الرئٌس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتٌاطٌة وفقا ألحكام المادة 

حالة إال أنها تمسكت به وساٌرت غرفة االتهام فً خطئها، األمر الذي ٌشكل خطأ فً تطبٌق الوصف الذي جاء به منطوق قرار اإل
 القانون".

2
 وما بعدها.  402، د. عبد الحمٌد عمارة، مرجع سابق، ص 054عمر فخري الحدٌثً، مرجع سابق، ص  

3
دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر، د. أحمد حسٌن حسٌن الجداوي، سلطة المحكمة فً تعدٌل و تغٌٌر التهمة الجنائٌة،  

 .407، ص0202د.ر.ط، 
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 ق.إ.جمن  362/1، وىو ما نصت عميو المادة 1لذلك يجب أن تحكم بعدم اختصاصيا
ي بقوليا " إذا كانت الواقعة المطروحة عمى المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة الجزائر 

حالتيا لمنيابة العامة  تستأىل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصيا وا 
لمتصرف فييا حسبما تراه، أما إذا كانت الواقعة بحسب الوصف المعطى ليا من 

 عمييا تصحيحو". اختصاصيا، ولكنيا رأت أنو غير صحيح، وجب

لذلك فإن تغيير الوصف القانوني لمواقعة الذي يقوم بو القاضي الجزائي ىو التغيير 
الذي ال يخرج الدعوى من نطاق اختصاصو، وينبغي اإلشارة في ىذا الصدد أن تغيير 
الوصف القانوني لمواقعة إلى وصف أخف ال يعد خروجا عن قواعد االختصاص، فمو غيرت 

من جنحة إلى مخالفة، ومن جناية إلى جنحة، فإن المحكمة المرفوعة إلييا  المحكمة الوصف
، وىذا 2الدعوى تظل مختصة بنظرىا إعماال لقاعدة من يممك األكثر يممك الفصل في األقل

الجزائري التي جاء فييا "إذا تبين من المرافعات  ق.إ.جمن  359ما يستفاد من أحكام المادة 
منظورة أماميا مكيفة قانونا بأنيا جنحة أن ىذه الواقعة ال تكون إال لممحكمة المختصة بواقعة 

 مخالفة، قضت بالعقوبة وفصمت عند االقتضاء في الدعوى المدنية".

وبالتالي فإنو يجب عمى القاضي الجزائي عند إعمال سمطتو في تغيير الوصف  
ئ العامة التي تحكم القانون القانوني لمواقعة المحالة إليو من جية االتيام، أن يتقيد بالمباد

 .3الجزائي، والمتمثمة أساسا في قواعد االختصاص

 ثانيا: عدم تغيير الوقائع

يقتضي تغيير الوصف القانوني لمواقعة المعروضة عمى القاضي الجزائي أن ال 
 ايتضمن ىذا التغيير تغييرا في الوقائع المنسوبة إلى المتيم، ألن القاضي إذا لم يكن مقيد

                                                           
1

، 0228، 0د. محمود عبد ربه القبالوي، التكٌٌف فً المواد الجنائٌة "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، ط  

 وما بعدها. 048ص 
2

 .052القبالوي، مرجع سابق، ص  ، د. محمود عبد ربه442د. أحمد حسٌن حسٌن الجداوي، مرجع سابق، ص  

3
حنان قودة، االلتزام بتكٌٌف واقعة اإلجرامٌة، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم القانونٌة، تخصص علوم جنائٌة، كلٌة الحقوق   

 .74، ص 0204 -0203والعلوم السٌاسٌة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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ف القانوني، فإنو مقيد بالوقائع المادية التي أسندت لممتيم في وثيقة االتيام، وبالتالي بالوص
 .1ال يجوز لو أن ينظر في غيرىا أو يضيف إلييا وقائع جديدة

فسمطة القاضي في تغيير الوصف القانوني مقيدة بعدم تغيير الوقائع المعروضة عميو، 
ة في قرار اإلحالة أو التكميف بالحضور والتي لذلك يجب أن تكون الواقعة المادية المبين

، وكل 2كانت مطروحة بالجمسة ىي ذاتيا الواقعة التي اتخذىا القاضي أساسا لموصف الجديد
ما يطرأ عمييا ىو إخضاعيا بحالتيا ىذه لوصف قانوني آخر غير الذي أضفتو سمطة 

 .3االتيام

بأن "المحكمة  -ألعمى سابقا المجمس ا –وفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا حاليا 
مقيدة، بما ورد في أمر اإلحالة وممزمة بوضع أسئمة وطرحيا في الجمسة بما تضمنو 
منطوقيا فإذا ارتأى في نظرىا بعد ذلك بما خمص ليا من المرافعة، جاز ليا إذ ذاك طرح 

، إذ ال سؤال أو أسئمة احتياطية شريطة أن تكيف الوقائع في حدود ما ورد في أمر اإلحالة
يجوز لممحكمة إطبلقا أن تطرح أسئمة تسند فييا لممتيمين جريمة جديدة لم ترد في أمر 

 . 4اإلحالة ولم يجر بشأنيا تحقيق"
وعميو فالمعيار في صحة تغيير الوصف القانوني الذي يقوم بو القاضي ىو أن ىذا 

، كما أن 5ر اإلحالةالتغيير يجب أن يكون محمو ذات الواقعة التي أحيمت إليو بمقتضى قرا
سمطة القاضي في تغيير الوصف ىي مجرد استثناء وال ينبغي ليذا األخير أن يفرغ األصل 
من محتواه الذي يقضي بعدم جواز محاكمة المتيم عن واقعة جديدة لم ترد في قرار اإلحالة 

وقائع  ، ألنو ال يجوز لمقاضي أن يغير الواقعة بأن يسند لممتيم6أو طمب التكميف بالحضور
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 .050ع سابق، صد. محمود عبد ربه القبالوي، مرج 

2
د.حسون عبٌد هجٌج، د. منتظر فٌصل كاظم، تعدٌل التكٌٌف القانونً للدعوى الجزائٌة "دراسة مقارنة"، مجلة الكلٌة اإلسالمٌة  

 .032ص  ،0203، 00الجامعة، كلٌة اإلسالمٌة الجامعة، النجف األشرف، العراق، ع 
3

 عدها.وما ب 440د. أحمد حسٌن حسٌن الجداوي، مرجع سابق، ص  

4
، نبٌل صقر، قضاء المحكمة العلٌا فً محكمة الجناٌات، دار الهدى، عٌن ملٌلة، 20/26/0987قرار بتارٌخ  52988ملف رقم  

 .045، ص0228الجزائر، د.ر.ط، 
5

 .034د. حسون عبٌد هجٌج، د. منتظر فٌصل كاظم، مرجع سابق، ص  

6
ة التحقٌق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر، د. سلٌمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائٌة من سلط 

 وما بعدها. 035، ص0228د.ر.ط، 
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غير التي رفعت بيا الدعوى عميو، كما لو قدم المتيم إلى المحاكمة عن واقعة الضرب فأدانو 
، وىو األمر الذي أكدتو 1القاضي عن واقعة الضرب و واقعة سب المجني عميو كذلك

الذي جاء فيو  240262تحت رقم  29/02/2000المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
ة بالتيم الواردة في منطوق قرار اإلحالة لغرفة االتيام وال تضيف تيما أخرى " تتقيد المحكم

إال إذا تعمق األمر برداءة الوصف أو تعديل التيمة وكل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسمطة 
 ". المحكمة يترتب عنو البطبلن

ر وبالتالي ال يجوز أن يتخذ القاضي من سمطتو المعترف لو بيا قانونا في تغيي
الوصف وسيمة إلضافة واقعة جديدة، ميما ظير لو ثبوت تمك الواقعة في الجمسة، وميما 

ال اعتبر متجاوزا لمنطاق العيني 2كان بينيا وبين الوقائع المرفوع عنيا الدعوى من ارتباط ، وا 
 .3لمدعوى الجزائية

 ثالثا: استخبلص عناصر الوصف الجديد من معرض المرافعات

العناصر التي استند إلييا القاضي الجزائي في إعطاء الوصف ومؤدى ذلك أن تكون 
، ولقد 4القانوني الصحيح لمواقعة قد استخمصو من المرافعات التي تمت أمامو في الجمسة

التي تخول  ق.إ.جمن  306/2نص المشرع الجزائري عمى ىذا الضابط بموجب المادة 
عطائيا الوصف لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني لموا قعة محل المتابعة وا 

وذلك 5الصحيح المناسب المنطبق عمييا بشرط أن تستخمص ذلك من معرض المرافعات
فإذا خمص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنو حكم  بقوليا "

اصر اإلحالة...."، وانطبلقا من نص ىذه المادة، فإنو ال يجوز لمقاضي أن يستخمص عن
الوصف القانوني لمواقعة اإلجرامية المرفوعة بيا الدعوى والتي ترتب عمييا تغيير الوصف 
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، فبل يمكن أن يستند في ذلك إلى أدلة ليس ليا 1القانوني ليا إال من خبلل أوراق الدعوى
ال كان حكمو مشوبا بالخطأ في اإلسناد الذي يترتب صدر في األوراق المعروضة أمامو و م ا 

 .2ساد في االستدالل، وذلك تجسيدا لمبدأ شفوية المرافعةعميو الف

 رابعا: ضرورة طرح سؤال احتياطي من طرف الرئيس حول الوصف القانوني

لقد أوجب المشرع الجزائري عمى القاضي الجزائي عند إعمال سمطتو التقديرية في 
احتياطية حول  تغيير الوصف القانوني لمواقعة المحالة إليو أن يضع سؤاال أو عدة أسئمة

فإذا  التي نصت عمى أنو " ق.إ.جمن  306/2الوصف الجديد لمواقعة وذلك بمقتضى المادة 
خمص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنو حكم اإلحالة تعين 

 عمى الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئمة احتياطية ".

المبدأ متى ثبت من أوراق  ار ليا بأن "وفي ىذا المعنى قضت المحكمة العميا في قر 
الممف أن الواقعة المطروحة عمى محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنو 
قرار اإلحالة فكان عندئذ يتعين عمى الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئمة احتياطية وفقا ألحكام 

جب عمى القاضي الجزائي عند وبالتالي ي ،3"قانون اإلجراءات الجزائيةمن  306/2المادة 
تغيير الوصف القانوني لمواقعة المبنية في قرار اإلحالة أن يتقيد بإلزامية طرح األسئمة 

 .4االحتياطية بالجمسة

وتجدر اإلشارة، أنو إذا كانت محكمة الجنايات تتقيد بضرورة طرح أسئمة احتياطية في 
نح و المخالفات تتقيد فقط بالتسبيب، حالة تغيير الوصف القانوني لمواقعة، فإن محكمة الج

وىذا ما قضت بو المحكمة العميا في إحدى قراراتيا بأنو "من المستقر عميو أن تكييف الوقائع 
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مسألة موضوعية تدخل ضمن السمطة التقديرية لمقاضي، طالما كان ىذا التكييف مبرر 
عميميم أثبتوا تيمة بتعميل كاف وفقا لمقانون، ومن ثم فإن قضاة المجمس انطبلقا من ت

العصيان في حق المتيم، فإن نعي الطاعن عمى القرار المطعون فيو بخرق األشكال 
الجوىرية لئلجراءات غير مؤسس ويستوجب رفضو"،كما قضت أيضا "حيث يجدر التذكير 
أن تكييف الوقائع المتبوعة تدخل ضمن سمطة القضاء وبما أنيا مسألة موضوعية فممقضاء 

قة في تقديرىا بما يقتضيو القانون، شريطة تبرير ذلك التكييف بتعميل كاف كما الحرية المطم
 .  1ىو الحال في القرار المنتقد"

 خامسا: عدم اإلخبلل بحقوق الدفاع 

إن مقتضيات الحفاظ عمى حقوق الدفاع، وعدالة المحاكمة الجزائية تفرض عمى 
قانوني لمواقعة اإلجرامية محل القاضي الجزائي عند قيامو بإجراء تغيير في الوصف ال

الدعوى أن يعمم المتيم بيذا التغيير، ويمكنو من الدفاع عن نفسو بناء عمى الوصف 
، ذلك أن المتيم قد يضع خطة دفاعو عمى أساس عناصر الواقعة التي تم إعبلمو 2الجديد

ما بكل ما ، ومن ثم يتوجب إحاطتو عم3بيا وكذا الوصف القانوني الذي أسبغو االتيام عمييا
 . 4يطرأ عمييا من تغيير ألن المتيم البد أن يكون ممما بما يحاكم من أجمو

ولقد أقرت غالبية التشريعات اإلجرائية ىذا الضابط من بينيا المشرع المصري في 
التي جاء فييا "وعمى المحكمة أن تنبيو )أي المتيم ( إلى ىذا  ق.إ.جمن  308/3المادة 

 لتحضير دفاعو بناء عمى الوصف أو التعديل الجديد إذا طمب التغيير، وأن تمنحو أجبل
الفقرة )ب( من قانون أصول المحاكمات  190ذلك"، وأيضا المشرع العراقي في المادة 

الجزائية التي تقضي بأنو " تنبو المحكمة المتيم إلى كل تغيير أو تعديل تجريو في التيمة 
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لجديدة إن طمب ذلك "، وكذا المشرع اليمني في ... وتمنحو ميمة لتقديم دفاعو عن التيمة ا
 . ق.إ.جمن  366المادة 

أما عن المشرع الجزائري فمم نجد نصا مماثبل لذلك سوى ما تعمق بطرح سؤال 
احتياطي حول الوصف الجديد من طرف رئيس محكمة الجنايات عمى المحمفين، غير أنو 

تغيير الوصف القانوني لمواقعة من  إذا كان المشرع قد أغفل النص عمى تنبيو المتيم عند
طرف القاضي إال أن القضاء قد استقر عمى العمل بو، حيث قضت المحكمة العميا عمى أنو 
"من المستقر عميو فقيا وقضاء أنو عمى الجية القضائية التي تعيد تكييف التيمة أن تمكن 

من ثم فإن القضاء بما أطراف القضية من إبداء رأييم في التكييف الجديد قبل الفصل فيو، و 
يخالف ىذا المبدأ يعد خرقا لمقواعد الجوىرية لئلجراءات. ولما كان الثابت في قضية الحال 
أن قضاة الموضوع أعادوا تكييف التيمة من جنحة العصيان إلى جنحة التعدي عمى الممكية 

ا قد خرقوا العقارية دون أن يمكنوا أطراف القضية من إبداء رأييم قبل الفصل فييا يكونو 
 .1القواعد الجوىرية في اإلجراءات"

وعميو يستدل من ىذا القرار أن مباشرة القاضي الجزائي لسمطتو في تغيير الوصف 
القانوني لمواقعة أثناء نظر الدعوى يقابمو واجب مقرر عميو وىو أن يمكن المتيم من إبداء 

فييا، ويؤسس ىذا االلتزام رأيو حول الوصف الجديد الذي أسبغو عمى الواقعة قبل الفصل 
عمى ضرورة احترام حقوق الدفاع، وبالتالي إذا أخل القاضي بالتزامو ولم يمكن المتيم من 
مناقشة ىذا التكييف والدفاع عن وجية نظره، فإنو يكون قد أخل بحقو في الدفاع مما 

وصف يستوجب بطبلن ما تم من إجراءات وما ترتب عميو من حكم في الدعوى بناء عمى ال
الجديد، وذلك ألن كل إجراء فيو إخبلل بحق الدفاع يترتب عميو البطبلن لما يفضي إليو من 
ضرار بمصمحة أساسية لو ومخالفة لقاعدة إجرائية جوىرية تقرر حقوقا  إىدار لحق المتيم وا 

 .2لمدفاع
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واحترام حق الدفاع يقتضي أيضا من القاضي بأنو إذا غير الوصف القانوني لمواقعة  
مت مرافعة الدفاع عمى أساس الوصف الجديد، فبل يجوز لو أن يقضي طبقا لموصف وت

 .1األول إال إذا عاد إليو في مواجية الدفاع ومكن المتيم من المرافعة عمى أساس الوصفين

وىي أنو إذا كان القضاء الجزائري قد ألزم  2وبعد كل ما تقدم، يمكن أن نسجل مبلحظة
بتمكين المتيم من إبداء رأيو حول الوصف الجديد لمواقعة، إال أن القاضي في مواد الجنايات 

األمر يختمف في مواد الجنح حيث أن القاضي ال يتقيد بواجب تنبيو المتيم وتمكينو من إبداء 
رأيو في حالة مباشرة سمطتو في إعادة تغيير الوصف القانوني لمواقعة، وىو ما يستفاد من 

فيو " أن قضاة الموضوع في مواد الجنح ليسوا ممزمين قانونا  قرار المحكمة العميا الذي جاء
وأن ىذا  ة تكييف الوقائع المعروضة عمييم،بفتح باب المناقشات مع األطراف حول إعاد

اإلجراء ال يعد وجوبا إال في مواد الجنايات وذلك ألن األحكام التي تصدر فييا تكون مبنية 
ة فييا، وأما في مواد الجنح فإن المنطق يكون دائما عمى األسئمة المطروحة واألجوبة المعطا

مبنيا عمى حيثيات أي عمى تعميل كافي، ومن ثم وطالما أن المجمس قد خمص بعد االستماع 
إلى المرافعات التي دارت في جمسات المحاكمة وبعد دراسة ممف القضية إلى أن الوقائع 

ي كمية وزن البضاعة وذكر المنسوبة إلى المتيم س.ع تشكل بعناصرىا جرم الغش ف
بإسياب األسباب الداعية إلى ىذا التكييف الجديد، فإن قضاءه المنتقد ىذا يعد مؤسسا 

 .3ومطابق لمقانون"

وعميو فإن القاضي الجزائي في مواد الجنح يمتزم فقط عند تغيير الوصف القانوني 
التغيير وتمكينو من مناقشة لمواقعة بتسبيب  وتعميل حكمو دون التقيد بتنبيو المتيم إلى ىذا 

بداء رأيو حولو، ومن وجية نظرنا أن ىذا التمييز الذي جرى عميو القضاء الجزائري  وا 
بخصوص تغيير الوصف القانوني لمواقعة ومدى التزام القاضي الجزائي بتنبيو المتيم إلى ىذا 
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يرتبط بنوع  التغيير من عدمو غير منطقي وال يستند إلى أي أساس، ذلك أن حق الدفاع ال
نما ىو يتبلزم مع االتيام الموجو إليو ومدى  الجريمة المنسوبة إلى المتيم ومدى جسامتيا وا 
إحاطتو بو، ومن ثم فإن القاضي يمزم بأن يوفر لممتيم كل متطمبات الدفاع التي تمكنو من 

بداء رأيو تجاىو بغض النظر عما إذا كانت ىذه الوا قعة مناقشة الوصف الجديد لمواقعة وا 
 تشكل جناية أو جنحة. 

وبناء عمى ما سبق، نخمص بالقول أن القاضي الجزائي مقيد عند استعمال سمطتو 
التقديرية في تغيير الوصف القانوني بنفس الوقائع الواردة في قرار اإلحالة دون االلتزام 

 .بالوصف القانوني مع مراعاة الضوابط السابق ذكرىا

 تهمة بإضافة الظروف المشددةضوابط تعديل ال: الفرع الثاني

يشكل تعديل التيمة االستثناء الثاني الذي يمارسو القاضي الجزائي عمى قاعدة التقيد 
بالنطاق العيني لمدعوى الجزائية، ويقصد بتعديل التيمة إجراء مقتضاه أن تعطي المحكمة 

ثابتة، بما يقتضيو التيمة وصفيا القانوني الصحيح الذي ترى أنو أكثر انطباقا عمى الوقائع ال
ذلك من إضافة ظرف جديد إلى الواقعة المرفوعة عنيا الدعوى، لم يرد في الوصف األصمي 
الوارد في قرار اإلحالة أو ورقة التكميف بالحضور، بل ثبت توافره لدى المحكمة من 

 .1التحقيقات األولية أو النيائية أو المرافعة في الجمسة

الجزائي ال يتقيد حينما يفصل في الدعوى بالنطاق  والسائد فقيا وقضاء أن القاضي
الضيق لمواقعة محل المحاكمة عمى نحو ما رسمو قرار اإلحالة أو طمب التكميف بالحضور 
أو االستدعاء المباشر أمام المحكمة، بل إنو مطالب بالنظر إلى الواقعة الجزائية عمى 

مسة في حدود الدائرة الواسعة التي حقيقتيا كما تبناىا ىو من التحقيق الذي يجريو في الج
تحيط بالواقعة األصمية، إذ أن ما يرد بقرار اإلحالة أو طمب التكميف بالحضور أو االستدعاء 
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المباشر ليس إال موجزا لتمك الواقعة يتضمن رأي سمطة االتيام فيما تمخض عنو التحقيق 
 .1االبتدائي

 .ق.إ.جمن  308/2ن نص المادة ويستمد القاضي الجزائي سمطتو في تعديل التيمة م
المصري الذي جاء فيو "لممحكمة تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من 
ن كانت لم تذكر في أمر اإلحالة أو التكميف  التحقيق أو من المرافعة في الجمسة، وا 

 .إ.جقمن  350الجزائري التي تقابميا المادة  ق.إ.جمن  306/1بالحضور"، وكذا المادة 
حيث تقضي بأنو " ال يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخمص ظرفا مشددا غير  2الفرنسي

"، ويقصد مبات النيابة العامة وشرح الدفاع مذكور في حكم اإلحالة إال بعد سماع ط
بالظروف المشددة الوقائع التي تكون مع الواقعة األصمية المنسوبة إلى المتيم وجو االتيام 

 .  3الحركة اإلجرامية التي قام بيا المتيم الحقيقي وتدخل في

ولذلك فإنو رغم حرص المشرع البالغ عمى ضرورة تقيد القاضي بالنطاق العيني لمدعوى 
إال أنو الحظ أن القاضي كثيرا ما يتبين لو أن ىناك ظروف مشددة ثابتة من التحقيق أو من 

ميف بالحضور أو االستدعاء المباشر المرافعة في الدعوى ولكنيا لم ترد بقرار اإلحالة أو التك
لم يجد المشرع طريقة في أن يخرج عن القاعدة السابقة وأن يخول  وىنا أمام المحكمة،

لمقاضي الحق في تعديل التيمة بإضافة ىذه الظروف، فمثبل إذا تبين لمقاضي أن ىناك ظرفا 
السبلح في  مشددا كظرف سبق اإلصرار والترصد في جريمة القتل وظرف الميل أو حمل

جريمة السرقة أو غير ذلك من الظروف المشددة الواردة بالتحقيق، فإنو يكون من العدل 
ضافة الظرف المشدد ومعاقبة المتيم عمى أساس  المستساغ أن يقرر القاضي تعديل التيمة وا 

 .4ىذا التعديل
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المرفوعة وتعديل التيمة ليس مقتضاه الخروج عمى قاعدة تقيد القاضي الجزائي بالواقعة 
عنيا الدعوى، ألنو ال يتضمن االستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي أقيمت بو، بل 
يتضمن فحسب إضافة ظرف جديد متصل بنفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت بيا الدعوى، 

 .1ويشكل معيا كبل ال يتجزأ، أظيرتو التحقيقات المختمفة أو المرافعة التي جرت فييا

إذا كانت سمطة القاضي الجزائي في تعديل التيمة ذات أىمية من  ومما تقدم، فإنو
الخطورة لما ليا من تأثير عمى حقوق المتيم والدفاع وخاصة أنو قد يترتب عمييا في كثير 
من األحيان تغيير في وصف التيمة الجزائية، بل وانتقال الدعوى من محكمة إلى أخرى، 

ن الضروري أن تمارس ىذه السمطة وفق ضوابط باإلضافة إلى تشديد العقاب، فإنو كان م
معينة بيدف تحقيق التوازن بين مصمحة المتيم ومصمحة المجتمع وخشية من استعمال 

 . وىذه الضوابط ىي: 2القاضي سمطتو التقديرية في التعديل كوسيمة لمتحكم

 أوال: استخبلص الظروف المشددة من المرافعة في الجمسة 

جزائي سمطتو في تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة تقتضي ممارسة القاضي ال
لمواقعة المعروضة عميو والمنسوبة إلى المتيم أن تكون ىذه الظروف قد ثبتت لديو من 

ذا كانت المادة  الجزائري لم تنص صراحة عمى  ق.إ.ج. من 306/1المرافعة في الجمسة، وا 
عبارة " ...أن تستخمص ظرفا مشددا  ىذا الضابط إال أنو يمكننا أن نستشفو ضمنيا من خبلل

غير مذكور في حكم اإلحالة... "، وىذا يعني أن القاضي ال يمكنو أن يضيف الظروف 
المشددة إلى الواقعة محل الدعوى إال إذا استخمصيا من التحقيق النيائي الذي أجراه وتمت 

ندا إلى المناقشات ، ولذلك يتعين أن يكون استخبلصو لمعناصر الجديدة مست3بشأنو المرافعة
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 .603د. رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص  
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التي تجري أمامو بما فييا أقوال اإلدعاء أو المتيم أو الدفاع وشيادة الشيود واألدلة التي 
 .1يقدميا الخصوم

ويعد ىذا الضابط تطبيقا لمبدأ شفوية المرافعة حيث يشترط لصحة تعديل التيمة أن 
، وذلك ألن 2ي نفسوتكون الظروف المراد إضافتيا نتاج المرافعات التي جرت أمام القاض

قيام ىذا األخير بإضافة عناصر جديدة ونسبتيا إلى المتيم يمثل خروجا عمى مبدأ الحياد 
 الذي يفترضو القانون في القاضي.

وبالتالي فإن سمطة القاضي في تعديل التيمة عمى النحو المتقدم مقيدة بضرورة 
لجمسة، ويترتب عمى ذلك أنو استخبلص الظروف المشددة من المرافعة التي تتم أمامو في ا

يمتنع عمى القاضي أن يضيف ظروفا مشددة وبصفة عامة أي عناصر أخرى لمتيمة لم 
 .3يتمكن الخصوم من اإلطبلع عمييا ولم تكن محبل لممرافعة

 ثانيا: عدم الخروج عن نطاق الواقعة األصمية 

ى التيمة يشترط لمباشرة القاضي الجزائي سمطتو في إضافة الظروف المشددة إل
األصمية المنسوبة إلى المتيم وجود رابطة أو صمة بين ىذه الظروف والتيمة األصمية، 

ائية التي من شأنيا تعديل التيمة الجز  وبالتالي ال يجوز لمقاضي إضافة الظروف المشددة
 .4طالما أنيا بعيدة الصمة عنيا وتشكل جريمة مستقمة عن الواقعة األصمية

ى المتيم ىي األساس الذي يتقيد بو القاضي وحتى ال يخرج تعديل فالواقعة المنسوبة إل
التيمة عن نطاق الواقعة األصمية فإنو يتعين أن ال يكون ىذا التعديل متضمنا االستناد إلى 
أساس آخر غير الذي أقيمت بو الدعوى، بل يتضمن إضافة ظروف مشددة جديدة ولكنيا 
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التي أقيمت بيا الدعوى الجزائية، ومن ثم ال يجوز متصمة بنفس الواقعة األصمية أو الوقائع 
 .1لمقاضي إضافة الظروف المشددة التي تشكل جرائم مستقمة

وأن وصف  في إحدى قراراتيا الذي جاء فيو "وفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا 
غرفة االتيام ال يجبر المحكمة بإتباعو وليا صبلحيات تصحيحو إذا ظير ليا أنو غير 

من قانون اإلجراءات  306لمواقعة، وبالتالي تقوم المحكمة بتعديل التيمة وفقا لممادة مطابق 
الجزائية. وفي حالة إعادة وصف الواقعة أو تعديل التيمة يتعين أال تخرج المحكمة عن 

ذا خرجت عن ذلك تكون قد تجاوزت سمطتيا "  .2نطاق الوقائع المحقق فييا، وا 

ن إضافة الظروف المشددة التي يترتب عمييا تعديل وتجسيدا لذلك فإنو يجب أن تكو 
التيمة الجزائية ذات صمة بالواقعة األصمية بحيث ال تؤدي إلى تحوير كيان ىذه الواقعة 
محل االتيام أو تغيير بنيانيا عمى نحو يمس جوىرىا فيخرجيا عنو، وبالتالي تصبح مغايرة 

غير التي تضمنيا قرار اإلحالة، وعميو لمواقعة األصمية األولى فتوصف بأنيا واقعة جديدة 
إذا ترتب عمى إضافة ىذه الظروف إلى الواقعة األصمية الخروج بيا إلى واقعة جديدة فبل 

 .3يجوز لمقاضي إضافة ىذه الظروف

ومفاد ما تقدم، أن سمطة القاضي في إضافة الظروف المشددة مقيدة بارتباطيا بالواقعة 
افة ىذه الظروف وعميو يمتنع عمى القاضي أن يضيف محل الدعوى التي تعتبر أساس إض

 .4الظروف المشددة متى كانت تشكل واقعة أصمية جديدة

 ثالثا: سماع طمبات النيابة العامة و شرح الدفاع 
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لقد أوجب المشرع الجزائري عمى محكمة الجنايات عند إجراءىا تعديل في التيمة عن 
في قرار اإلحالة أن تمتزم بضابطين أوردتيما طريق إضافة الظروف المشددة الغير مذكورة 

، وىذا يعني أن القاضي 1وىما سماع طمبات النيابة وشرح الدفاع ق.إ.جمن  306/1المادة 
ال يسوغ لو إضافة الظروف المشددة التي من شأنيا تعديل التيمة إال بعد إعبلم األطراف 

 .2أوجو دفاعيملك في الجمسة إلبداء مبلحظاتيم و بذ

اإلجراءات الجزائية ضمان فاعمية العدالة، وىذه الغاية ال تتحقق إال بضمان فغاية 
، ذلك أن تعديل التيمة قد يؤدي إلى 3الحقوق األساسية لكل شخص تتعمق بو وخاصة المتيم

اإلجحاف بحق المتيم في دفاعو ويترتب عميو في غالب األحيان تشديد العقاب نتيجة 
دة لم تكن واردة في قرار اإلحالة مما يمزم معو إتاحة مخاطبة المتيم بعناصر وظروف جدي

الفرصة لممتيم حتى يدافع عن نفسو فيما يتعمق بيذه الظروف، فإذا لم يمنحو القاضي ىذه 
 .4الفرصة اعتبر ذلك إخبلال بحقوق الدفاع يترتب عنو بطبلن اإلجراءات

في قرارىا حيث  -ابقا المجمس األعمى س –وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حاليا 
من قانون اإلجراءات الجزائية أنو ال يجوز  306قضت بأنو "إذا كان مؤدى نص المادة 

لمحكمة الجنايات أن تستخمص ظرفا مشددا غير مذكور في قرار اإلحالة إال بعد سماع 
ل طمبات النيابة وشرح أوجو الدفاع بشأنو فإن القضاء بخبلف ىذا المبدأ يترتب عميو اإلخبل

ذا كان من الثابت بممف اإلجراءات أن الرئيس  بحقوق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وا 
بعد إجابة المحكمة عمى السؤال المتعمق بمشاركة المتيمين في االختبلس بالنفي طرح سؤاال 
احتياطيا يتعمق بإخفاء مسروق بقاعة المداوالت، وأن محضر المرافعات ال يشير إلى أن 
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أعطيت لو الكممة في ذلك ولم يتمكن من الكممة لتدارك التيمة الجديدة الموجية لو الدفاع قد 
 .1مما أدى إلى المساس بحقوق الدفاع وىو ما ال يجوز قانونا"

والجدير بالمبلحظة، أنو لما كانت سمطة القاضي في تعديل التيمة بإضافة الظروف 
اقعة المعروضة عميو نتيجة ما المشددة أخطر من سمطتو في تغيير الوصف القانوني لمو 

وتشديد العقاب عميو، فقد اشترط المشرع الجزائري  ي إليو من إساءة إلى مركز المتيمتؤد
عمى القاضي إعبلم المتيم بيذه الظروف ومنحو الفرصة لشرح أوجو دفاعو حوليا بل أنو لم 

نما اشترط ك بغية إيجاد نوع وذل كذلك سماع طمبات النيابة العامة يتوقف عند ىذا الحد، وا 
من التوازن بين مصمحة المجتمع من جية ومصمحة المتيم من جية أخرى وىو ما يعكس 
مدى خطورة ىذه الصبلحية المخولة لمقاضي الجزائي بإضافة الظروف المشددة إلى التيمة 

الة المنسوبة إلى المتيم، أما المشرع المصري فقد ألزم القاضي بتنبيو المتيم سواء في ح
وكذا منحو أجبل لتحضير دفاعو إذا طمب ذلك وفقا ألحكام  ر الوصف أو تعديل التيمةتغيي

 .ق.إ.جالفقرة األخيرة من  308المادة 

فإن تعديل التيمة يقتضي لدييا إعطاء  ،وبالنسبة لمجيات المختصة بالفصل في الجنح
أثناء المرافعات الموضوع الوصف القانوني األصح الذي يتبلءم مع الواقعة التي تثبت لدييا 

بعد إضافة ظرف أو ظروف مشددة لم ترد في ورقة التكميف بالحضور أو قرار اإلحالة 
حسب األحوال، عمى شرط أن تخرج الدعوى من اختصاص الجية المعروضة عمييا، وفي 
ىذا الشأن قضت المحكمة العميا بأنو "إذا ثبت لمحكمة الجنح من المرافعات توافر ظرف 

لواقعة جناية تعين عمى محكمة الجنح القضاء بعدم االختصاص طبقا مشدد يجعل من ا
، ونفس الشيء يذكر بالنسبة لقضاة 2من قانون اإلجراءات الجزائية" 362لمقتضى المادة 
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االستئناف الذين يتعين عمييم التصريح بعدم اختصاصيم تحت طائمة تعرض قضائيم 
 .1ق.إ.جمن  437/1لمنقض استنادا ألحكام المادة 

 رابعا: إجراء تعديل التيمة أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى

إن سمطة القاضي الجزائي في إضافة الظروف المشددة بما يترتب عمى ذلك تعديل 
التيمة الجزائية التي دخمت حوزتو مقيدة بوقت معين وفي حدود معينة، وىي أن يتم إجراء 

عوى وذلك حتى يكون الخصوم عمى بصيرة ىذا التعديل ويستمر حتى ما قبل الحكم في الد
 من أمرىم مع مراعاة حقوق الدفاع كي يتسنى ليم إعداد دفاعيم عن ىذه اإلضافة.

وبناء عمى ذلك، ال يجوز لمقاضي تعديل التيمة الجزائية بإضافة الظروف المشددة إال 
ا استقر عميو ، وىذا م2أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فييا، فبل يستطيع إجراؤه وقت الحكم

قضاء محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن " تعديل التيمة ذاتيا ال تممكو المحكمة إال 
 308أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ويقتضي لفت نظر الدفاع عمبل بنص المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية وقعودىا عن ذلك بطبلن في اإلجراءات يعيب الحكم "، كما 
محاكمة الطاعن بتكييف إىانة موظف عام بالقول ثم إدانتو بجريمة قذف يعد ن "ت بأقض

تعديبل في التيمة ذاتيا فبل يجوز إجراؤه إال أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت 
 .3نظر الدفاع "

ولعل العمة من اشتراط أن تكون إضافة الظروف المشددة من قبل القاضي أثناء 
حكم في الدعوى ىي إطبلع المتيم بما يتم نسبتو إليو كي يكون عمى عمم تام الجمسة وقبل ال
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بو فيستطيع أن يحضر دفاعو، كما أن تعديل التيمة بعد الحكم بإضافة الظروف المشددة لن 
 .1يكون لو أي قيمة وخاصة إذا ما حاز الحكم قوة األمر المقضي بو

ختمف عن تغيير الوصف القانوني ومن خبلل ما تقدم، يتبين لنا أن تعديل التيمة ي
لمواقعة ألنو في الواقع تحوير في كيان التيمة في واحد أو أكثر من عناصرىا، يكون من 
مستمزماتو االستعانة بعناصر أخرى تضاف إلى الواقعة التي أقيمت بيا الدعوى، وىذا يعني 

م تتمثل في أن التعديل يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة المنسوبة إلى المتي
الظروف المشددة التي يستخمصيا القاضي من التحقيق النيائي الذي يجريو في الجمسة أثناء 
المحاكمة، في حين أن تغيير الوصف القانوني لمواقعة يفترض اإلبقاء عمى عناصر كما 

، 2وردت في قرار اإلحالة مع تغيير في االسم القانوني لمواقعة لكن دون أي إضافة أخرى
لي فإن تغيير الوصف القانوني لمواقعة المسندة إلى المتيم يشترط فيو أن ال يتضمن وبالتا

الوصف الجديد إضافة أي ظرف جديد لم ترفع بو الدعوى وىذه ىي الصفة المميزة لو عن 
 .3إجراء تعديل التيمة

 المطمب الثاني: ضوابط النطاق الشخصي

في نطاق الدعوى الجزائية ال تقتصر فقط إن ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي 
عمى النطاق العيني المتعمق بالوقائع محل االتيام بل تشمل أيضا النطاق الشخصي المرتبط 
باألشخاص المقامة عمييم الدعوى، إذ ال يمكن أن تخمو ىذه األخيرة من أشخاص متيمين 

 4الدعوى الجزائية" وىو ما يعرف بقاعدة "شخصية الشق الشخصي ليافييا الذين يشكمون 
التي تعني تقيد القاضي باألشخاص المرفوعة عمييم الدعوى والتي تعتبر من أىم القيود 

                                                           
1

 .505د. أحمد حسٌن حسٌن الجداوي، مرجع سابق، ص  

2
، لدغش 499، ص 0986لقاهرة، مصر، د.ر.ط، د. فوزٌة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة العربٌة، ا 

 .005سلٌمة، مرجع سابق، ص 
3

 .600د. رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص  

4
لمحكمة بالحدود الشخصٌة للدعوى الجزائٌة " دراسة فً قانون أصول المحاكمات مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، تقٌد ا 

 وما بعدها. 033، ص 0200، 00الجزائٌة العراقً النافذ "، مجلة كلٌة التربٌة، جامعة واسط، العراق، ع 
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الواردة عمى سمطة القاضي في محاكمة األشخاص غير المحالين عميو إال ما استثني بنص 
 .1خاص

ويتحدد النطاق الشخصي لمدعوى العمومية بالشخص الذي أقيمت عميو الدعوى وتمت 
التو إلى المحكمة المختصة، والمتمثل في المتيم الذي تثار بحقو شبيات ارتكاب إح

، لذلك فإنو ال يجوز لمقاضي أن يحكم عمى شخص لم تقم بشأنو الدعوى ولو كان 2الجريمة
ألن األصل في المحاكمات أن تجرى في  3فاعبل أصميا أو شريكا في الجريمة محل المتابعة

ذي اتخذت اإلجراءات ضده، وبالتالي ال يجوز الحكم عمى غير واجية المتيم الحقيقي ال
 .4المتيم المقامة عميو الدعوى

ولعل األساس القانوني الذي يستند إليو القاضي في االلتزام بالنطاق الشخصي لمدعوى 
المصري  ق.إ.جمن  307الجزائية وعدم الخروج عنو ىو ما نصت عميو صراحة المادة 

/أ من 155"، والمادة غير المتيم المقامة عميو الدعوى الحكم عمى... وال يجوز قوليا "ب
ر المتيم الذي ال يجوز محاكمة غيلجزائية العراقي التي جاء فييا "قانون أصول المحاكمات ا

وكذا 5من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 206/1"، والمادة أحيل عمى المحاكمة
ه النصوص القانونية تمزم القاضي بالتقيد بأشخاص ، فيذ6اليمني ق.إ.جمن  365المادة 

الدعوى المحالين عميو مما يشكل قيدا عمى حرية القاضي في محاكمة المتيمين، أما المشرع 
نما اكتفى فقط بما ورد في المادة  من  250الجزائري فمم يورد نصا صريحا في ىذا الشأن وا 

 .ق.إ.ج
                                                           

1
 وما بعدها. 434، مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق، ص 000لدغش سلٌمة، مرجع سابق، ص  

2
 .035مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق، ص  

3
 .406د. عبد الحمٌد عمارة، مرجع سابق، ص  

4
عثمانٌة كوسر، دور النٌابة العامة فً حماٌة حقوق اإلنسان أثناء مراحل اإلجراءات الجزائٌة " دراسة مقارنة"، رسالة لنٌل شهادة  

-0203ائً، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، الجزائر، دكتوراه علوم فً الحقوق، تخصص القانون الجن

 . 075، ص 0204
5

من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة األردنً على أنه " ال ٌقدم شخص للمحاكمة فً قضٌة جنائٌة إال إذا كان  026/0تنص المادة  

 بتلك الجرٌمة ". النائب العام أو من ٌقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه
6

من ق.إ.ج الٌمنً على أنه " ال ٌجوز معاقبة المتهم عن واقعة غٌر التً وردت بصحٌفة االتهام أو ورقة التكلٌف  365تنص المادة  

 بالحضور كما ال ٌجوز الحكم على غٌر المتهم المقامة علٌه الدعوى ".
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اكمة األشخاص المتيمين المحالين عميو فإن القاضي الجزائي يتقيد فقط بمح ،وعميو
بمقتضى قرار اإلحالة أو االستدعاء المباشر أو التكميف بالحضور أو التكميف بالحضور 
المباشر إلى الجمسة، وال يسوغ لو أن يدخل في الدعوى من تمقاء نفسو أشخاصا آخرين 

بعقوبة عمى  بصفتيم شركاء أو متدخمين، فعمى سبيل المثال ال يجوز لمقاضي أن يقضي
شخص استدعي أمامو بصفة شاىد أو بصفة مسؤول عن الحقوق المدنية إذا تبين لو أثناء 

. وبالتالي ال يجوز لمقاضي الذي ينظر الدعوى 1المحاكمة أنو شريك أو متدخل في الجريمة
الجزائية وضع شخص أو أشخاص آخرين في مركز االتيام وليس لو سوى أن يمفت انتباه 

تيا جية المتابعة إذا تبين من مناقشة الوقائع أن ىناك أشخاص آخرين ساىموا النيابة بصف
 .2في ارتكاب الجريمة ولم يشمميم االتيام

وترتيبا لما تقدم، فإن سمطة القاضي في ىذا النطاق تقتصر عمى الجريمة المرفوعة 
لمقاضي أن عنيا الدعوى وعمى األشخاص المتيمين بارتكابيا والمحالين بموجبيا فبل يجوز 

يحكم عمى غير المتيمين فييا، أي ال يجوز لو أن يحكم عمى أي شخص آخر غير من 
أقيمت عميو الدعوى وتمت إحالتو ميما كانت صمتو بالجريمة المرتكبة أو ميما كانت صمتو 
بالفاعل، فإذا تبين لمقاضي أثناء نظر الدعوى أن أحدا أو شخصا غير المتيم كان قد ساىم 

إذ ال يسوغ لو التصدي  3جريمة، فبل يصح أن يقوم بإدخالو في الدعوى مباشرةأو ارتكب ال
، ذلك 4لمحاكمتو إال بوصفو متيما من طرف النيابة العامة صاحبة االختصاص في االتيام

 .5ألنو ال يجوز محاكمة شخص إال بعد رفع الدعوى الجزائية عميو بالطرق القانونية

لنطاق الشخصي الذي رسمتو السمطة المختصة وبالتالي عمى القاضي أن يتقيد با
لمدعوى، فإن لم يمتزم بذلك وقضى فيما لم يكن موضوعا لبلتيام، بمعنى أنو حاكم غير 

                                                           
1

، د. سلٌمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 803سابق، ص ، د. محمود نجٌب حسنً، مرجع 002لدغش سلٌمة، مرجع سابق، ص 

046. 
2

 .408بلمخفً بوعمامة، مرجع سابق، ص  

3
 . 439مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق، ص  

4
 .406د. عبد الحمٌد عمارة، مرجع سابق، ص  

5
 .000لدغش سلٌمة، مرجع سابق، ص  
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فإنو يكون قد خالف القانون لتجاوز حدود سمطتو التقديرية األمر الذي يؤدي  1المتيم المحال
  .2إلى بطبلن إجراءات المحاكمة وكذا الحكم الذي بني عمييا

ذا كانت قاعدة شخصية الدعوى الجزائية  تمزم القاضي بضرورة التقيد  -كما سبق-وا 
باألشخاص المقامة ضدىم الدعوى الجزائية والمحالين إليو قانونا إال أنيا ترد عمييا 
استثناءات تتمثل بمن يخل بنظام الجمسة ولم يحترم ىيبة المحكمة وجرائم الجمسات وىو ما 

 ن مستقمين.سوف نتناولو في فرعي

 الفرع األول: اإلخالل بنظام الجمسة

يعتبر اإلخبلل بنظام الجمسة كل فعل أو قول أو حركة يؤثر في ىدوء الجمسة وينافي 
، ولتحقيق حسن سير عمل القضاء وحفاظا عمى ىيبتو فسح المجال 3االحترام البلزم لممحكمة

الجمسة أن يتعامل معو تعامبل  بحكم القانون أمام القاضي إذا ما حصل أمامو إخبلل بنظام
 .4يعد خروجا عن القواعد األساسية في سير اإلجراءات الجزائية

دارتيا منوطة برئيسيا من أجل المحافظة عمى ىيبة  ولما كانت سمطة ضبط الجمسة وا 
في  286المحكمة وتوفير اليدوء البلزم لتمكينيا من القيام بواجبيا، وذلك ما أكدتو المادة 

الجزائري بنصيا عمى أن "ضبط الجمسة و إدارة المرافعات  ق.إ.جولى والثانية من فقرتييا األ
 منوطان بالرئيس. 

لمرئيس سمطة كاممة في ضبط حسن سير الجمسة و فرض االحترام الكامل لييئة المحكمة 
، وتماشيا مع ما سبق فقد خول المشرع 5واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا إلظيار الحقيقة "

                                                           
1

 .437، ص مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق 

2
 .490د. فوزٌة عبد الستار، مرجع سابق، ص  

3
 .440مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق، ص  

4
 .342د. محمد زكً أبو عامر، مرجع سابق، ص  

5
 – 66المعدل والمتمم لألمر رقم  0207مارس  07المؤرخ فً  27 – 07من القانون رقم  26المعدلة بمقتضى المادة  086المادة  

 . 00، ص 0207، 02والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة، ج.ر.ج.ج، ع  0966ٌونٌو  28المؤرخ فً  056
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لرئيس الجمسة بمحكمة الجنايات سمطة تحريك الدعوى الجزائية عمى من يخل بييبة  الجزائري
من نفس القانون المذكور أعبله  295المحكمة أثناء انعقاد جمساتيا، وذلك بمقتضى المادة 

التي تنص عمى أنو " إذا حدث بالجمسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت 
 ده من قاعة الجمسة.فممرئيس أن يأمر بإبعا

ذا حدث، خبلل تنفيذ ىذا األمر أن لم يمتثل لو أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر  وا 
( دون اإلخبلل بالعقوبات 2( إلى سنتين )2إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شيرين )

 الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم اإلىانة والتعدي عمى رجال القضاء. 

 .1اد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية "ويقت

ومن خبلل التمعن في مقتضيات النص المذكور يتضح لنا أنو يتضمن حالتين ىما 
 اإلخبلل بنظام الجمسة وعدم االمتثال والتمادي في اإلخبلل بالنظام.

 الحالة األولى: اإلخبلل بنظام الجمسة

السالفة الذكر لرئيس الجمسة  295رع بموجب الفقرة األولى من المادة لقد أجاز المش
بوصفو المكمف بضبطيا و إدارتيا أن يأمر بإبعاد كل من صدر عنو فعل يخل بنظام 
واحترام الجمسة من قاعة الجمسات بما يحول دون تمكين المحكمة من أداء وظيفتيا، ومن 

وال  2م من قاعة الجمسة ىو محض إجراء إداريالمتفق عميو أن األمر بإبعاد المخل بالنظا
يعتبر حكما، ولذا فمن حق رئيس الجمسة أن يصدر ىذا األمر وحده دون الرجوع إلى باقي 

 .3أعضاء المحكمة، أو سماع أقوال النيابة العامة أو دفاع المخل بالنظام

                                                           
1

من  26)المعدلة بمقتضى المادة  095لإلشارة فإن المشرع الجزائري كان ٌستعمل مصطلح "السجن" لٌستبدله بعد تعدٌل المادة  

ٌر هو األنسب على أساس أن الجرٌمة المرتكبة فً هذه الحالة تكٌف على ( بمصطلح "الحبس"، وٌعد هذا األخ27 – 07القانون رقم 

 من ق.ع هً عقوبة الحبس ولٌس السجن. 25أنها جنحة والعقوبة المقررة قانونا لهذه األخٌرة وفقا ألحكام المادة 
2

 .006د. سلٌمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  

3
زٌدان، النظام القانونً لجرائم الجلسات "دراسة مقارنة"، المجلة األكادٌمٌة ، د. محمد جٌاد 95د. جالل ثروت، مرجع سابق، ص  

، 0206، 0، ع 04للبحث القانونً، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة عبد الرحمان مٌرة، بجاٌة، الجزائر، السنة السابعة، المجلد 

 .080ص 
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دار حكم من لكن إذا وقع اإلخبلل بنظام الجمسة من المتيم نفسو فينا يمزم إلبعاده إص
المحكمة وال يكفي مجرد األمر الصادر من رئيس المحكمة، ألن إبعاد المتيم عن الجمسة 
يؤدي إلى حرمانو من حقو في الدفاع عن نفسو، وبالتالي فبل يكون إال بمقتضى حكم 

التي جاء فييا " إذا شوش المتيم أثناء  ق.إ.جمن  296، وىو ما أقرتو المادة 1قضائي
الرئيس بالخطر الذي ينجر عنو طرده ومحاكمتو غيابيا. وفي حالة العود، الجمسة يطمعو 

 . 295تطبق عميو أحكام المادة 

وعندما يبعد عن قاعة الجمسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى 
نياية المرافعات، وفي ىذه الحالة تعتبر جميع األحكام الصادرة في غيبتو حضورية ويحاط 

 عمما ". بيا

من قانون  25أما إذا حدث اإلخبلل بالجمسة من طرف محام فتطبق أحكام المادة 
التي جاء فييا "إذا وقع إخبلل جسيم بنظام الجمسة، توقف الجمسة وجوبا ويرفع 2المحاماة

األمر إلى رئيس الجية القضائية ومندوب المحامين لمتسوية ويسعى الطرفان إليجاد حل 
الة عدم تسوية اإلشكال، يرفع األمر إلى رئيس المجمس القضائي ودي لئلشكال. في ح

ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخبلقيات المينة. وفي حالة عدم تسوية 
اإلشكال وديا، يرفع األمر إلى وزير العدل، حافظ األختام الذي يخطر المجنة الوطنية 

 لمطعن".

 والتمادي في اإلخبلل بالنظام  الحالة الثانية: عدم االمتثال

إلى الحالة التي يرفض فييا المخل  ق.إ.جمن  295لقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 
بالنظام االمتثال ألمر رئيس الجمسة أو إحداثو لشغب، وىنا أجازت لرئيس الجمسة سمطة 

صدار أمر في الحال بإيداعو الحبس وأن يقو  م بمحاكمتو تحريك الدعوى الجزائية ضده وا 
                                                           

1
العمومٌة "دراسة مقارنة"، دار هومه للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  علً شمالل، السلطة التقدٌرٌة للنٌابة العامة فً الدعوى 

 .067، ص 0229د.ر.ط، 
2

 .5، ص 55ٌتضمن تنظٌم مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج، ع  0203أكتوبر  09المؤرخ فً  27 – 03القانون رقم  
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(، ولما كان المبدأ أنو ال عقوبة بغير حكم 2( إلى سنتين )2ومعاقبتو بالحبس من شيرين )
قضائي فإن توقيع ىذه العقوبة ال يكون إال بحكم تصدره المحكمة بكامل ىيئتيا بعد سماع 

 .1أقوال النيابة العامة ودفاع المتيم

المشار إلييا  295/2بو المادة  وبالنظر إلى ما تقدم بيانو، فإن الحكم الذي جاءت
أعبله يشكل استثناءا من قاعدة التقيد بالنطاق الشخصي لمدعوى الجزائية التي ال تسمح 
لمقاضي بمحاكمة غير المتيم المحال، إذ أن من يخل بنظام الجمسة وىيبة المحكمة أثناء 

ال ألمر رئيس انعقاد جمستيا تحرك عميو الدعوى الجزائية مباشرة في حالة رفضو االمتث
الجمسة بإبعاده من قاعة الجمسة أو إحداثو لشغب ويحكم عميو بالعقوبة المناسبة المشار إلييا 
أعبله، وبالتالي فإن المصمحة العامة التي تتجسد في الحفاظ عمى سير المحاكمات واحترام 

لى القضاء وىيبة المحكمة، تسمح بالمحاكمة لمشخص بشكل فوري قد تصل العقوبة فييا إ
ن لم يكن ىناك قرار باإلحالة بحقو، مما يجعل القاضي الجزائي  المساس بالحرية حتى وا 

 يخرج عمى النطاق الشخصي لمدعوى الجزائية ولكن بمقتضى جواز قانوني صريح.

وحتى يمكن لمقاضي الجزائي ممارسة ىذه السمطة التي تعد استثناءا عمى قاعدة التقيد 
 بد من توافر ضوابط ىي: بنطاق الدعوى الشخصي فإنو ال

 أوال: وجوب اإلخبلل

والمقصود باإلخبلل ىو كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول إلى العمل ويقمل من 
 ىيبة المحكمة.

 2ثانيا: حدوث اإلخبلل أثناء انعقاد الجمسة
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 وما بعدها. 95د. جالل ثروت، مرجع سابق، ص  
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والمقصود بالجمسة ىي الزمان والمكان الذي تعقد فيو المحكمة فعبل لمباشرة إجراءات 
ىذا يعني أنو ليس كل اجتماع لمقضاء ىو جمسة فقد تكون مناقشة مع المحامي أو الدعوى، و 

 وكبلء الخصوم مثبل وىذا يخرج عن نطاق وصف الجمسة كمحل لوقوع اإلخبلل.

 ثالثا: ضرورة سبق صدور أمر باإلبعاد من قاعة الجمسة

ر باإلبعاد نفا سبق صدور أمن يسبق الحكم بالعقوبة المذكورة آوىذا يعني أنو البد أ
لئلخبلل ثم تمادي المخل بنظام الجمسة وعدم امتثالو ليذا األمر أو قيامو بشغب كما ىو 

 مذكور في المادة.

  الفرع الثاني: جرائم الجمسات

تعتبر جرائم الجمسات كل األفعال المجرمة قانونا التي يتم ارتكابيا أثناء جمسة المحكمة 
وليست جمسات التحقيق ما لم يشر إلييا  ويقصد بيا حصرا جمسات المحاكمة والحكم

بنصوص خاصة، ففكرة جرائم الجمسات ىي بحد ذاتيا فكرة زمنية ومكانية العتبارات معينة، 
أي أنيا تمتزم بتوقيت معين ىو وقت انعقاد الجمسة وبمكان معين ىو أيضا مكان الجمسة 

ن جموس المحكمة فيو مما يعني أن الجريمة يجب أن ترتكب في المكان الذي يقرر القانو 
 .1وخبلل الوقت الذي تمت فيو الجمسة لنظر الدعوى

ولقد خول المشرع الجزائري لمقاضي الجزائي سمطة تحريك أو إقامة الدعوى الجزائية 
بالنسبة لمجرائم التي تقع في الجمسة حتى بدون مبادرة من النيابة العامة وذلك بمقتضى 

نو "يحكم تمقائيا أو بناء عمى طمب النيابة العامة التي نصت عمى أ ق.إ.جمن  567المادة 
في الجرائم التي ترتكب بالجمسة طبقا لؤلحكام اآلتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة 

"، غير أن ىذا ال يمنع 237وذلك مع مراعاة أحكام المادة لبلختصاص أو لئلجراءات 
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 .336، د. محمد زكً أبو عامر، مرجع سابق، ص 060علً شمالل، مرجع سابق، ص  
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ابة العامة لمتصرف فيو وفقا القاضي أن يكتفي بتحرير محضر بما حدث ويحيمو إلى الني
 .1لمقواعد العامة

وتجدر اإلشارة إلى أن سمطة القاضي في ىذا الصدد تختمف باختبلف الجيات 
القضائية التي ترتكب فييا جرائم الجمسات ووفقا لما إذا كانت الجريمة الواقعة في الجمسة 

فبالنسبة  -ىكما سنر -تشكل مخالفة أو جنحة من ناحية، أو جناية من ناحية أخرى 
لممخالفات والجنح التي تقع في الجمسة يجوز لمقاضي أن يقيم الدعوى الجزائية عن ىذه 
الجرائم وأن يفصل فييا بنفسو، أما فيما يتعمق بالجنايات فإن سمطتو تقتصر عمى تحريك 

حالتيا لمنيابة العامة دون أن يممك سمطة الفصل فييا  .2الدعوى الجزائية فقط وا 

 أو مخالفة  ارتكاب جنحة .1

لقد ميز المشرع الجزائري بين حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جمسة المجمس      
 القضائي وحالة ارتكابيا في جمسة المحكمة أو محكمة الجنايات.

 الحالة األولى: ارتكاب جنحة أو مخالفة في جمسة المجمس القضائي 

رئيس الجمسة في حالة وقوع من ذات القانون المذكور أعبله ل 568لقد أقرت المادة 
جنحة أو مخالفة في جمسة المجمس القضائي أن يأمر بتحرير محضر عنيا تدون فيو الوقائع 

ذا كانت الجنحة معاقب عمييا بعقوبة الحبس الذي تزيد  بإرسالو إلى وكيل الجميوريةويقوم  وا 
رسالو عمى6مدتو عمى ستة ) الفور لممثول  ( أشير جاز لو أن يأمر بالقبض عمى المتيم وا 

أمام وكيل الجميورية إلحالتو عمى محكمة الجنح مما يستوجب مراعاة مبدأ التقاضي عمى 
 .3درجتين

 الحالة الثانية: ارتكاب جنحة أو مخالفة في جمسة المحكمة أو محكمة الجنايات
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 .545نجٌمً جمال، مرجع سابق، ص  
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إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جمسة من نفس القانون عمى أنو " 569دة نصت الما
ر فييا قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنيا وقضى فييا محكمة تنظ

االقتضاء"، كما قضت  في الحال بعد سماع أقوال المتيم والشيود والنيابة العامة والدفاع عند
إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جمسة محكمة الجنايات طبقت بشأنيا بأنو " 570المادة 

 ". 569أحكام المادة 

يتبين لنا أن القاضي الجزائي يتمتع بسمطة واسعة عند  ،خبلل ىذين النصين من
ارتكاب جنحة أو مخالفة في الجمسة سواء كان ذلك في جمسة المحكمة أو محكمة الجنايات، 
حالتيا  عمى خبلف جمسة المجمس أين تقتصر سمطتو عمى تحريك الدعوى الجزائية فحسب وا 

إذ أنو يتمتع بسمطتين سمطة االتيام وسمطة الحكم،  إلى الجيات المختصة لمتصرف فييا
حيث يكون لو تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجنحة أو المخالفة ويصدر حكمو 

 عمى أن سمطة القاضي في ىذه الحالة مقيدة بضوابط وىي: 1باإلدانة والعقوبة المناسبة

 مخالفةأوال: أن تكون الجريمة المرتكبة داخل الجمسة تشكل جنحة أو 

الحبس لمدة "ىي كل جريمة يعاقب عمييا القانون ب ق.عمن  05والجنحة حسب المادة 
سنوات ما عدا الحاالت التي يحدد فييا القانون حدودا أخرى،  تتجاوز شيرين إلى خمس

دج، أما المخالفة فيي الجريمة المعاقب عمييا بالحبس من يوم  20.000وبغرامة تتجاوز 
 دج. 20.000دج إلى  2000شيرين عمى األكثر وبغرامة من واحد عمى األقل إلى 

 ثانيا: أن يقوم القاضي بتحريك الدعوى الجزائية في الحال

ومعنى ذلك أن يستعمل القاضي سمطتو االستثنائية التي خوليا لو القانون في نفس 
الجريمة، الجمسة التي ارتكبت فييا الجنحة أو المخالفة، حيث يشترط توجيو االتيام فور وقوع 
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 .069، علً شمالل، مرجع سابق، ص 440مصطفى راشد عبد الحمزة الكالبً، مرجع سابق، ص  
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فإذا ما انتيت الجمسة سقط حق القاضي في استعمال سمطتو ىذه وتوجيو االتيام بيذه 
 .1الطريقة وأصبحت الجريمة خاضعة لئلجراءات العادية

 ثالثا: سماع أقوال المتيم والشيود والنيابة العامة والدفاع

جمسة –قيد المشرع سمطة القاضي في تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم الجمسات 
والفصل فييا متى كانت تشكل جنح أو مخالفات بضرورة  –المحكمة ومحكمة الجنايات 

 االستماع إلى أقوال المتيم والشيود والنيابة العامة والدفاع إذا اقتضى األمر.

 ارتكاب جناية .2

التي  ق.إ.جمن  571لقد أورد المشرع الجزائري الحكم القانوني ليذه الحالة في المادة      
عمى أنو "إذا ارتكبت جناية في جمسة محكمة أو مجمس قضائي فإن تمك الجية  نصت

ية القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقو ومعو أوراق الدعوى إلى وكيل الجميور 
 ".الذي يطمب افتتاح تحقيق قضائي

يتضح لنا أنو إذا كان لمقاضي الجزائي أن يقيم  ،وباستقرائنا لنص المادة المذكورة
الدعوى الجزائية ويفصل فييا بنفسو في حالة ارتكاب الجنح والمخالفات بجمسة المحكمة أو 
محكمة الجنايات، فيو ال يممك ىذه السمطة إذا تعمق األمر بجناية، فمتى كانت الجريمة 
الواقعة في الجمسة تشكل جناية، فإنو ليس لمقاضي إال سمطة تحريك الدعوى بشأنيا دون 

المحاكمة حيث يقوم بتحرير محضر بذلك يدون فيو النتائج ويصدر أمر  سمطة التحقيق أو
بإحالة المتيم عمى وكيل الجميورية بعد استجوابو مرفقا بأوراق الدعوى، ليتولى ىذا األخير 
تحرير طمب افتتاحي يوجيو لقاضي التحقيق ضد مرتكب الجناية لفتح تحقيق في الدعوى 

 .2الجزائية
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لقاضي في النظر بالنسبة لمجنايات الواقعة بالجمسة لو ما يبرره، والشك أن تقييد سمطة ا
، لذلك وجب احترام 1فالمشرع يخص جرائم الجنايات بالنظر لجسامتيا بضمانات معينة

 .2إلزامية التحقيق فييا

وواضح مما تقدم أن جرائم الجمسات تقتضي شمول غير المتيم بسمطات القاضي، إذ 
ل واضح، وبالتالي فإن قاعدة شخصية الدعوى الجزائية بما تدمج السمطات القضائية بشك

تتضمنو من مفيوم التقيد بالشخص المتيم المحال عمييا دون محاكمة غيره ليست بمعزل 
من  570و  569السيما بموجب المادتين  3عن االنتياك أو ما يعد استثناء من تطبيقو

 .ق.إ.ج

ائي يتقيد بنطاق الدعوى الجزائية ويضاف لما سبق شرحو، أنو إذا كان القاضي الجز 
التي دخمت حوزتو بحدودىا الشخصية والعينية، فبل يجوز لو أن يمد سمطتو إلى غير واقعة 
الدعوى، كما ال يجوز لو أن يحكم عمى غير المتيمين فييا، غير أن ىذه القاعدة تخضع 

اص لم يردوا الستثناءات في حاالت التصدي الذي يكون في مواجية وقائع جديدة أو أشخ
 في قرار اإلحالة.

فالتصدي يعتبر استثناء ميم يرد عمى قاعدة تقيد القاضي الجزائي بالنطاق العيني 
والشخصي لمدعوى الجزائية، وىو ال يخرج عن مفيوم إعطاء حق التعامل مع التفاصيل 
الجديدة التي تعترض سبيل نظر القاضي لدعوى جزائية معينة، ويقصد بو حق المحكمة 

حريك الدعوى الجزائية لجريمة جديدة لم ترد بأمر اإلحالة أو حقيا في إحالة متيمين جدد بت
 .4وغير من أقيمت عمييم الدعوى إلى الجية المختصة بالتحقيق لمتصرف بيا
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حق التصدي المقرر لكل من  1المصري ق.إ.جمن  12، 11ولقد نظمت المادتان 
من نفس القانون حق كل من  13مادة محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ثم أضافت ال

ىاتين الجيتين في إقامة الدعوى ضد المتيم عن بعض الجرائم ولو وقعت خارج الجمسة 
وتكون مرتبطة بالدعوى الجزائية المنظورة أماميا إذا كان من شأن ىذه األفعال اإلخبلل 

 لشيود.بأوامر المحكمة أو باالحترام الواجب ليا أو التأثير في قضائيا أو في ا

وبذلك يكون المشرع المصري قد أجاز من باب االستثناء لكل من محكمتي الجنايات 
والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء عمى الطعن في الحكم لثاني 
مرة العتبارات المصمحة العميا أن تقيم الدعوى الجزائية عمى غير من أقيمت الدعوى عمييم 

أخرى غير المسندة فييا إلييم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتيمة أو عن وقائع 
 .2المعروضة عمييا

ولما كانت سمطة القاضي في ممارسة حق التصدي المخول لو قانونا ىي سمطة 
 فإن المشرع قد أحاطيا ببعض الضوابط والتي تتمثل فيما يمي:  -كما أسمفنا-استثنائية 

 ى مرفوعة أمام القاضيأوال: أن يكون التصدي بصدد دعو 

سواء كان ذلك قبل البدء في إجراءات الخصومة أم بعدىا، وتعتبر الدعوى مرفوعة 
أمام القاضي من يوم التقرير بإحالتيا إليو من النيابة العامة، ومن المصمحة أن يباشر 

                                                           
1

هناك متهمٌن غٌر من  من ق.إ.ج المصري على أنه "إذا رأت محكمة الجناٌات فً دعوى مرفوعة أمامها أن 00تنص المادة  

أقٌمت الدعوى علٌهم أو وقائع أخرى غٌر المسندة فٌها إلٌهم أو أن هناك جناٌة أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة علٌها فلها أن تقٌم 
بع من الكتاب الدعوى على هؤالء األشخاص بالنسبة لهذه الوقائع و تحٌلها إلى النٌابة العامة لتحقٌقها و التصرف فٌها طبقا للباب الرا

 األول من هذا القانون.
و للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقٌام بإجراءات التحقٌق و فً هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جمٌع األحكام الخاصة 

 بقاضً التحقٌق.
أن ٌشترك فً الحكم فٌها  و إذا صدر قرار فً نهاٌة التحقٌق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها فً محكمة أخرى و ال ٌجوز

 أحد المستشارٌن الذي قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فً الدعوى األصلٌة و كانت مرتبطة مع الدعوى الجدٌدة ارتباطا ال ٌقبل التجزئة وجب إحالة القضٌة 

بحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن من نفس القانون على أنه " لدائرة الجناٌات  00كلها إلى محكمة أخرى". و المادة 

 فً المرة الثانٌة حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة ".
2

 وما بعدها. 028د. سلٌمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجزائٌة من سلطة التحقٌق إلى قضاء الحكم، مرجع سابق، ص  
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التصدي بعد إحالة الدعوى األصمية عمى المحكمة أو أثناء بدء المحاكمة فييا خشية ضياع 
 األدلة.

 ثانيا: استظيار التيمة الجديدة أو المتيمين الجدد من أوراق الدعوى

يشترط لممارسة القاضي الجزائي سمطتو في التصدي أن يكشف التيمة الجديدة أو 
المتيمين الجدد من خبلل أوراق الدعوى المرفوعة أمامو، فبل يجوز لو أن يوجو تيمة عمم 

 .1بيا بطريقة أخرى

 ة القاضي عمى مجرد تحريك الدعوى الجزائية دون الفصل فييا ثالثا: حصر سمط

ذلك أن السمطة التي يخوليا حق التصدي لمقاضي تقتصر عمى مجرد تحريك الدعوى 
الجزائية أي مجرد االتيام عمى أن تتولى التحقيق والحكم فييا الجيات المختصة، وفي حالة 

قو في التصدي فإن عممو يكون باطبل، بل قيام القاضي بالتحقيق والحكم فييا بعد استعمال ح
يجب عميو إحالتيا إلى سمطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو أحد أعضاء المحكمة 
المندوبين، فبل يجوز لمقاضي أن يتجاوز سمطتو في تحريك الدعوى إلى التحقيق والفصل 

يات التي تستعمل حقيا محكمة الجنامحكمة النقض المصرية بقوليا أن "فييا، وىو ما أكدتو 
في التصدي وتحكم بنفسيا في الواقعة دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة لمتحقيق تكون قد 
تخطت بمخالفتيا صريح نص القانون، بل وال يؤثر في ذلك قبول الدفاع عن المتيمين 
ن لمتيمة الجديدة، فقيام المحكمة بالفصل في الدعوى مخالف لمنظام العام لتعمقو بأصل م
 أصول المحاكمات الجنائية العتبارات سامية بتوزيع العدالة عمى ما يقضي بو القانون ". 

ويترتب عمى ذلك امتناع إحالة الدعوى التي تقرر جية التحقيق إحالتيا إلى نفس 
المحكمة التي تصدت بل يجب أن تتم اإلحالة عمى محكمة أخرى، كما ال يجوز أن يشترك 
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 .058علً شمالل، مرجع سابق، ص   
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دعوى أحد أعضاء المحكمة الذين قرروا إقامتيا، وىي ضمانة عمى في الحكم في نظر ىذه ال
 .1أال يجتمع في القاضي صفتي الخصم والحكم معا

كما أن ممارسة حق التصدي كاستثناء عمى القاعدة المتقدمة يستمزم وجود حاالت 
تبرره، وىذه األخيرة قد أوردىا المشرع المصري عمى سبيل الحصر فبل يجوز اإلضافة إلييا 

 بطريق القياس.

أن يتبين لممحكمة أن ىناك متيمين آخرين غير من أقيمت عمييم الدعوى  :الحالة األولى
سواء بوصفيم فاعمين أصميين أو شركاء في الجريمة ذاتيا، مع مراعاة شروط و قيود تحريك 

 الدعوى.

المحكمة سواء الحالة الثانية: أن يتبين لممحكمة أن ىناك وقائع أخرى ارتكبيا المتيمون أمام 
كانت جنايات أو جنح، وال يمزم قيام ارتباط بين الجريمة التي أحيل عنيا المتيم وبين 
الجريمة أو الجرائم األخرى التي اكتشفتيا أو استظيرتيا المحكمة، ولكن بشرط أن ال تكون 
ىذه الوقائع جديدة مما يجوز لممحكمة إضافتيا إعماال لحقيا في تعديل الوصف القانوني 

 بإضافة الظروف المشددة، وىذه الحالة تشكل خروجا عمى النطاق العيني لمدعوى الجزائية.

الحالة الثالثة: أن تستظير المحكمة ارتكاب جناية أو جنحة من أشخاص آخرين غير من 
أقيمت عمييم الدعوى، و يستوي أن تكون ىذه الجناية أو الجنحة مرتبطة مع الجريمة 

 ارتباطا بسيطا أو غير قابل لمتجزئة.المعروضة أمام المحكمة 

الحالة الرابعة: ارتكاب أفعال من شأنيا اإلخبلل بأوامر المحكمة أو باالحترام الواجب ليا أو 
التأثير في قضائيا أو في الشيود إذا كان ذلك بصدد دعوى منظورة أماميا عمى شرط أن 

الدعوى و الفصل فييا استنادا ترتكب ىذه األفعال خارج الجمسة، و إال كان لممحكمة تحريك 
 .2لمقواعد الخاصة بجرائم الجمسات
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باإلضافة إلى ذلك فإن التصدي سمطة اختيارية لمقاضي يمارسيا أو ال يمارسيا حسبما 
يتراءى لو من ظروف الدعوى، فإذا ما رأى أن ىناك متيمين جدد أو وقائع جديدة ولم 

ألوراق إلى المحكمة أو الجية الخاصة يشخصيا التحقيق فمو أن يحرك الدعوى أو يعيد ا
 بالتحقيق لمتحقيق فييا.

وواضح مما تقدم، أن حق التصدي يشكل استثناء عمى مبدأ الفصل بين سمطتي 
االتيام وسمطة التحقيق عن سمطة الحكم مؤديا بالضرورة الحتمية إلى خرق قاعدة تقيد 

شرع إلى إحاطتو ببعض وىو ما دفع بالم 1القاضي بشخصية وعينية الدعوى الجزائية
 2.الضوابط والقيود لتفادي اآلثار السمبية الناجمة عن المساس بيذه المبادئ والقواعد

وما تجدر اإلشارة إليو أن المشرع الجزائري لم يخول لممحاكم عمى اختبلف درجاتيا 
ا كما رأين-استعمال حق التصدي لتحريك الدعوى العمومية، ما عدا في حالة جرائم الجمسات 

، وعميو فإن ق.إ.جمن  571إلى  567و  296، 295، 237طبقا ألحكام المواد  –
المحكمة عند نظرىا الدعوى الجزائية، فإنيا تتقيد بوقائعيا وأطرافيا فإذا ما تبين ليا أن ىناك 
متيمين غير من أقيمت عمييم الدعوى أو وقائع أخرى غير مسندة فييا إلييم، فميس لممحكمة 

سوى لفت انتباه النيابة العامة التي يعود ليا االختصاص في تحريك الدعوى  في ىذه الحالة
 ق.إ.جمن  250الجزائية بشأن المتيمين الجدد أو الوقائع الجديدة، وذلك إعماال لحكم المادة 

 .3التي توجب التقيد باالتيام الشخصي والعيني الوارد في قرار اإلحالة

نو متى كانت الدعوى الجزائية واضحة من وفي ختام ىذا المبحث، نخمص بالقول أ
حيث الوقائع  واألشخاص المنسوب إلييم االتيام بارتكاب الجريمة موضوع الدعوى، فإن 
القاضي الجزائي يتقيد بموضوع الدعوى الذي ورد في قرار االتيام وباألشخاص الذين تم 

والشخصي لمدعوى اتياميم بارتكاب الجريمة، ولذلك فإن القاضي مقيد بالنطاق العيني 
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، وال يستثنى من ىذا التقييد إال ما يجيزه القانون فيما يتعمق بتغيير 1المعروضة أمامو
الوصف القانوني لمواقعة وتعديل التيمة بالنسبة لمنطاق العيني لمدعوى، وما يتعمق باإلخبلل 

الذي  بنظام الجمسة وجرائم الجمسات بالنسبة لمنطاق الشخصي، باإلضافة إلى حق التصدي
يشمل النطاق العيني والشخصي معا، وىذا التقييد يمثل قاعدة أساسية في اإلجراءات الجزائية 

جع لعدم مراعاة وذلك انطبلقا من أن البطبلن ير يترتب عمى مخالفتيا بطبلن الحكم، 
ول وىو بطبلن متعمق بالنظام العام ال يصححو قبنصوص القانون المتعمقة بوالية المحكمة، 

 .  2الدعوى ويجوز التمسك بو في أي مرحمة من مراحلالخصوم 

 المبحث الثاني

 الجنائي ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في قبول أدلة اإلثبات

ئي إحدى أىم األسس التي تحكم نظرية اإلثبات في المسائل تعتبر حرية اإلثبات الجنا
، ويقصد بحرية اإلثبات قبول 3مادية ونفسيةبوقائع  ئية وذلك الرتباط اإلثبات الجنائيالجزا

سنادىا لمرتكبيا، أي يجب أن تتاح إمكانية  كل دليل يحتمل أن يساىم في إثبات الجريمة وا 
تقديم األدلة كافة أمام القاضي الجزائي، وليس ليذا األخير أن يستبعد أي دليل مسبقا قبل 

 .4المقامة أمامو فحصو، مادام أن ىذا الدليل قد يساىم في إثبات الدعوى

، 5ئي في جميع التشريعات اإلجرائية المقارنةاستقرت قاعدة حرية اإلثبات الجنا ولقد
التي نصت عمى أنو "  ق.إ.جمن  212/1حيث كرسيا المشرع الجزائري بموجب المادة 
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د. معتصم خمٌس شعشع، إثبات الجرٌمة باألدلة العلمٌة، مجلة الشرٌعة والقانون، كلٌة القانون، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة،  

 .30، ص 0203، أكتوبر 56، ع 07السنة 
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.إ.ج على أنه "ٌحكم القاضً فً الدعوى حسب من ق 320من بٌن هذه التشرٌعات نجد المشرع المصري الذي نص فً المادة  

من مجلة اإلجراءات الجزائٌة على أنه  052العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته... "، والمشرع التونسً الذي نص فً الفصل 

 367ً فً المادة "ٌمكن إثبات الجرائم بأٌة وسٌلة من وسائل اإلثبات ما لم ٌنص القانون على خالف ذلك..."، وأٌضا المشرع الٌمن

من ق.إ.ج التً جاء فٌها " ٌحكم القاضً فً الدعوى بمقتضى العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته من خالل المحاكمة..."، وكذلك 
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يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق اإلثبات ما عدا األحوال التي ينص فييا القانون 
ذلك..."، وطبقا ليذا النص يتمتع القاضي الجزائي بحرية كاممة في االستعانة  عمى غير

، فالمشرع لم يحصر األدلة التي 1بكافة طرق اإلثبات وذلك لمبحث عن الحقيقة والكشف عنيا
ال كان في ذلك مجافاة بق في إصدار حكمو  يمكن لمقاضي أن يستند إلييا اعدة حرية وا 

 .2ائيالقاضي في اإلثبات الجن

الجمسة بالشكل  فمن مقتضيات حرية اإلثبات أن يوجو القاضي الجزائي تحقيقو في
ومناسبا لموصول إلى الحقيقة دون أن يتقيد في ذلك بإتباع منيج معين أو  الذي يراه مبلئما

، ويمكن لو أن يختار أي طريقة سواء كانت شيادة أو خبرة أو اعترافا أو 3وسيمة معينة
 .4شف عنيامحررا أو غيرىا لمك

ذا كان المشرع الجزائري قد أقر قاعدة حرية اإلثبات الجزائي وجعميا قاعدة عامة، إال  وا 
ا أنو مع ذلك وضعيا في إطارىا القانوني السميم، وذلك بأن وضع االستثناءات التي ترد عميي

" تي ينص فييا القانون عمى غير ذلكما عدا األحوال الوىو ما يستفاد من خبلل عبارة "
 .5لمذكورة في المادة أعبلها

ائي اإلثبات الجن أدلةومما تقدم، يمكننا القول أن سمطة القاضي في اختيار وقبول 
نما مقيدة ببعض الضوابط التي تممييا طبيعة الجريمة التي تتطمب في بعض  ليست مطمقة وا 

 األحيان إتباع وسائل معينة إلثباتيا أو بالنظر لقيمة األدلة.

                                                                                                                                                                                     
من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة على أنه " تقام البٌنة فً الجناٌات والجنح  047/0المشرع األردنً الذي نص بمقتضى المادة 

 من ق.إ.ج.الفرنسً على أنه:  407/0الفات بجمٌع طرق اإلثبات ..."، والمشرع الفرنسً حٌث نص فً المادة والمخ

"Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de 

preuve...". 
1

 .00، ص 0203، 0نائً، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، ط د. شعبان محمود محمد الهواري، أدلة اإلثبات الج 

2
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المبحث ينتظم بتقسيمو إلى مطمبين، نتناول في المطمب األول وعميو فإن سياق 
 ضوابط متعمقة بطبيعة الجريمة ونتطرق في المطمب الثاني لمضوابط المتعمقة بقيمة األدلة. 

 المطمب األول: ضوابط متعمقة بطبيعة الجريمة

بات بما األصل في الجرائم عمى اختبلف أنواعيا، أنو يجوز إثباتيا بكافة طرق اإلث      
، وذلك تجسيدا لمقاعدة التي تسود اإلثبات الجزائي وىي عدم حصر 1فييا البينة والقرائن

األدلة بعدد أو نوع معين فييا، فجميع األدلة مقبولة في اإلثبات ولكن بعض التشريعات 
خرجت عمى ىذه القاعدة العامة بأن حددت األدلة التي تقبل في إثبات بعض الجرائم، حيث 

نجد التشريع الجزائري الذي قيد حرية أو سمطة  2اإلثبات بغيرىا ومن ىذه التشريعات ال يجوز
القاضي الجزائي في إثبات بعض الجرائم بإتباع طرق أو أدلة معينة، وىذه الجرائم تتمثل 
أساسا في جريمة الزنا وجريمة السياقة في حالة سكر،كما يجب عمى القاضي أن يراعي 

بالمسائل غير الجزائية ذلك ألن ىذه الجرائم والمسائل ذات طبيعة أسس اإلثبات المتعمقة 
 خاصة وبالتالي يجب أن ال تخضع ألسس اإلثبات العامة.

ارتأينا أن نقسم ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع، نتطرق في الفرع  ،وعمى ىذا األساس
ريمة السياقة األول لضوابط إثبات جريمة الزنا، ثم نعرض في الفرع الثاني لضوابط إثبات ج
 في حالة سكر أما في الفرع الثالث نتناول ضوابط إثبات المسائل غير الجزائية. 

 إثبات جريمة الزناضوابط الفرع األول: 

إن السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في إثبات جريمة الزنا تختمف عن غيرىا من 
وتأثير سيئ ومباشر عمى  3الجرائم وذلك نظرا لما تتميز بو جريمة الزنا من طبيعة خاصة
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، لذلك أخرجيا المشرع من دائرة األسس العامة في 1األسرة التي ىي أساس قيام المجتمع
 341بمقتضى المادة  3وأخضعيا لقواعد إثبات محددة، حيث حصر طرق إثباتيا 2اإلثبات
الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عمييا  ق.ع التي نصت عمى أن " من 
يقوم إما عمى محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة  399ادة بالم

ما بإقرار قضائي تمبس و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صا  ". درة من المتيم وا 

ومن خبلل النص المتقدم، يتبين لنا أن المشرع الجزائري وضع ضوابط عمى سمطة 
مة، حيث حصرىا في نطاق األدلة الثبلث المذكورة في القاضي التقديرية في إثبات ىذه الجري

 الخروج عنيا وىي:  ة السالفة الذكر والتي ال يجوز لمقاضيالماد

 محضر إثبات حالة التمبس بالزنا -
 االعتراف الكتابي -
 اإلقرار القضائي -

 وسوف نعرض بالتفصيل لكل دليل من ىذه األدلة عمى النحو اآلتي: 

 مبس بالزنا أوال: محضر إثبات حالة الت

يعتبر محضر إثبات حالة التمبس بالزنا أحد األدلة التي اشترطيا المشرع الجزائري 
عن  من ق.ع 341ويختمف مفيوم التمبس بجريمة الزنا الوارد في المادة  ثبات جريمة الزنا،إل

، ذلك ألن ىذا 4ق.إ.جمن  41التمبس بالجريمة بصفة عامة المنصوص عميو في المادة 
                                                           

1
 .460د. مروك نصر الدٌن، مرجع سابق، ص  

2
، ص 0980عبد العزٌز سعد، الجرائم األخالقٌة فً قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر، د.ر.ط،  

63. 
3

الحاالت، سواء بالنسبة للفاعلٌن األصلٌٌن  ولإلشارة فقد حدد المشرع الجزائري أدلة اإلثبات التً تثبت بها جرٌمة الزنا فً جمٌع 

الزوج والزوجة أو الشركاء، بخالف القانون المصري الذي أطلق اإلثبات لهذه الجرٌمة بكافة األدلة، وقصر تحدٌد أدلة إثبات جرٌمة 
 الزنا ضد شرٌك الزوجة الزانٌة فقط.

4
 ها فً حالة تلبس إذا كانت مرتكبة فً الحال أو عقب ارتكابها.من ق.إ.ج على أنه " توصف الجناٌة أو الجنحة بأن 40تنص المادة  

كما تعتبر الجناٌة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه فً ارتكابه إٌاها فً وقت قرٌب جدا من وقت وقوع الجرٌمة قد تبعه 
 مساهمته فً الجناٌة أو الجنحة. ضالعامة بالصٌاح أو وجدت فً حٌازته أشٌاء أو وجدت آثار أو دالئل تدعو إلى افترا

وتتسم بصفة التلبس كل جناٌة أو جنحة وقعت ولو فً غٌر الظروف المنصوص علٌها فً الفقرتٌن السابقتٌن، إذا كانت قد ارتكبت 
 فً منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر فً الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائٌة إلثباتها".
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يومو واسع بينما األول مفيومو ضيق، كما أن اليدف من تطبيق التمبس بمعناه األخير مف
الواسع ىو منح رجال الشرطة القضائية سمطة إثبات آثار الجريمة وتدوينيا في الحال في 

يقافو محاضر خاصة، وتخويميم سمطة وتفتيشو أو تفتيش منزلو،  إلقاء القبض عمى المتيم وا 
متعمق بجريمة الزنا ال يمتد إلى إيقاف المتيم أو القبض عميو إال بينما ىدف تطبيق التمبس ال

بناء عمى شكوى مسبقة، كما أن سمطة رجال الشرطة القضائية تقتصر فقط عمى تحرير 
محضر يتضمن ما شاىدوه من آثار دالة صراحة أو بذاتيا عمى قيام الجريمة أو تصوير ما 

 رأوه من أوضاع وجدوا عمييا المتيمين.

بأنو مشاىدة  ق.عمن  341يمكن تعريف التمبس بالزنا وفقا لما ورد في المادة  وعميو
قة الشرطة القضائية المتيمين وىما في وضع يدل داللة قطعية عمى ارتكابيما فعل الزنا حقي

من خبلل ىذا التعريف يتبين أن من واجب رجال الشرطة وتحرير محضر بذلك في الحال. و 
المثبت لواقعة  -الة التمبس بجريمة الزنا، ويقصد بالمحضرالقضائية تدوين محضر عن ح

األوراق الرسمية التي يحررىا الموظفون المختصون بإثبات ما وقفوا عميو من  -التمبس بالزنا
أمر الجريمة و ظروفيا، ولقاضي الحكم بعد ذلك سمطة تقييم وتمحيص ىذا المحضر وتقدير 

 .1مدى صحتو أو عدم صحتو

ر الذي يحرره أحد رجال الضبط القضائي صحيحا ويمكن لمقاضي وحتى يكون المحض
الجزائي أن يعتد بو كوسيمة إثبات في جريمة الزنا، فقد أوجب المشرع أن يكون مستوفيا 

 لمشروط اآلتية: 

أن يكون المحضر محررا من طرف موظف في الشرطة برتبة ضابط، وقد حددت  -1
ة المخولين قانونا بتحرير ىذا المحضر، كما ضباط الشرطة القضائي ق.إ.جمن  15المادة 

يجب أن يكون ىذا المحضر صحيحا من الناحية الشكمية غير مخالف لمقانون، وذلك طبقا 

                                                           
1

، عبد السالم نور الدٌن، 64و  63، عبد العزٌز سعد، مرجع سابق، ص 464و  463نصر الدٌن، مرجع سابق، ص د. مروك  

العام، كلٌة الحقوق = =سلطة القاضً الجزائً الجزائري فً تقدٌر األدلة وضمانات سالمته، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون
 وما بعدها. 025، ص 0205 -0204دي بلعباس، الجزائر، والعلوم السٌاسٌة، جامعة جٌاللً الٌابس، سٌ
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من ذات القانون التي نصت عمى أنو " ال يكون لممحضر أو التقرير قوة  214ألحكام المادة 
أثناء مباشرة أعمال وظيفتو اإلثبات إال إذا كان صحيحا في الشكل  ويكون قد حرره واضعو 

 و أورد فيو عن موضوع داخل في نطاق اختصاصو ما قد رآه أو سمعو أو عاينو بنفسو ".

ويعد محضر التمبس صحيحا حتى إذا لم يشاىد ضابط الشرطة القضائية فعل الزنا 
بنفسو، فقد يعتمد عمى رواية أحد الشيود بما رآه أو سمعو، كأن يكون زوجا و رأى زوجتو 

شريكيا وىما في وضع يدل داللة قطعية عمى ارتكابيما فعل الزنا ثم يتصل بعد ذلك و 
، و 1بالشرطة الستدعاء ضابط الشرطة القضائية ليحرر محضر المعاينة بناء عمى شيادتو

يترتب عمى ذلك أنو ال يجوز لمقاضي أن يستند في تكوين قناعتو عمى محضر تم تحريره 
ه شخص غير مختص، وال يممك أىمية تحريره، وذلك نظرا بشكل مخالف لمقانون، أو حرر 

الدليل الذي يجوز المشار إلييا أعبله عمى أن  341ألن القانون نص صراحة في المادة 
واالعتماد عميو يقوم عمى محضر يحرره ضابط قضائي عن حالة التمبس  لمقاضي مناقشتو

 .2بجريمة الزنا

، فبل 3شروع، وىذا حتى ينتج أثره القانونيأن يتم اكتشاف التمبس بالزنا بطريق م -2
يجوز إثبات التمبس بناء عمى مشاىدات يختمسيا رجال الشرطة القضائية من خبلل ثقوب 

 المنازل أو فتح المنزل دون إذن أو غيرىا.

أن يكون تحرير المحضر عن حالة التمبس بجريمة الزنا، فقد اشترط المشرع أن  -3
محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية، والغرض من  تكون حالة التمبس قائمة عمى

، وتبعا 4ذلك ىو معاينة حالة التمبس والتأكد من وجودىا وليس الغرض معاينة جريمة الزنا

                                                           
1

جبرٌح فتٌحة، جرٌمة الزنا "دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون الجزائري"، دار التنوٌر للنشر والتوزٌع، الجزائر، ط  

 وما بعدها.  032، ص 0202، 0
2

 .64رجع سابق، ص ، عبد العزٌز سعد، م465د. مروك نصر الدٌن، مرجع سابق، ص   

3
 .030جبرٌح فتٌحة، مرجع سابق، ص  

4
منصوري المبروك، الجرائم الماسة باألسرة فً القوانٌن المغاربٌة "دراسة تحلٌلٌة مقارنة "، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً  

 . 020، ص 0204 -0203القانون الخاص، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة، جامعة أبو بكر بلقاٌد، تلمسان، الجزائر، 
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بأنو "من طرق اإلثبات  -المجمس األعمى سابقا -حاليا  لذلك قضت المحكمة العميا
تدل عمى وقوع الجريمة معاينة من قانون العقوبات والتي  341المنصوص عمييا في المادة 

 ضابط الشرطة القضائية حالة التمبس بالزنا و إثبات ذلك في محضر.

ولما كان يتعذر عمى ضباط الشرطة القضائية وأعوانيم في أغمب الحاالت مشاىدة 
المتيمين متمبسين بالزنا قضي أنو تكفي مشاىدتيما عقب ارتكاب الجريمة بقميل في وضعية 

 . 1ة ال تترك مجاال لمشك في أنيما باشرا العبلقة الجنسية "أو ظروف أو حال

أن المشرع الجزائري قد خص محضر إثبات حالة التمبس  ،وبذلك نخمص مما تقدم
بالزنا بحجية معينة في اإلثبات بحيث اعتبره دليبل قانونيا إلثبات جريمة الزنا إذا ما اقتنع بو 

مشرع قد استثنى ىذا المحضر من بين القاضي وقّدر صحتو وثبوتو، وىكذا يكون ال
المحاضر األخرى بحيث اعتبره المحضر الوحيد الذي يجوز لمقاضي أن ينظره كدليل إلثبات 

 جريمة الزنا.

 ثانيا: االعتراف الكتابي

إن االعتراف الكتابي ىو الدليل الثاني من األدلة المثبتة لجريمة الزنا ونعني بو 
في شكل رسائل أو مستندات، والمتضمن إقرارا صريحا أو  االعتراف الصادر من قبل المتيم

، فمن خبلل ىذا التعريف نستطيع أن نستنتج أن االعتراف الكتابي حتى 2ضمنيا بوقوع الزنا
                  و ينبغي أن تتوافر فيو شروط وىي:يصمح كدليل إثبات في جريمة الزنا فإن

و مستندات صادرة من المتيم نفسو، وال يشترط أن يكون االعتراف وارد في رسائل أ -1    
في ىذه الرسائل أو المستندات شكبل معينا بل تكفي الكتابة في أية صورة كانت عمييا، ولو 

كما يجب أن يتم الحصول عمى ىذه الرسائل أو  ،3كانت غير موقعة كمسودة الخطابات

                                                           
1

، الدٌوان الوطنً 0، جٌاللً بغدادي، االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة، ج 02/23/0984قرار بتارٌخ  34250ملف رقم  

 .036، ص 0220، 0لألشغال التربوٌة، الجزائر، ط 
2

 .026عبد السالم نور الدٌن، مرجع سابق، ص  

3
 .026م نور الدٌن، مرجع سابق، ص ، عبد السال034جبرٌح فتٌحة، مرجع سابق، ص  
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حماية سرية الخطابات، فبل  المستندات بطريقة مشروعة تطبيقا لمبدأ الحرية الشخصية ومبدأ
يجوز االستيبلء عمييا بالسرقة أو التحايل، أو التجسس أو غيرىا من الطرق غير المشروعة، 
ويستثنى من ذلك الحالة التي يستولي فييا زوج المتيمة بجريمة الزنا عمى الرسائل أو 

 .1وجتوالمستندات التي تكون في حوزتيا إذ يجوز لو ذلك إذا ساوره شك في أخبلق ز 

وبخصوص الصور الفوتوغرافية التي تبين المتيم في وضع مريب مع الزوجة، فإنو ال 
يجوز اعتبارىا كدليل إثبات ألن المشرع الجزائري حصر ذلك في الرسائل و المستندات دون 
غيرىا، إذ ال يسوغ أن تفسر القواعد أو النصوص الجزائية بواسطة القياس احتراما لمبدأ 

ثم فإن االعتراف الشفوي و كذا االعتراف الكتابي الوارد في غير رسائل أو  ، ومن2الشرعية
مستندات المتيم ال يصمح كدليل مقبول لئلثبات وال يجوز لمقاضي أن يستند إليو في إثبات 

 .3جريمة الزنا

أن يكون االعتراف صحيحا، قد حرره صاحبو بإرادتو الحرة المختارة، إذ االعتراف  -2
وبالتالي ال يجوز لمقاضي االعتماد عميو، إذا كان وليد إكراه 4ن القيمة القانونيةالباطل مجرد م

 .5أو نتيجة إجراءات باطمة

وما تجدر اإلشارة إليو أن اعتراف أحد المتيمين بفعل الزنا إنما يقتصر عميو وحده دون 
اراتيا حيث غيره، إذ ال يعد حجة عمى الشريك، وىذا الذي أكدتو المحكمة العميا في إحدى قر 

                                                           
1

، جبرٌح فتٌحة، مرجع 05، ص 0998د. عبد الحمٌد الشواربً، جرٌمة الزنا، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط،  

 وما بعدها. 034سابق، ص 
2

خالق واآلداب العامة ، د.كامل السعٌد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على األ024منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  

                                    .                                                                                                                            049، ص 0995، 0واألسرة " دراسة تحلٌلٌة مقارنة "، دار الثقافة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ط 
3

 .020منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  

4
 . 437د. محمود نجٌب حسنً، مرجع سابق، ص  

5
، د. عزت مصطفى الدسوقً، أحكام جرٌمة 48، ص 0998، 0د. أدوار غالً الذهبً، الجرائم الجنسٌة، مكتبة غرٌب، مصر، ط  

وما  058، ص 0999، 0الفنً لإلصدارات القانونٌة، القاهرة، مصر، ط  الزنا فً القانون الوضعً و الشرٌعة اإلسالمٌة، المكتب

 بعدها. 
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قضت " إن اإلقرار يصبح كدليل إثبات عمى صاحبو وال يمتد أثره عمى الشريك في جريمة 
 .1الزنا "

ذا كان القاضي الجزائي يتمتع بسمطة مطمقة في تقدير صحة االعتراف وقيمتو في  وا 
يجب عميو التطرق إلى العبارات الواردة في ىذه الرسائل أو المستندات  إال أنو 2اإلثبات

البحث عن معناىا الحقيقي، إن كانت فعبل تعني االعتراف بممارسة فعل الزنا أم ال، وفي و 
نفس السياق قضت المحكمة العميا بأنو "من بين أدلة اإلثبات في جريمة الزنا اإلقرار الوارد 
في رسائل أو مستندات صادرة عن المتيم، غير أنو ال يكفي الحكم بالبراءة القول بأن 

واردة في الرسائل المضبوطة أثناء التحقيق ال تعتبر إقرارا بل البد عمى قضاة العبارات ال
االستئناف أن يتطرقوا إلى ىذه العبارات في قرارىم وأن يتمحصوىا ويبحثون عن معناىا 

ال كان قضاؤى  .3"م مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضوالحقيقي، وا 

 ثالثا: اإلقرار القضائي

زنا أن يستند القاضي في تكوين اقتناعو إلى محضر إثبات ال يكفي إلثبات جريمة ال
حالة التمبس بالزنا أو االعتراف الكتابي بل يجوز لو ذلك أيضا عن طريق اإلقرار القضائي، 
ويقصد باإلقرار بوجو عام اعتراف المتيم عمى نفسو بارتكاب الوقائع المكونة لمجريمة كميا 

، وعميو يكون معنى 4سوب إليو ارتكابيا أو بعضياأو بعضيا أي اعترافو بكل الوقائع المن
اإلقرار القضائي في جريمة الزنا اعتراف المتيم أمام القضاء بأنو قام فعبل بارتكاب جريمة 

 .5الزنا
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 .026عبد السالم نور الدٌن، مرجع سابق، ص  

2
 .48د. أدوار غالً الذهبً، مرجع سابق، ص  

3
 .300، ص 0992، 0المحكمة العلٌا، قسم الوثائق، ع القضائٌة، مجلة ال، 02/29/0988قرار بتارٌخ  50203ملف رقم  
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عباس حكمت فرمان، اإلقرار فً اإلثبات الجزائً، مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة القانون، جامعة الكوفة، العراق، ع  
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 .027ر الدٌن، مرجع سابق، ص نو
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 ويشترط لصحة اإلقرار القضائي كدليل إثبات توافر مجموعة من الشروط وىي:

بشأن ارتكاب جريمة الزنا،  أن يكون اإلقرار صريحا واضحا ال لبس فيو وال غموض -1 
فاعتراف المتيم بأنو كان عمى مقربة من مكان الحادث ال يعد اعترافا ألنو ال يحمل شيئا 

 يفيد ارتكاب الجريمة.

أن يكون المقر أىبل لذلك، بمعنى أن يكون مميزا غير مجنون أو معتوه، و متمتعا  -2
 اف متى كان وليد اإلكراه.بحرية االختيار،  ومن ثم فبل يصح التعويل عمى االعتر 

بحيث يشمل 1أن يكون اإلقرار قضائيا، بمعنى أن يقع أمام مجمس القضاء -3
االعتراف أمام قاضي التحقيق في محضر االستجواب األول وكذا أمام وكيل الجميورية، إال 
أنو ال يعتد بو إال إذا تم في محضر رسمي يوقع عميو المتيم وأمين ضبط النيابة فضبل عن 

في  -المجمس األعمى سابقا  –، وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا حاليا 2كيل الجميوريةو 
العديد من قراراتيا حيث قضت " يعتبر إقرارا قضائيا و يمزم صاحبو اعتراف المتيم أثناء 

وفي قرار آخر  3استجوابو من طرف وكيل الجميورية بأنو ساىم في ارتكاب جريمة الزنا "
 .4"التحقيق في محضر االستجواب األولضائيا اعتراف المتيمة أمام قاضي يعد إقرارا ق"

وبالتالي فإن االعتراف الذي يتم خارج مجمس القضاء ال يعد إقرارا قضائيا وال يسوغ 
لمقاضي أن يستند عميو كدليل إلثبات جريمة الزنا، وفي ىذا الشأن قضت المحكمة العميا 

و " لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة االستئناف أن -المجمس األعمى سابقا  –حاليا 
والمشاركة فيو  حيث إدانة المتيمين بجريمة الزناالذين أيدوا الحكم المستأنف لدييم، من 

من قانون العقوبات مستندين عمى اعتراف المتيمة في محضر رجال  339بمقتضى المادة 
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لتحقيق القضائي و كذا أمام المحكمة، الدرك الوطني، والذي كان محل إنكارىا طيمة سير ا
من قانون العقوبات المبينة لكيفيات  341فإنيم بقضائيم كما فعموا فقد تجاىموا أحكام المادة 
 .1إقامة الحجة في جريمة الزنا عمى سبيل الحصر"

أن يكون اإلقرار وليد إجراءات صحيحة، فاالعتراف الذي يكون نتيجة إجراء باطل  -4
 .2ال يجوز االستناد عميو يعتبر باطبل و

والواقع أن اإلقرار القضائي يعد حجة قاصرة عمى المقر وحده دون أن يتعداه إلى غيره، 
بطريق آخر 3فالشريك مثبل ال يعاقب إال بإقرار منفرد يصدر عنو أو بثبوت جريمة الزنا عميو

ا الذي جاء فيو " من طرق اإلثبات السالفة الذكر، وىو ما قضت بو المحكمة العميا في قرارى
المبدأ أن اإلقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يمزم المقر وحده دون غيره، وأن القضاء 
بإدانة المتيم بناء عمى إقرار الزوجة وحدىا وفي غياب إقرار المتيم يعد قصورا في التعميل 

 .4وسوء تطبيق القانون يعرضو لمنقض "

في تقدير قيمة اإلقرار القضائي،  ة الواسعةير لمقاضي الجزائي السمطويبقى في األخ
فإذا رأى في إقرار المتيم دليبل مقنعا وكافيا إلدانتو جعل منو أساسا إلدانة المتيم والحكم 

ن لم يقتنع باإلقرار ألي سبب من األسباب رفضو، وىو ما استقرت عم يو المحكمة عميو، وا 
ا، شأنو شأن أي إقرار يخضع لمسمطة اإلقرار القضائي في مجال الزنالعميا حيث قضت بأن "

 .5من قانون اإلجراءات الجزائية " 213التقديرية لقضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 

ومن خبلل ما تقدم، يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام األدلة القانونية في 
بول الدليل ضد المتيم إثبات جريمة الزنا حيث حصر السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في ق

                                                           
1

 .075، ص 0992، 3، ع المحكمة العلٌاالقضائٌة، مجلة ال، 04/27/0984قرار بتارٌخ  47224ملف رقم  

2
 .037جبرٌح فتٌحة، مرجع سابق، ص  

3
 .049د. كامل السعٌد، مرجع سابق، ص  

4
غرفة الجنح و المخالفات، المحكمة العلٌا، قسم الوثائق، عدد ، االجتهاد القضائً ل00/00/0222قرار بتارٌخ  002707ملف رقم  

 .063، ص 0220، 0خاص، ج 
5

 .035د. أحسن بوسقٌعة، مرجع سابق، ص  



63 
 

ذا لم تتوافر أحد ىذه األدلة ال يجوز  بالزنا في دائرة األدلة الثبلث التي سبق شرحيا، وا 
وىذا ما استقر عميو قضاء  1لمقاضي إدانة المتيم حتى ولو توافرت أدلة أخرى في الدعوى

ن األدلة القانونية حين قرر" ال تصح اإلدانة في جريمة الزنا إال بتوافر دليل م المحكمة العميا
، ومن ثم فإن خروج 2من قانون العقوبات" 341الواردة عمى سبيل الحصر في المادة 

 . 3القاضي عن ىذه األدلة المحددة قانونا يعرض حكمو أو قراره لئللغاء

وقد استقر قضاء المحكمة العميا عمى ذلك حيث جاء في إحدى قراراتيا " فعبل حيث 
عون فيو يتضح أن قضاة الموضوع إلدانة الطاعنة بتيمة المشاركة أنو بالرجوع لمقرار المط
اعتبروا شريط الفيديو كأنو وسيمة  قانون العقوباتمن  341و 339في الزنا طبقا لممادتين 

إثبات كاممة، بينما شريط الفيديو ليس من الدالئل المنصوص عمييا عمى سبيل الحصر في 
ترط أن يكون الدليل الذي يقبل عن ارتكاب ىذه من قانون العقوبات التي تش 341المادة 

من نفس القانون إما محضر قضائي يحرره أحد رجال  339الجريمة المعاقب عمييا بالمادة 
ما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من  الضبط القضائي عن حالة تمبس، وا 

ما بإقرار قضائي.  المتيمة وا 

حكم والقرار ال تدخل ضمن الدالئل التي عددتيا المادة حيث أن الوسائل التي تأسس عمييا ال
من قانون العقوبات خاصة وأن المتيمين ينكران التيمة المنسوبة إلييما، وىذا يعد  341

مخالفة لمقانون وبالتالي الوجو المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرار المطعون فيو وذلك دون 
 .4" التطرق لؤلوجو األخرى المقدمة من قبل الطاعنة
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عمى أنو يبلحظ أن ىذه الضوابط القانونية التي ترد عمى سمطة القاضي في اختيار أو 
قبول األدلة بشأن إثبات جريمة الزنا والتي تجعمو مقيدا باالستعانة بيذه األدلة الثبلث فقط ال 
تعني أن القاضي ال يتمتع بحرية في تقديره لتمك األدلة، عمى أساس أن حصر القانون لؤلدلة 
التي يجوز إثبات جريمة الزنا من خبلليا ال يمنح ىذه األدلة حجية محددة يجب عمى 
نما يقتصر األمر عمى تضييق دائرة األدلة التي يجوز لمقاضي أن  القاضي األخذ بيا، وا 

، وذلك ألن ىذا االستثناء يرد 1يستمد اقتناعو منيا دون إخبلل بحريتو في تقدير ىذه األدلة
اإلثبات ال عمى حريتو في االقتناع، وبالتالي فإن مجرد توافر أحد ل أدلة قبو عمى حريتو في 

نما يتعين أن يقتنع  األدلة السابقة ال يكفي بذاتو إلدانة المتيم من أجل ىذه الجريمة، وا 
القاضي بداللتو عمى حصول الزنا وعميو فإن اإلثبات المقيد ال يمغي االقتناع الشخصي 

 .2لمقاضي

 إثبات جريمة السياقة في حالة سكروابط ضالفرع الثاني: 

تعد جريمة السياقة في حالة سكر الجريمة الثانية التي أخضعيا المشرع الجزائري 
ألسس إثبات خاصة ولم يتركيا لقواعد اإلثبات العامة وذلك نظرا لما تتسم بو من خطورة، 

المؤرخ في  14-01من القانون رقم  02ولقد حدد المشرع المقصود بحالة السكر في المادة 
المتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسبلمتيا وأمنيا بأنيا حالة تتمثل  2001أوت  19

 .3غ/في األلف 0.20في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 

من نفس القانون عمى أنو " في  19وفيما يتعمق بإثبات ىذه الجريمة فقد نصت المادة 
جسماني، يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية عمى كل سائق أو  حالة وقوع حادث مرور

مرافق لمسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، 
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عممية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر اليواء و عممية الكشف عن استيبلك 
 اب. المخدرات أو المواد الميموسة عن طريق جياز تحميل المع

عندما تبين عمميات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات        
أو المواد الميموسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب عمى نتائج ىذه 
العمميات أو يرفض إجراءىا، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمميات 

 20دة ، كما نصت الما1ستشفائي والبيولوجي لموصول إلى إثبات ذلك "الفحص الطبي واال
في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، يجب أن من ذات القانون عمى أنو "

وبيولوجية  سائق إلى فحوص الطبية واستشفائيةيخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ال
 ".واد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدراتم إلثبات ما إذا كان يقود سيارتو تحت تأثير

إذا من خبلل ىذين النصين، يتبين لنا أن المشرع الجزائري اشترط إلثبات جريمة 
السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات ضرورة توافر الخبرة الطبية وذلك بواسطة 

ة سكر ويتسبب التحميل البيولوجي لمدم، حيث أخضع السائق الذي يتولى القيادة وىو في حال
في حادث مرور يؤدي إلى ضرر جسماني أو إلى الوفاة لعممية الفحص الطبي واالستشفائي 
والبيولوجي لمتأكد ما إذا كان يقود السيارة وىو متناوال ألي سكر سواء كان مشروبات كحولية 

 أو نباتات مخدرة. 

ث مرور غير أن عممية إجراء الفحص الطبي تختمف بحسب ما إذا كنا بصدد حاد
جسماني أو حادث مرور مميت، فبالنسبة لمحالة األولى، فإن المجوء إلى ىذا اإلجراء ال يتم 

التي يتوالىا أعوان وضباط الشرطة القضائية عن احتمال  2إال بعد ما تسفر عمميات الكشف
وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد الميموسة من طرف السائق أو 
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أو  1فق لمسائق المتدرب، وذلك عن طريق زفر اليواء أو بواسطة جياز تحميل المعابالمرا
عند اعتراضو عمى نتائج ىذه العممية أو رفضو إجرائيا، أما في حالة وقوع حادث مرور 
مميت أدى إلى القتل الخطأ، فإن المشرع أوجب عمى ضباط وأعوان الشرطة القضائية القيام 

ائق مباشرة لمجرد وقوع الحادث، وىو ما يعني أن عممية الفحص بعممية الفحص الطبي لمس
 .افي ىذه الحالة تعتبر أمرا وجوبي

ىذا وفي حالة رفض السائق االمتثال لمفحوص الطبية يتعرض لمعقاب حسب ما نصت 
( أشير إلى 6من ستة )يعاقب بالحبس " 03-09من األمر رقم  75المادة  عميو أحكام

دج كل سائق أو مرافق لسائق متدرب  100.000إلى  50.000بغرامة من ( و 2سنتين )
 19لمنصوص عمييا في المادة والبيولوجية ا خضوع لمفحوص الطبية واالستشفائيةيرفض ال

 ".أعبله

ويتم الفحص الطبي عن طريق تحميل كمية الكحول في الدم بغية التأكد من وجود 
غ في األلف و  0.20ادل أو تزيد عن الكمية المطموبة قانونا والتي ىي عبارة عن نسبة تع

 كذا وجود أثر المخدرات من عدمو. 

أنو إذا كان المشرع الجزائري قد حدد نسبة الكحول  ،وتجدر المبلحظة في ىذا المقام
المطموبة قانونا العتبار السائق في حالة سكر، فإنو لم يحدد نسبة المخدرات لمقول بأن 

ي أن اكتشاف أي نسبة من المخدرات في جسم المشتبو السائق تحت تأثير المخدرات مما يعن
 فيو تسمح بمتابعة ىذا األخير بجنحة السياقة تحت تأثير المخدرات. 

فإنو بعد إجراء الخبرة الطبية والتأكد من وجود نسبة الكحول في الدم بنسبة  ،وعميو
رير محضر غ في األلف يقوم ضابط الشرطة القضائية و أعوانو بتح 0.20تعادل أو تفوق 

المخالفة مرفقا بنتيجة التحميل، ويكون ليذا المحضر قوة ثبوتية ما لم يثبت العكس، ومن ثم 
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فإنو يكون ممزما لمقاضي وال يحق لو استبعاده وفي ذلك تقييد لمسمطة التقديرية لمقاضي 
 .1الجزائي في قبول األدلة ووسائل اإلثبات

ا من الجرائم األخرى فيي ال تخضع وواضح مما تقدم، أن ىذه الجريمة ليست كغيرى
لقاعدة حرية اإلثبات، بل أن المشرع خصيا بأدلة معينة بحيث ال يجوز إثباتيا إال بإجراء 
الفحوص الطبية عن طريق الخبرة الطبية وذلك من خبلل القيام بعمميات الفحص الطبي 

غ في األلف، إذ 0.20واالستشفائي والبيولوجي لمتأكد من وجود الكمية المطموبة قانونا وىي 
ال يجوز اإلثبات بغير ىذا الدليل حتى ولو كانت حالة السائق تدل بوضوح عمى سكره أو 

وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا الذي جاء فيو " إن  ،اعترف بتناولو الكحول
 ،2ذلك "الخبرة إجراء ضروري إلثبات جريمة السياقة في حالة سكر ولو كان الجاني معترفا ب

وىو األمر الذي يجعل ىذه الجريمة تخرج من دائرة جرائم حرية اإلثبات لتدخل في 
 .3االستثناء

ونستخمص مما سبق، أن المشرع الجزائري قد حصر السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي 
في اختيار وقبول األدلة إلثبات جريمة السياقة في حالة سكر في الخبرة الطبية وجعل منيا 

يل الوحيد الذي يقبل إلثباتيا، إذ ال يجوز لمقاضي الخروج عنو و إال عرض حكمو الدل
 لمطعن بالنقض.

 إثبات المسائل غير الجزائيةضوابط الفرع الثالث: 

قد يستمزم الفصل في الدعوى العمومية أن يفصل القاضي في مسألة غير جزائية 
دارية أو أحوال شخصية يتوقف ضرورية لمحكم في الدعوى قد تكون مدنية أو تجارية أو إ

وىنا يتعين عمى القاضي الجزائي إتباع طرق اإلثبات  عمييا الفصل في الدعوى العمومية،
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، وذلك تطبيقا لمبدأ ارتباط قواعد اإلثبات بطبيعة 1المقررة في القانون الخاص بتمك المسائل
 . 2الموضوع الذي ترد عميو ال بنوع القضاء الذي يفصل فييا

ه المسائل في حالة كون الفصل في الدعوى الجزائية باإلدانة أو البراءة وتظير ىذ
 3يتوقف عمى الفصل في وجود عبلقة مدنية أو انتفائيا وىي ما تعرف باسم "المسائل األولية"

والتي يقصد بيا تمك المسائل العارضة التي يتوقف عمييا الحكم في الدعوى الجزائية، والتي 
 .4ختصاص النظر فييا بصفة تبعية لمدعوى األصميةيممك القاضي الجزائي ا

وتجدر المبلحظة في ىذا السياق، أن المشرع الجزائري لم يتطرق صراحة ليذه المسائل 
حيث لم يبين أدلة اإلثبات التي يستند إلييا القاضي الجزائي في إثبات  ق.إ.جضمن أحكام 

عالج ىذه المسائل بنص صريح المسائل غير الجزائية، وذلك بخبلف المشرع المصري الذي 
التي تقضي بأنو "تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير  ق.إ.جمن  225في المادة 

الجنائية التي تفصل فييا تبعا لمدعوى الجنائية طرق اإلثبات المقررة في القانون الخاص بتمك 
 المسائل".

أن مجال إعمال ىذه  فالمسائل الجزائية تخضع في إثباتيا لتقدير قاضي الموضوع غير
القاعدة مقصور عمى ىذه المسائل فقط دون المسائل األولية التي يفصل فييا تبعا لمفصل 
في الدعوى الجزائية، فالمسائل األولية تحتم عمى القاضي عندما يتصدى لمفصل في واحدة 

ي ىذه منيا أن يسمك في إثباتيا طرق اإلثبات المقررة في القانون الذي يحكميا وال يطبق ف
 الجزائي في اإلثبات. 5الحالة مبدأ حرية القاضي
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ومن أمثمة المسائل غير الجزائية التي تطرح أمام القاضي الجزائي إثبات عقد األمانة 
في جريمة خيانة األمانة، حيث أن إثبات ىذا العقد يجب أن يكون خاضعا لقواعد اإلثبات 

ال كان الحكم باطبل ما ذىبت إليو المحكمة العميا في العديد من ، وىذا 1في القانون المدني وا 
قراراتيا حيث قضت بأنو "يقتضي إثبات جنحة خيانة األمانة أمرين اثنين، األول وجوب 
إثبات قيام العقد الذي وقع تسميم الشيء بمقتضاه إلى المتيم، والذي يشترط أن يكون من بين 

قانون العقوبات، واألمر  من 376العقود المنصوص عمييا عمى سبيل الحصر في المادة 
الثاني وجوب إثبات العناصر األخرى لمجريمة كفعل االختبلس أو التبديد إضرارا بمالكو أو 
واضع اليد عميو، فإذا كان يجوز إثبات ىذه العناصر األخيرة بكافة الطرق القانونية بما في 

من قانون اإلجراءات  212ذلك شيادة الشيود والقرائن طبقا لمقاعدة العامة الواردة في المادة 
 الجزائية فإن إثبات وجود العقد من عدمو يخضع لقواعد القانون المدني". 

كما قضت أيضا "عمى قضاة االستئناف أن يثبتوا أن تسميم الشيء المختمس أو المبدد 
من قانون  376قد حصل بناء عمى عقد من العقود الواردة عمى سبيل الحصر في المادة 

يتبعوا في ذلك طرق اإلثبات المقررة في القانون المدني. أما إثبات العناصر العقوبات وأن 
األخرى لمجريمة كفعل االختبلس أو التبديد والقصد الجنائي فيما يخضعان لقواعد اإلثبات 

 .2من قانون اإلجراءات الجزائية " 212في المواد الجزائية طبقا لممادة 

يجب عمى القاضي المطروحة عميو الدعوى  فمن خبلل ىذين القرارين، يتضح لنا أنو
الجزائية الرجوع إلى قواعد اإلثبات المتبعة في القانون المدني، إلثبات أن الشيء المدعى 

. 3المذكورة أعبله 376بتبديده كان قد تم تسممو بناء عمى عقد من العقود الواردة في المادة 
بالطرق الجزائية، إال إذا سبق إثبات وبالتالي فإن جريمة خيانة األمانة ال يمكن إثباتيا 
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وفي ذلك تقييد لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي عند الفصل 1مسائميا األولية بالطرق المدنية
 في مسألة أولية بإتباع طرق اإلثبات المقررة في القانون المدني.

إثبات  كذلك فإنو من بين المسائل غير الجزائية التي يكثر طرحيا أمام القاضي الجزائي
الجزائري، فيذه الجريمة .ق.عمن  386جريمة التعدي عمى الممكية العقارية بمقتضى المادة 

ال تقوم إال إذا كان االعتداء باالنتزاع قد وقع عمى عقار، ىذا األخير الذي يجب أن يكون 
ثبات أن العقار ممموكا لمغير يعتبر من المسائل األولية الواجبة اإلثبا ت أوال ممموكا لمغير، وا 

بطرق القانون المدني، ثم بعد ذلك إثبات جريمة التعدي عمى الممكية العقارية بطرق اإلثبات 
 الجزائي.

فإذا ما أثيرت أمام القاضي الجزائي مسألة أولية بأن اختصم شخصان حول  ،وعميو
ممكية عقار، فينا تقوم مسألة مدنية وىي ثبوت ممكية العقار لشخص معين والتي عمى 

في تقوم أو تنتفي جريمة االعتداء عمى الممكية العقارية، لكن اإلشكال الذي يطرح  أساسيا
قارية ىو في جريمة االعتداء عمى الممكية الع ىذا الصدد ىل القاضي الجزائي الذي ينظر

ؤجل الفصل إثبات الممكية العقارية أم أنو يبالفصل في المسألة األولية المتمثمة في  المختص
 ؟  زائية لحين الفصل في المسألة األوليةفي الدعوى الج

بالرجوع إلى القانون الجزائري ال نجد نصا صريحا في التشريعين المدني والجزائي في 
ء ىو أن القاضي شقييما الموضوعي واإلجرائي يعالج ىذه الحالة إال أن المعمول بو قضا

كية وكانت ىذه األدلة ت المماألدلة المتعمقة بثبو  الجزائي الفاصل في النزاع، إذا قدمت إليو
ة قانونا فإنو يستوجب فصل في المسألة األولية، أما إذا كانت األدلة غير كافيكافية فإنو ي
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تأجيل الفصل في الدعوى العمومية لحين الفصل في المسألة األولية من قبل  عمى القاضي
 .1قاضي المدنيال

الجزائي بإتباع طرق اإلثبات  والجدير باإلشارة أن تقييد السمطة التقديرية لمقاضي
المقررة في القوانين غير الجزائية بالنسبة لممسائل غير الجزائية المطروحة عميو تبعا لمدعوى 

 العمومية يتوقف عمى ضابطين ىما: 

 أوال: أن ال تكون الواقعة محل اإلثبات ىي بذاتيا الواقعة محل التجريم 

إلثبات والمتعمقة بالقوانين غير الجزائية ومعنى ذلك أنو يمزم أن تكون الواقعة محل ا
، وذلك ألن التجريم 2ىي مفترض لمجريمة، وليست ىي المكونة لمسموك اإلجرامي ذاتو

يفترض أن يتوافر وضع قانوني معين يحميو القانون قبل أن تقع الجريمة، وىذا الوضع 
 .3القانوني أمر متميز عن الركن المادي لمجريمة

جريمة خيانة األمانة تفترض وجود عقد أمانة الذي يقع تسميم وكمثال عمى ذلك فإن 
الشيء بمقتضاه إلى المتيم وىو سابق عمى ارتكاب فعل االختبلس أو التبديد الذي تقوم بو 

والذي يشكل الواقعة محل اإلثبات، ومن ثم فإن القاضي يمتزم في إثبات واقعة  4الجريمة
أن واقعة التسميم ىي مفترض لمسموك اإلجرامي ذاتو، التسميم بأحكام القانون المدني باعتبار 

أما بالنسبة لتصرف المتيم الذي تسمم الشيء وتصرف فيو بالبيع مثبل، فإنو يمكن لمقاضي 
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الجزائي أن يثبتو بأي طريق من طرق اإلثبات ألن تصرف المتيم ىو ذاتو السموك اإلجرامي 
 .1المكون لمجريمة

ثبات ىي بذاتيا الواقعة محل التجريم، فإنو ال محل وعميو إذا كانت الواقعة محل اإل
لمتقيد بطرق اإلثبات المدنية، ومن أمثمة ذلك عقد القرض الربوي في جريمة اإلقراض بالربا 

من ثم يجوز لمقاضي إثباتو بكافة الطرق، إذ يعتبر ، فيذا العقد يعد مسألة جزائية و الفاحش
 .2مةإثباتو إثباتا لمركن المادي في ىذه الجري

 ثانيا: أن تكون الواقعة المتعمقة بالقوانين غير الجزائية الزمة لمفصل في الدعوى الجزائية 

مثال ذلك الممكية في جريمة السرقة والعقود الخاصة التي تقوم عمييا جريمة خيانة 
األمانة، والشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ففي ىذه األمثمة إذا ما أثار المتيم 

عمق بيا، تعين عمى القاضي أن يفصل فييا وفقا لطريقة اإلثبات الخاصة بيذه دفعا يت
، أما إذا كانت الواقعة مدنية مثبل تستدل بيا المحكمة كقرينة عمى وقوع الجريمة، 3القوانين

فإن القاضي الجزائي غير ممزم بالمجوء إلى قواعد اإلثبات المدني، ومن أمثمة ذلك االستدالل 
ق بكل وسائل اإلثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في اإلثبات المدني ألن عمى بيع المسرو 

نما إثبات السرقة وبيع المال المسروق لم يكن عنصرا  القضاء ال يريد إثبات العقد المدني وا 
 .4من عناصر تكوينيا

وبتوافر ىذان الضابطان يتعين عمى القاضي الجزائي أن يمجأ إلى وسائل اإلثبات 
لوسائل القوانين الخاصة بالمسائل غير الجزائية، مع مبلحظة أن االلتجاء ليذه ا المقررة في

نما ىو مقرر لمصمحة الخصوم، وعمى ذلك فإن عدم إتباع القاضي ال يتعمق بالنظام العام و  ا 
وسائل اإلثبات الخاصة بالمسائل غير الجزائية ال يترتب عميو بطبلن الحكم، إال إذا كان 
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مسك بضرورة اإلثبات بيذه الطرق الخاصة، عمى أن يكون ذلك أمام صاحب المصمحة قد ت
 .1قاضي الموضوع، فبل يجوز لو إثارة ىذا الدفع ألول مرة أمام المحكمة العميا

وبذلك نخمص بالقول مما تقدم، أن القاضي الجزائي يفقد حريتو في اإلثبات عندما 
جريمة السياقة في حالة سكر يكون بصدد جرائم معينة والتي تتمثل في جريمة الزنا و 

باإلضافة إلى المسائل غير الجزائية المطروحة أمامو تبعا لمدعوى الجزائية والتي تمثل رجوعا 
رية إلى النظرية المدنية في اإلثبات، األمر الذي يشكل قيودا وضوابط عمى السمطة التقدي

لو القانون مسبقا ددىا ئي بحيث يصبح مقيدا بأدلة معينة يحلمقاضي في مجال اإلثبات الجنا
ذا كانت ىذه ، و 3واإلثبات المقيد 2ما ىو الحال عميو في نظام األدلة القانونيةمثم -كما رأينا- ا 

الضوابط تتعمق بطبيعة الجريمة فإنو توجد أيضا ضوابط أخرى تتعمق بقيمة األدلة وىذا ما 
 سوف نتناولو في المطمب الثاني.  

 بقيمة األدلةالمطمب الثاني: ضوابط متعمقة 

سبقت اإلشارة أن القاضي الجزائي يتمتع بسمطة تقديرية واسعة في االستعانة بكافة أدلة 
، حيث أن المشرع لم يحصر األدلة التي 4اإلثبات وذلك لمبحث عن الحقيقة والكشف عنيا

يمكن لمقاضي أن يستند إلييا في حكمو و إال كان في ذلك مجافاة بقاعدة حرية القاضي 
، غير أن ىذه السمطة أورد عمييا المشرع بعض الضوابط التي ال يمكن 5ي في اإلثباتالجزائ

إزاءىا من مباشرة السمطة التقديرية لمقاضي عمى الوجو المطموب، وذلك بأن حدد قيمة بعض 
األدلة ومنحيا قوة قانونية في اإلثبات عمى حساب األدلة األخرى. وىذه األدلة تتمثل في 
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ا سوف نتعرض لو في فرعين القرائن القانونية من جية أخرى وىو مالمحاضر من جية و 
 الفرع الثانيضر و محجية القانونية لبعض المحالالفرع األول  بحيث نخصص ،مستقمين

 مقرائن القانونية.ل

 الفرع األول: الحجية القانونية لبعض المحاضر

محررات التي تعد المحاضر أىم المحررات في الدعوى الجزائية ويقصد بيا تمك ال
يدونيا الموظفون المختصون وفق الشروط واألشكال التي حددىا القانون إلثبات ارتكاب 

 .1الجرائم أو اإلجراءات التي اتخذت في شأنيا

المبدأ أن المحاضر تعد من المحررات الرسمية التي ال تتمتع بحجية معينة في مجال 
من  215ستدالل وىذا ما أكدتو المادة ، و إنما ينظر إلييا عمى سبيل اال2اإلثبات الجزائي

الجزائري التي قضت بأنو " ال تعتبر المحاضر أو التقارير المثبتة لمجنايات أو الجنح  ق.إ.ج
إال مجرد استدالالت ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك "، مما يعني أن المحاضر التي 

قانون العام سواء كانت تشكل يتم تحريرىا بشأن البحث والتحري عن وقائع إجرامية ماسة بال
جنايات أو جنح ىي عبارة عن مجرد استدالالت ما لم يقضي القانون بغير ذلك، فالمشرع لم 
يمنحيا سوى قيمة استداللية غير ممزمة لمقاضي الجزائي إذ يجوز ليذا األخير االعتماد عمى 

ة األدلة لمسمطة أدلة أخرى لئلثبات، وبالتالي فإن الدليل المستمد منيا يخضع شأن بقي
 .3التقديرية لمقاضي الجزائي

وخروجا عمى ىذا المبدأ جعل المشرع استثناء لبعض المحاضر حجية خاصة في 
اإلثبات بما تضمنتو من وقائع بحيث تعتبر حجة عمى صحة ما ورد فييا إلى أن يثبت 

 عكسيا أو يطعن فييا بالتزوير.

                                                           
1
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 عكسأوال: المحاضر التي ليا حجية إلى أن يثبت ال

عمى بعض المحاضر حجية نسبية 1لقد أضفى المشرع الجزائري كباقي التشريعات
بحيث أنو ليس لمقاضي الجزائي أن يشكل قناعتو من غيرىا ويعتبرىا صحيحة إلى أن يثبت 

 عكسيا، ونجد ىذا النوع من المحاضر في مواد الجنح والمخالفات.

ثبتة ليا كأصل عام مجرد فبالنسبة لمجنح رغم أن المشرع اعتبر المحاضر الم
السالفة الذكر، إال أنو  215استدالالت يستنير بيا القاضي في حكمو وفقا لمقتضيات المادة 

في األحوال التي تقضي بأنو "2ق.إ.جمن  216أورد عمى ىذا األصل استثناء في المادة 
فين قضائية أو أعوانيم أو الموظالتي يخول القانون فييا بنص خاص لضباط الشرطة ال

أعوانيم الموكمة إلييم بعض ميام الضبط القضائي سمطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير و 
تكون ليذه المحاضر أو التقارير حجيتيا ما لم يدحضيا دليل عكسي بالكتابة أو شيادة 

 الشيود".

أن المحاضر التي تثبت الجنح المنصوص عمييا في القوانين  ،ويفيم من نص المادة
بحجية ثبوتية إلى حين إثبات عكسيا بالدليل الكتابي أو الشيود، ومثاليا  الخاصة تتمتع

الجنح الجمركية التي أضفى المشرع عمى المحاضر التي تدون أو تنقل الوقائع واإلجراءات 
الفقرة الثانية والثالثة من قانون  254المتعمقة بيا حجية خاصة في اإلثبات بمقتضى المادة 

 ا تتسم بو من طابع خاص.وذلك نظرا لم 3الجمارك

فاألصل أن المحاضر المثبتة ليا تكتسي قوة ثبوتية حيث  ،أما فيما يتعمق بالمخالفات
وىو  ،اعتبرىا المشرع كدليل إثبات باستثناء الحاالت التي يقضي فييا القانون بغير ذلك

                                                           
1

من مجلة اإلجراءات الجزائٌة التونسٌة على أن  054بٌن هذه التشرٌعات التشرٌع التونسً الذي نص فً الفصل نذكر من  
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و تقارير بقوليا " تثبت المخالفات إما بمحاضر أ 1ق.إ.جمن  400األمر الذي أكدتو المادة 
 و إما بشيادة الشيود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة ليا.

ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط 
منوط بيم ميام معينة لمضبط القضائي الذين خول ليم القانون سمطة إثبات المخالفات كدليل 

يل العكسي عمى ما تضمنتو وذلك عدا الحاالت التي ينص فييا إثبات إلى أن يقوم الدل
 القانون عمى خبلف ذلك وال يجوز أن يقوم الدليل العكسي إال بالكتابة أو شيادة الشيود ".

وتعمل الحجية التي يضفييا المشرع عمى محاضر المخالفات إلى طبيعة المخالفات 
ثبا تيا بيذا النوع من المحاضر أغمبيا جرائم نفسيا، ذلك أن الجرائم التي يتم معاينتيا وا 

بسيطة ال تتطمب أن تخضع المحاضر التي تثبتيا إلى القواعد العامة، كما أن الظروف التي 
ترتكب فييا جرائم المخالفات يتعذر معيا جمع الدالئل الكافية لئلدانة ذلك أن األدلة في 

 .2تجميع الشيودالمخالفات سريعة الزوال األمر الذي يصعب معو اإلثبات ب

والمبلحظ أن الحجية القانونية التي أضفاىا المشرع الجزائري عمى ىذا النوع من 
نما  -محاضر المخالفات والجنح ذات الطابع الخاص -المحاضر ليست حجية مطمقة وا 

و  400حجية نسبية قابمة لمدحض بالدليل العكسي، وقد حصرت الفقرة األخيرة من المادة 
لمشار إلييا أعبله طرق إثبات عكس ما جاء بيذه المحاضر في الكتابة أو ا 216كذا المادة 

شيادة الشيود ولم تتركيا لحرية تقدير القاضي، وبالتالي ال يجوز إثبات العكس بغير ىذين 
 .3الطريقين من طرق اإلثبات

ولئلشارة فإنو إذا كان القاضي الجزائي مقيد بحجية ىذه المحاضر دون أن يمارس 
تقديرية إذ ال يجوز لو استبعادىا من تمقاء نفسو أو لمجرد إنكار المتيم غير أنو في سمطتو ال
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حالة تقديم الدليل العكسي، فإن القاضي يسترجع سمطتو التقديرية بحيث ال تبقى محدودة، إذ 
 .1يترك تقدير قيمة ىذا الدليل العكسي لسمطتو التقديرية طبقا لقناعتو القضائية

حاضر في ىذا الصدد أن الوقائع المادية التي تتضمنيا يفترض والمقصود بحجية الم
، غير 2صحتيا ومن ثم يستطيع القاضي األخذ بما ورد فييا دون أن يعيد تحقيقو في الجمسة

أنيا ال تتعدى ذلك إلى حد إلزام القاضي باألخذ بما ورد فييا، حيث يجوز ليذا األخير عدم 
ذه الحالة يتوجب عميو تبيان األسباب التي استند األخذ بما جاء في ىذه المحاضر، وفي ى

إلييا في استبعاد الحجية التي أضفاىا القانون عمى ما يثبت بيا من وقائع، ألن القول بغير 
 .من ق.إ.ج 400و  216ذلك من شأنو أن يعدم القيمة القانونية لنص المادتين 

الضابط أو عون الشرطة فنطاق الحجية ىنا يقتصر عمى الوقائع المادية التي يثبتيا 
القضائية بناء عمى ما شاىده بنفسو و دونو في المحضر وال تمتد إلى الوقائع التي ينقميا عن 
الغير أو ما يثبتو من آراء واستنتاجات، وتطبيقا لذلك إذا تضمن المحضر اعترافا من المتيم 

و ال يعتبر حجة أو شيادة شيود، فيو حجة عمى صدور االعتراف أو اإلدالء بالشيادة لكن
عمى صحة ىذا االعتراف أو صدق تمك الشيادة، و إنما تقدير ذلك في اإلثبات متروك 
ن خص ىذه المحاضر  لحرية القاضي في تقديرىا، وىو ما يؤدي بنا إلى القول أن المشرع وا 

 .3بحجية نسبية في اإلثبات إال أنيا ال تمس سمطة القاضي في تقدير قيمتيا

جميع المحاضر سواء كانت متعمقة بالجنح أو المخالفات ال  وغني عن البيان أن
تكتسي الحجية التي يقرىا ليا القانون إال إذا كانت مستوفية لمشروط الشكمية المطموبة قانونا 

التي تنص عمى أنو " ال يكون لممحضر أو التقرير قوة اإلثبات  ق.إ.جمن  214طبقا لممادة 
قد حرره واضعو أثناء مباشرة أعمال وظيفتو و أورد  إال إذا كان صحيحا في الشكل ويكون

 فيو عن موضوع داخل نطاق اختصاصو ما قد رآه أو سمعو أو عاينو بنفسو ".
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وبالتالي إذا لم يكن المحضر مستوفيا لشروط صحتو فإنو يفقد قوتو الثبوثية ويصبح 
عمى القاضي أن  من قبيل المحاضر االستداللية التي ال حجة ليا، وفي ىذه الحالة يتعين

 .1يجري تحقيق الوقائع المدونة فيو في الجمسة

ولعل أىم الحاالت التي أقر فييا المشرع الجزائري الحجية النسبية لمحاضر المخالفات 
المتعمقة بالقوانين الخاصة ما تضمنو التشريع الجنائي االقتصادي والسيما التشريع الضريبي، 

عمى أنو " ويمكن أن تكون  2رائب غير المباشرةمن قانون الض 505/2حيث نصت المادة 
في ىذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن لمحاضر محررة من قبل عون واحد، و ىذه ا

يثبت العكس ... "، وبمقتضى ىذه المادة فإن المحاضر المحررة من طرف عون واحد تعد 
 حجة أمام القاضي الجزائي إلى أن يثبت ما ينفييا.

أن قانون الضرائب المذكور أعبله لم يحدد الطريقة التي يتم بيا  ،مبلحظةوالجدير بال
إثبات العكس، وفي غياب نص صريح يحكم كيفية إثبات العكس بالنسبة ليذه المحاضر، 

التي تنظم ىذه  ق.إ.جمن  400فإنو البد من الرجوع إلى القواعد العامة والسيما المادة 
 سي ال يجوز أن يقوم إال بالكتابة أو بشيادة الشيود.المسألة حيث تقضي بأن الدليل العك

كذلك أقر المشرع ىذه القوة اإلثباتية لمحاضر المخالفات بالنسبة لجرائم الغش والتدليس 
التي قضت في فقرتيا األخيرة  3من قانون حماية المستيمك وقمع الغش 31بموجب المادة 

ة حجية قانونية حتى يثبت العكس"، "وتكون لممحاضر المنصوص عمييا في الفقرات السابق
فمتى كانت جريمة الغش المتابع بشأنيا العون االقتصادي قد حررت بشأنيا محاضر من 

السالفة الذكر، فإن السمطة التقديرية  31طرف األعوان المنصوص عمييم بمقتضى المادة 
ون فييا يعتبر لمقاضي تقيد و يصبح ممزما بما ورد في ىذه المحاضر وال يستبعدىا ألن ما د
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صحيحا إلى أن يثبت العكس، وىنا ال يمكن لممتيم إنكار حجيتيا، أو الوقائع المثبتة فييا، 
 أو تقديم أدلة أو قرائن، بل يكون إثبات العكس بالكتابة أو بشيادة الشيود فقط.

والشك أن اليدف من منح المشرع القيمة اإلثباتية ليذه المحاضر ىو من باب تسييل 
جرائم االقتصادية وما تشكمو من أىمية في إطار خطة التنمية الوطنية، وقوة اإلثبات إثبات ال

الممزمة لمقاضي في ىذه المحاضر تتعمق فقط بالوقائع المادية والمعاينات التي أجراىا منظم 
 .1المحضر في حدود اختصاصو الذي أضفاه عميو القانون، وأثناء قيامو بواجبو

محاضر أيضا بالنسبة لمخالفات الصيد حيث اعتبرت المادة كما نجد ىذا النوع من ال
من القانون المتعمق بالصيد البحري وتربية المائيات أن المحاضر التي يحررىا  65/2

، 2األعوان المختصون إلثبات ارتكاب المخالفة تعد دليل إثبات إلى غاية قيام الدليل العكسي
ت السمكية والبلسمكية فقد ذىبت إلى القول من قانون البريد و المواصبل 123/3أما المادة 

بأن المحضر المتضمن معاينة المخالفة يكون موثوقا بو إلى أن يثبت العكس وذلك في حالة 
من قانون حماية البيئة في  112/1، في حين أضفت المادة 3رفض مرتكب المخالفة التوقيع

في فقرتيا األولى التي نصت  عمى محاضر المخالفات قوة إثباتية 4إطار التنمية المستدامة
تثبت كل مخالفة ألحكام ىذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقو بموجب محاضر  عمى أنو "

 ليا قوة اإلثبات ".

وعبلوة عمى ما تقدم، فإن تطبيق ىذه المحاضر يظير أكثر في التشريع الجمركي 
 الثالثة التي نصت عمى أنو "في فقرتيا الثانية و  5من قانون الجمارك 254وتحديدا في المادة 
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وتثبت صحة االعترافات والتصريحات المسجمة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع 
 قانون اإلجراءات الجزائية.من  213مراعاة أحكام المادة 

عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت 
 ص ىذه المادة أنيا تتضمن حالتين ىما: عكس محتواىا"، ويتضح من ن

الحالة األولى، تتعمق باالعترافات والتصريحات المدونة في المحاضر الجمركية والتي 
اعتبرىا المشرع صحيحة إلى غاية إثبات عكسيا، غير أنو يشترط لحجية ىذه االعترافات 

نسوبة إليو فييا، أما والتصريحات أن يكون قد أدلى بيا المخالف نفسو ويعترف بالواقعة الم
آراء أو ما صرح ليم بو الغير من ذين حرروا المحضر من استنتاجات و ما يدونو األعوان ال

شيود، فإن ذلك ال يعتد بو من صميم االعترافات أو التصريحات التي أعطى ليا المشرع 
ن حجية إلى حين إثبات عكسيا بالرغم من احتواء محضر الجمارك عمييا، كما يجب أن تكو 

ىذه التصريحات واالعترافات مدونة في محضر المعاينة، مما يدل قطعا عمى أن االعترافات 
 .1التي لم تدون بالمحضر ال تتمتع بنفس الحجية

ويشترط القضاء الجزائري إضافة إلى ذلك أن يكون المحضر المتضمن اعتراف المتيم 
في المحضر دون حاجة لتقديم  موقعا من قبل ىذا األخير و إال أمكن لو نكران ما نسب إليو

 .2الدليل العكسي

وبالتالي فإن المحضر الجمركي المتضمن االعترافات وتصريحات المتيم بارتكاب 
المخالفة الجمركية يتمتع بحجية نسبية تمزم القاضي الجزائي وال تجيز لو استبعاده إال عند 

ىذا ما أكدتو المحكمة تقديم الدليل العكسي عمى عدم صحة االعترافات و التصريحات، و 
الذي جاء  03/07/1984في قرارىا الصادر بتاريخ  -المجمس األعمى سابقا  –العميا حاليا 

فيو "متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فييا من اعترافات 
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قة طة مطمو تصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن لمقاضي سم
ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك عمى القرار  ،والترجيح بينيا في تقدير وسائل اإلثبات

 المطعون فيو بخرق القانون وعدم كفاية األسباب، غير سديد ويستوجب الرفض.

أن قضاة االستئناف قضوا ببراءة المتيم من الجريمة  -في قضية الحال -و لما كان الثابت
من أجميا بعد أن قدم ليم فواتير شراء البضائع، واعتبروىا الدليل العكسي الجمركية المتابع 

لبلعترافات والتصريحات التي تضمنيا محضر الجمارك، فإنيم بيذا القضاء التزموا بتطبيق 
 .1القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"

من األعوان أما الحالة الثانية فإنيا تتعمق بالمحاضر المحررة من طرف عون واحد 
من قانون الجمارك والتي تكتسي حجية إلى غاية  241المنصوص عمييم قانونا في المادة 

 إثبات العكس.

وعميو فإن المحاضر الجمركية التي تتمتع بحجية نسبية إلى حين أن يثبت العكس تمزم 
ن كان يمكن دحضيا من طرف المتيم وذلك بتقديم الدليل العكسي، فإن لم يتمو  القاضي كن ا 

من ذلك، توجب عندئذ عمى القاضي اعتبار المعاينات المادية واالعترافات و كذا 
التصريحات المدونة في ىذه المحاضر ثابتة ضد المتيم وصحيحة، وال يمكنو تبرئة المتيم 

 . 2لمجرد إنكاره الوقائع دون أن يثبت العكس استنادا لسمطتو التقديرية في ىذا الشأن

 ليا حجية إلى أن يطعن فييا بالتزويرثانيا: المحاضر التي 

إذا كان التشريع الجزائري قد أسبغ عمى بعض المحاضر حجية نسبية باعتبارىا أدلة 
فإن ذلك لم يمنع المشرع من إقرار حجية كاممة لطائفة أخرى من المحاضر  ،شرعية لئلثبات
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اضي الجزائي وال تتيح لو تيدف إلى تقييد السمطة التقديرية لمق ،التي تتمتع بقوة ثبوتية ممزمة
 .1الحرية في مناقشة الوقائع المادية التي تتضمنيا وفقا القتناعو الشخصي

وقد نظم المشرع الجزائري ىذا النوع من المحاضر بموجب قوانين خاصة وذلك ما 
إن المواد التي تحرر عنيا محاضر ليا حجيتيا  بقوليا " ق.إ.جمن  218نصت عميو المادة 

فييا بالتزوير تنظميا قوانين خاصة. وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إلى أن يطعن 
 إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما ىو منصوص عميو في الباب األول من الكتاب الخامس ".

يتبين لنا أن القانون قد استمزم طريقا معينا لدحض الحجية  ،وباستقرائنا ليذه المادة
ر وىو طريق الطعن بالتزوير، لذلك فإنو ال يجوز القانونية التي تكتسييا ىذه المحاض

لمقاضي أن يستبعد ىذه المحاضر اعتمادا عمى أدلة إثبات أخرى كشيادة الشيود أو القرائن 
أو الخبرة، وذلك لما ليذه المحاضر من حجية قاطعة لدرجة أن استبعاد ما ورد فييا ال 

 .2يتسنى إال بإدانة محررىا بالتزوير في الكتابة

حاضر ىو ما تتسم الغرض الذي دفع بالمشرع إلى إضفاء تمك الحجية ليذه الم ولعل
واقتصادي من شأنو المساس بالذمة المالية لمدولة ىذا من جية ولكون أثر  بو من طابع مالي

 ذلك يندثر بمجرد القيام بيا أو الستحالة الحصول عمى شيود إلثبات الوقائع من جية أخرى.

 ت القوة اإلثباتية إلى غاية الطعن فييا بالتزوير نجد: و من أمثمة المحاضر ذا

 محاضر الجمسات واألحكام القضائية -1

ونعني بيا تمك المحررات التي يحررىا الكتاب عند حضورىم الجمسات وذلك في إطار 
ممارستيم لوظائفيم ومياميم إلى جانب القضاة، وتنصب ىذه المحاضر عمى أعمال قضائية 

جرائية منيا سماع  األشخاص عمى محضر أو تقييد بعض اإلجراءات والوقائع بناء عمى وا 
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، ومن ثم فإن محاضر الجمسات واألحكام تعد حجة بما 1طمب القضاة والخصوم والدفاع
تضمنتو من وقائع مادية وذلك متى استوفت الشكل القانوني المطموب، عمى أن ىذه الحجية 

وال تمتد إلى إلزام القاضي  وردت بالمحضر، تقتصر فقط عمى ثبوت الوقائع واإلجراءات التي
بما ورد فييا من أدلة، ألن مسألة تقدير األدلة في ىذه المحاضر ال تمزم وال تحوز ىذه 

 .2الحجية بل تخضع لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع

ولذلك فإنو ال يجوز لمقاضي أن يحقق الوقائع واإلجراءات التي ثبت بالمحضر وقوعيا 
سة كشيادة الشيود وأقوال المتيم، فإذا ما ثبت بمحضر الجمسة وقوع الشيادة، فبل أثناء الجم

يجوز مناقشة ىذه الواقعة والدفع بعدم وقوع الشيادة أو عدم صدور ىذه األقوال من الشاىد 
، وفي ىذا الشأن 3ألن المحضر يعتبر حجة بما جاء فيو إلى أن يثبت ما ينفيو بالتزوير

"إن محاضر المحاكم أوراق رسمية  -المجمس األعمى سابقا  –حاليا قضت المحكمة العميا 
كما أن األحكام الصادرة 4وبيذه الصفة فإنيا تكون حجة بما فييا إلى أن يطعن فييا بالتزوير"

 .5من المحكمة تعتبر حجة بالنسبة لما دون فييا أثبتيا القاضي الذي أصدر الحكم

ررىا القضاة إلثبات ما يقع أماميم من جرائم والجدير بالذكر أن المحاضر التي قد يح
وقعت أثناء انعقاد الجمسات ليست ليا حجية خاصة في اإلثبات، حيث تخضع كغيرىا من 
األدلة لمقواعد العامة في اإلثبات الجزائي، ولذلك يستطيع المتيم بيذه الجريمة إثبات عدم 

ممزما بالمجوء إلى الطعن صحة ما ورد في المحضر بجميع أدلة اإلثبات، دون أن يكون 
 .6بالتزوير
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 المحاضر الجمركية: -2

ويقصد بيا األوراق التي يحررىا أعوان الجمارك و كذا الموظفون المؤىمون لذلك 
، 1إلثبات ما يقفوا عميو بشأن الجرائم الجمركية بما فييا أعمال التيريب، وظروف ارتكابيا

الحجز والمعاينة الجمركيين حجية من قانون الجمارك لمحاضر  254/1وقد أعطت المادة 
، وذلك بنصيا عمى أنو 2قطعية ويقينية ال يجوز الطعن في صحتيا إال بالطعن فييا بالتزوير

( محمفين، عمى األقل، من بين 2" تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين )
يطعن فييا  من ىذا القانون، صحيحة ما لم 241الضباط واألعوان المذكورين في المادة 

بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسيم أو بوسائل مادية من شأنيا السماح 
، غير أن ىذه الحجية المعتبرة تخص فقط المعاينات المادية المنقولة 3بالتحقق من صحتيا"

 .4في ىذه المحاضر دون غيرىا من البيانات

المشرع الجزائري أضفى عمى المحاضر  يتبين لنا أن ،فمن خبلل النص المذكور أعبله
الجمركية التي تنقل المعاينات المادية حجية مطمقة وذلك إلى حد جعل قوتيا الثبوتية بمثابة 

، وىو ما يجعل ىذه المحاضر تشكل ضابطا حقيقيا عمى القاضي 5قوة الدليل القانوني
ولم يطعن فييا  كانت مستوفية لشروط صحتياي وسمطتو التقديرية، فمتى وجدت و الجزائ

وذلك من خبلل عدم إمكانية مناقشتو  6بالتزوير فإنيا تكون ذات حجة ويقين وممزمة لمقاضي
، 7مناقشتو لمدى صحة المعاينات المادية التي تتضمنيا أو بسط رقابتو عمى مدى حجيتيا
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وال يجوز لو استبعاد ما ورد فييا من بيانات ولو تبين لو أن مصداقيتيا محل شك، كما أن 
ذه المحاضر ال تجيز لو أن يقضي ببراءة المتيم استنادا لقاعدة الشك يفسر لمصمحة حجية ى
 .1المتيم

قضت المحكمة العميا في إحدى قراراتيا عمى أنو " من المقرر قانونا  ،وفي ىذا الصدد
من قانون الجمارك  241أن حجية المحاضر المحررة من قبل األعوان المذكورين بالمادة 

 254يخص اإلثباتات والمعاينات المادية المتضمنة فييا طبقا ألحكام المادة  موثوق فييا فيما
من التشريع الجمركي، بمعنى أن القاضي مقيد فبل يمكنو ممارسة سمطتو التقديرية التي 
يمارسيا في مجال القانون العام، أي أنو ممزم بما ورد بتمك المحاضر واعتبار جميع 

ييا بالتزوير، ولم يؤت بالدليل العكسي ضدىا...ومادام عناصرىا صحيحة مادام لم يطعن ف
قضاة االستئناف قد قضوا ببراءة المتيمين لفائدة الشك فإنيم بما فعموا قد جانبوا الصواب 

، وبالتالي فإن السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي تتقيد وتزول أمام ىذه 2وخرقوا القانون"
كامبل، نظرا لقرينة الصحة الممنوحة ليا المحاضر الجمركية وذلك بشكل يكاد يكون 

 .3بمقتضى القانون

وعبلوة عمى المحاضر الجمركية ومحاضر الجمسات واألحكام القضائية، فإن ىذه 
الحجية تتمتع بيا كذلك المحاضر المحررة من طرف عونين من أعوان الضرائب وذلك طبقا 

لتي تقضي بأنو " ...و عندما من قانون الضرائب غبر المباشرة ا 505/2لمقتضيات المادة 
تكون محررة من قبل عونين تكون حجة إال أن يطعن في تزويرىا "، وكذا محاضر مفتشي 

تتمتع محاضر مفتشي العمل  " 4من قانون مفتشية العمل 14/2العمل حيث جاء في المادة 
المجمس  –بقوة الحجية ما لم يطعن فييا باالعتراض"، وىو ما أكدتو المحكمة العميا حاليا 
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"من المقرر قانونا أن محاضر  17/01/1984في قرارىا الصادر بتاريخ  -األعمى سابقا 
مفتشي العمل، التي تعاين الجرائم الخاصة بتشريع العمل ليا حجيتيا إلى أن يطعن فييا 

 بالتزوير ".

ويضاف إلى ذلك المحاضر المحررة وفقا لمقانون المتعمق بالقواعد المطبقة عمى 
إلى  214منو "مع مراعاة أحكام المواد من  58حيث نصت المادة  1ات التجاريةالممارس
من ىذا القانون، تكون  57و  56وكذا أحكام المادتين  من قانون اإلجراءات الجزائية 219

 لممحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فييا بالتزوير ".

انين خاصة تشكل ضابط عمى فيذه الطائفة من المحاضر التي وردت بموجب قو 
السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي حيث يمتزم بما جاء في مضمونيا وال يستبعدىا إال إذا ثبت 
عدم صحتيا عن طريق الطعن بالتزوير، وفي حالة غياب ىذا الدليل العكسي فإن القاضي 

 .  2مناقضةيمتزم بما ثبت في ىذه المحاضر حتى و لو وجدت ىناك أدلة إثبات معاكسة أو 

 الفرع الثاني: القرائن القانونية

تعرف القرينة بوجو عام بأنيا استنباط يقوم إما عمى افتراض قانوني وىنا نكون أمام 
، ومن 3قرينة قانونية أو عمى صمة منطقية بين واقعتين وفي ىذه الحالة تعد القرينة قضائية

غير أن ىذه  ،نونية وقرائن قضائيةخبلل ىذا التعريف يتضح لنا أن القرائن نوعان قرائن قا
األخيرة ليست محل دراستنا باعتبارىا ال تشكل ضابطا عمى السمطة التقديرية لمقاضي 
الجزائي، بل أنيا تعد المجال الخصب الذي تمارس فيو ىذه السمطة، لذلك سوف تنحصر 

 دراستنا عمى القرائن القانونية.
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لمواد الجزائية من األدلة غير المباشرة ألن تعتبر القرائن القانونية كدليل إثبات في ا
نما عمى واقعة أخرى قريبة منيا أو  اإلثبات بيا ال يرد عمى ذات الواقعة المراد إثباتيا وا 

 .1متصمة بيا لو ثبت ألمكن بواسطتيا استنباط الواقعة المطموب إثباتيا

نص تشريعي وذلك  ونعني بالقرائن القانونية تمك القرائن التي يقررىا القانون بمقتضى
، فيي من صميم عمل المشرع وليس القاضي، إذ يحدد المشرع سمفا 2عمى سبيل الحصر

بعض الوقائع التي تعتبر قرينة عمى أمور معينة، وبالتالي فإن القرينة القانونية ىي ما 
، وتسمى 3يستنبطو المشرع من واقعة معمومة يحددىا لمداللة عمى أمر مجيول ينص عميو

ألنيا من صنع المشرع، وليس لمقاضي دور في استنباطيا أو في تقدير قوتيا قانونية 
اإلثباتية بل ينحصر دوره في التحقق من وجود الواقعة المعمومة وثبوتيا فحسب ومن ثم 

، وىو ما يعد تجسيدا لنظام اإلثبات المقيد الذي ال 4تطبيقيا عمى الدعوى المعروضة أمامو
، لذلك يتعين عمى القاضي أن يمتزم بالقرينة القانونية 5االقتناعيدع مجاال لحرية القاضي في 

وأن يعتبر الواقعة التي نص عمييا القانون ثابتة، دون أن تكون لو سمطة تقديرية في ذلك، 
 .6كما ىو الحال بالنسبة لمقرائن القضائية

اضطرد  والجدير بالذكر أن القرينة القانونية ليست في حقيقة األمر إال قرينة قضائية
القضاء عمى األخذ بيا دون أن تتغير ىذه القرينة من قضية إلى أخرى، وىو ما دفع 
بالمشرع إلى تحديدىا وتنظيميا تشريعيا فنص عمييا في القانون وبذلك أصبحت قرينة 
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، ولئلشارة فإن ىذه األخيرة وعمى عكس القرائن القضائية تعد دليبل كامبل في اإلثبات 1قانونية
 .2تقدير قاضي الموضوعوال تخضع ل

ويقسم الفقو القرائن القانونية من حيث قوتيا أو قيمتيا في اإلثبات ومدى جواز إثبات 
 .3عكسيا إلى قرائن بسيطة وقرائن قاطعة

 أوال: القرائن القانونية القاطعة

ىي تمك القرائن التي نص عمييا المشرع في القانون نصا صريحا بما ال يدع مجاال 
ا، وىي تقيد القاضي والخصوم عمى حد سواء حيث يمتزم القاضي بمنيج لمشك في صحتي

المشرع في اإلثبات الذي أجاز لو أن يحكم بما يقتنع بو من أدلة مطروحة في الدعوى ما لم 
 .4يقيده بقرينة بذاتيا

وىذه القرائن تتمتع بحجية مطمقة غير قابمة إلثبات العكس وذلك ألن المشرع قد ألزم 
ا بقيمتيا في اإلثبات ومنعو من إثبات عكسيا، وىو بذلك يعمن عن قناعتو القاضي مسبق

التشريعية في أن تبقى القرينة قائمة في جميع األحوال وىذا نظرا العتبارات خطيرة اقتضت 
 .5النص عمى القرينة القانونية والتي يستقل بتقديرىا المشرع

ي األحكام النيائية، فبل يجوز ومن أمثمة القرائن القانونية القاطعة قرينة الصحة ف
لمقاضي الحكم عمى خبلفيا وذلك في نطاق القواعد العامة التي تنظم حجية األحكام، وقرينة 
العمم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية ومضي المدة التي يحددىا الدستور لمعمل بو 
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ول الدفع بالجيل بو ولو ، ومن ثم ال يسوغ لمقاضي قب1من الدستور الجزائري 74وفقا لممادة 
 .2اقتنع بصحتو

سنة كاممة يوم ارتكاب الجريمة  18وقرينة عدم بموغ سن الرشد الجزائي لمن لم يبمغ 
كذلك الحال بالنسبة لقرينة انعدام التمييز لدى و 3حسب المادة الثانية من قانون حماية الطفل

من قانون حماية  56/1 و4ق.عمن  49/1الطفل قبل بموغو سن العاشرة طبقا لممادتين 
الطفل، والقاضي الجزائي ىنا يكون ممزما بعدم محاكمة الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره 
عند ارتكاب الجريمة وال يمكنو إثبات توافر القصد الجنائي لديو ميما توافرت األدلة واقتنع 

 .5بيا ألن المشرع ألزمو بانعدام التمييز لديو

نية القاطعة أيضا افتراض قيام الركن المعنوي في الجرائم ومن قبيل القرائن القانو 
ال يجوز لمقاضي  من قانون الجمارك التي نصت عمى أنو " 281الجمركية حسب المادة 

، وكذا قرائن التيريب التي 6" تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتيم وال تخفيض الغرامات الجبائية
ي المجال الجمركي والمتعمقة عمى وجو التي تشكل المجال الخصب لمقرائن القانونية ف

، وفي ىذا 7الخصوص بأفعال النقل أو الحيازة لمبضائع محل الغش داخل النطاق الجمركي
الشأن قضت المحكمة العميا بأنو "من المقرر قانونا أن فعل حيازة البضائع عمى مقربة من 

حرر وفقا ألحكام أجل نقميا غشا داخل التراب الوطني المثبت في المحضر الجمركي الم
من قانون الجمارك يعتبر قرينة قانونية مطمقة إلثبات جريمة محاولة االستيراد  254المادة 

 عن طريق التيريب ال يمكن دحضيا إال بإثبات القوة القاىرة.
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ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المتيمين الذين قبض عمييم بمقربة من الحدود 
ادىا من مصدر أجنبي غشا، فإن قضاة االستئناف الذين برءوا ومعيم بضائع بقصد استير 

المتيمين من جنحة التيريب دون إتيانيم الدليل المعاكس المحدد قانونا يكونوا قد خرقوا 
 . 1القانون. ومتى كان كذلك فإن النعي عمى القرار في الوجو المثار مؤسس يستوجب النقض"

رائن القانونية القاطعة ممزمة لمقاضي ويتضح من خبلل ما تقدم من أمثمة أن الق
الجزائي وال تخضع لسمطتو التقديرية، حيث يمتزم القاضي باألخذ بيذه القرائن في جميع 
الحاالت التي تتوافر فييا شروط انطباقيا عمى الدعوى المعروضة عميو، وال يجوز لو أن 

تي ينظر فييا وذلك ألن يتصرف فييا ولو اعتقد عدم صحة تطبيقيا عمى الواقعة الجزائية ال
ىذه القرينة تقررت بنص القانون الذي أضفى عمييا قيمة إثباتية ممزمة لمقاضي، وبالتالي إذا 
ما صرف القاضي النظر عن القرينة القانونية القاطعة، وقام بتكميف من شرعت لمصمحتو 

مما يستوجب  بإثبات األمر الذي استنبطو المشرع من وقائع أخرى كان حكمو مخالفا لمقانون
 .2نقضو

وىكذا نستطيع القول أن القرائن القانونية القاطعة تعتبر دليل من أدلة اإلثبات المقيدة 
لسمطة القاضي الجزائي في التقدير وحريتو في اإلثبات، حيث أنو حياليا ال يستطيع أن 

 .3يمارس ىذه السمطة، مادام المشرع قد منحيا قوة وحجية في اإلثبات

 ئن القانونية البسيطةثانيا: القرا

ىي تمك القرائن التي نص عمييا المشرع وتظل قائمة مرتبة آلثارىا إلى أن يتم إثبات 
عكسيا، وقد أعطى القانون لصاحب المصمحة أن يثبت عكسيا بكافة طرق اإلثبات طالما 
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، مما يعني أن ىذا النوع من القرائن 1كانت ىذه الوسائل مشروعة تتفق مع العقل والمنطق
، ويترتب 2يجوز نقضو بالدليل العكسي، إذ بإمكان المتيم إثبات عكس ما افترضو المشرع

عمى ذلك أن القاضي الجزائي يصبح ممزما بالتقيد بيا في حكمو ما لم يقم الدليل عمى 
 .3عكسيا

ومن أمثمة القرائن القانونية البسيطة القابمة إلثبات العكس، قرينة براءة المتيم التي 
التي جاء فييا " كل شخص يعتبر بريئا  56بموجب المادة  4الدستور الجزائرينص عمييا 

حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو، في إطار محاكمة عادلة تؤمن لو الضمانات البلزمة 
في مادتو األولى التي جاء فييا " ... أن كل شخص  ق.إ.جلمدفاع عن نفسو"، وأكد عمييا 

، فمن خبلل 5نتو بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيو"يعتبر بريئا ما لم تثبت إدا
بأن األصل في المتيم أنو بريء حتى  افترض كل من المؤسس والمشرع ،ىاتين المادتين

يقوم الدليل عمى إدانتو، فإذا لم يقدم الدليل القاطع عمى اإلدانة وجب عمى القاضي أن 
 .6يقضي بالبراءة

من  343/4المنصوص عمييا في المادة  وقرينة العيش من موارد الدعارة
الجزائري بالنسبة لمشخص الذي يعجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشتو في .ق.ع

حالة كونو عمى عبلقات معتادة مع شخص أو أكثر من األشخاص الذين يحترفون الدعارة، 
، 7ل التي يعيش منياوالقاضي ىنا ممزم بالحكم باإلدانة إذا لم يثبت المتيم مصدر المداخي
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من ذات القانون المذكور أعبله والتي تعتبر أن  331/2وكذلك ما نصت عميو المادة 
( يفترض أنو 2االمتناع عن دفع النفقات المقررة قضاء إلعالة األسرة لمدة تتجاوز شيرين )

 عمدي ما لم يثبت العكس.

بيع السمع و التدليس  كما نجد ىذا النوع من القرائن أيضا بالنسبة لمسائل الغش في
في المواد الغذائية حيث افترض المشرع أن حيازة موازين أو مكابيل خاطئة أو آالالت أخرى 

 .1إنما تنطوي عمى سوء نية حائزىا

ويتبين لنا من خبلل عرضنا ليذه األمثمة أن القرائن القانونية البسيطة تتمتع بقيمة 
ن كانت ذات داللة قوية إال أنيا  إثباتية نسبية قابمة لمدحض بالدليل العكسي، لذلك فيي وا 

 أقل يقينا من القرائن القاطعة.

لمقاضي في األخذ بيا وبالتالي فإن القرائن القانونية بنوعييا القاطعة والبسيطة ممزمة 
لمحقيقة وىذه األخيرة تمثل الحقيقة القانونية ألنيا مقررة بنص القانون يفرضيا  ألنيا عنوان

خصوم، وقد تكون الحقيقة القانونية مقررة بشكل نيائي كما ىو الشأن عمى القاضي وال
بالنسبة لمقرائن القانونية القاطعة التي ال تقبل إثبات العكس، وفي ىذه الحالة يكون القاضي 
ممزما بأن يحكم بتمك القرينة وبنفس قوتيا القاطعة متى توافرت شروطيا التي نص عمييا 

محقيقة الواقعية أو كانت مخالفة ليا، وقد تكون تمك الحقيقة القانون سواء كانت مطابقة ل
القانونية مؤقتة، حيث يمكن لصاحب الشأن أن يقوم بإثبات العكس مثمما ىو الحال في 
القرائن القانونية البسيطة، ومن ىنا تقترب تمك الحقيقة القانونية من الحقيقة الواقعية بصورة 

 .2أكثر منيا في تمك القرائن القاطعة

وما ينبغي التنويو إليو في ىذا الصدد، أن القرائن القانونية سواء كانت قاطعة أو 
بسيطة وردت في القانون عمى سبيل الحصر، إذ ال يجوز لمقاضي القياس عمييا أو التوسع 

                                                           
1

 من ق.ع. الجزائري. 444، 433، 430، 430، 432، 409المواد  

2
 و ما بعدها. 070محمد الطاهر رحال، مرجع سابق، ص  
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فييا بغير نص اعتمادا عمى المماثمة، وفي ىذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن 
حيازة شخص ال يكفي العتباره عالما بكونو المخدر والقول بغير  "مجرد وجود المخدر في

 . 1ذلك فيو إنشاء لقرينة قانونية ال سند ليا من القانون مبناىا افتراض العمم من واقع الحيازة"

ومما تقدم، يتبين لنا جميا وجود اختبلف بين نوعي القرائن القانونية فبالنسبة لمقرائن 
مقيدة بشكل مطمق بخبلف الحال بالنسبة لمقرائن البسيطة أين  القاطعة تكون سمطة القاضي

 نجد القاضي مقيد في االلتزام بيا إلى حين أن يثبت عكسيا.  

ئي يخول إذا كان مبدأ حرية اإلثبات الجنا وفي ختام ىذا المبحث، نخمص بالقول أنو
د أو بدليل ما نظرا لمقاضي سمطة واسعة في االستعانة بكافة األدلة دون أن يتقيد بدليل محد

لقيمتو اإلثباتية، فإن ىذه السمطة قد أورد عمييا المشرع الجزائري بعض الضوابط التي تتعمق 
بتحديد أدلة إثبات بعض الجرائم كجريمة الزنا التي حدد ليا المشرع أدلة إثبات مسبقا وكذا 

برة الطبية، جريمة السياقة في حالة سكر التي تطمب لصحة إثباتيا ضرورة القيام بالخ
باإلضافة إلى المسائل غير الجزائية التي تفرض عمى القاضي التقيد بأدلة اإلثبات المدنية 

ضفاء قيمة قانونية في اإلثبات عمى بعض األدلة كالحجية القانونية  ،ىذا من جية وا 
ية الممنوحة لبعض المحاضر فيما يتعمق بإثبات الوقائع المادية و كذا القرائن القانونية من ج

 أخرى.

 

 

 

 

                                                           
1

 .050، هشام رضائً، مرجع سابق، ص 002ٌل، مرجع سابق، ص د. أشرف عبد القادر قند 
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 الفصل الثاني

 ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في االقتناع القضائي

تعد حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعو من أىم القواعد التي تحكم سمطة 
، ويقصد بيذه القاعدة أن 1القاضي في تقديره لؤلدلة المعروضة عميو في الدعوى الجزائية

في تقدير كل دليل طبقا القتناعو القضائي ولو أن يمتمس اقتناعو من أي لمقاضي الحرية 
دليل يطمئن إليو، دون أن يكون ممزما بدليل محدد أو معين يجب عميو األخذ بو مسبقا كما 
لو استبعاد األدلة التي ال يرتاح إلييا ولو أخيرا سمطة التنسيق بين األدلة المعروضة عميو 

 .2من ىذه األدلة من أجل التوصل لمحكمالستخبلص نتيجة منطقية 

ولقد سعت جل التشريعات اإلجرائية الوضعية إلى تقنين ىده القاعدة بما في ذلك 
عمى أنو " ... و لمقاضي أن  ق.إ.جمن  212التشريع الجزائري حيث نص في المادة 

مخالفات يصدر حكمو تبعا القتناعو الخاص ... "، وىذه المادة تنطبق عمى محاكم الجنح وال
، أما بالنسبة لمحاكم الجنايات فقد ورد 3الفرنسي ق.إ.جمن  427/1والتي تقابميا المادة 

من  353من ذات القانون التي تقابميا المادة  307النص عمى ىذه القاعدة في المادة 
"يتمو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجمسة التعميمات  التي تقضي بأنو4الفرنسي ق.إ.ج
التي تعمق فضبل عن ذلك بحروف كبيرة في أظير مكان غرفة المداولة "إن القانون ال  اآلتية

                                                           
1

 .464محمد مروان، مرجع سابق، ص   

2
، زٌنب ماجد محمد علً، مبدأ االقتناع القضائً، مجلة 035د. محمد حسٌن الحمدانً و د. نوفل علً الصفو، مرجع سابق، ص  

 وما بعدها. 077، ص 0203، 06ة، العراق، ع الكوفة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة القانون، جامعة الكوف
3
 Art 427/1 du C.P.P.F "…et le juge décide d'après son intime conviction". 

4
 Art 353 du C.P.P.F "Avant que la cour d’assisses se retire, président donne lecture de l’instruction 

suivante, qui est ; ont outre, affiché en gros caractères dans le  lieu le plus apparent de la chambre des 

délibérations : 

" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des 

juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur 

prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la 

suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-=mêmes dans le silence et le 

recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur 

raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette 

seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ".  
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يطمب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بيا قد وصموا إلى تكوين اقتناعيم، وال 
يرسم ليم قواعد بيا يتعين عمييم أن يخضعوا ليا عمى األخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، 

م أن يسألوا أنفسيم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخبلص ضمائرىم في أي ولكنو يأمرى
تأثير قد أحدثتو في إدراكيم األدلة المسندة إلى المتيم وأوجو الدفاع عنيا ولم يضع ليم 

 القانون سوى ىذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتيم. 

 ىل لديكم اقتناع شخصي؟".

التي  ق.إ.جمن  302لقاعدة بموجب المادة أما المشرع المصري فقد كرس ىذه ا
تنص عمى أنو " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديو بكامل حريتو ... 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  213/1"، وقد أقرىا المشرع العراقي أيضا في المادة 
.. "، وباستقراء ىذه بنصيا عمى أنو " تحكم المحكمة في الدعوى بناء عمى قناعتيا.

النصوص نجدىا تمنح لمقاضي الجزائي الحرية في تقدير أدلة الواقعة اإلجرامية تبعا القتناعو 
 الشخصي وسمطتو التقديرية في وزن قيمة كل دليل عمى حدى.

ولعل ما يبرر األخذ بقاعدة حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعو ىو طبيعة 
نما عمى وقائع إجرامية مادية ونفسية مما اإلثبات الذي ال ينصب عمى  تصرفات قانونية وا 

يستمزم معو منح القاضي الجزائي سمطة واسعة في تقدير األدلة يتحرك في نطاقيا بحرية، 
فعممية تقدير األدلة ال يمكن صياغتيا بأسس قانونية ثابتة وفرض قوتيا التشريعية عمى 

نما البد أن يترك لو تقد ، ألن العبرة في المحاكمات 1يرىا وفقا القتناعواقتناع القاضي، وا 
 عميو. 2الجزائية ىي باقتناع القاضي واطمئنانو إلى األدلة المطروحة

غير أن حرية القاضي في االقتناع باألدلة المطروحة عميو ال يجب أن تفيم عمى أنيا 
حفاظا حرية تحكمية، بل حرية ليا أصول وضوابط يجب إتباعيا حرصا عمى صيانة الحق و 

                                                           
1

  .036د. محمد حسٌن الحمدانً ود. نوفل علً الصفو، مرجع سابق، ص  

2
، 0202، د.م.ج.ج، بن عكنون، الجزائر، د.ر.ط، 0أحمد شوقً الشلقانً، مبادئ اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري، ج  

  .007، د. محمد عٌد الغرٌب، مرجع سابق، ص 440ص 
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، مما يعني أن ىذه الحرية ليست مطمقة بل مقيدة، 1عمى قدسية وحسن تطبيق القانون
فالقاضي ال يمكنو بناء اقتناعو عمى أي دليل كيف ما كان بل ىو ممزم بضرورة أن يكون 
الدليل الذي يستند إليو في حكمو مقبوال في الدعوى، ولن يكون كذلك إال إذا كان الدليل 

ل في أوراق الدعوى ومطروح بالجمسة لمناقشتو ىذا فيما يتعمق بمحل أو ولو أص 2مشروعا
موضوع االقتناع، أما بخصوص االقتناع ذاتو فإنو ينبغي أن يكون منطقيا مبنيا عمى درجة 

 من الجزم واليقين الذي يخمو من الشك.

ن نص المشرع عمى حريتو في تأسيس  وواضح مما تقدم، أن القاضي الجزائي وا 
من خبلل سمطتو الواسعة في تقدير األدلة إال أن ىناك مجموعة من الضوابط التي  اقتناعو

 ذلك أمر منطقي، إذ ال، و 3ىذا االقتناعوضعيا المشرع الجزائري وذلك لتنظيم الوصول إلى 
بعضيا يتعمق بموضوع االقتناع والبعض اآلخر يتصل  ، ىذه األخيرة4حرية بغير ضوابط

 بدرجة االقتناع القضائي. 

 لذا سنقسم الدراسة في ىذا الفصل إلى مبحثين وذلك عمى النحو التالي: 

متعمقة بموضوع االقتناع الالمبحث األول: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي 
 القضائي.

 متعمقة بدرجة االقتناع القضائي.الالمبحث الثاني: ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي 

 

                                                           
1

د. ممدوح خلٌل البحر، نطاق حرٌة القاضً الجنائً فً تكوٌن قناعته الوجدانٌة، مجلة الشرٌعة والقانون، كلٌة القانون، جامعة  

، د. بلجراف سامٌة، أثر تخصص القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلة 343، ص 0224، ٌونٌو 00اإلمارات العربٌة المتحدة، ع 

، ٌناٌر 00نٌة والسٌاسٌة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة الشهٌد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ع الجنائٌة، مجلة العلوم القانو

 . 59، ص 0206
2

رشٌدة بوكر، الدلٌل االلكترونً ومدى حجٌته فً اإلثبات الجزائً فً القانون الجزائري، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة  

 .300، ص 0200، 0، ع 07، المجلد والقانونٌة، جامعة دمشق، سورٌا
3

 .050د. محمد حسٌن الحمدانً، د. نوفل علً الصفو، مرجع سابق، ص  

د. عبد القادر محمد القٌسً، تعذٌب المتهم لحمله على االعتراف بٌن الجرٌمة والمسؤولٌة، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة،   4

 .329، ص 0206، 0القاهرة، مصر، ط 
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 األوللمبحث ا

 متعمقة بموضوع االقتناع القضائيضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي ال

تسعى قواعد اإلثبات لموصول إلى الحقيقة الواقعية ىذه األخيرة التي لن تأتى إال من 
أحد أىم  ناع القضائياالقت ، وباعتبار1خبلل العممية اإلثباتية المتمثمة في البحث عن الدليل

تمثل جوىر النظرية العامة لئلثبات ال يمكن لمقاضي مباشرتو أو الوصول إليو المبادئ التي 
ما لم يتوافر الدليل الجنائي الذي يعتبر الوسيمة التي يستعين بيا القاضي لموصول إلى 

 .2الحقيقة التي ينشدىا

فالدليل ىو المحل الذي ينصب عميو اقتناع القاضي الجزائي ذلك أن حرية االقتناع 
لتقديرية ويبسطيا عمى األدلة خاصة بالقاضي، من خبلليا يمارس سمطتو ا ىي حرية

ائية، ومن ثم فإن أساس االقتناع القضائي ىو الدليل المطروح أمام القاضي لممناقشة، الجز 
باعتباره قوام الحكم الذي يصدره في الدعوى  3فيو الذي يمد القاضي باالقتناع من عدمو

 متو.ومبلئ لجزائية ولو أن يقدر أىميتوا

يستمد اقتناعو من أي دليل ليست  ، فإن سمطة القاضي الجزائي في أنومما تقدم
مطمقة بل وضع ليا المشرع ضوابط تتحصل أساسا في مشروعية الدليل الجنائي الذي يشد 

 اقتناع القاضي ومناقشة الدليل الذي ينبغي أن يكون لو مأخذ من أصول أوراق الخصوم.

 مشروعية الدليل الجنائي في مطمبين، نتناول في المطمب األولونعالج ىذه الضوابط 
 .مناقشة الدليل الجنائي وفي المطمب الثاني

                                                           
1

مصطفى، التجارة االلكترونٌة ومكافحة الجرٌمة المعلوماتٌة "قواعد اإلثبات المدنً والتجاري"، دار الكتاب الحدٌث،  د. معوان 

 .7، ص 0228، 0القاهرة، مصر، ط 
2

ات د. محمد محمد األلفً، أسباب الحفظ و البراءة، بحث مقدم إلى الدورة التدرٌبٌة "التحقٌق المتقدم فً قضاٌا المخدرات والمؤثر 

 . 7، بكلٌة التدرٌب، قسم البرامج التدرٌبٌة الرٌاض، السعودٌة،  ص0204مارس  6 -0العقلٌة"، خالل الفترة 
3

د. إحمود فالح الخرابشة، اإلشكاالت اإلجرائٌة للشهادة فً المسائل الجزائٌة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر و التوزٌع، عمان،  

 .302، ص 0229، 0األردن، ط 



98 
 

 المطمب األول: مشروعية الدليل الجنائي

يعتبر الدليل الجنائي الوسيمة التي يستعين بيا القاضي الستخبلص حقيقة الوقائع 
عمال حكم القانون عمييا ن  ، وعمى1المعروضة عميو  وا  ىذا األساس فإن القاضي الجزائي وا 

كان يتمتع بسمطة تقديرية واسعة في األخذ بأي دليل متى اطمأن إليو وذلك في سبيل 
الوصول إلى الحقيقة، إال أن ذلك ال يعني أن أي دليل يكون مقبوال أمام القضاء، إذ ال شك 

نون الجزائي الموضوعي أن مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات الذي يستقيم عميو بنيان القا
واإلجرائي ينعكس عمى أدلة اإلثبات الجزائي باعتباره الضمان الحقيقي النطباقو فيفرض 

 .2خضوعيا ىي األخرى لمبدأ المشروعية

ولذلك ال يكون الدليل مشروعا ومن ثم مقبوال لعممية التقدير إال إذا جرت عممية 
راءات صحيحة وسميمة قانونا، واستخدام البحث أو الحصول عميو وتقديمو لمقضاء بإتباع إج

طرق ووسائل مشروعة بشكل يضمن تحقيق التوازن بين مصمحة المجتمع في العقاب 
 .3ومصمحة المتيم في احترام كرامتو اإلنسانية  وحقوقو

القاضي الجزائي في فمشروعية الدليل الجنائي يعتبر أحد الضوابط الواردة عمى سمطة 
ابط لن يتحقق إال بتوافر أمرين، األول يتطمب أن يتم البحث عن وىذا الض تقدير األدلة،

الدليل بإتباع إجراءات مشروعة والثاني أن يستخدم في سبيل الحصول عمى ىذا الدليل 
 وسائل مشروعة.

وعمى ضوء ذلك، نتناول دراسة ىذا المطمب في فرعيين، نبين في الفرع األول 
نائي، ونتطرق في الفرع الثاني لمشروعية وسائل الدليل الج روعية إجراءات الحصول عمىمش

 اإلثبات الجنائي.
                                                           

1
 .000. أشرف عبد القادر قندٌل، مرجع سابق، ص د 

2
د. محمد زكً أبو عامر، اإلثبات فً المواد الجنائٌة " محاولة فقهٌة وعملٌة إلرساء نظرٌة عامة "، دار الجامعة الجدٌدة،  

 .009، ص 0200اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 
3

اإلثبات الجنائً، دار الثقافة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ط  إلهام صالح بن خلٌفة، دور البصمات و اآلثار المادٌة األخرى فً 

 .004، ص 0204، 0
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 الفرع األول: مشروعية إجراءات الحصول عمى الدليل الجنائي

تشكل المشروعية الجنائية إحدى الدعائم والقواعد األساسية التي يخضع ليا القانون 
ا ما أمكن القبض عميو الجزائي عمى أن ىذه القاعدة وحدىا ال تكفي لحماية حرية اإلنسان إذ

أو حبسو أو اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحاكمتو مع افتراض إدانتو، ويؤدي ىذا الوضع إلى 
قصور الحماية التي يكفميا مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بقانون، لذلك كان من الضروري 

يم عمى نحو استكمال ىذه القاعدة بقاعدة ثانية تحكم تنظيم اإلجراءات التي تتخذ قبل المت
والتي  1يضمن احترام الحقوق والحريات الفردية، وىذه القاعدة تسمى بالمشروعية اإلجرائية

نعني بيا ضرورة اتفاق اإلجراء مع القواعد القانونية واألنظمة الثابتة في وجدان المجتمع 
 .2المتحضر

زائي عدم وتقتضي المشروعية اإلجرائية بمفيوميا المتقدم وكذا مشروعية اإلثبات الج
فمثل ىذا الدليل ، 3قبول أي دليل يكون البحث أو الحصول عميو قد تم بطريق غير مشروع

ن تم ذلك فبل يعتد بالقيمة التي منحيا القاضي لو ، ذلك  ألن 4ال يجوز لمقاضي تقديره، وا 
ن كان قد أقر حرية اإلثبات كقاعدة عامة ومنح لمقاضي الجزائي سمطة المشرع الجز  ائي وا 

في البحث عن الحقيقة من أي دليل يرتاح إليو حسب تقديره لتكوين اقتناعو القضائي  واسعة
إال أنو قيد ىذه السمطة باشتراط تأسيس ىذا االقتناع عمى الدليل المستمد من إجراءات 

 .5مشروعة

                                                           
1

د. عادل عبد العال خراشى، ضوابط التحري و االستدالل عن الجرائم "فً الفقه اإلسالمً و القانون الوضعً"، دار الجامعة  
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 .459، د. مروك نصر الدٌن، مرجع سابق، ص 692د. أسامة عبد هللا قاٌد، مرجع سابق، ص  
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فالقاضي الجزائي ال يجوز لو أن يبني اقتناعو إال عمى أدلة صحيحة في القانون و 
، ذلك 1شروعة تحترم فييا الحريات وتؤمن الضمانات التي رسميا القانونوليدة إجراءات م

ألن الدليل الجنائي يعتبر وليد إجراء جنائي وعمى ذلك فمتى كان اإلجراء المستمد منو غير 
 .2مشروع كان الدليل بصورة تبعية غير مشروع

حقوق اإلنسان  ويعد اإلجراء الجنائي غير مشروع إذا خالف القواعد القانونية ولم يراع
، وتتحقق مخالفة القواعد القانونية سواء كانت قواعد موضوعية أو شكمية، 3والمواثيق الدولية

ويقصد بالقواعد الموضوعية تمك التي تحدد األحوال التي يجوز فييا ممارسة اإلجراء 
ال كنا بصدد إجراء غير مشروع، أما القواعد الشكمية فيي التي تنصب عمى ك يفية الجنائي، وا 

 . 4ممارسة اإلجراء

وتطبيقا لذلك، فإنو ال يمكن لمقاضي أن يعتمد عمى األدلة التي لم تراع األسس 
اإلجرائية المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية والمتعمقة بالتفتيش واالعتراف أو 

لدولة ، وذلك ألن المشرع يحرص عمى أن يتم تقرير سمطة ا5المعاينة أو إجراء ندب الخبراء
 .6في العقاب من خبلل إجراءات مطابقة لمقانون

باعتباره إجراء خطير يترتب عميو مساس بحرمة فبالنسبة إلجراء التفتيش مثبل و 
المساس بحق إلى المسكن، المستمدة من حرمة الشخص ذاتو، والذي من شأنو أن يؤدي 

                                                           
1

 .90ق، ص زبدة مسعود، االقتناع الشخصً للقاضً الجزائري، مرجع ساب 

2
 .06د. مصطفى ٌوسف، مرجع سابق، ص  

3
من اإلعالن العالمً الصادر عام  25لقد ورد النص على االلتزام بمشروعٌة الدلٌل فً االتفاقٌات الدولٌة، حٌث نصت المادة  
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التً تنص  على أنه "كل األدلة التً ٌتم الحصول  08فً مجال حركة إصالح اإلجراءات الجنائٌة بالتوصٌة رقم  0994سبتمبر 

 طرٌق انتهاك حق أساسً للمتهم و األدلة الناتجة عنها تكون باطلة، وال ٌمكن التمسك بها أو مراعاتها ".علٌها عن 
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 .07د. مصطفى ٌوسف، مرجع سابق، ص  
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 .90زبدة مسعود، االقتناع الشخصً للقاضً الجزائري، مرجع سابق، ص  
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رتو عمى ضباط فقد قصر المشرع سمطة مباش، 1المتيم في الحفاظ عمى أسراره الخاصة
الشرطة القضائية، وال يمكنيم القيام بيذا اإلجراء إال بعد الحصول عمى إذن مكتوب صادر 
 من وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق وبرضاء صريح من صاحب المسكن المراد تفتيشو

 ق.إ.ج.من  64و 44وىذا عمبل بأحكام المادتين 

( صباحا 5تيا قبل الساعة الخامسة )كما يحظر القانون إجراء تفتيش المساكن ومعاين
( مساءا، فالتفتيش ال يجوز ليبل إال إذا طمب صاحب المنزل ذلك أو 8وبعد الساعة الثامنة )

وجيت نداءات من الداخل أو في األحوال االستثنائية المقررة قانونا، ومن ذلك جرائم 
، ويترتب 2ق.عمن  348إلى  342المخدرات والجرائم األخرى المنصوص عمييا في المواد 

عمى عدم مراعاة األحكام السابقة، عدم جواز استناد القاضي إلى ما أسفر عنو التفتيش من 
 .  3أدلة ألنو يعد في ىذه الحالة باطبل

و كذلك الحال بالنسبة لبلعتراف فإنو ال يصح لمقاضي االستناد إلى اعتراف المتيم 
ادتو كانت معيبة وقت صدوره أو أنو قد جاء في مرحمة التحقيق االبتدائي إذا تبين لو أن إر 

كأن يكون بعد تحمفيو اليمين أو إثر تعذيبو أو استمد من أوراق تم  ،عمى وجو مخالف لمقانون
الحصول عمييا عن طريق الجريمة كالسرقة أو خيانة األمانة أو إفشاء السر الميني في غير 

 .4األحوال المقرة

اضي أن يعتمد عمى دليل جاء بطريقة مخالفة وعبلوة عمى ذلك، فإنو ال يمكن لمق
لمنظام العام  واآلداب العامة مثل المحرر المسروق أو محاضر استدالالت تم تحريرىا عن 
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بحث األولً أو االستدالل فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، د. حسن الجوخدار، ال 

 .084، ص 0200، 0عمان، األردن، ط 
2
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طريق استراق السمع أو التجسس أو مشاىدة اختمسيا رجال الضبط القضائي من ثقوب 
                                                                              .    1األبواب لما في ذلك من مساس بحرمة المساكن  ومنافاة لآلداب

وليذا فإنو يتوجب عمى القاضي الجزائي أن يستمد اقتناعو في الحكم من خبلل أدلة 
مشروعة، أما األدلة التي جاءت وليدة إجراءات غير قانونية أو باطمة فبل يجوز االعتماد 

ألنيا ال يمكن أن تدخل عنصرا من عناصر تقديره، وذلك تطبيقا عمييا ويجب استبعادىا 
لقاعدة ما بني عمى باطل فيو باطل، وغاية ذلك أن المشرع ييدف إلى اقتضاء حق الدولة 
في العقاب من خبلل إجراءات قانونية نظميا وقننيا واستيدف من وراءىا تحقيق وتأمين 

 .2عن نفسو ضمانات لممتيم و أوليا حقو المقدس في الدفاع

وال شك أن حق الدفاع يمثل أىم الحقوق األساسية لئلنسان، وىو وثيق الصمة 
بالخصومة القضائية إذ يعتبر أحد مفترضات المحاكمة المؤسسة عمى إجراءات مشروعة، 
وغياب ىذا الحق يؤدي بطبيعة الحال إلى تزييف الحقائق، األمر الذي سيضمل القضاء 

ذلك فبل يجوز اقتضاء حق الدولة في العقاب بممارسة سمطات  ، وعمى3ويحجب عنو الحقيقة
جراءات غير مشروعة، فالدليل الذي جاء وليد إجراءات مخالفة لمنظام العام أو األخبلق  وا 

 . 4العامة ال يؤخذ بو ويعتبر دليبل مشبوىا

ذلك أن الخصومة الجزائية تقوم عمى ضمان حرية المتيم ال عمى مجرد إثبات سمطة 
ة في العقاب، ومن ثم يتعين عمى القاضي الجزائي أال يثبت توافر ىذه السمطة اتجاه الدول

، وال يحول دون ذلك أن يكون ىذا 5المتيم إال من خبلل دليل مستمد من إجراءات مشروعة
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الدليل ثابتا في حق المتيم طالما كان مشبوىا وال يتسم مصدره بالنزاىة واحترام القانون، وفي 
ضت محكمة النقض المصرية بأنو "وال يكفي لسبلمة الحكم أن يكون الدليل ىذا المعنى ق

 .1صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع"

ن كان اإلثبات الجزائي حر إال أن  ولئلشارة فإنو في الدول ذات النزعة البلتينية، وا 
قد تم  احترام حقوق الدفاع ونزاىة القضاء تستوجب أن يكون الحصول عمى الدليل الجنائي

مشروعة، كما أن النزاىة ىي مسألة تطفو فوق المشروعية وترتبط  قانونيةوفقا إلجراءات 
بالقيم األخبلقية وبدرجة التمدن وترتكز عمى عبارات العدالة واإلنصاف وكرامة القضاء 

 .2وىيبتو

نما يجب أن  فحرية اإلثبات ال تعني أن تتم عممية الحصول عمى الدليل بأية وسيمة، وا 
ون وفقا لممبادئ التي تفرضيا النزاىة واألخبلق، حيث تشكل النزاىة األسموب الذي يجب تك

، 3أن يكون فيو البحث عن األدلة، بما يتفق مع احترام الحقوق الفردية والكرامة اإلنسانية
وذلك ألن العبرة ليست بتوافر األدلة وحدىا، ولكن بنزاىة وشرعية تحصيميا حتى تكون 

 . 4ة المحاكمة وال يشوبيا البطبلنمقبولة في مرحم

فالمسألة ىنا تتعمق باحترام الحرية الشخصية وعدم االعتداء عمييا في سبيل الحصول 
عمى أدلة اإلثبات، ويتطمب األمر التوفيق بين جانبين ضمان حرية المتيم من جية وضمان 

جاز القانون سمطة الدولة في العقاب من جية أخرى وعدم تغميب جانب عمى آخر، ولذلك أ
المساس بالحرية الشخصية أو الفردية في حدود معينة من أجل الوصول إلى الحقيقة، ولكنو 
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أحاط ذلك بقيود وضمانات معينة يجب احتراميا حتى ال يتغمب جانب سمطة الدولة في 
 .1العقاب عمى جانب احترام الحرية الفردية

مختمف مراحل الخصومة  وبالتالي يجب مراعاة إجراءات الحصول عمى الدليل في
الجزائية، ألن مشروعية اإلثبات تشمل كافة السمطات المكمفة بالبحث عن األدلة وجمعيا 
وتقديرىا، فبالنسبة لمرحمة جمع االستدالالت، فإن القانون قد أجاز لرجال الضبطية القضائية 

قاضي الموضوع القيام ببعض اإلجراءات وىذه األخيرة ال تكون مشروعة ومن ثم مقبولة أمام 
 إذا لم تحترم في اتخاذىا سائر القواعد الجوىرية التي تحكم سير ىذه المرحمة.

وفي مرحمة التحقيق االبتدائي التي يتم من خبلليا البحث عن األدلة واستقصائيا فإنو 
ينبغي أن يكون التحقيق محايدا نزييا من األساليب الخداعية ومراعيا لجميع األسس 

تكون اإلجراءات المتعمقة بو مستوفية لكافة الشروط التي تطمبيا القانون لكي  ، وأن2القانونية
 تنتج آثارىا القانونية.

أما في مرحمة المحاكمة وعمى الرغم من أن غرضيا ىو تمحيص األدلة المتوافرة في 
الدعوى، فإنو إذا ما رأى القاضي إجراء تحقيق جديد أو استكمال التحقيق السابق فإنو حينئذ 

متزم بجميع القواعد واألسس التي يستمزميا القانون لصحة اإلجراءات المقررة لمبحث عن ي
 .3األدلة وجمعيا

ويترتب عمى ما تقدم، أن كل دليل سبق تحصيمو في مرحمتي جمع االستدالالت أو 
التحقيق يجب طرحو أمام القاضي الجزائي إلخضاعو لعممية التقدير، عمى أن ىذا الدليل ال 

بوال ما لم تحترم أثناء إجراءات الحصول عميو قاعدة المشروعية اإلجرائية ألن الدليل يكون مق
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المطروح خبلل مرحمة المحاكمة غير منقطع الصمة بإجراءات تحصيمو سواء كانت في 
 .1مرحمة جمع االستدالالت أو مرحمة التحقيق االبتدائي

ر المشروعية فإن ىذه فمتى تم الحصول عمى الدليل بإتباع إجراءات تخرج عن إطا
 اإلجراءات يمحقيا البطبلن، ومتى تقرر بطبلن أي إجراء من اإلجراءات، وجب عمى القاضي

وما يترتب عمى ىذه األخيرة من آثار، وىذا ما قررتو  استبعاد كل ما ينتج عنو من أدلة
تسحب من ممف التحقيق أوراق  الجزائري بنصيا عمى أنو " ق.إ.جمن  160المادة 
 اءات التي أبطمت وتودع لدى قمم كتاب المجمس القضائي.اإلجر 

ال تعرضوا  ويحظر الرجوع إلييا الستنباط عناصر أو اتيامات ضد الخصوم في المرافعات وا 
 لجزاء تأديبي بالنسبة لمقضاة ومحاكمة تأديبية لممحامين المدافعين أمام مجمسيم التأديبي ". 

مضمانات التي فرضيا المشرع لممحافظة واستبعاد القاضي تمك األدلة ىو تطبيق ل
، وفي حالة امتناع القاضي عن القيام بذلك كان 2عمى حرية األفراد و كرامتيم وحرمة منازليم

حكمو باطبل وفقا لقاعدة "ما بني عمى الباطل فيو باطل"، إذ ال يجوز أن يؤسس قاضي 
تمد منو الدليل يترتب الموضوع حكمو عمى دليل لحقو سبب يبطمو ألن بطبلن اإلجراء المس

، وىو ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية في قرارىا الذي جاء 3عميو بطبلن الدليل ذاتو
فيو " ما دام أن الثابت من مدونات الحكم أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ 

ك، ومن ثم إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبو من النيابة العامة صاحبة الوالية في ذل
يكون ىذا اإلجراء بالصورة التي أوردىا الحكم عنو في مدوناتو قد وقع باطبل وينسحب ىذا 

 .4البطبلن عمى الدليل المستمد منو و المعول عميو في قضاء الحكم "
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ولذلك فإن عدم مراعاة القاضي لضابط مشروعية الدليل الجنائي وما يتضمنو من 
نيا ييدر قيمة ىذا الدليل ويصف قضاءه بالبطبلن ويجعل مشروعية لئلجراءات التي يستمد م
 .1حكمو بالتالي معيبا مستوجبا لمنقض

وبناء عمى ما تقدم، فإنو ال يجوز لمقاضي الجزائي أن يعتمد عمى دليل يستمد منو 
اقتناعو ويكون ىذا الدليل باطبل ومجردا من القيمة القانونية في االقتناع، بل البد أن يكون 

يل مطابقا لمنصوص المقررة لضمانات الحرية الفردية وكذلك األسس العامة ىذا الدل
لئلجراءات الجزائية والمبادئ القانونية العامة كالمبادئ والقواعد التي توجب احترام قيم العدالة 

 .2وأخبلقياتيا والنزاىة في الحصول عمى الدليل واحترام حقوق الدفاع

لسياق، أنو إذا كان القاضي ال يجوز لو أن يستند لكن ما بجدر اإلشارة إليو في ىذا ا
عمى دليل باطل في الحكم باإلدانة، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة لمحكم بالبراءة حيث ذىبت 

، وأساس 3محكمة النقض المصرية إلى أنو ال يشترط أن يكون دليل البراءة وليد إجراء مشروع
غير مكمف بإثبات براءتو و إنما يكفي أن ىذا الرأي أن األصل في اإلنسان البراءة، وىو 

يشكك القاضي في صحة إسناد التيمة إليو، ىذا باإلضافة إلى أن بطبلن دليل اإلدانة الذي 
تولد عن إجراء غير مشروع إنما شرع أساسا لضمان حرية المتيم، فبل يجوز أن ينقمب ىذا 

 . 4الضمان وباال عميو
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.إ.ج الجزائري على أنه " ال ٌجوز أن ٌبنى الطعن بالنقض إال على أحد األوجه فً فقرتها الثالثة من ق 522حٌث نصت المادة  

 مخالفة قواعد جوهرٌة فً اإلجراءات". -اآلتٌة: 
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 .300رشٌدة بوكر، مرجع سابق، ص  
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ة على جاء فً قرار محكمة النقض المصرٌة بأنه "ٌشترط فً دلٌل اإلدانة أن ٌكون مشروعا، إذ ال ٌجوز أن تبنى إدانة صحٌح 

دلٌل باطل فً القانون إال أن المشروعٌة لٌست بشرط واجب فً دلٌل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ األساسٌة فً اإلجراءات الجنائٌة 
أن كل متهم ٌتمتع بقرٌنة البراءة إلى أن ٌحكم بإدانته بحكم بات. وأنه إلى أن ٌصدر هذا الحكم له الحرٌة الكاملة فً اختٌار وسائل 

بقدر ما ٌسعفه مركزه فً الدعوى وما تحٌط به نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر و غٌرها من العوارض الطبٌعٌة دفاعه 
لضعف النفوس البشرٌة، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فً الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا ٌعلو على حقوق الهٌئة 

قدر ما ٌؤذٌها و ٌؤذي العدالة معا إدانة بريء. هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون، فٌما االجتماعٌة التً ال ٌضٌرها تبرئة مذنب ب
عدا ما استلزمه من وسائل خاصة لإلثبات، فتح بابه أمام القاضً الجنائً على مصراعٌه ٌختار من طرقه ما ٌراه موصال إلى 

ة مطلقة فً تقدٌر ما ٌعرض علٌه ووزن قوته التدلٌلٌة فً الكشف عن الحقٌقة وٌزن قوة اإلثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرٌ
كل حالة حسبما ٌستفاد من وقائع الدعوى وظروفها مما ال ٌقبل معه تقٌٌد حرٌة المحكمة فً دلٌل البراءة باشتراط مماثل لما هو 

 (.    3وما بعدها، ) الهامش رقم  60مطلوب فً دلٌل اإلدانة"، د. محمد عٌد الغرٌب، مرجع سابق، ص 
4

 .63نفس المرجع، ص  



107 
 

جرى عميو القضاء المصري فيما يتعمق  أن ىذا التمييز الذي ،ومن وجية نظرنا
باشتراط مشروعية اإلجراءات بالنسبة لمحكم بالبراءة دون اإلدانة ال يتماشى ومقتضيات 
النزاىة التي يتطمب توافرىا لدى القاضي الجزائي الذي يتوجب عميو احترام مبدأ الشرعية 

 اإلجرائية سواء تعمق األمر بإدانة متيم أو تبرئتو.   

 لثاني: مشروعية وسائل اإلثبات الجنائيالفرع ا

إذا كان اليدف األساسي من الدعوى الجزائية ىو استجبلء الحقيقة، فإنو ال يجوز 
الوصول إلى ىذه األخيرة بأية وسيمة، فاحترام حقوق الدفاع، وحماية الكرامة اإلنسانية ونزاىة 

بحث عن الحقيقة وسائل القضاء تقتضي أن تكون الوسائل التي يمجأ إلييا القاضي في ال
، وبالتالي فإن حرية القاضي الجزائي في تأسيس اقتناعو ترد عمييا ضوابط تتمثل 1مشروعة

 .2في ضرورة مراعاة المشروعية في اختيار وقبول وسائل اإلثبات الجزائي

ولتحقيق ضابط المشروعية يجب عمى القاضي االبتعاد عن الطرق والوسائل غير 
أنيا إىدار حقوق وحريات األفراد والتي يترتب عمييا البطبلن، فإذا كان القانونية التي من ش

من الجائز لمقاضي االستعانة بأي وسيمة تمكنو من الوصول إلى الحقيقة فإنو في المقابل 
مقيد بكون ىذه الوسائل مشروعة في حد ذاتيا، وعمة ذلك أن الغاية ال تبرر الوسيمة، فإذا 

الوصول إلى الحقيقة فإن ىذه الغاية ال تبرر سوى الوسائل  كان غرض القاضي الجزائي ىو
 المشروعة دون غيرىا.

وتعد الوسيمة مشروعة متى كانت مطابقة لمقانون سواء في نصوصو أو مبادئو 
العامة، أما إذا كانت مخالفة لذلك تعين عمى القاضي عدم المجوء إلييا، ولو كان من المؤكد 

ظيارىاأن ليا فائدة في كشف الحقيقة   .3وا 
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وتأسيسا عمى ذلك، ال يمكن لمقاضي قبول األدلة التي تنجم عن استخدام الوسائل 
غير المشروعة في التحقيق كالتعذيب البدني أو اإلكراه المعنوي، وغيرىا من أشكال االعتداء 
عمى جسد المتيم، حيث جاء في توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات 

بأن األدلة التي يتم الحصول عمييا  1979سبتمبر  22إلى  16ىامبورغ من المنعقد في 
والقسوة والمعامبلت  لمحقوق اإلنسانية كالتعذيبمباشرة بوسائل تعتبر في حد ذاتيا انتياكا 

ن كان قد خول لجيات التحقيق  المذلة وغير اإلنسانية تعد غير مشروعة وباطمة، فالقانون وا 
زمة لمتحقيق في الدعوى والفصل فييا، إال أنو قد أحاط ىذه والمحاكمة السمطات البل

 .1السمطات بالضمانات التي تكفل عدم إساءة استخداميا وبما يضمن حقوق المتيم أيضا

وعميو إذا كانت الوسائل التقميدية كالتعذيب واإلكراه غير مشروعة فإنو قد ظيرت إلى 
ي، فما مدى مشروعيتيا وصبلحيتيا جنائاإلثبات ال ممية حديثة في مجالجانب ذلك وسائل ع

 في تكوين اقتناع القاضي الجزائي؟

لقد أحدث التقدم العممي طفرة ىائمة في مجاالت كثيرة والسيما في مجال الكشف عن 
ثباتيا ونسبتيا إلى فاعميا، وذلك عن طريق االستعانة بالوسائل التي يكشف عنيا  الجريمة  وا 

العممية تمك التي تباشر أو تقع عمى الفرد ويكون من شأنيا  ، ويقصد بالوسائل2العمم الحديث
 .3أن ال تجعل في مقدوره التحكم في إرادتو في شأن ما يريد اإلفضاء أو عدم البوح بو

ئي، ذلك أن التقدم صة في ميدان اإلثبات الجناوتطرح الوسائل العممية مشاكل خا
ئل جديدة يمكن استخداميا في العممي الحديث قد وضع تحت تصرف القاضي الجزائي وسا

ىل استخدام الوسائل العممية  ، لكن التساؤل الذي يطرح في ىذا الصدد4إظيار الحقيقة
ي في مجال اإلثبات الحديثة كجياز كشف الكذب والتحميل التخديري والتنويم المغناطيس
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اعتبرنا ىذه  ائي يعتبر عدوانا عمى الحرية الفردية لممتيم أم ال يعتبر كذلك؟ ألنو إذاالجن
الوسائل ال تمس الحرية الفردية خضعت لمقاعدة العامة في اقتناع القاضي عند الحكم في 
ن كان العكس أي أنيا تمس الحرية الفردية تعين استبعادىا كوسيمة إثبات في  الدعوى، وا 

د وبصياغة أخرى ىل استخدام الوسائل العممية الحديثة في إثبات الجريمة يع1المواد الجزائية
ذا كان كذلك فيل يجوز لمقاضي الجزائي أن يؤسس اقتناعو بناء عمى األدلة  مشروعا؟ وا 

 المحصل عمييا عن طريق ىذه الوسائل؟

إن اإلجابة عمى ىذا التساؤل تقتضي منا التطرق إلى بعض الوسائل العممية الحديثة 
ناع القاضي لمعرفة مدى مشروعيتيا في ميدان اإلثبات ومن ثم صبلحيتيا في تكوين اقت

 الجزائي.

 جياز كشف الكذب:  -1

التي قد يستعان بيا الوسائل العممية الحديثة نسبيا بين جياز كشف الكذب من  يعد
حيث يعمل عمى تحديد ردود الفعل الداخمية لمكشف عن قضايا ، 2في مسائل البحث الجنائي

وظيفتو في تسجيل  ، وىو عبارة عن جياز آلي كيربائي تتمثل3معينة أو ذكر بعض الحقائق
بعض التغييرات الفسيولوجية التي تتعمق بضغط الدم وحركة التنفس و رد الفعل النفسي 

، وبما أنو ترافق الكذب عادة 4الجمفاني الذي يعتري الشخص خبلل مرحمة التحقيق
اضطرابات فسيولوجية تحدث عند الشخص الذي يتعمد اإلدالء بقول كاذب فإنو يغدو ممكنا، 
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استقبال ىذه التغييرات الفسيولوجية ورصدىا، تحديد مدى صدق األقوال التي يدلي من خبلل 
 .1بيا الشخص الخاضع لمفحص أو كذبيا

ومن الناحية العممية ال يمكن االطمئنان إلى النتائج التي يتم الحصول عمييا عن 
ث طريق جياز كشف الكذب بصورة قاطعة، وذلك نظرا لممؤثرات التي قد تتدخل في إحدا

، وذلك ألن استعمال الجياز فيو اعتداء عمى الحرية الذىنية لممتيم 2النتائج المتوصل إلييا
لما يثيره من اضطراب انفعالي يجعل تحكمو في انفعاالتو النفسية غير خاضع تماما إلرادتو 
الحرة، كما أنو يمثل مساسا بالسبلمة الجسدية لممتيم، حيث أن ىذا الجياز يمنع الخاضع لو 

 .3الحركة، ما دامت بعض أعضاء جسمو متصمة بأجيزة تسجيل معينة من

وبالتالي فإن استخدام جياز كشف الكذب يشكل إحدى صور اإلكراه المعنوي الذي 
يؤثر فيما يدلي بو الشخص الخاضع لبلختبار من أقوال ولو كان ذلك نتيجة موافقتو 

طبيعة التكوين النفسي لمشخص ، كما يختمف الحكم أيضا عمى ىذه النتائج بحسب 4ورضائو
الذي يخضع لفحص الجياز، فإذا كان ىذا الشخص ذو طبيعة انفعالية أمكن الجياز أن 
يسجل انفعاالتو دون أن يدلي بأقوال كاذبة، و كذلك إذا كان ىذا الشخص ممن يوصفون 

از من بالقدرة عمى السيطرة عمى انفعاالتيم فإنو سيكون بإمكانو الكذب دون أن يتمكن الجي
 .5تسجيل انفعاالت خاصة لديو

ونتيجة لعدم الثقة في النتائج التي يؤدي إلييا استخدام جياز كشف الكذب، فإن الرأي 
الراجح فقيا وقضاء يرفض استعمال ىذا الجياز كوسيمة لمحصول عمى دليل إثبات، وذلك 

إرادة الشخص استنادا إلى أن وظيفة الجياز تعتمد عمى تسجيل انفعاالت تخرج عن سيطرة 
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والتي ال يجوز المساس بيا  1الذي يخضع لبلستجواب وىو ما يتعارض مع حقوق الدفاع
، وىو 3وحقو في حرية الدفاع عن نفسو صادقا كان أم كاذبا 2ومنيا حق المتيم في الصمت

نفس المسمك الذي تبنتو المؤتمرات والندوات المختمفة حيث أوصى المؤتمر الدولي لقانون 
بعدم جواز استخدام مثل ىذه األجيزة  1960الجزائية المنعقد في شيكاغو سنة  اإلجراءات

وأن االعتراف الذي يتم الحصول عميو من المتيم نتيجة الستخدام ىذه األجيزة يعد باطبل وال 
 . 4يعول عميو

وتبعا لذلك ذىب القضاء الفرنسي إلى استبعاد المجوء إلى جياز كشف األكاذيب 
ى كون استعمال ىذا األخير ال يضمن بطريقة مؤكدة الوصول إلى مستندا في ذلك إل

الحقيقة، كما يشكل إخبلال بحق المتيم في التزامو الصمت إذا ما رأى في ذلك دفاعا عن 
مصمحتو، ألن المجوء إلى ىذا الجياز يؤدي حتما إلى إخراجو من صمتو، وىذا خرق لحقوق 

 .5الدفاع المعترف لو بيا قانونا

غالبية المحاكم األمريكية األخذ بجياز كشف الكذب كوسيمة من وسائل كما رفضت 
اإلثبات  وذلك عمى أساس أن نتائجو لم تحظ بعد باالعتراف والتأييد العممي، حيث قضت 
محكمة نيويورك أنو " ال يمكن قبول ىذه النتائج المستنبطة من جياز كشف الكذب كدليل 
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ذي يستند إليو والذي يمكن أن يقدم لنا الدليل القانوني عممي الفتقارىا إلى األساس العممي ال
 .1"بصورة مقبولة يطمئن إلييا و إلى دقتيا

 تخديري: التحميل  -2

يقصد بو إدالء المتيم بأقوالو تحت تأثير عقار مخدر يفقده القدرة عمى التحكم في 
 . 2ون تخديرهإرادتو، أو بمعنى آخر أن يدلي بمعمومات أو أقوال ما كان ليدلي بيا د

وتتم ىذه الوسيمة عن طريق إعطاء الشخص بعض العقاقير المخدرة مثل عقار 
بنتوثال الصوديوم الذي يطمق عميو "بمصل الحقيقة"، فتؤدي إلى تخديره بحيث يبقى الجانب 
اإلدراكي سميما خبلل فترة التخدير، بينما يفقد الشخص القدرة عمى االختيار والتحكم اإلرادي 

وبذلك يمكن اكتشاف  3مو أكثر قابمية لئليحاء وتتولد لديو الرغبة في المصارحةمما يجع
 .4الدوافع النفسية والرغبات المكبوتة لديو

ولقد كشفت التجارب أن الفرد الواقع تحت تأثير المخدر ال تكون كل أقوالو صادقة 
الحالة يبقى وصحيحة، فاحتمال أن ال يتطابق ما يدلي بو الشخص الذي يكون في مثل ىذه 

 .5قائما، األمر الذي يؤدي إلى التشكيك في قيمتيا التدليمية

وبالنسبة لمشروعية استخدام التحميل التخديري، فإن غالبية فقياء القانون الجنائي 
تدين االلتجاء إلى استعمال ىذه الوسيمة في مجال اإلثبات وسندىم في ذلك أن ىذه الممارسة 

نسان و كرامتو، كما أن استعمال ىذا المخدر يؤدي إلى تشكل خرقا فادحا لشخصية اإل
اإلخبلل بحقوق الدفاع، فمن حق المتيم أن يبقى صامتا إذا وجد أن مصمحتو في الدفاع عن 
نفسو تقتضي الصمت فبل يجوز إرغامو عمى اإلدالء بأية أقوال، كما أن رضا المتيم ال 
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ت تصدر مع فقدان وعي المتيم وعن يكفي لتبرير المجوء إلى ىذه الوسيمة ألن التصريحا
حالة نفسية ضعيفة وغير واعية، ضف إلى ذلك أن ىذه التقنية غير مؤكدة عمميا لتطبق في 

 .1المجال القضائي، إذ ال يزال األخصائيون يناقشون قيمتيا العممية ومداىا

وبناء عمى ىذه االعتبارات المتعمقة برفض التحميل التخديري لكشف الحقيقة أيدت 
لمؤتمرات الدولية ىذا الرفض حيث أكد المؤتمر الخامس لمقانون المقارن المنعقد ببروكسل ا

عمى أن كل الوسائل العممية المستعممة في المباحث القضائية والتي تؤدي إلى  1958سنة 
خرق كرامة اإلنسان، كالمخدر التحميمي ينبغي نبذىا كوسيمة إثبات، وتأكيدا عمى حظر 

لوسيمة فقد نصت الكثير من تشريعات الدول صراحة عمى ذلك، كما ىو المجوء إلى ىذه ا
عمى عدم مشروعية  والذي نص ق.إ.جن م 136الشأن بالنسبة لمتشريع األلماني في المادة 

استخدام المواد المخدرة لمحصول عمى االعتراف واألمر نفسو بالنسبة لمتشريع النمساوي 
 .2والعراقي

و القضاء حيث قضت محكمة النقض المصرية برفض وىو نفس الموقف الذي أخذ ب
درة استخدام ىذه الوسيمة باعتبارىا من قبيل اإلكراه المادي الذي يؤثر في أقوال المتيم الصا

  .3عتراف الصادر نتيجة ىذا التأثيربناء عمييا، فيشوبيا البطبلن، وبالتالي يجب استبعاد اال

اعتداء عمى السبلمة الجسدية والنفسية  وبالتالي فإن وسيمة التحميل التخديري تمثل
لمخاضع ليا، كما تنطوي عمى نوع من اإلكراه الذي يشل إرادة المتيم، عما يصدر عنو من 
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أقوال ال تكون وليدة إرادة حرة وواعية، ومن ثم ال ينبغي االعتماد عمييا قضائيا باعتبارىا 
 .1وسيمة غير مشروعة

 التنويم المغناطيسي: -3

لمنائم حالة نوم غير طبيعي تتغير فييا الحالة الجسمانية والنفسانية  ىو عبارة عن
األداء العقمي الطبيعي ويتقبل النائم اإليحاء دون محاولة طبيعية إليجاد  اويتغير خبللي

، ويترتب 2التبرير المنطقي لو أو إخضاعو لمنقد الذي يفترض حدوثو في حالة اليقظة العادية
أن ال يكون في استطاعتو ومقدوره السيطرة عمى إرادتو حيث  عمى نوم الشخص مغناطيسيا

تمغى اإلرادة الواعية ليذا الشخص وتسمب حريتو في التصرف فيسترسل في اإلدالء بأقوال 
 .3وىو عاجز عن السيطرة عمييا

وفيما يتعمق بمشروعية التنويم المغناطيسي، فإن غالبية الفقو يتجو إلى رفض استخدام 
ئي وذلك لما تنطوي عميو من مساس بالسبلمة الجسدية مجال اإلثبات الجنا ذه الوسيمة فيى

والنفسية لمخاضع ليا وانتياك ألسرار النفس البشرية مما يشكل عدوانا عمى مقومات 
، باإلضافة إلى أن العمم لم يتوصل بعد بطريقة قاطعة إلى صحة النتائج المستمدة 4اإلنسان

 .5ي تفسير ما يدلي بو الشخص من أقوال تحت تأثيرىامنيا فضبل عن احتمال االختبلف ف

فقد عنيت بعض التشريعات بالنص صراحة عمى تجريم االلتجاء إلى  ،ونتيجة لذلك
أللمانيا االتحادية  ق.إ.جالتنويم المغناطيسي لمحصول عمى اعترافات من المتيمين مثل 

خدرة أو التنويم عمى عدم مشروعية استخدام المواد الم 136/1الذي نص في مادتو 
أن تنويم  78األرجنتيني الذي اعتبر في مادتو .وق.عالمغناطيسي لمحصول عمى االعتراف، 
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، غير أن 1المتيم مغناطيسيا أو إعطاءه مخدرا أو خمرا من قبيل العنف المعاقب عميو
 المشرع الجزائري لم يبين صراحة موقفو من مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي.

لما تقدم، يتعين عمى القاضي الجزائي استبعاد قبول األدلة التي تم الحصول وترتيبا 
عمييا باستخدام الوسائل العممية المذكورة أعبله ألنيا تشكل عدوانا عمى خصوصيات 
اإلنسان واعتداءا جسميا عمى حقو في الدفاع المخول لو بمقتضى القانون مما يوصميا بعدم 

وبالتالي ال يمكن لمقاضي تكوين اقتناعو  ،2الجنائياإلثبات  المشروعية ويمنع من قبوليا في
ال شاب حكمو البطبلن. خضاعيا لعممية التقدير وا   من خبلليا وا 

ويتعين أن ال نستنتج أن اإلثبات باستخدام الوسائل العممية ىو ما يمقى اعتراضا في 
ستعانة بيا في النطاق الجزائي بل العكس حيث توجد وسائل عممية أخرى يمكن لمقاضي اال

، 4، البصمة3مجال اإلثبات كاستخدام أجيزة الرصد إلثبات بعض جرائم السير، تحميل الدم
 أجيزة التصوير وغيرىا من الوسائل العممية التي ليست محل اعتراض في إثبات الجرائم.

لتي يمكن استخداميا الستراق السمع ا غير أنو بالنسبة ألجيزة التسجيل الصوتي
حادثات ونظرا لما تشكمو من مساس بحرمة االتصاالت الخاصة باألفراد، فإن وتسجيل الم

قبول الدليل الجنائي المستمد منيا أمام القاضي الجزائي يتوقف عمى توافر عدة شروط تتمثل 
 فيما يمي: 

  أوال: التأكد من أن الصوت المسجل يخص المتيم

                                                           
1

 .046نقال عن د. عماد إبراهٌم الفقً، مرجع سابق، ص  

2
 .006د. محمد زكً أبو عامر، اإلثبات فً المواد الجزائٌة، مرجع سابق، ص   

3
 دم تحلٌل الدم إلثبات جرٌمة السٌاقة فً حالة سكر.ٌستخ  

4
 0206جوان  09مؤرخ فً  23-06تستخدم البصمة إلثبات العدٌد من الجرائم، وقد أصدر المشرع الجزائري مؤخرا قانون رقم  

 .5، ص 37المتعلق باستعمال البصمة الوراثٌة فً اإلجراءات القضائٌة والتعّرف على األشخاص، ج.ر.ج.ج، ع 



116 
 

 1من وسيمة التسجيل الصوتي يجب عمى القاضي الجزائي عندما يعرض أمامو دليل مستمد
أن يتأكد أوال من أن الصوت المسجل عمى شريط التسجيل خاص بالمتيم من عدمو، وال 
يمكنو حسم ىذا األمر إال بعد االستعانة بخبير في األصوات يكون رأيو استشاريا كون أن 

إجراء القاضي ىو الخبير األعمى، حيث يتولى الخبير أخذ عينة من صوت المتيم ثم يقوم ب
المضاىاة بين ىذه العينة والتسجيبلت لمعرفة ما إذا كان ىذا الصوت يعود إلى المتيم أم ال 

 .2وذلك عن طريق ما يعرف "ببصمة الصوت"

 ثانيا: التأكد من عدم حدوث تعديل بالتسجيل

إن ميمة القاضي ال تتوقف عند حد التأكد من أن الصوت المسجل عمى شريط 
نما يمزم عبلوة عمى ذلك أن يتحقق من سبلمة التسجيل الصوتالتسجيل خاص بالمتيم،  ي وا 

وأن ىذا األخير نظيف وال يحتوي عمى أي تسجيبلت  وذلك بعدم حصول تعديل بالتسجيل
 .3فارغة

 ثالثا: أن يكون التسجيل واضحا

حتى يمكن لمقاضي أن يستند إلى الدليل المستمد من التسجيل الصوتي البد أن يكون 
واضحا، وىو ال يكون كذلك إال إذا كان الشريط الذي تم فيو تسجيل الواقعة ىذا األخير 

اإلجرامية كاممة يحتوي عمى عبارات غير مشوشة بل واضحة ومسموعة بحيث يستطيع 
 القاضي من خبللو االستماع إلى الحديث المسجل بوضوح و أن يستخمص الحقيقة.

وتي وعدم االعتداد بو كدليل ولقد استقر القضاء عمى االلتفات عن التسجيل الص
إدانة متى كان مجيوال بالنسبة لؤلشخاص المتحدثين، أو احتوى عمى فراغات أو جاء بو 
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تشويش أو أصوات غير عادية إذ أن ذلك يدفع القاضي إلى عدم االطمئنان إلى التسجيل 
 والثقة فيو.

مد من وسيمة وبالتالي فإن مخالفة الشروط السالفة الذكر في تحصيل الدليل المست
التسجيل الصوتي يوصمو بعدم المشروعية ويستتبع ذلك امتناع القاضي من تكوين اقتناعو 
عمى ضوء ىذا الدليل، ولئلشارة فإن ىذا األخير قد يتصف بعدم المشروعية في حالة عدم 
احترام اإلجراءات، وفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم مشروعية الدليل 

ن تسجيل تمفوني لمحادثة دّبرىا أثناء التحقيق شرطي بين المتيم وشخص آخر المستمد م
حصل منو عمى إجابات عمى األسئمة التي كان الشرطي قد أعدىا، واعتبر ىذا اإلجراء 

 . 1منافيا لمقواعد القانونية واإلجرائية

 وقد أخذت معظم التشريعات بما في ذلك التشريع الجزائري بضمانات تؤدي إلى عدم
، حيث أوجب 2إساءة استخدام تسجيل المحادثات الشخصية أو الياتفية في اإلثبات الجزائي

المشرع لمباشرة إجراء التسجيل الصوتي الحصول عمى إذن من وكيل الجميورية أو قاضي 
التحقيق وذلك في جرائم واردة عمى سبيل الحصر، باإلضافة إلى مباشرة اإلجراء تحت 

 .ق.إ.جمن  5مكرر  65ر اإلذن وفقا لمقتضيات المادة المراقبة المباشرة لمصد

إذن ومن كل ما سبق، يمكننا القول أن الصفة العممية ليذه الوسائل ليست ىي السبب 
نما السبب الرئيسي وراء استبعاد البعض منيا ىو  الذي يبرر استبعادىا من وسائل اإلثبات، وا 

ىذا من جية وما تشكمو من اعتداء  3ائلعدم دقة النتائج المتوصل إلييا عن طريق ىذه الوس
ومساس بييبة العدالة من جية أخرى، كما أن القاضي الجزائي ممزم  4عمى حقوق اإلنسان

ببناء حكمو عمى أدلة يقينية وليس عمى أدلة مشكوك في صحتيا، فعدم دقة النتائج ىي التي 
                                                           

1
 وما بعدها. 004د. محمد زكً أبو عامر، اإلثبات فً المواد الجنائٌة، مرجع سابق، ص  

2
د. محمد محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً اإلثبات الجنائً، مطبعة السالم الحدٌثة، اإلسماعٌلٌة، مصر، د.ر.ط،  

 وما بعدها. 090، ص 0227
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 وما بعدها. 33د. معتصم خمٌس مشعشع، مرجع سابق، ص  

4
 .400محمد مروان، مرجع سابق، ص  
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الوصول إلى الحقيقة  تفرض عمى القاضي استبعادىا، إضافة إلى ذلك فإن القاضي ال يمكنو
التي ينشدىا باالستناد إلى وسائل يترتب عمييا إىدار حقوق وحريات األفراد، فمعيار قبول 
أي دليل في نطاق اإلثبات الجزائي يرتكز أساسا عمى عدم إىداره لحرية الفرد أو كرامتو 

 مشروعة.  اإلنسانية، وبالتالي ليس بإمكان القاضي قبول دليل جنائي مستمد من وسيمة غير

وصفوة القول، أن حرية القاضي الجزائي في االقتناع مقيدة بضابط مشروعية الدليل 
الجنائي الذي يتطمب وجوب الحصول عمى الدليل في إطار إجراءات احترمت فييا األسس 
القانونية واستعين فييا بوسائل مشروعة، ويترتب عمى مخالفة ذلك بطبلن الدليل المستمد 

بعا لذلك من القيمة القانونية في االقتناع فبل يكون مقبوال لئلثبات أمام وتجرده ت 1منيا
ومن ثم إخضاعو  2القاضي وال يجوز ليذا األخير أن يعتمد عميو ويستمد منو اقتناعو

لسمطتو في التقدير، وىنا ذىبت محكمة النقض البمجيكية إلى القول بأن الدليل يكون غير 
نما كذلك بكل فعل مشروع ليس فقط إذا تم الحصول ع ميو بطريقة أو فعل محظور قانونا، وا 

 .3ال يتفق مع القواعد الجوىرية لئلجراءات الجنائية وال المبادئ العامة لمقانون

 المطمب الثاني: مناقشة الدليل الجنائي

إن مناقشة الدليل الجنائي تعتبر إحدى أىم الضوابط التي ترد عمى سمطة القاضي 
تقدير األدلة، ويقصد بمناقشة الدليل في المواد الجزائية أن القاضي ال يمكن أن الجزائي في 

يؤسس اقتناعو إال عمى عناصر اإلثبات التي طرحت في جمسات المحاكمة وخضعت لحرية 
 . 4مناقشة أطراف الدعوى الجزائية ليا
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التي جاء  ق.إ.جمن  212/2ويستمد ىذا الضابط أساسو القانوني من نص المادة 
فييا "وال يسوغ لمقاضي أن يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات والتي 

، ويفيم من ىذا النص أن القاضي ال يمكن لو أن 1حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو "
يؤسس اقتناعو إال عمى األدلة المستوحاة من أوراق الدعوى وعناصرىا التي طرحت أمامو 

 لمناقشة أطراف الخصومة. بالجمسة وخصصت

وبناء عمى ذلك، يتضح لنا أن ضابط مناقشة الدليل الجنائي يقوم عمى أمرين اثنين، 
أوليما أن يكون الدليل الجنائي ضمن ممف أوراق الدعوى الموضوعة تحت نظر القاضي، 

ني أما األمر الثاني وجوب طرح الدليل بالجمسة لممناقشة وذلك حتى يكون اقتناع القاضي مب
 عمى أساس.

ستتم دراسة ىذا الضابط في فرعين، نتناول في الفرع األول وجود الدليل في  وعميو
 .وجوب طرح الدليل بالجمسة لممناقشةإلى  أوراق الدعوى، ونتطرق في الفرع الثاني

 الفرع األول: وجود الدليل في أوراق الدعوى

ائي تتوقف عمى كون ىذا إن مباشرة القاضي الجزائي لسمطتو في تقدير الدليل الجن
األخير لو أصل ثابت في أوراق الدعوى، فالدليل الذي ال يتحقق فيو ىذا العنصر يكون 
منعدما في نظر القانون استنادا إلى قاعدة وجوب تدوين جميع إجراءات االستدالل 

عن ذلك بقوليا "وال يسوغ لمقاضي أن يبني  من ق.إ.ج 212/2، وقد عبرت المادة 2والتحقيق
راره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات"، وتبعا لذلك قضت المحكمة العميا ق

                                                           
1

من ق.إ.ج المصري التً جاء فٌها " ... و مع ذلك ال ٌجوز له أن ٌبنً حكمه على أي  320ولقد نصت على هذا الضابط المادة  

من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة العراقً بقولها " ال ٌجوز للمحكمة أن  000، و المادة دلٌل لم ٌطرح أمامه فً الجلسة... "

من قانون أصول  048/0تستند فً الدعوى فً حكمها إلى دلٌل لم ٌطرح للمناقشة أو لم ٌشر إلٌه فً الجلسة "، كما نصت المادة 

لى البٌانات التً قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فٌها الخصوم بصورة المحاكمات الجزائٌة األردنً " ال ٌجوز للقاضً أن ٌعتمد إال ع
من مجلة اإلجراءات الجزائٌة التونسً فقد جاء فٌه " ال ٌمكن للحاكم أن ٌبنً حكمه إال على حجج قدمت  050علنٌة" ، أما الفصل 

 :إ.ج الفرنسً على أنهمن ق. 407/0 أثناء المرافعة و تم التناقش فٌها شفوٌا أمامه "، فً حٌن نصت المادة
"Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 

contradictoirement discutées devant lui".  
2

 .505د. فوزٌة عبد الستار، مرجع سابق، ص  



120 
 

في شأن ىذه المادة بأنو " لقضاة الموضوع السمطة المطمقة  -المجمس األعمى سابقا –حاليا 
 .1في تقدير أدلة اإلثبات بدون معقب مادام ما استندوا إليو لو أصل ثابت في أوراق الدعوى "

يجب أن يكون لؤلدلة التي يؤسس عمييا القاضي اقتناعو مصدر في أوراق ولذلك 
الدعوى المطروحة أمامو سواء في محاضر جمع االستدالالت أو التحقيق أو المحاكمة وفي 

، وقد أوجب المشرع تدوين وضبط األدلة المقدمة أثناء المحاكمة 2ذلك ضمانة أكيدة لمعدالة
يتسنى لمقاضي اإلطبلع عمييا مقدما قبل إصدار  وىذا حتى 3في سجل جمسات المحكمة

، وتكون األدلة التي يستند إلييا في الحكم قائمة وثابتة بأوراق الدعوى منعا لمتحكم 4حكمو
، باعتبار أن القاضي يمكنو أن يرجع إلى محضر أو مذكرة الجمسة 5القضائي وتحقيقا لمعدالة

ن كان قد لتقدير شيادة الشاىد، فالشيادة التي لم تدون ال  يجوز االعتماد عمييا في الحكم وا 
، باإلضافة إلى ذلك فإن ىذا التدوين يمكن المحكمة المطعون 6تم سماعيا بحضور الخصوم

 .7أماميا من تقدير الحكم من حيث استخبلصو لؤلدلة السائغة

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز المبنانية "حيث تبين أن الحكم المطعون فيو استند 
ما استند إليو من أسباب التجريم في الشيادة "ر.ك" وتبين من مرافعة ضبط المحاكمة أن في

الشاىد "ر.ك" لم يسبق لو أن أدلى بإفادة وبالتالي يكون استناد المحكمة إلى شيادتو، استنادا 
 .8إلى واقعة لم تحصل وىي مخالفة قانونية تستوجب النقض"
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، مرجع سابق، ص 0دادي، االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة، ج ، جٌاللً بغ25/20/0980قرار بتارٌخ  05804ملف رقم  

06. 
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ضي عند تكوين اقتناعو بعناصر الدعوى وأدلتيا وترتيبا لما تقدم، يجب أن يمتزم القا
المقدمة في معرض المرافعات، سواء كانت ىذه األدلة قدمت من قبل أطراف الدعوى، أو أن 
القاضي قد قام بدور إيجابي لمبحث عن ىذه األدلة والوصول إلى الحقيقة، عن طريق إجراء 

في حكمو إلى دليل ليس لو أصل تحقيق تكميمي، وبالتالي فإنو ال يجوز لمقاضي أن يستند 
، وفي ىذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية "يجب عمى المحكمة أن 1في أوراق الدعوى

ال تبني حكميا إال عمى أسس صحيحة من أوراق الدعوى  وعناصرىا وأن يكون دليميا فيما 
ذا أقام الحكم المطعون بو قضاءه عمى ما ال أصل لو  انتيت إليو قائما عمى تمك األوراق، وا 

 .2في التحقيقات فإنو يكون باطبل"

وبالتالي يعد الحكم باطبل إذا كان مبنيا عمى واقعة ال سند ليا في أوراق ممف القضية 
، وىو ما أكدتو محكمة النقض 3وذلك ألنو يكون مخالفا لممبادئ القانونية الخاصة باإلثبات

ن تستنتج من الوقائع والظروف الثابتة المصرية في قرارىا الذي جاء فيو " إذا جاز لممحكمة أ
ما يؤدي إلى اعتقادىا إال أنو ال يجوز ليا أن تبني كل الحكم في نقطتو الجوىرية الحساسة 
عمى وقائع تفرضيا ثابتة فرضا من عند نفسيا دون أن يشيد بيا أحد، و كل حكم يبنى في 

أنو حكم باطل لمخالفتو  جوىره عمى مثل ىذه الفروض التي ال أساس ليا من الواقع ال شك
 . 4لممبادئ القانونية األساسية الخاصة باإلثبات"

ومراعاة القاضي الجزائي ليذا العنصر المتعمق بوجود الدليل في أوراق الدعوى يترتب 
عميو عدم جواز اعتماد القاضي عمى عممو الشخصي في تأسيس اقتناعو، فالقاعدة العامة 

يحكم إال بما استخمصو من التحقيقات التي يجرييا أثناء في اإلثبات تمزم القاضي بأن ال 
 .5المرافعات
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ويقصد بعمم القاضي الشخصي تمك المعمومات التي يحصل عمييا من خارج مجمس 
، ويمكن تعريفو 1القضاء باعتباره فردا من عامة الناس وليس باعتباره قاضيا في الدعوى

صل عمييا القاضي خارج نطاق الدعوى أيضا بأنو المعمومات الشخصية التي  يكون  قد ح
المطروحة أمامو، والتي من الممكن أن تؤثر في تكوين قناعتو عند ممارسة سمطتو في تقدير 

 .2األدلة

والحكمة من عدم السماح لمقاضي أن يحكم بناء عمى عممو الشخصي ىو عدم جواز 
ة ال تقبل إال بعد ، السيما أن الشياد3الجمع بين صفة القاضي وصفة الشاىد في آن واحد

ذا  أداء اليمين، كما تحتاج أيضا إلى التمحيص والتقدير حتى يمكن التحقق من صدقيا، وا 
كان مصدر ىذه الشيادة القاضي نفسو، فإنو سوف يتعذر عميو القيام بعممية تمحيص وتقدير 

 .4تمك الشيادة

لة أخرى ألن كما ال يجوز لمقاضي أن يستند إلى معموماتو الشخصية باإلضافة مع أد
األدلة الجنائية متساندة، وال يعرف مبمغ تأثير كل منيا عمى ضمير القاضي، ولذلك يجدر 
بالقاضي الذي توافرت لديو معمومات خاصة بالدعوى المعروضة أمامو أن يتنحى عن 
الفصل فييا وذلك خشية تأثره بمعموماتو الشخصية في الدعوى، وأن يتقدم إلى المحكمة 

و كشاىد فحسب حتى يتمكن الخصوم من مناقشة المعمومات التي حصل عمييا إلبداء أقوال
 .5خارج مجمس القضاء

ويختمف األساس القانوني الذي يستند إليو لمنع القاضي من القضاء بعممو الشخصي، 
حيث ذىب البعض إلى أن ىذا المنع يتأسس عمى مبدأ حياد القاضي بمفيومو السمبي والذي 
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ي من الدعوى موقفا سمبيا، وعدم السماح لو بالبحث بنفسو عن نعني بو وقوف القاض
عناصر الدعوى، ووفقا ليذا المفيوم فإنو ال يجوز لمقاضي أن يتدخل في جمع أدلة اإلثبات، 
فميس لو أن يبحث عن األدلة الجزائية التي يستطيع من خبلليا كشف حقيقة الوقائع 

 .1المطروحة عميو حتى يتكون اقتناعو

إن القاضي يمنع عميو إضافة وقائع لم يستند إلييا الخصوم، و إال كان ذلك ومن ثم ف
يمتنع عميو تكوين اقتناعو أو قضائو  القضائيحياد القضاء بالعمم الشخصي، فاستنادا لمبدأ 

عمى عمم شخصي متعمق بوقائع الدعوى، ومستمد من عناصر تقع خارج نطاقيا وال صمة 
، وعميو فإن ىذا المبدأ يتجمى بوضوح في منع 2طبللمخصوم بيا، و إال كان حكمو با

القاضي من القضاء بعممو الشخصي عن واقعة من وقائع الدعوى،  والعمة في ذلك أن عمم 
القاضي ىنا إنما يعد بمثابة دليل قدم في الدعوى، وىو بذلك دليل في غير محمو إذ القاضي 

 .3ليس خصما

د استعمال سمطتو في تقدير األدلة أن كما يستمزم الحياد القضائي من القاضي عن
يتولى عممية تقدير ىذه األخيرة بصفة موضوعية، دون أن يتأثر في تقديرىا بمصمحة أو رأي 

نما عميو أن يتجرد عن المصالح والعواطف الشخصية  .4سابق أو أي تأثير آخر، وا 

حقوق  ولقد ذىب رأي آخر إلى القول بأن ىذا المنع يقوم أساسو عمى مبدأ احترام
الدفاع، فمتى كان من حق الخصم مناقشة األدلة التي تقدم في الدعوى، فميس من سمطة 

، فالمعمومات الشخصية التي يستند إلييا 5القاضي االعتماد عمى دليل لم يعمم بو الخصوم
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القاضي تعتبر في الواقع مفاجأة لمخصوم إن لم تناقش بمعرفتيم، ولم يتم إثباتيا في إطار 
 .1لخصومةإجراءات ا

وعمى العكس من ذلك يرى البعض أن منع القاضي من الحكم بمعموماتو الشخصية 
ال يتأتى من مبدأ حق الخصوم في مناقشة األدلة التي تقدم في الدعوى الجزائية المطروحة 
نما يتأتى من أن ما شاىده القاضي أو سمعو مما يتصل بوقائع القضية سوف يؤثر  أمامو، وا 

لقاضي، بل قد يشل ىذا التقدير، وىو عندئذ يصمح أن يكون شاىدا في حتما في تقدير ا
القضية ليقدر قاضي آخر شيادتو، وال يصمح أن يكون قاضيا، و إال اعتبر قاضيا وشاىدا 

 .2في نفس الوقت وىو ما ال يجوز

أن مخالفة قاعدة عدم جواز قضاء القاضي استنادا إلى معموماتو  ،وغني عن البيان
تي حصل عمييا خارج الجمسة أي خارج نطاق المرافعات والمناقشات التي الشخصية وال

، لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ببطبلن الحكم 3أجريت فييا تؤدي إلى بطبلن الحكم
الذي يقبل أو يرفض طريقا من طرق االتيام والدفاع بناء عمى المعمومات التي استقاىا 

وجوب حصول اإلجراءات بحضور الخصوم وأنو  القاضي خارج الدعوى لمخالفة ذلك لمبدأ
ال يجوز لمقاضي أن يكون اعتقادا و يبني حكمو من نتيجة أبحاثو الشخصية التي أجراىا 
خارج الجمسة في غيبة الخصوم، وكذلك يبطل الحكم الذي يصدر ببراءة المتيم بناء عمى 

ه بصفة غير معمومات القاضي الشخصية عن حالة المكان أو بناء عمى تحقيق أجرا
 .4رسمية

غير أنو ليذه القاعدة حدودىا فيي ال تعني بشكل مطمق أنو محظور عمى القاضي 
أن يبذل جيدا ذاتيا لتحري الحقيقة حول وقائع الدعوى وال تمس بدوره اإليجابي، إذ ال ينبغي 

                                                           
1

مبدأ االقتناع القضائً، مجلة المنتدى القانونً، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة  مستاري عادل، دور القاضً الجزائً فً ظل 

 .087، ص 0228، مارس 5محمد خٌضر، بسكرة، الجزائر، ع 
2

 .059د. فاضل زٌدان محمد، مرجع سابق، ص  

3
 .084زٌنب ماجد محمد علً، مرجع سابق، ص  

4
 .062نقال عن د. فاضل زٌدان محمد، مرجع سابق، ص  



125 
 

ولذلك فمن واجب القاضي البحث عن األدلة  ،أن تتعارض مع حرية القاضي في اإلثبات
نما بشرط  أن يكون متجردا في بحثو ىذا بحيث ال يقصد منو مصمحة شخصية لو أو لغيره وا 

 .1فقط إقامة العدالة القضائية وأن يتم ذلك ضمن إطار إجراءات الدعوى

وعميو فإن المعمومات العامة المستقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامة المفروض 
لشخصية المحظور عمى القاضي أن يكون إلمام الجميع بيا ال تعد من قبيل المعمومات ا

اقتناعو بناء عمييا، والتي يقصد بيا تمك الوقائع التي يفترض عمم الكافة بيا والتي يكتسبيا 
القاضي من خبرتو أو ثقافتو العامة كالوقائع العامة المشيورة التي يستند إلييا القاضي في 

 .2حكمو

يحصل عمييا وىو في مجمس  كذلك ال يعد عمما خاصا لمقاضي المعمومات التي
القضاء أثناء نظره لمدعوى، ألنو من المقرر أن استخبلص النتائج من المقدمات ىو من 
صميم عمل القاضي فبل يصح معو أن يقال أنو قضى بعممو، أو استناد القاضي إلى رأي 

 .3يقره العمم أو يجري بو العرف بشرط أن ال يكون ىذا الرأي محل خبلف عممي

عمق بالجرائم التي ترتكب داخل الجمسة فبل يعتبر قضاء القاضي فييا قضاء وفيما يت
بعممو الشخصي، حيث يجوز لو أن يحكم بناء عمى ما رآه أو سمعو بنفسو في حالة ارتكاب 
 4جنحة أو مخالفة داخل قاعة الجمسات وذلك استنادا إلى معموماتو باعتباره قد عاين ارتكابيا

التي تنص عمى أنو " إذا ارتكبت جنحة أو  ق.إ.جمن  569 وىذا عمبل بأحكام المادة
مخالفة في جمسة تنظر فييا قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنيا 
وقضى فييا في الحال بعد سماع أقوال المتيم  والشيود والنيابة العامة والدفاع عند االقتضاء 

." 
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التي يتقيد بيا القاضي الجزائي في تكوين يضاف إلى ما تقدم، أنو من بين األمور 
اقتناعو عدم اعتماده عمى رأي الغير، بل يجب أن يستمد ىذا االقتناع من مصادر يستقييا 

، وتطبيقا لذلك ال يجوز أن يحيل الحكم في شأن وقائع 1بنفسو من التحقيق في الدعوى
د عمى أدلة ووقائع الدعوى ومستنداتيا إلى دعوى أخرى غير مطروحة عميو، أو أن يعتم

استقاىا من أوراق قضية أخرى،لم تكن مضمومة لمدعوى التي ينظرىا وال مطروحة عمى 
 .2بساط البحث بالجمسة التي ينظرىا

فمن غير الجائز أن يعتمد القاضي عمى رأي الغير بل يجب أن يبني اقتناعو عمى ما 
الحدود وحدىا يكون  يجريو بنفسو من التحقيق بالجمسة وفي حضور الخصوم، ففي تمك

بتقريره في  3اقتناع القاضي تعبيرا عن ذاتو ال عن غيره، وىو أمر كفمو القانون لمقاضي
"ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات أو الجنح إال مجرد  ق.إ.جمن  215المادة 

ي بشكل استدالالت ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك"، إال أن ذلك ال يعني حرمان القاض
مطمق من األخذ برأي الغير متى اقتنع بو، لكن يتعين عميو في ىذه الحالة أن يبين أسباب 
اقتناعو بيذا الرأي باعتباره من األدلة المقدمة إليو في الدعوى المطموب منو أن يفصل 

 .4فييا

 الفرع الثاني: وجوب تقديم الدليل في الجمسة لممناقشة

المحاكمات الجزائية وجوب تقديم الدليل في الجمسة من أىم األسس التي تتميز بيا 
لممناقشة ذلك أن القاضي ال يجوز لو أن يبني حكمو إال عمى األدلة التي قدمت أثناء 

وبشكل عمني، إذ ال يكفي أن يكون لمدليل  شتيا بحضور الخصومالمحاكمة والتي تمت مناق
بداء الرأي أصل في أوراق الدعوى، بل يجب تمكين الخصوم من اإلطبلع  عميو ومناقشتو وا 
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بقوليا " ال يسوغ لمقاضي أن يبني قراره  ق.إ.جمن  212/2، وىو ما أشارت إليو المادة 1فيو
إال عمى األدلة ... والتي حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو "، وغاية ذلك أن يكون 

 .2ا والرد عميياالخصوم عمى بينة مما يقدم ضدىم من أدلة، وأن تتاح ليم إمكانية مناقشتي

ولذلك يجب أن يقدم الدليل في معرض المرافعات وتتم مناقشتو في مواجية األطراف 
، وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا في 3بالجمسة أو بعد دعوتيم لمحضور بصفة قانونية

ي قرارىا الذي جاء فيو "يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة األدلة أمام الجية القضائية الوارد ف
من قانون اإلجراءات الجزائية اعتماد قضاة االستئناف، في إدانة المتيم عمى  212المادة 

 .4محضر قضائي غير مناقش أماميا"

ذا استند القاضي في حكمو إلى دليل لم يقدم لممناقشة في الجمسة كان ذلك إخبلال  وا 
لذلك قضت محكمة منو بحق الدفاع ولو كان ليذا الدليل أصل في أوراق الدعوى، وتطبيقا 

النقض المصرية بأنو " إذا كانت المحكمة قد مددت أجل الحكم في الدعوى مع ضم األوراق، 
ثم بالجمسة المحددة لمحكم أصدرت حكميا مستندة إلى تمك األوراق دون أن تعطي لممتيم 
فرصة اإلطبلع عمييا مع سبق تمسكو بأنو ال يعرف محتوياتيا، فذلك منيا إخبلل بحقو في 

 .5لدفاع "ا

ن كان يحكم في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديو بكامل فالقاضي الجزائي و   ا 
حريتو وفقا لمبدأ االقتناع إال أنو مقيد بأن تكون األدلة التي كونت عقيدتو معروضة عمى 
بساط البحث في الجمسة سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي، بحيث يتسنى لمخصوم 
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، ألن القاضي مطالب بأن يبين في حكمو العناصر 1اإلدالء برأييم فييا اإلطبلع عمييا و
التي اعتمد عمييا في تكوين اقتناعو واألسانيد التي بني عمييا قضائو والتي يشترط فييا أن 

 .2ع عمييا الخصوممتكون قد عرضت أمامو في الجمسة واط

وذلك احتراما  3ىلذا من واجب القاضي أن يطرح لممناقشة كل دليل قدم في الدعو 
، حيث تعد الشفوية 4لمبادئ الشفوية والحضورية والعمنية التي تقوم عمييا المحاكمة الجزائية

ويقصد بيا وجوب أن العدالة، 5مبدأ أساسي في اإلجراءات الجزائية وتقتضيو أولى بديييات
لممحاكمات تجرى جميع اإلجراءات المتعمقة بالمحاكمة بصورة شفوية، كون القواعد األساسية 

كام عمى التحقيقات والمناقشات والمرافعات العمنية، التي تحصل حقيام األ بالجزائية توج
شفويا أمام المحاكم وفي مواجية الخصوم، مما يؤدي إلى توضيح األدلة، ورفع غموضيا، 

وتيدف الشفوية إلى  ،6دلة وتقدير قيمتياوكشف حقيقتيا، ليكّون القاضي اقتناعو في وزن األ
كين القاضي من تكوين قناعة عن المناقشة التي تمت أمامو، دون االكتفاء بمحاضر تم

التحقيق االبتدائي، وذلك ألن مبدأ شفوية المرافعة يرتبط بمبدأ االقتناع القضائي الذي يفترض 
، وفي ىذا 7أن يستمد القاضي اقتناعو من حصيمة المناقشات التي تجرى أمامو في الجمسة

التمييز األردنية "عمى المحكمة مجددا في المحاكمة أن تستمع إلى  الشأن قضت محكمة
اإلفادات والشيادات، وتمحص األدلة األخرى، وال تكتفي باإلطبلع عمى أوراق التحقيق أو 

 . 8المحاكمة الجارية في دعوى أخرى"
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فبل يجوز أن يأخذ القاضي بدليل قدمو أحد أطراف الدعوى إال إذا عرضو شفويا في 
المحاكمة بحيث يعمم بو سائر أطراف الدعوى، فتتاح ليم مناقشتو و إبداء آرائيم جمسة 

بشأنو، ومن خبلل مناقشة سائر األطراف يستطيع القاضي أن يحصل اقتناعا معينا في شأن 
 .1قيمة ىذا الدليل

وبناء عميو، فإن مبدأ شفوية المرافعة يتيح لمقاضي والخصوم مناقشة كافة األدلة 
الدعوى، كما أنو يوجب عمى القاضي أن يتولى بنفسو إجراء التحقيق في الدعوى  المقدمة في

فيستمع إلى أقوال الخصوم  والشيود مما يمكنو من استجبلء نواحي الحقيقة، باإلضافة إلى 
وفتح باب المناقشة العمنية أمام الخصوم، فيما  دي إلى المحافظة عمى حقوق الدفاعأنو يؤ 

لكل واحد منيم إبداء ما يشاء من أقوال حول كل دليل يعرض أمامو أو يقدم من أدلة، فيتيح 
، ولذلك يوصف ىذا المبدأ بأنو حق لكل خصم وواجب عمى كل 2دحضو بدليل عكسي

 .3محكمة

وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ىذا المبدأ بقوليا "إن أساس المحاكمة 
يق الشفوي الذي يجريو بنفسو والذي الجنائية ىو حرية القاضي في تكوين قناعتو من التحق

يديره ويوجيو الوجية التي يراىا موصمة لمحقيقة وأن التحقيقات األولية عمى المحاكمة ال 
تعتبر إال تمييدا لذلك التحقيق الشفيي وأنيا بيذا االعتبار ال تخرج عن كونيا من عناصر 

 .4يا إذا لم يصدقيا"الدعوى المعروضة عمى القاضي يأخذ بيا إذا اطمئن إلييا ويطرح

ويستدل من ىذا القرار أن مبدأ شفوية المرافعات ذو صمة وثيقة بمبدأ االقتناع 
ر القضائي الذي يعد أساسا لؤلحكام الجزائية والوسيمة التي من خبلليا يستطيع القاضي تقدي

فوي وليذا يستطيع القاضي أن يكون عقيدتو من التحقيق الش قيمتيا وبالتالي تكوين قناعتو،
                                                           

1
 .407د. محمود نجٌب حسنً، مرجع سابق، ص  
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3
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الذي يجريو بنفسو وليس من التحقيقات األولية السابقة التي تعد تمييدا لذلك التحقيق 
 .1الشفوي

واألساس الذي يستند إليو مبدأ شفوية المرافعة ىو أن القاضي يجب أن ال يقف 
موقف سمبي اتجاه طرفي الخصومة بل عميو أن يبذل كل ما في وسعو من أجل التوصل 

، ويعتمد بصفة أساسية 2جب أن يستمد قضائو مما دار في الجمسةإلى حكم عادل، كما ي
عمى التحقيقات التي يجرييا أثناءىا شفويا وليس كتابيا سواء مع الخصوم أو شيود اإلثبات 

 .3أو شيود النفي

ومما ال شك فيو أن ىذا المبدأ يحقق رقابة فعالة عمى جدية األدلة التي تم الحصول 
االبتدائي ألنيا تعرض من جديد أمام القاضي الجزائي، األمر الذي عمييا في مرحمة التحقيق 

 .4يسمح لو بمراقبة التقدير الذي كانت سمطة التحقيق قد انتيت إليو

، لما لمرافعات بطبلن إجراءات المحاكمةويترتب عمى إغفال القاضي لمبدأ شفوية ا
لمام باألدلة المقدمة ضده في ىذا اإلغفال من إىدار لحق المتيم في الدفاع بحرمانو من اإل

لتفنيدىا إذا شاء ذلك، وليس ىناك أي دليل ال يصمح لممناقشة العمنية قبل أن يعتمد عميو في 
قضت محكمة التمييز المبنانية بأنو "من  ، وفي نفس السياق5الحكم باإلدانة أو البراءة

مة تبلوتيا وبيانيا اإلطبلع عمى الممف يتبين أنو فيو تقارير منظمة كان يتعين عمى المحك
بالتفصيل، منعا ألي التباس وبما أن ىذا اإلغفال يشكل مخالفة لقاعدة شفيية المحاكمة 

 .6ويفضي إلى النقض "
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والمبلحظ أن حرية القاضي في االقتناع ال ينبغي أن تتعارض مع حق المتيم في 
ستمد من إجراء تم الدفاع، ولذلك يجب أن يكون استناد القاضي في الحكم قد ورد عمى دليل ا

مباشرتو في حضور المتيم أو اطمع عميو، ومن ثم يكون الحكم معيبا إذا استند إلى دليل 
استخمصتو المحكمة من مستندات قدمت في غياب المتيم أو محاميو ولم تمكنو من اإلطبلع 

، وذلك ألن غياب المتيم عن جمسة محاكمتو ال يعد دليبل عمى إدانتو بالجريمة 1عمييا
منسوبة إليو، ويجب عمى الجية القضائية مناقشة األدلة المثبتة ارتكاب المتيم لموقائع ال

 .2المنسوبة إليو حسبما جاء في قرار المحكمة العميا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات

وتجدر اإلشارة في ىذا المقام، أن تقديم الدليل في الجمسة ليس معناه مناقشتو عمنيا 
نما يكفي أن ي كون لو أصل في ممف الدعوى المطروحة أمام القاضي الجزائي في الجمسة وا 

ويستوي بعد ذلك أن يكون قد تمت مناقشتو فعبل من طرف  رف الخصوم،العمنية وتحت تص
، فكل ما يمزم ىو أن 3أشخاص الخصومة أم ال ما دام أن فرصة المناقشة قد أتيحت ليم

ال يحول ىذا التقديم لمدليل بالجمسة، دون  ،كذلك4تكون األدلة في متناول الخصوم فحسب
حق القاضي في األخذ بما ورد بالتحقيقات األولية طالما اقتنع بيا، ولذلك فبل يعيب الحكم 
أنو أدان المتيم بناء عمى إقراره بمحضر ضبط الواقعة الذي كان مطروحا لممناقشة 

 . 5بالجمسة

أن يبني حكمو عمى أي دليل لم  وبعد كل ما تقدم، فإنو يحظر عمى القاضي الجزائي
، وذلك ألن 6يقدم أمامو في الجمسة، يستوي في ذلك أن يكون دليبل عمى اإلدانة أو البراءة

الدليل الذي ال يعرض عمى الخصوم قصد مناقشتو ال يجوز االستناد عميو أو جعمو أساسا 
                                                           

1
 .689وما بعدها، د. أسامة عبد هللا قاٌد، مرجع سابق، ص  049د. مأمون محمد سالمة، مرجع سابق، ص  

2
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3
، د. مروك نصر الدٌن، مرجع سابق، 63مستاري عادل، المنطق القضائً و دوره فً سالمة الحكم الجزائً، مرجع سابق، ص  
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5
 .052د. مأمون محمد سالمة، مرجع سابق، ص  

6
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ء المرافعة، وتطبيقا ، كذلك ال يجوز لمقاضي أن يحكم بناء عمى أوراق قدمت بعد انتيا1لمحكم
ليذا قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطال الحكم الذي اعتمد فيو القضاة في تكوين 

 . 2اقتناعيم عمى عناصر إثباتية تم ضميا بعد إغبلق باب المرافعة

و كخبلصة ليذا المبحث، يمكننا القول أن القاضي الجزائي ليس حرا في تأسيس 
ير ال يمكن أن يكون مقبوال أمام القضاء وال يمكن اقتناعو من أي دليل ألن ىذا األخ

إخضاعو لعممية التقدير ما لم يكن مشروعا سواء من ناحية اإلجراءات المتبعة أو الوسائل 
المستعممة في الحصول عميو، وال يقتصر األمر عمى ىذا الضابط بل يجب أن يكون لو 

الخصوم، وىو ما يعني أن أصل في ممف الدعوى و معروض في الجمسة لمناقشتو من قبل 
القاضي الجزائي مقيد في ممارسة سمطتو التقديرية بشأن األدلة المعروضة أمامو بضابط 
المشروعية وكذا المناقشة ليذه األدلة في الجمسة وذلك كمو بيدف منع التحكم القضائي 

ي وضمانا لحقوق الدفاع، وفي حالة عدم مراعاة القاضي ليذين الضابطين فإن حكمو الذ
 يصدره في الدعوى يكون معرضا لمبطبلن مما يستوجب نقضو.

 المبحث الثاني

 قاضي الجزائي المتعمقة بدرجة االقتناع القضائيمضوابط السمطة التقديرية ل

إن اليدف األسمى لمتشريعات اإلجرائية ىو أن يصل القاضي إلى الحقيقة في حكمو 
ى ىذه الحقيقة في حالة اإلدانة إال بناء عمى سواء باإلدانة أو البراءة، وال يمكن الوصول إل

االقتناع اليقيني، وذلك عمى أساس أن إدانة المتيم ىو استثناء من األصل الذي كان يتمتع 
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 .37د. محمد محدة، مرجع سابق، ص  

2
 وما بعدها. 642د. مروك نصر الدٌن، مرجع سابق، ص  
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قرار مسؤولية المتيم إال إذا وصل في 1بو وىو البراءة ، والقاضي ال يمكنو ىدم قرينة البراءة وا 
 فقا لمقتضيات العقل  والمنطق.و  2اقتناعو إلى درجة اليقين الخالي من الشك

فحرية القاضي الجزائي في االقتناع وسمطتو في تقدير األدلة المطروحة أمامو ليست 
مطمقة، ذلك ألن تطبيقيا يستوجب أن يحاط بعدة ضوابط تضمن عدم لجوء القاضي إلى 
التعسف والتحكم في مصير الدعوى، ومن ذلك أن يكون اقتناع القاضي مبنيا عمى سبيل 

، فضبل عن ضرورة 4تكوينو بأسموب عقمي ومنطقي يمتزم في وليس عمى الشك، وأن 3ليقينا
االلتزام بتسبيب حكمو من خبلل تبيان األدلة التي اعتمد عمييا و كانت مصدرا القتناعو 
اليقيني، وذلك لتمكين المحكمة العميا من مراقبة مدى صحة األسباب التي استدل بيا 

 .5اعالقاضي عمى ىذا االقتن

ب متعاقبة، نتطرق في  المطمب األول الضوابط في ثبلثة مطال ىذا ولنا تفصيل ليذه
مبلئمة االقتناع القضائي  إلى يقينية االقتناع القضائي، ثم نعرض في المطمب الثاني

  .تسبيب الحكم الجزائيااللتزام ب ، ونتناول أخيرا في المطمب الثالثلمقتضيات العقل والمنطق

 ل: يقينية االقتناع القضائيالمطمب األو

ئي أن األحكام تبنى عمى الجزم واليقين، وال تبنى القاعدة العامة في اإلثبات الجنا إن
ية ، والواقع أن اليقين يبنى عمى العقل والمنطق، فيو حالة ذىن6عمى مجرد الظن واالحتمال

ىذه الدرجة  ومن المفروض أن يصل اقتناع القاضي إلى تشكل درجة عالية من االقتناع،
العالية من اليقين حتى يقرر اإلدانة، حيث ال محل لدحض أصل البراءة وافتراض عكسو إال 
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دف أسمى تصبو إليو التشريعات عند ما يصل اقتناع القاضي إلى حد الجزم واليقين كي
 .1ائية والمجتمع والقاضي وأطراف الخصومة الجزائيةالجز 

ي الدعوى الجزائية المعروضة أمامو، سواء وعميو فإذا كان القاضي ممزم بالفصل ف
باإلدانة أو البراءة، فإنو إذا قضى باإلدانة البد أن يبني حكمو عمى أساس اليقين الذي ىو 

ذا راوده الشك فإنو يفسره لمصمحة المتيم ويقضي بالبراءة.  عنوان الحقيقة، وا 

لمطمب إلى ي سوف نقسم ىذا اولغرض تسميط الضوء عمى يقينية االقتناع القضائ
 .تفسير الشك لصالح المتيم وفي الفرع الثاني اليقين القضائي فرعين، نتناول في الفرع األول

 الفرع األول: اليقين القضائي

سبق و أشرنا أن القاضي الجزائي ال يمكنو أن يصيب الحقيقة في إصدار الحكم 
، فاليقين ىو أساس العدالة 2الجزائي سواء باإلدانة أو بالبراءة إذا لم يتوافر لديو اليقين

اإلنسانية ومصدر ثقة المواطنين، ولذلك فإنو إذا كان القانون قد خول لمنيابة العامة سمطة 
االتيام لمجرد الشكوك والشبيات، ولقاضي التحقيق وغرفة االتيام سمطة اإلحالة بمجرد 

 .3تغميب الظن، فإن القاضي الجزائي ال يصدر حكمو إال بناء عمى اليقين

، أما اصطبلحا فقد 5، فاليقين نقيض الشك4واليقين في المغة ىو العمم و زوال الشك
عرف بأنو االعتقاد الجازم الثابت المطابق لمواقع، الذي ال يزول بتشكيك المشكك وىو حالة 
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ذىنية تقوم عمى اطمئنان النفس إلى الشيء مع االعتقاد أنو كذا، و أنو ال يمكن أن يكون إال 
 .1كذا

اليقين في االصطبلح القانوني فيو حالة ذىنية أو عقبلنية تؤكد وجود الحقيقة،  أما
ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجو وسائل اإلدراك المختمفة لمقاضي من خبلل ما 
يعرض عميو من وقائع، وما ينطبع في ذىنو من تصورات و احتماالت مؤكدة ال تقبل الشك 

ثقة عالية نحو ما استدركو القاضي من الحقائق و المعمومات أو أي ريب لما تحتويو من 
 .2التي توصل إلييا في حكمو

كون قد وصل إلى فإذا ما وصل القاضي إلى ىذه المرحمة من مراحل اليقين، فإنو ي
وينطبق اليقين عمى الواقعة اإلجرامية في ذىن القاضي مما يولد حالة ذىنية  الحقيقة الواقعية
محدثة انطباعا عن كيفية حدوث تمك الواقعة، ويتوقف تكامل ىذا اليقين في  أو عقبلنية لديو

ضمير القاضي عمى قدرة األدلة المطروحة عمى توصيل القاضي إلى ىذه الدرجة ذىنيا، فإذا 
 .3والعقل مع حالة الواقع والحقيقة ىناك تطابق لديو بين حالة الذىن حدث ذلك يكون

طرف قاضي الموضوع ينصب عمى األدلة، وينتج  فاليقين ىو وليد تقييم ذاتي من
ذلك من قدرات القاضي الذىنية السابقة وتجاربو وخبراتو من خبلل عممو، فضبل عن ضمير 
القاضي ودرجة نقائو، ومدى تأثير المؤثرات الخارجية عميو، وىو يقوم عمى النشاط العقمي 

فقا لما ثبت من أوراق الذي يرسم في ذىن القاضي صورة حقيقية لما حدث من وقائع و 
الدعوى المطروحة أمامو وباقي األدلة، بحيث يرتاح ضميره إلصدار الحكم العادل بالبراءة أو 

 .4اإلدانة
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واليقين المطموب في مرحمة المحاكمة، بوصفو معيارا لوجوب بناء األحكام الجزائية 
نواع اليقين األدبي، عمى الجزم واليقين، ىو ما يصطمح عميو باليقين القضائي وىو نوع من أ

وىذا األخير ينقسم بدوره إلى نوعين ىما، اليقين الشخصي واليقين القضائي، وىناك فرق 
جوىري بينيما، ألن اليقين الشخصي يكفي إلقناع الشخص نفسو دون غيره ويتمثل في 

، أما اليقين القضائي فيو يستمزم أن 1وجدان القاضي وما يطمئن إليو ويرتاح إليو ضميره
 .2قنع القاضي نفسو أوال ومن ثم يقنع الغيري

وقد عبر قضاء المحكمة العميا األمريكية عن اليقين القضائي بمعيار اإلثبات بغير 
، ويعتمد ىذا المعيار عمى أن كبل من "beyond a reasonable doubtشك مقبول  "

ك مقبول عند الحكم احترام القانون الجزائي  والثقة في أحكام القضاء يتطمب عدم توافر أي ش
 .3باإلدانة

ويقوم اليقين القضائي في المسائل الجزائية عمى عنصرين أساسيين أحدىما شخصي 
واآلخر موضوعي، فبالنسبة لمعنصر الشخصي يتكون لدى القاضي من خبلل تقدير األدلة، 

 ، أما فيما يخص العنصر الموضوعي فيتمثل في القوة4مما يولد عنده االقتناع الموضوعي
اإلقناعية ألدلة اإلثبات، أي مدى تأثير األدلة عمى اقتناع القاضي في وصولو إلى النتيجة 

 .5النيائية

فجوىر دليل اإلدانة ىو صبلحيتو بمفرده لحسم الواقعة وذلك من خبلل وجود عبلقة 
، ومن ىنا يعتبر ىذا العنصر 6بين الجريمة المرتكبة وبين شخص معين يسند إليو ارتكابيا

ا ألن من حق كافة األشخاص االطمئنان إلى سبلمة األحكام وذلك من خبلل وجود ضروري
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دليل عمى اإلدانة إلعطاء الحكم حقو من االحترام والثقة، وىي مسألة تيم القاضي بالدرجة 
 .1األولى

وفي نفس السياق ذىبت محكمة النقض المصرية إلى القول "من المقرر أن األحكام 
، فالدليل 2عمى الجزم واليقين من الواقع الذي يثبتو الدليل المعتبر"الجنائية يجب أن تبنى 

اليقيني ىو الذي يجسد حقيقة الواقعة أمام القاضي تأكيدا ال يداخميا في حقيقتو شك، فيقتنع 
 .3بحدوث الواقعة كما أثبتيا الدليل

في ذىن ويمر تكوين االقتناع بالحقيقة بعدة مراحل حتى يصل إلى مرحمة اليقين التام 
 القاضي وىي:

 مرحمة التمقي: -1

وىي المرحمة األولى من مراحل العممية القضائية، حيث يستمع فييا القاضي الجزائي 
إلى طرفي الخصومة وتطرح أمامو العديد من الوقائع واألدلة عمى ثبوت الجريمة ونفييا، وقد 

 يجري بنفسو تحقيقا لموقوف عمى ما يراه الزما لمكشف عن الحقيقة.

 مرحمة التفسير والمطابقة: -2

وىي المرحمة التي يقوم خبلليا القاضي بتفسير ما يتمقاه ويدركو من وقائع ثم يجري 
 .  قانون العقوباتالمطابقة بين ىذه الوقائع المادية والواقعة النموذجية المنصوص عمييا في 

 مرحمة اليقين القضائي:  -3
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رحمة اليقين أمر ضروري والزم لمحكم إن وصول القاضي الجزائي إلى مرتبة أو م
 .1باإلدانة باعتبار أن ىذا األخير يبنى عمى الجزم واليقين وليس عمى الظن والتخمين

ئي يجب أن تتوافر وحتى يمكن لمقاضي الجزائي الوصول إلى مرحمة اليقين القضا
وىي والتي تتمثل في اعتماد القاضي في حكمو عمى األدلة القضائية  ( شروط3ثبلثة )

ويتاح لمخصوم فرصة مناقشتيا، بحيث يستطيع كل منيم  دلة التي يتم تقديميا في الجمسةاأل
أن يدافع عن الدليل إذا كان في صالحو وأن يفنده إذا كان ضده، وأن تكون ىذه األدلة 

وأن  -في المبحث األول من ىذه الرسالة  وقد سبق لنا شرح ىذين الضابطين -ة مشروع
وبخصوص ىذا الشرط فإنو سوف  2اضي عبلوة عمى ذلك لمعقل والمنطقيخضع اقتناع الق

 يكون محل دراستنا في المطمب الموالي.

وتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار، أن اليقين الذي يرتكز عميو القاضي في الوصول إلى 
قناع أطراف الدعوى ىو يقين نسبي وليس مطمق، وىذه الخاصية التي يمتاز بيا  اقتناعو وا 

، وذلك ألن اليقين ىو نتيجة 3ن في اإلثبات ترجع في الحقيقة إلى مصدره وىو الضميراليقي
عمل أو استنتاج الضمير الذي عند تقديره لموقائع المطروحة عمى بساط البحث يتأثر بمدى 

ىذه  4قابمية الفرد واستجابتو لمدوافع والبواعث المختمفة، وىو ما يجعمو يتمتع بصفة الذاتية
 تؤدي إلى سمة أخرى وىي النسبية.الصفة التي 

وترتيبا لما تقدم، فإن النتائج التي يمكن التوصل إلييا عن طريق اليقين ال يمكن أن 
تتسم باإلطبلق بل بالنسبية، إذ تكون عرضة لمتنوع واالختبلف في التقدير من قاض إلى 

ة، فاليقين يبحث آخر، إال أن ذلك ال يعني أن القاضي يحكم وفقا ألىوائو و رغباتو الشخصي
عن الحقيقة في أي طريق يسمكو القاضي، وال رقيب عميو سوى ضميره، فالقاضي لو أن يقبل 
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جميع األدلة التي تعرض عميو في الدعوى، ومن حقو رفض الدليل الذي ال يطمئن إليو 
حسب قناعتو، وأن يستخمص من األدلة ما يراه مناسبا لموصول إلى اليقين الذي يستند إليو 

 .1حكمو في

غير أن الجزم واليقين في األحكام الجزائية، بوصفو معيارا لئلثبات ال يقصد بو جزم 
ويقين مطمقان، فذلك ال سبيل إلى تحقيقو بالنسبة إلى أدلة اإلثبات عموما، واألدلة القولية 
ذا كان من المقرر أنو  خصوصا، فالحقيقة القضائية في المواد الجزائية ىي حقيقة نسبية، وا 

بالنظر  2ذا كانت الحقيقة في ذاتيا مطمقة فإن الوصول إلييا أو الكشف عنيا شيء نسبيإ
إلى عدم اكتمال الوسائل اإلنسانية لممعرفة، كما أن األدلة التي يستند إلييا القاضي ميما 
كانت درجة اقتناعو بيا، نادرا ما تثبت بالتواتر، كما أنيا ال يمكن أن تقدم أكثر من االحتمال 

، ألن الجزم واليقين المطمق إنما ىو شيء معنوي ونفسي ال 3اجح، فيي ال تقدم يقينا مطمقاالر 
يمكن تحقيقو إال في المسائل الحسابية والتي تكيف ماديا بالترقيم أو التحميل أو اإلحصاء، 

 .4أما المسائل المعنوية كالعدالة واالقتناع فإنيا تكون نسبية فقط

العميا في ألمانيا في قرارىا الذي جاء فيو " إن استحالة وىو ما ذىبت إليو المحكمة 
الحصول عمى معرفة أكيدة عمى وجو اإلطبلق بحقيقة وجود الواقعة، يجعمنا نكتفي كما ىو 
الحال في الحياة العممية، بدرجة عالية من فرضية الترجيح، التي نحصل عمييا من تطبيق 

كما نكتفي بالحقيقة نفسيا، مع شعور عال منا  أساليبنا األكثر تقدما في المعرفة والدراية،
 .5بالحقيقة نفسيا "
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وتأسيسا عمى ذلك، فإن المطموب من القاضي الجزائي أن يبني اقتناعو عمى أساس 
، ومن ثم ال يمكنو 1احتماالت ذات درجة عالية من الثقة ال ييزىا أو يناقضيا احتمال آخر

ال كان الحكم معيبا مستوجبا نقضوأن يؤسس قضائو باإلدانة عمى ترجيح ثبوت ال ، 2تيمة، وا 
ألنو من مقتضيات مبدأ البراءة أن يبنى الحكم عمى الجزم واليقين ال عمى مجرد الظن 

، وعمى ذلك فإذا حكم القاضي بإدانة المتيم فبلبد أن يكون ىذا القضاء مبينا عمى 3والتخمين
الثابت لممتيم، وىو اليقين الذي ال  اليقين، وعمة ذلك أن الحكم باإلدانة ييدم أصل البراءة

 .4ينبغي إىداره إال بيقين يساويو أو يفوقو

غير أنو يمكن لمقاضي أن يؤسس اقتناعو عمى ترجيح فرض عمى آخر وال يمكن 
القول في ىذه الحالة أن الترجيح يتضمن وجود شك والذي ينبغي أن يفسر لمصمحة المتيم، 

ة تخضع لتقدير القاضي، فيمكن لمقاضي أن يحكم ألن الشك الذي يفسر لصالحو ىو مسأل
، ومن ثم ال 5تحول إلى يقين في اقتناعو الفرض الذي افترضوبإدانة المتيم مادام الشك أو 
والترجيح، ألن الترجيح ال  دانة عمى أساس أنو بني عمى الظنيصح الطعن عمى الحكم باإل

واقعة إلى المتيم ىي حقيقة نسبية يرفع الشك الذي يؤول لمصمحة المتيم، فحقيقة إسناد ال
وليست حقيقة مطمقة، أما حقيقة اإلدانة فيي حقيقة يقينية مبنية عمى الحقائق الواقعية النسبية 

 .6التي اقتنع بيا القاضي ذاتيا ثم استنبط اإلدانة منطقيا بطريقة يقينية

و ال يستطيع وصفوة القول، أن القاضي الجزائي إذا كان حرا في تكوين اقتناعو إال أن
، واليقين البلزم ىنا ىو اليقين 7أن يقضي باإلدانة إال إذا وصل اقتناعو إلى درجة اليقين

القضائي النسبي القائم عمى التسبيب واألدلة الوضعية وليس اليقين بالمعنى الفمسفي المطمق، 
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ال  ألن ىذا األخير ىو حالة نفسية ذىنية تمتصق فييا حقيقة الشيء في الذىن عمى نحو
يثير أي شك، وىذا بعيدا عن العدالة البشرية، ومثل أعمى ال يمكن الوصول إليو في محكمة 

 .1قضاتيا بشر وتعمل بموجب قوانين وضعية

وعمى ىذا األساس فإن كل شك في ثبوت التيمة قبل المتيم، يجب أن يفسر 
تشكل الوجو استنادا لمقاعدة التي تقضي بأن الشك يفسر لصالح المتيم والتي 2لمصمحتو

 .3اآلخر لقاعدة االقتناع اليقيني لمقاضي

 الفرع الثاني: تفسير الشك لصالح المتهم

يعتبر تفسير الشك لصالح المتيم من أىم الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي والذي 
يتعين عميو االلتزام بو، فعندما ال يطمئن القاضي لثبوت التيمة أو لثبوت نسبتيا إلى المتيم، 

دما تكون األدلة المقامة ضده غير كافية، فإن القاضي الجزائي يكون ممزما بإصدار أو عن
 .4حكمو ببراءة المتيم، وىو ما يعبر عنو بالمبدأ القائل أن الشك يفسر لصالح المتيم

والشك يعني التردد ببل نقيضين وببل ترجيح ألحدىما عمى اآلخر، وفي مجال اإلثبات 
 .5ي أدلة طرفي الدعوىتتحقق حالة الشك، عند تساو 

والواقع أن وضع تعريف لمشك ليس باألمر السيل، ذلك أن الشك في حد ذاتو عبارة 
عن حالة ذىنية يصعب قياسيا أو تعريفيا بشكل جامع مانع، وقد ذىب جانب من الفقو إلى 

لى تعريفو بالقول أن الشك في المجال الجنائي ىو عدم اليقين حول حقيقة الواقعة أو نسبتيا إ
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المتيم، فمن عنده شك يكون اقتناعو موزعا بين أمرين، األول وقوع الفعل أو عدم وقوعو، 
 .1والثاني نسبة الفعل إلى المتيم أو عدم نسبة الفعل إليو

ويشكل مبدأ تفسير الشك لصالح المتيم أىم مبدأ يقوم عميو القانون الجزائي باعتباره 
، كما أنو يمثل إحدى النتائج المنطقية المترتبة 2الضمانة األساسية لحريات وحقوق اإلنسان

عمى اشتراط اليقين لبلقتناع القضائي، ذلك أنو تطبيقا ألصل البراءة في المتيم، ال يجوز 
تغيير ىذا األصل باإلدانة ما لم يثبت عمى نحو يقيني، وقوع الجريمة ونسبتيا إلى المتيم، 

ن االقتناع، كان معنى ذلك أن اقتناعو فإذا لم يصل القاضي الجزائي إلى ىذه الدرجة م
وىذا  عدم مسؤوليتو، يتأرجح بين ثبوت الواقعة أو نفي التيمة وبين مسؤولية المتيم أو

االقتناع المضطرب بين أمرين ال يستطيع نفي ما كان ثابتا في األصل، وىو براءة المتيم، 
األصل، ومن ثم يتعين  بل أن األقرب إلى المنطق أن يعد ىذا االضطراب عامبل يؤكد ىذا

 .3عمى القاضي اإلبقاء عمى ىذا األصل، والحكم ببراءة المتيم

فمن األمور المسمم بيا أنو يجب أن يكون ثبوت إسناد الفعل إلى المتيم مؤكدا، أي 
مبنيا عمى الجزم واليقين ال عمى الظن واالحتمال، ومن ثم إذا تردد القاضي بين اإلدانة 

وىو ما ، 4لشك فييما، تعين عميو أن يرجح جانب البراءة ويقضي بياوالبراءة وثار لديو ا
ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا الذي جاء فيو " فإذا لم تتوصل الجية القضائية من 
خبلل األدلة المجتمعة لدييا إلى اليقين بإسناد التيمة إلى المتيم الماثل أماميا، فإنو يتعين 

، كما قضت محكمة التمييز العراقية بأنو " لدى التدقيق والمداولة 5عمييا أن تقضي بالبراءة "
وجد أن األدلة ضد المتيمين ال يطمئن إلى صحتيا فشيادة المشتكي التي ىي الشيادة 
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 ،1الوحيدة في ىذه القضية ال يمكن أن تكون سببا لمحكم ألنيا قائمة عمى الظن والشك "
قين القضائي في اإلدانة ىي وجوب تفسير الشك وبالتالي فإن النتيجة التي يتطمبيا الي

 .2لمصمحة المتيم

وتعد مرحمة المحاكمة المجال الخصب الذي يطبق فيو مبدأ تفسير الشك لمصمحة 
لم يتوافر االقتناع التام لدى اإلدانة أو البراءة، ومن ثم فإذا المتيم، إذ من خبلليا يتم تقرير 

صحتيا أو في نسبتيا إلى المتيم، فإن حكمو  القاضي باإلدانة أو صاحب األدلة شك في
، ألن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في 3يتعين أن يكون في صالح المتيم

مصمحة المتيم، سواء كان ىذا الشك في أركان الجريمة أو في دليل إثباتيا، ويترتب عمى 
 .4ذلك استبعاد أدلة اإلدانة وتأكيد براءة المتيم

ضت محكمة النقض السورية " إن القضاء مؤسسة ميمتيا الحكم وفي ىذا الشأن ق
بالعدل والقسط وال يكون ذلك إال بالعمل عمى إبراز الوقائع واضحة جمية ال لبس فييا وال 
غموض تدعميا أدلة قاطعة وحاسمة ال يتطرق إلييا الشك والشبية وال يمتبس فييا االحتمال 

أو احتماال يجب أن يكون مصيره اإلىمال ألن و كل دليل يحمل بين طياتو شكا أو شبية 
 .5في ذلك فقط يسود الحق و يقوم العدل ... "

فأحكام البراءة يكفي إلصدارىا أن يتولد الشك في ذىن القاضي أو في دليل اإلثبات 
المقدم في الدعوى، ومؤدى ذلك أن ىذه األحكام تبنى عمى أساس الشك ال باعتباره حجة بل 

، غير أن سمطة القاضي الجزائي 6مرجوع إلى األصل العام وىو براءة المتيمباعتباره وسيمة ل
في الحكم ببراءة المتيم عمى أساس الشك في إثبات التيمة مقيدة بشرط أن يشمل الحكم 
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بالبراءة ما يفيد أن القاضي قد أحاط بظروف الدعوى وأدلة اإلثبات التي قام عمييا االتيام و 
، وفي 1نفي فرجح دفاع المتيم أو داخمتو الريبة في صحة أدلة اإلثباتوازن بينيا وبين أدلة ال

ىذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا بأنو " يكفي أن يتشكك القاضي في 
صحة إسناد التيمة إلى المتيم كي يقضي لو بالبراءة إذ مرجع األمر في ذلك إلى ما يطمئن 

 .  2ىر من الحكم أنو أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة "إليو في تقدير الدليل ما دام الظا

والجدير بالمبلحظة، أن ىناك فرق بين الحكم باإلدانة والحكم بالبراءة فيما يتعمق 
ببيان األدلة، فالحكم باإلدانة يجب أن يستوفي مضمون األدلة التي بني عمييا، بخبلف 

أدلة اإلثبات، دون أن يمتزم القاضي الحكم بالبراءة فإنو يكفي مجرد إبداء الرأي حول قيمة 
ببيان أدلة قاطعة عمى البراءة، ألنو يكفي مجرد تشككو في االقتناع بأدلة اإلثبات، بينما حكم 

 .3البراءة يكفي فيو أن يؤسس عمى الشك في االقتناع بيذه األدلة

ولقد ثار تساؤل حول نطاق تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح المتيم فيما إذا كان 
مو المسائل الواقعية التي تتأسس عمييا المسؤولية الجزائية لممتيم، أم الشك المتعمق بمسألة مح

 من مسائل القانون؟

إن الشك الذي يمكن أن يقوم في اقتناع القاضي الجزائي أثناء عممية التقدير القانوني 
ك المتعمق فبالنسبة لمش، 4التي يبذليا إلصدار الحكم الجنائي قد يكون محمو أمور عديدة

بمسائل الواقع، فإن الفقو قد اختمف بصدده إلى اتجاىين، فقد ذىب االتجاه األول ويتزعمو 
الفقيو الفرنسي فوان أن مبدأ تفسير الشك لمصمحة المتيم ينطبق فقط في الحاالت التي يكون 
 فييا الشك موضوعيا أي يتعمق بماديات الجريمة وذلك كأن تتساوى أدلة اإلثبات مع أدلة
النفي ويصعب الترجيح بينيما، أما االتجاه الثاني فقد ذىب إلى وجوب تطبيق مبدأ تفسير 
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الشك لمصمحة المتيم في كل الحاالت التي يوجد فييا شك في إدانة المتيم سواء كان ىذا 
الشك موضوعيا يتعمق بماديات الجريمة أو شخصيا يتعمق بتقدير القاضي لقيمة األدلة 

 .1البحث المطروحة عمى بساط

ولكن يسود االعتقاد لدى أغمبية الفقياء باألخذ بالرأي الثاني، كما تتجو الجيات 
القضائية إلى تبني ىذا الرأي فيي تأخذ في االعتبار كل الظروف ميما كانت طبيعتيا ألجل 

، وذلك عمى أساس أن قصر تطبيق مبدأ تفسير 2إفادة المتيم بمبدأ الشك الذي يفسر لصالحو
محة المتيم عمى الشك الموضوعي فقط فيو تطبيق لمبدأ حرية القاضي الجزائي الشك لمص

في االقتناع الذي يسمح لمقاضي بأن يقدر األدلة المقدمة إليو تقديرا ذاتيا إما لصالح المتيم 
  .3أو في غير صالحو

ولئلجابة عمى السؤال المطروح أعبله، فإنو يمكن القول بأن الشك الذي يجب عمى 
تفسيره لصالح المتيم ىو الشك الذي يكون محمو الوقائع التي تؤسس عمييا القاضي 

، أما إذا كان الشك متعمق بمسألة من مسائل القانون فإنو ليست لو أي 4المسؤولية الجزائية
قيمة أو أثر عمى مبدأ تفسير الشك لصالح المتيم، ألن الشك الذي يرتبط بالقانون ال يؤخذ 

ال تأثير لو عمى المسؤولية الجزائية أو عمى حكم القاضي، ويستوي  بعين االعتبار وبالتالي
 .5أن يكون ىذا الشك من طرف المتيم نفسو أم القاضي

فبالنسبة لمشك المتعمق بالمتيم بعدم وجود القاعدة القانونية أو بعدم فيمو ليا، فإنو ال 
ود القاعدة القانونية أو ينطبق عميو المبدأ المذكور، وال يقبل منو االعتذار بعدم عممو بوج

بنفاذىا أو بمعناىا وذلك تطبيقا لقاعدة ال يعذر أحد بجيل القانون، وفي ىذا الشأن قضت 
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محكمة النقض الفرنسية عمى أن " الخطأ في القانون ال يمكن بأي حال من األحوال أن 
 .1يؤدي إلى انتفاء الطابع اإلجرامي لفعل ارتكب عمدا "

القاضي نفسو شك في مضمون النص أو في معناه الدقيق  كذلك الحال إذا ساورو 
عندما يشوب القاعدة القانونية غموض في الصياغة أو تناقض ظاىر، فإنو يجب عمى 
القاضي أن يبحث عن إرادة واضع القانون، من خبلل كافة العبارات والصيغ المستعممة في 

ال يستطيع القاضي أن يمتنع نصوصو المتكاممة لمتعبير عن ىذه اإلرادة، وبناء عمى ذلك 
عن تطبيق القانون أو إصدار حكم ببراءة المتيم عمى أساس أن الشك في تحديد معنى 

، وتبعا لذلك نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما كان قد 2القانون يفسر لمصمحة المتيم
برئ المتيم بسبب الغموض والشك الذي أحاط بمضمون النص، وقررت بأن المحكمة بناء 

ى تبرئتيا لممتيم بناء عمى الشك في مسألة قانونية قد ابتدعت عذرا غير قانوني وتنكرت عم
 لسمطتيا.

وعمى نحو ما تقدم، فإن مبدأ تفسير الشك لصالح المتيم ال يجد لو مجاال لمتطبيق إذا 
 .3تعمق بمسألة قانونية، يستوي أن يكون ىذا الشك متصبل بالمتيم أو قائما في نفس القاضي

ضافة إلى ذلك فإنو ىناك تساؤل حول مدى التزام القاضي الجزائي بتطبيق مبدأ وباإل
ذا  تفسير الشك لصالح المتيم، فيل ىناك التزام يقع عمى عاتق القاضي بتطبيق ىذا المبدأ؟ وا 
كان ثمة التزام فما ىي طبيعتو؟ ىل ىو التزام قانوني أم أنو ال يعدو أن يكون مجرد التزام 

 أخبلقي؟

صار المدرسة الوضعية أن تطبيق مبدأ أصل البراءة ليس إال مجرد اسم وال يرى أن
يمكن تطبيقو بسبب طبيعتو المطمقة ومن ثم فإن مبدأ تفسير الشك لصالح المتيم ال يمزم 
القاضي عمبل، بل ذىبوا إلى أبعد من ذلك عندما نادوا بوجوب تفسير الشك لصالح المجتمع 
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ال يمكن لمقاضي أن يفسر الشك لمصمحة المتيم، بل يجب وليس لصالح المتيم، وبالتالي 
عميو الحفاظ عمى المصمحة العامة لممجتمع وليس المصمحة الخاصة، ومن ثم ضرورة 
تغميب مصمحة الدفاع االجتماعي عمى كل ما عداىا من مصالح عند التعرض لتفسير أي 

 .1شك

بيق مبدأ تفسير الشك بينما يذىب اتجاه آخر إلى القول بأنو يجب عمى القاضي تط
لصالح المتيم، غبر أن أنصاره اختمفوا فيما يتعمق بطبيعة ىذا االلتزام حيث ذىب بعضيم 
بزعامة الفقيو اإليطالي مانزيني إلى القول بأن االلتزام الممقى عمى عاتق القاضي بتطبيق ىذا 

تفسير الشك المبدأ ىو التزام ذو طابع أخبلقي، أما البعض اآلخر فقد اعتبر أن مبدأ 
لمصمحة المتيم ىو مبدأ قانوني إلزامي لمقاضي يتعين عميو إعمالو كمما ثار لديو شك في 

 .2اإلدانة، وأن مخالفتو يترتب عمييا بطبلن الحكم وىو األمر الذي استقر عميو الفقو والقضاء

ويعد االتجاه الثاني ىو االتجاه السائد لدى الفقو، وعميو نخمص بالقول أن التزام 
القاضي الجزائي بتطبيق مبدأ تفسير الشك في صالح المتيم ىو التزام ذو طبيعة قانونية 
يتوجب عمى القاضي القيام بو كمما ساوره شك في تقدير القيمة اإلثباتية لمدليل المطروح 

في بندىا الخامس  4ق.إ.ج، وما يؤكد ىذا القول ىو ما جاءت بو المادة األولى من 3أمامو
أنو "يقوم ىذا القانون عمى مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة  والتي نصت عمى

أن يفسر الشك في كل  -وحقوق اإلنسان، ويؤخذ بعين االعتبار، عمى الخصوص: ...
 وال لصالح المتيم".األح
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إذا من خبلل العرض المتقدم، نخمص بالقول أن ممارسة القاضي الجزائي لحريتو في 
بتأسيس اقتناعو عمى أساس اليقين وذلك عند الحكم باإلدانة وىو يقين قضائي  االقتناع مقيدة

نسبي قائم عمى أدلة وضعية، وفي حالة عدم وصول القاضي إلى درجة اليقين في اقتناعو 
ذا ما ساوره شك عند تقدير القيمة اإلثباتية لمدليل المطروح أمامو، فإنو يكون مقيدا كذلك  وا 

الح المتيم والحكم ببراءتو، ويترتب عمى مخالفة القاضي ليذه بتفسير ىذا الشك في ص
 الضوابط، بطبلن الحكم وجعمو عرضة لمنقض.

 المطمب الثاني: مالئمة االقتناع القضائي لمقتضيات العقل والمنطق

سبقت اإلشارة أن لمقاضي الجزائي الحرية في تكوين اقتناعو بناء عمى األدلة 
مبدأ االقتناع القضائي ال يعني تحكم القاضي، فبل يجوز ليذا المطروحة أمامو، إال أن 

نما ىو ممزم بأن  1األخير أن يحكم وفقا ألىوائو أو يحتكم في قضائو لمحض عاطفتو، وا 
يبني اقتناعو عمى عممية عقمية ومنطقية تقوم عمى االستقراء واالستنباط وينتيي في ختاميا 

تناع ليس معناىا التحمل من مراعاة األسس البلزمة إلى نتيجة معينة. فحرية القاضي في االق
لقبول أدلة اإلثبات، فاليقين المطموب عند االقتناع ىو اليقين القضائي الذي يصل إليو 

 .2القاضي بناء عمى العقل والمنطق

وبالتالي فإن حرية القاضي في اقتناعو باألدلة وتقديره ليا إنما ىي التي تتماشى مع 
ؤدى ذلك أن تكون األدلة التي اعتمد عمييا القاضي في حكمو مؤدية إلى العقل والمنطق، وم

ما رتبو عمييا من نتائج من غير تنافر مع العقل والمنطق، فسمطتو في تقدير األدلة مقيدة 
 . 3بسبلمة التقدير واالستدالل
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ويشكل تساند األدلة وانعدام الغموض والتناقض من الحكم إحدى تطبيقات مبلئمة 
ىذا المطمب ستتم دراسة  القضائي لمقتضيات العقل والمنطق، وعمى ىذا األساس عاالقتنا

ة ثم نعرض في الثاني انعدام تساند األدلة الجنائيإلى  في ثبلثة فروع، نتطرق في الفرع األول
 .انعدام التناقض و التخاذل ونتناول أخيرا في الفرع الثالث اإلبيامالغموض و 

 ئيةلة الجنالفرع األول: تساند األدا

إن المبدأ العام المتفق عميو أن األدلة في المواد الجزائية متساندة ومتكاممة، ويعني 
ذلك أن جميع األدلة التي تقدم في الدعوى يجب أن يسند بعضيا بعضا، ويكون القاضي 

، دون االكتفاء بواحدة منيا عمى حدى ألنيا عبارة عن بنيان 1الجزائي اقتناعو منيا جميعا
 مل متماسك تؤدي طبقا لمقتضيات العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتيى إلييا الحكم.متكا

ومقتضى ىذا التساند بين األدلة أنو إذا سقط أحد ىذه األدلة أو استبعد كشيادة شاىد 
مثبل أخذت بناء عمى تعذيبو أو إقرار أخذ بناء عمى إكراه، تعذر التعرف عمى مبمغ األثر 

الباطل أو الدليل المستبعد في الرأي الذي انتيت إليو المحكمة أو الوقوف الذي كان لمدليل 
، بما يتعين 2عمى ما كانت تنتيي إليو من نتيجة لو أنيا فطنت إلى أن ىذا الدليل غير قائم

 .3معو إعادة النظر في كفاية باقي األدلة في الدعوى لدعم اإلدانة

بعينو ويطرحو بالجمسة لمناقشتو دون ولذلك يجب عمى القاضي أن ال ينظر إلى دليل 
باقي األدلة، بل ال بد من طرحيا جميعا عمى بساط البحث، فاألدلة في مجموعيا منتجة 

اقتناع البعض مما تساىم في إبعاد الشك و كوحدة القتناع القاضي، وقد تعزز بعضيا 
 .4القاضي إما بالبراءة أو اإلدانة
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الدعوى، وأن ينظر إلييا في مجموعيا، فبل  ويفترض ىذا الضابط توافر عدة أدلة في
نما  يجوز أن ينظر إلى دليل منيا وفحصو أو مناقشتو بمعزل عن باقي األدلة في الدعوى وا 
يتعين اعتبارىا جميعا وحدة واحدة، وىو ما عبرت عنو محكمة النقض المصرية بقوليا " إن 

ا مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، األدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضيا بعضا ومني
فبل ينظر إلى دليل بعينو لمناقشتو عمى حدى دون باقي األدلة، بل يكفي أن تكون األدلة في 
مجموعيا كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منيا ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة 

 .1واطمئنانيا "

والمنطق إلى النتيجة وبناء عمى ذلك، يجب أن تؤدي األدلة وفقا لمقتضيات العقل 
 يا خطأ في االستدالل وال يعتريياالتي انتيى إلييا القاضي في حكمو بشرط أن ال يشوب

ولذلك فمكي يبتعد فكر القاضي في تقديره لؤلدلة عن التعارض، فإنو ، 2تناقض أو تخاذل
ر األدلة في مجموعيا وأن يستنتج منيا جميعا األثر المترتب الصحيح قديجب عميو أن ي

ألن القاضي ممزم بأن يبرىن عمى صحة اقتناعو في ، 3المتسق الذي أثر في وجدانو وعقيدتو
وىو ال يكون كذلك إال إذا  ا رتبو بحيث يكون اقتناعو سميما،أسباب حكمو بأدلة تؤدي إلى م

كان مبناه أدلة متسقة فيما بينيا وغير متعارضة وتؤدي مجتمعة إلى النتائج المستخمصة 
 منيا.

ذلك أن القاضي عند عرضو لمدليل في الدعوى يكون ممما بو إلماما شامبل  ومرد 
يسمح لو بأن يمحصو بدقة، مما يدل عمى قيامو بما ينبغي عميو من بحث وتدقيق لموصول 

 يد الدليل عمى الواقعة كما اقتنع بيا القاضيإلى الحقيقة، ومما يدل كذلك عمى مدى تأي
بالتالي تكون األدلة متساندة وتشكل في مجموعيا اقتناع ومبمغ توافقو مع باقي األدلة، و 
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، وفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأن "استنتاج الواقعة المعاقب 1القاضي
عمييا من األدلة المقدمة أمر موضوعي، تممكو محكمة الموضوع وال رقابة لمحكمة النقض 

 .2"رأتو المحكمةمقدمة تنتج عقبل ما عمييا في ذلك ما دامت األدلة ال

ئي نتيجة أن القاضي يستنبط الواقعة دأ تساند األدلة في اإلثبات الجناولقد نشأ مب
الصحيحة من مجموع األدلة التي اقتنع بيا، فإذا سقط دليل من ىذه األدلة أثر عمى سبلمة 

 .3استنباط القاضي لمواقعة

مباشرا أو  ميو الحكمدليل الذي بني عالأن يكون وبمقتضى القواعد العامة ال يمزم 
صريحا، بل لقاضي الموضوع أن يكمل الدليل مستعينا في تكوين اقتناعو إلى ما يستخمصو 
من األدلة المطروحة عميو بطريق االستنتاج واالستقراء و كافة األساليب العقمية ما دام 

 والمنطقي، وفي ىذه الحالة ال يجوز ميما ال يخرج عن االقتضاء العقمياستخبلصيا س
مناقشة القاضي فيما انتيى إليو إال إذا كان الدليل الذي استند إليو ليس من شأنو أن يؤدي 

، ويكمل إلى النتيجة التي توصل إلييا، واألدلة في المواد الجزائية كما ىو معموم متساندة
استبعاد أو إسقاط بعضيا انييار باقي األدلة، فيتعين إعادة  بعضيا البعض، ويترتب عمى

 .  4في كفاية باقي األدلة لدعم اإلدانةالنظر 

فاألساس الذي يقوم عميو التساند ىو تعذر التعرف عمى مدى تأثر اقتناع القاضي 
بالدليل المنيار، أو الوقوف عمى مدى تأثر اقتناعو وما سوف ينتيي إليو ىذا األخير، لو أنو 

 .5تبين بنفسو انيياره وضعفو قبل أن يستند إليو في حكمو
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تسميم بمبدأ تساند األدلة في المواد الجزائية إال أنو ترد عميو بعض االستثناءات ومع ال
خر، فإذا كان الدليل الباطل ستغناء ببعض األدلة عن بعضيا اآلوالتي تتمثل في جواز اال

الذي ال أصل لو في األوراق، أو المبيم أو المتناقض مع غيره ليس من شأنو أن يؤثر في 
ع لو أنو كان قد فطن إلى بطبلنو، فإن مثل ىذا الدليل الذي يبين اقتناع قاضي الموضو 

ظروف الواقعة وطريقة التدليل عمييا، فيو ال يضعف من قوة األدلة األخرى بحيث أنيا تكفي 
دانة  بذاتيا، وبما بينيا من تساند األدلة وتماسكيا لما رتبو الحكم عمييا من إثبات الواقعة وا 

 اه من أدلة أخرى وال يضعف من قوةال يستتبع حتما بطبلن ما عدفاعميا، فإن ىذا الدليل 
، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنو "من المقرر أن استبعاد الدليل 1تساندىا

المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنو أن يمنع المحكمة من األخذ بعناصر اإلثبات 
 .2نيا مستقمة عن تمك الواقعة وقائمة بذاتيا "األخرى التي ترى من وقائع الدعوى  وظروفيا أ

ولذلك فإن إمكانية االستغناء ببعض األدلة عن بعضيا اآلخر يعد استثناء من مبدأ 
التساند  وخروجا عميو، وذلك في الحالة التي يكون فييا االستغناء واضحا من طريقة التدليل 

ر حتى ولو كان قد فطن إلى بحيث تقطع ىذه الطريقة بأن اقتناع القاضي ما كان ليتغي
 .3بطبلن الدليل اإلضافي والعرضي

ائي ىو الذي يخول لمقاضي ند األدلة الذي يسود اإلثبات الجنوبالتالي فإن مبدأ تسا
ومن ثم فإنو يترتب عمى ، 4الجزائي سمطة تقدير األدلة بمجموعيا ويستخمص منيا قناعتو

األدلة التي استند إلييا في حكمو باإلدانة، ىذا المبدأ أن القاضي يكون ممزما ببيان مضمون 
 .5أما إذا لم يستند إلى دليل معين في حكمو ىذا فيو غير مطالب بإيراده و بيان مضمونو

                                                           
1

، العربً شحط، نبٌل 349وما بعدها، د. إٌمان محمد علً الجابري، مرجع سابق، ص  793د. رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص  

 .64صقر، مرجع سابق، ص 
2

 .034د. محمد عٌد الغرٌب، مرجع سابق، ص  

3
 .65نبٌل صقر، مرجع سابق، ص  العربً شحط، 

4 François Gorphe, L’appréciation des preuves en justice ; Essai d’une méthode technique, Dalloz, 

Paris, France, 1977, p 242.  
5

 .039إلهام صالح بن خلٌفة، مرجع سابق، ص  



153 
 

وأخيرا، فإن المبدأ في األحكام الجزائية ىو تكامل األدلة بمعنى أن األدلة التي يذكرىا 
نيا لتدعيم النتيجة التي خمص إلييا الحكم في أسبابو تساند بعضيا البعض ومتكاممة فيما بي

القاضي في حكمو وتكون عمى أساسيا اقتناعو وال يمزم أن يكون كل دليل منيا يقطع في كل 
، كما يجب أن تكون األدلة التي اعتمد عمييا في االقتناع 1جزئية من جزئيات الدعوى

لمداللة عمييا، أو مستساغة ومتساندة وليست غامضة ومبيمة، إذ ال تكفي اإلشارة العابرة 
 .2متناقضة ينفي بعضيا البعض اآلخر بحيث ال يعرف أي األمرين قصدتو المحكمة

 الفرع الثاني: انعدام الغموض واإلبهام

قد يشوب أدلة اإلثبات الغموض واإلبيام نتيجة لعدم إيراد القاضي لمضمون األدلة، 
تي تتعمق بتوافر أركان الجريمة أو أو الغموض الذي يعتري تدليمو لثبوت الوقائع أو نفييا وال

، ولذلك فإنو متى استند القاضي إلى دليل من األدلة في إثبات إدانة المتيم وجب 3ظروفيا
عميو أن يتعرض في أسباب الحكم إلى ما يتضمنو ىذا الدليل وأن ال يقتصر عمى اإلشارة 

 .4إلى أدلة اإلثبات دون أن يتعرض إلى مضمونيا

يقتضي أن تكون األدلة واضحة غير مبيمة وال غامضة، وقد  وبيان مضمون األدلة
بيان مؤدى األدلة في الحكم بيانا كافيا، فبل تكفي مجرد  من ق.إ.ج 379 أوجبت المادة

 .5اإلشارة العابرة إلييا، أو إيرادىا بطريقة اإليجاز المخل

رد مضمون فمن المقرر أنو يجب إيراد األدلة التي يستند إلييا القاضي، بل ينبغي س
الدليل وذكر مؤداه بطريقة واقعية يبين منيا مدى تأييده لمواقعة التي اقتنع بيا ومبمغ اتفاقو 

 مع باقي األدلة التي أقرىا الحكم حتى يتضح وجو استداللو بيا.
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وعمى ىذا األساس يكون الحكم باطبل إذا اقتصر في إيراده ألدلة اإلثبات عمى القول 
الشيود أو من تقرير الخبير دون أن يذكر مضمون و مؤدى تمك بثبوت التيمة من أقوال 

األقوال، أو إذا أفرغ القاضي بيانو لؤلسانيد والحجج المبني عمييا الحكم والمنتجة لو في 
ك قضت محكمة النقض عبارات عامة معماة أو وضعو في صورة مبيمة مجممة، ولذل

يل إثبات في الدعوى دون إيراد التعويل عمى ما وقع في المعاينة كدل المصرية بأن "
 -المجمس األعمى سابقا-، وقضت أيضا المحكمة العميا 1مضمونيا يعد قصورا في الحكم "

بأنو " من المقرر قانونا أن عدم ذكر األفعال المرتكبة وظروفيا الزمنية والدالئل المعتمد 
في قضية الحال، أن عمييا في اإلدانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب، ولما كان الثابت 

قضاة االستئناف أدانوا المتيمة بناء عمى أوراق الممف والمناقشة التي دارت في الجمسة دون 
أن يذكروا بوضوح األفعال التي ارتكبت منيا التيمة وظروفيا الزمنية والدالئل التي اعتمدوىا 

متى كان كذلك فإن لئلدانة، فإنيم بقضائيم ىذا حرموا المجمس األعمى من ممارسة رقابتو، و 
 .2النعي عمى القرار في ىذا الوجو سميم يستوجب نقضو"

وال يكفي ذكر مضمون الدليل بل يمزم أن يكون بيان المضمون قد تم بوضوح كاف 
، عمى أنو يكفي أن يذكر القاضي من مضمون الدليل الجزء 3الستبعاد أي لبس أو غموض

يو وجب الحرص الشديد عند إفراغ اقتناع ، وعم4الذي يتفق وما استخمصو من واقع الدعوى
القاضي في الحكم عن طريق صياغتو صياغة فنية تعبر بوضوح عما توصل إليو القاضي 

من عممية المطابقة المادية  جلة القائمة فييا واستخبلص النتائمن خبلل فحصو لمدعوى واألد
 .5بين النص القانوني الواجب التطبيق والواقعة محل الدعوى
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فإن بيان األدلة ىو ذلك الجزء من األسباب الذي بمقتضاه يتكون اقتناع  ومن ثم
القاضي في صحة الجريمة وصحة نسبتيا أو نفييا عن المتيم، وىو ما يمكن المحكمة العميا 

، والقاضي ممزم بذكر 1من مراقبة صحة تطبيق القانون عمى الواقعة كما تم إثباتيا بالحكم
ضمونيا دون أن يعترييا غموض أو إبيام، ولذلك يجب عمى األدلة التي اعتمد عمييا وم

القاضي أن ال يعمد إلى الحذف من أجل الحذف فقط، وأن ال يورد االستثناء عمى االستثناء  
والنفي عمى النفي، والتحفظ عمى التحفظ، وما شابو ذلك، إذ من شأنو أن يمقي ظبللو من 

 .2عدم الوضوح عمى أسموب الحكم وعباراتو

صور الغموض إفاضة المحكمة في سرد األدلة واإلشارة إلى أقوال شيود ومن 
متعددين، لكن مع إيراد أو ذكر روايات مختمفة ليم، دون بيان بأييا أخذت، أو دون ترجيح 
بعضيا عمى البعض اآلخر، أو استخبلص النتيجة منيا أو إيراد مضمون أقوال الشيود 

 .3بصيغة غامضة ومبيمة

م الجزائي بمثابة اختبار الستنباط القاضي الجزائي، ىذا االستنباط وتعد كتابة الحك
يجب أن يعبر عميو في الحكم بمغة صحيحة تبرر اقتناع القاضي بالواقعة، فاستقامة الفكر 

 .4القانوني توجب التعبير عنو بمغة واضحة ودقيقة ال غموض فييا

لحكم، وىو عبارة عن ومن الغموض واإلبيام أيضا ما يعبر عنو أحيانا باضطراب ا
اختبلل فكرة الحكم من حيث تركيزىا في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بحيث ال يستطاع 

بحيث يمكن و استخبلص مقوماتو سواء ما تعمق منيا بواقعة الدعوى أو تطبيق القانون، 
 القول بأن واقعة الدعوى لم تستقر في ذىن القاضي ولم تكن واضحة إلى الحد الذي يؤمن بو
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2
، مستاري عادل، المنطق القضائً و دوره فً سالمة الحكم الجزائً، مرجع سابق، 065ص مرجع سابق، ، د. محمد عٌد الغرٌب 

  .045ص 
3

 .065، د. محمد عٌد الغرٌب، مرجع سابق، ص 690د. رؤوف عبٌد، مرجع سابق، ص  

4
 .044مستاري عادل، المنطق القضائً و دوره فً سالمة الحكم الجزائً، مرجع سابق، ص  



156 
 

الخطأ في فيم حقيقة الحال ومدى مسؤولية المتيم، ومن ذلك خمط الحكم دفاع متيم معين 
 .1بدفاع متيم آخر

والقاضي ليس مطالبا ببيان مضمون الدليل إال إذا استند إليو في حكمو باإلدانة أما 
م إلزاإذا لم يعتمد عميو في اإلدانة فبل يكون مكمفا بذكر أي شيء عنو، ولعل السبب وراء 

ومضمونيا في حالة اإلدانة ىو تمكين الجية أو الييئة التي ليا  القاضي ببيان أدلة اإلثبات
حق مراقبة أحكام القضاة من التعرف عمى األسس التي تبنى عمييا األحكام ومدى سبلمتيا، 
وىذه األخيرة ال تتمكن من ذلك إال إذا قام القاضي ببيان مفصل لؤلدلة التي اعتمد عمييا في 

 .2دانة وذلك بالقدر الذي تطمئن معو النفس والعقل لما ذىب إليو القاضي في حكمواإل

والجدير بالمبلحظة، أنو ال يعد من قبيل الغموض واإلبيام المؤدي إلى البطبلن 
تحرير الحكم بأسموب ممتو معقد، ما دام أنو عند التأمل فيو يتبين أن أدلتو في ذاتيا مفيومة 

 .3تي خمص إليياموصمة إلى النتيجة ال

 الفرع الثالث: انعدام التناقض والتخاذل

يشترط في األدلة التي يستند إلييا القاضي في حكمو أن ال يكون بينيا تناقض أو 
، والتناقض بين آلخر بحيث ال يعرف أي األمرين قضى بوتخاذل ينفي بعضيا البعض ا

 ي اعتمدليل من األدلة الذالموضوع أن د وبعضيا اآلخر ىو أن يتراءى لقاضيبعض األدلة 
 .4عميو يساند دليبل آخر مع أن الفيم الصحيح مشوب بالقصور ويستوجب نقضو

ومن صور التناقض أن يعتمد القاضي في حكمو عمى أدلة متعارضة في ظاىرىا 
دون أن يتعرض ليذا التعارض ويبين أنو عند فصمو في الدعوى كان منتبيا لو وفحصو 

 الواقع، وفي ىذه الحالة يكون القاضي قد اعتمد عمى أدلة متناقضةواقتنع بعدم وجوده في 
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وذلك ألن التناقض بين األدلة فيما  ،1كأنو غير مسببلتعارضيا مما يجعل حكمو معيبا و 
بينيا يعني أن كل جزء ييدم الجزء الذي يناقضو وبالتالي يصبح الحكم  وكأنو خاليا من 

 . 2األسباب

تمد اقتناعو الموضوعي من دليمين متعارضين ولم يفطن ويترتب عمى ذلك أنو إذا اس
إلى تعارضيما فإنو يكون بذلك قد اعتمد عمى دليمين متساقطين لتعارضيما، وىذا يترتب 

مثال ذلك ، 3عميو فساد الرأي الذي استنبطو منيما، ومن ثم بطبلن الحكم الذي انتيى إليو
فني مما يزيل التعارض بينيما، وال يمزم أن عدم التعرض لمخبلف بين الدليل القولي والدليل ال

تطابق أقوال الشيود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون الدليل القولي في مجموعو غير 
 .4متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي عمى المبلئمة و التوفيق

بيا  ويعتبر تناقضا كذلك الحكم الذي أورد صورا متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذ
جميعا، فذلك دليل عمى اختبلل فكرتو عن عناصر الواقعة وعدم استقرارىا في عقيدة 
المحكمة االستقرار الذي يجعميا في حكم الوقائع الثابتة األمر الذي يجعمو متخاذال متناقضا 

، أو إذا كان ما أوردتو المحكمة في أسباب حكميا يناقض 5بعضو مع بعض معيبا بالقصور
ا يتبين منو أن المحكمة فيمت الدعوى عمى غير حقيقتيا فجاء حكميا بعضو بعضا مم

مضطربا بحيث ال يعرف من ىو الفاعل ومن ىو الشريك في الجريمة، وال ما قصدت إليو 
 من إدانة بعض المتيمين.

قضت المحكمة العميا في إحدى قراراتيا بأن " المبدأ يعد تناقضا في  ،وتبعا لذلك
عطاء الدواء  األسباب اعتبار توزيع دواء انقضت مدة صبلحيتو جنحة توزيع مواد فاسدة وا 

لممريض ال يشكل جريمة، وفضبل عن ذلك ال يمكن لقضاة الموضوع تدوين الوقائع في 
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تناقض كما جاء في قرارىم أن يقرروا من أن توزيع مادة الييبارين التي انقضت مدة 
من  434يع مواد فاسدة طبقا لممادة صبلحيتيا يشكل بالنسبة لمسؤولي الصيدلة جنحة توز 

قانون العقوبات وأن إعطاء نفس المادة لممريضة لم يشكل أي خطأ أو عدم االحتياط أو عدم 
من قانون العقوبات. وحيث أن  288االنتباه أو عدم مراعاة األنظمة حسب مفيوم المادة 

 .1القرار جاء مشوبا بالقصور في األسباب وتناقضيا وينجر عنو النقض"

كما اعتبرت أيضا بأن ىناك تناقض القول بأن المحكمة بعد التصريح ببراءة المتيم 
أشارت في حكميا إلى أن الوقائع ثابتة في حقو، حيث أن الحكم المطعون فيو يخص من 
جية أن الوقائع غير ثابتة في حق المتيم ويقضي ببراءتو ثم ينص عمى أن الوقائع ثابتة في 

 .2واد العقابية ليا حيث أن ىناك تناقض ينجر عنو البطبلنشأنو و يطبق عميو الم

أنو ليس كل تناقض في األدلة يجعل الحكم معيبا بل يجب أن  ،والجدير باإلشارة
يؤثر ىذا التناقض في اقتناع القاضي، بحيث يتعذر استنباط الرأي الصحيح السائغ من 

، لذلك فإذا كان ىناك تناقض األدلة التي اعتمد عمييا والذي يصمح ألن ينتج ما قضى بو
غير مؤثر وقد فطن إليو القاضي واستطاع أن يرفعو بما يجعل العقل يستسيغ مثل ىذه 

فإن الحكم يكون سميما، وتطبيقا لذلك فإن تناقض األدلة واستخمص الحقيقة من مجموعيا، 
مص الشاىد أو تضاربو في أقوالو ال يعيب الحكم وال يطعن في سبلمتو مادام قد استخ

  .3خبلصا سائغا ال تناقض فيوالحقيقة من أقوالو استالقاضي 

يخمص القاضي في فيمو لمواقعة ومن صور التناقض بين األدلة ومنطوق الحكم أن 
أن إحراز المتيم لممخدر كان وتقديره لؤلدلة القائمة في أوراق الدعوى المعروضة عميو إلى 

المواد المخدرة بقصد إحراز تو عن جريمة ثم ينتيي في المنطوق إلى إدانبقصد االتجار، 
دون أن يبين األسباب التي انتيت بو إلى ىذا الرأي، ويبرر ىذا  الشخصي االستعمال
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التناقض بين األسباب والمنطوق، وفي ىذه الحالة فإن الحكم يكون قد انطوى عمى تناقض 
م القاضي لمواقعة ولذلك فإذا كان في، 1بين األسباب والمنطوق مما يعيبو ويستوجب نقضو

والظروف المحيطة بيا وعناصرىا القانونية والمادية واألدلة التي قد تثبتيا أو تنفييا قاصرا أو 
شك في الرأي الذي يستنبطو منيا، والذي يستمد منو اقتناعو  ثر ببلغير سائغ، فإن ذلك يؤ 

ترتب عمى ىذا قصور أو فساد النتيجة التي ت األمر الذي يؤدي في األخير إلىالموضوعي، 
 .   2الحكم نطوقتضمنيا ماالقتناع والتي ي

أما عن التخاذل فيو عبارة عن تناقض ضمني مستتر ال يكتشف إال بإمعان النظر 
وقد يتحقق نتيجة سوء فيم وعدم صحة تقدير من في معنى عباراتو ومقارنتيا مع بعضيا، 

ع معناىا الحقيقي، مما يترتب القاضي نفسو ألدلة اإلثبات، فيستنبط منيا نتائج تتناقض م
ويعتبر التخاذل أقل وضوحا من التناقض إال أنو يعيب و. عميو فساد الرأي الذي ينتيي إلي

الحكم أيضا، إذ يشير إلى أن بعض األدلة تخذل البعض اآلخر في داللتيا بحيث تكون غير 
يما بينيا وبين ممتئمة في العقل معا، وأحيانا يعبر عنو بتياتر فيما بين األسباب أو ف

دم االعتماد عمى اعتراف المتيم، ، ومن صوره إذا كانت المحكمة بعد أن بينت ع3والمنطوق
 .   4عادت واتخذت منو قرينة مؤيدة ألقوال الشيود فإن حكميا يكون مشوبا بالتخاذل والقصور

 المطمب الثالث: االلتزام بتسبيب الحكم الجزائي

أحد الركائز األساسية التي تحكم العممية القضائية، حيث أن يعتبر االلتزام بالتسبيب 
استناد القاضي الجزائي القتناعو الوجداني في الوصول إلى الحكم سواء باإلدانة أو البراءة ال 
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يكون صحيحا وعادال وبعيدا عن شائبة الخطأ إال بالتزامو ببيان األسباب الكافية والسائغة 
 .1لقانون عمى حد سواء وىو ما يعرف "بتسطير االقتناع"التي تبرر صدوره في الواقع وا

فالتسبيب يعد من أىم الضوابط التي أقرىا المشرع الجزائري لتقييد حرية القاضي في 
من ق.إ.ج التي جاء فييا " كل حكم يجب أن ينص  379المادة االقتناع وذلك بمقتضى 

م، ويجب أن يشتمل عمى عمى ىوية األطراف وحضورىم أو غيابيم في يوم النطق بالحك
أسباب ومنطوق. وتكون األسباب أساس الحكم. ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة 
األشخاص المذكورين أو مسؤولياتيم أو مساءلتيم عنيا، كما تذكر بو العقوبة ونصوص 

بيب ىو ألن التسالقانون المطبقة واألحكام في الدعاوى المدنية. ويقوم الرئيس بتبلوة الحكم"، 
ن كان غير مكمف ببيان أسباب اقتناعو 2شرط موضوعية اقتناع القاضي ، وىذا األخير وا 

فالقاضي ممزم بذكر ، وبالتالي 3الشخصي، إال أنو مكمف ببيان أسباب الحكم الذي انتيى إليو
ولكنو غير ممزم بإثبات لماذا اقتنع  ا وكانت مصدرا القتناعو اليقيني،األدلة التي اعتمد عميي

 .4ألن ذلك يدخل في نطاق السمطة التقديرية التي اعترف لو بيا القانون

ن كان حرا في االقتناع  واستنادا إلى ما تقدم ذكره، يتضح لنا أن القاضي الجزائي وا 
بأي دليل وأن اقتناعو ال يخضع لرقابة المحكمة العميا، إال أن حريتو مقيدة بضرورة تسبيب 

 .5من قبل المحكمة العمياإال كان عرضة لمرقابة  حكمو و

ودراستنا ليذا الضابط تقتضي منا التطرق إلى مفيوم التسبيب وأىميتو في فرع أول 
 ونطاق التسبيب في فرع ثاني.
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 الفرع األول: مفهوم التسبيب و أهميته

لقد أوجب القانون عمى القاضي الجزائي االلتزام بتسبيب األحكام ضمانا لجديتيا وثقة 
"... وجوب أن تكون  ق.إ.جث جاء في البند الثاني من المادة األولى من ، حي1في عدالتيا

،كما يتمتع ىذا االلتزام بقيمة دستورية وفقا 2األحكام والقرارات واألوامر القضائية معممة"
التي تنص عمى أنو " تعمل  2016من التعديل الدستوري لسنة  162/1ألحكام المادة 

 جمسات عبلنية ". األحكام القضائية، وينطق بيا في

والتسبيب في مدلولو المغوي مصدر كممة سبب والسبب ىو كل شيء يتوصل بو إلى 
، 3 يٍء َسَبًبا"َوآَتيناُه ِمن ُكلِّ شَ "غيره، وقد يكون أيضا بمعنى الطريق، مصداقا لقولو تعالى 

ضرورة  أما في مدلولو القانوني فإنو عمى الرغم من تأكيد غالبية التشريعات الجزائية عمى
التسبيب كالتزام يقع عمى القضاة عند إصدار األحكام إال أن أي منيا لم يضع تعريف محدد 

 لمدلول التسبيب.

وعمى صعيد الفقو الجنائي فعمى الرغم من تعدد اآلراء حول تعريف التسبيب إال أنيا 
مى طمبات القانونية وكيفية اإلجابة عأنو بيان األسباب الواقعية و اتفقت في المضمون عمى 

الخصوم ودفوعيم والتي من شأنيا أن تؤدي إلى النتيجة التي خمص إلييا القاضي في حكمو 
مجموعة من األسانيد واألدلة الواقعية والحجج القانونية  الذي انتيى إليو، أو ىو عبارة عن

 .4التي بنت المحكمة عمى أساسيا منطوق الحكم باإلدانة أو البراءة

ض المصرية فإن مدلول التسبيب ىو بيان األدلة التي وحسب قضاء محكمة النق
المراد بالتسبيب المعتبر ىو عو بطريق التفصيل، حيث قضت بأن "أسس عمييا القاضي اقتنا
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تحرير الحجج واألسانيد المبني عمييا الحكم والمنتجة ىي لو سواء من حيث الواقع أو 
طاع جمي مفصل بحيث يستالقانون. ولكي يتحقق الغرض منو يجب أن يكون في بيان 

 .1"الوقوف عمى مسوغات ما قضى بو

ومن خبلل ما تقدم، يمكننا القول أن التسبيب ىو بيان القاضي الجزائي لؤلسباب 
القانونية والواقعية التي حممتو عمى أن يصدر حكمو عمى الوجو الذي جاء عميو، والمراد 

ا القانونية والنص المنطبق عمييا، أما ببيان األسباب القانونية، بيان أركان الجريمة وظروفي
 .2األسباب الموضوعية أو الواقعية فيقصد بيا بيان األدلة التي بنى عمييا القاضي اقتناعو

ولذلك فإنو من واجب قاضي الموضوع بيان مضمون اقتناعو عن طريق بيان الواقعة، 
وىو ما يسمى  وبيان األسباب التي تكون عمى أساسيا اقتناعو الموضوعي دعوىمحل ال

المجمس  –وفي ذلك قضت المحكمة العميا حاليا  ،3"بتسطير القاضي القتناعو الوجداني"
"من المقرر قانونا أن عدم ذكر األفعال المرتكبة وظروفيا الزمنية والدالئل   - األعمى سابقا

 المعتمد عمييا في اإلدانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب.

أن قضاة االستئناف أدانوا المتيمة بناء عمى  –ي قضية الحال ف –ولما كان من الثابت 
أوراق الممف والمناقشة التي دارت في الجمسة دون أن يذكروا بوضوح األفعال التي تركبت 
منيا التيمة وظروفيا الزمنية والدالئل التي اعتمدوىا لئلدانة فإنيم بقضائيم ىذا حرموا 

ى كان كذلك فإن النعي عمى القرار في ىذا الوجو المجمس األعمى من ممارسة رقابتو، ومت
 .4سميم يستوجب نقضو "

كما قضت أيضا " متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى 
ة في الضرب النص القانوني المجرم لموقائع المنسوبة لممتيمين وعدم ذكر الوسيمة المستعمم

                                                           
1
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نونيا سائغا لمقرار المطعون فيو مما يؤدي إلى لم يعطوا تأسيسا قاوالجرح العمدي، فإنيم 
 .1النقض واإلبطال "

فإن التسبيب تكميف قانوني يقع عمى عاتق القاضي الجزائي،  وبالبناء عمى ذلك،
منيج وطبيعة ىذا  الحكم من حيث طر اقتناعو الذي أدى بو إلى إصدارويقتضي ذلك أن يس

ب يعرض القاضي نشاطو اإلجرائي الذي قام حيث أنو من خبلل االلتزام بالتسبي، 2االقتناع
بو أثناء تصديو لمدعوى الجزائية وبالتالي فيو مرتبط بالقواعد واألصول القانونية أثناء إيراده 
لؤلسباب، وىذا مرتبط أيضا بالحرية التي منحو إياىا القانون والمتمثمة في مبدأ االقتناع 

 .3القضائي

ائي من الناحية القانونية يتضمن جانبين، والتسبيب الذي يمتزم بو القاضي الجز 
الجانب األول أن يعرض القاضي في حكمو جميع األسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى 
إصدار الحكم عمى نحو معين، أما الجانب الثاني يجب أن تعبر فيو ىذه األسباب عن 

 .4العمل العقمي الذي وصل بو القاضي إلى نتيجة معينة

إن تسبيب الحكم الجزائي ىو عمل عقبلني يسمح لمقاضي بتفحص أدلة وبالتالي ف
اإلثبات بكل تمعن، كما يسمح لو بانتقاد تفكيره ومنيجيتو، ومما الشك فيو أثناء صياغة 
الحكم بكل حيثياتو، فإن القاضي يتولى البحث في السياق المنطقي الذي اتخذ من خبللو 

صر كل عناصر اإلثبات التي من شأنيا تكوين اقتناع قراره باإلدانة أو البراءة، كما يتم ح
 .5القاضي أثناء التسبيب
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أن إلزامية التسبيب التي فرضيا القانون تسمح بالكشف عن مضمون االقتناع  والشك
الموضوعي لمقاضي الجزائي وتسيل عمى المحكمة العميا الرقابة السممية عمى مبدأ االقتناع 

الذي تشكل لمقاضي لم يكن نتيجة لتحكم عاطفي أو  الشخصي والتأكد من أن االقتناع
 . 1انفعالي والذي من شأنو المساس بقرينة البراءة المكرسة دستوريا

يشكل ضمانة عامة إزاء فيو  يعد ذا أىمية بالغةلتسبيب ومما تقدم، يظير لنا أن ا
تعين  ، كما أنو يعد وسيمة2تحكم القاضي وانحرافو عن ممارسة سمطتو في تقدير األدلة

القاضي عمى االجتياد والدقة في الحكم، فبموجب التسبيب يجد القاضي الجزائي نفسو ممزما 
حتى يستطيع أن يصل إلى المقدمات التي تؤدي بفحص وتدقيق البحث في موضوع الدعوى 

بصفة موضوعية دون تحيز أو وذلك  3منطقيا إلى الحقيقة التي يعمنيا في منطوق الحكم
 .4ا يدفعو إلى الحرص والفطنة عند إصدار األحكامتسمط أو تحكم، مم

إلى القول  -ا المجمس األعمى سابق –وفي نفس السياق، ذىبت المحكمة العميا حاليا 
بالرجوع إلى ىذا الحكم يتبين أنو خاليا خموا تاما من أي تعميل، وىذا يعد خرقا صريحا "

ة عمى بذل الجيد في بمقصود المشرع الذي أوجب تسبيب األحكام بقصد حمل القضا
تمحيص القضايا المعروضة عمييم لتجيء أحكاميم في النياية ناطقة بعدالتيا، وحتى ال 

ليا لو القانون إلى تنقمب حرية القاضي أو المحكمة عند استعمال سمطتو الواسعة التي خو 
واالعتساف ويخرج قضاءه بالتالي عن الغاية التي قصدىا المشرع وىي  نوع من الحيف

 .5"لضار والقدر البلزم لمتعويض عميوناسب بين الفعل االت
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ائر، المجلد ، الجز0عبد السالم بغانة، تسبٌب األحكام الجزائٌة أو الضمانة ضد التعسف، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة قسنطٌنة  
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وباإلضافة إلى ذلك، فإن التسبيب وسيمة لمعرفة األسباب التي بني عمييا الحكم والتي 
من خبلليا يظير مضمون االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي وذلك بعد أن يصبح اقتناعا 

رقابتيا عمى ىذا االقتناع الموضوعي موضوعيا يقينيا، ومن ثم تستطيع المحكمة العميا بسط 
وسبلمة االقتناع باألدلة تؤدي إلى صحة تسبيب الحكم  والتحقق من صحة الحكم وأساسو،

لى تحقيق  لى القدرة عمى التحميل واالستنتاج مما يوحي باالطمئنان إلى صحة القضاء وا  وا 
ء فيو " أن قضاة ، وىو ما أشار إليو المجمس األعمى سابقا في قراره الذي جا1العدالة

الموضوع ممزمون بالتعرض في قرارىم لموقائع المادية رغم السمطة التقديرية الممنوحة ليم 
 .2وذلك لتمكين المجمس األعمى من ممارسة الرقابة "

ىذا وقد أجممت محكمة النقض المصرية أىمية تسبيب الحكم الجزائي في أحد 
الضمانات التي فرضيا القانون عمى  تسبيب األحكام من أعظم قراراتيا، فقضت بأن "

معان النظر لمتعرف عمى  القضاة، إذ ىو مظير قياميم بما عمييم من واجب تدقيق البحث وا 
وبو وحده يسممون من مظنة التحكم  نيا فيما يفصمون فيو من األقضية،الحقيقة التي يعمنو 

الجميور، وبو يرفعون ما واالستبداد ألنو كالعذر فيما يرتأونو ويقدمونو بين يدي الخصوم  و 
 .3قد يرد عمى األذىان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدليم مطمئنين ..."

 الفرع الثاني: نطاق االلتزام بالتسبيب

سبقت اإلشارة إلى أن القاضي ممزم بتسبيب الحكم الجزائي وذلك ببيان األسباب 
أو البراءة، فالقاضي مقيد في اقتناعو  القانونية والواقعية التي أدت إلى اقتناعو باإلدانة

المكرسة  تسبيب ىو من االلتزاماتلجزائية، غير أنو إذا كان االموضوعي بتسبيب األحكام ال
، فيل ىذا يعني أن القاضي ممزم بتسبيب جميع األحكام الجزائية الصادرة عنو؟ أو دستوريا
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جزائية أم أن نطاقو يقتصر عمى بصياغة أخرى، ىل االلتزام بالتسبيب يشمل كافة األحكام ال
 طائفة دون أخرى؟

إن اإلجابة عمى ىذا التساؤل تقتضي منا التطرق أوال إلى تسبيب أحكام محاكم الجنح 
 والمخالفات  وثانيا إلى تسبيب أحكام محكمة الجنايات.

 أوال: تسبيب أحكام محاكم الجنح والمخالفات

ضائية ىو مطمب من المطالب إن تسبيب األحكام الصادرة عن ىذه الجيات الق
السالفة الذكر والتي  ق.إ.جمن  379األساسية التي وردت بمقتضى نص عام وىو المادة 

، حيث تمارس المحكمة العميا رقابتيا اتجاه األحكام 1الفرنسي ق.إ.جمن  485تقابميا المادة 
ا أكدتو الغرفة والقرارات القضائية التي ال تراعي قواعد التسبيب التي أقرىا المشرع، ومم

، 2السمطة التقديرية لقضاة الموضوع محدودة بإلزام ىؤالء بتسبيب قرارىم..."ىو أن " الجنائية
ولذلك فإن اقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارىم 

ن م 212دون تناقض مع العناصر الموجودة بالممف والتي نوقشت أماميم طبقا لممادة 
 .3ق.إ.ج

وتبعا لذلك، قضت المحكمة العميا "إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متيم بجنحة 
إخفاء أشياء مسروقة عمى أساس انعدام العمم أو القصد الجنائي دون إبراز األسباب واألدلة 
التي استند إلييا التصريح بأن التيمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، ألن 

وكافيا إلبعاد التيمة، ذلك أن القانون قد خول  انعدام القصد ال يعد مبررا سائغاالقول بمجرد 

                                                           
1
 Art 485 du C.P.P.F « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. 

Les motifs constituent la base de la décision. 

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables 

ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. 

Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée 

au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en 

l'absence des autres magistrats du siège ». 
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 .523محمد مروان، مرجع سابق، ص  

3
 .06دادي، مرجع سابق، ص ، جٌاللً بغ25/23/0980قرار بتارٌخ  00305ملف رقم  



167 
 

قضاة الموضوع السمطة التقديرية الكاممة لمقول بكفاية أو عدم كفاية دليل ما، إال أنو مقابل 
 .1ذلك ألزميم بتسبيب قضاءىم تسبيبا كافيا"

 ثانيا: تسبيب أحكام محكمة الجنايات

لتزام حكام الصادرة عن محكمة الجنايات غير خاضعة كأصل عام اللقد كانت األ
من  307، ومرد ذلك أن المادة 2017سنة  اإلجراءات الجزائيةقانون  تعديلالتسبيب قبل 

ذات القانون كانت تعفي قضاة محكمة الجنايات من بيان وذكر أسباب اقتناعيم بإدانة 
يم أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي توصموا المتيم، استنادا إلى أن القانون ال يطمب من

بمقتضاىا إلى تكوين اقتناعيم، وال يرسم ليم قواعد معينة يتعين عمييم أن يخضعوا ليا 
 .2لتقدير كفاية أو عدم كفاية دليل ما

وتأييدا لذلك، فإن الفقو واالجتياد القضائي قد استقر عمى أن األسئمة التي تستخمص 
ة الصادر عن غرفة االتيام أو من المرافعات وتعرض من خبلل من منطوق قرار اإلحال

فة المداوالت تشكل أسباب الحكم الجمسة، وأن األجوبة التي تناقش ويصوت عمييا في غر 
، وتطبيقا لذلك قضت الغرفة الجنائية 3تقوم مقام تعميمو وال تحتاج إلى تسبيب معينو 

عمى األسئمة المطروحة، تعد بمثابة التسبيب  بالمحكمة العميا في إحدى قراراتيا بأن "األجوبة
في حكم محكمة الجنايات الناطق باإلدانة أو البراءة، والمؤسس عمى االقتناع الشخصي 

 . 4لمقضاة، وال تعد المناقشات الدائرة في الجمسة تسبيبا"

وفق الطريقة تعمل  ومن خبلل ىذا القرار، يتضح لنا أحكام محكمة الجنايات، لم تكن
التي تطبق عندما يتم الفصل في النزاع من قبل قضاة محترفين فقط، ليم إطبلع قة الساب
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ودراية بكافة األحكام القانونية وفنيات تسبيب األحكام القضائية، ويرجع ذلك إلى طبيعة 
تشكيمة محكمة الجنايات التي تضم باإلضافة إلى القضاة المحترفين عناصر شعبية تتمثل 

الذي يرفض بدوره تسبيب  1جة تبني المشرع الجزائري لنظام المحمفينفي المحمفين، وىذا نتي
 .2أحكام محكمة الجنايات

والمبلحظ أن المشرع الجزائري كان يفرض عمى القاضي التقيد بإجراء آخر عوض 
االلتزام بالتسبيب والمتمثل في ورقة األسئمة واألجوبة المعطاة عنيا التي ينبغي أن يتضمنيا 

 314ن محكمة الجنايات باإلضافة إلى البيانات الشكمية التي قررتيا المادة الحكم الصادر ع
وأن اإلغفال عن ىذا الشرط يؤدي إلى بطبلن األحكام الجنائية، وىو ما كرستو  ق.إ.جمن 

في أحد قراراتيا الذي جاء فيو "لما كانت األسئمة واألجوبة ىي بمثابة تعميل  3المحكمة العميا
إن خمو الحكم منيا وعدم إقامة ورقة األسئمة خرق بين إلجراء جوىري في مواد الجنايات ف

 .4يترتب عمى عدم مراعاتو النقض والبطبلن"

وتأسيسا عمى ما تقدم، يمكننا القول أن ورقة األسئمة كانت تعتبر القاعدة التي يبنى 
سئمة تعد عمييا الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات نظرا لمحتواىا، باعتبار أن األ

لم يكن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات  نومن ثم فإ، 5الحقل الخصب لنقض ىذا الحكم
سس عمييا وقو، ألن القاضي الجزائي لم يكن ممزما ببيان األدلة التي يؤ يتضمن تسبيب لمنط

المشار إلييا سابقا التي ال  307اقتناعو في الدعوى المعروضة أمامو عمبل بأحكام المادة 
                                                           

1
إن عدم تسبٌب قرارات محكمة الجناٌات ٌرجع لألنظمة التً تأخذ بنظام المحلفٌن، أما األنظمة التً ال تأخذ بهذا النظام، فإن  

ضع لضابط التسبٌب. عٌشاوي آمال، تسبٌب الحكم قرارات محكمة الجناٌات شأنها شأن أحكام محاكم الجنح والمخالفات فهً تخ
، الجزائر، ع 0الجزائً الصادر باإلدانة، مجلة البحوث والدراسات القانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة البلٌدة 

 . 430ص ، 0207، 00
2

المستقر علٌه قضاء أن أحكام المحاكم الجنائٌة التً "من  -المجلس األعلى سابقا  –وفً هذا الشأن قضت المحكمة العلٌا حالٌا  

مساعدون مع القضاة المحترفٌن لٌس الزما تعلٌلها، وتقوم األسئلة الموضوعة واألجوبة عنها مقام التعلٌل  ٌجلس للحكم فٌها محلفون
التسبٌب غٌر جدي وقائم على غٌر  فٌها متى كانت سائغة منطقٌا وقانونٌا، ومن ثم فإن النعً على القرار المطعون فٌه بالقصور فً

، نجٌمً جمال، 080، ص 0990، 0المحكمة العلٌا، ع  القضائٌة،  مجلةال، 03/02/0992قرار بتارٌخ  75935أساس". ملف رقم 

 .060مرجع سابق، ص 
3

 .420عبد السالم بغانة، مرجع سابق، ص  

4
 .023مرجع سابق، ص مستاري عادل، المنطق القضائً ودوره فً سالمة الحكم الجزائً،  

5
، ص 0223مختار سٌدهم، محكمة الجناٌات وقرار اإلحالة علٌها، االجتهاد القضائً للغرفة الجنائٌة، المحكمة العلٌا، عدد خاص،  

029. 
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جب بيان أسباب الحكم أمام ىذا النوع من المحاكم، إنما كانت تحل ورقة األسئمة بما تستو 
تتضمنو من أسئمة وأجوبة موضوعة ليا محل التسبيب وىو أسموب غير مألوف في تعميل 
األحكام القضائية، وال يسمح لممحكمة العميا ببسط رقابتيا عمى ىذا الحكم من الناحية 

جراءات الموضوعية بل تبقى رقابت يا شكمية محضة فقط تنصب عمى تشكيل المحكمة وا 
، وبالتالي فإن حرية القاضي الجزائي في االقتناع لم تكن 1المحاكمة والجانب الشكمي لمحكم

     مقيدة بضابط التسبيب.

ورقة األسئمة ال تتضمن بيان مصادر االقتناع الموضوعي  وتباعا لما سبق، وباعتبار
ظر إلى خطورة الجرائم التي تفصل فييا محكمة الجنايات وذلك من لمقاضي الجزائي، وبالن

حيث شدة العقوبة التي ينطق بيا قضاة ىذه المحكمة والتي قد تصل إلى حد اإلعدام، وكذا 
أىمية التسبيب في إرساء العدالة وحماية المتيم من تحكم القاضي، فقد تعالت األصوات التي 

استجاب  ، وىو األمر الذي2الجنايات والسيما في فرنساتنادي بضرورة تسبيب قرارات محكمة 
المؤرخ في  939 -2011لو المشرع الفرنسي في التعديل الذي أجراه بموجب القانون رقم 

حيث بمقتضاه أصبح  - 2012جانفي  1الذي دخل حيز التنفيذ في  - 2011أوت  10
لك لتجنب إساءة يفرض عمى القاضي تسبيب القرارات التي يصدرىا في الجنايات، وذ

استخدام القاضي الجزائي لسمطتو التقديرية عند الفصل في قضايا الجنايات، وقد استحدث 
التي نصت عمى ضرورة تحرير القاضي لورقة  3ق.إ.جمن  1 -365ىذا التعديل المادة 

                                                           
1

 .436طواهري إسماعٌل، االقتناع الشخصً للقاضً فً المواد الجنائٌة فً القانون المقارن، مرجع سابق، ص  

2
الوطنً الفرنسً رغبته بإعادة النظر فً قانون اإلجراءات الجنائٌة خاصة ما تعلق منه بمسألة عدم تسبٌب  حٌث أبدى المجلس 

 مشروع قانون تم عرضه على لجنة قرارات محكمة الجناٌات واعتماد مبدأ التقاضً على درجتٌن فً المواد الجنائٌة، وذلك بمناسبة
ورغم  لمشروع لم ٌلقى موافقة آنذاك نظرا لعدم اقتناعهم بضرورة تسبٌب هذه األحكام.إال أن هذا ا 0996القوانٌن بالبرلمان فً سنة 

عدم وجود نص قانونً ٌلزم القضاة بتسبٌب القرار الصادر فً مواد الجناٌات، إال أن القضاء الفرنسً قام بقفزة نوعٌة حٌث أنه 
حكمٌن جزائٌٌن باإلدانة مسببٌن، وبذلك ٌعتبر هذٌن Val de marne أصدرت محكمة الجناٌات لمدٌنة  0999ماي  7و 5بتارٌخ 

األخٌرٌن أول حكمٌن فً تارٌخ القضاء الفرنسً أخذوا برأي المجلس الوطنً. مستاري عادل، األحكام الجزائٌة بٌن االقتناع 
م السٌاسٌة، جامعة والتسبٌب، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الحقوق، تخصص قانون جنائً، قسم الحقوق، كلٌة الحقوق والعلو

 .003، ص 0226 -0225محمد خٌضر بسكرة، الجزائر، 
3

 Art 365- 1 du C.P.P.F « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la 

motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux 

éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces 

éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en 

application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation figure sur un 
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تسمى بورقة التسبيب في حالة اإلدانة، التي يجب أن تتضمن العناصر األساسية لئلدانة 
ت مناقشتيا أثناء المداولة وقبل االقتراع عمى األسئمة والتي تمحق بورقة األسئمة بعد والتي تم

 توقيعيا.  

ومما ال شك فيو أن ىذا التعديل كانت لو انعكاسات وآثار إيجابية عمى إصبلح 
 07-17القانون رقم  بمقتضى حيث أصبح المشرعالتشريع الجزائري، محكمة الجنايات في 

المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية يوجب عمى  2017س مار  27المؤرخ في 
منو التي نصت عمى أنو "يقوم  08الفقرة  309المادة  اضي تحرير ورقة التسبيب بمقتضىالق

رئيس المحكمة أو من يفوضو من القضاة أو المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب 
ذا لم يكن ذلك ممكنا  في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع الممحقة بورقة األسئمة، وا 
 ( أيام من تاريخ النطق بالحكم". 3ىذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثبلثة )

ويجب عمى القاضي أن يوضح في ورقة التسبيب عند الحكم باإلدانة أىم العناصر 
ة الحكم التي جعمتو يقتنع باإلدانة في كل واقعة حسبما يستخمصو من المداولة، وفي حال

بالبراءة يجب أن يحدد األسباب الرئيسية التي جعمتو يستبعد إدانة المتيم، وعندما يتم الحكم 
عمى المتيم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض األفعال وباإلدانة في البعض اآلخر، يجب 

 10، 09أن يبين في التسبيب أىم عناصر اإلدانة والبراءة، وذلك وفقا لما قضت بو الفقرات 
 من ذات المادة المذكورة أعبله.     11و

من نفس المادة حالة اإلعفاء من المسؤولية، والتي أوجبت فييا  12وتضيف الفقرة 
عمى القاضي أن يوضح في ورقة التسبيب العناصر الرئيسية التي اقتنع من خبلليا أن 

                                                                                                                                                                                     
document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément 

à l'article 364. 

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes 

qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci 

doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un 

délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ».  
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ئيسية التي عمى أساسيا المتيم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليو، مع توضيح األسباب الر 
 استبعد مسؤولية المتيم الجزائية.

إلى أنو ينبغي عدم الخمط بين تسبيب االقتناع  أن ننوه في ختام ىذا المطمب ويجدر
الشخصي لمقاضي، وتسبيب الحكم، أي ما بين التسبيب الحقيقي الداخمي في ضمير القاضي 

ناع يتطمب بيان تفاصيل عن كيفية والتسبيب الرسمي الذي يظير في الحكم، فتسبيب االقت
يضاح الطريقة  تقدير القاضي لؤلدلة وتحديد مدى األثر الذي أحدثو كل منيا عمى شعوره وا 
التي تكون بيا ىذا االقتناع، أما تسبيب الحكم فيو إثبات وجود الواقعة اإلجرامية ونص 

 .1القانون الذي ينطبق عمييا، واألدلة التي استند إلييا

إن القول بحرية القاضي الجزائي في االقتناع ال تعني أن يبني اقتناعو عمى وبالتالي ف
نما يجب أن يؤسسو عمى الجزم واليقين، وأن يكون اقتناعو مبلئما مع  حدسو العاطفي وا 
مقتضيات العقل والمنطق ومستخمصا من مجموع األدلة متساندة غير منطوية عمى تناقض 

األدلة وبيان مضمونيا دون غموض أو إبيام وذلك من  أو تخاذل، مما يمزم القاضي بإيراد
تسبيب الحكم الجزائي الصادر عنو سواء كان ذلك في مواد الجنح والمخالفات خبلل التزامو ب
  أو الجنايات.

في  وفي ختام ىذا الباب الذي تناولنا فيو ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي
وصمنا إلى أن أول ما يتقيد بو القاضي عند النظر والفصل ت ،نطاق الدعوى واإلثبات الجنائي

لمدعوى  والشخصيفي القضايا الجزائية ىو حدود الدعوى التي تشكل النطاق العيني 
، والشك أن ىذا التقييد يحقق ضمانة ىامة في التزام القاضي المعروضة أمامو العمومية

شخص آخر خبلف الشخص الذي بالوقائع التي رفعت عنيا الدعوى من جية وعدم محاكمة 
الجزائي يتعين عمى القاضي أحيل إليو بمقتضى قرار االتيام من جية أخرى، ولذلك فإنو 

ال كان ذلك خروجا  عدم الخروج عن نطاق الدعوى إال في الحاالت التي أجازىا القانون وا 

                                                           
1

 .047مسعود زبدة، القرائن القضائٌة، مرجع سابق، ص  
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يا كل نطاق التقيد بالضوابط التي يتطمبضرورة مع  ،المخولة لو قانوناالتقديرية عن سمطتو 
 وصوال إلى التطبيق السميم لمقانون.  

فقد تبين  ،لكشف الحقيقةالقاضي الجزائي التي يتوالىا أما بخصوص عممية اإلثبات 
 ترد عمى السمطة التقديرية لمقاضي فيضوابط ناك عدة ى لنا من خبلل العرض السابق أن

خضاعو لمتقييم أو التقدير من أخرى وىو ما يعني أن ىذه  ناحية قبول الدليل من ناحية وا 
نما م بنصوص قانونية، فالقاضي ليس حرا في قبول أي دليل  ضبوطةالسمطة ليست مطمقة وا 

عميو االلتزام باألدلة التي حددىا لو  لفي جميع الجرائم وتقديره وفقا ألىوائو الشخصية، ب
السياقة في المشرع في إثبات بعض الجرائم التي اعتبرىا ذات طابع خاص كجريمة الزنا و 

ن كان بالنسبة ليذه األخيرة لم يتطرق  حالة سكر إلى جانب إثبات المسائل غير الجزائية وا 
التي يستعين بيا في  بشكل صريح إذ لم يبين لمقاضي الطرق والوسائل ليا المشرع الجزائري

 كماعمى األخذ بأدلة اإلثبات المدني عند إثباتيا،  غير أن القضاء الجزائري جرى ،ثباتاإل
صحيحة إلى قانونية ينبغي عمى القاضي اعتبار المحررات التي أضفى عمييا المشرع حجية 

غاية الطعن فييا بالطرق التي قررىا القانون وأيضا القرائن القانونية سواء منيا البسيطة أو 
ال عرض حكمو لمنقض.   القاطعة وا 

أما قبول الدليل الجنائي سمطة القاضي الجزائي في التي ترد عمى ضوابط لم ىذا بالنسبة
ىنا بمشروعية الدليل الجنائي وما تستمزمو من يتعمق األمر  فإندليل ه ليذا التقدير  ضوابط

مشروعية إلجراءات ووسائل الحصول عميو ومناقشتو من خبلل وجود الدليل في ممف 
 ، وبالتالي فإن القاضي الالدعوى وتقديمو في الجمسة من أجل مناقشتو بحضور الخصوم

يخضع لعممية التقدير إال األدلة المشروعة التي طرحت في الجمسة وأتيحت لمخصوم 
 مناقشتيا.



 

 

 

 

 الباب الثاني

الجزائي في  ة لمقاضيضوابط السمطة التقديري
الجزاء الجنائي
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عمى وقوع الجريمة، ولقد اتخذ منذ البداية يعد الجزاء الجنائي األثر القانوني المترتب 
صورة العقوبة التي تأثرت وتطورت كثيرا نتيجة األبحاث في عمـ العقاب، والزالت تشكؿ حتى 
اآلف الدائرة الكبرى الىتمامو، ومع ظيور المدرسة اإليطالية الوضعية ومناداتيا بوجوب توقيع 

ـ اإلجرامية، ظيرت بجانب العقوبة صورة تدابير احترازية عمى بعض األفراد تالفيا لخطورتي
أو تدابير األمف كما يسمييا المشرع الجزائري التي  1وىي التدابير االحترازيةأخرى لمجزاء الجنائي 

المعاصرة باعتبارىا وسيمة دفاع اجتماعي تيدؼ إلى  أصبح ليا دور كبير في السياسة الجنائية
 .2منع الجرائـ بالوقاية منيا

فكر الجنائي مف الدور العقابي لمجزاء الجنائي إلى الدور الوقائي وأماـ تحوؿ ال
عادة تأىيمو في المجتمع،3واإلصالحي لو وال يمكف  ، أصبح الجزاء وسيمة إلصالح الجاني وا 

، حيث  تحقيؽ ذلؾ إال بمحاولة جعؿ الجزاء الجنائي متناسبا مع جسامة الجريمة وخطورة المجـر
 منو جزاء عادال لمجريمة. أف ىذا التناسب ىو الذي يجعؿ

ولما كاف توقيع الجزاء عمؿ قضائي يناط بالقاضي الجزائي في إطار وظيفتو التي تمكنو 
مف اإلحاطة بمالبسات الجريمة وظروؼ المجـر مف خالؿ نظر الدعوى، اقتضى ذلؾ االعتراؼ 

عميو آخذا بعيف  لمقاضي الجزائي بالسمطة التقديرية في تقدير الجزاء المناسب لمحالة المعروضة

                                                           
1

حمر العٌن مقدم، الدور اإلصالحً للجزاء الجنابً، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون الخاص، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،  

 .01، ص 4105-4102جامعة أبوبكر بلقاٌد، تلمسان، الجزابر، 

2
تبانً زواش ربٌعة، التدابٌر االحترازٌة، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه العلوم، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة اإلخوة منتوري،  

 .4، ص 4112قسنطٌنة، الجزابر، 

3
 .44حمر العٌن المقدم، مرجع سابق، ص  
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االعتبار ظروؼ الواقعة اإلجرامية وشخصية الجاني، ومف ثـ فإف االعتراؼ بيذه السمطة يعني 
 الذي يتواله المشرع بنفسو. 2الذي يعتبر تكممة لمتفريد التشريعي 1االعتراؼ بالتفريد القضائي

لواقعي لسمطة وبناء عمى ذلؾ، فإف التفريد العقابي واختيار الجزاء المناسب ىو السند ا
القاضي في حدود ما يسمح بو القانوف، ولذلؾ فإف السمطة التقديرية لمقاضي يبررىا االختالؼ 

 .3في صور ارتكاب الواقعة اإلجرامية التي تتطمب في المقابؿ االختالؼ في التقدير

ر ومف ىذا المنطمؽ، فإف القاضي الجزائي يتمتع بسمطة تقديرية واسعة اتجاه العقوبة وتدابي
األمف، بما يالئـ الظروؼ الواقعية لما يعرض عميو مف حاالت في إطار التوزيع المنطقي 
لالختصاص بيف المشرع والقاضي، عمى نحو يفضي إلى التنسيؽ بيف مصمحة الجماعة 

 .5بغية الوصوؿ إلى تطبيؽ سياسة عقابية ناجعة 4ومصالح األفراد بمراعاة ظروفيـ الشخصية

ضع في تقديرىا لمجزاء لمجموعة مف الضوابط التي يتوصؿ بيد أف ىذه السمطة تخ
بمقتضاىا القاضي إلى تحديد الجزاء المناسب ضد الجريمة سواء كاف عقوبة أو تدابير أمف، 

                                                           
1

، د. سعٌد علً 055، ص 4112، 0دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر، ط  د. مدحت محمد عبد العزٌز إبراهٌم، شرح قانون العقوبات، 

 القططً، االتجاهات الحدٌثة فً التجرٌم والعقاب "عقوبات، إجراءات، تنفٌذ القرارات واألحكام الجنابٌة"، مركز الدراسات العربٌة للنشر

 .44، ص 4101، 0والتوزٌع، مصر، ط 

2
رٌد الذي ٌتواله المشرع نفسه عند تحدٌد وتقدٌر عقوبات متنوعة للجرٌمة آخذا فً اعتباره جسامتها ٌقصد بالتفرٌد التشرٌعً ذلك التف 

 . 425، ص 0424وظروف فاعلها. د. أحمد فتحً سرور، أصول السٌاسٌة الجنابٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر، د.ر.ط، 

3
قاضً الجزابً فً التفرٌد العقابً، مجلة دراسات علوم الشرٌعة والقانون، فهد ٌوسف الكساسبة، وسابل وضوابط السلطة التقدٌرٌة لل 

 .332، ص 4105، 0، ع 24الجامعة األردنٌة، المجلد 

4
د. حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضً الجنابً فً تقدٌر العقوبة والتدابٌر االحترازٌة، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط،  

 .343، ص 4114

5
، ص 4114، 0كامل السعٌد، شرح األحكام العامة فً قانون العقوبات، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن، ط  د. 

134 . 
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وىي ضوابط متصمة بالواقعة اإلجرامية والجاني، وتيدؼ لموصوؿ إلى قياس سميـ متكامؿ 
 . 1مف عقاب لجسامة الجريمة ومسؤولية مرتكبيا وقدر ما يستحؽ

وبغرض تنظيـ وتسييؿ سمطة القاضي التقديرية في تطبيؽ الجزاء، فقد عقدت عدة 
مؤتمرات لمبحث عف وضع أسس قانونية يستيدي ليا القاضي في تفريد الجزاء، حيث أوصى 

بأنو عندما يمارس القاضي سمطتو التقديرية، فمف  2المؤتمر الدولي السابع لقانوف العقوبات
، وقد 3سترشد في ذلؾ بتوجييات قانونية دقيقة لالستعانة بيا في حاالت معينةالمناسب أف ي

أكدت السياسية الجنائية الحديثة منح القاضي سمطة تقديرية واسعة، عمى الرغـ مف تأكيدىا عمى 
ضرورة الحيمولة دوف جعؿ ىذه السمطة تحكمية، وذلؾ يتحقؽ مف خالؿ إلزاـ القاضي بممارسة 

 . 4وحة لو في حدود الضوابط التي تحددىاىذه السمطة الممن

وبالتالي فإف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي ال يمكف أف تمارس إال عف طريؽ ضوابط 
ال تسمح بفروض التحكـ بحيث يسير وفقا ليا ويقاس مف خالليا سالمة تقديره تفاديا ألي خطأ 

مف جية وتدابير األمف مف جية  ، ولما كاف الجزاء الجنائي يتضمف عنصريف العقوبة5أو تعسؼ
 التقديرية لمقاضي الجزائي المتعمقة سمطةالجية أخرى، فإننا سوؼ نتناوؿ بالدراسة ضوابط 

تدابير ب التقديرية لمقاضي الجزائي المتعمقة سمطةالالعقوبة في فصؿ أوؿ ونتعرض لضوابط ب
 األمف في الفصؿ الثاني.

 
                                                           

1
 .345د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

2
 .0452أكتوبر سنة  4إلى  سبتمبر 41تم انعقاد المؤتمر الدولً السابع لقانون العقوبات فً أثٌنا خالل الفترة من   

3
 .432د. أحمد فتحً سرور، أصول السٌاسة الجنابٌة، مرجع سابق، ص  

4
وقد عبرت عن ذلك االتجاه خٌر تعبٌر التوصٌات التً تضمنتها قرارات المؤتمرٌن السابع والثامن لقانون العقوبات، وأهم تلك  

ال  -4كل ضمان جوهري للحرٌة الفرٌة ال ٌمنع منح القاضً سلطة تقدٌرٌة. أن مبدأ قانونٌة الجرابم والعقوبات الذي ٌش -0التوصٌات، 

 ٌجوز اعتبار السلطة الممنوحة سلطة تحكمٌة، وإنما ٌجب أن تمارس فً نطاق قانونً، طبقا للمبادئ العامة للقانون وبما ٌحول دون التحكم.
لجنابً، مجلة الرافدٌن للحقوق، كلٌة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساواة فً القانون ا

 . 434، 433، ص 4111، 43، ع 00، السنة 3المجلد 
5

م، جواهر الجبور، السلطة التقدٌرٌة للقاضً فً إصدار العقوبة بٌن حدٌها األدنى واألعلى، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر، قسم القانون العا 

 .11، ص 4103عة الشرق األوسط، األردن، العام، كلٌة الحقوق، جام



177 
 

 الفصل األول

 1العقوبةب الجزائي المتعمقةسمطة التقديرية لمقاضي الضوابط 
القاضي  مف قبؿ 2لقد بات مف المسمـ بو في السياسة الجنائية الحديثة األخذ بتفريد العقاب
، ذلؾ ألف المشرع 3الجزائي بيدؼ توقيع العقوبة المناسبة لجسامة الجريمة وشخصية مرتكبيا

الذي يقتضي عدـ ترؾ العقوبة ئية، ت استنادا إلى مبدأ الشرعية الجناعندما يتولى تحديد العقوبا
وذلؾ بالنظر إلى ما  4عمى إطالقيا بيد القضاءػ، فيو يحددىا عمى أساس تناسبيا مع مادياتيا

ىذه األخيرة ال ألف ينطوي عميو الفعؿ مف خطر، ال إلى ما ينطوي عميو مرتكبو مف خطورة، 
نما تظير أماـ القاضي ح يواجو كؿ جريمة وكؿ  ينماتبرز أماـ المشرع وقت تحديد العقوبةػ، وا 

 .5مجـر عمى حدى

وأماـ ىذا الوضع وسعيا منيا لموصوؿ إلى عدالة الجزاء الجنائي أقرت معظـ   
تتيح لو  6التشريعات الجزائية ومف بينيا التشريع الجزائري منح القاضي الجزائي سمطة تقديرية

                                                           
1

ٌقصد بالعقوبة الجزاء الذي ٌقرره القانون وٌوقعه القاضً على من تثبت مسؤولٌته عن فعل ٌعتبر جرٌمة فً نظر القانون، لٌصٌب به  

الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة،  المتهم فً شخصه أو ماله أو شرفه. د. محمد زكً أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة

 .321، ص 4112مصر، د.ر.ط، 

2
نعنً بتفرٌد العقاب مالبمة العقوبة للفرد وذلك بجعل العقوبة مالبمة لحالة المجرم الشخصٌة المتمثلة فً تكوٌنه البٌولوجً والنفسً  

ة التً تبدو فً طرٌقة ووسٌلة ارتكابها واألضرار واالجتماعً والباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الجرٌمة، مع مراعاة ظروف الجرٌمة المادٌ

طباعة الناجمة عنها الالحقة بالمجنً علٌه والمجتمع، د. أكرم نشأت إبراهٌم، القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعٌة لل

 .325، ص 0443والنشر، بغداد، العراق، د.ر.ط، 

3
 .33، ص 0443، 0مة المشددة والمخففة للعقاب، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر، ط د. عبد الحمٌد الشواربً، ظروف الجرٌ 

4
 .053د. مدحت محمد عبد العزٌز إبراهٌم، مرجع سابق، ص  

5
د. عصام عفٌفً عبد البصٌر، أزمة الشرعٌة الجنابٌة ووسابل عالجها " دراسة مقارنة فً القانون الوضعً والفقه الجنابً اإلسالمً"،  

 .23، ص 4112، 0الفكر العربً، القاهرة، مصر، ط  دار

6
ٌقصد بالسلطة التقدٌرٌة للقاضً فً تحدٌد العقوبة، الرخصة الممنوحة له فً اختٌار العقوبة التً ٌراها مناسبة لحالة المتهم وظروف  

اللٌبً "القسم العام"، المكتب المصري  ارتكاب الجرٌمة بٌن حدٌها األدنى واألقصى، د. أحمد عبد العزٌز األلفً، شرح قانون العقوبات

 .515، ص 0414الحدٌث للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط،  



178 
 

، وىو ما يجعؿ مف 1ةتفريد العقوبة بحيث تتالءـ مع شخصية المتيـ وظروؼ ارتكاب الجريم
القاضي المسؤوؿ عف استخراج التحديد الواقعي لمعقوبة مف خالؿ إعماؿ سمطتو التقديرية وتكممة 

 عمؿ المشرع، واستخالص العقوبة المناسبة لكؿ مجـر عمى حدى.

غير أف تفريد القاضي لمعقاب يتطمب وجود تنظيـ تشريعي يبني عميو القاضي سمطتو في 
، ألف تقدير العقوبة يشكؿ مرحمة ىامة في مسار ال يدع مجاال لمتحكـ والتعسؼ تقدير العقوبة بما

الدعوى العمومية باعتبارىا العممية التي ينبغي أف تقـو عمى موازنة بيف الحؽ العاـ والحقوؽ 
الفردية الخاصة، ويجب عمى القاضي عندئذ أف يكوف عمى قدر كبير مف اإللماـ بمفيـو 

ىدافيا والضوابط التي ترسـ لو المجاؿ الذي يمارس فيو سمطتو والذي ال العقوبات وخصائصيا وأ
 يجب أف يتعداه بأي حاؿ مف األحواؿ. 

ولذلؾ فإف القاضي مف خالؿ سمطتو التقديرية يتمتع بحرية االختيار والتقدير والتي تمعب 
طيع أف دورا واضحا في تحديد العقوبة، لكنو يخضع في ذلؾ لضوابط قانونية معينة ال يست

مما يعطي استقرارا لألحكاـ  والتي تحوؿ دوف تعسفو في التقدير القضائي2يتجاوزىا أو يغفميا
 .3الجنائية وتحقيؽ الغرض مف العقاب خاصة مع ظيور مبدأ إصالح المجـر أىـ مف عقابو

وبيف التحديد  4وبالتالي فإف العالقة تبدو وثيقة بيف العمؿ القضائي في تطبيؽ العقوبة
يعي ليا، وبدوف ىذا التحديد فإف الخشية مف إساءة استعماؿ السمطة تجد ما يبررىا، التشر 

فالمشرع يخوؿ القاضي سمطة تقديرية ضمف الحدود التي يرسميا وفي ضوء الضوابط التي 

                                                           
1

 .515د. أحمد عبد العزٌز األلفً، مرجع سابق، ص  

2
 .45، ص 4100، 0محمد أمٌن الخرشة، تسبٌب األحكام الجزابٌة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط  

3
بولحٌة، الضمانات الدستورٌة للمتهم فً مرحلة المحاكمة، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً الحقوق، تخصص قانون عام، قسم شهٌرة  

 .341، ص 4101 -4105الحقوق، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، الجزابر، 

4
 حٌال مجرم معٌن وفقا لضوابط قررها المشرع.تطبٌق العقوبة هو تحدٌدها من حٌث نوعها ومقدارها   

Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, Paris, , Ed 
ème

19France, 

2005, p 476. 
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وظيفة القاضي عند استعماؿ سمطتو التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة  يحددىا لتحكـ
 .1لمتطبيؽ

اؽ، ونتيجة لذلؾ فقد حرصت بعض التشريعات العقابية عمى وضع ضوابط وفي نفس السي
يستعيف بيا القاضي الجزائي عند ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة مثمما ىو الحاؿ بالنسبة 

في حيف تركت العديد مف التشريعات األمر  ،(28 ( والميبي )المادة133اإليطالي )المادة لمتشريع 
ف أف تقيده في ذلؾ بأية ضوابط كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتشريع لفطنة القاضي وحكمتو دو 

 .2الجزائري

وترتيبا لما تقدـ، فإف السمطة التقديرية لمقاضي أو ما يعبر عنو "بالتفريد القضائي" تحكميا 
ضوابط موضوعية تتعمؽ بالجريمة وأخرى شخصية ترتبط بالجاني التي يتعيف عمى القاضي 

تكوف في . وعمى ىذا األساس فإف دراستنا ليذا الفصؿ سوؼ 3العقوبةااللتزاـ بيا عند تطبيؽ 
 اني ضوابط شخصية.المبحث الثمبحثيف، نتناوؿ في المبحث األوؿ ضوابط موضوعية وفي 
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245. 
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 .140 د. كامل السعٌد، مرجع سابق، ص 
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 المبحث األول: ضوابط موضوعية

مف المقرر أف القاضي الجزائي وىو يمارس سمطتو التقديرية في توقيع العقوبة عمى 
ي عميو القياـ بتفريد العقوبة بشكؿ يتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة والتي تعد الجاني، ينبغ

، فيأخذ بعيف االعتبار كؿ ما ىو متعمؽ 1ضابطا موضوعيا مقبوال كأساس لتفريد العقاب
 بالجريمة، وىذا حتى ال يكوف تقديره خارج إطار القانوف. 

دي والركف المعنوي باعتبار أف الركف ولما كانت الجريمة تتكوف مف ركنيف ىما الركف الما
، فإننا سوؼ نتولى دراسة الضوابط الموضوعية 2الشرعي ليس محؿ إجماع مف قبؿ الفقو الجنائي

التي يجب عمى القاضي مراعاتيا عند تقديره لمعقوبة مف خالؿ التركيز عمى الركف المادي والركف 
ألوؿ لضوابط الركف المادي لمجريمة، المعنوي وذلؾ في مطمبيف مستقميف، نتطرؽ في المطمب ا
 ونخصص المطمب الثاني لضوابط الركف المعنوي لمجريمة.

 المطمب األول: ضوابط الركن المادي لمجريمة

يمثؿ الركف المادي لمجريمة فعؿ خارجي لو طبيعة مادية ممموسة وىو ضروري لقياميا إذ 
ينما يتدخؿ بالتجريـ والعقاب فإنو ال توجد جريمة بدوف ركف مادي، ذلؾ أف المشرع الجزائي ح

يضع في حسبانو األفعاؿ المادية المحسوسة، التي تشكؿ عدوانا عمى المصالح أو الحقوؽ 
المشمولة بالحماية الجزائية، وبذلؾ فيو يعاقب عمى األفعاؿ المادية التي تتطابؽ مع نص التجريـ 

النوايا ال تعتبر مف قبيؿ الركف المادي والتي تكوف ماديات الجريمة، مما يترتب عميو أف األفكار و 
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 وما بعدها. 234انون الجنابً الدستوري، مرجع سابق، ص د. أحمد فتحً سرور، الق 

 
2

د. عدلى أمٌر خالد، أصول القواعد العامة فً التجرٌم والعقاب "على ضوء المستحدث من القوانٌن وأحكام النقض والدستورٌة"، دار  

 .15، ص 4103، 0الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، ط 
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طالما أنيا ظمت حبيسة في نفسية الجاني دوف أف يعبر عنيا بفعؿ مادي ممموس ينتج أثره في 
 .1العالـ الخارجي

واألصؿ في الركف المادي أنو يشمؿ جميع المقومات المادية لمجريمة، ويتكوف مف نشاط 
رؼ "بالسموؾ اإلجرامي" ونتيجة إجرامية ناتجة عف إرادي مادي الذي يقـو بو الجاني وىو ما يع

الذي  3وعالقة سببية تربط بيف السموؾ والنتيجة اإلجرامية التي تعد ثمرة ىذا السموؾ 2ىذا السموؾ
يختمؼ باختالؼ األحواؿ، وعمى قدر ىذا االختالؼ تتبايف النتائج الضارة، وبقدر ما يكشؼ عنو 

ىذه األخيرة مف نتائج ضارة عمى الحؽ محؿ الحماية  سموؾ الجاني مف خطورة وما تسفر عنو
 .4تقدر العقوبة

وعميو فإف ضوابط الركف المادي لمجريمة التي يتوجب عمى القاضي األخذ بيا عند 
ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة المالئمة لمجريمة تتمثؿ في السموؾ اإلجرامي الذي أقدـ عميو 

ة مف جية، والنتيجة الضارة التي توخاىا مف وراء سموكو الجاني وما يحممو في طياتو مف خطور 
 اإلجرامي وما ألحقتو مف ضرر أو خطر عمى الحؽ المراد حمايتو مف جية أخرى.

وعمى ضوء ذلؾ، فإننا نتناوؿ دراسة ىذا المطمب في فرعيف، نبيف في الفرع األوؿ ضوابط 
 اإلجرامية.السموؾ اإلجرامي ونتطرؽ في الفرع الثاني لضوابط النتيجة 
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 الفرع األول: ضوابط السموك اإلجرامي

يعد السموؾ اإلجرامي مف أىـ عناصر الركف المادي باعتباره المظير الخارجي لمجريمة 
، وىو عبارة عف نشاط إرادي مادي 1الذي يوصؼ بعدـ المشروعية ويقرر القانوف العقوبة لمرتكبو

ارجي، وقد يكوف ىذا النشاط إيجابيا ويتحقؽ يقـو بو الجاني بغرض إحداث تغيير في العالـ الخ
عند قياـ الجاني بعمؿ يجرمو القانوف وىو شأف غالبية الجرائـ ويطمؽ عميو بالسموؾ اإليجابي، 
وقد يتخذ موقفا سمبيا اتجاه القاعدة القانونية المتضمنة أمرا بالقياـ بعمؿ محدد ويمتنع الجاني عف 

مف ؽ.ع. العراقي  19/4وىذا ما ذىبت إليو المادة ، 2بيالقياـ بو وىو ما يعرؼ بالسموؾ السم
التي أشارت إلى مفيوـ السموؾ اإلجرامي بأنو " كؿ تصرؼ جرمو القانوف إيجابيا كاف أـ سمبيا 

 كالترؾ واالمتناع ما لـ يرد نص عمى خالؼ ذلؾ".

مف  فالسموؾ اإلجرامي عنصر جوىري لتحقؽ الركف المادي لمجريمة، وبالتالي فال جريمة
دونو عمال بالقاعدة التي تقضي بأنو ال جريمة بغير سموؾ، إذ أف مناط التجريـ والعقاب ىو 

، ولذلؾ يمـز لقياـ الركف المادي أف يصدر 3السموؾ المادي الممموس الذي يحقؽ الواقعة اإلجرامية
قانوف عف الجاني سموؾ إجرامي يتطابؽ مع النموذج القانوني لمجريمة الذي يحدده المشرع في 

، والذي ينبغي أف يكوف بالغا في الدقة والتحديد بحيث ال يدع مجاال لتبايف الرأي في 4العقوبات
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تفسيره وتحديد معناه، وىذه الدقة تستمـز بالضرورة تحديدا لمسموؾ اإلجرامي الذي يختمؼ 
 . 1باختالؼ الجرائـ

ر عمى المشرع عند والجدير بالذكر أنو بالنسبة لمجرائـ ذات القالب الحر فإنو يتعذ
صياغتو ليا اإلحاطة بالوصؼ الدقيؽ لمفعؿ النموذجي لسبب يرجع لطبيعة الفعؿ نفسو الذي 
يأبى تحديد معالمو ومالمحو بدقة، وليذا يمجأ المشرع إلى اختيار أسموب الصياغة القانونية 

ومالبساتيا  المرنة عندما تتطمب الوقائع صياغة تفسح المجاؿ لمراعاة ظروؼ الجاني والجريمة
وذلؾ حتى يعطي لمقاضي الجزائي سمطة تقديرية لمالئمة العقوبة وتفريدىا ومف ثـ الحكـ بمرونة 

 وفقا لكؿ حالة.

بيد أف ىذه الصياغة المرنة سوؼ تؤدي إلى تحكـ القاضي في التقدير األمر الذي يؤدي 
ىذه العيوب يمكف الحد إال أف الواقعية بيف المتيميف،  إلى عدـ االستقرار القانوني وعدـ المساواة
تحكـ السموؾ اإلجرامي والتي يستند إلييا القاضي في  2منيا مف خالؿ وضع المشرع لضوابط

 تقدير العقاب.

وفي ىذا السياؽ، اىتمت بعض التشريعات العقابية بالنص صراحة عمى ضرورة مراعاة 
عة الفعؿ ومحؿ الجريمة القاضي لضابط جسامة السموؾ اإلجرامي الذي يستظيره مف خالؿ طبي

وكؿ ما يتعمؽ بزماف ومكاف ارتكابيا وما استخدـ فييا مف وسائؿ وذلؾ حينما يتصدى لتقدير 
الميبي الذي نص التشريع ، ولعؿ أبرز ىذه التشريعات نجد 3العقوبة الواجبة التطبيؽ عمى مرتكبيا

بأنو "عمى القاضي أف  والتي وردت تحت عنواف تقدير العقوبة ؽ.عمف  1بند  28/1 في المادة
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يستند في تقديره لمعقوبة وفقا لممادة السابقة عمى خطورة الجريمة...، وتتبيف خطورة الجريمة مف 
 األمور اآلتية: 

طبيعة الفعؿ ونوعو والوسائؿ التي استعممت الرتكابو وغايتو ومكاف وقوعو ووقتو وسائر -1
 الظروؼ المتعمقة بو".

بيف لنا أف صياغة المشرع جاءت مرنة بما يؤىميا الستيعاب يت ،وباستقرائنا لنص المادة
حصر كؿ ما يقترف  كؿ ما عسى أف يستظيره القاضي لدى نظر الدعوى، ألنو مف العسير

بالسموؾ اإلجرامي مف عناصر التي تؤثر عمى جسامتو، وينطوي تحت مفيوـ ضابط جسامة 
قوعيا مف حيث كونو ميجورا أو عاما السموؾ الوسيمة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ومسرح و 

وكذلؾ وقت ارتكابيا ومناسبة حدوثيا وما يحيط بيا مف مالبسات التي يكوف مف شأنيا تخفيؼ 
 .1العقوبة عمى الجاني أو تشديدىا عميو

 : وسيمة ارتكاب الجريمة أوال

تشكؿ الوسيمة المستخدمة في ارتكاب الفعؿ اإلجرامي إحدى الضوابط التي يجب عمى 
كؿ ما يمكف أف يمجأ إليو لقاضي أخذىا بعيف االعتبار عند تقديره لمعقوبة، ويقصد بالوسيمة ا

وتتعدد وسائؿ ارتكاب الجريمة فقد تكوف بأسمحة فتاكة 2الجنائية ويستعممو لتحقيؽ إرادتو الجاني
  أو غيرىا مف الوسائؿ التي يترتب عمييا جسامة أو ضآلة السموؾ اإلجرامي. 3أو بمواد سامة

ومف ىذا المنطمؽ، يجب عمى القاضي الجزائي أف يعتمد في تقديره لمعقوبة عمى الوسائؿ 
المستعممة في ارتكاب الجريمة، ومتى كشفت عف جسامة الفعؿ فإنو يعدىا مف الظروؼ 
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التي تستوجب تشديد العقوبة، أما إذا كشفت عف ضآلة خطورة العمؿ اإلجرامي فإنو  1المشددة
 .2يعدىا ظروفا مخففة

وفي ىذا الخصوص ذىبت بعض التشريعات الجزائية إلى اعتبار الوسيمة اإلجرامية ظرفا 
مشددا خاصا يقترف ببعض الجرائـ وليس لمقاضي أية سمطة في تقدير العقوبة استنادا لو، 
وباستقراء نصوص قانوف العقوبات الجزائري نجد أف المشرع يعاقب عمى السرقة البسيطة التي 

( سنوات وبغرامة مف 5( إلى خمس )1فر أي ظرؼ بالحبس مف سنة )ترتكب دوف توا
، غير أنو إذا اقترنت مع ظرؼ حمؿ 350دج بموجب المادة  500.000دج إلى 100.000

التي نصت عمى أنو  351السالح، تشدد العقوبة لتصبح السجف المؤبد عمال بأحكاـ المادة 
حمموف أو يحمؿ أحد منيـ أسمحة ظاىرة أو "يعاقب مرتكبو السرقة بالسجف المؤبد إذا كانوا ي

مخبأة حتى ولو وقعت السرقة مف شخص واحد ولـ يتوافر أي ظرؼ مشدد آخر. وتطبؽ العقوبة 
ذاتيا إذا كاف الجناة يضعوف السالح أو يضعو أحدىـ في المركبة التي استقموىا إلى مكاف 

 الجريمة أو استعمموىا في تأميف فرارىـ".

لنص المادة يتبيف لنا أف المشرع لـ يحدد طبيعة ونوع السالح الذي  ومجرد قراءة أولية
مف نفس القانوف نجدىا قد  93يقتضي تشديد العقوبة عمى حاممو، غير أنو بالرجوع إلى المادة 

أوردت تعريفا لمسالح في فقرتيا الثانية بقوليا "وتدخؿ في مفيـو كممة أسمحة كافة اآلالت 
ة والنافذة والراضة"، وأضافت الفقرة الثالثة منيا "وال تعتبر السكاكيف واألدوات واألجيزة القاطع

ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى مف قبيؿ األسمحة إال إذا استعممت لمقتؿ أو 
 الجرح أو الضرب".
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والمستفاد مف ىذه المادة أف ىناؾ نوعاف مف األسمحة، أسمحة بطبيعتيا وأسمحة 
يتحقؽ ظرؼ حمؿ السالح بالنسبة لجريمة السرقة في حالة حمؿ أسمحة بطبيعتيا، باالستعماؿ و 

وبالتالي فإنو متى ثبت لمقاضي أف السرقة قد ارتكبت مع حمؿ السالح فإنو يحكـ عمى الجاني 
بالسجف المؤبد الذي تنتفي إزاءه أية سمطة تقديرية لمعقوبة، سواء تـ استعماؿ السالح فعال أو لـ 

ف مجرد حممو قرينة عمى نية استعمالو، فالعمة مف التشديد ىنا مجرد الحمؿ ال يستعمؿ، أل
 .     1االستعماؿ

أو  2كما أف ارتكاب جريمة السرقة باستعماؿ العنؼ أو التيديد أو مفاتيح مصطنعة  
مف  354، 353مكرر،  350بواسطة مركبة ذات محرؾ يعد مف الظروؼ المشددة وفقا لممواد 

، لذا وجب فاستعماؿ ىذه الوسائؿ يشجع المجرميف عمى ارتكاب ىذه الجريمة، ؽ.ع. الجزائري
 . 3عمى القاضي تشديد العقوبة ردعا لممجرميف وحماية ألمواؿ الناس

كذلؾ مف بيف الوسائؿ الجنائية التي تـ االعتداد بيا في تشديد العقوبة استعماؿ مواد سامة 
 233ات العقابية ظرفا مشددا، فقد نصت المادة في جريمة القتؿ، حيث اعتبرتيا بعض التشريع

مف ؽ.ع. المصري بأنو "مف قتؿ أحدا عمدا بجواىر يتسبب عنيا الموت عاجال أو آجال يعد 
قتال بالسـ أيا كانت كيفية استعماؿ تمؾ الجواىر ويعاقب باإلعداـ"، ومف ثـ فإف القاضي إذا 

امة فإنو يعده ظرفا مشددا وبالتالي يقـو القتؿ قد ارتكب باستعماؿ الجواىر الس توصؿ إلى أف
ف  بتشديد العقوبة، وىو ما استقر عميو قضاء محكمة النقض المصرية التي قضت بأف "التسميـ وا 
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المصري قد ميزىا عف الصور العادية  صور القتؿ المقصود إال أف المشرع كاف صورة مف
مشددا لمجريمة لما تنـ عنو مف األخرى بجعؿ الوسيمة التي تستخدـ فييا إلحداث الموت ظرفا 

 وىو الظرؼ الذي أخذ بو قانوف العقوبات 1غدر وخيانة ال مثيؿ ليا في صور القتؿ األخرى"
( 300المادة ( والقطري )333 المادة/ب( والبحريني )40( والعراقي )المادة 371الميبي )المادة 

 وغيرىا مف القوانيف.

جزائري قد اعتبر استخداـ المواد السامة كوسيمة وبخالؼ التشريعات السابقة فإف المشرع ال
، حيث خصيا بتجريـ مستقؿ وقائـ بذاتو عف جريمة القتؿ العمد بتشديد العقوبةلمقتؿ جدير 

، لتصبح جريمة التسميـ جريمة 3متأثرا في ذلؾ بنظيره الفرنسي 2مف ؽ.ع 260بمقتضى المادة 
( وىي 263/3 المادةيس السجف المؤبد )ول 261خاصة موصوفة عقوبتيا اإلعداـ طبقا لممادة 

العقوبة المقررة لمقتؿ العمد، وتبعا لذلؾ قضت المحكمة العميا "إف الوسيمة المستعممة في القتؿ ال 
 .     4تعد ظرفا مشددا فيما عدا التسميـ الذي لو حكـ خاص"

ىو ما والعمة التي تستوجب تشديد العقوبة عند اقتراف ىذه الوسيمة بالعمؿ اإلجرامي 
مكانية إخفاء آثارىا  مف جية ولسيولةتنطوي عميو مف خطورة إجرامية كبيرة  مف جية تنفيذىا وا 
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رنا العطور، المسؤولٌة الجنابٌة عن تقدٌم مواد سامة أو ضارة "دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة مقارنة"، مجلة جامعة النجاح لألبحاث  )العلوم  

 .0354، ص 4102، 1ار ، اإلصد43اإلنسانٌة(، جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس، فلسطٌن، المجلد 

2
بأنه "التسمٌم هو العتداء على حٌلة إنسان بتأثٌر مواد ٌمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجال أو آجال أٌا كان استعمال أو  411تنص المادة  

 إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتابج التً تؤدي إلٌها".

3
حٌث كانت عقوبتها اإلعدام، ومنذ إلغاء هذه  310مة التسمٌم فً المادة على جرٌ 0301لقد نص قانون العقوبات الفرنسً القدٌم لسنة  

والذي أصبح ساري  0444 ٌولٌو 44صدور القانون الجدٌد فً ، أصبحت العقوبة السجن المؤبد، لتتحول بعد 0430العقوبة فً فرنسا سنة 

 ( سنة.31( إلى السجن لمدة ثالثٌن )5-440بموجب المادة ) 0442المفعول فً أول مارس 

4
، الغرفة الجنابٌة بالمحكمة العلٌا، جٌاللً بغدادي، االجتهاد القضابً فً المواد الجزابٌة، 14/04/0431قرار بتارٌخ  43403ملف رقم  

 .453، ص 4114، 0، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة، الجزابر، ط 0ج 



188 
 

، كما أنيا غالبا ما ترتكب مف أشخاص قريبيف مف المجني عميو مما يؤدي إلى صعوبة أخرى
 .1إثباتيا

حيث  ومف المفيد اإلشارة ىنا أف أنماط الجرائـ الحديثة أصبحت ترتكب بوسائؿ متطورة،
استفاد بعض المجرميف مف نتاج التقدـ العممي إلى حد كبير، وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف الجاني 
الذي يرتكب جريمتو مستعينا بوسائؿ عممية وفنية حديثة يكوف عمى درجة عالية مف الخطورة، 

كاب ولذلؾ يجب عمى القاضي في مثؿ ىذه األحواؿ أف يقيـ وزنا كبيرا لموسائؿ المستعممة في ارت
وبالتالي تحديد العقوبة التي 2الجرائـ لموصوؿ إلى قياس سميـ لدرجة جسامة السموؾ اإلجرامي

 تتناسب وىذه الجسامة.  

 : زماف ارتكاب الجريمة ثانيا

إف المقصود بزماف ارتكاب الجريمة ىو ذلؾ التوقيت الزمني المحدد بساعة أو يوـ 
ذا ارتكابيا، وىو عنصر يتعمؽ بالعالـ الخارجي و  يقاس طبقا لفصوؿ السنة واألياـ والساعات، وا 

، إال أنو تضع في اعتبارىا وقت ارتكاب الجريمة في التشريعات العقابية أنيا الكاف األصؿ العاـ 
سبب في تشديد العقوبة أو تخفيفيا سواء في تقدير المشرع عند وضع  قد يكوف ليذا األخير

وبة، لما لو مف داللة كاشفة عمى خطورة الفاعؿ النصوص أو في تقدير القاضي عند تقرير العق
 .3وميمو لإلجراـ فضال عف جسامة الفعؿ اإلجرامي المرتكب

                                                           
1

، 4، ع 00ذي قار، العراق، المجلد  ة جامعة ذي قار العلمٌة، جامعةد. عقٌل عزٌز عودة، تكٌٌف استعمال السم فً جرٌمة القتل، مجل 

 .451، سعٌد بوعلً، دنٌا رشٌد، مرجع سابق، ص 24، ص 4101جوان 

2
 .15د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

3
جتماعٌة واإلنسانٌة، جامعة د. لرٌد محمد أحمد، ضوابط السلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزابً فً تخفٌف الجزاء، األكادٌمٌة للدراسات اال 

 .23، جواهر الجبور، مرجع سابق، ص 45، ص 4100، 1حسٌبة بن بوعلً، الشلف، الجزابر، ع 
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فالوقت الذي ترتكب فيو الجريمة لو اعتبار في تقدير العقوبة، ذلؾ ألنو قد يعتد المشرع 
اب كارتك 1بزماف معيف ويعتبره بمثابة ظرؼ مشدد لمعقاب نظرا لما يحممو مف خطورة خاصة

الجريمة في ظرؼ الميؿ، حيث جعمو المشرع الجزائري سببا لتشديد العقوبة في جريمة السرقة 
، ويختمؼ مقدار التشديد في الحالة األولى عنو في 2لوحده تارة، ومع ظرؼ أو أكثر تارة أخرى

مف  الحالة الثانية، ففي حالة توافر ظرؼ الميؿ لوحده يتعيف عمى القاضي رفع العقوبة إلى الحبس
دج طبقا  1.000.000دج إلى  500.000والغرامة مف  ( سنوات10( إلى عشر )5خمس )
 353مف ؽ.ع.ج، أما إذا اقترف مع ظرؼ أو أكثر مف الظروؼ التي أوردتيا المادة  354لممادة 

( 20( سنوات إلى عشريف )10مف ذات القانوف، فإف العقوبة تصبح السجف المؤقت مف عشر )
دج، في حيف أف عقوبة السرقة دوف توافر  2.000.000دج إلى 1.000.000سنة والغرامة مف 

دج  100.000( سنوات والغرامة مف 5( إلى خمس )1ىذا الظرؼ المشدد ىي الحبس مف سنة )
 دج.   500.000إلى 

العقوبة المقررة لجريمة  قانوف العقوبات المصري حيث أفوقد أخذ بيذا الظرؼ أيضا 
(، فإذا تـ ارتكابيا ليال شددت العقوبة إلى الحبس 2 تتجاوز سنتيف )السرقة ىي الحبس لمدة ال

 . 317( سنوات طبقا لممادة 3مع الشغؿ لمدة ثالث )

ضافة إلى ظرؼ الميؿ، فقد شدد المشرع الجزائري عقوبة السرقة ورفعيا إلى السجف  وا 
رر الفقرة األولى مك 351المؤبد إذا تـ ارتكابيا في إحدى الظروؼ المنصوص عمييا في المادة 

إذا ارتكبت أثناء حريؽ أو بعد -1التي جاء فييا "تكوف عقوبة السرقة السجف المؤبد:  ؽ.عمف 
 انفجار أو انييار أو زلزاؿ أو فيضاف أو غرؽ أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر".

                                                           
1

 .452سعٌد بوعلً، دنٌا رشٌد، مرجع سابق، ص  

2
 .23، ص 4103باسم شهاب، جرابم المال والثقة العامة، مطبعة بٌرتً للنشر، الجزابر، د.ر.ط،  
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أف المشرع الجزائري قد سمب سمطة القاضي  ،وما يمكف مالحظتو عمى ىذا النص
في تقدير العقوبة استنادا لضابط الزمف الذي ارتكبت فيو الجريمة، ليقتصر دوره فقط في الجزائي 

التأكد مف توافر أحد ىذه الظروؼ المذكورة في المادة ومف ثـ الحكـ بالعقوبة المقررة قانونا وىي 
 السجف المؤبد. 

تضعؼ في والحكمة مف تشديد العقوبة في مثؿ ىذه الحاالت تتمثؿ في أف سطوة القانوف 
مثؿ ىذه الظروؼ غير االعتيادية، النشغاؿ السمطات واألفراد بأمور كثيرة كإسعاؼ الجرحى 
ونقؿ المنكوبيف، فكؿ مف يستغؿ ىذه الظروؼ ويحوؿ المنطقة المنكوبة إلى مسرح لمجريمة 

ة ، وبالتالي فانتياز الجاني لمفرصة المالئم1يستحؽ أف ال يتساوى بمف يسرؽ في الظروؼ العادية
لتنفيذ مشروعو اإلجرامي باستغالؿ عامؿ الزمف كظرؼ الميؿ، أو وقت نشوب حريؽ أو حدوث 
زلزاؿ أو أية كارثة أخرى، أمر لو أىميتو حتما عندما يتولى القاضي تقدير خطورة أو جسامة 

 . 2العمؿ اإلجرامي وتحديد الجزاء

لتخفيؼ العقوبة، كأف  وبمفيوـ المخالفة، قد يكوف وقت ارتكاب الجريمة مبررا أو سببا
يرتكب الجاني الفعؿ الفاضح العمني والمخؿ باآلداب العامة في وقت متأخر مف الميؿ، بحيث ال 
ينطوي السموؾ مف الناحية الواقعية عمى إخالؿ كبير بالحياء العاـ نظرا لقمة المارة في ىذا 

 .3الوقت

تخفيؼ العقوبة أو تشديدىا  وعمى كؿ، فسواء كاف لمزماف الذي ترتكب فيو الجريمة أثر في
 عمى الجاني إال أنو يجب عمى القاضي الجزائي مراعاة ىذا الضابط عند تقديره لمعقوبة.

 : مكاف ارتكاب الجريمة ثالثا

                                                           
1

 .50، 51سابق، ص باسم شهاب، مرجع  

2
 .11د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

3
 وما بعدها. 201د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  
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إف مباشرة القاضي الجزائي لسمطتو في تقدير العقوبة المناسبة لمجريمة المرتكبة تفرض 
مة بالعمؿ اإلجرامي، وىذه الظروؼ ال تقتصر عميو اإلحاطة بجميع الظروؼ والمالبسات المتص

فقط عمى الوسيمة اإلجرامية والزماف الذي ارتكبت فيو الجريمة بؿ تشمؿ عالوة عمى ذلؾ مكاف 
النشاط اإلجرامي، ذلؾ أف الجاني عادة ما  1الجريمة والذي يقصد بو الحيز المكاني الذي يتـ فيو

كبيا في مكاف مقدس، أو في مقر محكمة، أو يستغؿ عامؿ المكاف الرتكاب جريمتو، كأف يرت
، مما يستوجب تحديد عقوبتو إما بتخفيفيا أو 2مرفؽ عاـ، أو في مكاف منعزؿ عف العمراف

 تشديدىا بحسب طبيعة المكاف.

فمثال الجاني الذي ارتكب جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء في مكاف غير آىؿ بالسكاف، 
الجريمة في مكاف آىؿ بالسكاف، فينا تشدد العقوبة  تخفؼ عقوبتو، بعكس ما إذا ارتكبت نفس

ألف حجـ اإلخالؿ بالحياء العاـ مرتبط باألماكف اآلىمة بالسكاف، نفس الشيء بالنسبة لجريمة 
ترؾ طفؿ أو عاجز غير قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضو لمخطر 

( سنوات طبقا 3لحبس لتصؿ إلى حد ثالث )في مكاف خاؿ مف الناس، حيث تشدد عقوبة ا
( حبسا وفقا ألحكاـ 1مف ؽ.ع.ج، في حيف تكوف العقوبة أخؼ ال تتجاوز سنة ) 314/1لممادة 
مف ذات القانوف إف ترؾ في مكاف آىؿ بالسكاف وذلؾ لسيولة تقديـ العوف  316/1المادة 

 .3والمساعدة لممجني عميو

د العقوبة إذا ارتكبت في إحدى األماكف كذلؾ الحاؿ في جريمة السرقة حيث تشد
مف ؽ.ع.ج التي نصت عمى أنو "يعاقب بالحبس مف  352/1المنصوص عمييا في المادة 

، دج1.000.000دج إلى 500.000مة مف ( سنوات وبغرا10( سنوات إلى عشر )5خمس )
ف أو كؿ مف ارتكب السرقة في الطرؽ العمومية أو في المركبات المستعممة لنقؿ المسافري

                                                           
1

قرٌمس سارة، سلطة القاضً الجنابً فً تقدٌر العقوبة، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً فرع القانون والعلوم الجنابٌة، كلٌة الحقوق،  

 .51، ص 4104 – 4100، 0جزابر جامعة بن ٌوسف بن خدة، ال

2
 .11د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

3
 .51، قرٌمس سارة، مرجع سابق، ص 200د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  
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المراسالت أو األمتعة أو في داخؿ نطاؽ السكؾ الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات 
وأرصفة الشحف والتفريغ"، وىي أماكف عامة حرص المشرع عمى أمنيا واعتبرىا ظروفا مشددة إذا 

 . 1ما اقترنت بجريمة السرقة

ذ مشروعو اإلجرامي فقد لذا وجب عمى القاضي مراعاة المكاف الذي اختاره الجاني في تنفي
يكوف ذو حرمة، وعندئذ تشدد العقوبة إذا حصمت جريمة السرقة في مكاف مسكوف أو معد 

مف ذات القانوف المذكور أعاله حيث  353لمسكنى أو في توابعو حسب ما جاء في أحكاـ المادة 
مف دج، والحكمة  2.000.000( سنة والغرامة إلى 20تصؿ عقوبة الحبس إلى حد عشريف )

التشديد ىي ما ينطوي عميو فعؿ الجاني مف انتياؾ لحرمة المسكف التي يجب احتراميا وحمايتيا 
مف جية، واالعتداء عمى ماؿ الغير بالسرقة مف جية أخرى ومف ثـ فإنو مف الطبيعي أف يتكافأ 

 .2العقاب مع االعتداء المزدوج

( سنوات 5جف لمدة خمس )وفي التشريع العقابي الفرنسي ترفع عقوبة السرقة إلى الس
ألؼ يورو إذا ارتكبت في محؿ معد لمسكنى أو مكاف مستعمؿ أو معد لتخزيف  75والغرامة إلى 

في حيف أف عقوبة  4/6-311األمواؿ  واألشياء الثمينة والسمع أو المعدات وفقا ألحكاـ المادة 
-311يورو )ـ  ألؼ 45( سنوات وغرامة تقدر ب 3السرقة البسيطة ىي السجف لمدة ثالث )

إذا  317(، كما تشدد عقوبة السرقة في التشريع المصري إلى الحبس مع الشغؿ طبقا لممادة 3
حصمت في مكاف مسكوف أو معد لمسكنى أو ممحقاتو أو مكاف مسور بحائط أو بسياج أو 
بخنادؽ أو وقعت عمى أحد المحالت المعدة لمعبادة وذلؾ لما لتمؾ األماكف مف حرمة دينية 

 ة. خاص

                                                           
1

 .435عاشور نصر الدٌن، مرجع سابق، ص  

2
 .51، قرٌمس سارة، مرجع سابق، ص 200د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  



193 
 

وصفوة القوؿ أف العقوبة تتفاوت بتفاوت فضؿ األماكف التي انتيؾ الجاني حرمتيا، وعمى 
ىذا األساس فإف لمقاضي أف يقدر العقوبة باعتبار مكاف الجريمة ضابط يمتـز بو في تحديد درجة 

 خطورة الفعؿ المرتكب، وبالنتيجة العقوبة المناسبة لو بما يحقؽ ىدؼ الزجر والردع.   

 ع الثاني: ضوابط النتيجة اإلجراميةالفر 

تعتبر النتيجة اإلجرامية عنصرا ميما ال يمكف االستغناء عنو الكتماؿ الركف المادي 
، ويراد بيا التغيير الذي يحدث في العالـ الخارجي كأثر لمسموؾ اإلجرامي فيحقؽ عدوانا 1وقيامو

مما يعني أف لمنتيجة مدلوليف أحدىما يناؿ مصمحة أو حقا قدر المشرع جدارتو بالحماية الجزائية، 
، وىذا المفيـو لو دور ىاـ 2مادي، وىو التغيير الناتج عف السموؾ اإلجرامي في العالـ الخارجي

في تحديد العقوبة وذلؾ مف ناحيتيف، األولى كوف المشرع يعتد غالبا بالنتيجة المادية كمعيار 
ناسبة ليا، والثانية كوف المشرع يستند في تشديد لتقدير جسامة الجريمة، ومف ثـ تحديد العقوبة الم
 .3العقوبة بالنسبة لبعض الجرائـ عمى النتيجة المادية

أما المدلوؿ القانوني فيو االعتداء الذي يصيب مصمحة أو حؽ يحميو القانوف، سواء 
تمثؿ ىذا االعتداء في ضرر فعمي يصيب الحؽ أو المصمحة محؿ الحماية، أو مجرد خطر 

، فالضرر أو الخطر الناجـ عف الجريمة ىو الذي يمثؿ عنصر النتيجة في 4ا المحؿييدد ىذ
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عود، النظرٌة العامة لجرابم االمتناع، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلٌة الحقوق والعلوم خثٌر مس 

 .24، ص 4102 – 4103السٌاسٌة، جامعة أبو بكر بلقاٌد، تلمسان، الجزابر، 

2
مجٌد خضر أحمد السبعاوي، نظرٌة السببٌة فً القانون ، 021د. علً حسٌن الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص  

الجنابً، "دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة بالقانون المصري وقوانٌن عربٌة وأجنبٌة"، بمنظور جنابً فلسفً، المركز القومً لإلصدارات 

 .30، ص 4102، 0القانونٌة، القاهرة، مصر، ط 

3
 .54قرٌمس سارة، مرجع سابق، ص  

4
 .203بد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص د. فتوح ع 
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، وتبعا لذلؾ درج الفقو عمى تقسيـ الجرائـ وفقا لممفيوـ القانوني لمنتيجة إلى 1الركف المادي ليا
 جرائـ ضرر وجرائـ خطر أو ما يسمى "بالضرر المحتمؿ".

رر الواقع فعال أو محتمؿ الوقوع أي الخطر وكثيرا ما تعوؿ التشريعات الجزائية عمى الض
في بندىا  28/1في التفريد القضائي لمعقوبة، ونذكر مف بينيا التشريع الميبي حيث أوجبت المادة 

الثاني عمى القاضي أف يستند في تقديره لمعقوبة عمى خطورة الجريمة والتي يستمدىا مف جسامة 
 الضرر أو الخطر الناتج عف الفعؿ.

لمنطمؽ، فإف ضوابط النتيجة اإلجرامية التي يتعيف عمى القاضي الجزائي ومف ىذا ا
مراعاتيا وىو بصدد إعماؿ سمطتو التقديرية في تحديد العقوبة تتمثؿ في جسامة الضرر عند 

 النظر في الجرائـ المادية ذات النتيجة وجسامة الخطر بالنسبة لمجرائـ الشكمية دوف النتيجة. 

 : جسامة الضررأوال

مراعاة القاضي الجزائي لضابط جسامة الضرر عند مباشرة سمطتو في تقدير العقوبة  إف
ال ينطبؽ إال في الجرائـ المادية المسماة "بجرائـ الضرر" وىي التي يتطمب القانوف في ركنيا 
المادي حدوث ضرر معيف، ومف قبيؿ ىذه الجرائـ جريمة الضرب والجرح المفضي إلى عاىة 

 .2ـ االعتداء عمى السالمة الجسدية، وجرائـ االعتداء عمى الماؿمثال، وكافة جرائ

والجريمة ىنا ال تكوف تامة إذا لـ يتحقؽ الضرر الناشئ عف الفعؿ غير المشروع باعتبار 
 3أف الضرر الذي نص القانوف عمى تجريمو ىو الذي يشكؿ النتيجة ليذا العمؿ اإلجرامي

، والمقصود بيذا األخير إىدار 4تامة إال بتحقؽ الضرر وبالتالي فإف الجرائـ المادية ال تعتبر

                                                           
1

 .11د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

2
 .340د. بهنام رمسٌس، مرجع سابق، ص  

3
 .432نفس المرجع، ص  

4
 Stefani (G), Levasseur (G), Bouloc (B), op, cit, p 217.    
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الحؽ أو المصمحة المحمية جنائيا كميا أو جزئيا، وتنطوي غالبية جرائـ قانوف العقوبات عمى 
 .1نتائج ضارة سواء في صورة ضرر مادي أو معنوي

ويكفي أف يتطمب القانوف لوجود الجريمة أف يتحقؽ ضرر معيف كعنصر في الركف 
، ثـ يقدر العقوبة 2ليا، حيث يتعيف عمى القاضي التحقؽ مف أف ىذا الضرر قد وقع فعال المادي

التي تتناسب مع األضرار الناتجة عف السموؾ اإلجرامي، وينبغي أف تكوف العقوبة متسمسمة 
 .  3بتسمسؿ األضرار وجسامتيا

ذا األخير وعمى ذلؾ فإف السمطة التقديرية لمقاضي مقيدة في جرائـ الضرر بجسامة ى
الذي يتعيف عمى القاضي أخذه بعيف االعتبار عند توقيع العقوبة عمى الجاني، وىذا الضابط 
تقتضيو بديييات المنطؽ القانوني وتعتبره مف مستمزمات العدالة، إذ ليس مف السائغ تشديد عقوبة 
 الجاني الذي لـ ينجـ عف سموكو اإلجرامي إال ضرر ضئيؿ عمى المصمحة محؿ الحماية

 وتخفيفيا بالنسبة لجاني آخر نتج عف سموكو ضرر جسيـ. 4القانونية

ويترتب عمى ما تقدـ، أف الجاني يجب أف يوقع عميو العقاب بقدر ما سببو مف ضرر ألف 
، 5حجـ االعتداء عمى المصمحة أو الحؽ الذي يحميو القانوف يختمؼ مف حيث جسامة الضرر

وبة مخففة والعكس صحيح، وىذا ما يفرض وجود وىكذا فكمما كاف الضرر تافيا كانت العق
 .6مالئمة بيف الجريمة والعقوبة انطالقا مف الماديات التي تقـو عمييا الواقعة اإلجرامية

                                                           
1

دة الدكتوراه فً العلوم،ـ تخصص قانون، كلٌة الحقوق والعلوم طباش عز الدٌن، النظام القانونً للخطأ غٌر العمدي، رسالة لنٌل شها 

 .42، ص 4102السٌاسٌة، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، الجزابر، 

2
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3
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4
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والضرر الذي يتخذه القاضي كمعيار في تقديره لمعقوبة قد يكوف ماديا أو معنويا وينقسـ 
المالية وضرر جسماني الذي  الضرر المادي إلى ضرر مالي يصيب المجني عميو في ذمتو

، أما الضرر المعنوي ىو الذي يصيب المجني عميو في يتحقؽ باالعتداء عمى سالمة الجسـ
 .1سمعتو وشرفو كسماع عبارات مشينة أو ميينة تمس بالحؽ في الشرؼ واالعتبار

 ومف المفيد التنويو، أنو لـ يرد نص عاـ في التشريع العقابي الجزائري ينظـ أحكاـ ىذا
النوع مف الضوابط، غير أف المشرع ذكر عدة تطبيقات لو في مواضع متفرقة مف قانوف 
العقوبات، وتكشؼ عف ذلؾ العبارات التي استيؿ بيا بعض المواد التي جاءت صياغتيا كاآلتي 

(، إذا نشأ ) 304/2المادة )  (، إذا أفضى264/3المادة (، إذا ترتب )270المادة "إذا نتج" ) 
(، مما يستشؼ مف خالليا أف المشرع قد راعى في 316/3 المادة(، إذا أدى ) 304/2المادة 

 تقدير العقوبة جسامة الضرر الذي ترتب عف الجريمة.  

وبالنسبة لمجرائـ التي عالج فييا المشرع ىذا الضابط نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ جريمة 
د، أما إذا أدت ىذه الجريمة إلى وفاة بعقوبة السجف المؤب 274الخصاء المعاقب عمييا في المادة 

المجني عميو والتي تمثؿ النتيجة الضارة، فإنو يتوجب عمى القاضي في ىذه الحالة تشديد العقوبة 
والحكـ باإلعداـ، إذ ال مجاؿ إلعماؿ سمطتو في تقدير ىذه العقوبة ألف ىذه السمطة مرتبطة 

 .2بإرادة المشرع

ات القانوف المذكور أعاله بشأف جريمة اإلجياض مف ذ 304كذلؾ ما جاءت بو المادة 
 500( سنوات وبغرامة مف 5( إلى خمس )1حيث يعاقب عمى ىذه األخيرة بالحبس مف سنة )

دج، أما إذا ترتب عمى اإلجياض موت المرأة فإف لمقاضي رفع العقوبة السالبة 10.000إلى 

                                                           
1

 .40د. سعٌد علً القططً، مرجع سابق، ص  

,Armande colin, paris ,Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon, Droit pénal général  Ed 
ème

5 , France

,2000, p 168.  

2
 .34طباش عز الدٌن، مرجع سابق، ص  
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( سنة، وىذا التشديد يتعمؽ 20( سنوات إلى عشريف )10لمحرية إلى السجف المؤقت مف عشر )
 فقط بعقوبة الحبس دوف الغرامة.        

نجد أف المشرع يعاقب الجاني بعقوبة مشددة تتناسب مع جسامة  ففي ىاتيف الجريمتيف
النتيجة الضارة ىذه األخيرة التي تمعب دورا كبيرا في تحديد العقوبة، ذلؾ ألف المشرع عندما يحدد 

يتصورىا بنتيجة معينة، ولذا فإنو يرتب ليا عقوبة تتناسب مع النتيجة التي الواقعة اإلجرامية فإنو 
يتصورىا، ولكف قد يحدث بعد قياـ الواقعة اإلجرامية أف تتحقؽ نتيجة أخرى أشد مف النتيجة التي 
حددىا النص األصمي، مما يستوجب معو أف يرتب ليا عقوبة أشد، فتعد بذلؾ النتيجة الثانية 

 .1ابة ظرؼ مشدد يمحؽ بنموذج الجريمة األساسيالتي تحققت بمث

فمثال بالنسبة لجريمة الضرب والجرح العمدي المرتكبة عمى الغير رتب ليا المشرع 
إلى  100.000( سنوات وغرامة مف 5( إلى خمس )1الجزائري عقوبة الحبس مف سنة )

( 15عشر ) دج، إذا نتج عنيا مرض أو عجز كمي عف العمؿ لمدة تزيد عف خمسة 500.000
مف ؽ.ع الذي حدد مقدار العقوبة بالنظر إلى الضرر الذي  264/1يوما طبقا لنص المادة 

أصاب الضحية، وىنا عمى القاضي مراعاة مدة العجز بحيث ال يقضي بيذه العقوبة إذا كانت 
 . 2( يوما15المدة تقؿ عف خمسة عشر )

د أو بتر إحدى األعضاء أو غير أنو إذا تمثمت النتيجة الضارة ليذه الجريمة في فق
الحرماف مف استعمالو أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينيف أو أية عاىة مستديمة أخرى، 

( سنوات، وفي 10( إلى عشر )5فينا رفع المشرع عقوبة الحبس إلى السجف المؤقت مف خمس )

                                                           
1

 .452رشٌد، مرجع سابق، ص سعٌد بوعلً، دنٌا  

2
من ق.ع أنها تعاقب على الضرب أو الجروح العمدٌة التً نتج  412فً هذا الشأن قضت المحكمة العلٌا بأنه "إذا كان مؤدى نص المادة  

من أن  الذٌن أدانوا المتهمٌن –قضٌة الحال  –عنها ضرر أو عجز كلً عن العمل لمدة تزٌد على خمسة عشر ٌوما فإن قضاة الموضوع 

الضحٌة عجز عن العمل لمدة تقل عن خمسة عشر ٌوما ٌكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور فً التسبٌب. ومتى كان كذلك استوجب نقض 

، 0، نبٌل صقر، قضاء المحكمة العلٌا فً قانون العقوبات، ج 04/00/0440قرار صادر بتارٌخ  33254القرار المطعون فٌه"، ملف رقم 

 . 502، ص 4114ٌلة، الجزابر، د.ر.ط، دار الهدى، عٌن مل
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( سنة 20ريف )( سنوات إلى عش10حالة الوفاة تشدد عقوبة السجف المؤقت لتصبح مف عشر )
وذلؾ القترانيا بظرؼ مشدد، وىو ما قضت بو المحكمة العميا بقوليا "مف المقرر قانونا أف 

 .1إحداث الوفاة في جريمة الضرب والجروح العمدية يعد ظرفا مشددا لمجريمة..."

وواضح مما تقدـ، أف تدرج النتائج الضارة ىو الذي يحدد نطاؽ العقاب، فتقدير العقوبة 
مقدار جسامة الضرر الواقع والقاضي ال يأخذ في الحسباف فقط الضرر الذي أصاب يتحدد ب

الضحية، بؿ أيضا الضرر العاـ مف خالؿ ما تحدثو الجريمة مف قمؽ واضطراب بالجماعة ككؿ، 
اجتماعي ويراعى عند توقيعيا الضرر الذي لحؽ بأفراد المجتمع  كوف العقوبة ظيرت كرد فعؿ

 العقوبة وجسامة الجريمة.  بما يحقؽ التناسب بيف

وبذلؾ نخمص بالقوؿ أف مقدار العقوبة في جرائـ الضرر يتحدد بالنظر إلى النتيجة 
الضارة التي تترتب عمى الجريمة، فإذا كانت درجة الضرر جسيمة تعيف عمى القاضي فرض 

 . 2ةعقوبة مشددة موازية لو، أما إذا كانت درجة الضرر بسيطة أو ضئيمة فرضت عقوبة مخفف

 : جسامة الخطرثانيا

مف المعمـو أنو ليس كؿ جريمة تشترط الستكماؿ وجودىا تحقؽ الضرر، فيناؾ جرائـ 
رغـ عدـ وجود ضرر محقؽ، إال أنيا تيدد مصمحة الفرد والمجتمع، وىي ما تعرؼ بجرائـ 

صمحة التي يترتب عمى إتياف سموكيا اإلجرامي مجرد احتماؿ االعتداء عمى الحؽ أو الم 3الخطر
، ومف أمثمة ىذه الجرائـ جريمة حمؿ السالح بدوف ترخيص، جريمة 4محؿ الحماية الجنائية

 تعريض الغير لمخطر، وكذا جريمة االتفاؽ الجنائي.
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وىنا يجـر السموؾ رغـ عدـ وجود ضرر فعمي ناتج عنو، فالمشرع أحيانا ال يشترط وقوع 
ما قدر أف السموؾ يشكؿ تيديدا لمحؽ أو اعتداء فعمي لتجريـ السموؾ اإلجرامي بؿ يتدخؿ كم

مثمما ىو الحاؿ ، 1تقـو الحماية بمجرد احتماؿ وقوع الضرر فقط المصمحة المحمية، وبيذا الشكؿ
في جناية التسميـ التي تقـو بمجرد استعماؿ أو إعطاء المادة السامة التي مف المحتمؿ أف تحدث 

 .  2ؿ ضمف الركف المادي ليذه الجريمةالموت بغض النظر عف تحقيؽ النتيجة التي ال تدخ

وبناء عمى ما تقدـ، فإف جرائـ الخطر ىي تمؾ التي تنطوي عمى مجرد خطر قدر القانوف 
، ويعرؼ الخطر بأنو الضرر المحتمؿ الذي ييدد المصمحة التي يحمييا القانوف 3وجوب تجريمو

ي عند توقيع العقوبة عمى في نص التجريـ، والذي ينبغي أف يكوف محؿ اعتبار القاضي الجزائ
نما في  مرتكب ىذا النمط مف الجرائـ الذي ال تتمثؿ نتيجتو اإلجرامية في تحقيؽ ضرر فعمي وا 

 .4إيجاد حالة تنذر بوقوع الضرر

، فإف درجة الخطر المحتمؿ حدوثو نتيجة السموؾ اإلجرامي لمجاني ىو وتأسيسا عمى ذلؾ
قا لذلؾ فإنو في حالة الشروع في ارتكاب جناية أو الذي يتـ عمى أساسو تقدير العقوبة، وتطبي

جنحة فإف القاضي يقدر العقوبة قياسا عمى طبيعة الخطر الذي يحدؽ بالمصمحة محؿ الحماية، 
فقد يكوف ىذا الخطر جسيما كالشروع في القتؿ بسالح ناري، وقد يكوف أقؿ جسامة كالتيديد 

 . 5بالعصا، وعمى قدر ىذه الجسامة تقدر العقوبة
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ومف السياؽ المتقدـ، يتبيف لنا أف جسامة الخطر ىو الضابط الذي يجب أف يعوؿ عميو 
القاضي عند استعماؿ سمطتو في تقدير العقوبة المناسبة لجرائـ الخطر، باعتبار أف ىذا األخير 

 يعد النتيجة اإلجرامية في تمؾ الجرائـ التي يطمؽ عمييا وصؼ "النتيجة الخطرة".

بط لـ يفرد لو التشريع العقابي الجزائري نصا مستقال كما ىو الحاؿ ورغـ أف ىذا الضا
بالنسبة لمتشريع الميبي، إال أنو اعتد بو في بعض الجرائـ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما جاءت 

مف ؽ.ع بشأف جريمة ترؾ طفؿ أو عاجز غير قادر عمى حماية نفسو بسبب  314/1بو المادة 
و تعريضو لمخطر في مكاف خاؿ مف الناس أو حمؿ الغير عمى ذلؾ، حالتو البدنية والعقمية أ

( سنوات، وتخفض ىذه 3( إلى ثالث )1حيث يعاقب المشرع لمجرد ىذا الفعؿ بالحبس مف سنة )
( إذا ما ارتكبت في مكاف غير خاؿ مف 1( أشير إلى سنة )3العقوبة إلى الحبس مف ثالثة )

 .مف ذات القانوف 316الناس طبقا لممادة 

والمالحظ مف خالؿ ىذه المادة أف المشرع حدد العقوبة ليذه الجريمة بالنظر إلى الخطر 
الذي يمكف أف يمحؽ بالطفؿ أو الشخص العاجز، وربط درجة ىذا الخطر بمكاف التخمي أو 

حسبما ارتكبت الجريمة في مكاف منعزؿ أـ لمخطر، وتبعا لذلؾ فإف العقوبة تختمؼ التعريض 
 .عاـ

نص المادة فإف القاضي يأخذ أثناء تقديره لمعقوبة درجة الخطر الناتج عف الفعؿ، وتطبيقا ل
وكمما ازدادت جسامة الخطر كمما رفع العقوبة إلى حدىا األقصى، ذلؾ ألف الطفؿ أو العاجز 
الذي تـ تركو أو تعريضو لمخطر في غابة معزولة يكوف الخطر المحدؽ بو جسيما فيما لو تـ 

ماـ باب مسجد أو ممجأ حيث يكوف الخطر الذي ييدده أقؿ جسامة، كما تركو أو تعريضو أ
، وكؿ ىذه االعتبارات تختمؼ ىذه الجسامة فيما لو تـ التعريض لمخطر أثناء الميؿ أو النيار

القاضي مراعاتيا بغية إحداث مالئمة بيف العقوبة وخطورة الجريمة التي تتوقؼ عمى  وجب عمى
        جسامة الخطر المترتب عنيا.
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أف المشرع الفرنسي قد خص تعريض الغير لمخطر بتجريـ عاـ بموجب  ،وتجدر اإلشارة
مف ؽ.ع باعتبارىا جريمة السموؾ المحض التي ال تتطمب لتحققيا أو قياميا  1-223المادة 

، وقد ىدؼ المشرع مف ورائيا إلى معاقبة كؿ مف ينشئ خطرا جسيما 1توافر نتيجة إجرامية معينة
، حيث نصت عمى أف " تعريض الغير مباشرة لخطر حاؿ بالقتؿ أو الجرح 2ؾ ألفعالووىو مدر 

مف شأنو أف يؤدي إلى إعاقة أو عاىة دائمة عف طريؽ انتياؾ متعمد بوضوح اللتزاـ خاص 
( وغرامة 1) باالحتياط أو الحذر الذي يفرضو القانوف أو التنظيـ، يعاقب عميو بالحبس لمدة سنة

ال يوجد مقابؿ ليذا النص في التشريع الجزائري الذي ال يزاؿ في مرحمة ألؼ يورو"، و  150
 التشريع الخاص لبعض جرائـ الخطر.

 لمجريمة المطمب الثاني: ضوابط الركن المعنوي

ال يكفي لقياـ الجريمة قانونا ومساءلة فاعميا جزائيا مجرد ارتكاب ماديات الجريمة التي 
نما يمـز أف تكوف ليذه األخيرة انعكاس في نفسية الجاني، وىو تتمثؿ في عناصر الركف الماد ي وا 

رادة الجاني وىذه الرابطة ىي التي يعبر عنيا  ما يعني وجود رابطة نفسية بيف ماديات الجريمة وا 
 . 3بالركف المعنوي

فأساس التجريـ في التشريع ليس ىو السموؾ المحدد في النموذج القانوني لمجريمة فقط، 
نما ىو أيضا اتصاؿ ىذا السموؾ بإرادة إحداثو مف قبؿ الجاني عمى النحو الذي يحدده  وا 

                                                           

Larguier Jean, Droit pénal général, Dalloz, 
1

 46. , S.D.P, pEd 
ème

19, France ,Sirey, paris 

2
د. رنا إبراهٌم العطور، جرٌمة تعرٌض الغٌر للخطر فً قانون العقوبات الفرنسً، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة والقانونٌة،  

 .  024، ص 4100،  ٌونٌو 4، ع 3اإلمارات العربٌة المتحدة، المجلد 

3
لتمٌمً، مفهوم األهلٌة فً قانون العقوبات العراقً، مجلة كلٌة ، د. كرٌم سلمان كاظم ا233د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص  

 .3، ص 4105، 1، ع 2مدٌنة العلم الجامعة، بغداد، العراق، المجلد 
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، وىذه اإلرادة ىي التي تمثؿ جوىر الركف المعنوي، وحيث تتخمؼ اإلرادة اإلجرامية 1القانوف
 . 2يتخمؼ الركف المعنوي والعكس إذا توافرت يقوـ ىذا الركف

د تكتفي بالفعؿ المادي وحده بؿ أصبحت ومف ثـ فإف القوانيف الجزائية المعاصرة لـ تع
تتطمب معرفة الحالة النفسية التي حدت بالجاني إلى ارتكاب ىذا السموؾ، مما أضحى مطموبا 
مف القاضي أف يولي الحالة النفسية التي كانت تختمج في ذىنية الفاعؿ أثناء ارتكابو الفعؿ 

  وبة المناسبة لمجريمة عمى الوجو السميـ.حتى يتمكف مف تقدير العق 3المادي الظاىر اىتماما كبيرا

ويتخذ الركف المعنوي لمجريمة صورتيف أساسيتيف، تتمثؿ الصورة األولى في القصد 
الجنائي ويطمؽ عميو "بالخطأ العمدي" ونكوف بصدده متى اتجيت إرادة الفاعؿ إلى ارتكاب 

في الخطأ غير  الثانية وتتجمىالسموؾ اإلجرامي عمى نحو يحقؽ النتائج التي يريدىا، أما الصورة 
يتوافر متى كانت اإلرادة متجية إلى ارتكاب الفعؿ دوف قصد تحقيؽ النتيجة اإلجرامية و  العمدي

، ويتحدد جوىر االختالؼ بيف الصورتيف في مدى سيطرة الجاني عمى ماديات 4المترتبة عنو
ي دراستيا قبؿ النطؽ مف خالؿ اإلرادة اإلجرامية والتي يجب عمى القاضي الجزائ5الجريمة

 . 6بالعقوبة، ألف الجاني ال يسأؿ جزائيا إال بمقدار إرادتو واتجاىيا إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية

ووفقا لما تقدـ، فإف ضوابط الركف المعنوي التي يتوجب عمى القاضي الجزائي أخذىا بعيف 
 جسامة مة الجريمة تتمثؿ فياالعتبار لضماف سالمة تقديره لمعقوبة بالشكؿ الذي يتالءـ مع جسا

 الخطأ غير العمدي ) الفرع الثاني(.جسامة القصد الجنائي ) الفرع األوؿ(، و 
                                                           

1
 .021، ص 4114، 00عبود السراج، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، منشورات جامعة دمشق، سورٌا، ط  

2
 .235 د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص 

3
د. فاٌز علً األسود، القصد الجنابً فً القانون والشرٌعة اإلسالمٌة "فقه اإلمام الشافعً كنموذج"، المؤتمر  الدولً العلمً الرابع  

 . 0404، ص 4104ماي  3)مؤتمر اإلمام الشافعً(، جامعة األقصى، غزة، فلسطٌن، 

4
 .035علً، دنٌا رشٌد، مرجع سابق، ص ، سعٌد بو235د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص  

5
 .41د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص  

6
 .33جواهر الجبور، مرجع سابق، ص  
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 الفرع األول: جسامة القصد الجنائي

يعتبر القصد الجنائي مف أخطر صور الركف المعنوي لمجريمة ألنو يمثؿ الصورة 
لى النتيجة النموذجية لإلرادة اآلثمة إذ تنصرؼ إرادة الجاني إلى إتيا ف السموؾ اإلجرامي وا 

، ورغـ أف القانوف العقابي الجزائري لـ يتطرؽ في ثنايا مواده إلى تعريؼ 1المقصودة بالعقاب
نما اكتفى فقط باإلشارة إلى وجوب توافره لقياـ المسؤولية الجزائية، فإف ىناؾ مف  القصد الجنائي وا 

التي جاء فييا  33/1في مادتو  2وف العراقيالقوانيف العقابية مف اىتمت بذلؾ حيث عرفو القان
"القصد الجرمي ىو توجيو الفاعؿ إرادتو إلى ارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة ىادفا إلى نتيجة 
الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى"، أما القانوف األردني فقد عبر عف القصد الجنائي 

ي نصت عمى أف "النية ىي إرادة ارتكاب الت 63بمصطمح "النية" حسب ما ورد في المادة 
الجريمة عمى ما عرفيا القانوف"، وىو ذات التعريؼ الذي تبناه كؿ مف القانوف المبناني في المادة 

 .187منو والسوري في مادتو  188

أما فيما يتعمؽ بالتعريؼ الفقيي فقد وردت عدة تعريفات لمقصد الجنائي حيث عرفو 
ب الجريمة كما حددىا القانوف، مع عمـ الجاني بمخالفة نواىي القانوف جارسوف بأنو "إرادة ارتكا

، وعرفو الدكتور رمسيس بيناـ بأنو "انصراؼ اإلرادة إلى السموؾ 3التي يفترض دائما العمـ بيا"
 المكوف لمجريمة، كما وصفو نموذجيا في القانوف، مع وعي بالمالبسات التي يتطمب ىذا النموذج 

، أما الدكتور محمود نجيب حسني فقد 4ي سبيؿ أف تتكوف بو الجريمة"إحاطتيا بالسموؾ ف
رادة متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر أو إلى قبوليا"  . 1فقد عرفو بأنو "عمـ بعناصر الجريمة وا 

                                                           
1

 .344، ص 0442د. محمد علً السالم عٌاد الحلبً، شرح قانون العقوبات، مكتبة الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، د.ر.ط،  

2
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3
 .013، 012، ص 4111د. منصور رحمانً، الوجٌز فً القانون الجنابً العام، در العلوم للنشر والتوزٌع، عنابة، الجزابر، د.ر.ط،  

4
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والمالحظ عمى التعريفات السابقة أنيا تتطمب توافر عنصريف لقياـ القصد الجنائي وىما 
و إرادتو إلى ارتكابيا، فإذا انتفى ىذاف العنصراف أو أحدىما، عمـ الجاني بعناصر الجريمة وتوجي

وىو ما يعني أف ىذا األخير يتحقؽ إذا قاـ الجاني بالبحث عف  ،2فحينئذ ينتفي القصد الجنائي
 . 3النتيجة اإلجرامية مع عممو بذلؾ

وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف القصد الجنائي ينبغي أف يكوف موضع اعتبار مف طرؼ القاضي 
جزائي عند تقدير العقوبة بيف حدييا األدنى واألقصى، والذي يقتضي منو البحث في عنصريو ال

العمـ واإلرادة بيدؼ بياف مدى ما ينطوي عميو ذلؾ القصد مف جسامة والتي عمى ضوءىا يتولى 
 تحديد العقوبة المالئمة لمجريمة.

لمعقوبة ونظرا ألىمية  فجسامة القصد الجنائي تشكؿ ضابطا يتقيد بو القاضي عند تقديره
ىذا الضابط في تحديد خطورة الجريمة، فقد أوردت بعض التشريعات الجزائية نصوصا صريحة 

"وتتبيف خطورة  28/1مف المادة  3بشأنو نذكر مف ذلؾ التشريع الميبي حيث جاء في البند 
"، وال نجد مدى القصد الجنائي سواء كاف عمديا أو غير عمدي -3الجريمة مف األمور اآلتية: 

 مقابؿ ليذا النص في التشريع الجزائري.

ويتولى القاضي الجزائي تحديد جسامة القصد الجنائي مف خالؿ الوقوؼ عمى مدى ما 
يتوافر لدى الجاني مف عمـ بحقيقة جريمتو ومالبساتيا وبموضوع النتيجة وبقدر اتجاه إرادتو 

ني بالعناصر األساسية الالزمة لقياـ ، حيث يتطمب القصد عمما تاما ودقيقا لدى الجا4إلييا

                                                                                                                                                                                              
1

، ص 4104، 2، ط 0"القسم الخاص"، دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر، المجلد  باتد. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقو 

325 . 

2
 .033سعٌد بوعلً، دنٌا رشٌد، مرجع سابق، ص  

3 Xavier Pin, op, cit, p157. 

4
سابق، ص ، د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع 12، د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص 41د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص  
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، ومف ذلؾ أف يعمـ الجاني بطبيعة الفعؿ الذي سيرتكبو وما ينطوي عميو مف خطورة 1الجريمة
وأنو يشكؿ اعتداء غير مشروع عمى حؽ يحميو القانوف، وكذا صالحية فعمو إلحداث النتيجة مع 

 .2توقع حدوثيا

اإلحاطة بعناصر الجريمة بؿ يمتد ليشمؿ  ولإلشارة فإف عمـ الجاني ال يقتصر فقط عمى
مف  74/1العمـ بالقانوف ومفاده أف فعال ما يجرمو القانوف، وىذا التزاـ دستوري أوجبتو المادة 

بقوليا "ال يعذر بجيؿ القانوف"، فيذا النص افترض العمـ  2016التعديؿ الدستوري األخير لسنة 
زائي وىذا االفتراض يشكؿ قرينة مطمقة غير قابمة بجميع أحكاـ القانوف بما في ذلؾ القانوف الج

، وبالتالي فإنو حتى يكتمؿ وجود عنصر العمـ في القصد اإلجرامي ينبغي أف 3إلثبات العكس
 يكوف الجاني عمى عمـ بعدـ مشروعية الفعؿ الذي يقوـ بارتكابو.

القصد  ةوبالرغـ مف أف عنصر العمـ يمعب دورا ال يستياف بو عند تحديد القاضي لدرج
التي  4الجنائي إال أنو غير كاؼ لوحده مما يتطمب مف قاضي الموضوع البحث في إرادة الجاني

، باعتبار أف ىذا األخير قوامو العمـ بصالحية 5تشكؿ العنصر الثاني المتمـ لمقصد الجنائي

                                                           
1

 د. معاذ جاسم محمد، القصد فً الجرابم الناشبة عن  االستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة، المؤتمر السنوي الحادي والعشرٌن الطاقة بٌن 

جع منصور رحمانً، مر ، د.0445، كلٌة القانون، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، ص 4103ماي  40و  41القانون واالقتصاد، ٌومً 

 .  013سابق، ص 

2
وقد ٌرقى هذا العلم إلى حد الٌقٌن حٌن تصبح النتٌجة المتوقعة كأمر الزم فٌتوافر القصد الجنابً فً صورته المباشرة، وقد ٌبلغ درجة  

صورته غٌر  االحتمال حٌن تصبح النتٌجة المتوقعة لٌس كأمر الزم بل كأمر محتمل، وبهذا االحتمال أو التوقع ٌتوافر القصد الجنابً فً

 .221، د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص 532المباشرة أو االحتمالٌة، د. سلٌمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 

3
 .033سعٌد بوعلً، دنٌا رشٌد، مرجع سابق، ص  
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حظور الذي جرمه القانون وعاقب لإلشارة فإن البحث فً اإلرادة ٌقتضً دراسة الدافع أو الباعث الذي قام بتوجٌه اإلرادة للسلوك الم 

نتناوله فً المبحث  عند تقدٌره للعقوبة فإننا سوف علٌه، غٌر أنه لما كان الدافع ٌشكل إحدى الضوابط التً ٌجب على القاضً مراعاتها

لتً صنفت هذا الضابط من ق.ع اللٌبً وا 43الثانً عند التطرق للضوابط الشخصٌة المتعلقة بالجانً تماشٌا والتقسٌم الذي تبنته المادة 

 ضمن الضوابط المتعلقة بخطورة الجانً.

5
 . 0300د. معاذ جاسم محمد، مرجع سابق، ص  
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رادة الجاني ليذه النتيجة عمى نحو ال يحتمؿ االلتباس ما أكدتو وىو  1السموؾ إلحداث النتيجة وا 
مف ؽ.ع اليمني التي جاء فييا "يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعؿ بإرادتو وعممو  9المادة 

 وبنية إحداث النتيجة المعاقب عمييا...".

عمى أف الصفة اإلرادية تختمؼ بصدد ما إذا كاف القاضي الجزائي ينظر في الجرائـ ذات 
لمنوع األوؿ يجب أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى كؿ مف النتيجة أو جرائـ السموؾ المجرد، فبالنسبة 

أما فيما يخص النوع الثاني فإف القصد الجنائي يتحقؽ بمجرد اتجاه  ،2السموؾ اإلجرامي والنتيجة
تحقؽ النتيجة فقط وال يحتاج القاضي بعدىا إلى التأكد مف  3اإلرادة إلى إتياف السموؾ اإلجرامي

 ا بالسموؾ فقط دوف اشتراط وقوع النتيجة.ألف المشرع يكتفي فيي اإلجرامية

وتختمؼ جسامة القصد الجنائي باختالؼ صوره التي تتدرج مف حيث شدتيا مما يوجب 
 أشد جسامة مف  5، حيث يعتبر القصد غير المحدد4عمى القاضي ىو اآلخر التدرج في العقوبة

يتميز بو مف نية ، وذلؾ لما 7والقصد الخاص أشد جسامة مف القصد العاـ 6القصد المحدد
 . 1أو غاية تحرؾ إرادة الفاعؿ وتدفعو إلى ارتكاب السموؾنية خاصة أي بدافع 
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 .0405د. فاٌز علً األسود، مرجع سابق، ص  
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 ذ.ص..، د4101، المجلد األول، 0جامعة األنبار، العراق، ع 
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 .044سابق، ص 
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 .312سابق، ص 

7
 . 41د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص  

 اإلجرامٌة مع العلم بكافة عناصرها. القصد العام هو اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقٌق الواقعة
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ذا كاف األصؿ أف القانوف ال ييتـ عادة بالغاية التي يقصدىا الجاني مف وراء ارتكاب  وا 
 الجريمة، فيكتفي بالقصد العاـ في  أغمب الجرائـ، إال أنو قد يعتد بيا في بعض الجرائـ، فيعتبرىا
عنصرا في القصد الجنائي متى كاف خطورة الفعؿ تكمف في انصراؼ نية الجاني إلى تمؾ الغاية 

والذي يتمثؿ في الغالب مف األحواؿ  2وىي القصد الخاص بوصفو عنصرا مكونا خاصا لمجريمة
وعمى ىذا األساس يقرر  ،3في الغاية مف ارتكاب الفعؿ، وليس مجرد توجيو اإلرادة إلى النتيجة

ا نصت عميو رع عقوبة مشددة يتعيف عمى القاضي الحكـ بيا في حالة توافره ومثاؿ ذلؾ مالمش
بقوليا "كؿ مف يرتكب اعتداء يكوف الغرض منو نشر التقتيؿ أو  مف ؽ.ع الجزائري 84/1المادة 

 التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب باإلعداـ".

شرة إلى الجريمة يستحؽ عقوبة وفي سياؽ متصؿ، فإف الجاني الذي يوجو قصد إرادتو مبا
باعتبار أف ىذا األخير يمثؿ الدرجة الدنيا لمقصد الجنائي  4أشد ممف يكوف قصد إرادتو احتماليا

ألف اإلرادة المتصمة بو تقع في مرتبة ثانية بعد القصد المباشر الذي تتجو فيو اإلرادة عمى نحو 
ختمؼ أحيانا درجة القصد الجنائي المباشر تبعا ، مع اإلشارة أنو قد ت5يقيني إلى النتيجة اإلجرامية

لمفعؿ اإلجرامي الذي يعبر بو الجاني عف قصده، فالجاني الذي يكرر طعف المجني عميو عدة 
طعنات يتوافر لديو قصد جنائي أشد مف الجاني الذي يكتفي بطعنة واحدة، مما يستوجب مف 

                                                                                                                                                                                              
1

أحمد بسٌونً أبو الروس، القصد الجنابً والمساهمة والمسؤولٌة الجنابٌة والشروع والدفاع الشرعً وعالقة السببٌة، المكتب الجامعً  

 .21، ص 0442الحدٌث، اإلسكندرٌة، مصر، د. ر.ط، 

, 1999, Ed 
ème

2 universitaires de France, Paris, France,Laure Rassat, Droit pénal général, Presses -Michèle 2

p 353. 

3
 . 312، ص 4101د. محمود سلٌمان موسى، السٌاسة الجنابٌة واإلسناد المعنوي، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط،  

4
 .31، جواهر جبور، مرجع سابق، ص 241د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

القصد االحتمالً وفٌه ال ٌكون الجانً متأكدا وقت ارتكاب الفعل أن النتٌجة ستحدث تماما بل ٌتوقع ذلك على أنه أمر ٌحتمل أو ٌمكن أن 

 .    20ٌقع أو ال ٌقع، أحمد بسٌونً أبو الروس، مرجع سابق، ص

5
راه علوم فً العلوم القانونٌة، قسم الحقوق، كلٌة الحقوق بن عشً حسٌن، جرابم االمتناع فً القانون الجزابري، أطروحة لنٌل شهادة دكتو 

 وما بعدها. 44، ص4101 -4105، الجزابر، 0والعلوم السٌاسٌة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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قصى، ضمف نطاؽ العقوبة المقررة القاضي تشديد عقوبة الجاني األوؿ ورفعيا إلى الحد األ
 . 1لمجريمة قانونا

حيث يأتي فييا الجاني 2وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجريمة التي ارتكبت كأثر لمقصد المتعدي
، ومثاليا 3سموكا معينا يريد بو نتيجة معينة، فتقع نتيجة أخرى أشد جسامة مف النتيجة التي أرادىا

موت، فالجاني ىنا كاف يريد كسر أو جرح المجني جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى ال
لـ يقصد الجاني تحقيقيا، ورغـ أنو تعمد  الضرب أدى إلى الوفاة وىي نتيجة عميو، ولكف فعؿ

فعؿ الضرب ولكنو لـ يتعمد إحداث النتيجة الجسيمة وىي الوفاة التي تمثؿ عنصر غير عمدي 
مة مف جريمة القتؿ العمد، مما يفرض عمى التي تعتبر أقؿ جسا في ىذه الجريمة، ىذه األخيرة

( إلى 10القاضي تطبيؽ عقوبة أخؼ مف عقوبة القتؿ العمد وىي السجف المؤقت مف عشر )
جزائري بدال مف السجف المؤبد ال.مف ؽ.ع 264( سنة طبقا لمفقرة األخيرة مف المادة 20عشريف )

 .4(263المادة أو اإلعداـ المقرر لجريمة القتؿ العمد )

جع السبب في ذلؾ إلى عدـ اكتماؿ الحالة النفسية العمدية لدى الجاني عند ارتكاب وير 
ىذا النوع مف الجرائـ، فبالرغـ مف أف النتيجة اإلجرامية واحدة وىي إزىاؽ روح إنساف عمى قيد 

 الحياة سواء في جريمة القتؿ العمد أو الضرب المفضي إلى الوفاة، إال أف القاضي تدرج في 

                                                           
1

، 4113، اإلصدار األول، 0د. أكرم نشأت إبراهٌم، السٌاسٌة الجنابٌة "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط  

 .010ص 

2
القصد المتعدي هو صورة من صور القصد الجنابً التً ٌكون الجانً فٌها قد أقدم على فعله المادي اإلجرامً وهو ٌرٌد إحداث نتٌجة  

 إجرامٌة معٌنة، لكن تحدث نتٌجة إجرامٌة أخرى أشد جسامة من تلك التً أرادها الجانً، ولم ٌكن ٌرٌد إحداثها ومن ثم فهو لم ٌتعمدها،

جالل ثروت، نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصد فً القانون المصري والمقارن "دراسة تأصٌلٌة تحلٌلٌة مقارنة لفكرة الجرٌمة المتعدٌة"، 

 .   054، ص 0431منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 

3
 Michèle- Laure Rassat, op, cit, p 354. 

4
 .014د. منصور رحمانً، مرجع سابق، ص  
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بعا لتدرج شدة القصد الجنائي معتمدا في ذلؾ عمى الظروؼ النفسية التي العقوبة ت
  1أنقصت مف شأف جسامة القصد اإلجرامي لدى الجاني.

ضافة إلى ذلؾ فقد يقترف القصد الجنائي أحيانا بظروؼ تؤدي إلى تشديد العقوبة مثؿ  وا 
لدى الجاني اليدوء ويتخذ في ىذه الحالة صورة القصد المشدد، حيث يتوافر  2سبؽ اإلصرار

، والتشريع العقابي 3النفسي والتفكير في الجريمة خالؿ فترة زمنية معينة تسبؽ عزمو عمى تنفيذىا
الجزائري يشدد العقوبة في حالة ما إذا كاف القصد الجنائي مصحوب بسبؽ إصرار، فيو يعاقب 

حيف ترفع العقوبة  ( في263/3المادة عمى القتؿ العمدي في صورتو البسيطة بالسجف المؤبد )
 ( إذا اقترف بسبؽ اإلصرار.261المادة إلى اإلعداـ )

ومما سبؽ، نخمص بالقوؿ أنو إذا كانت جسامة القصد الجنائي الذي يتخذ صورة العمد 
ىو الضابط الذي ينبغي أف يتقيد بو القاضي الجزائي في تقدير العقوبة المناسبة لمجريمة العمدية 

أو يرفعيا إلى الحد األقصى إذا  دنى إذا تبيف لو ضآلة ىذا القصداألبحيث ينزؿ بيا إلى الحد 
كاف قصد الجاني عمى قدر كبير مف الجسامة بؿ قد يمجأ إلى تجاوزه إذا ما اقترف القصد 

بط الذي يحكـ بظروؼ مف شأنيا تشديد العقوبة، فإف السؤاؿ الذي يطرح ما ىو المعيار أو الضا
وىو ما سنحاوؿ اإلجابة ة إذا تعمؽ األمر بجريمة غير عمدية؟ العقوب سمطة القاضي في تقدير

 . عميو في الفرع الثاني

 

 

                                                           
1

 رعد فجر الراوي، مرجع سابق، دون ذكر الصفحة. 

2
من ق.ع بأنه "عقد العزم قبل ارتكاب الفعل باالعتداء على شخص معٌن أو  451لقد عرف المشرع الجزابري سبق اإلصرار فً المادة  

 حتى على شخص ٌتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النٌة متوقفة على أي ظرف أو شرط كان".  

3
 .252، د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص 521د. سلٌمان عبد المنعم، النظرٌة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص  
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 الفرع الثاني: جسامة الخطأ غير العمدي

ؿ الخطأ غير العمدي الصورة الثانية لمركف المعنوي في الجرائـ غير العمدية التي كشي
حصوؿ النتيجة الضارة، فيحممو يباشر فييا الجاني نشاطو عف إرادة واختيار دوف أف يقصد 

 .1القانوف تبعتيا لما ينطوي عميو نشاطو مف خطأ بحيث لواله لما وقع الضرر

نما  2ولـ يضع المشرع الجزائري تعريفا لمخطأ غير العمدي شأنو في ذلؾ شأف العمد وا 
تؿ اكتفى بذكر صوره في القسـ الخاص في معرض بيانو لمجرائـ غير العمدية السيما جرائـ الق

، ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى الصعوبة التي يجدىا المشرع الجزائي في 3الخطأ والجرح الخطأ
اإلحاطة بجميع الحاالت الموجودة والتي ستوجد الحقا عند وضعو تعريفا عاما لمخطأ، مما يجعؿ 

عميو  ىذا التعريؼ قيدا عمى حرية القاضي في التعامؿ مع الوقائع المتغيرة والمعقدة التي تعرض
خاصة أماـ التزايد الرىيب لمجرائـ غير العمدية، فضال عف أف إيراد التعريؼ ليس مف ميمة 

نما ىي مسألة يختص بيا الفقو  .4المشرع وا 

بيد أنو تجنبا لممسائؿ الخالفية في إطار الفقو حوؿ تعريؼ الخطأ غير العمدي فقد 
ا لمخطأ نذكر منيا التشريع حسمت بعض التشريعات العقابية ذلؾ بأف وضعت تعريفا محدد

عمى أنو "يعتبر الفعؿ مرتكب بخطأ  19الذي عرفو في المادة  1968الروماني الصادر سنة 

                                                           
1

 .321د. محمد علً السالم عٌاد الحلبً، مرجع سابق، ص  

2
ي اكتفى بتحدٌد صوره فً المادة الذ 4111المعدل سنة  0444من بٌن التشرٌعات التً اتبعت نفس النهج ق.ع الفرنسً الصادر سنة  

، وقد اتبع المسلك نفسه ق.ع األردنً 433الذي عدد صوره فً المادة  4113المعدل سنة  0432، والمصري الصادر سنة 040-3/3

وسف . لمزٌد من التفاصٌل، عادل 13/3ٌفً المادة  0453، وكذا اللٌبً الصادر سنة 12فً المادة  4100المعدل سنة  0411الصادر سنة 

، الشكري، مٌثم حسٌن الشافعً، االتجاهات الحدٌثة فً تعرٌف الخطأ غٌر العمدي "دراسة مقارنة"، مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة

 وما بعدها.    34، ص 4114، 0، المجلد 4كلٌة القانون، جامعة الكوفة، العراق، ع 

3
(: الرعونة، عدم االحتٌاط، عدم االنتباه، اإلهمال، وعدم مراعاة 5هً خمس )من ق.ع الجزابري صور الخطأ و 433لقد عددت المادة  

 األنظمة.

4
 .33عادل ٌوسف الشكري، مٌثم حسٌن الشافعً، مرجع سابق، ص  
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إذا كاف قد توقع نتيجة فعمو دوف أف يقبميا معتقدا دوف أي أساس أف ىذه النتيجة لف  -1الجاني: 
 ستطاعتو توقعيا".إذا لـ يتوقع نتيجة فعمو بينما كاف يجب عميو وكاف في ا -2تحدث. 

وفيما يخص التشريعات العربية التي تبنت تعريفا لمخطأ غير العمدي نجد قانوف الجزاء 
منو بقولو "يعد الخطأ غير العمدي  44حيث عرفو في المادة  1960لسنة  16الكويتي رقـ 

في  متوافرا إذا تصرؼ الفاعؿ، عند ارتكاب الفعؿ، عمى نحو ال يأتيو الشخص المعتاد إذا وجد
ظروفو، بأف اتصؼ فعمو بالرعونة أو التفريط أو اإلىماؿ أو عدـ االنتباه أو عدـ مراعاة الموائح. 
ويعد الفاعؿ متصرفا عمى ىذا النحو إذا لـ يتوقع، عند ارتكاب الفعؿ، النتائج التي كاف في 

كنو استطاعة الشخص المعتاد أف يتوقعيا فمـ يحؿ دوف حدوثيا مف أجؿ ذلؾ، أو توقعيا ول
اعتمد عمى ميارتو ليحوؿ دوف حدوثيا فحدثت رغـ ذلؾ"، وىو ذات التعريؼ الذي استقاه ؽ.ع. 

   10.1في المادة  1994لسنة  12اليمني  رقـ 

أما عف التعريؼ الفقيي فيمكف تعريؼ الخطأ غير العمدي بأنو "سموؾ أو امتناع يخالؼ 
مو في حاالت معينة لما يترتب عميو مف واجبات الحيطة والحذر يرتب المسؤولية الجزائية لفاع

ضرر، ويتمثؿ في نشاط إرادي يفضي إلى نتيجة غير مقصودة مف الجاني سواء النتفاء عممو 
ما لتوافر عممو بإمكاف  كمية بصالحية نشاطو إلحداث ىذه النتيجة مع وجوب توقع ذلؾ، وا 

السموؾ اإلجرامي دوف قبوليا ، أو ىو "اتجاه اإلرادة إلى 2صالحية نشاطو إلحداث ىذه النتيجة"
 . 3بتحقؽ النتيجة اإلجرامية التي يفضي إلييا ىذا السموؾ مع عدـ الحيمولة دوف وقوعيا"

                                                           
1

فً  0431واإلٌطالً الصادر سنة  03/3فً المادة  0432من بٌن التشرٌعات التً أخذت بهذا المسلك ق.ع السوٌسري الصادر سنة  

فً المادة  0421، أما بالنسبة للتشرٌعات العربٌة نجد ق.ع البحرٌنً الصادر سنة 43فً المادة  0451والٌونانً الصادر سنة  23/3المادة 

 وما بعدها.  32. نقال عن عادل ٌوسف الشكري، مٌثم حسٌن الشافعً، مرجع سابق، ص 041فً المادة  0424والسوري الصادر سنة  41

2
 .553شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  د. سلٌمان عبد المنعم، 

3
 .213د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص  
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ويستفاد مما تقدـ، أف الخطأ غير العمدي ال يقـو إال بتوافر عنصريف، يتمثؿ األوؿ في 
، وبما 1والنتيجة اإلجراميةاإلخالؿ بواجب الحيطة والحذر والثاني في العالقة النفسية بيف اإلرادة 

يحكـ السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في  الخطأ غير العمدي ىي الضابط الذيأف جسامة 
مف  1/ 28المادة  3تحديد العقوبة المناسبة لمجرائـ غير العمدية وفقا لما ورد في البند 

الؿ الجاني بواجبات ؽ.ع.الميبي المشار إلييا سابقا، فإف القاضي يقدر ىذه الجسامة بمدى إخ
 . 2الحيطة والحذر، وبدرجة خموؿ اإلرادة في منع تحقيؽ النتيجة المحظورة

ويعتمد في قياس مدى توافر ىذا اإلخالؿ مف عدمو عمى المعيار الموضوعي أو ما 
والذي يكمف في تجاوز الحد المألوؼ الذي ، 3يسميو الفقو القانوني "بمعيار الشخص العادي"

ذا كاف ىذا األخير ، 4و الرجؿ المعتاد في مثؿ ظروؼ الجانييمكف أف يقع في ال يجيز المعيار وا 
لمقاضي عند تقدير توافر الخطأ األخذ بعيف االعتبار الظروؼ الشخصية الخاصة بالجاني 
كضعفو أو مرضو، إال أنو يجوز لو أف يعتد بيا في تحديد مقدار العقوبة، فتكوف ىذه الظروؼ 

 . 5إلى الحد األدنىسببا في نزوؿ القاضي 

ولإلشارة فإف المشرع الفرنسي قد عدؿ عف فكرة التقدير المجرد لمخطأ غير العمدي التي 
مف ؽ.ع.  3-121كاف معموؿ بيا في ظؿ التشريع العقابي القديـ ونص صراحة في المادة 

                                                           
1

 . 052، عبود سراج، مرجع سابق، ص 014د. مجٌد خضر أحمد السبعاوي، مرجع سابق، ص  

2
 .12، د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص 41د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص  

3
ك المتهم بسلوك هذا الشخص المجرد الذي ٌعتبر نموذجا للشخص متوسط الذكاء واالنتباه فً الفبة االجتماعٌة التً ومؤداه أن ٌقاس سلو 

ٌعٌش فٌها الجانً، فإذا قدر القاضً أن الشخص المعتاد بالحٌطة والحذر سٌتصرف نفس تصرف الجانً اعتبر هذا األخٌر غٌر مخل 

سوف ٌتصرف على نحو أكثر حٌطة وحذر فٌكون الجانً بالتالً مخال بواجبات الحٌطة والحذر.  بواجبات الحٌطة والحذر، أما إذا ظهر أنه

 .54، طباش عز الدٌن، مرجع سابق، ص 052عبود سراج، مرجع سابق، ص 

4
، 4103، 0ط د. مجٌد خضر السبعاوي، نظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارن، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة، القاهرة، مصر،  

 .413ص 

5
 . 343د. كامل السعٌد، مرجع سابق، ص  
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 الجديد عمى ضرورة تقدير الخطأ بصورة واقعية بحيث يضع القاضي في اعتباره عند التقدير
 . 1عددا مف العناصر الشخصية

وما ينبغي التنويو إليو، أف القانوف ال يعاقب عمى مجرد اإلخالؿ بواجب الحيطة والحذر 
إال إذا أدى إلى نتيجة إجرامية، وىذا الموقؼ القانوني يحتـ بالضرورة قياـ رابطة معنوية بيف 

ه الرابطة النفسية في إحدى ، وتتمثؿ ىذ2اإلرادة والنتيجة تقوـ بسببيا ىذه اإلرادة اآلثمة
الصورتيف، عدـ توقع النتيجة اإلجرامية ويوصؼ الخطأ في ىذه الحالة بالخطأ غير الواعي أو 
بدوف توقع حيث تتجو فيو إرادة الجاني إلى السموؾ اإلجرامي دوف توقع النتيجة اإلجرامية ودوف 

في توقع النتيجة اإلجرامية ويسمى ، والصورة الثانية تتمثؿ 3اتجاه اإلرادة إلييا أو إلى قبوليا
الخطأ ىنا بالخطأ الواعي أو المصحوب بالتوقع، ويتوافر في الحالة التي تتجو فييا إرادة الجاني 

كأثر ممكف لسموكو دوف اتجاه إرادتو  ةإلى السموؾ اإلجرامي مع توقعو حدوث النتيجة اإلجرامي
 . 4إلييا أو إلى قبوليا

بطة المعنوية إلرادة النتيجة في الجريمة غير العمدية، فإف ومف خالؿ إبراز صورتي الرا
الفرؽ يبدو واضحا في أف الجاني في الحالة الثانية أكثر إثما مف الحالة األولى، األمر الذي قد 

                                                           
1

، ص 0442د.ر.ط،  دار الفكر العربً، القاهرة، مصر،د. محمد أبو العال عقٌدة، االتجاهات الحدٌثة فً قانون العقوبات الفرنسً الجدٌد،  

000. 

2
 .012د. مجٌد خضر أحمد السبعاوي، مرجع سابق، ص  

3
الة وجود أمرٌن، األول ٌتمثل فً استطاعة المتهم ووجوب توقعه النتٌجة، والثانً ٌتمثل فً استطاعة ووجوب وٌشترط لتوافر هذه الح 

لة دون حٌلولته دون حدوث النتٌجة. وبالتالً ال ٌتوافر الخطأ فً الحالة التً ال ٌستطٌع فٌها الجانً توقع النتٌجة أو ال ٌستطٌع فٌها الحٌلو

د. مجٌد خضر  ، على أن النتٌجة تعد متوقعة متى كان حدوثها ٌدخل فً نطاق السٌر العادي المألوف لألمور،وقوعها إذ ال تكلٌف بمستحٌل

د. علً عبد القادر القهوجً، شرح قانون  ،212الشاذلً، مرجع سابق، ص  ، د. فتوح عبد هللا012أحمد السبعاوي، مرجع سابق، ص 

 .044، ص 4101، 0نسان والمال"، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان، ط العقوبات، القسم الخاص "جرابم االعتداء على اإل

4
 . 213د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص  

 وتجدر اإلشارة أن الخطأ مع التوقع ٌقترب من القصد االحتمالً ألن الجانً فً حالة الخطأ الواعً ٌرٌد الفعل وٌتوقع النتٌجة اإلجرامٌة

ٌرٌدها أي ال ٌقبلها، وهذا القبول هو الذي مٌز الخطأ مع التوقع عن القصد االحتمالً، رعد فجر الراوي، مرجع سابق، ورغم ذلك ال 

 د.ذ.ص. 
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، وبالتالي فإف العقوبة ينبغي أف تتفاوت بتفاوت درجة جسامة الخطأ 1يؤثر في تقدير العقاب
خطأ المصحوب بتوقع النتيجة يقتضي تطبيؽ عقوبة أشد مف المرتكب مف طرؼ الجاني، فال

 .2الخطأ غير المصحوب بمثؿ ىذا التوقع

لـ تميز بيف أنواع  –بما في ذلؾ التشريع الجزائري  –ورغـ أف معظـ التشريعات العقابية 
وما يستمزمو مف عقاب حتى بالنسبة لتمؾ التي تتضمف نصوصيا  الخطأ مف حيث درجة جسامتو

، إال أننا نجد أف المشرع الفرنسي قد أحدث بصياغتو لممادة 3خطأ التي سبؽ اإلشارة إلييانوعي ال
تدرجا في مجاؿ الخطأ غير العمدي، تأتي الدرجة العميا فيو والقريبة مف  4ؽ.عمف  121-3

دائرة العمد متمثمة في الخطأ مع التبصر أو المصحوب بالتوقع والدرجة التي تدنوه تتمثؿ في 
، وبذلؾ يكوف المشرع قد فصؿ ألوؿ مرة بيف الخطأ البسيط الذي 5لبسيط أو بدوف تبصرالخطأ ا

يتضمف معظـ حاالت الخطأ بدوف توقع والخطأ الجسيـ الذي يتضمف صور الخطأ المصحوب 
 .6بالتوقع أو الخطأ الواعي

وبمقتضى ىذه الدرجات المختمفة لمخطأ تختمؼ العقوبة المطبقة عمى الجاني، وذلؾ 
ثرىا بالدور الذي تمعبو اإلرادة في ارتكاب الخطأ الذي أضحى معيارا لتقدير العقوبة اعتمادا لتأ

، وىو ما يفرض عمى القاضي الجزائي في ظؿ ىذا القانوف 7عمى طبيعتو الواعية أو غير الواعية

                                                           
1

 .001د. مجٌد خضر أحمد السبعاوي، مرجع سابق، ص  

2
 .242، د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص 12د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

3
(، وقانون الجزاء 41/4(، والبحرٌنً )المادة 01/4( والٌمنً )المادة 040( واللبنانً )المادة 041ع السوري )المادة نذكر منها ق. 

 (.22/4الكوٌتً )المادة 

 .0441ماي  03الصادر فً  343 -41المعدلة بمقتضى القانون رقم   4

5
د، عالقة السببٌة فً الجرابم غٌر العمدٌة )دراسة مقارنة(، وما بعدها، مزاولً محم 001د. محمد أبو العال عقٌدة، مرجع سابق، ص  

 ، د.ذ.ص.4101، 3دفاتر السٌاسة والقانون، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزابر، ع 

6
 . 443طباش عز الدٌن، مرجع سابق، ص  

7
 .315، ص 4103، 0، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، ط سنٌة العٌش مالك، حجٌة األمر المقضً به جزابٌا على المدنً 
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وذلؾ  1القانوف البحث عف درجة جسامة الخطأ بالنظر إلى االستعداد النفسي الذي أظيره الجاني
 لوصوؿ إلى العقوبة التي تتناسب وخطورة الجريمة غير العمدية.بغية ا

فبالنسبة لمخطأ البسيط أو العادي فإنو يشكؿ الحد األدنى لدرجات الخطأ غير العمدي 
حيث يتوافر في حالة عدـ االحتياط أو اإلىماؿ أو مخالفة االلتزاـ الخاص بالحيطة أو السالمة 

ا ثبت أف الفاعؿ لـ يتخذ االحتياطات العادية بالنظر إلى الذي يفرضو القانوف أو التنظيـ، إذ
طبيعة ميامو أو وظيفتو أو اختصاصاتو باإلضافة إلى السمطات والوسائؿ الممنوحة لو وذلؾ 

 .2مف ؽ.ع.الفرنسي 3-121مف المادة  3طبقا لمفقرة 

أ والخط 3أما الخطأ الجسيـ فإنو يتضمف نوعيف في القانوف الفرنسي الخطأ اإلرادي
إليو في ىذا الصدد ، غير أنو ما ينبغي اإلشارة 3/4-121وقد تطرقت إلييما المادة  4المميز

مف الجسامة التي يتميز بيا كال النوعيف مف الخطأ إال أف المشرع الفرنسي قد  وىو أنو بالرغـ
اإلرادي الذي جعمو في أعمى درجات جسامة الخطأ غير العمدي نظرا لموضوح  ميز بيف الخطأ

شديد الذي اتصفت بو اإلرادة عند مخالفة االلتزاـ الخاص بالحيطة أو السالمة الذي يفرضو ال
القانوف أو التنظيـ، وشدد العقوبة عمى الجاني في حالة توافره، بخالؼ الحاؿ بالنسبة لمخطأ 

                                                           
1

 . 53طباش عز الدٌن، مرجع سابق، ص  

2  Art 121-3, alinéa 3, du C.P.F « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute 

d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la 

loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte 

tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du 

pouvoir et des moyens dont il disposait ».  

3 Art 121-03, alinéa 4, du C.P.F «… violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». 

4
 4111 ٌولٌو 01المؤرخ فً  122 -4111قم قانون العقوبات بمقتضى القانون رهذا النوع من الخطأ أضافه المشرع الفرنسً إثر تعدٌل  

 التً جاء نصها كاآلتً:  3/2-040 الذي عدل المادة 4111

=« Une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient 

ignorer ».  
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دور جسامتو فقط في إثبات الخطأ الجزائي عند قياـ العالقة السببية غير  المميز حيث حصر
 شرة، ولـ يجعؿ ليذه الجسامة أثرا في تقدير العقوبة. المبا

وبالتالي فإف المشرع الفرنسي لـ يقرر عقوبة خاصة لمخطأ المميز كما فعؿ في الخطأ 
اإلرادي الذي جعمو ظرفا مشددا بحيث تتغير العقوبة وتصبح أكثر شدة كمما توافر، بؿ يتحمؿ 

سيط، ومف ثـ فإف الخطأ المميز ينزؿ مف جية إلى الجاني الذي ارتكبو العقوبة المقررة لمخطأ الب
مرتبة الخطأ البسيط بالنظر إلى العقوبة، ويصعد مف جية أخرى إلى درجة الخطأ اإلرادي مف 

 . 1حيث الجسامة

وتطبيقا لذلؾ، فإنو إذا ارتكب الجاني جنحة الجرح الخطأ الذي ترتب عميو عجز عف 
خطأ بسيط فإنو يعاقب وفقا لمفقرة األولى مف المادة  ( أشير بفعؿ3العمؿ لمدة تزيد عف ثالثة )

ألؼ يورو، أما إذا كانت  30( وغرامة 2مف ؽ.ع.الفرنسي بالحبس لمدة سنتيف ) 222-19
يورو طبقا لمفقرة  45.000( سنوات حبس وغرامة 3نتيجة خطأ إرادي فإف العقوبة تصبح ثالث )

الخطأ فإف العقوبة التي تطبؽ عميو ىي الحبس  ، وفي حالة ارتكابو لمقتؿ2الثانية مف ذات المادة
يورو إذا كاف الخطأ بسيطا، في حيف ترفع إلى خمس  45.000( سنوات وغرامة 3لمدة ثالث )

يورو إذا كاف القتؿ قد ارتكب بفعؿ خطأ إرادي أي نتيجة  75.000( سنوات حبس و غرامة 5)
ذي يفرضو القانوف أو الموائح، وذلؾ وفقا اإلخالؿ العمدي بااللتزاـ الخاص بالحيطة أو السالمة ال

                                                           
1

 وما بعدها. 012جع سابق، ص طباش عز الدٌن، مر 

2
 Art 222- 19 du C.P.F « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 

l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 

trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 

000 euros d'amende ». 
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، وبالتالي فإنو تضاعؼ 1مف ذات القانوف 6-221لمقتضيات الفقرتيف األولى والثانية مف المادة 
العقوبات المقررة لجرائـ القتؿ والجرح الخطأ إذا كانت ىذه األخيرة ناجمة عف خرؽ متعمد لاللتزاـ 

 .2التنظيـ بالسالمة والحيطة الذي يفرضو القانوف أو

وبالرجوع إلى ؽ.ع. الجزائري نجده قد تدرج في العقاب عمى الجرائـ غير العمدية بحسب 
أو جسيما رغـ عدـ النص صراحة عمى  3ما إذا كاف الخطأ المرتكب مف طرؼ الجاني بسيطا

عمى جنحة القتؿ  288درجات الخطأ كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقانوف الفرنسي، حيث تعاقب المادة 
( سنوات وبغرامة مف 3( أشير إلى ثالث )6خطأ في صورتو البسيطة بالحبس مف ستة )ال

دينار، أما إذا ترتب عمى الخطأ البسيط الناتج عف الرعونة أو عدـ  20.000إلى  1.000
( 3االحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكمي عف العمؿ لمدة تتجاوز ثالثة )

 15.000إلى  500( وبغرامة مف 2( إلى سنتيف )2حبس مف شيريف )أشير، فيعاقب الجاني بال
 .2894دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف طبقا لممادة 

                                                           
1
 Art 221-6 du même code « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 

121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence 

ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni 

de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 

000 euros d'amende ».    

2
 Michèle-Laure Rassat, op, cit, p 357.  

3
من ق.ع وهً الرعونة أو عدم  433وٌعد الخطأ بسٌطا وفقا للقانون الجزابري إذا ما ارتكب بإحدى الصور الخمس المذكورة فً المادة  

ذلك برعونته أو عدم االحتٌاط أو عدم االنتباه أو اإلهمال أو عدم مراعاة األنظمة التً جاء نصها كاآلتً " كل من قتل خطأ أو تسبب فً 

 00111( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثالث )1احتٌاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة ٌعاقب بالحبس من ستة )

 دٌنار". 410111إلى 

4
سبة لجسامة الجرٌمة المرتكبة ومن المالحظ بشأن عقوبة الجرح الخطأ أن المشرع الجزابري ترك للقاضً الحرٌة فً اختٌار العقوبة المنا 

عن طرٌق الخطأ البسٌط بحٌث ٌمكنه أن ٌقضً بالعقوبة فقط دون الغرامة أو العكس أو الجمع بٌنهما، وذلك بخالف الحال بالنسبة للمشرع 

ً تتالبم والجرٌمة غٌر الفرنسً الذي لم ٌخٌر القاضً فً تطبٌق العقوبة وهو ما ٌشكل تقٌٌدا لسلطة القاضً الجزابً فً تقدٌر العقوبة الت

 العمدٌة.
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وعمال بأحكاـ المادتيف المشار إلييما أعاله، فإف القاضي يقدر مدى استيتار الجاني 
سموؾ اإلجرامي، بواجبات الحذر واالحتراز والقواعد القانونية التي تحوؿ بينو وبيف ارتكاب ال

أو الجمع بينيا وبيف الغرامة حتى  1وكمما زاد ىذا االستيتار رفع العقوبة إلى الحد األقصى
 يتماشى مقدار العقوبة وجسامة الجريمة  الغير مقصودة التي أدت إلى إىدار الحياة البشرية.

تكبت الجريمة كما أنو ينبغي عمى القاضي الجزائي تشديد العقوبات المقررة أعاله إذا ما ار 
التي جاء فييا "تضاعؼ العقوبات المنصوص عمييا في  290نتيجة لخطأ جسيـ طبقا لممادة 

إذا كاف مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاوؿ التيرب مف المسؤولية  289و 288المادتيف 
طريقة  الجنائية أو المدنية التي يمكف أف تقع عميو وذلؾ بالفرار أو بتغيير حالة األماكف أو بأية

 أخرى".

ويعد وفقا ليذا النص الخطأ جسيما إذا كاف الجاني في حالة سكر لحظة ارتكاب جريمة 
القتؿ أو الجرح الخطأ أو حاوؿ الفرار أو تغيير األماكف بعد ارتكابيا بيدؼ التيرب مف المسؤولية 

الضعؼ في  إلى يترتب عمى توافرىا رفع القاضي لمعقوبةالممقاة عمى عاتقو، وىي ظروؼ مشددة 
( سنوات 6( إلى ستة )1حدييا سواء بالنسبة لمحبس أو الغرامة، لتصبح الحبس مف سنة )

( أشير 4دينار في حالة القتؿ الخطأ، والحبس مف أربعة ) 40.000إلى  2.000والغرامة مف 
دينار في حالة اإلصابة أو الجرح أو  30.000إلى  1000( سنوات وغرامة مف 4إلى أربع )
 ( أشير.3إلى العجز الكمي عف العمؿ لمدة تجاوز  ثالثة )مرض أدى 

 3عالوة عمى الظرفيف المذكوريف أعاله ظرفا مشددا ثالثا 2ويضيؼ قانوف المرور الجزائري
، لكف 70و 68وىو القيادة تحت تأثير مواد أو أعشاب مخدرة طبقا لمفقرة األولى مف المادتيف 

                                                           
1

 .24جواهر الجبور، مرجع سابق، ص  

2
المتعلق بتنظٌم  4102فبراٌر  01المؤرخ فً  15-02المعدل والمتمم بالقانون رقم  4110أوت  04المؤرخ فً  02-10القانون رقم  

 .4102، سنة 04حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، ج.ر.ج.ج، ع 

3
والذي من شأنه تجسٌم  4114مشدد آخر ٌتعلق بنوع المركبة الذي أضافه المشرع الجزابري إثر تعدٌله لقانون المرور سنة وهناك ظرف  

( سنوات والغرامة من 01( إلى عشر )5خطأ الجانً إذا ما توافر، مما ٌؤدي بالقاضً إلى تشدٌد العقوبة ورفعها إلى الحبس من خمس )
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العقوبات وقانوف المرور بخصوص جريمة القتؿ أو المالحظ ىو اختالؼ العقوبات بيف قانوف 
مف قانوف المرور عقوبة  68/1الجرح الخطأ التي ترتكب في حالة سكر، حيث تقرر المادة 

دج لكؿ  300.000إلى  100.000( سنوات وغرامة مف 5( إلى خمس )2الحبس مف سنتيف )
واد أو أعشاب تدخؿ ضمف سائؽ ارتكب جريمة القتؿ الخطأ وىو في حالة سكر أو تحت تأثير م

أصناؼ المخدرات، أما إذا كانت الجريمة المرتكبة ىي الجرح الخطأ فتكوف العقوبة وفقا لممادة 
إلى  50.000( سنوات والغرامة مف 3( إلى ثالث )1مف ذات القانوف الحبس مف سنة ) 70/1

 .   1دج150.000

ة التي يطبقيا القاضي الجزائي وأماـ ىذا التبايف لمعقوبات فإف السؤاؿ يطرح حوؿ العقوب
 عندما تعرض أمامو جريمة القتؿ أو الجرح الخطأ المقترنة بظرؼ مشدد المتمثؿ في حالة السكر؟

 ؽ.عمف  32وفي ىذه الحالة يجب عمى القاضي إعماؿ معيار النص األشد وفقا لممادة 
لوصؼ األشد التي نصت عمى أنو "يجب أف يوصؼ الفعؿ الواحد الذي يحتمؿ عدة أوصاؼ با

مف بينيا"، وىنا يعد قانوف العقوبات األشد تارة بالنظر إلى الحد األقصى لعقوبة الحبس، وتارة 
أخرى يكوف قانوف المرور بالنظر إلى الحد األدنى ليذه العقوبة، ورغـ ذلؾ فإف أفضمية الوصؼ 

                                                                                                                                                                                              
ذا ما ارتكبت الجرٌمة بواسطة مركبة تابعة ألصناف الوزن الثقٌل أو النقل الجماعً أو نقل المواد دج إ 01110111دج إلى  5110111

من قانون المرور، أما إذا ترتب عن ذلك جرح غٌر عمدي فتكون  13الخطٌرة  وأدى ذلك إلى القتل الخطأ طبقا للفقرة الثانٌة من المادة 

 0110111( سنوات وغرامة من 5( إلى خمس )4من ذات القانون الحبس من سنتٌن ) 21مادة العقوبة وفقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من ال

عقوبة القتل أو الجرح الخطأ إال إذا اجتمع مع ظرف  ال ٌكون له أثر فً رفع مقدار دج، مع اإلشارة أن هذا الظرف 4510111دج إلى 

بقولها " وعندما ٌرتكب القتل الخطأ فً  21و  13قرة الثانٌة من المادتٌن القٌادة فً حالة سكر أو تحت تأثٌر المخدر وهو ما عبرت عنه الف

نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة ألصناف الوزن الثقٌل أو النقل الجماعً أو نقل المواد الخطٌرة..."، طباش عز الدٌن، مكانة الخطأ غٌر 

المجلة األكادٌمٌة للبحث القانونً، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،  العمدي فً تنظٌم العقاب على جرابم القتل والجرح فً قانون المرور،

 .34، ص 4100، 0جامعة عبد الرحمان مٌرة، بجاٌة، الجزابر، ع 

1
 من نفس القانون. 21/0المادة  
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اني في حالة سكر األشد تكوف في كؿ األحواؿ لقانوف العقوبات عدا الحالة التي يكوف فييا الج
 . 1وارتكب الجريمة بواسطة المركبة المذكورة آنفا

وبعد كؿ ما تقدـ، نخمص بالقوؿ أف ىذه الضوابط المتعمقة بالركف المادي والمعنوي 
لمجريمة ال تعد كافية باعتبارىا ضوابط موضوعية ترتبط فقط بجسامة الجريمة المرتكبة والعقوبة 

عمى القاضي الجزائي أف يأخذ أيضا بالضوابط التي تتعمؽ حتى تكوف مالئمة وعادلة ينبغي 
 بشخصية الجاني والتي سوؼ تكوف محؿ دراستنا في المبحث الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
للطباعة والنشر ، دار هومه 0"الجرابم ضد األشخاص والجرابم ضد األموال"، ج  أحسن بوسقٌعة، الوجٌز فً القانون الجزابً الخاص 

 وما بعدها. 45، ص 4114والتوزٌع، الجزابر، د.ر.ط، 
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 المبحث الثاني: ضوابط شخصية

ال شؾ أف تحوؿ القانوف الجنائي عف طبيعتو مف مجرد نصوص جامدة تعنى بتحديد 
عمييا إلى سياسة جنائية ىدفيا الدفاع عف المجتمع  األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ والعقوبات المطبقة

ضد ظاىرة الجريمة، كاف لو أثر كبير عمى تطور وظيفة القاضي الجزائي التي لـ تعد تطبيقا 
نسانية قواميا دراسة شخصية مرتكب الجريمة  1مجردا لمقانوف نما أصبحت وظيفتو اجتماعية وا  وا 

كو اإلجرامي وبالنتيجة مدى خطورتو اإلجرامية، دراسة موضوعية، لمعرفة ظروفو وأحوالو وسمو 
العقوبة بالشكؿ الذي يتناسب مع شخصيتو اإلجرامية، وىو ما أكدتو  2مما يمكنو مف اختيار

التي جاء ضمف توصياتيا بأنو "ينبغي مراعاة  3قرارات المؤتمريف السابع والثامف لقانوف العقوبات
ر، لذا يمـز النص عمى وجوب بحث ىذه الشخصية، شخصية المجـر عند تحديد العقوبة أو التدبي

 .  4وتنظيـ اضبارة خاصة بإجراءاتو ونتائجو مف قبؿ القاضي بالتعاوف مع األخصائييف"

إذ يعتبر فحص شخصية الجاني حجر الزاوية في سياسة الدفاع االجتماعي وضرورة 
عتماد عمى مكونات باالميمة مف ضرورات تحقيؽ العدالة الجنائية حيث أصبح القاضي ممزما 

شخصية الجاني ووضعيا في تقديره واعتبار ذلؾ عند اختياره لمجزاء المناسب الذي يوقعو عميو 
  .5بيدؼ تأىيمو اجتماعيا

                                                           
1

ق، د. حاتم محمد صالح، دور القضاء فً الحد من جرابم السرقة، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة، كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة، العرا 

 .301، ص 4113، 02ع 

2
ة فً السلطة التقدٌرٌة للقاضً فً الجزاء الجنابً، مجلة كلٌة القانون للعلوم القانونٌة زٌنب أحمد محمد القدو، أثر الخطورة اإلجرامٌ 

، فهد ٌوسف الكساسبة، وسابل وضوابط السلطة التقدٌرٌة للقاضً 035، ص 4103، 4، المجلد 2والسٌاسٌة، جامعة كركوك، العراق، ع 

 .334مرجع سابق، ص  الجزابً فً التفرٌد العقابً،

Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op, cit, p.p 18 – 20. 

3
 .0410سبتمبر  42إلى  40تم انعقاد المؤتمر الدولً الثامن لقانون العقوبات فً لشبونة خالل الفترة من  

4
 .441و  434د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساواة، مرجع سابق، ص  

5
 .020، ص 4110، 0، المجلد 0رزقً، حقوق اإلنسان والقانون الجنابً، دار الفكر اللبنانً، بٌروت، لبنان، ط د. محمد الطاهر ال 
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لذلؾ فإف شخصية الجاني أضحت وفقا لمسياسية الجنائية الحديثة أحد أسس وضوابط 
ة سمطتو التقديرية في تحديد التي يتوجب عمى القاضي األخذ بيا عند مباشر  1تقدير العقوبة

العقوبة، باعتبار أف ىذه األخيرة تقدر وفقا لدرجة خطورة الجاني الكامنة في شخصو، حيث 
تتطمب مقتضيات العدالة تناسبا دقيقا بيف العقوبة في نوعيا ومقدارىا مف ناحية وشخصية الجاني 

ناسب العقوبة مع الخطورة وىو ما يعني ت 2في ظروفيا ودوافعيا إلى اإلجراـ مف ناحية أخرى
 .3اإلجرامية التي تكشؼ عنيا شخصية الجاني

إلى حد كبير  4واستجابة لمتوصية المذكورة أعاله فقد عنيت بعض التشريعات العقابية
بحيث ألزمت القاضي  -إلى جانب جسامة الجريمة-بشخصية المتيـ جاعمة منيا ضابطا قانونيا 

                                                           
1

حمو بن إبراهٌم فخار، الحماٌة الجنابٌة للطفل فً التشرٌع الجزابري والقانون المقارن، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً الحقوق  

 . 214، ص 4105 -4102ة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، الجزابر، تخصص قانون جنابً، قسم الحقوق، كلٌ

2 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Roger Jambu-Merlin, Criminologie et science pénitentiaire, Dalloz, 

 1976, p 283. ,Ed ème4  paris, France, 

3
، جواهر الجبور، مرجع سابق، ص 411لٌب الصٌاغة القانونٌة للنصوص الجنابٌة، مرجع سابق، ص د. نوفل علً عبد هللا الصفو، أسا 

 وما بعدها. 32

4
من هذه التشرٌعات من جعل شخصٌة المتهم ضابط قانونً ذو مفهوم عام دون التفصٌل فً االعتبارات التً ٌستخلص منها القاضً  

بأنه " للقاضً سلطة تقدٌرٌة فً تحدٌد العقوبة  020بً المغربً الذي نص فً المادة الجزابً هذا الضابط نذكر من ذلك التشرٌع الجنا

الحدٌن األدنى واألقصى المقررٌن فً القانون المعاقب على الجرٌمة، مراعٌا فً ذلك خطورة الجرٌمة المرتكبة من  وتفرٌدها، فً نطاق

ارات التً ٌستمد منها القاضً هذا الضابط ونذكر هنا ق.ع الٌمنً فً ناحٌة، وشخصٌة المجرم من ناحٌة أخرى"، ومنها من أوردت االعتب

التً جاء فٌها "ٌقدر القاضً العقوبة التعزٌرٌة المناسبة بٌن الحدٌن األعلى واألدنى المقررٌن للجرٌمة مراعٌا فً ذلك كافة  014المادة 

ٌمة وخطورة الفعل والظروف التً وقع فٌها وماضً الظروف المخففة والمشددة وبوجه خاص درجة المسؤولٌة والبواعث على الجر

الجانً اإلجرامً ومركزه الشخصً وتصرفه الالحق على ارتكاب الجرٌمة وصلته بالمجنً علٌه وما إذا كان قد عوض المجنً علٌه أو 

للعقوبة وفقا للمادة السابقة ه تقدٌره "على القاضً أن ٌستند فً التً نصت على أن 43ورثته..."، وق.ع اللٌبً فً الفقرة الثانٌة من المادة 

دوافع ارتكاب الجرٌمة وخلق المجرم.  - 0على خطورة الجرٌمة ونزعة المجرم لإلجرام،...وتتبٌن نزعة المجرم لإلجرام من األمور اآلتٌة:

 33/4اإلٌطالً فً المادة  ظروف حٌاة المجرم الشخصٌة والعابلٌة واالجتماعٌة"، وق.ع -3سلوك المجرم وقت ارتكاب الجرٌمة وبعده.  -4

بقولها "عند استعمال السلطة التقدٌرٌة...وٌجب على القاضً أن ٌراعً أٌضا مٌل المجرم نحو ارتكاب الجرٌمة وذلك من االعتبارات 

على سلوك المجرم المعاصر والالحق  -3سوابق المجرم وحٌاته الماضٌة قبل الجرٌمة.  -4بواعث اإلجرام وطبع المجرم.  -0اآلتٌة: 

هذا الضابط فً تقدٌر العقوبة إال أن المشرع  أنه ورغم أهمٌة= =ظروف الحٌاة الفردٌة والعابلٌة للمجرم"، مع اإلشارة -2الجرٌمة. 

الجزابري لم ٌشر إلٌه ضمن نصوص قانون العقوبات وهو ما ٌعتبر نقصا ٌعٌب التشرٌع العقابً الجزابري الذي لم ٌأخذ بهذه الضوابط 

قاضً الجزابً من التعسف والتحكم عند تحدٌد العقوبة سواء فً صورتها العامة أو التفصٌلٌة، وال شك أن غٌاب هذه الضوابط التً تمنع ال



223 
 

مو عمى الخطورة اإلجرامية التي يستمدىا مف خالؿ دراستو وىو بصدد تقدير العقوبة أف يبني حك
وبالتالي فإف االىتماـ بشخصية ، 1لشخصية الجاني بيدؼ الوصوؿ إلى تفريد حقيقي لمعقوبة

دراجيا في صمب التشريعات، وتقدير العقوبة المالئمة جعؿ مف ىذه الشخصية  الجاني وا 
 .2موضوعا جديدا ثالثا يضاؼ لمجريمة والعقوبة

ناء عمى ذلؾ، فإف دراستنا ليذا المبحث ستكوف في مطمبيف، نتطرؽ في المطمب األوؿ وب
 إلى الضوابط المتعمقة بحالة الجاني، ونخصص الثاني لمضوابط المتعمقة بسموؾ الجاني.

 المطمب األول: ضوابط متعمقة بحالة الجاني

ة لمجريمة، فإف القاضي كما ىو معمـو فإنو إذا كاف المشرع ىو الذي يحدد العقوبات المقرر 
الجزائي ىو مف يمارس السمطة التقديرية الممنوحة لو بتطبيؽ ىذه العقوبات في الحدود والقدر 

ولما كانت الغاية مف العقاب ىي تحقيؽ ، 3الذي يراه مالئما في تحقيؽ الغايات المرجوة منيا
صالحو، فضال عف  الردع العاـ، فإف ذلؾ الردع الخاص بمنع المجـر مف العودة إلى اإلجراـ وا 

يتطمب مف القاضي دراسة حالة الجاني الماثؿ أمامو سواء وقت ارتكابو لمجريمة أو قبميا، ألف 
لمقاضي عف أخالؽ الجاني والظروؼ والدوافع التي لعبت دورا في  ىذه الدراسة ىي التي تكشؼ

وبة التي تالءـ ىذا دفعو إلى اإلجراـ والتي يجب عميو أخذىا بعيف االعتبار عند تقدير العق
، وبالتالي يصبح مف ثـ اعتبارىا ضوابط لقياس أو تقدير العقاب إصالحوالمجـر ويكوف فييا 

 .4الذي يكتفي اتخاذه بحؽ الجاني
                                                                                                                                                                                              
سوف ٌوسع من سلطة القاضً على نحو مطلق من جهة، وٌؤثر على تناسب العقوبة مع خطورة الجانً من جهة أخرى مما ٌؤدي إلى 

 الجناة.        التفاوت فً العقوبة المحكوم بها على

1
 .21د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

2
، 04د. نشأت أحمد نصٌف، دور العقوبة فً إصالح الجناة وتأهٌلهم، مجلة الحقوق، كلٌة القانون، الجامعة المستنصرٌة، العراق، ع  

 ، د.ذ.ص.4104، 2المجلد 

3
 . 434انون الجنابً، مرجع سابق، ص د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساواة فً الق 

4
 .412زٌنب أحمد محمد القدو، مرجع سابق، ص  
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وانطالقا مما تقدـ، فإف سمطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة مقيدة بمراعاة ضوابط 
الفرع و ) الفرع األوؿ( وظروؼ الجاني )القحالة الجاني والتي تتمثؿ في دوافع الجاني وأخ

 الثاني(، وىو ما سوؼ نتناولو في ىذا المطمب بشيء مف التفصيؿ.   

 الفرع األول: دوافع الجاني وأخالقه

ترتكب الجريمة في بعض األحياف نتيجة لعوامؿ وأسباب تسيطر عمى شخص الجاني  قد
الجزائي األخذ بعيف االعتبار الدافع إلى فتدفع بو إلى ساحة اإلجراـ، مما يفرض عمى القاضي 

الجريمة كضابط يستند إليو أثناء ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة، وذلؾ لما يضطمع بو مف دور 
 .1ىاـ في الكشؼ عف مدى الخطورة التي تنطوي عمييا شخصية الجاني

في مجاؿ  فالدافع إلى ارتكاب الجريمة يعتبر مف قبيؿ العوامؿ الشخصية التي يعتد بيا
أكثرىا ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي، وىو يمثؿ أبرز المعايير المرتبطة بشخصية المتيـ 

 . 2تأثيرا عميو، والتي تقتضي مف القاضي مراعاتيا بموغا لمتقدير العادؿ لمعقوبة الجزائية

اضي ونظرا ألىمية الدافع في تقدير العقوبة فقد أوجبت بعض التشريعات العقابية عمى الق
الجزائي أف يعتد بو وىو بصدد تحديد درجة خطورة الجاني وبالتالي تحديد العقوبة المالئمة لو، 

 . ( 1 -2/ 28المادة ) 3والميبي(  1-2/ 133المادة اإليطالي ) التشريع ومف بينيا 

ويقصد بالدافع تمؾ القوة المحركة لإلرادة أو العمة النفسية التي دفعت الجاني إلى إتياف 
، ورغـ التسميـ بأنو 2، ويطمؽ عميو في بعض القوانيف العربية تسمية "الباعث"1عؿ اإلجراميالف

                                                           
1

، اسمهان عبد الرزاق، الخطورة اإلجرامٌة كمعٌار قضابً للجزاء "نماذج من القانون 242د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

فً القانون، كلٌة الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطٌنة،  الجنابً المقارن"، تخصص علوم قانونٌة، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه

 . 034، ص 4102 - 4103الجزابر، 

2
 .014، ص 4101محمد صالح العنزي، االتجاهات الحدٌثة فً العقوبات البدٌلة، دار غٌداء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، د.ر.ط،  

3
 عدها.وما ب 13نقال عن د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص   
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وال عالقة لو بركنيا المعنوي إال أف أثره في تقدير العقوبة  3ليس لمدافع دخؿ في تكويف الجريمة
الباعث مف ؽ.ع. البحريني بقوليا "ال عبرة ب 30، وىو ما ذىبت إليو المادة 4أمر ال يمكف تجاىمو

أو الغاية في قياـ العمد أو الخطأ إال في األحواؿ التي ينص عمييا القانوف. ويكوف أثرىما في 
 تخفيؼ العقوبة أو تشديدىا طبقا لألحكاـ الواردة في القانوف".     

لذلؾ فإف بياف الدافع في الجريمة المرتكبة ينطوي عمى أىمية في تخفيؼ العقاب إزاء 
بعا الختالؼ نوع الدافع في الجريمة المرتكبة الذي قد يكوف اجتماعيا ت 5الجاني أو تشديده

كالمحافظة عمى الشرؼ أو الكرامة، أو غير اجتماعي إذا كاف مخالفا ألخالقيات المجتمع مما 
، فبقدر عدـ منافاة الدافع لمقيـ 6يقتضي مف القاضي تخفيؼ عقوبة األوؿ وتشديد عقوبة الثاني

، وبالتالي فإف نوع الدافع يكشؼ 7در ما يكوف تخفيؼ العقوبة أو تشديدىااالجتماعية السائدة بق
عف شخصية الجاني ومدى ما تحممو مف عداء عمى المجتمع، وعمى ىديو تحدد المعاممة العقابية 

 .8الواجبة التطبيؽ بشأنو

                                                                                                                                                                                              
1

، د. نظام توفٌق المجالً، 251، د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص 324د. محمد علً السالم عٌاد الحلبً، مرجع سابق، ص  

 .313،ص  4114، 2شرح قانون العقوبات "القسم العام"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط 

2
لسنة  54المعدل بالقانون رقم  0432سنة  3(، واإلماراتً رقم 31(، والبحرٌنً )المادة 035، 33، 40نذكر منها ق.ع العراقً )المواد  

 (.014، 41)المادتٌن  4111

3
 Xavier Pin, op, cit, p 160. 

4
 ، د. عبد الحمٌد الشواربً، ظروف الجرٌمة المشددة والمخففة للعقاب، مرجع سابق،232د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

 .312ص 

5
حسٌن عبد علً، الدافع والهدف وأهمٌتهما فً القانون العقابً، مجلة الرافدٌن للحقوق، كلٌة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد  

 .341، ص 4100، 24، ع 03

6
 .351د. محمد علً السالم عٌاد الحلبً، مرجع سابق، ص  

7
 .235د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق،  

8
 .232، ص م حسن موسى بكار، مرجع سابقد. حات 
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وفي ىذا الشأف ميزت بعض التشريعات الجزائية بيف الدافع الشريؼ والدافع الشائف 
ء(، فاعتبرت الدافع الشريؼ سببا لتخفيؼ العقوبة عمى الجاني في حيف أف الدافع الشائف )الدني

عمى  193سببا لتشديدىا، ونذكر مف بيف ىذه التشريعات ؽ.ع. المبناني الذي نص في المادة 
االعتقاؿ المؤبد بدال مف  –أنو "إذا تبيف لمقاضي أف الدافع كاف شريفا قضى بالعقوبات التالية: 

االعتقاؿ  –االعتقاؿ المؤبد أو لخمس عشر سنة بدال مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة.  –عداـ. اإل
الحبس البسيط بدال مف الحبس مع التشغيؿ.  –المؤقت بدال مف األشغاؿ الشاقة المؤقتة. 

وىو ذات المسمؾ 1ولمقاضي أف يعفي المحكـو عميو مف لصؽ الحكـ ونشره المفروضيف كعقوبة"
 .2منو 192السوري في المادة  ؽ.عالذي أخذ بو 

أف المشرع المبناني لـ يكتفي بتحديد العقوبات التي ينبغي عمى القاضي  ،والجدير باإلشارة
نما ذىب إلى وصؼ ىذا األخير وفي  3الحكـ بيا عندما يرتكب الجاني الجريمة لدافع شريؼ، وا 

 193فقرة األخيرة مف المادة ذلؾ تقييد لحرية القاضي في وصؼ الدافع الشريؼ، حيث اعتبرت ال
أف الدافع يكوف شريفا إذا كاف متسما بالمروءة والشيامة ومجردا مف األنانية واالعتبارات 
نما  الشخصية والمنفعة المادية، ومف ثـ فإنو ال يجوز لمقاضي أف يمنح التخفيؼ كيفما شاء، وا 

وافع ارتكاب الجريمة كضابط ومف بينيا د 4يجب عميو أف يتقيد في مباشرة سمطتو بضوابط معينة
 كضابط يتوصؿ بو إلى تحديد العقوبة كونو يمارس ىذه السمطة وفقا لما نص عميو القانوف.

                                                           
1

 .01/14/0433بتارٌخ  004المعدلة وفقا للمرسوم التشرٌعً رقم  043المادة  

2
بأنه "ٌعد من األعذار المخففة حداثة سن المجرم وارتكاب الجرٌمة لبواعث غٌر  41وانتهجه أٌضا ق.ع. اإلماراتً الذي نص فً المادة  

بقولها "...وفٌما عدا هذه األحوال ٌعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجرٌمة لبواعث شرٌفة..."، وأٌضا  043ة شرٌرة..."، والعراقً فً الماد

 /أ/ البند األول منه:23السوٌسري الذي نص فً المادة 

« Le juge atténue la peine, si l’auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable ». 

3
وصف من شأنه تسهٌل مهمة القاضً فً الكشف عن هذا النوع من الدوافع السٌما وأنه ٌصعب فً كثٌر من ومن وجهة نظرنا أن هذا ال 

 األحٌان على القاضً التوصل إلى الدافع الحقٌقً وراء ارتكاب الجرٌمة، ومن ثم تحدٌد عقوبة عادلة ومتناسبة مع ذنب الجانً. 

4
فة فً قانون العقوبات األردنً، مجلة العلوم اإلنسانٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة، سٌد مصطفى محقق داماد، سامر القضاة، الظروف المخف 

 .11، ص 4115، 4، ع 04جامعة تربٌت مدرس، إٌران، المجلد 
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وتطبيقا لذلؾ فإف الجاني الذي يرتكب جريمة القتؿ بدافع الشفقة عمى المريض الذي 
يعاني نتيجة مرضو يستوجب عمى القاضي تخفيؼ عقوبتو، نظرا ألف مرتكب ىذه الجريمة ال 
يمكف اعتباره مجرما تتأصؿ في نفسو النزعة اإلجرامية، بؿ تنطوي نفسيتو عمى عاطفة نبيمة 

نما إلنقاذ المجني عميو مف آالـ ال  ودافع شريؼ، ألنو لـ يرد القتؿ لذاتو أو بدافع االنتقاـ وا 
مف ؽ.ع. المبناني التي نصت عمى أنو "يعاقب  552، وىو ما ذىبت إليو المادة 1تطاؽ
اؿ عشر سنوات عمى األكثر مف قتؿ إنسانا قصدا بعامؿ اإلشفاؽ بناء عمى إلحاحو باالعتق

 بالطمب". 

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لجريمة قتؿ طفؿ حديث العيد بالوالدة حيث ألزمت بعض القوانيف 
العقابية القاضي الجزائي بتخفيؼ عقوبة األـ التي تقتؿ وليدىا الذي حممت بو سفاحا إذا كاف 

ء ذلؾ ىو اتقاء العار، معتبرة ىذا األخير عذرا مخففا لمعقوبة، مثمما ىو الشأف بالنسبة الدافع ورا
المادة ( والمبناني )537المادة ( والسوري )407المادة ( والعراقي )332 المادةلمقانوف األردني )

551 .) 

الصادر بتاريخ  786/1998في قرارىا رقـ  وتبعا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية
بأنو "إذا كانت البينة المقدمة في الدعوى، وىي اعتراؼ المميزة، والبينة الفنية قد  28/02/1999

أثبتت أنيا ولدت مولودة استمرت حية لفترة مف الزمف، وأنيا تركتيا في العراء معرضة لمموت، 
قامت  وأنيا ماتت فعال، وأف فعميا كاف اتقاء العار، كوف المولودة كانت غير شرعية، فيكوف ما

 مف قانوف العقوبات".  332بو المميزة مف أفعاؿ منطبقا مع نص المادة 

وبالبناء عمى ذلؾ، فإف الدافع الذي حدا بالجانية إلى ارتكاب جريمة القتؿ في ىذه الحالة 
مختمؼ تماما عف دافع المجـر العادي باعتبارىا كانت تحت تأثير فكرة مقدسة لدييا أال وىي 

عرضيا وبالتالي فيو دافع شريؼ، ألف ىذا األخير يستيدؼ مبادئ ليا الدفاع عف شرفيا و 
حكميا في بيئة الجاني، ويقتنع بأىميتيا، وتأكيدا لذلؾ قضت محكمة التمييز العراقية بأف 

                                                           
1

 وما بعدها.  34د. علً عبد القادر القهوجً، شرح قانون العقوبات "القسم الخاص"، مرجع سابق، ص  
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"الباعث عمى الفعؿ اإلجرامي يكوف شريفا حيث ال يوجد سبب آخر غير التخمص مف العار، وقد 
 .  1رة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت انتقاما"نفت وصؼ الباعث بالصفة المذكو 

وبخصوص المشرع الجزائري فإنو ال ييتـ بالدافع إلى ارتكاب جريمة قتؿ طفؿ حديث 
العيد بالوالدة، حيث فرض عمى القاضي تخفيؼ عقوبة األـ التي تقتؿ ابنيا حديث العيد بالوالدة 

مف ؽ.ع  261/2لؾ وفقا لمقتضيات المادة ولو لـ يكف اتقاء العار وذ 2أيا كاف الدافع إلى القتؿ
التي جاء فييا "ومع ذلؾ تعاقب األـ سواء كانت فاعمة أصمية أو شريكة في قتؿ ابنيا حديث 

( سنة عمى أف ال ينطبؽ 20( سنوات إلى عشريف )10العيد بالوالدة بالسجف المؤقت مف عشر )
، وتطبيقا ليذا النص جاء في 3مة"ىذا النص عمى مف ساىموا أو اشتركوا معيا في ارتكاب الجري

قرار المجمس األعمى سابقا )المحكمة العميا حاليا( بأنو "يعاقب القانوف األـ التي قتمت طفميا 
نما بعقوبة مخففة ىي السجف المؤقت مف  حديث العيد بالوالدة ال بالعقوبة المقررة لمقتؿ العمد وا 

 4عشر سنوات إلى عشريف عاما ..."

، أف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في ظؿ التشريعات التي أخذت ويالحظ مما تقدـ
بدافع اتقاء العار مقيدة، إذ ال يمكف لمقاضي تخفيؼ عقوبة الجانية إذا ما ارتكبت القتؿ لدافع 

نظرا لعدـ تحديد الدافع فقد يكوف شريفا أو 5آخر في حيف تتسع ىذه السمطة في التشريع الجزائري

                                                           
1

القة اإلرادة بالظروف الشخصٌة للجرٌمة، مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة، كلٌة د. معاذ جاسم محمد، د. عقٌل عزٌز، ع 

 وما بعدها.  52، ص 4101، 0، المجلد 4القانون/ الرمادي، العراق، ع 

2
ا خطٌرا، حمو بن إبراهٌم فقد ترتكب األم جرٌمتها بدافع اتقاء العار أو بدافع الفقر، أو لكون الطفل ولد مشوها خلقٌا، أو مرٌضا مرض 

 .32فخار، مرجع سابق، ص 

3
من ق.ع والذي حدد عقوبة األم التً تقتل ولٌدها بالسجن من خمس  342/4وهو ذات النهج الذي سلكه المشرع المغربً بمقتضى المادة  

دها بمجرد والدته أو إثر والدته السجن من المجلة الجزابٌة الذي جعل عقوبة األم القاتلة لمولو 400إلى عشر سنوات، والتونسً فً الفصل 

 لمدة عشرة أعوام.

4
، الغرفة الجنابٌة بالمحكمة العلٌا، جٌاللً بغدادي، االجتهاد القضابً فً المواد الجزابٌة، 42/12/0441قرار بتارٌخ  14153ملف رقم  

 .320مرجع سابق، ص 

5
 فالمشرع هنا لم ٌعتد بالدافع بوجه خاص وإنما بصفة األمومة.  
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إنو يجب عمى القاضي في ظؿ القانوف الجزائري تخفيؼ عقوبة األـ سواء ارتكبت دنيئا وبالتالي ف
 الجريمة بدافع اتقاء العار أو أي دافع آخر. 

أما بالنسبة لمدافع الشائف فقد جعمو المشرع المبناني سببا لتشديد العقوبة وفقا ألحكاـ المادة 
عتقاؿ المؤبد أو المؤقت أو بالحبس التي جاء فييا "إذا كانت الجريمة معاقب عمييا باال 194

البسيط قد أوحى بيا دافع شائف أبدؿ القاضي: مف االعتقاؿ المؤبد األشغاؿ الشاقة المؤبدة، مف 
االعتقاؿ المؤقت األشغاؿ الشاقة المؤقتة، مف الحبس البسيط الحبس مع التشغيؿ"، وىو ذات 

المشرع العراقي ارتكاب الجريمة اعتبر  مف ؽ.ع. السوري، كما 193النص الوارد في المادة 
حيث يسري بالنسبة لجميع  ؽ.عمف  135بباعث دنيء ظرفا مشددا عاما بمقتضى المادة 

 المادةالجرائـ وال خيار لمقاضي في االمتناع عف تطبيقو، وىو ما ذىب إليو ؽ.ع. اإلماراتي )
 .(75 المادة( والبحريني )102

نما تركت أمر تحديده والمالحظ عمى ىذه التشريعات أنيا لـ تع رؼ الدافع الشائف وا 
لقاضي الموضوع الذي يستشفو مف خالؿ البيئة االجتماعية والقيـ والمعتقدات واألعراؼ 
األخالقية السائدة فييا، وذلؾ لصعوبة وضع معيار محدد يتقيد بو القاضي في الكشؼ عف الدافع 

 . 1الشائف

إذا ما ارتكب الجاني  قوبة اإلعداـوقد فرض المشرع العراقي عمى القاضي الحكـ بع
/ح مف ؽ.ع وذلؾ لما تحممو نفسيتو مف نزعة 306/1جريمة القتؿ بدافع دنيء طبقا لممادة 

إجرامية كبيرة، وفي تأكيدىا ليذا النص قضت محكمة التمييز العراقية في قرار ليا بأنو " إذا 
عرة الممقوتة المتمثمة بالثأر تجاوز المتيـ حكـ القانوف وراح يحكـ شريعة الغاب ويغمب الن

واالنتقاـ ويقدـ عمى ارتكاب جريمتي القتؿ والشروع في القتؿ في الساحة التي تفضي إلى بناية 

                                                           
1

 وما بعدها. 053عبود سراج، مرجع سابق، ص  
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المحكمة لدليؿ يفصح عف النوازع الشريرة التي تنطوي عمييا نفسية المتيـ، مما ال يدعو إلى 
       1اليبوط في عقوبة اإلعداـ إلى درجة أو حالة أدنى".

 وعالوة عمى الدافع الشائف أو الدنيء قد يمجأ القاضي إلى تشديد العقوبة إذا ما ارتكب
المبناني عمى  مف ؽ.ع 195سب، حيث أوجبت المادة الجاني الجريمة بدافع الجشع أو الك

القاضي الحكـ بعقوبة الغرامة إلى جانب العقوبة المنصوص عمييا في القانوف إذا اقترنت بدافع 
مف ؽ.ع.العراقي فقد ألزمت  406/1ة غير معاقب عمييا بالغرامة، أما المادة الكسب جريم

القاضي الجزائي برفع عقوبة القتؿ العمدي مف السجف المؤبد أو المؤقت إلى اإلعداـ إذا ما 
 ارتكب الجاني القتؿ مقابؿ أجر.

تعرضو  وقد أخذ قانوف العقوبات الجزائري بيذا النوع مف الدوافع في القسـ الخاص عند
بأنو "ويعاقب الفاعؿ بالسجف 2مكرر 293لجريمة الخطؼ، حيث نصت الفقرة األخيرة مف المادة 

أو إذا كاف الدافع إلى الخطؼ ىو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر"، ومف األىمية  المؤبد ...
بحت بمكاف مالحظة أف سمطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة بالنسبة لجريمة الخطؼ قد أص

مقيدة بموجب ىذا الدافع، بحيث تنحصر فقط في التأكد مف توافر الدافع مف عدمو ومف ثـ الحكـ 
 بالعقوبة المحددة قانونا.

ويضاؼ لما سبؽ، أف القاضي وىو بصدد ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة ال ينظر إلى 
نما أيضا إلى مدى تناسبو مع الفعؿ اإلجر  امي حتى يتمكف مف كوف الدافع شريؼ أـ دنيء، وا 

تحديد العقاب المالئـ لمجاني، فقد يكوف الدافع تافيا ال يتناسب البتة مع حجـ العدواف عمى 
المصمحة محؿ الحماية القانونية، وال شؾ أف مثؿ ىذا الدافع ينبغي عمى القاضي مواجيتو بعقوبة 

 . 3لتخفيؼ العقوبة أشد، عمى العكس مما لو كاف ىناؾ تناسب حيث يمكف لمقاضي اعتباره سببا
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ولعؿ مف بيف التشريعات العربية التي أخذت بيذا الصنؼ مف الدافع التشريع العقابي 
المبناني الذي ألـز القاضي بتشديد عقوبة الجاني إذا ما ارتكب جريمة القتؿ المقصود لسبب سافؿ 

افيا قضى ، فإذا ثبت لمقاضي أف الدافع الذي حمؿ الجاني عمى القتؿ ت548بموجب المادة 
بتشديد العقوبة لتصبح األشغاؿ الشاقة المؤبدة، وىكذا اعتبر المشرع المبناني السبب السافؿ ظرفا 
قانونيا مشددا نظرا لما تنطوي عميو نفسية الجاني مف خطورة إجرامية عالية واستيانة بقيـ 

بة والوصوؿ بيا إلى المجتمع وتقاليده، وبالتالي لـ يترؾ أثر ىذا الدافع عند تقدير القاضي لمعقو 
نما قيد سمطتو 1الحد األقصى عمى أساس أنو يجب أخذ الجاني بالشدة في مثؿ ىذه الحالة ، وا 

 التقديرية بتطبيؽ العقوبة التي حددىا في النص العقابي عند تحقؽ الدافع.       

 والجدير بالذكر، أف عدـ صحة تحديد القاضي لمدافع عمى ارتكاب الجريمة أو االستنتاج
الخطأ بصدده سوؼ يؤدي دوف شؾ إلى تحديد عقوبة غير عادلة وغير مستندة عمى أسس 
ذا حصؿ ىذا الخطأ في جرائـ خطيرة مثؿ جرائـ القتؿ فإف ليذا آثار جسيمة عمى  صحيحة، وا 
الجاني، وكذلؾ بالنسبة إلى تحقيؽ غايات العقاب وتجسيد مبادئ القانوف الجنائي، فتحديد عقوبة 

ريمة في ظؿ عدـ الكشؼ عف دوافعيا الحقيقية يجعؿ العقوبة المتخذة غير عادلة مشددة عف الج
في نظر الجاني في حيف يكوف األمر عمى العكس مف ذلؾ إف تـ استظيار دوافع الجريمة، فينا 
تكوف العقوبة متوافقة معيا، وىذا ما يجعؿ المتيـ نفسو يشعر بعدالة العقوبة المتخذة بحقو، مما 

 . 2بيرا في تجسيد غايات العقابيؤدي دورا ك

ويبقى أف نشير في ختاـ حديثنا عف الدافع إلى الجريمة كضابط مف ضوابط تقدير العقوبة 
أنو عمى الرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ يعتد بالدافع كأحد المعايير التي تحكـ سمطة القاضي 

القاضي بمراعاتو عند تقديره لمعقوبة  الجزائي في التفريد القضائي، إال أنو مف الوجية العممية يمـز
                                                           

1
ٌقصد بالسبب السافل السبب الخسٌس أو الوضٌع، مع اإلشارة أن خسة الدافع أو وضاعته أمر ٌخضع لتقدٌر المحكمة التً علٌها أن  

، د. علً عبد القادر القهوجً، شرح قانون العقوبات تستعٌن بالقٌم االجتماعٌة والخلقٌة السابدة فً المجتمع ومدى تعارض هذا السبب معها

 .030"القسم الخاص"، مرجع سابق، ص 

2
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المالئمة لشخصية الجاني بيف الحديف األدنى واألعمى تبعا لشرؼ الدافع أو دنائتو، فإذا وجد أف 
الدافع الذي حمؿ الجاني عمى ارتكاب الجريمة شريفا قضى بتخفيؼ العقوبة وذلؾ بالمجوء إلى 

 يئا رفع العقوبة إلى حدودىا القصوى.حدودىا الدنيا، أما إذا تبيف لو أف الدافع كاف دن

وعالوة عمى دوافع ارتكاب الجريمة يجب عمى القاضي الجزائي أف يدخؿ في تقديره 
لمعقوبة أخالؽ الجاني وما يعرؼ عنو مف سمعة في المجتمع، وما سبؽ توجييو إليو مف 

لمجـر وما اتيامات، وما سجؿ ضده مف سوابؽ جنائية التي مف شأنيا الكشؼ عف مدى خطورة ا
، وىو ما ذىبت إليو بعض التشريعات العقابية التي أكدت عمى أىمية الوقوؼ 1يستحقو مف عقاب

 28/2الميبي في المادة  ،كالتشريع2عمى أخالؽ الجاني حاؿ تفريد القاضي لمعقوبة المالئمة لو
دوافع ارتكاب البند األوؿ التي جاء فييا "وتتبيف نزعة المجـر إلى اإلجراـ مف األمور اآلتية: 

."  الجريمة وخمؽ المجـر

ولعؿ مف أىـ االعتبارات التي تساعد في الكشؼ عف خطورة الجاني ىو الماضي 
اإلجرامي ليذا األخير، حيث توصؿ عمماء اإلجراـ إلى أف الماضي اإلجرامي دليؿ عمى خطورة 

، مما ينبغي لمقاضي أخذه بعيف االعتبار، وفي ىذا الصدد نصت المادة مف ؽ.ع.  109 المجـر
بيف الحديف األعمى واألدنى المقرريف  اليمني بأنو "يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة

لمجريمة مراعيا في ذلؾ كافة الظروؼ المخففة أو المشددة وبوجو خاص... ماضي الجاني 
 اإلجرامي...". 

الجنائية وغيرىا  ولمعرفة الماضي اإلجرامي لمجاني يجب التفرقة بيف ما يعرؼ بالسوابؽ
، حيث تعتبر سوابؽ الجاني إحدى العناصر الكاشفة عمى شخصيتو 3مف األمارات القضائية

                                                           
1

 .221د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

2
 وما بعدها. 21د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  
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، ويقصد بيا ما سبؽ لمجاني ارتكابو مف جرائـ سواء كانت األحكاـ التي 1وخطورتو اإلجرامية
خذ الجاني ، لذا عمى القاضي أف يأ2صدرت بشأنيا يعتد بيا العود كنظاـ قانوني أـ ال يعتد بيا

بأسباب التخفيؼ إذا لـ يكف عائدا، ويشدد عميو العقاب إذا ما عد كذلؾ، أو عد معتادا عمى 
، وفي ىذا المعنى قضت المحكمة العميا "إف القضاء بإفادة المتيـ 3اإلجراـ عمى حسب األحواؿ

طبيقا بتخفيض العقوبة مف سنتيف حبسا نافذا إلى سنة واحدة ألنو غير متعود اإلجراـ يعد ت
 .4صحيحا لمقانوف"

والمستفاد مف ىذا القرار أف ظروؼ التخفيؼ تطبؽ بحسب الخطورة اإلجرامية لمجاني، 
التي قد تنعدـ أو تكوف في أدنى درجاتيا بالنسبة لمبتدئ اإلجراـ، مما يقتضي مف القاضي 

رع بيذا معاممتو بعقوبة مخففة أو مع وقؼ التنفيذ إذا ما توافرت الشروط التي وضعيا المش
مف ؽ.إ.ج.ج، وقد تظير ىذه الخطورة مف خالؿ عودة الجاني  592الخصوص وفقا لممادة 

لإلجراـ الذي ال مجاؿ لمحديث عف ظروؼ التخفيؼ التقديرية بشأنو بؿ أف العقوبة المشددة ىي 
 الوسيمة الوحيدة لمحد مف خطورتو اإلجرامية.

عود وىو ظرؼ مف الظروؼ التي  فالشخص الذي سبؽ وأف ارتكب جريمة يعتبر في حالة
تنبئ عف وجود خطورة إجرامية لدى الجاني، وعمى ىذا األساس أجمعت غالبية التشريعات 

، ومف بينيا التشريع الجزائري الذي 6سبب مف أسباب تشديد العقوبة 5الحديثة عمى اعتبار العود
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القاضي الجزائي سمطة مف قانوف العقوبات، ومنح بذلؾ  59 –مكرر  54نظـ أحكامو في المواد 
 تشديد العقوبة ليذه الفئة مف الجناة في جميع الجرائـ سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات.

وعمة التشديد في العقاب عمى العود ال تتعمؽ بالفعؿ المرتكب بؿ بشخص الجاني، عمى 
كف كافية لردعو أساس أف عودتو إلى اإلجراـ بعد الحكـ عميو دليؿ عمى أف العقوبة األولى لـ ت

مما يوحي بوجود خطورة يخشى منيا عمى المجتمع، فيو أخطر مف الجاني الذي يجـر ألوؿ 
مرة، إذ رغـ الحكـ بإدانتو عف جريمة أو جرائـ سابقة، إال أنو لـ يرتدع وعاد لمواصمة إجرامو 

 .1بارتكاب جريمة أخرى، ومف أجؿ ذلؾ كاف العود ظرفا شخصيا لتشديد العقوبة

القسيمة  2إثبات سوابؽ المتيـ في ظؿ القانوف الجزائري بصحيفة السوابؽ القضائيةويتـ 
التي يتـ إدراجيا في الممفات الجزائية العتمادىا في تقدير العقوبة مف طرؼ القاضي،  2رقـ 

باعتبارىا الوثيقة الرسمية التي تظير ماضي وحاضر المتيـ كونيا توضح بشكؿ تسمسمي سموؾ 
، وىو ما استقر عميو قضاء النقض حيف قرر "متى نص القانوف 3حرافو وخطورتوالجاني ومدى ان

( المصدر الشرعي والوحيد العتبار أف 2عمى أف تعتبر صحيفة السوابؽ القضائية القسيمة رقـ )
المتيـ معتاد اإلجراـ، فإنو ال يمكف اعتبار أي بديؿ آخر ليذه الوثيقة فيما تتضمنو مف بيانات 

ف القضاء بما يخالؼ أحكاـحوؿ األحكاـ ا ف اكتفاء ىذا المبدأ يعد خرقا لمقانوف. وا   لقضائية، وا 
قضاة الموضوع باالعتماد عمى استمارة االستعالمات المعدة مف مصالح األمف بكوف المتيـ 
معتاد اإلجراـ وتشديد العقوبة في حقو، يعد خرقا ألحكاـ ىذا المبدأ القانوني. وعميو يستوجب 
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لذي قضى باعتبار المتيـ معتاد اإلجراـ عمى ضوء استمارة استعالمات وتشديد نقض القرار ا
 .  1العقوبة في حقو عمى ىذا األساس"

أما بالنسبة لألمارات القضائية األخرى كاألحكاـ السابؽ صدورىا عمى الجاني فعال ثـ 
بالبراءة، والمبنية ، واألحكاـ الصادرة 2تالىا عفو، أو تـ محوىا مف صحيفة السوابؽ برد االعتبار

وىو بصدد تفريد  –إلييا بعيف االعتبار  ردلة، فيتعيف عمى القاضي أف ينظعمى عدـ كفاية األ
حيث تساعده في أغمب األحياف في الكشؼ عف درجة خطورة الجاني، وبموجبيا يقرر  –العقوبة 

لمقرر قانونا أف رد إفادة المتيـ بعقوبة مخففة مف عدمو، وتبعا لذلؾ قضت المحكمة العميا "مف ا
التي ال تسمـ إال  2االعتبار القانوني أو القضائي ال يمحي العقوبات المذكورة في البطاقة رقـ 

لمسمطات القضائية، ومف ثـ فإف النعي عمى القرار المطعوف فيو بمخالفتو لمقانوف غير مؤسس. 
استفاد مف رد االعتبار وأف ولما كاف ثابتا، في قضية الحاؿ، أف المتيـ كانت لو سوابؽ قضائية و 

قضاة الموضوع عندما رجعوا إلى ماضي المتيـ ورفضوا منحو الظروؼ المخففة بما ليـ مف 
 .  3سمطة تقديرية في ذلؾ يكونوا قد طبقوا صحيح القانوف"

 الجاني الفرع الثاني: ظروف

عمى  إف القاضي الجزائي وىو في إطار ممارستو لسمطتو التقديرية في توقيع العقوبة
الجاني، ينبغي أف يكوف معقوال بحيث يراعي كافة الظروؼ المحيطة بالجاني التي مف شأنيا 
التأثير في توجيو سموكو، فالقاضي غير ممـز بإصدار حكمو بطريقة آلية بؿ يجب أف يكوف 
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 بعدها.  
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تقديره لمعقوبة عالوة عمى مطابقتو لمقانوف متناسبا ومتالئما مع الواقع، وذلؾ بمراعاتو لكافة 
الظروؼ الشخصية والعائمية واالجتماعية لحياة الجاني وفي ذات الوقت غير متناقض مع 

 . 1المصمحة العامة لممجتمع

وتشكؿ الظروؼ الفردية لمجاني أولى العناصر التي يجب عمى القاضي أف يولييا اىتماما 
مـ، ومستواه في كبيرا عند تفريده لمعقاب، فيدخؿ في تقديره لمعقوبة مدى ما تمقاه الجاني مف ع

، 2ذلؾ ونجاحو أو فشمو، والعمؿ الذي يؤديو، وكونو في مقتبؿ العمر أو في مرحمة الشيخوخة
فالسف قد يكوف لو تأثير في السموؾ اإلجرامي وفي نوعية الجرائـ وطبيعتيا، وعمى ىذا األساس 

الجاني تقؿ عف أوجبت العديد مف التشريعات العقابية عمى القاضي تخفيؼ العقوبة إذا كانت سف 
وغيرىا مف   (43( والتونسي )المادة 81( سنة كالتشريع الميبي )المادة 18ثمانية عشر )

 التشريعات.

أما المشرع الجزائري فقد اىتـ ىو اآلخر بصغر السف واعتبره عذر عاـ مخفؼ لمعقوبة، إذ 
ة ولـ يكمؿ ( عشر 13فرض عمى قاضي األحداث تخفيؼ عقوبة الجانح الذي تجاوز سف الثالثة )

، واستبعد عقوبتي اإلعداـ 3ؽ.ع 49( عشرة طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 18سف الثامنة )
 .4والسجف المؤبد عمى نحو يتناسب مع النقص الذي ال يزاؿ في ممكات القاصر

وسبب األخذ بيذا العذر ىو أف المشرع يفترض بأف الجانح وبسبب صغر سنو يكوف 
مف المستوى الذي يكوف عميو الشخص البالغ، ويستتبع ىذا أف تكوف مستوى نضجو العقمي أقؿ 

                                                           
1

 .30شهٌرة بولحٌة، مرجع سابق، ص  

2
، اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 312فً قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق، ص  د. أكرم نشأت إبراهٌم، القواعد العامة 

002 . 

3
سنة إما لتدابٌر الحماٌة أو  03إلى  03وٌخضع القاصر الذي ٌبلغ سنه من " فقرتها األخٌرة من ق.ع على أنه  فً 24نصت المادة  

 التهذٌب أو لعقوبات مخففة".

4
 .411قانون العقوبات "القسم العام"، مرجع سابق، ص  د. محمد زكً أبو عامر، شرح 
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مسؤوليتو عف أفعاؿ الجريمة أقؿ مف مسؤولية البالغ سف الرشد الجزائي، مما يقتضي تخفيؼ 
 .1عقوبتو مف حيث النوع والمقدار مع درجة النمو العقمي

مف العقوبة حيث مف ذات القانوف المذكور أعاله مقدار التخفيض  50وقد حددت المادة 
ألزمت قاضي األحداث الحكـ عمى القاصر الذي ارتكب جناية أو جنحة بعقوبة الحبس مف عشرة 

( سنة إذا كانت العقوبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أو السجف المؤبد، 20( إلى عشريف )10)
بعقوبة  أما إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة ىي السجف أو الحبس المؤقت فإنو يحكـ عميو

الحبس لمدة تساوي نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو بيا لو كاف بالغا، ويترتب عمى 
 مخالفة القاضي ليذه المقتضيات بطالف الحكـ وتعريض قضاءه لمنقض.

وقد قضي في شأف ىذه المادة "متى كاف مف المقرر قانونا أنو إذا قضى بأف يخضع 
سنة لحكـ جزائي فإذا كانت العقوبة ىي السجف أو  18إلى  13القاصر الذي يبمغ سنو مف 

الحبس المؤقت فإنو يحكـ عميو بالحبس لمدة تساوي نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو بيا 
إذا كاف بالغا، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد مخالفا لمقانوف. ولما كاف الثابت في 

سنة سجنا عمى القاصر الحدث  20مجمس لما حكموا ب قضية الحاؿ أف قضاة األحداث بال
مف ؽ.إ.ج ومتى كاف كذلؾ استوجب نقض  445ؽ.ع والمادة  51و 50يكونوا قد خرقوا المواد 

 .  2القرار المطعوف فيو"

ضافة إلى ذلؾ، عمى القاضي الجزائي مراعاة كبر سف الجاني عند تحديده لمعقوبة،  وا 
عقوبة في حقو ألنو تضعؼ لديو قابمية السيطرة والتحكـ في فالطاعف في السف يتعيف تخفيؼ ال

تصرفاتو، ويصيب الضعؼ والوىف مختمؼ أعضاء جسمو بما فييا الدماغ الذي ىو القوة 
                                                           

1
، لٌلى سوٌاد، التوبة فً القانون الجنابً، رسالة لنٌل درجة دكتوراه 13سٌد مصطفى محقق داماد، سامر القضاة، مرجع سابق، ص  

سٌاسٌة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم فً العلوم القانونٌة، تخصص قانون جنابً، قسم العلوم القانونٌة، كلٌة الحقوق والعلوم ال

 .001، ص 4102 – 4103الجزابر، 

2
، نبٌل صقر، قضاء المحكمة العلٌا فً قانون العقوبات، 0440، 3، المجلة القضابٌة، ع 02/14/0434قرار بتارٌخ  53443ملف رقم  

 .30مرجع سابق، ص 
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المتحكمة في تصرفات اإلنساف، ونتيجة لذلؾ فقد أخذ ؽ.ع. البرتغالي بنظر االعتبار السف في 
ى القاضي تخفيؼ العقوبة إذا تجاوز سف عم 39/3مراحمو المتأخرة حيث أوجب في المادة 

، ولـ يأخذ القانوف الجزائري بيذا الظرؼ غير أنو لمقاضي تخفيؼ 1( عاما70الجاني سبعيف )
عقوبة المتيـ كبير السف بموجب السمطة التقديرية الممنوحة لو في استنباط الظروؼ القضائية 

مقة بشخص الجاني كالشيخوخة، وىي ومف بينيا الظروؼ المتع مف ؽ.ع 53المخففة وفقا لممادة 
أسباب لمتخفيؼ تخوؿ القاضي في نطاؽ قواعد حددىا القانوف الحكـ بعقوبة تقؿ عف الحد 

 .2األدنى المقرر لمجريمة

ف لـ ينص صراحة عمى تخفيؼ عقوبة  وتماشيا مع ذلؾ، فإف القانوف العقابي العراقي وا 
اتجو إلى األخذ بو، حيث ذىبت محكمة التمييز الجاني مراعاة لكبر سنو إال أف القضاء العراقي 

العراقية في قرار ليا إلى اعتبار كوف المحكـو عميو يزيد عمره عمى الستيف عاما وأنو فالح ساذج 
، وتسير محكمة التمييز األردنية في ىذا 3فإف ذلؾ يعد ظرفا مخففا يؤدي إلى تخفيؼ محكوميتو

كـو عميو، وعدـ وجود سوابؽ جرمية لو، ما يستدعي االتجاه فقد قررت أنو "يعتبر كبر سف المح
أخذه باألسباب المخففة التقديرية، فإذا لـ تراع محكمة أمف الدولة، بعد تحديدىا لمعقوبة ذلؾ، 

 .4يكوف قرارىا واقعا في غير محمو"

                                                           
1

 .443، 444ة، مرجع سابق، ص نقال عن د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساوا  

2
من ق.ع الحد الذي ٌنزل إلٌه القاضً عند إفادة المتهم بظروف التخفٌف عن جناٌة بقولها "ٌجوز تخفٌض العقوبة  53ولقد حددت المادة  

( سنوات 01)عشر  - المنصوص علٌها قانونا بالنسبة للشخص الطبٌعً الذي قضً بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى الحد:

ثالث  - ( سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناٌة هً السجن المؤبد.5خمس )  -سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناٌة هً اإلعدام.

حبسا، سنة واحدة  - ( سنة.41( سنوات إلى عشرٌن )01( سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناٌة هً السجن المؤقت من عشر )3)

 ( سنوات". 01( سنوات إلى عشر )5إذا كانت العقوبة المقررة للجناٌة هً السجن المؤقت من خمس )

3
 .442، 443د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساواة، مرجع سابق، ص  

4
وبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل، ، أشار إلٌه د. فهد ٌوسف الكساسبة، وظٌفة العق3/3/4113تارٌخ  4113/ 004تمٌٌز جزاء رقم  

 وما بعدها. 22مرجع سابق،  ص 
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وتباعا لما سبؽ، فإف صغر سف الجاني أو كبر سنو يبرر إخضاعو لعقوبة تختمؼ عف 
يقترف سنيـ بيذا الظرؼ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمضعؼ العقمي أو النفسي لمجاني  الجناة الذيف ال

، إذ يجب أف يكوف ىناؾ 1الذي ينبغي أف يعوؿ عميو القاضي في تقدير العقوبة مراعاة لحالتو
تناسب بيف القدرة العقمية لمجاني وقت ارتكابو لمجريمة ومقدار العقوبة التي تفرض عميو بحيث 

 درجة االنتقاص التي تعتري اإلدراؾ أو االختيار.تتدرج وفقا ل

وفي سياؽ متصؿ، ذىبت معظـ التشريعات العقابية إلى إقرار عقوبة مخففة تتناسب مع 
 1/2-122المادة  بموجبالنقص العقمي لمجاني، وفي مقدمتيا ؽ.ع. الفرنسي الذي أقر 

رتكاب الجريمة، وفرض مسؤولية الجاني الذي أصابو اضطراب عقمي أو عصبي جزئيا لحظة ا
عمى القاضي األخذ بعيف االعتبار ىذا الظرؼ عند تحديد العقوبة، وتخفيضيا بمقدار الثمث إذا 
كانت العقوبة سالبة لمحرية، أما إذا كانت الجريمة المرتكبة معاقب عمييا باالعتقاؿ أو السجف 

نسي نقص التمييز أو القدرة ( سنة، وبذلؾ اعتبر المشرع الفر 30المؤبد فإنيا تخفض إلى ثالثيف )
 .2عمى التحكـ في التصرفات بسبب االضطراب العقمي أو العصبي مف أسباب تخفيؼ العقوبة 

وىو ذات المسمؾ الذي أخذت بو بعض التشريعات العربية كالقانوف العقابي الميبي في 
ة ال تقؿ عف عشر التي تقضي الفقرة الثانية منيا باستبداؿ عقوبة اإلعداـ بالسجف لمد 84المادة 

سنوات وعقوبة السجف المؤبد بالسجف لمدة ال تقؿ عف خمس سنوات، أما العقوبات األخرى فإنيا 
تخفض بمقدار ثمثييا حسب الفقرة األخيرة مف ذات المادة بالنسبة لمجاني المصاب بخمؿ عقمي 

عؿ مصابا بأنو "مف كاف حيف اقتراؼ الف 232جزئي، والقانوف السوري الذي نص في المادة 
بعاىة عقمية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو االختيار في أعمالو يستفيد قانونا مف إبداؿ 

                                                           
1

 .310د. نوفل علً عبد هللا الصفو، اإلخالل بمبدأ المساواة، مرجع سابق، ص  

2
امعة د. نوفل علً عبد هللا الصفو، التخلف العقلً وأثره فً المسؤولٌة الجنابٌة )دراسة مقارنة(، مجلة الرافدٌن للحقوق، كلٌة الحقوق، ج 

 . 441، 445، ص 4115، 41، السنة العاشرة، ع 3الموصل، العراق، المجلد 
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"، أما القانوف المغربي فقد أقر في الفقرة األخيرة مف 241عقوبتو أو تخفيضيا وفقا ألحكاـ المادة 
 .1تيـ العقميةبأف تطبؽ العقوبات في مادة المخالفات مع مراعاة حالة الم 135المادة 

ومف المفيد اإلشارة أف نقص اإلرادة أو اإلدراؾ لدى الجاني قد ال يكوف سببو خمؿ في  
العقؿ إنما ناجـ عف حالة السكر أو تعاطي المخدرات، وفي ىذه الحالة ألزمت بعض التشريعات 

رة ناتج القاضي بتخفيؼ العقوبة إذا كاف الضعؼ العقمي لمجاني بسبب تناوؿ مواد مسكرة أو مخد
( 236المادة عف سبب طارئ أو قوة قاىرة معتبرة ذلؾ عذر قانوني مخفؼ، كالتشريع المبناني )

بأنو "...أما إذا لـ يترتب عمى العاىة  60( والعراقي الذي نص في المادة 235المادة والسوري )
اإلرادة في العقؿ أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرىا سوى نقص أو ضعؼ في اإلدراؾ أو 

منو أف تناوؿ الجاني المسكر أو  61وقت ارتكاب الجريمة عد ذلؾ ظرفا مخففا"، وتضيؼ المادة 
 المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منو يعد ظرفا مشددا لمعقوبة. 

دراؾ الجاني سواء كاف ذلؾ بسبب خمؿ جزئي في  ورغـ تأثير الضعؼ العقمي عمى إرادة وا 
و نتيجة تناولو السكر أو تعاطيو لممخدرات، فإف المشرع الجزائري لـ يعتد بو في قواه العقمية أ

تحديد العقوبة ولـ يمـز القاضي الجزائي أخذه بعيف االعتبار عند التقدير القضائي، ويرجع السبب 
في ذلؾ إلى تأثر المشرع بتعاليـ المدرسة التقميدية األولى التي لـ تكف تأخذ آنذاؾ بنظرية 

ف يكوف مسؤوال مسؤولية تامة وىنا ولية المخففة في ىذه الحالة، ألف الجاني في نظرىا إما أالمسؤ 
ما أف يكوف غير مسؤوؿنكوف أماـ شخص  المجنوف الذي نص عميو ب وىنا يوصؼ 2عادي وا 

 مف ؽ.ع. 47المشرع الجزائري في المادة 

                                                           
1

من التشرٌع الجنابً المغربً بأنه " تكون مسؤولٌة الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه  035جاء فً الفقرة األولى والثانٌة من المادة  

 إرادته وٌؤدي إلى تنقٌص مسؤولٌته جزبٌا.  الجرٌمة مصابا بضعف فً قواه العقلٌة من شأنه أن ٌنقص إدراكه أو

 ".  23وفً الجناٌات والجنح تطبق على الجانً العقوبات أو التدابٌر الوقابٌة المقررة فً المادة 

2
، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطٌنةتبانً زواش ربٌعة، المسؤولٌة الجنابٌة للمجرم الشاذ فً التشرٌع الجزابري،  

 .440ص  ،4112، دٌسمبر 43الجزابر، المجلد أ، ع 
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ة الحديثة التي نادت ضرورة األخذ باتجاىات المدرسة التقميدي المشرع قترح عمىوىنا ن
بنظرية المسؤولية المخففة، وذلؾ باستحداث نص قانوني يعالج ىذه الحالة وال سيما الخمؿ العقمي 

مف ؽ.ع  53الجزئي وعدـ االكتفاء بسمطة القاضي في إقرار الظروؼ المخففة بمقتضى المادة 
قدير العقوبة خاصة وأف ىذه األخيرة لـ تضع أي معيار أو ضابط يتقيد بو القاضي في ت

كشخصية الجاني مثال، باعتبار أف ثمة أشخاص ال تكوف سيطرتيـ تامة عمى توجيو إرادتيـ 
 مثمما ىو الحاؿ في االضطراب العقمي مما يقتضي تناسب مقدار عقوبتيـ مع درجة أىميتيـ.  

كذلؾ مف بيف الظروؼ الموجبة لتخفيؼ العقوبة عمى الجاني حالة استفزازه، ويفسر   
تفزاز بالخطأ المرتكب مف طرؼ المجني عميو لكوف تصرفو أثار غضب الجاني، وأنقص مف االس

الجزائية، ونتيجة لذلؾ فإف الجاني الذي يرتكب  1تحكمو في نفسو، مما يقتضي تخفيؼ مسؤوليتو
جريمتو نتيجة استفزاز ال يكوف بنفس درجة الخطورة التي ينطوي عمييا جاف آخر لـ يتوافر لديو 

 . 2رؼ، األمر الذي يتطمب مف القاضي تخفيؼ العقوبة بحقوىذا الظ

وقت ارتكابو  –وعمى ىذا األساس، اىتمت بعض القوانيف العقابية بالحالة النفسية لمجاني  
لمعقاب حيث 4ضمف نطاؽ األعذار القانونية المخففة3واتجيت إلى تنظيـ االستفزاز –لمجريمة 

تفيد مف العذر المخفؼ فاعؿ الجريمة الذي أقدـ مف ؽ.ع.األردني بأنو "يس 98نصت المادة 
عمييا بصورة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ وعمى جانب مف الخطورة أتاه المجني 
عميو"، وتطبيقا ليذا النص قضت محكمة التمييز األردنية في قرار ليا جاء فيو "إف قياـ المتيميف 
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 .034بن شٌخ لحسٌن، مرجع سابق، ص  

2
 .033، 034اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  

3
ٌعرف االستفزاز بأنه إثارة الغضب بعمل خطٌر ٌصدر عن المجنً علٌه بغٌر حق، وٌسبب فً المتهم ضعف السٌطرة الذاتٌة بشكل  

كرٌمش خضر الجورانً، عقوبة اإلعدام فً القوانٌن العربٌة "دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة"، دار الحامد للنشر  مفاجا ومؤقت. ناصر

 .013، ص 4114، 0والتوزٌع، عمان، األردن، ط 
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ٌة، جامعة المستنصرٌة، عمار تركً عطٌة، االستفزاز الخطٌر وأثره فً جرٌمة القتل العمد، المجلة السٌاسٌة والدولٌة، كلٌة العلوم السٌاس 

 .45، ص 4112، 2العراق، ع 



242 
 

، وكاف ذلؾ عمى درجة مف الخطورة بمياجمة المميز ضده الثاني وضربو بالسكاكيف والعصى
أدى إلى سورة الغضب لديو، يجعؿ مف إقدامو عمى ضرب المجني عميو بسكيف مشموال بأحكاـ 

مف قانوف العقوبات، ويكوف تعديؿ وصؼ التيمة المسندة إليو مف جناية إلى جنحة،  98المادة 
 . 1مف ذات القانوف في محمو" 97/2وفقا لحكـ المادة 

وحصر نطاقو  283إلى  277انوف الجزائري فقد نظـ عذر االستفزاز في المواد وبالنسبة لمق
في الجنايات والجنح فقط دوف المخالفات، ويتعمؽ األمر بجرائـ القتؿ والجرح والضرب التي 
يرتكبيا الجاني نتيجة تعرضو لضرب شديد مف أحد األشخاص، أو لدفع تسمؽ أو ثقب أسوار أو 

، 2لمنازؿ أو األماكف المسكونة أو ممحقاتيا إذا حدث ذلؾ أثناء النيارحيطاف أو تحطيـ مداخؿ ا
أو عند مفاجأتو في حالة تمبس بالزنا ويرتبط األمر في ىذه الحالة بالزوجيف، باإلضافة إلى جناية 

 الخصاء التي يرتكبيا الجاني بفعؿ وقوع ىتؾ عرض بالعنؼ عميو.  

حالة القتؿ الواقعة  -عذار القانونية جميعابؿ ومف نطاؽ األ –واستثنى مف نطاؽ تطبيقو 
التي جاء فييا "ال عذر إطالقا لمف يقتؿ أباه أو  282عمى أحد األصوؿ وذلؾ بصريح المادة 

أمو أو أحد أصولو"، مخالفا بذلؾ بعض التشريعات العربية التي أقرت بيذا العذر كالقانوف 
بيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز العراقية في المبناني واألردني والعماني والقطري والعراقي، وتط

إحدى قراراتيا بأف "ضرب المجني عميو لولده المتيـ بالعصا يعتبر استفزاز لممتيـ يجوز معو 
 .  3تخفيؼ عقوبة اإلعداـ إلى السجف المؤبد"

وترتيبا لذلؾ، فإف القاضي الجزائي إذا ما عرضت عميو إحدى الحاالت المذكورة أعاله 
باستفزاز الجاني وجب عميو تخفيض العقوبة عف الحد األدنى المقرر قانونا لمجريمة،  والتي تتعمؽ

فسمطتو مقيدة في ىذا الشأف إذ يتعيف عميو بقياـ العذر الحكـ بتخفيض العقوبة، وقد أوضحت 
                                                           

1
 .24د. فهد  ٌوسف الكساسبة، وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل، مرجع سابق، ص  

2
 من ق.ع الخاصة بحالة الدفاع شرعً. 21أما إذا حدث ذلك أثناء اللٌل تطبق أحكام الفقرة األولى من المادة  

3
 و ما بعدها. 013ً، مرجع سابق، ص ناصر كرٌمش خضر الجوران 
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مف ؽ.ع. الجزائري أثر ىذا العذر عمى العقوبة، حيث تخفض إلى الحبس مف سنة  283المادة 
( سنوات إذا تعمؽ األمر بجناية عقوبتيا اإلعداـ أو السجف المؤبد، 5مس )( سنة إلى خ1)

( إذا تعمؽ األمر بأية جناية أخرى، والحبس مف شير 2( أشير إلى سنتيف )6والحبس مف ستة )
( أشير إذا تعمؽ األمر بجنحة. وترجع العمة مف وراء تخفيؼ العقوبة إلى 3( إلى ثالثة )1)

وما يصاحبيا مف انفعاؿ نفسي شديد يضعؼ مف سيطرتو وتحكمو في الحالة النفسية لمجاني 
 .  1إرادتو فيندفع إلى إتياف جريمتو دوف تدبر أو ترو أو تقدير لمخاطر فعمو

لى جانب الظروؼ الشخصية فإنو ينبغي عمى القاضي معرفة العوامؿ البيئية المحيطة  وا 
، فكثيرا ما يكوف لمتفكؾ 2ارتكاب الجريمة بالجاني والتي قد يكوف ليا تأثير في سموكو وميمو نحو

، فالشخص الذي يشب في غير 3العائمي دورا في انحراؼ الفرد وسقوطو في ىاوية اإلجراـ
أحضاف أمو لوفاتيا أو انفصاليا عف والده، سيصيبو نوع مف االضطراب يؤثر عمى نفسيتو 

 .4مييأ عمى عتبة اإلجراـوسموكو، وىو ما يجعمو فريسة سيمة لمظروؼ الجنائية التي تجعمو 

ومف ناحية أخرى، فإف الحالة المعيشية لمجاني غالبا ما تكوف سببا في ولوجو إلى عالـ 
اإلجراـ، إذ تؤثر في سموكو وتدفعو إلى ارتكاب جريمتو عمى غير إرادتو، وىذا ما حدا بكثير مف 

يد العقوبة، حيث نجد القانوف التشريعات الجنائية إلى التعويؿ عمى الحالة المعيشية لمجاني في تفر 
إلى فقر الجاني، وكذلؾ القانوف الدانمركي الذي يتحدث عف  46/6النمساوي يشير في المادة 
( والقانوف اليوناني الذي يجعؿ مف السيرة الشخصية والعائمية 70المادة الحالة المعيشية لمجاني )

                                                           
1

صالح عبٌد محمد الغول، األعذار القانونٌة "دراسة مقارنة"، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه، كلٌة ، 141د. كامل السعٌد، مرجع سابق، ص  

 . 032الحقوق، جامعة المنصورة، دون ذكر السنة، ص 

2
 .404، ص 0441، 4كمة، بغداد، العراق، ط د. محمد شالل حبٌب، أصول علم اإلجرام، مطبعة دار الح 

3
اب، ٌحً خٌر هللا عودة، البٌبة والسلوك اإلجرامً، "دراسة نظرٌة فً األنثروبولوجٌا الجنابٌة"، قسم األنثروبولوجٌا التطبٌقٌة، مجلة اآلد 

 .214، 210، ص 012كلٌة اآلداب، جامعة بغداد، العراق، ع 

4
 . 223، ص د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق 
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ذي يجيز تخفيؼ العقوبة بموجب والمينية مف الظروؼ المخففة لمعقوبة، والقانوف الروسي ال
 . 1لقسوة الظروؼ العائمية والشخصية لمجاني 38/3المادة 

بيد أنو إذا كانت ىذه التشريعات تسمح بتخفيؼ العقوبة نظرا لفقر الجاني إال أننا نجد أف 
محكمة التمييز األردنية قد ذىبت مذىبا مغايرا حيث قضت بأف "فقر المشتكي عميو وعدـ تمكنو 

لحة ذوي المجني عميو، أو مجرد احتماؿ وقوع مصالحة بينو وبينيـ ال يمكف اعتباره مف مصا
 .2مبررا معقوال  لمتخفيؼ"

ونحف مف وجية نظرنا، نؤيد ما جاء في قرار محكمة التمييز األردنية بشأف فقر الجاني 
العقوبة عمى  ومدى اعتباره كظرؼ يراعيو القاضي أثناء تقدير العقوبة، إذ ال يعقؿ أف يتـ تخفيؼ

جناة عمى ىذه الحالة أف تتحوؿ إلى تشجيع الأساس توافر حالة الفقر لدى الجاني ألف مف شأف 
يمكف لمقاضي أف يعتد بيذا  تثنى مف ذلؾ الطفؿ الجانح حيثارتكاب الجرائـ، عمى أنو يس

 الظرؼ عند تحديد عقوبتو.

 المطمب الثاني: ضوابط متعمقة بسموك الجاني

ة القاضي الجزائي لشخصية الجاني ال تكتمؿ إال بالوقوؼ عمى سموكو اإلجرامي إف دراس
سواء المعاصر أو الالحؽ لمجريمة وذلؾ الستظيار مدى خطورتو التي عمى ىدييا يمارس 
سمطتو التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة لشخصية الجاني، فقد يسمؾ ىذا األخير بعد ارتكابو 

نو الكشؼ عف اضمحالؿ خطورتو سواء تمثؿ ىذا السموؾ في توبة صادقة الجريمة سموكا مف شأ
أو إصالح لألضرار المترتبة عف جريمتو، وعمى العكس مف ذلؾ قد يدؿ مسمكو في تنفيذ العمؿ 

 .  3اإلجرامي أو إخفاء آثاره عف استفحاؿ نزعتو اإلجرامية

                                                           
 .43نقال عن د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص   1

 .33د. فهد ٌوسف الكساسبة، وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل، مرجع سابق، ص   2

3
 .242د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق،  
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ينبغي عمى القاضي  وعمى ىذا األساس، فإف الضوابط المتعمقة بسموؾ الجاني والتي
مراعاتيا في تقديره لمعقوبة تتمثؿ في السموؾ المعاصر لمجريمة ) الفرع األوؿ( والسموؾ الالحؽ 

 ليا ) الفرع الثاني(.  

 الفرع األول: السموك المعاصر لمجريمة

قد يتخذ سموؾ الجاني في مراحؿ ارتكاب الجريمة صور عديدة تتمثؿ في السموؾ السابؽ 
حؽ، ويقصد بالسموؾ المعاصر لمجريمة عدـ االكتراث الذي يرافؽ ارتكابيا، والمعاصر والال

والقسوة والعنؼ، وغيرىا مف المظاىر التي مف شأنيا أف تفصح عف وجود نزعة إجرامية لدى 
الجاني، أو ما قد يبديو ىذا األخير أثناء قيامو بالجريمة مف خوؼ وتردد مما يظير عدـ 

 . 1استفحاؿ خطورتو

المعاصر ىو نفسو السموؾ المادي المكوف لمجريمة وقد يكوف سموكا آخر يعاصر  والسموؾ
السموؾ التنفيذي الذي تقـو بو الجريمة ويمثؿ ركنيا المادي، لكنو يرتكب أثناء تنفيذ السموؾ 
اإلجرامي األصمي، المتمثؿ بالركف المادي لمجريمة، ويمكف لمقاضي استجالء خطورة الجاني مف 

موكو وقت ارتكاب الجريمة، فإف كاف تصرفو يتسـ بقسوة وفظاظة واستيتار، فإف ذلؾ مف خالؿ س
 .2شأنو أف يعكس سوء خمقو وشذوذ طباعو مما يدؿ عمى خطورتو ويبرر مؤاخذتو بشدة

فالخطورة اإلجرامية تتناسب طرديا مع درجة إصرار الجاني الذي يكشؼ عنو مسمكو لدى 
كوف درجة ىذه الخطورة عالية كمما انطوى أسموبو في تنفيذ جريمتو تنفيذ األفعاؿ اإلجرامية، وت

                                                           
1

 .30، قرٌمس سارة، ص 220، ص نفس المرجع 

2
ي، السلوك الالحق على إتمام الجرٌمة فً القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة، دار الحامد للنشر معمر خالد عبد الحمٌد سالمة الجبور 

 .55 – 53، ص.ص 4103، 0والتوزٌع، عمان، األردن، ط 
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عمى عدـ اكتراث أو ازدراء بالمجني عميو، أو قسوة بالغة، أو طرؽ وحشية، أو االنتقاـ مف 
 .1المجني عميو

وفي ىذا السياؽ، فقد اىتـ المشرع الجزائري في بعض الحاالت بالسموؾ المعاصر لتنفيذ 
الظروؼ التي توجب عمى القاضي تشديد العقوبة، ونذكر مف ذلؾ استعماؿ الجريمة واعتبره مف 

مف ؽ.ع  262التعذيب واألعماؿ الوحشية في ارتكاب جريمة القتؿ المنصوص عمييا في المادة 
التي جاء فييا "يعاقب باعتباره قاتال كؿ مجـر ميما كاف وصفو استعمؿ التعذيب أو ارتكب 

، فالمشرع اعتبر أعماؿ التعذيب التي تقترف بارتكاب جريمة القتؿ أعماال وحشية الرتكاب جنايتو"
سببا مشددا لمعقاب ألف الجاني الذي يستعمؿ التعذيب مع المجني عميو ينـ عف شراسة وىمجية 
تؤكد عمى وجود خطورة إجرامية لديو، وبالتالي يستحؽ تشديد العقوبة بحقو ورفعيا إلى اإلعداـ 

لمقتؿ  263/3دال مف السجف المؤبد وىي العقوبة المقررة وفقا لممادة مف ؽ.ع ب 262طبقا لممادة 
 العمد بدوف تعذيب. 

التي تعاقب باإلعداـ عمى  مف ؽ.ع 549/4وقد أخذ بذلؾ أيضا المشرع المبناني في المادة 
القتؿ المقصود إذا أقدـ المجـر عمى أعماؿ التعذيب والشراسة نحو األشخاص، وقد قضي تطبيقا 

أعماؿ التعذيب والشراسة تتوافر حيف يقدـ المتيـ عمى تمرير سيارتو عمى جسد المجني  لذلؾ أف
، وفي التشريع الفرنسي يتعيف عمى القاضي رفع عقوبة السرقة مف الحبس لمدة 2عميو بعد صدمو

إلى السجف المؤبد  مف ؽ.ع 3-311 المقررة في المادةألؼ يورو  45( سنوات وغرامة 3ثالث )
بمقتضى  ألؼ يورو إذا رافؽ ارتكابيا استعماؿ الجاني لمتعذيب أو أعماؿ ىمجية 150وغرامة 
 .3مف ؽ.ع 10 -311المادة 

                                                           
1

 .15، د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص 224د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

2
 (.10، )الهامش رقم 021نقال عن د. علً عبد القادر القهوجً، مرجع سابق، ص  ،43/14/0440محكمة جناٌات لبنان، تارٌخ  

3
 Art 311-10 du C.P.P.F « Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros 

d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de 

tortures ou d'actes de barbarie ». 
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كذلؾ تكوف درجة ىذه الخطورة عالية إذا ما ارتكبت الجريمة بطريقة الغدر أو الخداع مثمما 
كمة مف ىو الحاؿ في جريمة التسميـ التي تشددت التشريعات الجنائية في العقاب عنيا، والح

تشديد العقاب ىي ما ينبني عمى القتؿ بيذه الطريقة مف غدر وخديعة الجاني بالمجني عميو الذي 
 .1قد وثؽ بو وبأسموب خفي يعجزه عف الدفاع عف نفسو

ومما يستشؼ منو أيضا عمى الميؿ اإلجرامي لمجاني ىو تغمبو عمى الصعوبات التي 
خفاء ما تعترض تنفيذ جريمتو، وسعيو إلى عرقمة المجن ي عميو في التخمص مف آثار الجريمة وا 

يكشؼ عنيا، بما في ذلؾ إرىاب شيود اإلثبات، والمجوء إلى الخداع والحيؿ عند القياـ بإجراءات 
التحقيؽ، ومحاولة إلصاؽ التيمة بالغير عف طريؽ تضميؿ القضاة بأدلة كاذبة، وعدـ اىتمامو 

األساليب ينبغي أف تكوف محؿ اعتبار القاضي  بإصالح األضرار الناشئة عف جريمتو، فكؿ ىذه
الجزائي عند تقديره لمعقوبة الواجبة التطبيؽ عمى الجاني والتي مف شأنيا إلقاء الضوء عمى 

 ، مما يساعد في تحديد العقاب المالئـ لو. 2شخصيتو ومدى خطورتو

 الفرع الثاني: السموك الالحق لمجريمة

طرأ بعض االعتبارات المتعمقة بسموؾ الجاني، مما قد يحدث بعد ارتكاب الجريمة، أف ت
يكوف لو أثر في تقدير العقوبة بالتخفيؼ أو التشديد، نظرا لما تكشؼ عنو تمؾ االعتبارات مف 

، ويقصد بالسموؾ الالحؽ لمجريمة كؿ تصرؼ يقع عقب إتماـ 3خطورة الجاني، أو عدـ خطورتو
 .  4ياالجريمة ولو صمة بيا مف شأنو أف يترؾ أثرا في

                                                           
1

 (.0، )الهامش رقم 0352رنا العطور، المسؤولٌة الجنابٌة عن تقدٌم مواد سامة أو ضارة، مرجع سابق، ص  

2
 .003، اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 223و  224د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص  

3
 .20مرجع سابق، ص  د. عبد الفتاح خضر، 

4
 .31معمر خالد عبد الحمٌد سالمة الجبوري، مرجع سابق، ص  
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فالسموؾ الالحؽ يرتبط أساسا بمجموع التصرفات التي يقوـ بيا الجاني عقب ارتكابو 
، والتي ينبغي عمى القاضي 1لمجريمة سواء حياؿ السمطات العامة أو المجني عميو و ذويو

 الجزائي أف يعوؿ عمييا وىو بصدد ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة المناسبة لخطورة الجاني.

تبميغ واالعتراؼ بالجريمة إحدى التصرفات التي يقـو بيا الجاني نحو السمطات ويشكؿ ال
العامة بعد االنتياء مف تنفيذ مشروعو اإلجرامي، ويقصد بالتبميغ عف الجريمة إخطار السمطات 

، أما 2العامة بوقوع الجريمة واإلرشاد عف مرتكبييا بغية تقديميـ والقبض عمييـ تمييدا لمحاكمتيـ
ؼ فنعني بو إقرار الجاني عمى نفسو بصحة الوقائع المنسوبة إليو كميا أو بعضيا، والشؾ االعترا

أف مثؿ ىذا السموؾ الذي يقدـ عميو الجاني إنما يكشؼ لمقاضي عف قدر ضئيؿ مف الخطورة 
الكامنة في شخصيتو، كما أنو يسيؿ ميمة العدالة في مالحقة الجريمة والتعرؼ عمى بقية 

والقبض عمييـ، مما يبرر أخذ الجاني بأسباب الرأفة وبالتالي تخفيؼ العقوبة المساىميف فييا 
 . 3الواجبة التطبيؽ

وتأسيسا عمى ذلؾ، فقد أولت القوانيف العقابية لمتبميغ عف الجريمة قدرا مف األىمية، 
واعتبرتو كضابط يعتمد عميو القاضي في تخفيؼ العقوبة، ومف ذلؾ القانوف الجزائري الذي أقر 

التي نصت في فقرتيا  92ذا التخفيؼ بالنسبة لممبمغ عف جريمة أمف الدولة بمقتضى المادة ى
الثانية بأنو "وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كاف اإلبالغ قد حصؿ بعد انتياء التنفيذ أو الشروع 

لؾ فيو، ولكف قبؿ بدء المتابعات"، وأضافت الفقرة الثالثة مف ذات المادة "وتخفض العقوبة كذ
درجة واحدة بالنسبة لمفاعؿ إذا مكف مف القبض عمى الفاعميف أو الشركاء في نفس الجريمة أو 

 في جرائـ أخرى مف نفس النوع ونفس الخطورة وذلؾ بعد بدء المتابعات". 

                                                           
1

 .43د. لرٌد محمد أحمد، مرجع سابق، ص  

2
 . 123، ص 0432د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات "القسم الخاص"، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د.ر.ط،  

3
 .223سابق، ص  د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع 
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والمالحظ عمى ىذا النص القانوني أف المشرع الجزائري أوجب عمى القاضي الجزائي 
بمغ بما ال مجاؿ فيو إلعماؿ سمطتو التقديرية إذا ما توافرت تخفيؼ العقوبة عمى الجاني الم

شروطو، وىو ما يستشؼ مف خالؿ عبارة "تخفض"، عمى أنو ال يجوز لمقاضي إفادة الجاني بيذا 
التخفيؼ إال إذا تـ اإلبالغ قبؿ المتابعة في الحالة األولى، وبعد الشروع في المتابعة في الحالة 

مقدار ىذا التخفيض بدرجة واحدة، وبالتالي فإنو ال يستطيع القاضي إذا الثانية، وقد حدد المشرع 
باعتباره عذر قانوني  1توافر ىذا العذر أف ينكر وجوده أو أف يمتنع عف تخفيؼ العقاب بناء عميو

 مخفؼ.

كما منح المشرع الجزائري ىذا التخفيؼ أيضا في قوانيف خاصة مثمما ىو الحاؿ بالنسبة 
ف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا لقانوف الوقاية م

 المادة(، وقانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو )28 المادة(، وقانوف مكافحة التيريب )31المادة)
49/2.) 

وقد سار القانوف األردني عمى ذات النيج حيث ألـز القاضي بتخفيؼ العقوبة بالنسبة 
يشترؾ في مؤامرة عمى أمف الدولة ويتيح فرصة إلقاء القبض عمى الفاعميف قبؿ لمجاني الذي 

(، وكذلؾ لمف يتيح لمسمطة إلقاء القبض 3/ؼ109المادة إتماـ الجريمة أو حتى بعد إتماميا )
عمى سائر المجرميف مف مرتكبي جنايات تقميد ختـ الدولة وتزوير العالمات الرسمية وأوراؽ 

 . 2(259/2المادة ع )البنكنوت أو الطواب

والحكمة مف إقرار ىذا العذر المخفؼ ىو تشجيع لبعض الجناة عمى الرجوع عف إجراميـ 
لقاء القبض عمى كؿ المساىميف  .3أو مكافأتيـ عمى اعترافيـ، بغية تسييؿ اكتشاؼ الجريمة وا 

                                                           
1
 Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, T 1, Droit pénal général, Economica, 

, 2000,  p 700Ed 
ème

7paris, France, . 

2
 .13سٌد مصطفى محقق داماد، سامر القضاة، مرجع سابق، ص  

3
 .014لٌلى سوٌاد، مرجع سابق، ص  
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فيؼ والجدير باإلشارة، أف أثر االعتراؼ أو اإلبالغ عف الجريمة ال يقتصر فقط عمى تخ
، 179، 92/1العقوبة بؿ قد يمتد إلى اإلعفاء منيا كمية، عمى النحو المنصوص عميو في المواد 

مف قانوف الوقاية مف المخدرات،  30مف ؽ.ع، والمادة  404، 301/2، 205/2، 199
 مف قانوف الفساد. 49/1باإلضافة إلى المادة 

، مبادرتو إلى إصالح ومف صور السموؾ الالحؽ أيضا والذي يشير إلى ندـ الجاني
األضرار المترتبة عمى جريمتو أو تعويض المجني عميو أو عائمتو، أو إرجاع األشياء المسروقة 
قبؿ المحاكمة مف تمقاء نفسو، إذ ال ريب في أف مثؿ ىذه التصرفات التي قد يقدـ عمييا الجاني 

ب الفقو إلى تسميتيا بعد تنفيذ مشروعو اإلجرامي سواء نحو المجني عميو أو ذويو والتي ذى
"بالتوبة اإليجابية"، مف شأنيا أف تثبت لمقاضي بوضوح أف الجاني ليس عمى درجة كبيرة مف 
الخطورة، ومف ثـ فإنو مف العدالة أف يأخذ القاضي الجزائي بيذا السموؾ كضابط في معاممتو 

 .   1حوبالرأفة، وذلؾ لدفع الجاني إلى عدـ العودة إلى اإلجراـ وبغية تحقيؽ إصال

ونظرا لمدور الكبير الذي تؤديو التوبة في تقميص العود الجنائي والمساىمة في إعادة تأىيؿ 
الجناة نفسيا ومعنويا، فقد اعتدت بيا بعض التشريعات في تخفيؼ العقوبة عمى الجاني، حيث 

مف ؽ.ع. السويسري عمى القاضي تخفيؼ العقوبة إذا أظير الجاني مف  48فرضت المادة 
 .2اتو توبة صادقة، السيما إذا قاـ بإصالح الضرر بقدر يمكف أف يتوقع منوتصرف

وبالرجوع إلى أحكاـ القانوف الجزائري نجده قد نص عمى التوبة كعذر قانوني مخفؼ لمعقوبة 
بالنسبة لمرتكب جناية الخطؼ أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج  294بموجب المادة 

ء في فقرتيا األولى "يستفيد الجاني مف األعذار المخففة حسب طواعية عف الضحية، حيث جا

                                                           
1

وما بعدها، اسمهان عبد الرزاق، مرجع  222، د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع سابق، ص 24خضر، مرجع سابق، ص  د. عبد الفتاح 

 .35، جواهر الجبور، مرجع سابق، ص 003سابق، ص 

2
 Art 48 du code pénal suisse «  Le juge atténue la peine: d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir 

sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui ». 
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مف ىذا القانوف إذا وضع فورا حد لمحبس أو احجز أو الخطؼ"، وقد حددت  52مفيوـ المادة 
 ، مقدار التخفيض حسب مواعيد اإلفراج عمى الوجو األتي:4، 3، 2الفقرات 

مف يـو االختطاؼ أو القبض أو  إذا انتيى الحبس أو الحجز بعد أقؿ مف عشرة أياـ كاممة
الحبس أو الحجز وقبؿ اتخاذ أية إجراءات، تخفض العقوبة إلى الحبس مف سنتيف إلى خمس 

لى الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف في  293سنوات في الحالة المنصوص عمييا في المادة  وا 
 . 292و  291الحالتيف المنصوص عمييما في المادتيف 

لحجز بعد أكثر مف عشرة أياـ كاممة مف يـو االختطاؼ أو القبض أو إذا انتيى الحبس أو ا
الحبس أو الحجز وقبؿ الشروع في عممية التتبع، فتخفض العقوبة إلى الحبس مف خمس سنوات 

لى الحبس مف سنتيف إلى  293إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عمييا في المادة  وا 
 خمس سنوات في جميع الحاالت األخرى.

ض العقوبة إلى السجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عمييا وتخف
لى السجف المؤقت مف عشرة إلى عشريف سنة في  293في الفقرة األولى مف المادة  مكرر، وا 
 مف نفس المادة.  3و 2الحاالت الواردة في الفقرتيف 

عف خطورة بالغة لشخصية  وتباعا لما سبؽ، فإنو إذا كاف السموؾ الالحؽ لمجريمة يكشؼ
الجاني، فممقاضي أف يعد ذلؾ سببا لتشديد العقوبة عميو ومثالو قياـ الجاني بإخفاء معالـ 

صالح األضرار الناشئة الجريمة، وعدـ الشعور بأي رثاء ألسرة الضحية، أو عدـ التفكير في إ
تضميؿ المحكمة،  ، وتصرفو أثناء التحقيؽ والمحاكمة بصورة يتضح منيا محاولةعف الجريمة

ساءة األدب في مجمس القضاء، أو التمثيؿ بالمجني عميو، أو عدـ شعوره بالندـ عمى ارتكاب  وا 
جريمتو، وما إلى ذلؾ مف الدالالت التي تعبر عف عدـ إحساسو بالوازع الديني، أو الخمقي، أو 

بعيف االعتبار في الشعور اإلنساني، فكؿ ىذه التصرفات ينبغي عمى القاضي الجزائي أف يأخذىا 
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والتي  تقديره لمعقوبة ألنيا أمارات مف شأنيا أف توحي لمقاضي بخطورة الجاني وميولو اإلجرامية
 .    1تتعمؽ بمسمكو الالحؽ الذي يتبعو بعد ارتكابو لمجريمة

العقابية إلى تشديد عقوبة الجاني في حالة قيامو  ذا الشأف، فقد ذىبت بعض القوانيفوفي ى
المبناني الذي شدد عقوبة القتؿ إلى  و لجريمة القتؿ، كالقانوفالمجني عميو بعد ارتكاببالتمثيؿ ب

 إذا أقدـ المجـر عمى التمثيؿ بالجثة بعد القتؿ، وال 548/3األشغاؿ الشاقة المؤبدة طبقا لممادة 
لعمد الجزائري، فبالرغـ مف أف ىذا األخير رفع عقوبة القتؿ ا نجد مقابؿ ليذا الظرؼ في القانوف

إلى اإلعداـ عند قياـ الجاني بالتعذيب واألعماؿ الوحشية إال أنو لـ ينص عمى التمثيؿ بالجثة 
باعتباره سموؾ الحؽ يقتضي تشديد العقوبة، ومع ذلؾ فإنو يمكف لمقاضي أف يعتد بو في تقدير 

يكشؼ عف  العقوبة برفعيا إلى الحد األقصى، ذلؾ ألف تمثيؿ الجاني بجثة المجني عميو بعد قتمو
 .  2مدى ما تنطوي عميو نفسيتو مف وحشية وقسوة يستحؽ بسببيا تشديد العقوبة عميو

ومما سبؽ، يمكف القوؿ أف لسموؾ الجاني أثر في تقدير العقوبة إما بتخفيفيا أو تشديدىا 
تبعا لمسمؾ الجاني المعاصر أو الالحؽ لمجريمة والذي مف شأنو أف يستظير لمقاضي الجزائي 

خطورة التي ينطوي عمييا الجاني ومف ثـ اتخاذىا كأساس لتحديد العقوبة التي تتناسب مدى ال
 وطبيعة ىذا السموؾ.

وبعد أف انتيينا مف بياف الضوابط التي ينبغي عمى القاضي الجزائي مراعاتيا وىو بصدد 
مالية يخضع  كعقوبة 3تقدير العقوبة السالبة لمحرية، فإننا نود اإلشارة أف تقدير القاضي لمغرامة

عالوة عمى الضوابط التي سبؽ شرحيا في ىذا الفصؿ والمتصمة بجسامة الجريمة وشخصية 
قانوف مف  109الجاني إلى ضابط المركز المالي لممحكـو عميو، وىو ما أشارت إليو المادة 

                                                           
1

، د. فهد ٌوسف الكساسبة، وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح والتأهٌل، مرجع سابق، ص 24د. عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص  

 .003ق، مرجع سابق، ص ، اسمهان عبد الرزا402، د. محمد أحمد حامد، مرجع سابق، ص 40

2
 .022د. علً عبد القادر القهوجً، شرح قانون العقوبات "القسم الخاص"، مرجع سابق، ص  

3
بأنها "إلزام المحكوم علٌه بأن ٌدفع إلى  41لقد عرفت بعض القوانٌن العقابٌة الغرامة ومن بٌنها القانون العراقً الذي نص فً المادة  

 ن فً الحكم...".الخزٌنة العامة المبلغ المعٌ
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التي نصت عمى أنو "...وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز 1اليمني الجرائـ والعقوبات
مف ؽ.ع. العراقي التي جاء فييا " وتراعي المحكمة  91االقتصادي لمجاني..."، وأيضا المادة 

 في تقدير الغرامة حالة المحكـو عميو المالية...".

أف سمطة القاضي الجزائي في تقدير الغرامة مقيدة بضابط  ،ويفيـ مف ىذيف النصيف
ر القدر الالـز بيف الحديف األدنى واألعمى الوضع المالي لممحكـو عميو، فالقاضي ال يمكنو اختيا

لمغرامة إال بالشكؿ الذي يتناسب مع قدرة الجاني المالية وظروفو ودرجة جسامة جريمتو، وذلؾ 
 مف جية وعادلة مف جية أخرى.  2بغية جعميا قابمة لمتنفيذ

غير  والجدير بالذكر أف التشريع الجزائري لـ يشر إلى ىذا الضابط في نصوصو العقابية،
بو عند مباشرة سمطتو في تقدير الغرامة بيف حدييا  األخذأف ىذا ال يمنع القاضي مف 

 المنصوص عمييما قانونا بيدؼ الوصوؿ إلى التقدير السميـ والعادؿ ليذه العقوبة.

وقبؿ أف نختـ الحديث عف ضوابط سمطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، يجدر بنا 
عمى الضوابط التي سبؽ شرحيا فقد فرضت بعض التشريعات العقابية  إلى أنو وعالوة اإلشارة

ونذكر منيا  ،لعقابورة االلتزاـ بالتسبيب عند ممارسة سمطتو في تقدير اعمى القاضي ضر 
عمى أنو" يحكـ القاضي بالعقوبة التي يراىا مناسبة في  27التشريع الميبي الذي نص في المادة 

و أف يبيف األسباب التي تبرر تقديره، وال يجوز لو تعدي الحدود حدود ما نص عميو القانوف، وعمي
حواؿ التي يقررىا القانوف"، التي ينص عمييا القانوف لكؿ عقوبة بزيادتيا أو إنقاصيا إال في األ

التحقؽ مف أف القاضي ال يمارس بلمحكمة النقض  والشؾ أف ىذا الضابط مف شأنو السماح
 ره لمعقوبة قد جاء طبقا لممعايير التي حددىا القانوف.سمطتو عمى نحو تحكمي وأف تقدي

                                                           
1

 بشأن الجرابم والعقوبات.   0442أكتوبر  04صادر بتارٌخ  04قانون رقم  

2
 .114د. كامل السعٌد ، مرجع سابق، ص  
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ال يعد مسألة موضوعية  التفريد العقابي في ظؿ التشريع الميبيوبالتالي يمكف القوؿ أف 
مو فيما يتعمؽ باختيار مطمقة يستقؿ بتقديرىا القاضي الجزائي بؿ أف القاضي ممـز بتسبيب حك

تشريع الجزائري حيث يتمتع القاضي بسمطة مطمقة في عقوبة، بخالؼ الحاؿ بالنسبة لموتقدير ال
تقدير العقوبة دونما حاجة إلى تسبيب أو تبرير، وىو األمر الذي مف شأنو أف يفتح باب التعسؼ 

 .   قابتياأماـ القاضي وعدـ السماح لممحكمة العميا مف بسط ر 
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 الفصل الثاني

 بتدابير األمن سمطة التقديرية لمقاضي الجزائي المتعمقةلضوابط ا

، وقد 2الصورة الثانية لمجزاء الجنائي التي تطبؽ إلى جانب العقوبة 1تشكؿ تدابير األمف
وحيث اقتضى ، ظيرت في القوانيف الوضعية بعد أف عجزت العقوبة في الحد مف ظاىرة اإلجراـ

ـ والجريمة، تطور الفكر العقابي تغييرا في أىداؼ الجزاء الجنائي وفي أساليب التعامؿ مع اإلجرا
ويرجع الفضؿ في اكتشاؼ ىذه التدابير إلى المدرسة الوضعية التي استطاعت إرساء معالميا 

سباغيا بالطابع الجنائي في نظرية عامة وضعت فييا أسس تمؾ التدابير وحددت عناصرىا  .3وا 

ىذه وتستيدؼ تدابير األمف مواجية الخطورة اإلجرامية لدى الجاني والقضاء عمييا، وبما أف 
الخطورة غير مستقرة، فيي تختمؼ في مداىا مف مجـر آلخر، فإف ذلؾ يستمـز منح القاضي 

، لكف ىذه السمطة 4الجزائي سمطة تقديرية مناسبة إزاء النطؽ بيذه التدابير حتى تفي بأغراضيا
ليست متروكة لمطمؽ تقدير القاضي وذلؾ نظرا لما ينطوي عميو مضموف ىذه التدابير مف 

وؽ األفراد وحرياتيـ، لذا كاف مف الضروري أف يحاط تطبيقيا بمجموعة مف الضوابط مساس بحق
 التي تكفؿ احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات.

                                                           
1

ٌقصد بتدابٌر األمن مجموعة اإلجراءات التً تواجه الخطورة اإلجرامٌة الكامنة فً شخص مرتكب الجرٌمة والهادفة إلى حماٌة  

المجرم من العودة إلى ارتكاب جرابم جدٌدة.  د. فهد ٌوسف الكساسبة، وظٌفة العقوبة ودورها فً اإلصالح  المجتمع، عن طرٌق منع

 .45والتأهٌل، مرجع سابق، ص 

2
مدحت الدبٌسً، سلطة القاضً الجنابً فً وقف تنفٌذ العقوبة ووقف تنفٌذ الحكم الصادر بها، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر،  

 .22،  ص 4114د.ر.ط، 

3
راشد بن حمد البلوشً، خالد بن احمد الشعٌبً، التدابٌر االحترازٌة فً التشرٌع الجزابً العمانً بٌن النظرٌة والتطبٌق، مجلة اآلداب  

 .2، ص 4104، 3والعلوم االجتماعٌة، كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، ع 

4
در القهوجً، شرح قانون العقوبات، القسم العام "المسؤولٌة الجنابٌة والجزاء الجنابً"، منشورات الحلبً الحقوقٌة، د. علً عبد القا 

 .331، ص 4110، 0بٌروت، لبنان، ط 
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ومما تقدـ، فإف القاضي الجزائي يخضع أثناء مباشرة سمطتو التقديرية في تطبيؽ تدابير األمف 
تتمثؿ في ضوابط عامة وأخرى  لجممة مف الضوابط التي يتعيف عميو احتراميا ومراعاتيا والتي

 خاصة.

المبحث   ، نتناوؿ فيوعمى ضوء ما تقدـ، فإف دراستنا ليذا الفصؿ سوؼ تكوف في مبحثيف
   .لتدابير األمف خاصةالضوابط الالمبحث الثاني وفي  لتدابير األمف عامةالضوابط ال األوؿ
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 لتدابير األمن عامةالضوابط الالمبحث األول: 

الجزائي لسمطتو التقديرية في تطبيؽ تدابير األمف عمى المتيـ الماثؿ أمامو  إف مباشرة القاضي
مقيدة بمراعاة ضوابط تشترؾ فييا كافة التدابير بصفة عامة أيا كاف نوعيا، وطالما أف الغرض 
مف ىذه التدابير ىو مواجية الخطورة اإلجرامية لدى الجاني لمحيمولة دوف ارتكاب جريمة في 

توافر الخطورة اإلجرامية يعد الضابط األساسي لفرض تدابير األمف، بؿ ىي  ، فإف1المستقبؿ
معيار تحديد نوع التدبير وأحكامو، غير أف الخطورة اإلجرامية ال يمكف القوؿ بتوافرىا لدى 
شخص معيف، إال إذا وجدت قرائف تشير إلى احتماؿ إقدامو عمى ارتكاب جريمة في المستقبؿ، 

 . 2السابقة المرتكبة مف طرؼ الشخصولعؿ أبرزىا الجريمة 

ووفقا لما تقدـ، فإف ىناؾ ضابطيف أساسيف يتوجب عمى القاضي االلتزاـ بيما إلمكاف تطبيؽ 
تدابير األمف، وىما الجريمة السابقة مف جية، والخطورة اإلجرامية مف جية أخرى، وعمى ىذا 

مب األوؿ لمجريمة السابقة، األساس، ارتأينا أف نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نخصص المط
 ونفرد الثاني لمخطورة اإلجرامية. 

 المطمب األول: الجريمة السابقة

يذىب معظـ الباحثيف في عمـ العقاب، وكذلؾ الغالبية العظمى مف التشريعات إلى أف تدابير 
، وىو األمر الذي يشكؿ 3األمف ال يجوز توقيعيا عمى شخص ما لـ يرتكب بالفعؿ جريمة سابقة

                                                           
1

، 4114، 0، ع 31رنا العطور، العقوبة والمفاهٌم المجاورة، دراسات علوم الشرٌعة والقانون، الجامعة األردنٌة، عمان، األردن، المجلد  

 .442ص 

2
 د. فتوح عبد هللا الشاذلً، د. علً عبد القادر القهوجً، علم اإلجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 

 .032، ص 0444

3
 .3، ص 4113ٌناٌر ، 2د. أسعد عبد الحمٌد إبراهٌم، التدابٌر الوقابٌة فً القانون الجنابً، مجلة جامعة شندي، السودان، ع  
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فضا لفكرة المجـر بالطبيعة أو بالميالد التي بمقتضاىا، يمكف توقيع تدابير األمف عمى الشخص ر 
 .1الذي لـ يرتكب جريمة طالما أف ارتكابيا يبدو محتمال أو ممكف الوقوع

وترتيبا لذلؾ، فإف تدابير األمف باعتبارىا جزاء جنائي ينطوي عمى تقييد لحرية المحكوـ عميو، 
القاضي عند تطبيقيا االستناد إلى جريمة ارتكبيا الشخص والتي تشكؿ قرينة  فإنو يتوجب عمى

عمى خطورتو. ىذا ولما كاف مدار البحث حوؿ الجريمة السابقة كونيا أولى الضوابط التي تقيد 
السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي أثناء فرض تدابير األمف، فإنو يستوجب منا توضيح المقصود 

ة ومف ثـ تحديد نوعيا ودرجة جسامتيا وذلؾ في فرعيف مستقميف، نتطرؽ في بالجريمة السابق
 الفرع األوؿ لمفيـو الجريمة السابقة، ونتناوؿ في الفرع الثاني نوع الجريمة ودرجة جسامتيا.

 الفرع األول: مفهوم الجريمة السابقة

الجزائي تدابير لقد اشترطت غالبية التشريعات العقابية ارتكاب جريمة عند تطبيؽ القاضي 
بأنو "ال يجوز فرض  السويسريؽ.ع. األمف وذلؾ كقاعدة عامة، حيث نصت المادة األولى مف 

مف  103/1وجاء في المادة  ،2عقوبة أو تدبير إال بسبب فعؿ يعاقب عميو القانوف صراحة"
قانوف في ؽ.ع. العراقي بأنو "ال يجوز أف يوقع تدبير مف التدابير االحترازية التي نص عمييا ال

 حؽ شخص، دوف أف يكوف قد ثبت ارتكابو فعال يعده القانوف جريمة".

وقد تـ إقرار ىذا المبدأ في مؤتمريف لمجمعية الدولية لمدفاع االجتماعي عقد أوليما في أنفرس 
، وأيضا المؤتمر الثاني لعمـ اإلجراـ الفرنسي المنعقد 1956والثاني في ميالنو سنة  1954سنة 

الذي نص عمى أف العقوبة وتدابير األمف يجب أف يكونا مف إعالف  1962ة في الريف سن
القاضي ولجريمة ارتكبت فعال، وأكدت عمى ذلؾ الحمقة الرابعة لقانوف العقوبات المنعقدة في 

                                                           
1

 .324د. فخري عبد الرزاق الحدٌثً، د. خالد حمٌدي الزعبً، مرجع سابق، ص  

2
 Art 1 du code pénal suisse « une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte 

expressément réprimé par la loi ». 
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، التي عكفت عمى موضوع التدابير االحترازية، واشترطت التخاذىا ضرورة 1969بغداد سنة 
 .1يا لفعؿ يعده القانوف جريمةارتكاب الشخص الذي يواجو ب

وباالنتقاؿ إلى أحكاـ القانوف العقابي الجزائري فإننا ال نجد نصا مماثال يشترط فيو المشرع 
صراحة الجريمة السابقة كضابط يمتـز القاضي بمراعاتو عند فرض تدابير األمف عمى 

يد اليدؼ الوقائي مف األشخاص، فالمادة الرابعة منو اقتصرت فقط في فقرتيا الرابعة عمى تحد
مف ذات القانوف يتضح لنا  49، 47، 21، غير أنو باستقراء نصوص المواد 2اتخاذ ىذه التدابير

أف المشرع قد أخذ بيذا الضابط حيث اشترط ارتكاب الشخص لجريمة حتى يمكف لمقاضي 
 تطبيؽ تدابير األمف سواء كاف ذلؾ بالنسبة لفئة البالغيف أو األحداث.   

الحظ بالنسبة التشريعات التي تطمبت صراحة توافر ارتكاب جريمة سابقة، أف ومف الم
نصوصيا جاءت عامة، إذ تصؼ الجريمة التي يجوز اتخاذ التدبير عند ارتكابيا بأنيا فعؿ يعده 

 .3القانوف جريمة، ويقصد بيذه األخيرة وفقا ليذا المفيـو الواقعة اإلجرامية التي يحددىا القانوف

فعؿ يعتبره القانوف جريمة نتائج ىامة يتعيف عمى  مى وضع المشرع ضابط ارتكابوقد ترتب ع
القاضي احتراميا منيا أف يكوف ىذا الفعؿ متسما بالصفة غير المشروعة وفقا لمقانوف الجنائي، 

، ونتيجة لذلؾ 4وتوافر ىذه الصفة مرىوف بخضوع الفعؿ لنص تجريمي وانتفاء أسباب اإلباحة
قاضي الجزائي توقيع تدابير األمف عند عدـ خضوع الفعؿ لنص التجريـ، لتجرده فإنو ال يجوز لم

مف الصفة غير المشروعة كاألعماؿ التحضيرية لمجريمة والشروع في جريمة ال يعاقب القانوف 

                                                           
1

، عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة "دراسة مقارنة"، المؤسسة 31سابق، ص  د. حاتم حسن موسى بكار، مرجع 

، سعداوي محمد صغٌر، السٌاسة الجزابٌة لمكافحة الجرٌمة "دراسة مقارنة بٌن التشرٌع 045، ص 0441، 0الوطنٌة للكتاب، الجزابر، ط 

ة لنٌل شهادة الدكتوراه فً األنثروبولوجٌا الجنابٌة، قسم الثقافة الشعبٌة، كلٌة اآلداب والعلوم الجنابً الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة"، رسال

 . 322، ص 4101 – 4114االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة، جامعة أبو بكر بلقاٌد، تلمسان، الجزابر، 

2
 من ق.ع الجزابري بأنه "لتدابٌر األمن هدف وقابً". 2الفقرة  2تنص المادة  

3
 .523، مرجع سابق، ص 4عبد هللا سلٌمان، شرح قانون العقوبات الجزابري، ج  

4
 .031د. محمد أحمد حامد، مرجع سابق، ص  
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عمى الشروع في ارتكابيا وكذا الفعؿ الواحد مف األفعاؿ التي تتطمب بتكرارىا جريمة االعتياد، 
 عاؿ ليست ذات صفة إجرامية.     فجميع ىذه األف

، فيذه 1كما ويتجرد الفعؿ مف الصفة غير المشروعة إذا خضع لسبب مف أسباب اإلباحة
األخيرة تنفي عف الفعؿ الصفة اإلجرامية ومف ثـ يصبح مباحا مما يحظر عمى القاضي أف يقرر 

 .2أي تدبير أمف عمى شخص ارتكب جريمة قتؿ في حالة دفاع شرعي

د مما تقدـ، أف الجريمة السابقة تعني أف يقدـ المتيـ عمى إتياف فعؿ خاضع لنص والمستفا
، وتبعا 3التجريـ، عمى أف يكوف ىذا الفعؿ مف الوجية الموضوعية متصفا بطابع عدـ المشروعية

لذلؾ فإف التساؤؿ يطرح حوؿ أركاف ىذه الجريمة، فيؿ يشترط توافر أركاف الجريمة كاممة حتى 
 مف تطبيؽ تدابير األمف؟      يتمكف القاضي

الواقع أف اعتبارات الفف القانوني المجرد تقتضي عدـ توقيع عقوبة أو تدبير أمف ضد شخص 
إال إذا توافرت أركاف الجريمة كاممة، بيد أف ىذه االعتبارات تصطدـ بمصمحة المجتمع في 

أركاف الجريمة كاممة  مواجية الخطورة اإلجرامية التي قد تتوافر في حؽ مف ال تتوافر لديو
كصغير السف أو المجنوف، ومف ثـ فإنو بخصوص تدابير األمف يكفي أف تقع الجريمة مف 
الناحية المادية حتى ولو لـ يتوافر الركف المعنوي، فتدابير األمف ال تفترض بالضرورة خطأ 

ولو كاف غير  جزائي يرتكبو شخص مسؤوؿ جزائيا ولكنيا تواجو حالة الخطورة الكامنة لدى الفرد
 .4مسؤوؿ

                                                           
1

وما  13، ص 0421، 0محمد شالل حبٌب، التدابٌر االحترازٌة "دراسة مقارنة"، الدار العربٌة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، ط  

 بعدها.

2
 .204، القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق، ص د. أكرم نشأت إبراهٌم 

3
 .312د. كامل السعٌد، مرجع سابق، ص  

4
كلٌة محمد سٌف النصر عبد المنعم، بدابل العقوبة السالبة للحرٌة فً التشرٌعات الجنابٌة الحدٌثة، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً الحقوق،  

 . )بتصرف(.341، ص 4112، الحقوق، جامعة القاهرة، مصر
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وتطبيقا لذلؾ، فإف المجنوف الذي يرتكب جريمة يخضع لتدبير أمف يناسب حالتو، وذلؾ بالرغـ 
مف تخمؼ الركف المعنوي بسبب عدـ مسؤوليتو مف الناحية الجزائية، ويجد ىذا التفسير أساسو 

رامية لدى شخص وسنده في العمة التي تتخذ مف أجميا تدابير األمف، وىي مواجية خطورة إج
 .1معيف حماية لممجتمع عف طريؽ القضاء عمى ىذه الخطورة

لكف إذا كانت مصمحة المجتمع في بعض الحاالت تتعارض مع اشتراط توافر كافة أركاف 
الجريمة وتتطمب التغاضي عف ركنيا المعنوي إال أنيا يجب أف ال تصيب الحريات العامة لمجرد 

 ، وبالتالي2الفعؿ، بؿ ينبغي أف تتوافر الجريمة في أفعاؿ محددة شبيات وأقواؿ ال ترقى إلى درجة
يمكف القوؿ أف الجريمة السابقة التي تعد مناط تطبيؽ تدابير األمف ىي كؿ فعؿ نص عميو 

 .3المشرع واعتبره جريمة سواء صدر مف شخص مسؤوؿ أو غير مسؤوؿ جزائيا

لفردية والحيمولة دوف االعتداء عمييا، ويبرر ضابط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات ا
ذلؾ أف توقيع القاضي تدبير أمف عمى شخص لـ يسبؽ لو مطمقا أف ارتكب جريمة، بحجة أف بو 
خطورة إجرامية تشير إلى احتماؿ ارتكابو جريمة في المستقبؿ، يعد اعتداء صارخا عمى الحريات 

 ف تقييد لحرية المحكـو عميو.، وذلؾ بالنظر لما تنطوي عميو تدابير األمف م4الفردية

فسبؽ ارتكاب الشخص جريمة يعد أىـ قرينة عمى توافر الخطورة اإلجرامية لديو بما يحتمؿ 
مف ؽ.ع. الميبي التي  135، وىو ما أكدتو المادة 5معو أف يرتكب جريمة أخرى في المستقبؿ

نظرا  -ؿنصت عمى أف "الشخص الخطر ىو مف يرتكب فعال يعده القانوف جريمة ويحتم
                                                           

1
 .03راشد بن حمد البلوشً، خالد بن احمد الشعٌبً، مرجع سابق، ص  

2
 .341محمد سٌف النصر عبد المنعم، مرجع سابق، ص  

3
سالمٌة، فاطمة بالطٌب، التدابٌر االحترازٌة بٌن المقاصد الشرعٌة والتطبٌقات القانونٌة، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً العلوم اإل 

  .  012، ص 4102 – 4103، 0تخصص شرٌعة وقانون، قسم الشرٌعة والقانون، كلٌة العلوم اإلسالمٌة، جامعة الجزابر 

4
، د. فتوح عبد هللا الشاذلً، علم اإلجرام وعلم 202د. أكرم نشأت إبراهٌم، القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن، مرجع سابق، ص  

 .345، ص 4100وعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، العقاب، دار المطب

5
 .03راشد بن حمد البلوشً، خالد بن احمد الشعٌبً، مرجع سابق، ص  
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ف لـ يكف مسؤوال  – 28لمظروؼ المبينة في المادة  أف يرتكب أفعاال أخرى يعدىا القانوف جرائـ وا 
 أو معاقبا جنائيا ...".

لذا فإف اشتراط الجريمة السابقة لتطبيؽ تدابير األمف ليس مبعثو اعتبارىا سببا ليذا التطبيؽ 
نما كونيا ظرفا كاشفا عف الحالة الخطرة لدى الجا ني، إذ الجريمة في ىذا المجاؿ ليا مظير وا 

، 1قانوني آخر باعتبارىا انتياكا لقاعدة قانونية، وفي الوقت نفسو تعتبر دليال كاشفا عف الخطورة
وفي ىذا السياؽ يذىب الفقيو غريسبيني إلى القوؿ بأف "الجريمة المرتكبة ىي أىـ القرائف عمى 

ثوؽ منو، في حيف أف األدلة األخرى ال تعدو أف تكوف الخطورة اإلجرامية فيي الدليؿ الوحيد المو 
توقعا باحتماؿ موجو إلى المستقبؿ، فالجريمة المرتكبة ىي داللة كاشفة عف نفسية مرتكبيا ومدى 

 .2خطورتو"

وترتيبا لذلؾ، إذا تبيف لمقاضي أف ىناؾ شخصا ما مقدـ عمى ارتكاب جريمة مستقبمية، دوف 
ا لممعنى الموضح سابقا، فإنو ال مجاؿ إلخضاعو إلى تدابير أف يسبؽ لو ارتكاب جريمة وفق

األمف، ذلؾ أف احتماؿ ارتكاب جريمة في المستقبؿ غير كاؼ بذاتو لممساس بحريات األفراد إف 
لـ تدعمو عالمات أو قرائف تشير إلى رجحاف ىذا االحتماؿ، وال توجد قرينة أكثر داللة مف سبؽ 

ؿ، فمف أجـر مرة يخشى أف يعود إلى اإلجراـ مف جديد وليس ارتكاب ىذا الشخص لجريمة بالفع
 األمر عمى ىذه الصورة بالنسبة لمف لـ يرتكب جريمة في السابؽ.

وبالتالي فإنو مف غير المعقوؿ أف يكوف توقيع القاضي لتدابير األمف منوطا فحسب بتوافر 
لخضوع التدابير لمبدأ  الخطورة اإلجرامية، بؿ إف ضابط ارتكاب جريمة سابقة يعتبر تأكيدا

                                                           
1

د. مجدي محمد سٌف عقالن، التدابٌر االحترازٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، المجلة العربٌة للدراسات األمنٌة، المركز العربً للدراسات  

وما  12، محمد شالل حبٌب، مرجع سابق، ص 34، ص 0432، أكتوبر 0الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، ع األمنٌة والتدرٌب، 
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الذي التزمت بو معظـ التشريعات في نصوصيا العقابية، نذكر منيا ما جاء في المادة  1الشرعية
األولى مف القانوف  السوري التي نصت عمى أنو "ال تفرض عقوبة و ال تدابير احترازي أو 

مف القانوف  137إصالحي مف أجؿ جـر لـ يكف القانوف قد نص عميو حيف اقترافو"، والمادة 
الميبي التي قضت بأنو "ال تفرض التدابير الوقائية إال بناء عمى نص في القانوف وفي حدود ذلؾ 

مف القانوف العراقي التي نصت عمى أنو "ال يجوز  103النص"، وكذلؾ الفقرة الثانية مف المادة 
"، أما القانوف توقيع تدبير احترازي إال في األحواؿ والشروط المنصوص عمييا في القانوف

الجزائري فقد استيؿ نصوصو بالمادة األولى التي أقرت بأنو "ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمف 
 بغير قانوف".

وتشكؿ ىذه النصوص األساس القانوني الذي يستمد منو ضابط الجريمة السابقة وجوده، ذلؾ 
بير أمف إال بموجب نص أنو عمال بأحكاـ المواد المذكورة أعاله ال يجوز لمقاضي فرض تد
وبعد التحقؽ مف سبؽ  ،2قانوني يتحدد  بمقتضاه نوع التدبير وبياف أحكامو وشروط توقيعو

 ف التحكـ والتعسؼ إذا ما ترؾ ىذاارتكاب الشخص لجريمة وذلؾ لضماف حريات األفراد م
 التدبير لتقدير السمطة المطمقة لمقاضي الجزائي.

ط يوحي بأف التدبير والعقوبة مف طبيعة واحدة، فكالىما بيد أنو بالرغـ مف أف ىذا الضاب
، إال أف المشرع قد يخرج عنو في بعض األحياف عندما 3يتفقاف في خضوعيما لمبدأ الشرعية

يتبيف لو أف التدبير ىو اإلجراء الوحيد لمواجية خطورة الشخص، فيجيز لمقاضي استثناء توقيع 
الحاؿ بالنسبة لممشرع الفرنسي الذي أقر تطبيؽ التدابير  التدبير قبؿ ارتكاب أي جريمة، مثمما ىو
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عمى المجرميف الخطيريف بسبب الجنوف أو  1954أبريؿ  15العالجية بمقتضى القانوف رقـ 
 .1اإلدماف

تتواجد لدى  2ولإلشارة فإف التدبير المتخذ في ىذه الحالة يواجو بو المشرع خطورة اجتماعية
نما عمى  الشخص، وىذه الخطورة ال تتوقؼ عمى وقوع جريمة ألنيا حالة سابقة عمى ارتكابيا وا 

مجموعة مف األمارات التي تتوافر لدى سموؾ الفرد مسبقا واستقالال عف أية جريمة، وتنبئ عف 
، ولمواجية ىذه الخطورة يتخذ القاضي التدابير المناسبة 3وقوع أفعاؿ مضادة لصالح المجتمع
عمى الحالة الخطرة التي يتواجد فييا الشخص، والعوامؿ التي التي ييدؼ مف وراءىا إلى القضاء 

 .     4تدفعو إلى ارتكاب الجريمة أو االنحراؼ عف السموؾ القويـ

 الفرع الثاني: نوع الجريمة ودرجة جسامتها

رغـ المحاوالت الفقيية التي دعت إلى حصر الجرائـ التي يجوز اتخاذ التدابير بعد ارتكابيا، 
لقضاة، وذلؾ بتحديد المشرع ليذه الجرائـ عمى نحو إلزامي لمقاضي إال أف القوانيف تجنبا لتحكـ ا

العقابية لـ تأخذ بذلؾ، ألنو مف المصمحة االعتراؼ لمقاضي بسمطة تقديرية في استخالص الحالة 
، وىي ظروؼ ال يستطيع المشرع مراعاتيا عند حصر ىذه الجرائـ.  الخطرة مف ظروؼ المجـر

ـ تحدد القوانيف نوعا خاصا مف الجرائـ التي يجوز توقيع التدابير بسببيا وجاءت لونتيجة لذلؾ،
نصوصيا عامة، إذ تصؼ الجريمة في ىذه الحالة بأنيا فعؿ يعده القانوف جريمة، وبالتالي ال 
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 وما بعدها. 322سعداوي محمد صغٌر، مرجع سابق، ص  
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يتقيد القاضي الجزائي عند ممارسة سمطتو التقديرية بشأف فرض التدبير المناسب عمى مرتكب 
عيف مف الجرائـ بؿ أف كافة الجرائـ دوف تمييز بيف نوع وآخر تصمح سببا لتوقيع الجريمة بنوع م

 .1التدبير

عمى أنو يستثنى مف ذلؾ الجرائـ السياسية، وجرائـ الصحافة، وجرائـ الرأي، وجرائـ المعتقدات، 
 إذ ال يجوز لمقاضي اتخاذ التدابير لمواجية األشخاص الذيف يرتكبوف ىذه الجرائـ، ولعؿ ىذا
 .2االستثناء تبرره الخشية مف أف تستخدـ السمطات العامة ىذه التدابير لمكيد لخصوميا السياسييف

فقد ذىبت بعض القوانيف العقابية إلى اشتراط جسامة معينة  ،أما بخصوص جسامة الجريمة
في الجرائـ التي تجيز لمقاضي تطبيؽ تدابير األمف، معتبرة أف الجرائـ البسيطة ال تصمح وال 
يمكف لمقاضي االعتماد عمييا في تحديد الخطورة اإلجرامية لدى الجاني، مما يستوجب منو عدـ 

، وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور رمسيس بيناـ "ومف ثـ فإف وقوع 3جواز اتخاذ التدابير بسببيا
ما الجريمة بالفعؿ ىو أىـ أمارة تكشؼ عف وجود الخطورة اإلجرامية بوصفيا استعدادا لإلجراـ، ف

كاف المجـر ليجـر لو لـ يكف لديو االستعداد لمجريمة، وىذا االستعداد ليس سوى الخطورة 
اإلجرامية، وال تفقد الجريمة داللتيا عمى الخطورة اإلجرامية إال في حاالت استثنائية تتميز بأف 

جية  الجريمة الواقعة فييا طفيفة مف جية، وبأف خطورة الفاعؿ فييا قد طرأ عمييا الزواؿ مف
 .4أخرى قبؿ النطؽ بالحكـ، وليذا أىميتو في وقؼ تنفيذ العقوبة وفي العفو القضائي"

ونذكر مف بيف القوانيف التي اشترطت أف تكوف الجريمة عمى درجة مف الجسامة، القانوف 
أف تكوف مف الجرائـ المعاقب عمييا بعقوبة سالبة لمحرية  219اإليطالي الذي يشترط في المادة 
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ف لمقاضي توقيع التدابير عمى المجرميف الشواذ، وأف تكوف ذات وصؼ جناية أو جنحة حتى يمك
 .  2221مقصودة  بالنسبة لمتدابير التي تفرض عمى المجانيف الخطريف وذلؾ وفقا ألحكاـ المادة 

وبالنسبة لمقوانيف العربية نجد القانوف العراقي الذي اشترط ىو اآلخر جسامة معينة بالنسبة  
، والتي تتمثؿ 123، 121، 119، 114مة في أغمب التدابير التي نص عمييا في المواد لمجري

في جناية أو جنحة، واتبع نفس النيج القانوف المبناني الذي فرض عمى القاضي بمقتضى المادة 
منو أف تكوف الجريمة جناية أو جنحة مقصودة عقوبتيا الحبس لمدة سنتيف بالنسبة  232/1

يف المراد إخضاعيـ لمتدبير، أما القانوف الجزائري فقد أطمؽ مفيوـ الجريمة دوف لممجرميف المجان
 .   22و  21أف يحدد جسامتيا وذلؾ في المادتيف 

 المطمب الثاني: الخطورة اإلجرامية

إف األساس القانوني الذي تقوـ عميو تدابير األمف ىو الحد مف الخطورة اإلجرامية التي تعتبر 
، وقد احتمت فكرة الخطورة اإلجرامية مكانا بارزا في الدراسات 2تطبيؽ التدابيرالضابط الرئيسي ل

الجنائية، منذ أف وجيت المدرسة الوضعية األنظار إلى ضرورة االىتماـ بشخصية الجاني 
لمكشؼ عف خطورتو بيدؼ توقيع التدبير المالئـ الذي يكفؿ تحقيؽ الدفاع عف المجتمع، بدال مف 

 .3مة كفكرة مجردةالتركيز عمى الجري

ولذلؾ فإنو إذا كانت الجريمة السابقة السبب الكاشؼ عف الخطورة اإلجرامية، إال أنيا ليست 
كافية لوحدىا لتطبيؽ تدابير األمف، بؿ يتعيف في كثير مف األحياف ضرورة توافر الخطورة 

ضي الجزائي منوطة اإلجرامية بعد التثبت منيا بمعرفة القاضي، وعميو فإف السمطة التقديرية لمقا
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، إذ تتقيد ىذه السمطة بضرورة تناسب التدابير مع الخطورة 1بتوافر الخطورة اإلجرامية أو انعداميا
 اإلجرامية لمجاني.

وباعتبار الخطورة اإلجرامية أصبحت أحد األسس التي يقـو عمييا توقيع الجزاء الجنائي 
العناصر التي تتكوف فكرة الخطورة وبياف  المتمثؿ في التدابير فإنو يجب عمينا أف نبدأ بمفيـو

 في الفرعيف القادميف. منيا وىو ما سنتعرض لو

 الفرع األول: مفهوم الخطورة اإلجرامية

 أوال: التعريؼ الفقيي 

اختمؼ الفقو الجنائي في تعريؼ الخطورة اإلجرامية، ويرجع السبب وراء ىذا االختالؼ إلى 
الخطورة، فمف الفقياء مف يتجو اتجاىا اجتماعيا عند  تبايف وجيات النظر حوؿ تحديد مفيـو

تعريفو ليا، ومنيـ مف يتجو اتجاىا نفسيا عمى اعتبار أف الخطورة اإلجرامية حالة نفسية يمر بيا 
 .2الشخص فتؤثر عمى سموكو

ويعتبر الفقيو غاروفالو مف أنصار االتجاه االجتماعي وىو أوؿ مف نادى بفكرة الخطورة 
عرفيا بأنيا "األىمية الجنائية التي تبيف ما يبدو عمى المجـر مف فساد دائـ فعاؿ،  اإلجرامية إذ

كما أنيا تحدد مقدار الشر التي يتوقع حدوثيا عنو ولتقدير ىذه الخطورة يجب مراعاة مدى قابمية 
 .3ذلؾ المجـر لمتجاوب مع المجتمع"

يتطمب  -عمى رأي غاروفالو - وبناء عمى ىذا التعريؼ، فإف تقدير درجة الخطورة اإلجرامية
مف قاضي الموضوع البحث في مدى األىمية الجنائية لممجـر أي ما يتوقع أف يصدر عنو مف 
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جرائـ ومدى تجاوبو مع المجتمع وذلؾ مف خالؿ البحث في األحواؿ االجتماعية التي تحيط 
 .  1بالمجـر التي يفترض أنيا ستؤدي إلى جعؿ مجـر ما خطرا عمى المجتمع

عرؼ الفقيو اإليطالي غريسبيني الخطورة بأنيا أىمية الشخص في أف يصبح عمى وجو وي
، وتتضح ىذه الخطورة مف الناحية النفسية في حالة 2االحتماؿ مصدرا الرتكاب الجرائـ مستقبال

الشخص وصفتو وظروفو الطبيعية في أف يصبح مرتكبا لمجريمة، ومف الناحية القانونية تتمثؿ 
 .3انونية تتوافر لدى شخص فيترتب عمييا قانونا توقيع جزاء جنائيفي حالة غير ق

والمالحظ أف غريسبيني اعتد في تعريفو لمخطورة اإلجرامية بما يتوافر لدى الشخص مف حالة 
نفسية تجعمو عمى استعداد ألف يصبح مجرما بارتكابو لجريمة مستقبال، وربط بينيا وبيف القانوف 

 .4ذه الصفة في الشخص مف أجؿ تعريضو لمجزاء الجنائيالذي يعتد بضرورة توافر ى

ويرى الفقيو جيني دي أسوا أف الخطورة اإلجرامية ىي االحتماؿ األكثر وضوحا في أف يصبح 
، وأضاؼ ليذا التعريؼ أف 5شخصا ما مرتكبا لمجرائـ أو في أف يعود إلى ارتكاب جرائـ جديدة

كب الشخص أعماال غير اجتماعية، إال أنو عند الخطورة اإلجرامية تنطوي عمى احتماؿ أف يرت
 .6التحدث عف القانوف الوضعي يجب تقييد ىذه الفكرة باحتماؿ اإلقداـ عمى ارتكاب الجريمة
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التعريؼ أنو جاء خاليا مف بياف طبيعة االحتماؿ الموجود لدى الشخص، وما  ويتبيف مف ىذا
 .1شخصية المجـر أو إلى ظروؼ خارجيةإذا كاف ىذا األخير يرجع إلى حالة داخمية كامنة في 

ومف الفقياء الذيف عرفوا الخطورة اإلجرامية الفقيو األرجنتيني لوديو الذي اعتبر أف الشخص 
ترتبت عمى ذاتيتو غير االجتماعية  –الذي تتوافر فيو الخطورة اإلجرامية ىو الذي بو حالة نفسية 

ادات مكتسبة أو مفروضة بحكـ الحياة بسبب ما لديو مف عدـ توازف دائـ أو مؤقت، أو ع -
االجتماعية أو غير ذلؾ مف األسباب البسيطة أو المجتمعة بحيث يتوافر فييا االحتماؿ المؤقت 

 .2أو الدائـ نحو القياـ بعمؿ غير اجتماعي

ريسبيني تعريفا لمخطورة اإلجرامية قدـ إلى المؤتمر الدولي الثاني لعمـ وقد صاغ دي أسوا وغ
ومضمونو أف الخطورة اإلجرامية ىي حالة تقـو لدى  1950منعقد في باريس عاـ اإلجراـ ال

 .3الشخص متى كاف مف المحتمؿ أف يقدـ مباشرة عمى عمؿ غير اجتماعي

وفي الفقو العربي، تعددت أيضا التعريفات التي وضعيا الفقياء لمخطورة اإلجرامية وأخذت 
، حيث عرفيا 4بينما الثاني عمى عنصر االحتماؿاتجاىيف، ركز األوؿ عمى االستعداد اإلجرامي 

الدكتور مأموف سالمة بأنيا "قدرة الشخص عمى ارتكاب الجرائـ بناء عمى استعداد متواجد لديو، 
وىذا االستعداد قد يكوف أصميا إذا كاف الفرد قد ولد لديو، وقد يكوف مكتسبا إذا كاف نتيجة لعوامؿ 

في تكويف الشخصية"، وعرفيا الدكتور محمود نجيب حسني ناتجة عف البيئة االجتماعية ساىمت 
 بأنيا "احتماؿ ارتكاب المجـر جريمة تالية".

                                                           
1

 .53جع سابق، ص ، اسمهان عبد الرزاق، مر52، د. نبٌل العبٌدي، مرجع سابق، ص 041د. محمد أحمد حامد، مرجع سابق، ص  

2
وما بعدها، د. عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة التدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق،  041د. محمد أحمد حامد، مرجع سابق، ص  

 . 441ص 

3
 .441عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص   

4
 .044سابق، ص زٌنب أحمد محمد القدو، مرجع  



270 
 

ويتضح مف ىذا التعريؼ األخير أف الخطورة اإلجرامية مجرد احتماؿ أو خشية، وبذلؾ فيي 
نوع مف التوقع ينصرؼ إلى المستقبؿ، وموضوع ىذا التوقع ىو جريمة تصدر عف ذات الشخص 

 .1ارتكب جريمة سابقةالذي 

ويرى الدكتور أحمد فتحي سرور في تعريفو ليا بأنيا حالة تتوافر لدى الشخص تفيد أف لديو 
 .2احتماال واضحا نحو ارتكاب الجريمة أو العود إلى ارتكابيا

وقد ذىب بعض الفقياء العرب في تعريفو لمخطورة إلى تبني االتجاه النفسي إذ عرفيا الدكتور 
، 3أنيا "حالة نفسية يحتمؿ مف جانب صاحبيا أف يكوف مصدرا لجريمة مستقبمية"رؤوؼ عبيد ب

، أما الدكتور عبد القادر القيوجي فيعرفيا 4وىو ذات التعريؼ الذي وضعو الدكتور رمسيس بيناـ
بأنيا "حالة أو صفة نفسية لصيقة بشخص الجاني تنذر باحتماؿ إقدامو عمى ارتكاب جريمة 

 .5أخرى في المستقبؿ"

 ثانيا: التعريؼ التشريعي

التي أخذت بفكرة الخطورة اإلجرامية في األخذ بكؿ مف العقابية لقد تباينت مواقؼ التشريعات 
، حيث يعمؿ االتجاه 6االتجاه الشخصي واالتجاه الموضوعي في التعريؼ بالخطورة اإلجرامية
ذلؾ عمى تحديد الشروط الموضوعي عمى تعريؼ الخطورة اإلجرامية تعريفا موضوعيا معتمدا في 

التي يجب أف تتوافر في الشخص الخطر إلمكاف القاضي تطبيؽ تدابير األمف عميو، وتتمثؿ ىذه 
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الشروط في اقتراف جريمة سابقة باحتماؿ ارتكاب جريمة تالية، سواء نصت التشريعات عمى ذلؾ 
 . 1بطريقة صريحة أو ضمنية

الذي عرؼ الخطورة اإلجرامية مف خالؿ  ونذكر مف بيف ىذه التشريعات، التشريع الميبي
التي وردت تحت عنواف "الخطورة  135/1خص الخطر وذلؾ بمقتضى المادة تعريؼ الش

اإلجرامية" وجاء نصيا كاآلتي " الشخص الخطر ىو مف يرتكب فعال يعده القانوف جريمة 
ف لـ أف يرتكب أفعاال أخرى يعدىا الق 28ويحتمؿ نظرا لمظروؼ المبينة في المادة  انوف جرائـ وا 

 يكف مسؤوال أو معاقبا جنائيا".

وواضح مف ىذا التعريؼ أف المشرع الميبي يشترط أف يتوافر شرطاف لمخطورة اإلجرامية وىما 
أف يكوف الشخص قد ارتكب فعال يعتبره القانوف جريمة سواء كاف مسؤوال جنائيا أو غير مسؤوؿ، 

ضوعي يتمثؿ في الجريمة المرتكبة، وبالتالي ال يكوف وبذلؾ يكوف المشرع قد استند إلى معيار مو 
ىناؾ محؿ لتحكـ القاضي أو االختالؼ في التقدير مما قد يؤدي إلى االعتداء عمى الحرية 
الفردية، ويتمثؿ الشرط الثاني في ضرورة توافر دالئؿ أخرى تدؿ عمى ارتكاب جرائـ في 

الميبي والتي سبؽ شرحيا في الفصؿ  ؽ.ع.مف  28المستقبؿ، وىي الدالئؿ التي ذكرتيا المادة 
 األوؿ مف الباب الثاني مف ىذه الرسالة. 

العامة حسبما  المبناني فكرة الخطورة اإلجرامية باسـ الخطورة عمى السالمة ؽ.ع.وقد عرؼ 
التي نصت عمى أنو " ال ينزؿ بأحد تدبير احترازي ما لـ يكف خطرا عمى  211/1ورد في المادة 
مة"، وأضافت الفقرة الثالثة مف ذات المادة بأنو "يعد خطرا عمى المجتمع كؿ شخص السالمة العا

 أو ىيئة معنوية اقترؼ جريمة إذا كاف يخشى أف يقدـ عمى أفعاؿ أخرى يعاقب عمييا القانوف".
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والتي جاء نصيا  103العراقي فقد أورد تعريفا ليا في الفقرة الثانية مف المادة  ؽ.ع.أما 
بر حالة المجـر خطرة عمى سالمة المجتمع إذا تبيف مف أحوالو وماضيو وسموكو كاآلتي "وتعت

 ومف ظروؼ الجريمة وبواعثيا أف ىناؾ احتماال جديا إلقدامو عمى اقتراؼ جريمة أخرى". 

ف لـ ينص صراحة عمى الجريمة  ،وباستقرائنا ليذا النص يتبيف لنا أف المشرع العراقي وا 
يؼ إال أنو يمكف أف نستشؼ ذلؾ مف خالؿ عبارة "ومف ظروؼ السابقة مف خالؿ ىذا التعر 

الجريمة"، وبالتالي يمكف القوؿ أف المشرع قد اعتمد في تعريفو لمخطورة اإلجرامية عمى معايير 
موضوعية يتقيد بيا القاضي في الكشؼ عف الخطورة وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى أحواؿ 

 اعث التي دفعتو إلى ارتكابيا.المجـر وماضيو وسموكو وظروؼ الجريمة والبو 

وعمى عكس التشريعات السابقة فقد أخذت تشريعات أخرى باالتجاه الشخصي الذي يفترض 
عدـ تطبيؽ شروط قانونية في تقرير الخطورة مف قبؿ القاضي، بؿ يتوقؼ تقدير الشخصية 

كب الخطرة عمى ضوء الفحص ليذه الشخصية، ومف ثـ تقرير خطورتيا مف عدمو، سواء ارت
، وىو ما يعني أف القاضي الجزائي يتمتع وفؽ ىذا 1الشخص لجريمة سابقة أـ لـ يرتكب بعد

االتجاه بسمطة تقديرية واسعة لمقوؿ بخطورة الجاني أو عدـ خطورتو كونو يعتد عمى الدراسات 
والفحوص العممية التي يجرييا مع االستعانة بأىؿ الخبرة التي تساعد عمى اكتشاؼ خطورة 

 .2الشخص

وبما أف الخطورة اإلجرامية لدى الشخص ىي نتاج لتفاعؿ مجموعة مف العوامؿ، كاف مف 
الطبيعي أف ال تكوف واحدة عند جميع األفراد، بؿ نجدىا تختمؼ مف شخص إلى آخر سواء مف 
حيث طبيعتيا أو درجتيا، ومف ىنا أضحى ضروريا عمى القاضي لمعرفة الخطورة اإلجرامية لدى 

الفرد نفسو، وتحميؿ شخصيتو، وعوامؿ اإلجراـ لديو بمختمؼ مصادرىا لموصوؿ إلى الفرد، دراسة 
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، وىذا ما ال يستطيع القاضي وحده التوصؿ إليو، مما يستدعي 1تحديد دقيؽ لخطورتو اإلجرامية
إيجاد جياز متخصص يساعد القاضي في عممو ضمف آلية محددة، لكي يكوف بمقدور القاضي 

مفروض عمى الجاني ومدتو، في ضوء ما يتوافر لدى الجاني مف خطورة اختيار نوع التدبير ال
 التدابير عمى الجاني.  2إجرامية، ألف ىذه األخيرة أصبحت بحؽ معيار تطبيؽ

ونجد مف بيف التشريعات التي تبنت ىذا االتجاه، التشريع االسباني الذي عرؼ الخطورة 
عمى أنيا "حالة خاصة الستعداد  1928الصادر سنة  ؽ.عمف  71اإلجرامية في المادة 

 1966مشروع قانوف العقوبات المصري لسنة و ، 3الشخص ينجـ عنيا احتماؿ ارتكاب جريمة"
منو بقوليا "الخطورة اإلجرامية ىي االحتماؿ الجدي إلقداـ المجـر عمى  106حيث عرفتيا المادة 
 .4اقتراؼ جريمة جديدة"

سمطة القاضي في تقدير الخطورة اإلجرامية  والمالحظ عمى ىذه التشريعات أنيا وسعت مف
دوف إحاطتيا في ذلؾ بضوابط، األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى عدـ التقدير السميـ ليذه 
الخطورة في ظؿ غياب المعايير القانونية لمقوؿ بوجودىا مف عدمو، خاصة وأف ىذه التشريعات 

ف طرؼ القاضي دوف الجريمة اعتمدت في نصوصيا عمى االحتماؿ فقط لتقرير الخطورة م
 السابقة.

وعف موقؼ التشريع الجزائري مف تعريؼ الخطورة اإلجرامية فإننا بتصفح نصوص قانوف 
الفقرة الثالثة  22العقوبات ال نجد أي تعريؼ أو إشارة ليذه الخطورة باستثناء ما جاء في المادة 

ائي في مؤسسة عالجية، مف ذات القانوف التي نصت عمى أنو "تجوز مراجعة الوضع القض
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بالنظر إلى تطور الخطورة اإلجرامية لممعني..."، وىي الحالة الوحيدة التي تكمـ فييا المشرع عف 
الخطورة اإلجرامية لمجاني كمعيار يعتمد عميو القاضي في تعديمو لتدبير الوضع القضائي في 

 ات العقمية.مؤسسة عالجية الخاص بالمدمنيف عمى الكحوؿ أو المخدرات أو المؤثر 

 الفرع الثاني: عناصر الخطورة اإلجرامية

لقد أجمعت كافة التعاريؼ سواء الفقيية أو القانونية عمى أف الخطورة ىي احتماؿ أف يكوف 
الشخص مصدرا لجريمة في المستقبؿ، فجوىر الخطورة ىو مجرد احتماؿ ارتكاب الجاني جريمة 

فإف الخطورة اإلجرامية تقـو عمى عنصريف  ، ومف ثـ1سواء في المستقبؿ القريب أو البعيد
أساسيف، العنصر األوؿ أنيا مجرد احتماؿ أما العنصر الثاني فإنو يتعمؽ بموضوع ىذا االحتماؿ 

 :2وىو توقع ارتكاب جريمة تالية مستقبال، ونبيف فيما يمي ىذيف العنصريف

 أوال: االحتماؿ

الجريمة، واالحتماؿ ىو معيار الكشؼ عف  تتميز الخطورة بأنيا تقوـ عمى فكرة احتماؿ ارتكاب
الخطورة اإلجرامية، ومدلولو تحديد العالقة بيف مجموعة مف العوامؿ توافرت في الحاضر وواقعة 

، ويتضح مف ىذا 3مستقبمية، مف حيث مدى مساىمة تمؾ العوامؿ في إحداث ىذه الواقعة
ضوعي يستخمصو القاضي حوؿ التعريؼ أف االحتماؿ في مجاؿ الخطورة اإلجرامية ىو حكـ مو 

سببية تربط بيف العوامؿ اإلجرامية التي قد تتعمؽ بالتكويف البدني أو العقمي أو النفسي  4عالقة
لممجـر أو بيئتو االجتماعية والجريمة التي يمكف أف تقع في ظؿ وجود ىذه العوامؿ، أي البحث 

 .5اب جريمة معينةبشأف ىذه العوامؿ فيما إذا كانت سببا قاطعا في احتماؿ ارتك
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ومف ثـ، فإنو إذا أمكف لمقاضي القوؿ بأف العوامؿ المؤدية إلى الجريمة تصمح بداية لتسمسؿ 
سببي ينتيي بجريمة، كاف ىناؾ احتماؿ ارتكاب جريمة جديدة ممف سبؽ لو ارتكاب جريمة، وىو 

عو مف ارتكاب ما يعني أف ىذا الشخص تتوافر فيو خطورة إجرامية، تبرر توقيع تدبير أمف لمن
 .1جريمة أخرى مستقبال واإلضرار بالمجتمع

وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف االحتماؿ ىو خالصة عممية ذىنية أساسيا استقراء العوامؿ السببية 
السابقة وتصور القوانيف الطبيعية التي تحدد مسارىا المؤدي إلى تحقؽ الجريمة، وىذا التصور 

ؿ دراستو لمعوامؿ بمختمؼ أنواعيا والتي مف شأنيا أف الذىني يقـو بو القاضي الجزائي مف خال
 .2تفضي وفقا لممجرى العادي لألمور إلى احتماؿ وقوع جريمة مف شخص ما

في حدود  3فاالحتماؿ ينصرؼ إلى المستقبؿ وىو نوع مف التوقع أو التنبؤ بارتكاب جريمة
وقع ثالث افتراضات، إما تال توافر المسببات وضمف السير العادي لمقوانيف الطبيعية، ويحمؿ ىذا

أف يتوقع القاضي وقوع الجريمة عمى نحو حتمي أو يقيني، أو عمى وجو اإلمكاف، أو أخيرا عمى 
 .4وجو االحتماؿ بحيث يرجح حدوثيا

، ذلؾ أف الحتمية تعني 5ولتوضيح فكرة االحتماؿ ينبغي التمييز بينيا وبيف الحتمية واإلمكاف
ت تؤدي ال محالة إلى ارتكاب جريمة، وىو األمر الذي ال يمكف لنا وجود عوامؿ معينة إذا توافر 

 التسميـ بو في مجاؿ الخطورة اإلجرامية، ألنو مف غير الممكف الجـز بأف وجود العوامؿ اإلجرامية 

، فمجاؿ توقع ىذه األخيرة كونو مرتبط بسموؾ إنساني معقد ينتج عف 1يؤدي حتما إلى الجريمة
 .2غيرة مف لحظة إلى أخرى يبقى محؿ شؾعف عدة عوامؿ متنوعة، ومت
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  وما بعدها. 344د. فتوح عبد هللا الشاذلً، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص 
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4
 .442عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص  
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 .24العبٌدي، مرجع سابق، ص د. نبٌل  
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أما اإلمكاف فيو درجة مف درجات التوقع أقؿ مف االحتماؿ، ويقصد بو توقع حدوث جريمة 
، وسبب ىذه النذرة ىو اقتصار العمـ عمى عدد محدود مف 3معينة عمى أنيا أمر ينذر تحقيقو

ذلؾ في مجاؿ الخطورة  العوامؿ التي كمما ازدادت ارتقى اإلمكاف إلى االحتماؿ، وتطبيؽ
اإلجرامية يقتضي أنو إذا أحاط عمـ القاضي الجزائي بعدد كبير مف العوامؿ اإلجرامية غمب عمى 
اعتقاده احتماؿ إقداـ المجـر عمى جريمة تالية، أما إذا لـ يعمـ إال بعدد قميؿ منيا، فال يرد إلى 

 .4تقديره سوى مجرد إمكاف إقدامو عمى الجريمة التالية

بناء عمى ذلؾ، فإف تقدير القاضي إمكاف إقداـ المجـر عمى جريمة تالية غير كاؼ لمقوؿ وبال
وال يجوز بالتالي توقيع تدابير األمف عميو، والقوؿ بغير ذلؾ معناه توسع  5بخطورتو اإلجرامية

، ألف اإلمكاف يتوافر بالنسبة لمغالبية العظمى مف 6سمطة القاضي في فرض التدبير بغير مقتضى
جناة، ولو اعتبر كافيا لتحقيؽ الخطورة القتضى ذلؾ تطبيؽ تدابير األمف عمى أغمب الجناة، ال

وىو أمر غير مقبوؿ ألنو يجب أف ال يتعدى مجاليا حاالت الخطورة الواضحة التي تقتضي 
 .   7اتخاذ مثؿ ىذه التدابير

أساس االحتماؿ دوف  نفا تقـو عمىأف الخطورة اإلجرامية كما ذكرنا آومما تقدـ، يتبيف لنا 
الحتمية أو اإلمكاف، فمعيار الخطورة ىو احتماؿ وقوع جريمة في المستقبؿ، فال يكفي إمكاف 

، واالحتماؿ ىو درجة وسط بيف الحتمية واإلمكاف، وىو وحده 8ارتكابيا وال يشترط حتمية وقوعيا
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4
 .032، فاطمة بالطٌب، مرجع سابق، ص 413ص  د. محمد أحمد حامد، مرجع سابق، 
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 .23د. نبٌل العبٌدي، مرجع سابق، ص  
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 .210د. فتوح عبد هللا الشاذلً، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  
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توقع بحيث ال يمكف الذي يصمح لتعريؼ الخطورة اإلجرامية، وىذه الدرجة عالية وواضحة في ال
 .1أف تصؿ إلى درجة اليقيف ولكنيا ال تنزؿ إلى درجة اإلمكاف، فيي منزلة وسطى بينيما

ويجب أف يكوف لالحتماؿ طابعو العممي الذي ال يقـو عمى محض الظف بأف الجاني سوؼ 
نما ينبغي أف يتبع القاضي أسموبا عمميا في استنباط  ىذا يقدـ عمى ارتكاب جريمة مستقبال، وا 

وذلؾ عف طريؽ دراسة العوامؿ اإلجرامية وتحديد مدى إسياميا وتأثيرىا عمى ارتكاب  2االحتماؿ
 .4، والغرض مف ذلؾ ىو الحد مف تحكـ القاضي وقطع السبؿ لمحكـ بالظف المجرد3جريمة تالية

 .4المجرد
فقد لجأت بعض التشريعات العقابية إلى بياف العوامؿ اإلجرامية التي يتوجب  ،ونتيجة لذلؾ

عمى القاضي الرجوع إلييا الستخالص الخطورة اإلجرامية ومف ثـ توقيع التدبير المناسب، حتى 
يكوف يقيف القاضي مؤسس عمى حصيمة مقارنة عممية بيف العوامؿ المختمفة المؤدية لمجريمة 

 .5لتحديد أثرىا في إحداث الجريمة التالية

لتي أخذت عمى عاتقيا بياف كيفية اإليطالي ا ؽ.ع.مف  133ومثاؿ ذلؾ ما ورد في المادة 
وذلؾ بالنص عمى العوامؿ التي  ،تمكف القاضي مف الحكـ باحتماؿ أف يرتكب الشخص جريمة

مف خالليا يمكف لمقاضي استعماؿ سمطتو التقديرية في تحديد الخطورة اإلجرامية الكامنة في 
ثنا حوؿ الضوابط وىي العوامؿ التي سبؽ لنا شرحيا بالتفصيؿ في معرض بح 6شخص المجـر

 المتعمقة بالجاني، وبالتالي ال مجاؿ إلعادة شرحيا.
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منو بمبدأ مماثؿ نص عمى بياف العوامؿ التي ترسـ  103/1العراقي في المادة  ؽ.ع.كما أخذ 
، وىذه العوامؿ يجدىا القاضي في أحواؿ 1لمقاضي صالحيتو في تقرير وجود الخطورة اإلجرامية

اضر وظروؼ الجريمة والبواعث التي دفعتو إلى ارتكابيا وىي المجـر وماضيو وسموكو الح
، وبالتالي فإنو ال يمكف لمقاضي الجزائي في ظؿ ىذا 2تكشؼ كميا عف االستعداد اإلجرامي لديو

القانوف القوؿ بخطورة المجـر إال بعد دراسة شخصية الجاني والتحقؽ مف صفة ىذه المقدمات 
، وبمفيـو المخالفة فإنو يمتنع عمى 3نتج جريمة جديدةكعوامؿ إجرامية وأنيا صالحة ألف ت

 .4القاضي القوؿ بوجود الخطورة اإلجرامية لدى الجاني دوف أف يستند إلى ىذه العوامؿ

العقابي الجزائري مف النص عمى العوامؿ اإلجرامية التي يستعيف بيا القاضي  وقد خال القانوف
ركا ذلؾ لمسمطة التقديرية التي يتمتع بيا في ىذا الستخالص الخطورة اإلجرامية لدى الجاني، تا

النطاؽ، رغـ ما ينطوي عميو التحديد التشريعي ليذه العوامؿ مف أىمية سواء في حؽ القاضي 
الذي يساعده ذلؾ التحديد في تسييؿ أداء عممو مف جية وكذا في حؽ الجاني لما ليذا التحديد 

 .5رير التدبير المالئـ لولمعوامؿ الكاشفة لخطورتو مف دور فعاؿ في تق

اإليطالي والميبي والعراقي لو قيمتو وأىميتو مف  القانوفوالشؾ أف البياف الذي تضمنو كؿ مف 
ثباتيا، ولذلؾ ندعو  حيث أنو يتضمف اإلشارة إلى أىـ مواطف استخالص الخطورة اإلجرامية وا 

ؾ بتحديده لمعوامؿ اإلجرامية المشرع الجزائري إلى التدخؿ ألجؿ تالفي ىذا النقص التشريعي، وذل
التي يمارس القاضي وفقا ليا سمطتو التقديرية في التثبت مف وجود الخطورة اإلجرامية مف عدمو 

 في شخصية الجاني.    
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نخمص إلى أف االحتماؿ يتحقؽ إذا أمكف لمقاضي اإلحاطة بالكثير مف العوامؿ  ،ومما تقدـ
مف أف ىذه العوامؿ عادة ما تؤدي إلى إحداث الجريمة  الدافعة إلى ارتكاب الجريمة وأمكف التثبت

 .1وفقا لممجرى العادي لألمور

وبما أف الخطورة اإلجرامية ىي احتماؿ أف يكوف الشخص مصدرا لجريمة في المستقبؿ فيي 
عمى ىذا األساس تتدرج في الجسامة حسب درجة ىذا االحتماؿ، وتتوقؼ درجة احتماؿ اإلجراـ 

فسي المشوب بو تكويف الشخص، وعمى مدى الحدة في ىذا الخمؿ، وعما إذا عمى نوع الخمؿ الن
، فمو كاف الخمؿ عارضا فإنو يكشؼ عف خطورة 2كاف دائما أو عرضيا، طبيعيا أو مكتسبا

، وبالتالي يعتبر االحتماؿ معيار الخطورة اإلجرامية بوصفو 3إجرامية أقؿ مما لو كاف مستمرا
 يجة فيو معيار لتوقيع تدابير األمف. أقرب مقياس لمموضوعية وبالنت

 : الجريمة التاليةاثاني

ينصب االحتماؿ الذي تقـو بو الخطورة اإلجرامية عمى توقع إقداـ الجاني الرتكاب جريمة 
، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف 4تالية، ييدؼ التدبير إلى تفادييا حماية لممجتمع مف مخاطر اإلجراـ

، ألف السموؾ اإلجرامي 5داـ المجـر عمى سموؾ إجرامي الحؽىذه الخطورة تتمثؿ في خطورة إق
ىو سموؾ ضار بالمجتمع، فال تقـو الخطورة اإلجرامية الحتماؿ أف يقوـ الشخص بارتكاب سموؾ 

، أو أف يقدـ عمى سموؾ ضار بنفسو 6لألخالؽ دوف أف يتخذ ىذا السموؾ الوصؼ الجزائي مناؼ  
ال يعتبر مصدر خطورة إجرامية ومف ثـ ال يسوغ بنفسو ال تتحقؽ بو جريمة، فمثؿ ىذا المجـر 
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 .2، مثاؿ ذلؾ المجـر الشاذ الذي يحمؿ إقدامو عمى االنتحار1لمقاضي تطبيؽ تدابير األمف عميو

فاالحتماؿ البد أف ينصرؼ إلى ارتكاب جريمة ال إلى إتياف عمؿ غير اجتماعي أو يتعارض 
جـر قانونا ال الفعؿ غير األخالقي الذي ال مع األخالؽ والديف، والجريمة يقصد بيا الفعؿ الم

 .3يكوف مجرما بنص تشريعي

وال  4أنو ال يشترط في الجريمة التالية محؿ االحتماؿ أف تكوف مف نوع معيف ،والجدير بالذكر
، وىو ما يعني أف الخطورة تتحقؽ أيا كاف نوع السموؾ 5مماثمة أو مطابقة لمجريمة األولى

، 6ماؿ إقداـ الجاني عمى جريمة معينة بالذات ليس مف عناصر الخطورةاإلجرامي، وبالتالي فاحت
، وال أف يتـ وقوعيا خالؿ فترة معينة مف 7كما أنو ال يتطمب أف تكوف عمى قدر مف الجسامة

نما يكفي أف يكوف الفعؿ المحتمؿ وقوعو جريمة ينص عمييا 8تاريخ وقوع الجريمة السابقة ، وا 
إذف ىو أف تكوف جميع الجرائـ عمى قدـ المساواة في تقدير القاضي  القانوف أيا كانت، فالمقصود

 .9لتوافر ىذا العنصر

ومرد ذلؾ أف الغرض مف تقرير تدابير األمف ال يقتصر عمى وقاية المجتمع مف جريمة معينة 
بالذات، بؿ يتعدى ذلؾ إلى وقايتو مف خطورة اإلجراـ بصفة عامة، وبالتالي يتعيف عمى القاضي 
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ي النظر إلى الجرائـ كافة نظرة متساوية عند تقدير الجريمة التالية بوصفيا مف عناصر الجزائ
 .1الخطورة اإلجرامية

وىو األمر الذي يكوف مف شأنو الكشؼ عف الوجو الحقيقي لمخطورة اإلجرامية فيي احتماؿ 
جريمة  منصرؼ إلى المجـر باعتباره سوؼ  يرتكب جريمة جديدة أكثر منيا احتماال منصبا عمى

معينة بالذات، وبعبارة أخرى فإف الخطورة ىي تعبير عف شخصية يحتمؿ أف ترتكب الجرائـ، وىو 
احتماؿ متعمؽ بشخصية الفرد الخطر، وال يتعمؽ بالجرائـ ذاتيا ويعني ذلؾ أف موطف الخطورة 

 .2ىو شخص المجـر وليس وقائع مادية معينة

مة السابقة التي ارتكبيا الجاني والجريمة التالية أو وبناء عمى ما تقدـ، يمكف التمييز بيف الجري
المستقبمية التي يحتمؿ أف يقدـ عمى ارتكابيا، فاألولى تعتبر قرينة عمى الخطورة اإلجرامية إذ 
يستمد منيا القاضي ومف ظروفيا بعضا مف األدلة عمى االحتماؿ الذي تقـو بو الخطورة، أما 

حتماؿ الذي يجب أف تنصرؼ إليو األدلة المستخمصة مف الجريمة المحتممة فيي موضوع ىذا اال
، ويضاؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ فرؽ 3الجريمة األولى، وما يقـو إلى جانبيا مف عوامؿ االحتماؿ

جوىري بينيما، وىو أف الجريمة األولى معينة باعتبارىا قد وقعت فعال، أما الثانية فإنيا غير 
 .4معينة كما سبؽ القوؿ

لمبحث توصمنا إلى أف القاضي الجزائي ال يمكنو بناء عمى سمطتو التقديرية وفي ختاـ ىذا ا
توقيع أي تدبير ضد شخص ما إال إذا قاـ ىذا األخير بارتكاب جريمة منصوص عمييا قانونا 
وتوافرت حالة الخطورة اإلجرامية لديو، العتبار ذلؾ ضوابط عامة مف شأنيا الحد مف سمطة 

ألمف عمى األفراد والمساس بحريتيـ الشخصية بغير ضابط وال القاضي في تطبيؽ تدابير ا
 مقتضى. 
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 لتدابير األمن خاصةالضوابط الالمبحث الثاني: 

إلى جانب الضوابط العامة التي تخضع ليا جميع التدابير، فإنو توجد ضوابط أخرى خاصة 
نت الضوابط العامة المتعمقة ينفرد بيا كؿ تدبير وتميزه عف غيره مف التدابير، عمى أنو إذا كا

بتوقيع تدابير األمف يعنى بدراستيا وتحديدىا عمـ العقاب باعتباره ليس مف العمـو الجنائية ذات 
الطابع المحمي، فإف الضوابط الخاصة بتطبيؽ تدبير معيف يتولى تحديدىا القانوف الجنائي تبعا 

 .1واستئصاليا لطبيعة ذلؾ التدبير ومدى الخطورة التي يستيدؼ مواجيتيا

ونتيجة لذلؾ، فإف دراستنا ليذه الضوابط سوؼ تتركز عمى التدابير المنصوص عمييا في 
وقانوف حماية الطفؿ، والتي تنقسـ إلى تدابير خاصة بالمجرميف  قانوف العقوبات الجزائري

 البالغيف وأخرى خاصة باألطفاؿ الجانحيف.

اضي الجزائي مقيدة عالوة عمى الضوابط العامة وانطالقا مما تقدـ، فإف السمطة التقديرية لمق
بضوابط خاصة بكؿ تدبير عمى حدة سواء كاف متعمقا بالبالغيف أو األطفاؿ، ومف أجؿ ذلؾ 
سوؼ نتناوؿ ىذا المبحث في مطمبيف، نبيف في المطمب األوؿ الضوابط الخاصة بالبالغيف 

 .    ب الثاني لمضوابط الخاصة بالجانحيفونتطرؽ في المطم

 الخاصة بالبالغين الضوابطالمطمب األول: 

أفرد المشرع الجزائري في قانوف العقوبات الباب الثاني لمتدابير تحت عنواف "تدابير األمف" 
وأورد فيو نوعيف مف التدابير التي يتخذىا القاضي الجزائي في مواجية الخطورة اإلجرامية 

 " تدابير األمف ىي :  منو بأف 19لممجرميف البالغيف، حيث نصت المادة 

 الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية.  -1
 الوضع القضائي في مؤسسة عالجية ".  -2

                                                           
1

، د. فخري عبد الرزاق الحدٌثً، د. خالد حمٌدي الزعبً، 032، د. فتوح عبد هللا الشاذلً، مرجع سابق، ص د. علً عبد القادر القهوجً 

 .04، راشد بن حمد البلوشً، خالد بن احمد الشعٌبً، مرجع سابق، ص 324مرجع سابق، ص 
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وعمى ضوء ىذه المادة، سوؼ نتناوؿ ىذيف التدبيريف في فرعيف مستقميف موضحيف في 
ائي في ذلؾ الضوابط الخاصة بكؿ تدبير عمى حدة، فنبيف في الفرع األوؿ ضوابط الحجز القض

مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية، ونتطرؽ في الفرع الثاني لضوابط الوضع القضائي في 
 مؤسسة عالجية.

 الفرع األول: ضوابط الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية

لقد تبنت أغمب التشريعات العقابية مبدأ عدـ مساءلة المجنوف جزائيا النعداـ مسؤوليتو عف 
فعاؿ التي يرتكبيا، فالجنوف يرتب أثره في إعداـ أىمية الفرد الذي يقضى ببراءتو وال تطبؽ األ

، ولتجنب 1عميو العقوبة، غير أف إطالؽ سراح المجـر المجنوف قد ييدد أمف الجماعة ومصالحيا
ذلؾ، فقد خولت بعض التشريعات الحديثة ومنيا التشريع الجزائري لمقاضي الجزائي في إطار 

خضاعيـ لتدابير أمف تنفذ في سمطت و التقديرية الحؽ بحجز المجرميف المصابيف بخمؿ عقمي وا 
التي نصت عمى أف "الحجز  ؽ.عمف  21أماكف خاصة معدة ليذا الشأف، وذلؾ بموجب المادة 

القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية ىو وضع الشخص بناء عمى أمر أو حكـ أو 
مييأة ليذا الغرض بسبب خمؿ في قواه العقمية قائـ وقت ارتكابو الجريمة  قرار قضائي في مؤسسة
 أو اعتراه بعد ارتكابيا".

يفيد إيداع  2ويفيـ مف ىذا النص، أف الحجز القضائي ىو تدبير عالجي سالب لمحرية
المحكوـ عميو في مؤسسة معدة لذلؾ بغرض عالج كافة العوامؿ المؤثرة في قدرتو عمى التمييز 

مف أجؿ القضاء عمى  4، فاليدؼ مف الحجز القضائي ليس عقاب الجاني بؿ عالجو3إلدراؾأو ا

                                                           
1

 .002عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص  

2
 .030محمد شالل حبٌب، مرجع سابق، ص  

3
 .423د. أمٌن مصطفى محمد، مرجع سابق، ص  

4
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وكذا إبعاد الخطر عف  1الخطورة اإلجرامية الكامنة في نفسو والناتجة عف الخمؿ العقمي
 .2المجتمع

وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف الحجز في المؤسسة اإلستشفائية ما ىو إال تدبير يتخذه القاضي 
، ولما كاف 3لة خطرة كشفت عنيا شخصية إجرامية غير مسؤولة جزائيا لعمة في لعقؿلمواجية حا

ىذا التدبير يقتضي سمب حرية المحكـو عميو باعتباره مف التدابير الشخصية السالبة لمحرية، فإف 
المشرع الجزائري وعمى غرار باقي التشريعات أخضعو لضوابط معينة يتقيد بيا القاضي عند 

 و التقديرية لمحكـ بيذا التدبير، وسنوضح فيما يمي ىذه الضوابط:  استعماؿ سمطت

 : ارتكاب جريمة   أوال

حرصا مف المشرع عمى حماية الحريات الفردية، فقد أوجب عمى القاضي الجزائي عدـ 
تطبيؽ تدبير الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية إال بعد قياـ الشخص 

التي  ؽ.عمف  21/1يستمد ىذا الضابط أساسو القانوني مف نص المادة ، و 4بارتكاب جريمة
اشترطت أف يكوف الخمؿ العقمي قائما وقت ارتكاب الشخص الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابيا، وىو 

 .5ما يعني وجود عالقة بيف مرض الشخص المصاب بخمؿ عقمي والجريمة المرتكبة

لشخص المصاب باختالؿ عقمي جريمة، فإنو ال وبالبناء عمى ذلؾ، فإنو إذا لـ يرتكب ا
ال عد متجاوزا لسمطتو التقديرية مما يترتب عنو  يجوز لمقاضي وضعو في المؤسسة االستشفائية وا 

الذي  اتياقرار إحدى بطالف الحكـ القاضي بيذا التدبير، وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا في 

                                                           
1

 .511محمد علً السالم عٌاد الحلبً، مرجع سابق، ص  

2
من قانون العقوبات"، مجلة المحكمة العلٌا، قسم الوثابق والدراسات  22المادة  مختار سٌدهم، الجنون كمانع للمسؤولٌة الجزابٌة "تحلٌل 

 .41، ص 4102، 0القانونٌة والقضابٌة، ع 

3
 .414اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  

4
 .514، مرجع سابق، ص 4عبد هللا سلٌمان، شرح قانون العقوبات الجزابري، ج  

5
 .445فاطمة بالطٌب، مرجع سابق، ص  
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تحميؿ الوقائع المنسوبة إليو، ال يسمح بإيداعو مؤسسة  ثبوت الخمؿ العقمي لممتيـ، دوف" جاء فيو
تفصؿ الجية القضائية في  ،استشفائية نفسية، بؿ يجب أوال إثبات الجـر الذي ارتكبو، ثـ بعد ذلؾ

 إمكانية إيداعو المؤسسة العالجية النفسية".

ئيا في فالقرار المطعوف فيو أىمؿ إثبات الواقعة المنسوبة لممتيـ، وقضى بإيداعو تمقا
غير، دوف إثبات فيما يتمثؿ الخطر مؤسسة استشفائية عمى أساس أنو خطير عمى نفسو وعمى ال

 .1وىو ما يشكؿ خطأ في تطبيؽ القانوف يترتب عنو النقض إذا لـ تكف الوقائع المنسوبة إليو ثابتة

يث كما أف المشرع قد وسع مف دائرة ىذا الضابط ليشمؿ المشاركة المادية في الوقائع، ح
المذكورة آنفا بأنو " يمكف أف يصدر األمر بالحجز القضائي  21تضيؼ الفقرة الثانية مف المادة 

بموجب أي أمر أو حكـ أو قرار بإدانة المتيـ أو العفو عنو أو بانتفاء وجو الدعوى، غير أنو في 
ي حالة الحكـ الحالتيف األخيرتيف، يجب أف تكوف مشاركتو في الوقائع المادية ثابتة"، ذلؾ أنو ف

باإلدانة أو العفو تكوف اإلشارة إلى الجريمة السابقة أمرا واضحا، أما في حالة البراءة أو عدـ 
وجود وجو إلقامة الدعوى، فقد اشترط النص أف تكوف مشاركة الجاني المصاب بخمؿ عقمي في 

 الوقائع المادية أمرا ثابتا.

ي لـ يقيد القاضي بدرجة معينة مف ومف المالحظ في ذات السياؽ، أف المشرع الجزائر 
الجسامة بالنسبة لمجريمة المرتكبة لتطبيؽ ىذا التدبير، وىو ما يعني أف أي جريمة سواء وصفت 

 .2بأنيا جناية أو جنحة أو مخالفة يجوز لمقاضي اتخاذىا أساسا لتدبير الحجز القضائي

السمطة التقديرية وىذا عمى عكس ما ذىبت إليو بعض التشريعات التي ضيقت مف نطاؽ 
لمقاضي الجزائي في الحكـ بيذا النوع مف التدابير باشتراطيا لجسامة خاصة في الجريمة 
المرتكبة، حيث اشترط المشرع اإليطالي أف تكوف الجريمة جناية أو جنحة بالنسبة لممجانيف 

                                                           
1

، 540، ص.ص 4111، 4مجلة المحكمة العلٌا، قسم الوثابق، ع ، الغرفة الجنابٌة، 03/01/4111قرار بتارٌخ  211421رقم ملف  

543. 

2
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ذ في المادة ، ومعاقب عمييا بعقوبة سالبة لمحرية بشأف الشوا222الخطيريف طبقا ألحكاـ المادة 
وقد اتبع نفس النيج المشرع المغربي الذي اشترط أف تكوف الجريمة المرتكبة جناية أو  ،219

، وفي ذلؾ تقييد لحرية القاضي في تقدير الخطورة اإلجرامية ؽ.عمف  75جنحة بموجب المادة 
نو ال يجوز ، وتبعا لذلؾ فإ1التي افترضيا المشرع في الجنايات والجنح واستبعدىا في المخالفات

 لمقاضي تطبيؽ التدبير إذا كانت الجريمة المرتكبة مجرد مخالفة.

أف تكوف الجريمة المرتكبة جناية أو  ؽ.عمف  149أما المشرع الميبي فقد اشترط في المادة 
جنحة عمدية معاقب عمييا بعقوبة سالبة لمحرية مدة ال تقؿ عف سنتيف، أما إذا كانت الجريمة 

و جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانوف العقاب عمييا بغرامة أو المرتكبة مخالفة أ
 عقوبة مقيدة لمحرية ال يجاوز حدىا األقصى سنتيف، فال يجوز لمقاضي تطبيؽ ىذا التدبير. 

 : الخطورة اإلجرامية اثاني

مفاد ىذا الضابط أنو ال يجوز لمقاضي توقيع تدبير الحجز القضائي عمى المجـر المصاب 
خمؿ عقمي إال إذا توافرت فيو خطورة إجرامية، ىذه األخيرة التي ال تقوـ في نظر القانوف ب

الجزائري وغيره مف القوانيف إال بارتكاب الشخص لجريمة، فالمختؿ عقميا قد ال يعد خطرا عمى 
المجتمع أو عمى نفسو إال عند ارتكابو لجريمة، مما يستوجب تدخؿ القانوف بفرض تدبير أمف 

، وىو ما يعني وجود تكامؿ وترابط بيف ىذا الضابط والضابط السابؽ 2و بو ىذه الخطورةيواج
بحيث ال خطورة مف دوف ارتكاب الشخص المختؿ عقميا لجريمة أو ثبوت مشاركتو في الوقائع 

 .3المادية فييا
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 وما بعدها. 004ابق، ص عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع س 
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وترتيبا لذلؾ، فإف الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية كتدبير أمف ال 
يمكف لمقاضي أف يطبقو عمى كؿ مف أصيب بخمؿ عقمي، إذ المجاؿ في ذلؾ لممستشفيات 

، ألف اليدؼ مف الحجز ىو 1العامة، ولكف يوقعو فقط بمف كاف خطرا عمى نفسو أو مجتمعو
 .2القضاء عمى ىذه الخطورة والتخفيؼ مف حدتيا

المنظمة  21دة ورغـ أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى ىذا الضابط في الما
التي  ؽ.إ.جمف  311/1لتدبير الحجز القضائي، إال أنو يستشؼ ضمنيا مف مقتضيات المادة 

جاء فييا "إذا أعفي المتيـ مف العقاب أو برئ أفرج عنو في الحاؿ ما لـ يكوف محبوسا لسبب 
مف آخر دوف إخالؿ بتطبيؽ أي تدبير أمف مناسب تقرره المحكمة"، فاألصؿ إذف أف يفرج عف 

أعفي عنو أو قضي ببراءتو، ولكف قد يمجأ القاضي إلى إصدار أمر يقضي بتطبيؽ ىذا التدبير 
عمى المتيـ بالرغـ مف اإلعفاء أو البراءة إذا ما وجد سبب آخر يدعو إلى ذلؾ والمتمثؿ في 

 .3الخطورة اإلجرامية لدى المتيـ

ية ىو تدبير مف شأنو ستشفائية لألمراض العقمذلؾ فإف الحجز القضائي في مؤسسة ال
مواجية الحالة الخطرة التي ينطوي عمييا الجاني، وعالج ىذه الحالة يترتب عنو بالضرورة تراجع 

 جرائـ مستقبال.الالمحكـو عميو عف ارتكاب 

ومف الجدير بالذكر، أف القاضي الجزائي يبقى متمتعا في ىذا الصدد بسمطتو في تقدير 
وافرىا لدى المختؿ عقميا أـ ال، وىو يقدر جسامة ىذه الخطورة الخطورة اإلجرامية وتحديد مدى ت

بالنظر إلى نسبة طغياف العوامؿ الدافعة نحو السموؾ اإلجرامي والعوامؿ المقاومة لو، والتي عمى 
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 .41، ص نفس المرجع 
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 وما بعدها. 003عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص  

3
، مرجع سابق، 4، عبد هللا سلٌمان، شرح قانون العقوبات الجزابري، ج 10تبانً زواش ربٌعة، التدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص  

 .521ص 



288 
 

، وىذا باعتبار أف الخطورة ترد إلى 1ضوءىا يحكـ القاضي بيذا التدبير إف رآه ناجعا في ذلؾ
لتي تمثؿ حصيمة عوامؿ داخمية ذاتية وعوامؿ خارجية اجتماعية شخصية الفرد بمجموعيا وا

 .2تتفاعؿ مع بعضيا لتعطي الشخصية التي قد توصؼ بأنيا عادية أو خطرة

ونتيجة لذلؾ، يمكف القوؿ أف الخطورة لدى المختؿ عقميا تعد متوافرة باجتماع مجموعة 
باحتماؿ ارتكابو لجريمة أخرى عوامؿ أىميا مرضو العقمي وارتكابو جريمة، مما يجيز الحكـ 

مستقبال، خاصة إذا ثبت أف إجرامو كاف سببو أو عاممو األقوى، ىو المرض العقمي فينا نكوف 
تقتضي اتخاذ تدبير الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية  3أماـ حالة خطرة

وؾ آخر مخالؼ حياؿ الشخص المصاب بخمؿ عقمي لعالجو توقيا مف احتماؿ ارتكابو سم
 لمقانوف.

 : إثبات الخمؿ العقمي بالفحص الطبياثالث

إف سمطة القاضي الجزائي في تقرير ما إذا كاف المتيـ مصابا بخمؿ عقمي مف عدمو مقيدة 
بضرورة إخضاع المتيـ لمفحص الطبي لمتحقؽ مف سالمتو العقمية، ألف الخمؿ العقمي مسألة فنية 

 .4تمقاء نفسو إال بعد الرجوع إلى أىؿ الخبرة واالختصاص ال يستطيع القاضي البث فييا مف

التي أوجبت عمى القاضي  21/3ولقد أقر المشرع الجزائري ىذا الضابط بمقتضى المادة 
إثبات الخمؿ العقمي في الحكـ الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي، وىو ما يعني أف 

في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية كتدبير  القاضي الجزائي ال يمكنو توقيع الحجز القضائي
أمف لمواجية خطورة المختؿ عقميا إال بعد عرض المتيـ عمى الفحص الطبي الذي يجريو أطباء 
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مختصوف في األمراض العقمية والذي مف خاللو يتـ إثبات الخمؿ العقمي لدى المتيـ أو نفيو 
 .  1عنو

اضي بضرورة إجراء خبرة طبية تثبت سالمة وقد كاف موقؼ المشرع موفقا في إلزامو لمق
المتيـ العقمية ولـ يترؾ األمر لمحض سمطتو التقديرية كما ىو الشأف بالنسبة لبعض التشريعات 
العقابية، ألف االستعانة بأىؿ الخبرة واالختصاص في حاالت اإلصابة بالخمؿ العقمي تعد واجبة 

، وىذا 2التقديرية التي يستقؿ بيا قاضي الموضوعلتعمقيا بأمور فنية بحثة ال تدخؿ تحت المسائؿ 
لما يترتب عف ىذه الخبرة مف آثار تتعمؽ بتحديد المسؤولية الجزائية لممتيـ والقوؿ بتوافرىا أو 

 انعداميا وبالنتيجة الحكـ بالعقوبة أو التدبير.

فاؤىا عنو ومف ثـ، فإف القاضي في ىذه الحالة ال يمكنو الجـز بثبوت مسؤولية المتيـ أو انت
دوف االستناد إلى خبرة طبية، والقوؿ بغير ذلؾ يشكؿ خروجا عف سمطتو التقديرية التي يتمتع بيا 

بطالف الحكـ، وفي ىذا المعنى قضت المحكمة العميا  ذا المجاؿ، األمر الذي يترتب عنوفي ى
رة ليا وال يعفى منيا بأنو "مف المقرر قانونا أف يكوف جزاء الجرائـ المرتكبة بتطبيؽ العقوبات المقر 

إال مف ثبتت لفائدتو إحدى موانع المسؤولية الجزائية، كثبوت حالة الجنوف وقت ارتكاب األفعاؿ 
وأف القضاء بغير ذلؾ يعد خرقا لمقانوف. ومف ثـ فإف قضاة الموضوع الذيف استبعدوا تقرير 

، يكونوا قد خالفوا الخبير المعيف مف طرؼ قاضي التحقيؽ لمحكـ بإعفاء المتيـ مف العقوبة
القانوف ماداـ التقرير المذكور يشير بوضوح أف المتيـ كاف مسؤوال كامؿ المسؤولية حيف ارتكابو 

 .3مع اإلحالة" -المنتقد-الجريمة، مما يتعيف نقض القرار
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وىو ذات المسمؾ الذي يأخذ بو القضاء السوري في العديد مف أحكامو التي قرر فييا "أف 
مف األمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة وال يجوز  األمراض العقمية

لممحكمة أف تقدر مف نفسيا عقمية المتيـ وتطمئف إلى مالحظتيا أثناء المحاكمة، فال بد مف 
االعتماد عمى رأي الطبيب أو تركو باالستناد إلى رأي أقوى منو عمما، وقضية اإلصابة بعاىة 

ألمور الفنية التي ال تستطيع المحكمة البث فيا تمقائيا باالستناد إلى مشاىداتيا عقمية ىي مف ا
 .1واستنتاجاتيا دوف االعتماد عمى خبرة فنية واضحة"

أف الفحص الطبي ىو بمثابة سند يؤسس عميو القاضي الجزائي ىذيف القراريف، ويستدؿ مف 
لفحص الطبي أف المتيـ غير مختؿ حكمو بإيداع الجاني المؤسسة االستشفائية، فإذا أثبت ا

عقميا، ففي ىذه الحالة ال يسوغ لمقاضي أف يتخذ ضده تدبير الحجز القضائي، ألف ىذا التدبير 
خصصو المشرع لفئة مف المجرميف المصابيف بمرض عقمي، ولعؿ الغرض مف وراء ىذا الضابط 

عقميا في المؤسسة ىو جعؿ الحكـ الذي يصدره القاضي الجزائي والمتضمف إيداع المختؿ 
 االستشفائية لألمراض العقمية مستندا إلى أسس عممية وليس مبنيا عمى محض تصورات.

المشار إلييا سابقا فإنو ينبغي أف يؤكد تقرير  21وعمال بأحكاـ الفقرة األولى مف المادة 
قائما الخبرة العقمية أف الخمؿ العقمي الذي أصاب الشخص المراد إخضاعو لمحجز القضائي كاف 

وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابيا، وتبعا لذلؾ فإف توقيع الحجز القضائي كتدبير مف 
 تدابير األمف مف طرؼ القاضي الجزائي يتـ في حالتيف ىما: 

I. :حالة اإلصابة بالخمؿ العقمي وقت ارتكاب الجريمة 

اإلرادة صحيحة حتى  تطبيقا لألسس العامة في المسؤولية الجزائية التي تقتضي أف تكوف
يمكف االعتداد بيا قانونا، فإف مف أصابو خمؿ في قواه العقمية أثناء ارتكاب الجريمة يعفى مف 
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التي تنص بأنو  1جزائريال مف ؽ.ع 47العقوبة النعداـ اإلدراؾ والمسؤولية عمال بأحكاـ المادة 
 2ف اإلخالؿ بأحكاـ الفقرة "ال عقوبة عمى مف كاف في حالة جنوف وقت ارتكابو الجريمة وذلؾ دو 

 ".21مف المادة 

فمنطوؽ ىذا النص العقابي يشترط أف يكوف الجنوف أو المرض العقمي الذي يعد في ىذه 
الحالة مانعا لممسؤولية قائما لحظة ارتكاب السموؾ اإلجرامي، لذلؾ فإنو مف الضروري عمى 

أصاب الشخص كاف معاصرا  القاضي الجزائي التأكد مف أف الجنوف أو المرض العقمي الذي
لمجريمة وىذا استنادا إلى الفحص الطبي، ليقرر بعدىا الحكـ ببراءة المتيـ أو انتفاء وجو الدعوى 
مع حجزه في المؤسسة االستشفائية، ومف ثـ فإف العبرة في المسؤولية الجزائية لممصاب بحالة 

ريمة ال بما كانت عميو قبؿ الجنوف أو المرض العقمي بما كانت عميو حالتو وقت ارتكاب الج
 ذلؾ.

II. :حالة اإلصابة بالخمؿ العقمي بعد ارتكاب الجريمة 

إف اإلصابة بالخمؿ العقمي قد تطرأ بعد ارتكاب الجريمة سواء قبؿ المحاكمة وىنا يتوجب 
وقؼ اتخاذ اإلجراءات القانونية ومحاكمة المتيـ ريثما يتـ شفاؤه، باعتبار أنو أصبح عاجزا عف 

نفسو ويخشى مف ذلؾ عدـ تحقيؽ الضمانات التي يريد المشرع تقريرىا لو، وتستأنؼ  الدفاع عف
 21النيابة العامة السير في الدعوى بعد شفائو عمى نحو ما تقضي بو الفقرة األخيرة مف المادة 

"يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية لألمراض العقمية لنظاـ االستشفاء اإلجباري 
في التشريع الجاري بو العمؿ، غير أف النائب العاـ يبقى مختصا فيما يتعمؽ المنصوص عميو 

 بمآؿ الدعوى العمومية".

أما إذا حدث المرض العقمي بعد المحاكمة، فيوقؼ تنفيذ العقوبة المحكـو بيا عمى الجاني 
، وفي جميع األحواؿ يجب عمى القاضي 1المصاب بخمؿ عقمي حتى يتـ شفاؤه مف مرضو
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ار بتوقيع الحجز القضائي عمى المتيـ بعد إثبات حالتو العقمية بمقتضى الفحص إصدار قر 
 الطبي.

وبعد كؿ ما تقدـ، يمكف أف نسجؿ مالحظة وىي أف المشرع الجزائري قد استعمؿ لفظ 
دوف أف يوضح  ؽ.عمف  21/1"الخمؿ العقمي" في منطوؽ النص العقابي الذي احتوتو المادة 

ىؿ المقصود بو الخمؿ الكمي الذي يترتب عميو فقداف اإلرادة واإلدراؾ نوع الخمؿ المراد ىنا، و 
دراكو  تماما لدى الشخص المصاب بو، أو الخمؿ الجزئي الذي يؤدي إلى إنقاص إرادة الشخص وا 
دوف إعداميا، وذلؾ ألف حالة الخمؿ العقمي متفاوتة في درجاتيا بالنظر إلى درجة اإلدراؾ 

وجود طائفتيف مف المجرميف المصابيف بالخمؿ العقمي، وىما المجرميف والتمييز، مما يترتب عميو 
 المجانيف والمجرميف نصؼ المجانيف أو كما يطمؽ عمييـ "الشواذ".

المشار إلييا آنفا جاءت عامة دوف تحديد، فإف  21وبما أف صياغة الفقرة الثانية مف المادة 
ائي تدبير الحجز القضائي في المؤسسة السؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف ىؿ يوقع القاضي الجز 

 االستشفائية لألمراض العقمية عمى المجـر المجنوف والمجـر الشاذ؟ أـ عمى المجـر المجنوف فقط؟

إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقتضي منا الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكـ امتناع 
لحالة يعتبر مانعا لممسؤولية، وتعد المادة المسؤولية الجزائية، باعتبار أف الخمؿ العقمي في ىذه ا

المرجع القانوني واألساس الموضوعي النعداـ المسؤولية في ىذا الصدد، خاصة  ؽ.عمف  47
نصت عمى أنو "ال  مف أجؿ تطبيؽ تدبير الحجز، حيث 21وأنيا قد أحالتنا بدورىا إلى المادة 

 2لؾ دوف اإلخالؿ بأحكاـ الفقرة عقوبة عمى مف كاف في حالة جنوف وقت ارتكاب الجريمة وذ
 ". 21مف المادة 
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وباستقراء ىذا النص، يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري استبدؿ مصطمح "خمؿ في القوى 
بمصطمح "الجنوف"، وىو ما يعني أف الجنوف في التشريع الجزائري  21العقمية" الوارد في المادة 

يتو لممسؤولية أي يفقده حيث يعدـ أىميتسع ليشمؿ كؿ خمؿ يصيب القوى العقمية لمشخص ب
حرية االختيار، فيصبح بذلؾ سببا المتناع تطبيؽ العقوبة عميو، وبدال عف ذلؾ يوضع التمييز أو 

و  21، ومف ثـ فإنو ومف خالؿ الربط بيف المادتيف 1في المؤسسة االستشفائية لألمراض العقمية
الذي يعدـ المسؤولية الجزائية لمشخص ىو الخمؿ  21يتبيف أف الخمؿ الوارد في المادة  47

المصاب بو بشكؿ كمي، وبالتالي فإف القاضي ال يطبؽ الحجز القضائي في المؤسسة 
االستشفائية إال إذا كاف الشخص مصابا بالجنوف أو الخمؿ العقمي الذي يعدـ اإلرادة والتمييز 

راراىا الذي جاء فيو "ال مسؤولية ، وما يؤكد ىذا القوؿ ىو ما ذىبت إليو المحكمة العميا في ق2كميا
 .  3جزائية، لمف كاف مصابا بجنوف مطمؽ، وقت ارتكابو فعال مجرما"

يستبعد مف تطبيؽ ىذا التدبير رغـ ما تنطوي عميو شخصيتو 4وتبعا لذلؾ، فإف المجـر الشاذ
ف مف خطورة تيدد المجتمع بارتكاب جرائـ تفوؽ في خطورتيا جرائـ الشخص المجنوف، وىذا أل

المجـر الشاذ يممؾ قدرا مف التمييز واإلدراؾ مما يساعده عمى االستفادة مف ىذه اإلمكانيات 
 .5العقمية في تنفيذ جريمتو
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وبما أف المجـر الشاذ ىو الشخص الذي يصاب بخمؿ عقمي يؤثر في إرادتو فينقص مف 
ارض مرضي يؤدي ، فإف ذلؾ يعني أف ىناؾ ع1قيمتيا القانونية بشكؿ محسوس ولكنو ال يعدميا

إلى اضطراب قدراتو وممكاتو الذىنية مما يجعمو عامال يسيـ بدوره في ارتكاب الجريمة، والذي 
، ومف ثـ فإف إغفاؿ المشرع ليذه الفئة مف الجناة يشكؿ ثغرة اعترت 2يستتبع ضرورة عالجو

إجراـ  نصوص قانوف العقوبات في إقرار تدبير يناسب المجـر الشاذ ويكوف اليدؼ منو عالج
 الشخصية الشاذة وحماية المجتمع مف خطورتيا.

وبعد أف انتيينا مف شرح ىذه الضوابط التي يمتـز بيا القاضي الجزائي عند توقيع الحجز 
القضائي عمى المجـر المختؿ عقميا، فإف السؤاؿ الذي يمكف طرحو ىؿ القاضي الجزائي بعد 

طبيؽ ىذا التدبير أـ أف األمر يبقى خاضعا تأكده مف توافر جميع ىذه الضوابط يصبح ممزما بت
 لسمطتو التقديرية في ىذا الشأف؟

 21اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تفرض عمينا الرجوع إلى صياغة النص العقابي لممادة إف 
مف قانوف العقوبات المنظمة ليذا التدبير والتي استيؿ المشرع الجزائري فقرتيا الثانية بعبارة 

ر بالحجز القضائي..."، مما يفيد بأف المشرع جعؿ تطبيؽ الحجز القضائي "يمكف أف يصدر األم
ف شاء امتنع  مف طرؼ القاضي أمر جوازي خاضع لمحض سمطتو التقديرية فإف شاء طبقو وا 
عف ذلؾ، ومف وجية نظرنا أنو كاف عمى المشرع أف يجعؿ مف توقيع ىذا التدبير أمر إلزامي 

نما بمصمحة لمقاضي نظرا ألف األمر ال يتعمؽ  بمصمحة الشخص المراد إخضاعو فحسب وا 
 المجتمع. 
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 في مؤسسة عالجية ضوابط الوضع القضائي: الفرع الثاني

يعد الوضع القضائي في مؤسسة عالجية أحد التدابير العالجية التي خوؿ المشرع الجزائري 
خدرات أو لمقاضي تطبيقيا عمى فئة مف المجرميف المصابيف باإلدماف عمى الكحوؿ أو الم

 ؽ.عمف  22/1المؤثرات العقمية والذيف يرتكبوف جرائـ بسبب اإلدماف، وذلؾ بمقتضى المادة 
التي عرفت ىذا التدبير بأنو "وضع شخص مصاب بإدماف اعتيادي ناتج عف تعاطي مواد 
كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقمية، تحت المالحظة في مؤسسة مييأة ليذا الغرض، وذلؾ بناء 

مر أو حكـ أو قرار قضائي صادر مف الجية المحاؿ إلييا الشخص، إذا بدا أف السموؾ عمى أ
 اإلجرامي لممعني مرتبط بيذا اإلدماف".

ولقد أقر المشرع الجزائري ىذا التدبير لمواجية المدمف نتيجة لما توصمت إليو األبحاث في 
مخدرات أو المؤثرات العقمية عمـ اإلجراـ مف وجود عالقة قوية بيف اإلدماف عمى الكحوؿ أو ال

وبيف ارتكاب الجريمة، وذلؾ ألف اإلدماف عادة تتحوؿ إلى مرض يستحوذ عمى شخصية الفرد 
ليجعؿ منيا أسيرة ىذه العادة التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية وانحالؿ خمقي وضعؼ 

ومف ثـ فإف  جريمة.في القدرة عمى النفس، فتدفع بالمدمف الواقع تحت تأثيرىا إلى ارتكاب ال
اإلدماف حالة مرضية تحوؿ شخصية المدمف إلى شخصية عدوانية ال تتأثر بالتيديد أو العقاب 
الذي ال يجدي نفعا في مواجيتيا، مما يتعيف معو اتخاذ إجراء آخر لمواجية خطرىا وىو العالج 

بطاؿ مفعولو  .1كتدبير مف شأنو استئصاؿ المرض وا 

لوضع في مؤسسة عالجية تدبير أمف يتخذه القاضي الجزائي في وانطالقا مما تقدـ، فإف ا
مواجية المجـر المصاب باإلدماف بقصد عالجو، وبما أف ىذا التدبير كسابقو ينطوي عمى سمب 
حرية المدمف، فإنو مف الضروري أف يخضع ىو اآلخر لضوابط خاصة والتي يمتـز القاضي وىو 

 عند إقراره ليذا التدبير، وتتمثؿ ىذه الضوابط فيما يمي:بصدد إعماؿ سمطتو التقديرية بمراعاتيا 
                                                           

وما بعدها، د. عبد هللا سلٌمان، شرح قانون  033ة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص د. عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌ 

 .430، اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 524، مرجع سابق، ص 4العقوبات الجزابري، ج 
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 : ارتكاب الجريمةأوال

كما ىو معمـو فإف ارتكاب الجريمة يعد مف الضوابط العامة التي تخضع ليا كافة التدابير 
بما في ذلؾ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة عالجية الذي اشترط فيو المشرع عمى القاضي 

لسالفة الذكر ضرورة ارتكاب المدمف لسموؾ إجرامي حتى يمكنو اتخاذ ىذا ا 22/1بموجب المادة 
التدبير حيالو، وىو الضابط الذي أقرتو العديد مف التشريعات في نصوصيا العقابية كالتشريع 

والسويسري في البند )أ( الفقرة األولى مف المادة  149والميبي في المادة  80المغربي في المادة 
مف وراء إقرار ىذا الضابط ىو وجوب التمسؾ بمبدأ الشرعية مف جية، ، ولعؿ الغرض 60

 .1وكونو دليال عمى خطورة الفاعؿ وتفاقـ مرضو الذي أخذ يعبر عنو بالجريمة مف جية أخرى

غير أف األمر ىنا ال يقتصر فقط عمى ارتكاب الشخص لسموؾ إجرامي إنما يتطمب 
ارتباط باإلدماف عمى الكحوؿ أو المخدرات أو المشرع عالوة عمى ذلؾ أف يكوف ليذا السموؾ 

بقوليا " ...إذا بدا أف السموؾ  22المؤثرات العقمية، وىو ما عبرت عنو الفقرة األولى مف المادة 
العقابي  مف القانوف 80المعنى نصت المادة  اإلجرامي مرتبط بيذا اإلدماف"، وبما يشبو ىذا

ترتب عف تعاط لمكحوؿ أو المخدرات إذا ظير أف المغربي بأنو "...وكاف مصابا بتسمـ مزمف 
 إلجرامو صمة بذلؾ التسمـ".

وتطبيقا ليذه النصوص العقابية فإف القاضي ال يجوز لو اتخاذ تدبير الوضع القضائي إذا 
أو بتعبير آخر إذا لـ يكف الجاني أثناء  ،تبيف لو أف الجريمة المرتكبة ال عالقة ليا باإلدماف

ت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقمية حتى ولو اتضح ارتكاب الجريمة تح
ف حصؿ  لمقاضي بأف ىذا الشخص مدمف طالما لـ يكف ليذا اإلدماف صمة بالجريمة المرتكبة، وا 

 خروجا عف مقتضيات النص العقابي الذيوطبؽ القاضي التدبير في ىذه الحالة فإف ذلؾ يشكؿ 
 ارس سمطتو التقديرية وفقا لو.يتعيف عمى القاضي أف يم

                                                           
1

 .522، مرجع سابق، ص 4عبد هللا سلٌمان، شرح قانون العقوبات الجزابري، ج   
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ورغـ اشتراط المشرع وجود عالقة قوية بيف الجريمة المرتكبة وحالة اإلدماف إال أنو لـ يحدد 
درجة جسامة ىذه الجريمة، وىو ما يعني أف القاضي يمكنو توقيع ىذا التدبير ميما كانت درجة 

ؾ بعض التشريعات التي قيدت جسامة الجريمة التي ارتكبيا المدمف، وقد خالؼ المشرع في ذل
 1/ 60القاضي بجسامة معينة في الجريمة المرتكبة، حيث اشترط المشرع السويسري في المادة 

، وقد سار المشرع 1البند )أ( أف تكوف الجريمة التي ارتكبيا الفاعؿ مف وصؼ جناية أو جنحة
ىذه التشريعات ال يطبؽ ، وبالتالي فإف القاضي في ظؿ 80المغربي في ذات االتجاه في المادة 

 ىذا التدبير إذا كاف الفعؿ المرتكب يكيؼ عمى أنو مخالفة. 

أما بالنسبة لنوع الجريمة فاألصؿ أف المشرع الجزائري لـ يحددىا إال أنو استثناء مف ذلؾ 
 12اعتبر جريمة استيالؾ أو حيازة مخدرات بصفة غير مشروعة المعاقب عمييا بمقتضى المادة 

المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ  18-04رقـ مف القانوف 
واالتجار غير المشروعيف بيا يمكف لمقاضي أف يتخذىا كأساس إللزاـ الشخص المتيـ بارتكابيا 

 بالخضوع لعالج إزالة التسمـ.

 : الخطورة اإلجراميةاثاني

خطورة إجرامية كامنة في شخص  سبؽ وأشرنا أف تدابير األمف ال توقع إال لمواجية
الجاني، وباعتبار أف تدبير الوضع القضائي في مؤسسة عالجية ىو أحد ىذه التدابير فإنو 
يتوجب عمى القاضي قبؿ الحكـ بو التحقؽ مف وجود الخطورة اإلجرامية لدى المدمف والتي 

يمة المرتكبة مف تستدعي توقيع ىذا التدبير بغرض العالج، وتتمثؿ ىذه الخطورة في أف الجر 

                                                           
1
 Art 60/1-a du code pénal suisse « Lorsque l’auteur est toxico- dépendant ou qu’il souffre d’une autre 

addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : a. L’auteur a 

commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction… ». 
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ف طرؼ المدمف أو الجريمة التي يخشى ارتكابيا مستقبال ليا عالقة باإلدماف، وىذا ما يستفاد م
 .1...إذا بدا أف السموؾ اإلجرامي لممعني مرتبط بيذا اإلدماف"التي جاء فييا " 22/1نص المادة 

الجزائري وغيره  ويفيـ مف ذلؾ أف ارتكاب الجريمة مف قبؿ المدمف يعتبر في نظر المشرع
مف التشريعات العقابية التي اشترطت ذلؾ أمارة عمى الخطورة الكامنة في نفس مرتكبيا، ومف ثـ 
فإنو ال يمكف لمقاضي أف يطبؽ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة عالجية ميما بمغت خطورة 

يجة لذلؾ فإف المدمف مف الناحية االجتماعية إذا لـ يعبر عنيا بجريمة ليا صمة بإدمانو، ونت
، وىو ما 2الخطورة اإلجرامية المطموب توافرىا في ىذا الصدد ىي اإلدماف مع ارتكاب الجريمة

 .3يعني ارتباط فكرة الخطورة اإلجرامية بارتكاب الجريمة السابقة

فاإلدماف ينطوي عمى خصوصية إجرامية سواء تعمؽ األمر باإلدماف عمى الكحوؿ أو 
بفعؿ تأثيره  4قمية، وىو بذلؾ يمثؿ حالة خطرة تنذر بارتكاب الجرائـالمخدرات أو المؤثرات الع

عمى القيمة القانونية لإلرادة التي تؤثر عمى إدراؾ الشخص فيكوف مصدر خطورة عمى نفسو 
 . 5وعمى غيره

وبالنسبة لممخدرات مثال فإف ليا تأثير كبير في تكويف الشخصية اإلجرامية لمفرد ألنيا تؤثر 
، 6لعصبي وكذلؾ عمى نفسية المدمف، فيكوف عمى استعداد الرتكاب أية جريمةعمى الجياز ا
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ومف ىنا تتضح خطورتو ألنو يصبح في حالة يحتمؿ معيا ارتكاب الجرائـ مستقبال، خاصة وأف 
ما إلى الجنوف  .1اإلدماف عمى المخدر ينتيي بالعديد مف المدمنيف إما إلى الجريمة وا 

ال يمكنو القوؿ بتوافر الخطورة لدى المدمف إلمكانية  وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف القاضي
إيداعو في المؤسسة العالجية إال بعد التأكد مف وجودىا والبحث عنيا في شخصية مرتكب 
الجريمة، وذلؾ يتطمب منو معرفة العالقة بيف اإلدماف كحالة نفسية وبيف السموؾ الذي يشكؿ 

لممدمف التي تـ الكشؼ عنيا إثر ارتكاب الجريمة جريمة، فإذا ثبت لديو أف الخطورة اإلجرامية 
كانت نتيجة اإلدماف، فإف الخطورة باعتبارىا في ىذه الحالة كمعيار لتطبيؽ التدبير قد 

 مما يجيز لمقاضي أف يقرر إخضاعو لمعالج.2تحققت

وبذلؾ نخمص بالقوؿ أف الوضع القضائي في مؤسسة عالجية ال يجوز لمقاضي تطبيقو إال 
وافرت فيو خطورة ناتجة عف حالة إدماف رافقيا ارتكاب جريمة ومف شأنيا جعؿ عمى مف ت

 .3الشخص عمى استعداد الرتكاب الجرائـ مستقبال

 : اإلدمافاثالث

لقد قيد المشرع الجزائري وكباقي التشريعات سمطة القاضي الجزائي في اتخاذ تدبير الوضع 
واء بمادة كحولية أو مخدر أو مؤثر القضائي في مؤسسة عالجية بضرورة حصوؿ اإلدماف س

بقوليا " ...شخص مصاب بإدماف  22عقمي، وىو ما أشارت إليو الفقرة األولى مف المادة 
 اعتيادي ناتج عف تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقمية".

ىو "حالة ثمالة دورية أو  1950واإلدماف حسبما عرفتو المنظمة العالمية لمصحة عاـ 
محطمة لمفرد ولممجتمع يؤدي إلييا االستيالؾ المتكرر لعقاقير طبيعية أو مركبة  مزمنة
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 18-04قانوف رقـ المف  10، وقد عرفو المشرع الجزائري في المادة الثانية الفقرة 1كيميائيا"
 والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات

حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقمي"، كما عرؼ أيضا بأنو "
بأنو "حالة التسمـ الدوري المزمف الذي يؤثر عمى الفرد والمجتمع مف جراء التعاطي المستمر 

 . 2لممسكرات والمخدرات أو أي شراب أو أي مسكر أو عقار مخدر"

إلدماف ينتج عف التعاطي المتكرر الذي يؤدي بشكؿ ومف خالؿ ىذه التعاريؼ، يتبيف أف ا
حتمي إلى اإلدماف، وفي ىذه الحالة يصبح لدى المدمف اعتماد تاـ عمى المادة المخدرة التي 

، ومف ثـ فإف اإلدماف ىو عادة تتكوف مف 3يتعاطاىا بصفة دورية وال يستطيع االستغناء عنيا
قمي، أو صورة مف صور االعتياد الحاد التي تكرار تعاطي المخدر أو الكحوؿ أو المؤثر الع

يصعب الرجوع عنيا أو التخمص مف تأثيرىا، لتتحوؿ بعد ذلؾ إلى مرض يفقد اإلنساف سيطرتو 
عمى إرادتو ويجعمو عاجزا عف مقاومة ميولو ونوازعو اإلجرامية التي تجد طريقيا إلى السموؾ 

 .   4اإلجرامي

نو أف يطبؽ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة وبالبناء عمى ذلؾ، فإف القاضي ال يمك
عالجية كتدبير أمف حياؿ الجاني إال إذا تبيف لو أف ىذا األخير مدمف عمى المواد الكحولية أو 
المخدرات أو أي مؤثر عقمي آخر، ذلؾ ألنو ليس كؿ مف يتناوؿ ىذه المواد يوصؼ بأنو مدمف 

األخير الذي يشكؿ المرحمة األولى التي تسبؽ السيما وأف ىناؾ فرؽ بيف اإلدماف والتعاطي، ىذا 
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ويقصد بو التناوؿ غير المشروع لممخدرات بطريقة غير منتظمة وغير دورية ويتعاطاىا  1اإلدماف
األفراد مف أجؿ إحداث تغيير في المزاج أو في الحالة العقمية ولكنو ال يصؿ إلى حد االعتماد 

 .2التاـ عمييا

عف المتعاطي فيو شخص فقد السيطرة عمى نفسو أماـ ومفاد ذلؾ، أف المدمف يختمؼ 
المخدر ويتعاطاه لدرجة الضرر بنفسو أو بالمجتمع، وبالتالي فإف القاضي إذا ما عرضت أمامو 
حالة تتعمؽ بتعاطي الشخص لممواد المذكورة آنفا دوف اإلدماف عمييا، فإنو ال يجوز لو عمال 

ا الشخص في مؤسسة عالجية بناء عمى سمطتو وضع ىذ 22بأحكاـ الفقرة األولى مف المادة 
التقديرية التي يتمتع بيا في ىذا الصدد، بؿ ينبغي أف يصؿ ىذا التعاطي إلى مرحمة اإلدماف 

 التي تستدعي العالج.

مف  3وىو ما استقر عميو قضاء محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأنو "لتطبيؽ الفقرة  
، والتي يجوز معيا تطبيؽ التدبير االحترازي بدال 1960لسنة  182مف القانوف رقـ  37المادة 

، مع اإلشارة أف القاضي ال يسوغ لو القوؿ بوجود حالة 3مف العقوبة البد مف قياـ حالة اإلدماف"
اإلدماف لدى الشخص إال بعد الرجوع إلى أىؿ الخبرة واالختصاص إلثبات وجود ذلؾ مف عدمو، 

تأثير الجسيـ لإلدماف عمى القيمة القانونية لإلرادة، وكذا فالخبرة ىي التي تتولى تحديد مدى ال
 4تحديد مدى االستعداد اإلجرامي وخطورتو لدى الفرد، وعمى ضوء ذلؾ تتحدد درجة الخطورة

 التي يتخذىا القاضي كأساس لتوقيع ىذا التدبير. 

                                                           
1

 .011فرقد عبود العارضً، المخدرات ودورها فً إجرام اإلنسان، مرجع سابق، ص  

2
 .40د. محمد أحمد المشاقبة، مرجع سابق، ص  

3
 .034نظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص د. عبد هللا سلٌمان سلٌمان، ال 

4
 .432، اسمهان عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 444فاطمة بالطٌب، مرجع سابق، ص  
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و عمى الخبرة الطبية كما ى 22ورغـ أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة في المادة 
الحاؿ بالنسبة لتدبير الحجز القضائي، إال أف القاضي ال يجوز لو الحكـ بتدبير الوضع القضائي 

 دوف االستناد في ذلؾ عمى تقرير الخبرة الطبية.

وبالنظر إلى ما تقدـ بيانو، فإف اإلدماف يعد ضابطا أساسيا يتقيد بو القاضي الجزائي إلى 
قة عند اتخاذه لتدبير الوضع القضائي في مؤسسة جانب الخطورة اإلجرامية والجريمة الساب

عالجية، مع التنويو في ذات السياؽ، أف توافر ىذه الضوابط مجتمعة ال يمـز القاضي بتطبيؽ 
نما يعود األمر في ذلؾ لسمطتو التقديرية التي خوليا لو المشرع في ىذا المجاؿ،  ىذا التدبير وا 

المذكورة سابقا والتي استيميا المشرع  22نية مف المادة وما يؤكد ىذا القوؿ ىو صياغة الفقرة الثا
بعبارة "يمكف..."والتي يكرس فييا السمطة التقديرية لمقاضي في الحكـ بيذا التدبير، مسايرا في 
ذلؾ بعض التشريعات العقابية، وىو ما يعني أف الوضع القضائي في مؤسسة عالجية كتدبير 

حياؿ المتيـ إف رآه مناسبا لحالتو ويمتنع عف تطبيقو إذا أمف يخضع لتقدير القاضي الذي يطبقو 
 تبيف لو عدـ نجاعتو.   

ف كاف قد اشترط عمى القاضي حصوؿ اإلدماف  والجدير بالذكر، أف المشرع الجزائري وا 
لجواز الحكـ بتدبير الوضع القضائي إال أنو خرج عف ىذا الضابط في جريمة استيالؾ أو حيازة 

مف قانوف الوقاية مف المخدرات لمجية القضائية  8/1ز في المادة المخدرات، بحيث أجا
المختصة إلزاـ الشخص الذي يستيمؾ أو يحوز مف أجؿ االستيالؾ الشخصي مخدرات أو 
مؤثرات عقمية بصفة غير مشروعة بالخضوع لعالج إزالة التسمـ، الذي ييدؼ إلى إزالة التبعية 

دوف أف يكوف ىذا الشخص  1ة تجاه مخدر أو مؤثر عقميالنفسانية أو التبعية النفسية الجسماني
 مدمنا.

                                                           
1

المتعلق بالوقاٌة من المخدرات والمؤثرات العقلٌة وقمع االستعمال  45/04/4112المؤرخ فً  03-12من القانون رقم  00البند  4المادة  

 غٌر المشروعٌن بها. واالتجار 
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وبالتالي فإف القاضي يمكنو تطبيؽ ىذا التدبير دوف التقيد بضابط اإلدماف ومف ثـ البحث 
فيما إذا كاف ىذا الشخص مدمنا أـ ال، كما يمكنو بناء عمى سمطتو التقديرية إعفاء الشخص 

مف ذات القانوف عند  12المنصوص عمييا في المادة المذكور في الفقرة أعاله مف العقوبات 
قبولو تنفيذ قرار الخضوع لمعالج الطبي المزيؿ لمتسمـ، أما في حالة االمتناع فإف القاضي يطبؽ 
العقوبات المذكورة، أو يصدر مف جديد قرار بتثبت أمر الخضوع لمعالج المزيؿ لمتسمـ، إذا ما 

 . 1رأى ضرورة لذلؾ

 الجانحينب الضوابط الخاصة المطمب الثاني:

بعاده  2بما أف السياسة الجنائية الحديثة تيدؼ في المقاـ األوؿ إلى حماية الطفؿ الجانح وا 
، فإف معظـ التشريعات العقابية بما فييا التشريع الجزائري تبنت نيجا خاصا 3عف دائرة العقاب

يف، إذ أفردت لألطفاؿ في مواجية جنوح األطفاؿ يختمؼ عف ذلؾ المتبع في إجراـ البالغ
الجانحيف أحكاما خاصة وجزاءات مناسبة، تقوـ أساسا عمى تطبيؽ التدابير المالئمة لشخصية 

صالحو  .4الجانح التي ترمي إلى تيذيبو وا 

والتدابير المقررة لمجانحيف ال تيدؼ فقط إلى مواجية حالة خطرة تنطوي عمييا شخصية 
فإف  ، ولتحقيؽ ذلؾ5ماية والرعاية والتقويـ والتيذيبالحالطفؿ، بؿ ىدفيا األساسي يتمثؿ في 

األمر يقتضي أف يوضع تحت تصرؼ قاضي األحداث مجموعة واسعة ومتنوعة مف التدابير مع 

                                                           
1

 من نفس القانون.  14المادة  

2
المتعلق بحماٌة الطفل بأنه الطفل الذي ٌرتكب  4105ٌولٌو  05المؤرخ فً  04-05من القانون رقم  4ٌقصد بالطفل الجانح وفقا للمادة  

 .1، ص 34( سنوات، ج.ر.ج.ج، ع 01فعال مجرما والذي ال ٌقل عمره عن عشر )

3
بد اللطٌف، السٌاسة الجنابٌة فً قانون رعاٌة األحداث "دراسة مقارنة"، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط د. براء منذر ع 

 .030، ص 4114، 0

4
 .024عبد هللا سلٌمان سلٌمان، النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة، مرجع سابق، ص  

5
عاملة الجنابٌة لألحداث "دراسة مقارنة فً التشرٌعات الوطنٌة والقانون الدولً"، د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والم 

 و ما بعدها. 455، ص 4111منشأة المعارف اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 
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االعتراؼ لو بسمطة تقديرية واسعة في اختيار التدبير المناسب طبقا لحاجة الطفؿ وما تقتضيو 
 دد.مصمحتو دوف تقييده بإجراء معيف أو بتدبير مح

مف مجموعة قواعد بكيف التي نصت عمى  01فقرة  18وىو األمر الذي دعت إليو القاعدة 
واسعة مف تدابير التصرؼ، توفر ليا مف و أنو "يجب أف تتاح لمسمطة المختصة مجموعة متنوعة 

المرونة ما يسمح إلى أقصى قدر ممكف بتفادي المجوء إلى اإليداع في المؤسسات اإلصالحية"، 
اعدة السادسة في بندىا األوؿ التي جاء فييا "ونظرا لتنوع االحتياجات الخاصة وكذا الق

باألحداث، وكذلؾ لتنوع التدابير المتاحة، يمنح قدر مناسب مف السمطة التقديرية في جميع 
مراحؿ إجراءات الدعوى، وعمى مختمؼ مستويات إدارة شؤوف قضاء األحداث، بما فييا التحقيؽ 

صدار   .  1الحكـ ومتابعة تنفيذ األحكاـ"والمحاكمة وا 

فقد حرص المشرع الجزائري في قانوف حماية الطفؿ عمى وضع مجموعة  ،واستجابة لذلؾ
مف التدابير التي تساعد قاضي األحداث في تحقيؽ التفريد ومف ثـ اختيار التدبير األنسب 

التدابير عمى الطفؿ  لمواجية حالة الجنوح لدى الطفؿ، غير أف حرية القاضي في اختيار وتطبيؽ
نما  الجانح ليست مطمقة مقيدة بمراعاة مصمحة الطفؿ ومدى خطورتو ومدى مالئمة التدابير وا 

، إضافة إلى مراعاة الضوابط الخاصة بكؿ تدبير عمى حدى عند تطبيقو، 2الموجية لجنوحو
كؿ طفؿ  ضوابط تدابير األطفاؿ الجانحيف تختمؼ مف تدبير إلى آخر تبعا لحالةباعتبار أف 

 وحسب نوع الجريمة التي صدرت منو.   

مف قانوف حماية الطفؿ المذكور أعاله بأنو "دوف اإلخالؿ بأحكاـ  85وقد نصت المادة 
أدناه، ال يمكف في مواد الجنايات والجنح أف يتخذ ضد الطفؿ إال تدبير واحد أو أكثر  86المادة 

يمو لممثمو الشرعي أو لشخص أو عائمة جديريف تسم -مف تدابير الحماية والتيذيب اآلتي بيانيا: 

                                                           
1

 د. محمود سلٌمان موسى، اإلجراءات الجنابٌة لألحداث الجانحٌن "دراسة مقارنة فً التشرٌعات العربٌة والقانون الفرنسً فً ضوء 

 وما بعدها. 313، ص 4113االتجاهات الحدٌثة فً السٌاسة الجنابٌة"، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 

2
 .13د. عبد الحمٌد الشواربً، ظروف الجرٌمة المشددة والمخففة للعقاب، مرجع سابق، ص  
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وضعو في مدرسة داخمية  –وضعو في مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفولة.  –بالثقة. 
وضعو في مركز متخصص في حماية األطفاؿ  –صالحة إليواء األطفاؿ في سف الدراسة. 

 الجانحيف.

اـ الحرية المراقبة وتكميؼ ويمكف قاضي األحداث، عند االقتضاء، أف يضع الطفؿ تحت نظ
 مصالح الوسط المفتوح بالقياـ بو، ويكوف ىذا النظاـ قابال لإللغاء في أي وقت". 

وباستقراء نص المادة يمكف تقسيـ ىذه التدابير إلى نوعيف، تدابير غير سالبة لمحرية، 
 رجيف بذلؾمستقؿ معوتدابير سالبة ومقيدة لمحرية، وتباعا لذلؾ سوؼ نتناوؿ كؿ نوع في فرع 

 عمى الضوابط الخاصة بكؿ نوع مف أنواع التدابير.   

 التدابير غير السالبة لمحريةضوابط الفرع األول: 

بية يتخذىا قاضي األحداث يإف التدابير غير السالبة لمحرية ىي عبارة عف إجراءات تأد
إلى ارتكاب وذلؾ بصرفو عف العودة  1ضد الطفؿ الجانح يكوف مف شأنيا التأثير عمى نفسيتو

 الجريمة، وقد حددىا المشرع الجزائري في تدبيريف وىما التوبيخ والتسميـ.  

 أوال: تدبير التوبيخ 

لقد ذىبت غالبية التشريعات الخاصة باألحداث وفي مقدمتيا التشريع الجزائري إلى األخذ 
ف، حيث عرفو بالتوبيخ كأحد التدابير التي يجوز لقاضي األحداث فرضيا عمى األطفاؿ الجانحي

بأنو " توجيو المحكمة المـو والتأنيب  2مف قانوف حماية الطفؿ 102المشرع المصري في المادة 
إلى الطفؿ عمى ما صدر منو وتحذيره بأف ال يعود إلى مثؿ ىذا السموؾ مرة أخرى"، في حيف لـ 

 لعقوبات.يضع المشرع الجزائري أي تعريؼ لمتوبيخ سواء في قانوف حماية الطفؿ أو قانوف ا
                                                           

1
ري للعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة عباس حكمت فرمان، التحقٌق  والمحاكمة فً جنوح األحداث، مجلة الغ 

 .330، ص 4114، 4، المجلد 03الكوفة، بغداد، العراق، ع 

2
 .4113لسنة  041المتضمن قانون الطفل المعدل بالقانون رقم  0441لسنة  04قانون رقم  
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فالتوبيخ يتضمف عادة توجيو المـو إلى الطفؿ وتأنيبو عف فعؿ ارتكبو وحثو عمى السموؾ 
صالحي،  ينطوي عمى تحذير ونصح لمطفؿ،  وبناء عمى ذلؾ فإنوالقويـ، بأسموب إرشادي وا 

، وىو بيذا المعنى يعتبر 1والكشؼ لو عف خطورة فعمو وما يمكف أف يترتب عميو مف نتائج ضارة
 مف خالؿ صرفو عف 2التأثير في نفسيتوة فعالة في تقويـ وتيذيب الطفؿ، إذ مف شأنو وسيم

العودة إلى ارتكاب الجريمة، وذلؾ عمى اعتبار أف ىناؾ أطفاؿ يكفي لردعيـ مجرد التوبيخ 
 .  3خاصة مف نشأ منيـ في بيئة صالحة

مف  72ار" في المادة وقد اعتمد المشرع العراقي ىذا النوع مف التدابير تحت مسمى "اإلنذ
وعرفو بأنو ينطوي عمى تحذير الحدث بعدـ تكرار فعمو غير المشروع،  4قانوف رعاية األحداث

واإلنذار بيذا الوصؼ يمثؿ صورة مخففة لمتوبيخ القتصاره عمى تحذير الطفؿ دوف المـو 
 . 5والتأنيب

مواجيتو الطفؿ و  ي إحداث وضع نفسي لدىوالشؾ في أف الغاية مف التوبيخ أو اإلنذار ى
بما أقدـ عميو مف سموؾ غير مشروع، يحممو عمى عدـ التكرار تحت طائمة التحذير مف العواقب 

 .6التي ستترتب عميو في حالة عدـ تحسيف سموكو

                                                           
1

ن فً ضوء القانون الجزابري، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، د. سمٌر شعبان، خزار لمٌاء، الرعاٌة القانونٌة لألطفال المهملٌ 

 .42، ص 4101، السنة الثامنة، سبتمبر 42الجزابر، ع 

2
، خولة أركان علً، معاملة األحداث جنابٌا، مجلة كلٌة القانون 441د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، مرجع سابق، ص  

 .334، ص 4103، 4، المجلد 2ٌة، جامعة كركوك، العراق، ع للعلوم القانونٌة والسٌاس

3
 .214محمد سٌف النصر عبد المنعم، مرجع سابق، ص  

4
 المعدل. 0433لسنة  21قانون رعاٌة األحداث رقم  

5
، ص 4114نً، ، اإلصدار الثا0د. زٌنب أحمد عوٌن، قضاء األحداث "دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط  

424. 

6
، 0431، 0د. مصطفى العوجً، الحدث المنحرف أو المهدد بخطر االنحراف فً التشرٌعات العربٌة، مؤسسة نوفل، بٌروت، لبنان، ط  

 .423و  424، د. زٌنب أحمد عوٌن، مرجع سابق، ص 34ص 
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ولقد أحاطت كافة التشريعات السمطة التقديرية لقاضي األحداث في تطبيؽ ىذا التدبير عمى 
 تمثؿ فيما يمي:الطفؿ الجانح بجممة مف الضوابط ت

 صدور التوبيخ في الجمسة  .1

معنى ذلؾ أنو يجب أف يصدر التوبيخ كتدبير تربوي شفاىة مف قاضي األحداث الذي 
ينظر الدعوى، فال يجوز أف ينيب عنو غيره لمقياـ بذلؾ، إذ ال أثر لمثؿ ىذا التدبير عمى نفسية 

 2أف يصدر التوبيخ في الجمسة، ومف أجؿ ذلؾ يتعيف 1الطفؿ، إذا كاف صادرا مف غير القاضي
كي يكوف لو التأثير المطموب، األمر الذي يقتضي حضور الطفؿ لجمسة الحكـ، فال يتصور أف 

 .3يكوف الحكـ بيذا التدبير غيابيا

 أف يتـ التوبيخ في نطاؽ اإلصالح واإلرشاد    .2

تي يتـ بيا إذا كاف قاضي األحداث يتمتع بسمطة تقديرية في اختيار العبارات والطريقة ال
، إال أنو مقيد بأف يتـ ىذا التدبير في نطاؽ تربوي إرشادي وبصورة ال تمس كرامة 4توبيخ الجانح

الطفؿ ومشاعره، ويتحقؽ ذلؾ إذا ما اتبع القاضي أسموبا يوجو فيو المـو لممتيـ الطفؿ ويوضح لو 

                                                           
1

 .334ن علً، مرجع سابق، ص ، خولة أركا440د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، مرجع سابق، ص  

2
من قانون رعاٌة األحداث العراقً بقولها " ...فٌحكم بإنذاره فً الجلسة بعدم تكرار فعله غٌر  24وقد أشارت إلى هذا الضابط المادة  

إلى الحدث فً  من قانون األحداث الجانحٌن فً دولة اإلمارات العربٌة التً جاء فٌها "توجٌه اللوم والتأنٌب 01المشروع"، والمادة 

 الجلسة...".

3
، د. محمد شتا أبو 25، ص 0440د. عبد الحمٌد الشواربً، جرابم األحداث، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط،  

 .42، ص 0444سعد، الوجٌز فً قانون الطفل وجرابم األحداث، دار الفكر العربً، اإلسكندرٌة، مصر، د.ر.ط، 

4
، 0441، 3فر، األحداث المنحرفون "دراسة مقارنة"، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان، ط د. علً محمد جع 

 .421، ص 0441
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لتدبير أشد إذا  الخطأ الذي ارتكبو ويحثو عمى السموؾ القويـ مع تحذيره بأنو سيكوف عرضة
 . 1ارتكب جريمة في المستقبؿ

وبالتالي فإف التوبيخ يجب أف ال يكوف متسما بالقسوة وأف تبقى عباراتو ضمف ما ىو مفيوـ 
لدى الطفؿ، وأف ال ينطوي عمى إضفاء بعض الصفات عمى الطفؿ التي تحط مف كرامتو مما قد 

 .   2ائج عكسيةآثارا بميغة في نفسية الطفؿ والتي تؤدي إلى نتيترؾ 

 جسامة الجريمة المرتكبة .3

لقد اختمفت التشريعات في اشتراطيا لجسامة الجريمة المرتكبة والتي عمى أساسيا يتولى 
قاضي األحداث توقيع التوبيخ عمى الطفؿ الجانح، فمنيا مف اشترط أف تكوف الجريمة ذات 

ومع ذلؾ، فإنو اء فييا "التي ج ؽ.ع.جمف  49/3وصؼ مخالفة ومف ذلؾ ما نصت عميو المادة 
مف قانوف حماية الطفؿ، وأيضا  87في مواد المخالفات ال يكوف محال إال لمتوبيخ" وأكدتو المادة 

إذا ارتكب الحدث مخالفة حداث العراقي التي نصت عمى أنو " مف قانوف رعاية األ 72المادة 
 ".… فيحكـ بإنذاره في الجمسة بعدـ تكرار فعمو غير المشروع

قا مف ذلؾ، فإف قاضي األحداث ال يجوز لو وفقا ليذه التشريعات الحكـ عمى الطفؿ وانطال
الجانح بتدبير التوبيخ إال إذا كانت الجريمة التي ارتكبيا مخالفة، وىو ما يعني أف سمطة القاضي 
ال كاف حكمو  في الحكـ بيذا التدبير مقيدة بوصؼ معيف لمجريمة ال يجوز لو الخروج عنو وا 

 باطال.

وعمى خالؼ ذلؾ، فقد أجازت بعض التشريعات لقاضي األحداث توقيع التوبيخ عمى 
الجانح بصرؼ النظر عف طبيعة أو جسامة الجريمة التي ارتكبيا، ومف ىذه التشريعات القانوف 
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، عباس 441، د. براء منذر عبد اللطٌف، مرجع سابق، ص 440د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، مرجع سابق، ص  

 .330فً جنوح األحداث، مرجع سابق، ص حكمت فرمان، التحقٌق والمحاكمة 

2
، د. مصطفى العوجً، مرجع سابق، 423، د. زٌنب أحمد عوٌن، مرجع سابق، ص 42د. سمٌر شعبان، خزار لمٌاء، مرجع سابق، ص  
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، ومف ثـ فإف قاضي 1المصري الذي يجيز الحكـ بالتوبيخ أيا كانت الجريمة التي ارتكبيا الطفؿ
ي ىذا الصدد بسمطة تقديرية تسمح لو بتطبيؽ التوبيخ في جميع الجرائـ، فال األحداث يتمتع ف

فرؽ بيف أف تكوف الجريمة مخالفة أو أشد جسامة منيا، طالما أف القاضي الذي ينظر الدعوى قد 
 .  2قدر أف ىذا التدبير ىو المالئـ والمناسب لحالة الجانح الماثؿ أمامو

 السف القانوني لمطفؿ الجانح   .4

د حددت بعض التشريعات سف معيف عمى قاضي األحداث مراعاتو عند الحكـ بتدبير لق
( سنوات إلى 10التوبيخ عمى الطفؿ الجانح، حيث حدده المشرع الجزائري ببموغ الطفؿ عشر )

التي نصت عمى أنو  ؽ.عمف  3و 49/2( سنة حسب ما جاء في المادة 18غاية الثامنة عشر )
سنة إال تدابير الحماية أو  13إلى أقؿ مف  10يتراوح سنو مف  "ال توقع عمى القاصر الذي

مف  51التيذيب، ومع ذلؾ فإنو في مواد المخالفات ال يكوف محال إال لمتوبيخ"، وتضيؼ المادة 
إما  18إلى  13ذات القانوف بأنو "في مواد المخالفات يقضى عمى القاصر الذي يبمغ سنو مف 

ما بعقوبة الغرامة"  مف قانوف حماية الطفؿ مؤكدة عمى ذلؾ. 87، وجاءت المادة بالتوبيخ وا 

وبالتمعف في نص المادتيف، يتضح لنا أف المشرع جعؿ مف سمطة قاضي األحداث في 
( سنة مقيدة، إذ ال 13الحكـ بتدبير التوبيخ عمى الطفؿ الجانح الذي لـ يتجاوز الثالثة عشر )

متو لمطفؿ، بخالؼ الحاؿ إذا ر ومالئا التدبيمجاؿ إلعماؿ سمطتو التقديرية في مدى تناسب ىذ
( سنة حيث نجد المشرع قد 18تعمؽ األمر بالجانح الذي تجاوز ىذا السف ولـ يتـ الثامنة عشر )

 منح القاضي سمطة الخيار في الحكـ بيذا التدبير أو الغرامة وذلؾ استنادا إلى سمطتو التقديرية.   

 ثانيا: تدبير التسميـ 
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 1التي اعتمدىا المشرع الجزائري تماشيا مع القواعد الدوليةتدابير الحماية  مف يعتبر التسميـ
الذي يتخذه قاضي األحداث بحؽ األطفاؿ الجانحيف، حيث يتـ بمقتضاه إخضاع الطفؿ لرقابة و 

شراؼ شخص لديو ميؿ طبيعي أو مصمحة نحو تيذيب الطفؿ ورعايتو ، عف طريؽ فرض 2وا 
واليدؼ مف وراء التسميـ مف شأنيا أف تساعد عمى تيذيبو وتربيتو، بعض القيود عمى سموكو التي 

 .3حماية سموؾ الطفؿ مف الجنوح والحيمولة دوف عودتو إلى الجريمة ىو

مف قانوف حماية الطفؿ التي بينت أف تسميـ  85وقد نصت عمى تدبير التسميـ المادة 
، فالغرض مف ىذا التدبير ىو الطفؿ يكوف لممثمو الشرعي أو لشخص أو عائمة جديريف بالثقة

تقويـ الطفؿ الجانح في محيطو الطبيعي، إذ يقصد بو أف يعيد القاضي بالطفؿ إلى ممثمو 
حسب ما عرفتو المادة  –الشرعي والمتمثؿ في وليو أو وصيو أو كافمو أو المقدـ أو حاضنو 

 أو لشخص أو عائمة جديريف بالثقة. –الثانية مف قانوف حماية الطفؿ 

الحظ في ىذا السياؽ، أف المشرع الجزائري لـ يضع أي ضوابط تتعمؽ بالجية التي والم
يجب أف يسمـ إلييا قاضي األحداث الطفؿ الجانح السيما بالنسبة لمممثؿ الشرعي وذلؾ بخالؼ 
الحاؿ بالنسبة لبعض التشريعات التي اشترطت ضرورة توافر الضمانة األخالقية والتربوية 

اضي أثناء الحكـ بيذا التدبير، ونذكر مف ذلؾ التشريع المبناني الذي حدد في كضابط يتقيد بو الق
تدابير الحماية والتي  4مف قانوف حماية األحداث المخالفيف لمقانوف أو المعرضيف لمخطر 9المادة 

تدبير الحماية ىو تسميـ الحدث إلى والديو أو أحدىما  تشتمؿ عمى التسميـ حيث نص عمى أنو "
                                                           

1
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2
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يو الشرعي أو إلى أسرتو شرط أف تتوافر في المسمـ إليو الضمانة األخالقية والمقدرة أو إلى ول
عمى تربيتو تحت إشراؼ المندوب االجتماعي المكمؼ باألمر. وعند عدـ وجود أي مف ىؤالء 
األشخاص في لبناف أو عدـ توافر الشروط السابؽ ذكرىا يمكف تسميـ الحدث إلى أسرة موثوؽ بيا 

ة اجتماعية أو صحية معتمدة مف الوزارات المختصة أو إلى غيرىا إذا كانت ال أو إلى مؤسس
 تتوافر في المؤسسات المعتمدة االختصاصات المطموبة".

ومف خالؿ ىذا النص، يتبيف لنا أف المشرع المبناني ال يجيز لقاضي األحداث تسميـ الطفؿ 
وعمى القاضي أف يراعي عند  ألي شخص بؿ فقط إلى األشخاص المذكوريف في المادة أعاله،

التسميـ إلى والدي الطفؿ أو أحدىما أو وليو الشرعي أو أسرتو توافر الضمانة األخالقية والقدرة 
تباعو عمى الوجو الذي حدده  عمى تربية الطفؿ، مع األخذ بعيف االعتبار التسمسؿ والترتيب وا 

اجتماعية أو صحية إال عند عدـ المشرع، إذ ال يجوز لقاضي األحداث تسميـ الطفؿ إلى مؤسسة 
 .   1وجود الوالديف أو الولي الشرعي أو أسرة الطفؿ أو عدـ توافر الضمانات فييـ

ويسير المشرع المصري في ذات االتجاه حيث أوجب عمى قاضي األحداث أف يتوافر في 
بية الحدث، المتسمـ سواء كاف أحد األبويف أو الولي أو الوصي األىمية أو الصالحية لمقياـ بتر 

وفي حالة عدـ توافر ذلؾ يسمـ القاضي الحدث لمف يكوف أىال لذلؾ مف أفراد أسرتو، فإف لـ 
يوجد سمـ الحدث إلى شخص مؤتمف يتعيد بتربيتو وحسف سيره أو إلى أسرة موثوؽ بيا يتعيد 

 عائميا بذلؾ.

ة إال أنو قيد وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف المشرع المصري ورغـ عدـ اشتراطو لمضمانة األخالقي
سمطة قاضي األحداث بضابط الضمانة التربوية، وتبعا لذلؾ فإف القاضي ال يحكـ بالتسميـ إلى 
أحد أبوي الحدث أو مف لو الوالية أو الوصاية إال بعد التحقؽ مف توافر األىمية التي تمكف 

غـ وجود أحد المتسمـ مف تربية الحدث، كما يمكنو تسميـ ىذا األخير إلى أحد أفراد أسرتو ر 
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األبويف أو الولي أو الوصي إذا تبيف لو أف ىذه الجيات ال تتوافر عمى الصالحية أو األىمية 
 التربوية التي يشترطيا القانوف.

مع اإلشارة أف المشرع المصري ال يشترط إذا كاف تسميـ الطفؿ إلى أحد األبويف أو مف لو 
وحسف سيرتو، فيو ممتـز بذلؾ قانونا، أما إذا كاف  الوالية أو الوصاية عميو قبولو أو تعيده بتربية

التسميـ إلى شخص مؤتمف أو إلى أسرة موثوؽ بيا فإنو يتعيف باإلضافة إلى قبولو أف يتعيد 
بتربية الحدث وحسف سيرتو، وعمة اشتراط ذلؾ التعيد أنو ليس مف أسرة الحدث فال يتوافر لديو 

 .1بت ىذا التعيد حرص المتسمـ عمى مصمحة الحدثالميؿ الطبيعي تجاىو، ومف ثـ يتعيف أف يث

ورغـ أىمية ضابط الضمانة األخالقية والتربوية في متسمـ الطفؿ الجانح إال أف المشرع 
الجزائري أغفمو وأطمؽ سمطة قاضي األحداث في الحكـ بتسميـ الطفؿ إلى الممثؿ الشرعي، كما 

يا الجانح بحيث يمتـز القاضي بمراعاتو عند أنو لـ يورد أي ترتيب تسمسمي لمجيات التي يسمـ إلي
تقريره لتدبير التسميـ، وىو ما يعني أف قاضي األحداث يممؾ سمطة تقديرية واسعة في اختيار 
الممثؿ الشرعي لمطفؿ الذي قد يكوف الولي أو الوصي أو الكافؿ أو المقدـ أو الحاضف ليقرر 

الخمقية أو صالحية المتسمـ لمقياـ بتربية  تسميـ الجانح إليو، دوف أف يراعي في ذلؾ الضمانة
 الطفؿ.   

وىنا نشير أنو كاف األجدر بالمشرع النص عمى ىذا الضابط أسوة بالتشريعات التي  أخذت 
بو ألف الغاية مف التسميـ ىو التقويـ والتيذيب وىو ما ال يمكف تحقيقو إال إذا توافرت في 

 انح الضمانات األخالقية والتربوية.الشخص أو الجية التي يسمـ إلييا الطفؿ الج

عمى قاضي األحداث تسميـ الطفؿ إلى األشخاص المذكوريف  إذا استحاؿ وتباعا لما سبؽ،
أعاله فإنو يقضي بتسميمو إلى شخص أو عائمة أجنبية بشرط أف يكونا محؿ ثقة، ويستقؿ 

ذ يقدر جدارة الشخص ، إمف سمطة واسعة في ىذا الشأفالقاضي بتقدير ىذه الثقة لما يتمتع بو 
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، وقد 1المعيود لو بتسميـ الطفؿ، وذلؾ بعد دراسة ظروؼ ىذا الشخص واإلحاطة عمما بسموكو
وضع المشرع ضابط الثقة حرصا منو عمى أف يقـو قاضي األحداث باختيار الشخص أو العائمة 

لطفؿ وفقا لضوابط دقيقة، ضمانا لحسف تربية الطفؿ الجانح، وليس مف شؾ في أف تسميـ ا
الجانح إلى عائمة بديمة أفضؿ مف تسميمو إلى شخص بذاتو، ذلؾ ألف العائمة البديمة أقدر عمى 

 .  2توفير األجواء النفسية واالجتماعية لمطفؿ إلعادة تأىيمو سموكيا

، نص المشرع 3وحرصا عمى عدـ اإلضرار بمتسمـ الطفؿ، وعدـ تحميمو أعباء مالية
األخيرة بأنو "يتعيف عمى قسـ األحداث عندما يقضي بتسميـ الطفؿ  الفقرة 85الجزائري في المادة 

إلى شخص أو عائمة جديريف بالثقة، أف يحدد اإلعانات المالية الالزمة لرعايتو وفقا لألحكاـ 
المنصوص عمييا في ىذا القانوف"، ذلؾ أف قياـ الشخص أو العائمة المسمـ إلييا الطفؿ برعايتو 

 .4نفقات ماليةوتربيتو، يقتضي تحمميا 

أما بخصوص جسامة الجريمة المرتكبة مف قبؿ الطفؿ الجانح والتي تعد مناطا لتطبيؽ 
فقد تباينت مواقؼ تشريعات األحداث بشأنيا حيث اشترط المشرع الجزائري عمى  ،تدبير التسميـ

كبيا قاضي األحداث لتوقيع التسميـ كأحد تدابير الحماية والتيذيب أف تكوف الجريمة التي ارت
 الجانح جناية أو جنحة، أما إذا كانت مخالفة فإنو ال يمكف لمقاضي الحكـ بيذا التدبير.

وقد استوجب المشرع الميبي عالوة عمى ضابط جسامة الجريمة أف يكوف الجانح خطرا 
التي جاء فييا "إذا ارتكب الصغير الذي  ؽ.عمف  151/1بما ىو منصوص عميو في المادة حس

ة عشرة سنة فعال ينص القانوف عمى اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكاف تقؿ سنو عف أربع
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الصغير خطرا وجب عمى القاضي بعد مراعاة جسامة الفعؿ وظروؼ أسرة القاصر االجتماعية، 
أف يأمر بإيوائو في إصالحية قانونية أو بوضعو تحت المراقبة، وال يجوز األمر بوضعو تحت 

يمكف فييا تنفيذ تمؾ المراقبة بتسميمو لوالديو أو لمف كانوا ممزميف المراقبة إال في الحالة التي 
 بتربيتو والعناية بو، أو إلحدى مؤسسات المساعدة االجتماعية". 

وواضح مف ىذا النص، أف المشرع فرض عمى القاضي لمحكـ بتدبير التسميـ أف يكوف 
لمقاضي مف خالؿ سير الدعوى  الفعؿ الذي ارتكبو الطفؿ يشكؿ جناية أو جنحة عمدية وأف يتبيف

أف حالتو تدؿ عمى خطورتو، فإذا انتفى أحد ىذيف الضابطيف أو كالىما بأف كاف الفعؿ المرتكب 
جناية أو جنحة غير عمدية أو مخالفة، أو لـ يكف خطرا، فمف الواجب عمى القاضي أف يحكـ 

 . 1ببراءتو

عمى القاضي مراعاتو أثناء  وبالنسبة لضابط السف القانوني لمطفؿ الجانح والذي يجب
( وعدـ إتمامو الثامنة 10تطبيقو لتدبير التسميـ، فقد حدده المشرع الجزائري ببموغ الطفؿ العاشرة )

التي جاء فييا "ال توقع  2ؽ.عمف  49/2ىو ما يستفاد مف مضموف المادة ( سنة و 18عشرة )
ابير الحماية أو التيذيب" سنة إال تد 13إلى أقؿ مف  10عمى القاصر الذي يترواح سنو مف 

سنة إما  18إلى  13وأضافت الفقرة األخيرة مف ذات المادة "ويخضع القاصر الذي يبمغ سنو مف 
 لتدابير الحماية أو التيذيب أو لعقوبات مخففة".

عماال ليذا النص العقابي، فإف قاضي األحداث ال يجوز لو الحكـ بتوقيع التسميـ إذا كاف  وا 
ىذا ( سنوات، وذلؾ ألف المشرع الجزائري اعتبر أف الطفؿ دوف 10عشر )سف الطفؿ أقؿ مف 

كانت الجريمة التي ارتكبيا وبالنتيجة ال يجوز لمقاضي أف يتخذ ضده  يعد جانحا ميما السف ال
 13أي إجراء سواء كاف في شكؿ تدبير أو عقوبة، أما الجانح الذي تجاوز سف العاشرة ولـ يكمؿ 

                                                           
1

 .023د. أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  

2
 0411ٌونٌو   3المؤرخ فً  051 -11، المعدل والمتمم لألمر رقم 4102فبراٌر  2المؤرخ فً  10-02المعدلة بمقتضى القانون رقم  

 المتضمن قانون العقوبات.
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فقط إلى تدابير الحماية أو التيذيب ومف بينيا تدبير التسميـ وال يجوز سنة لمقاضي أف يخضعو 
سنة فينا  18وعدـ إتمامو  13إخضاعو لمعقوبة المخففة بأي حاؿ مف األحواؿ، وعند بموغو سف 

أعطى المشرع لمقاضي سمطة الخيار في إخضاع الجانح لمتدابير أو العقوبة المخففة حسبما 
كالتسميـ الذي -وخطورة الطفؿ ومدى نجاعة التدبير المتخذ ضده يترائ لو مف ظروؼ القضية 

 .     1في إصالحو -نحف بصدده مثال

وقد أخذ بضابط سف الجانح كذلؾ التشريع المصري، فال يحكـ القاضي بتدبير التسميـ إذا 
، وفي مف قانوف الطفؿ 101كاف سف الطفؿ يتجاوز خمسة عشر سنة ميالدية طبقا لممادة 

تجيز لقاضي األحداث تسميـ الطفؿ الذي يقؿ سنو عف  ؽ.عمف  151/1الميبي المادة التشريع 
أربعة عشر سنة، كما يجوز لو أيضا توقيع ىذا التدبير عمى القاصر الذي أتـ الرابعة عشر ولـ 
يبمغ الثامنة عشر سنة إذا ثبت عدـ قدرتو عمى اإلدراؾ واإلرادة وقت الفعؿ الذي يعد جريمة 

 .2يصبح غير مسؤوؿ جنائيا قانونا كونو

وبعد كؿ ما تقدـ، نخمص بالقوؿ أف قاضي األحداث ال يمكنو أف يتخذ تدبير التسميـ في 
حؽ الطفؿ الجانح إال وفقا لضوابط سواء ما تعمؽ منيا بالجية المستممة لمطفؿ لجانح أو الجريمة 

خضاع الطفؿ ليذا التدبير، التي ارتكبيا أو السف القانوني لمجانح الذي يسمح بمقتضاه المشرع إ
وىذا ما يستتبع القوؿ أف سمطة قاضي األحداث في الحكـ بتدبير التسميـ محاطة بضوابط مف 
شأنيا ضماف مصمحة الطفؿ مف جية والحد مف سمطة القاضي في التحكـ والتعسؼ مف جية 

 أخرى.

 
                                                           

1
تطبٌق العقوبة المخففة على الجانح ٌبقى أمرا استثنابٌا ال ٌلجا إلٌه قاضً األحداث إال إذا تبٌن له أن التدابٌر المنصوص  ولإلشارة فإن 

من قانون حماٌة الطفل غٌر مجدٌة نفعا، ولما كانت سلطة القاضً فً توقٌع العقوبة سلطة استثنابٌة فقد قٌدها المشرع  35علٌها فً المادة 

من ذات القانون، وذلك ألن المبدأ فً قضاٌا األطفال أن ال ٌتخذ القاضً فً شأن الطفل  31لحكم الجزابً وفقا للمادة بضابط تسبٌب ا

 سنة كاملة إال تدابٌر الحماٌة أو التهذٌب سواء كان ذلك فً مواد  الجناٌات أو الجنح ودون حاجة للنطق بأي عقوبة.  03الجانح الذي لم ٌبلغ 

 من ق.ع. اللٌبً. 050من المادة  الفقرة الثانٌة  2



316 
 

 التدابير السالبة والمقيدة لمحريةضوابط الفرع الثاني: 

 التدابير السالبة لمحريةضوابط أوال: 

إف إعادة تكييؼ الطفؿ الجانح ومعالجتو تتطمب أحيانا مف قاضي األحداث فرض تدبير 
، متى وجد أنو التدبير األكثر مالئمة لحالة الطفؿ، 1يسمب بموجبو حرية الطفؿ لفترة مف الزمف

، 2الجنوح فيياالذي يحتاج ألف يخضع إلى برنامج مالئـ إلعادة بناء شخصيتو وتقويـ عوامؿ 
ذلؾ أنو ثمة حاالت يصعب معالجتيا داخؿ نظاـ األسرة أو في بيئة الطفؿ الطبيعية، إذا كانت 
ىذه األخيرة غير صالحة لتيذيب الطفؿ وتربيتو، ومف ىنا كاف عالج الطفؿ الجانح خارج بيئتو 

بعاده مف الوسط السيئ الذي أفسده أو  كاف عامال رئيسيا وأسرتو مف المسائؿ األساسية لتيذيبو وا 
في ذلؾ، وبالتالي دفعو إلى الجريمة، لذلؾ فإف ىذا التدبير يعد مف أىـ التدابير التي تتخذ بشأف 
الطفؿ الجانح عمى أساس أنو يشتمؿ في جوىره عمى نظاـ تقويمي كامؿ بعيدا عف المؤثرات 

 .3االجتماعية الضارة التي قد تحيط بالطفؿ

نو يشكؿ أخطر أنواع التدابير التي يتخذىا قاضي األحداث ورغـ أىمية ىذا التدبير إال أ
ضد الطفؿ الجانح، حيث يكوف ىذا األخير مسموب الحرية في إحدى المراكز أو المدارس أو 
المؤسسات لغرض التيذيب واإلصالح وليس الزجر والردع بحيث يكوف منسجما مع محيطو 

ف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ ، وقد عبرت عنو قواعد األمـ المتحدة بشأ4االجتماعي
في البند الثاني منيا بالقوؿ " ينبغي أف ال يجرد الحدث مف حريتو إال كمالذ أخير وألقصر مدة 

                                                           
1

 .032د. براء منذر عبد اللطٌف، مرجع سابق، ص  

2
 .022د. ٌوسف إلٌاس، مرجع سابق، ص  

3
 وما بعدها. 340، د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، مرجع سابق، ص 425د. علً محمد جعفر، مرجع سابق، ص  

4
 .333مة فً جنوح األحداث، مرجع سابق، ص عباس حكمت فرمان، التحقٌق والمحاك 
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الزمة، ويجب أف يقتصر ذلؾ عمى الحاالت االستثنائية، وينبغي لمسمطة القضائية أف تقرر طوؿ 
 . 1راح الحدث"مدة العقوبة دوف استبعاد إمكانية التبكير بإطالؽ س

ىذا التدبير إال إذا تبيف لو أف توقيع ويستفاد مف ذلؾ، أف قاضي األحداث ال يمجأ إلى 
، وقد أخذ المشرع الجزائري بيذا النوع مف 2التدابير األخرى غير كافية إلصالح الطفؿ الجانح

مقررة في مجاؿ التدابير في صورة "تدابير الوضع" التي تعد مف أقسى تدابير الحماية والتيذيب ال
بعاده عف  جنوح األطفاؿ في التشريع الجزائري، نظرا لما يترتب عنيا مف سمب حرية الطفؿ وا 

 .3وسطو األسري

ويقصد بتدابير الوضع إيداع قاضي األحداث الطفؿ الجانح في مؤسسة أو مدرسة أو مركز 
إلى البيئة الطبيعية  بحيث يخضع لبرنامج تقويمي متكامؿ بقصد تنشئتو اجتماعيا وتأىيمو لمعودة

يقرر القاضي إيداع الطفؿ  مكاف الوضع الذيالجزائري  وقد حدد المشرع، 4والتآلؼ مع المجتمع
مف قانوف حماية الطفؿ والذي يتمثؿ  85عند الحكـ عميو بتدبير سالب لمحرية بمقتضى المادة 

 في:

 وضع الطفؿ في مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفولة .1

ذا التدبير أف المشرع الجزائري استبدؿ عبارة مصمحة عمومية التي كانت ما يالحظ عمى ى
الممغاة بمصطمح مؤسسة معتمدة، ويمجأ قاضي األحداث  ؽ.إ.جمف  444واردة في نص المادة 

إلى تطبيؽ ىذا التدبير إذا كانت وضعية الطفؿ الجانح تقتضي مساعدتو أيا كانت طبيعتيا مادية 
 .5أو نفسية

                                                           
1

 .025د. ٌوسف إلٌاس، مرجع سابق، ص  

2
 .421د. علً محمد جعفر، مرجع سابق، ص  

3
 .31بركاٌل رضٌة ، مرجع سابق، ص  

4
 .44د. سمٌر شعبان، خزار لمٌاء، مرجع سابق، ص  

5
 .000جزابري، مرجع سابق، ص بولحٌة شهٌرة، حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة وقانون العقوبات ال 
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 مدرسة داخمية صالحة إليواء األطفاؿ في سف الدراسة وضع الطفؿ في .2

يعد ىذا التدبير ثاني تدابير الوضع الذي يتولى قاضي األحداث تطبيقو عمى الطفؿ الجانح 
ومؤداه إيواء الطفؿ في مدرسة داخمية يخضع فييا لبرنامج تربوي وتعميمي منظـ يحقؽ لو 

ميـ الثقافي وذلؾ بتمقينو لمعمـو المدرسية بغية التيذيب الخمقي، ويوفر لو القسط الكافي مف التع
 اجتماعيا. 1تأىيمو

ولقد اشترط المشرع عمى القاضي لتوقيع ىذا التدبير أف يكوف الجانح في سف الدراسة وذلؾ 
حتى يحقؽ الوضع في المدرسة غرضيف أوليما، إصالح حاؿ الطفؿ الجانح بطرؽ عممية تربوية 

كينو مف الدراسة مف خالؿ تمقينو الدروس الدينية والتربوية، فيذه بعيدا عف العقوبة، وثانييما تم
، وىذا تماشيا مع 2المدرسة تعمؿ عمى إصالح الطفؿ الجانح بوسائميا التربوية والتأديبية المختمفة

القواعد التي أقرىا المؤتمر الدولي السابع لموقاية مف الجريمة والخاصة بالعدالة الجنائية لألحداث 
البند األوؿ " أف اليدؼ  26ه ألىداؼ التدبير اإلصالحي حيث جاء في القاعدة رقـ عند تحديد

مف وضع الحدث في مؤسسة إصالحية ىو توفير الرعاية والحماية والتربية والتعميـ الثقافي 
 .3والميني لمحدث وذلؾ بغية تأىيمو ليقوـ بدور بناء ومنتج في المجتمع"

شرع ليذا التدبير ىي الحرص عمى ضماف تمدرس الطفؿ وبالتالي فإف الغاية مف إقرار الم
الجانح الذي ال تسمح ظروفو أو شخصيتو أو طبيعة الجريمة التي ارتكبيا إفادتو مف تدبير 

 . 4التسميـ أو الوضع تحت المراقبة

 وضع الطفؿ في مركز متخصص في حماية األطفاؿ الجانحيف .3
                                                           

1
، 022، د. ٌوسف إلٌاس، مرجع سابق، ص 422، د. زٌنب أحمد عوٌن، مرجع سابق، ص 425د. علً محمد جعفر، مرجع سابق، ص  

 .44د. مصطفى العوجً، مرجع سابق، ص 

2
 وما بعدها. 23راهم فرٌد، مرجع سابق، ص  

3
 . 44د. مصطفى العوجً، مرجع سابق، ص  

4
 .000ٌرة، حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة وقانون العقوبات الجزابري، مرجع سابق، ص بولحٌة شه 
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المتعمؽ بحماية  12-15ى القانوف رقـ لقد استحدث المشرع الجزائري ىذا التدبير بمقتض
الطفؿ، والقاضي ال يمجأ إليو إال إذا وجد أنو األكثر مالئمة لحالة الطفؿ الجانح الذي يحتاج إلى 

 توفير الرعاية والحماية التي تقتضييا وضعيتو.

( تشكؿ تدابير الوضع التي 3إذا مف خالؿ ما تقدـ، يتبيف لنا أف ىذه التدابير الثالث )
لقاضي األحداث توقيع إحداىا عمى الطفؿ الجانح وذلؾ ضمف ضوابط يتقيد بيا عند  يمكف

استعماؿ سمطتو التقديرية في اختيار وتطبيؽ ىذا النوع مف التدابير، مع اإلشارة أف ضوابط 
تدابير الوضع ىي ذاتيا ضوابط تدبير التسميـ فيما يتعمؽ بالجريمة المرتكبة والسف القانوني 

 تشريع الجزائري.لمجانح في ال

وعالوة عمى ذلؾ، وباعتبار أف تدابير الوضع ىي تدابير سالبة لمحرية فإنو يشترط عمى 
 17القاعدة  وىو ما ذىبت إليو 1مف الخطورة كبيرة القاضي لتوقيعيا أف يكوف الجانح عمى درجة

) قواعد بكيف ( مف قواعد األمـ المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤوف قضاء األحداث  01الفقرة 
" لدى التصرؼ في القضايا تسترشد السمطة المختصة بالمبادئ التالية: ...)ج( ال يفرض 
الحرماف مف الحرية الشخصية إال إذا أديف الحدث بارتكاب فعؿ خطير يتضمف استخداـ العنؼ 
 ضد شخص آخر أو بالعودة إلى ارتكاب أعماؿ جرمية خطيرة أخرى وما لـ يكف ىناؾ أي إجراء

المؤتمرات الدولية المعنية بجنوح األحداث التي أكدت كذلؾ استقرت عميو و  مناسب آخر..."،
عمى ضرورة أف يكوف اإليداع مرتبطا بارتكاب الطفؿ جريمة جسيمة تنطوي عمى العنؼ، أو 

، ورغـ أف ضابط الخطورة لـ ينص عميو المشرع الجزائري بشكؿ 2التمادي بارتكاب جرائـ خطيرة
أننا يمكف أف نستشفو ضمنيا مف خالؿ جسامة الجريمة المرتكبة التي اشترطيا المشرع صريح إال 

                                                           
1

 .305زقاي بغشام، مرجع سابق، ص  

2
، 4113نبٌل صقر، جمٌلة صابر، األحداث فً التشرٌع الجزابري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، عٌن ملٌلة، الجزابر، د.ر.ط،  

 وما بعدها.  004ص 
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وىي أف تكوف جناية أو جنحة مستبعدا بذلؾ المخالفات لضآلة ما تشير إليو مف خطورة 
 .1إجرامية

التي أوجبت عمى  ؽ.عمف  151/1وقد صرح المشرع الميبي عف ىذا الضابط في المادة 
الجانح الذي تقؿ سنو عف أربعة عشر سنة بتدبير اإليواء في إصالحية  القاضي لمحكـ اتجاه

قانونية أف يكوف الصغير باإلضافة إلى ارتكابو جناية أو جنحة عمدية، ذا خطورة، وال يأمر 
 القاضي بيذا اإليواء إال بعد مراعاة جسامة الفعؿ وظروؼ أسرة القاصر االجتماعية.

وء إلى توقيع تدابير الوضع إال في حاالت الضرورة كذلؾ ال يجوز لقاضي األحداث المج
القصوى وحيث يتعذر توقيع أي تدبير آخر، خاصة إذا كانت األسرة غير صالحة لتربية وتأىيؿ 

، وذلؾ ألف التدابير السالبة لمحرية تتميز بخطورتيا، ىذه األخيرة تتمثؿ في النتائج 2الطفؿ الجانح
يقيا، لذلؾ ينبغي عمى القاضي أف يحتاط في توقيعيا، المعاكسة لألىداؼ فيما لو أسيئ تطب

ال  فمتى ما رأى أف حالة الجانح تستمـز اإليداع فمو أف يحكـ بإحدى تدابير الوضع المذكورة آنفا وا 
    .3لو المشرع إلى غيره مف التدابير التي حددىا تجنبو

 التدابير المقيدة لمحرية ضوابط ثانيا: 

يتـ دائما عف طريؽ فرض قاضي األحداث لتدابير سالبة  إف إصالح الطفؿ الجانح ال
لمحرية، ولكف يمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ توقيعو لتدابير أخرى يظؿ فييا الطفؿ متمتعا بقدر 

، وتتمثؿ ىذه التدابير في نظاـ الوضع تحت 4أكبر مف الحرية مع بقائو تحت رقابة جيات معينة

                                                           
1

عبد الجبار الحنٌص، وسابل تفرٌد التدابٌر اإلصالحٌة لألحداث الجانحٌن، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، جامعة  د. 

 .502، ص 4114، 4، ع 45دمشق، سورٌا، المجلد 

2
 .335 ، خولة أركان علً، مرجع سابق، ص344د. محمود سلٌمان موسى، قانون الطفولة الجانحة، مرجع سابق، ص  

3
 .033د. براء منذر عبد اللطٌف، مرجع سابق، ص  

4
 .022محمد عبد القادر قواسمٌة، مرجع سابق، ص  
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مف  18، الذي اعتمدتو المادة 1معاممة العقابية الحديثةالحرية المراقبة الذي يعد أحد تدابير ال
 2قواعد األمـ المتحدة النموذجية إلدارة شؤوف قضاء األحداث، وأقرتو العديد مف تشريعات

مف قانوف  85األحداث بما في ذلؾ التشريع الجزائري الذي نص في الفقرة الثانية مف المادة 
اث، عند االقتضاء، أف يضع الطفؿ تحت نظاـ حماية الطفؿ عمى أنو "ويمكف لقاضي األحد

الحرية المراقبة وتكميؼ مصالح الوسط المفتوح بالقياـ بو، ويكوف ىذا النظاـ قابال لإللغاء في أي 
 وقت". 

ذا كاف المشرع الجزائري لـ يعرؼ تدبير الوضع تحت الحرية المراقبة إال أنو ىناؾ مف  وا 
يفو، ونذكر مف ذلؾ قانوف األحداث المبناني الذي نص التشريعات العربية التي اتجيت إلى تعر 

منو بأف "الحرية المراقبة ىي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب االجتماعي أو  10في المادة 
المرجع المعيف ليذه الغاية تحت إشراؼ القاضي. ويشمؿ ىذا التدبير مراقبة سموؾ القاصر 

ؼ عمى شؤونو الصحية والنفسية واالجتماعية وسيرتو وعممو وتوجييو التوجيو الصحيح واإلشرا
والمينية"، والقانوف السوري الذي وصفو بأنو "مراقبة سموؾ الحدث والعمؿ عمى إصالحو بإسداء 

 النصح لو ومساعدتو عمى تجنب السموؾ السيء وتسييؿ امتزاجو بالمجتمع".

بة السموؾ" وىو مف ويطمؽ عمى ىذا التدبير في قانوف رعاية األحداث العراقي تسمية "مراق     
التدابير العالجية التي يقصد بيا وضع الحدث في بيئتو الطبيعية بيف أسرتو أو في أسرة بديمة إذا 
كانت أسرتو غير صالحة، وذلؾ بإشراؼ مراقب السموؾ، بقصد إصالحو حسبما جاء في المادة 

87 . 

                                                           
1

 .224د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات اللبنانً، مرجع سابق، ص  

2
 .425د. زٌنب أحمد عوٌن، مرجع سابق، ص  
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لمراقبة ىو وضع الطفؿ وانطالقا مف التعاريؼ القانونية، فإف المقصود بنظاـ الوضع تحت ا
الجانح تحت الحرية المراقبة لفترة مف الزمف يكوف خالليا تحت إشراؼ وتوجيو جية تتولى 

عادة إدماجو في المجتمع.  1اإلشراؼ عمى تربيتو وتوجييو سعيا إلى تقويـ سموكو المنحرؼ  ، وا 

محرية باعتباره ويستفاد مف ىذا التعريؼ، أف الوضع تحت الحرية المراقبة ىو تدبير مقيد ل
، إذ تمنح لو حرية مشروطة تحت 2يخضع حرية الطفؿ اللتزامات معينة تضيؽ مف نطاقيا

، وبالتالي فإف ليذا 3إشراؼ ورقابة مندوب مختص سواء متطوع أو دائـ منصوص عميو قانونا
 . 4التدبير طابع تيذيبي باعتبار أف المشرؼ عمى الطفؿ يوجيو إلى السموؾ المطابؽ لمقانوف

ومف ثـ فإف تدبير الوضع تحت الحرية المراقبة يقـو أساسا عمى إصالح الطفؿ الجانح في 
، وىو ييدؼ إلى مراقبة 5بيئتو الطبيعية بعيدا عف أسموب الحجز وتقييد الحرية بشكؿ صاـر

سموؾ الطفؿ والعمؿ عمى إصالحو بإسداء النصح لو ولمقائميف عمى تربيتو ومساعدتو عمى 
 .6يءتجنب السموؾ الس

ولقد أخضع المشرع الجزائري تنفيذ ىذا التدبير لرقابة القضاء، حيث تتـ الحرية المراقبة وفقا 
مف قانوف حماية الطفؿ بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بيا أو  101لمقتضيات المادة 

، يتولى المندوبوف 7حكمة موطف الطفؿ، مف قبؿ مندوبيف دائميف أو مندوبيف متطوعيفم
                                                           

1
 .043د. ٌوسف إلٌاس، مرجع سابق، ص  

2
 .224سنً، شرح قانون العقوبات اللبنانً، مرجع سابق، ص د. محمود نجٌب ح 

3
لقد اختلفت تشرٌعات األحداث فً تسمٌة الشخص الذي ٌتولى مهمة اإلشراف والرقابة على الجانح حٌث نجد القانون الجزابري ٌطلق  

علٌه "مراقب السلوك" فً القانون العراقً علٌه اسم "مندوب"، بٌنما ٌطلق علٌه اسم "المندوب االجتماعً" فً القانون اللبنانً، واصطلح 
 واألردنً. 

4
 .224د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات اللبنانً، مرجع سابق، ص  

5
 .414د. علً محمد جعفر، مرجع سابق، ص  

6
 .543د. عبد الجبار الحنٌص، مرجع سابق، ص  

7
ن حماٌة الطفل من بٌن المربٌن المتخصصٌن فً شؤون الطفولة، على أن ٌعٌن من قانو 014/0ٌتم اختٌار المندوبون الدابمون طبقا للمادة  

سنة( على األقل، الذٌن ٌكونون جدٌرٌن بالثقة وأهال للقٌام  40قاضً األحداث المندوبٌن المتطوعٌن من بٌن األشخاص الذٌن ٌبلغ عمرهم )

 ( من ذات المادة.4بإرشاد الطفل وذلك تماشٌا و أحكام الفقرة )
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وف، تحت سمطة قاضي األحداث إدارة وتنظيـ عمؿ المندوبيف المتطوعيف، ويباشروف أيضا الدائم
 مراقبة األطفاؿ الذيف عيد إلييـ القاضي برعايتيـ شخصيا.

وتناط بالمندوبيف ميمة مراقبة الظروؼ المادية والمعنوية لمطفؿ وصحتو وتربيتو وحسف 
مفصال عف ميمتيـ لقاضي األحداث كؿ ثالثة  استخدامو ألوقات فراغو، ويرفع المندوبوف تقريرا

( أشير، كما يمكنيـ موافاتو أيضا بتقرير في الحاؿ أو فوري كمما ساء سموؾ الطفؿ، أو في 3)
حالة تعرضيـ ألي صعوبات مف شأنيا عرقمة أدائيـ لمياميـ أو حدوث ما يستدعي تعديال في 

 .  1التدبير المتخذ مف طرؼ قاضي األحداث

وابط تدبير الوضع تحت الحرية المراقبة فإننا نجد بعض التشريعات قد وفيما يخص ض
أوردت في نصوصيا جممة مف الضوابط التي تخص ىذا التدبير، ومنيا قانوف رعاية األحداث 

الضوابط التي يتعيف عمى قاضي األحداث مراعاتيا قبؿ إصدار  90العراقي الذي حدد في المادة 
 وىي : القرار بتدبير مراقبة السموؾ

 جسامة الجريمة المرتكبة وسموؾ الحدث وسوابقو وحالتو االجتماعية والصحية والنفسية. ( أ)
إفياـ الحدث ووليو بأنو في حالة مخالفتو أحكاـ وشروط مراقبة السموؾ أو ارتكابو  ( ب)

جريمة عمدية أخرى، يتعرض الحتماؿ إلغاء قرار المراقبة، والحكـ عميو عف الجريمة 
 ر المنصوص عمييا في القانوف.نفسيا بأحد التدابي

 .أخذ موافقة الفتى التحريرية عند إصدار القرار بوضعو تحت مراقبة السموؾ ( ت)

الشروط التي ينبغي عمى قاضي األحداث فرضيا عمى عاتؽ  91في حيف حددت المادة 
الطفؿ الجانح بمقتضى تدبير الحرية المراقبة لاللتزاـ بيا، حيث يجب أف يتضمف قرار المراقبة 

 إلزاـ الجانح بالشروط اآلتية:

 
                                                           

1
 من قانون حماٌة الطفل. 013مادة ال 
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 أف يسمؾ سموكا حسنا.-أ

أف يخبر مراقب السموؾ عند انتقالو مف محؿ سكناه، وعميو أخذ موافقتو عند انتقالو إلى عمؿ -ب
 آخر أو مدرسة أخرى.

 أف يكوف عمى اتصاؿ دائـ بمراقب السموؾ ويمتـز بأوامره وتوجيياتو.-ج

   وريا لضماف نجاح المراقبة.أي شرط آخر تراه محكمة األحداث ضر -د

وبالرجوع إلى القانوف الجزائري فإننا ال نجد نصا مماثال يعالج ىذه الضوابط عمى النحو 
مف قانوف حماية الطفؿ التي أوجبت عمى قاضي  100المذكور باستثناء ما ورد في المادة 

لو الطفؿ الجانح  األحداث إخطار الطفؿ وممثمو الشرعي بتدبير الحرية المراقبة الذي سيخضع
واليدؼ منو وااللتزامات التي تفرض لتنفيذ ىذا التدبير، وذلؾ بنصيا عمى أنو "في كؿ األحواؿ 
التي يتقرر فييا نظاـ الحرية المراقبة، يخطر الطفؿ وممثمو الشرعي بطبيعة ىذا التدبير والغرض 

 منو وااللتزامات التي يفرضيا".  

الجزائري لـ يحدد ىذه االلتزامات مثمما ىو الحاؿ  والمالحظ عمى ىذا النص أف المشرع
نما ترؾ أمر تقريرىا لقاضي األحداث الذي لو سمطة تقديرىا في 1بالنسبة لممشرع العراقي ، وا 

وىو ما يعني ، 2ضوء ما يستخمصو مف دراسة شخصية الطفؿ والظروؼ الموضوعية المحيطة بو
الخاضع لممراقبة إال بعد القياـ بدراسة القاضي ال يمكنو وضع االلتزامات عمى الطفؿ  أف

                                                           
1

الطفل الجانح بشكل ٌقٌد فٌه سلطة  لإلشارة فإن المشرع العراقً لم ٌحدد االلتزامات التً ٌنبغً على قاضً األحداث فرضها على 

ح المراقبة القاضً وإنما ذكر نماذج من هذه االلتزامات، وترك للقاضً حرٌة إضافة أي شرط أو التزام آخر ٌراه ضرورٌا لضمان نجا

من قانون رعاٌة األحداث، منى محمد عبد الرزاق،  40وحسن سلوك الطفل وهو ما ٌتضح من خالل الفقرة األخٌرة التً جاءت بها المادة 

االختبار القضابً ) مراقبة السلوك( لألحداث الجانحٌن "دراسة مقارنة"، مجلة جامعة كربالء العلمٌة، رباسة جامعة كربالء، العراق، 

 .00، ص 4100، 2جلد التاسع، ع الم

2
 .204حمو بن إبراهٌم فخار، مرجع سابق، ص  
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شخصية الطفؿ وحالتو مف كافة جوانبيا ومف ثـ تحديد الشروط التي يراىا ضرورية لتأميف حسف 
 .1سموؾ الطفؿ وفقا لما تقتضيو كؿ حالة وبحسب الظروؼ ومتطمبات نجاح المراقبة

ضافة إلى ذلؾ، فإنو يجب عمى قاضي األحداث مراعاة جسامة الجريم ة المرتكبة كضابط وا 
سواء نص عميو المشرع صراحة يتقيد بو عند إصدار حكمو بوضع الطفؿ تحت الحرية المراقبة 

أو لـ ينص وذلؾ باعتباره مف الضوابط العامة، وقد اشترط المشرع الجزائري عمى القاضي لتوقيع 
ؾ بموجب تكوف الجريمة ذات جسامة بحيث توصؼ بأنيا جناية أو جنحة وذل ىذا التدبير أف
مف قانوف حماية الطفؿ، غير أنو استثناء مف ذلؾ أجاز لمقاضي فرض ىذا  85/1أحكاـ المادة 

التدبير مقترنا بتدبير التوبيخ في حالة ارتكاب الطفؿ الجانح مخالفة وكاف سنو يتراوح بيف عشر 
مال ( سنة، وىذا إذا ما اقتضت مصمحة الطفؿ ذلؾ ع13( سنوات إلى أقؿ مف ثالث عشر )10)

 مف ذات القانوف المذكور. 87/2بمقتضيات المادة 

وفي نفس المنحى استوجب المشرع العراقي عمى قاضي األحداث لفرض ىذا التدبير أف 
تكوف الجريمة جنحة أو جناية، غير أنو بالنسبة ليذه األخيرة يميز المشرع بيف الجناية التي تكوف 

بد أو اإلعداـ، حيث يشمؿ األولى بيذا التدبير عقوبتيا السجف المؤقت أو عقوبتيا السجف المؤ 
في حيف يستبعد الثانية مف نطاؽ تطبيقو، أما بالنسبة لممخالفة فإف المشرع العراقي لـ يجيز 

 . 2لمقاضي فرض ىذا التدبير عند ارتكابيا

أما عف سف الطفؿ الجانح الذي يمتـز بو القاضي عند فرض تدبير الحرية المراقبة فقد حدده 
( سنة وىذا في 18( وعدـ تجاوز الثامنة عشر )10رع الجزائري ببموغ الطفؿ سف العاشرة )المش

حالة ارتكاب الطفؿ جناية أو جنحة، أما في حالة ارتكابو مخالفة فإف قاضي األحداث ال يجوز 

                                                           
1

، منى محمد عبد الرزاق، مرجع 204، حمو بن إبراهٌم فخار، مرجع سابق، ص 413د. براء منذر عبد اللطٌف، مرجع سابق، ص  

 .04و 00سابق، ص 

2
 .335ابق، ص عباس حكمت فرمان، التحقٌق والمحاكمة فً جنوح األحداث، مرجع س 
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( والثامنة عشر 13لو وضع الطفؿ تحت الحرية المراقبة إذا كاف سنو يتراوح بيف الثالثة عشر )
 مف قانوف حماية الطفؿ. 87سنة وذلؾ طبقا لممادة ( 18)

والجدير بالذكر، أنو يجب عمى قاضي األحداث عند الحكـ عمى الطفؿ الجانح بتدبير 
الوضع تحت الحرية المراقبة وغيره مف التدابير األخرى سواء منيا السالبة أو غير السالبة لمحرية 

الذكر بحد أقصى ال يتجاوز التاريخ الذي يبمغ فيو  )التسميـ( أف يتقيد إضافة إلى الضوابط السالفة
مف قانوف حماية الطفؿ  85/3الضابط الذي نصت عميو المادة  الطفؿ سف الرشد الجزائي وىو

التي جاء فييا "ويتعيف، في جميع األحواؿ، أف يكوف الحكـ بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محددة ال 
مف ذات القانوف  2سف الرشد الجزائي"، وقد حددت المادة تتجاوز التاريخ الذي يبمغ فيو الطفؿ 
( سنة كاممة عمى أف تكوف العبرة في تحديده بسف الطفؿ 18ىذا السف ببموغ الطفؿ ثماني عشرة )

 الجانح يوـ ارتكاب الجريمة.   

وبعد كؿ ما تقدـ، نخمص بالقوؿ أف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في تطبيؽ تدابير 
سمطة خاضعة لضوابط سواء كانت ىذه األخيرة عامة تتمثؿ في الجريمة السابقة  األمف ىي

والخطورة اإلجرامية والتي ال يمكف لمقاضي الحكـ بأي تدبير إال بعد توافرىا، وىذا رغـ أف 
خاصة يحددىا أو المشرع الجزائري لـ يخص ىذه الضوابط بنص عاـ في قانوف العقوبات، 

 ير سواء كاف متعمقا بالمجرميف البالغيف أو األطفاؿ الجانحيف. المشرع عند وضعو ألي تدب

وختاما ليذا الباب، يمكننا القوؿ أف سمطة القاضي الجزائي في تقدير الجزاء الجنائي ال 
تباشر إال وفقا لضوابط ينبغي عمى القاضي مراعاتيا بغية الوصوؿ إلى التقدير السميـ لمجزاء 

، بما يتماشى وأىداؼ السياسة العقابية الحديثة المتمثمة في الردع العاـ المراد توقيعو عمى الجاني
 والردع الخاص وكذا إصالح وتأىيؿ الجاني. 

والجزاء الجنائي الذي يوقعو القاضي حياؿ الجاني قد يتخذ شكؿ عقوبة أو تدبير، فبالنسبة 
جريمة والظروؼ المحيطة لمعقوبة يتولى القاضي تقديرىا استنادا إلى ضوابط موضوعية تتعمؽ بال

بيا التي قد تتصؿ بالركف المادي والركف المعنوي ليا وأخرى شخصية ترتبط بالجاني والظروؼ 
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والدوافع التي أدت بو إلى ارتكاب الجريمة وكذا السموؾ المعاصر والالحؽ الذي اتبعو في 
قانونية تنفيذىا، وىي الضوابط التي حددتيا بعض التشريعات العقابية بمقتضى نصوص 

كالتشريع اإليطالي والميبي والتي يستعيف بيا القاضي عند تقديره لمعقوبة التي تتناسب مع جسامة 
الجريمة وخطورة الجاني، في حيف بينت الدراسة إغفاؿ التشريع الجزائري النص عمى مثؿ ىذه 

اء تقديره لمعقوبة الضوابط واالكتفاء فقط بالحدود القانونية التي ال يجوز لمقاضي الخروج عنيا أثن
بيف حدييا األدنى واألعمى، والشؾ أف ىذا الفراغ التشريعي بالنسبة لمعايير تقدير العقوبة مف 
شأنو أف يؤدي إلى إساءة استعماؿ القاضي لسمطتو في إحداث المالئمة بيف ظروؼ الجريمة 

دؼ المنشود مف وشخصية الجاني وبيف العقوبة التي يقررىا المشرع لمجريمة واالنحراؼ عف الي
وراء توقيع العقاب. أما بخصوص التدبير فيو اآلخر ال يقـو القاضي الجزائي بتوقيعو إال عمى 
ضوء معايير أو ضوابط عامة تتعمؽ بالجريمة السابقة والخطورة اإلجرامية وضوابط خاصة 

 يتطمبيا المشرع حسب طبيعة ونوع التدبير وما إذا كاف خاصا بالجناة أو الجانحيف.  



 
 

 

خاتمة
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من خالل دراستنا لموضوع ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي والذي حاولنا من 
خاللو اإلجابة عمى اإلشكال الرئيسي إلى أي مدى يمكن لمضوابط أن تحد من سمطة 

جابة التي كانت بدورىا القاضي الجزائي في التقدير أثناء إدارتو الدعوى العمومية وىي اإل
من خالل اإلجابة عن األسئمة الفرعية الناجمة عنيا، فقد توصمنا إلى مجموعة من النتائج 

 التي استوجبت جممة من التوصيات والتي نوردىا عمى النحو التالي:

أول ما يتقيد بو القاضي الجزائي في مباشرة سمطتو التقديرية عند نظره لمدعوى إن   .1
، فال يجوز لو أن يفصل كأصل عام لنطاق العيني والشخصي ليذه األخيرةىو االعمومية 

سوى في الوقائع المعروضة أمامو واألشخاص المتيمين بارتكابيا، وذلك ضمانا لمبدأ 
الحياد الذي يمثل جوىر العدالة التي يسعى القاضي إلى تحقيقيا، ومن ثم فإن خروج 

سمطتو المخولة لو قانونا مما يترتب عنو القاضي عن نطاق الدعوى يشكل تجاوزا لحدود 
ائية ات التي تقوم عمييا المحاكمة الجز البطالن لمخالفتو قاعدة جوىرية في اإلجراء

 العادلة. 
لمدعوى ليست مقيدة بشكل مطمق،  القاضي الجزائي في ظل النطاق العينيإن سمطة   .2

مشرع تخويمو سمطة تغيير وذلك ألن التزام القاضي بالتطبيق السميم لمقانون أوجب عمى ال
الوصف القانوني لمواقعة اإلجرامية وكذا سمطة تعديل التيمة بإضافة الظروف المشددة، 
عمى أن ممارسة القاضي لذلك يكون ضمن ضوابط يمتزم بمراعاتيا بيدف منع التعسف 
في اإلجراءات التي يتخذىا في الدعوى وكذا المساس بحقوق المتيم والسيما حقو في 

 .الدفاع
الفقرة  306لقد أغفل المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية وبالتحديد المادة  .3

يمتزم بو القاضي الجزائي عند إعمال  اإلشارة إلى مسألة تنبيو المتيم كضابطالثانية منو 
سمطتو في تغيير الوصف القانوني لمواقعة اإلجرامية، وذلك عمى الرغم من أىميتو 

 ما يشكمو من إخالل بحقوق الدفاع ومساس بالمحاكمة العادلة.بالنسبة لممتيم و 
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لمدعوى الجزائية ورغم ما يشكمو من  الدراسة أن النطاق الشخصيلقد اتضح من خالل  .4
قيد عمى سمطة القاضي في الحكم عمى األشخاص بحيث ال يسمح لو بمحاكمة غير 

القيد يتمتع بسمطة المتيم المرفوعة عنو الدعوى، إال أن القاضي وخروجا عن ىذا 
استثنائية تجيز لو تحريك الدعوى العمومية، وكذا الفصل فييا في بعض الحاالت 
بمقتضى حكم قضائي ضد أي شخص يخل بالسير الحسن لنظام الجمسات وذلك ضمن 

 ضوابط حفاظا عمى ىيبة القضاء.
لجنائي مقيدة ت القد بينت الدراسة أن سمطة القاضي الجزائي في اختيار وقبول أدلة اإلثبا .5

السياقة في حالة سكر ىذه األخيرة التي حصر المشرع الجزائري بالنسبة لجريمتي الزنا و 
طرق إثباتيا في األدلة العممية والمتمثمة في الخبرة الطبية، أما بالنسبة لمجريمة األولى فقد 

بي، حددىا بثالث أدلة وردت عمى سبيل الحصر وىي التمبس بفعل الزنا، االعتراف الكتا
واإلقرار القضائي، والتي ال يجوز لمقاضي الخروج عنيا باالستناد إلى أدلة أخرى غيرىا 
ال عرض حكمو لمنقض، وىو ما يعد مسمكا موفقا من  عند تأسيس اقتناعو الشخصي وا 
قبل المشرع ويتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية التي تشددت في إثبات جريمة الزنا، 

بات ىذه الجريمة لحرية القاضي نظرا لخطورتيا ومساسيا بكيان وذلك ألنو لم يترك إث
 األسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. 

لقد جاء قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري خاليا من أي نص يوضح لمقاضي الجزائي  .6
التي قد تثار أمامو تبعا  في إثبات المسائل غير الجزائيةطرق اإلثبات التي يستند إلييا 

عوى العمومية، وذلك خالفا لبعض التشريعات التي تناولت ىذه المسألة في نصوصيا لمد
اإلجرائية وألزمت القاضي بأن يتقيد بطرق اإلثبات المقررة في القانون الخاص الذي ينظم 

 ىذه المسائل.
اإلثبات المقررة في القانون المدني  تزام القاضي الجزائي بإتباع أسسبينت الدراسة أن ال .7

القضاء الجزائي الجزائري  يعتبر ضابطا قضائيا جرىإثباتو لممسائل غير الجزائية عند 
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عمى تطبيقو، وذلك ألن نظام اإلثبات يرتبط بطبيعة المسألة محل البحث وليس بطبيعة 
 القضاء.    

تقدير األدلة عندما يتعمق األمر بالمحاضر ذات ال يتمتع القاضي الجزائي بأي سمطة في  .8
ونية سواء النسبية أو المطمقة السيما إذا ما استوفت شروط صحتيا ولم يتم القان الحجية

دحضيا بالدليل العكسي أو الطعن فييا بالتزوير، وذلك نظرا لمقوة اإلثباتية التي منحيا 
المشرع الجزائري ليذه المحاضر والتي ال تجيز لمقاضي استبعادىا والقضاء ببراءة المتيم 

 تو التقديرية في ىذا الشأن.  لفائدة الشك إعماال لسمط
القرائن القانونية القاطعة لقد خمصت الدراسة إلى أن القيمة اإلثباتية التي تتمتع بيا  .9

تأثيرىا بشكل أو بآخر عمى السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في إثباتو  والبسيطة يختمف
ابط وضعو المشرع لمجرائم، حيث أنو بالنسبة لمقرينة القانونية القاطعة فإنيا تشكل ض

عمى حرية القاضي في مجال اإلثبات الجزائي وكذا سمطتو في تقدير األدلة، إذ يتعين 
صدار  عميو األخذ بيا وتطبيقيا في كل دعوى جزائية تكون مطروحة فييا كدليل إثبات وا 

لم يكن مقتنعا بيا، أما فيما يخص القرينة القانونية البسيطة  الحكم باالستناد عمييا ولو
إنيا تعد ىي األخرى ضابطا يتقيد بو القاضي في اإلثبات إلى حين أن يثبت عكسيا، ف

وعميو يقتصر دور تقيد القاضي بيا عندما يعجز المتيم عن دحضيا، غير أنو في حالة 
 قيام الدليل العكسي فإن القاضي يسترجع سمطتو التقديرية  وحريتو في اإلثبات.

لمحريات فإنو يتوجب عمى القاضي الجزائي أن  باعتبار القضاء ىو الحارس الطبيعي .10
يقتضي أن  القضائي بضابط مشروعية الدليل الجنائي الذييتقيد أثناء تأسيس اقتناعو 

تكون إجراءات ووسائل الحصول عميو صحيحة ومشروعة قانونا، وذلك لما يكفمو ىذا 
اء حق الضابط من تحقيق التوازن في ضمان حقوق المتيم وحرياتو من جية واقتض

 الدولة في العقاب من جية أخرى.
بغرض منع التحكم القضائي وتحقيقا لمعدالة الجنائية، فقد فرض القانون عمى القاضي  .11

الجزائي وىو بصدد تكوين اقتناعو أن يمتزم باألدلة التي ليا أصل في ممف أوراق الدعوى 
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ا عمى ضمان وأن يتولى طرحيا في الجمسة عمى الخصوم بيدف مناقشتيا، وىذا تأكيد
موضوعية اقتناع القاضي من جية وحماية حقوق المتيم المقررة لو قانونا من جية 

 . أخرى
أثبتت الدراسة أن إصدار القاضي لألحكام الجزائية بحق األفراد سواء تمك المتعمقة  .12

الذي يصل إليو القاضي عند تقديره لمقيمة  مرتبط بدرجة االقتناعباإلدانة أو البراءة 
ة لألدلة المعروضة أمامو، فإذا ما توصل اقتناع القاضي إلى درجة اليقين فمو أن اإلثباتي

يصدر حكمو باإلدانة عمى المتيم وذلك نظرا ألن إدانة الفرد أمر خطير من شأنو 
المساس بحريتو وبقرينة البراءة المكرسة لو دستوريا، أما إذا ما راودتو شكوك في القوة 

ب عميو تفسير ىذا الشك لمصمحة المتيم والقضاء ببراءتو، ألن اإلثباتية لألدلة فإنو يتوج
األصل في اإلنسان البراءة وبالتالي فإن سمطة القاضي الجزائي مقيدة بضابط اليقين عند 

 الحكم باإلدانة وضابط تفسير الشك لصالح المتيم عند الحكم بالبراءة.  
ثر التعديل األخير الذي لقد تعزز مبدأ تفسير الشك لمصمحة المتيم بنص قانوني إ .13

والذي اعتبره المشرع  07 -17طرأ عمى قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون 
الجزائري في المادة األولى التي استيل بيا ىذا القانون إحدى المبادئ التي تقوم عمييا 

تزام الشرعية والمحاكمة العادلة، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد جعل من ىذا المبدأ ال
 قانوني يتقيد بو القاضي الجزائي عند الفصل في الدعوى العمومية.

األدلة مقيدة بضابط لقد كشفت لنا الدراسة أن سمطة القاضي الجزائي في تقدير  .14
الذي يمتزم من خاللو القاضي ببيان فقط مصدر اقتناعو والذي ينبغي أن يؤدي  التسبيب

ن أن تكون منافية لمعقل والمنطق، من غير أن إلى النتيجة التي انتيي إلييا في الحكم دو 
يوضح كيفية الوصول إلى ىذا االقتناع ألن ذلك يندرج ضمن إطار سمطتو التقديرية 
المعترف لو بيا قانونا، وذلك لتمكين المحكمة العميا من بسط رقابتيا عمى سالمة التقدير 

مال تمك السمطة، والتأكد من صحة اقتناع القاضي وموضوعيتو وعدم تعسفو في استع
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وبالتالي إحداث نوع من التوازن بين سمطة القاضي الواسعة في اإلثبات الجزائي والحفاظ 
 عمى حقوق وحريات األفراد.  

قد شكل نقمة  2017إن التعديل األخير الذي مس قانون اإلجراءات الجزائية سنة  .15
زائية الذي كان يقتصر نوعية في التشريع الجزائري فيما يتعمق بضابط تسبيب األحكام الج

فقط عمى محاكم الجنح والمخالفات دون الجنايات، وذلك من خالل إلزامو لقضاة محكمة 
الجنايات بتعميل أحكاميم  بإعتماده لورقة التسبيب التي أضحت ترفق مع ورقة األسئمة 

، وىو ما يعتبر تقييدا لسمطة القاضي الجزائي في تأسيس اقتناعو 309طبقا لممادة 
 نة لحقوق وحريات األفراد.وضما

لقد اتضح لنا من خالل الدراسة أن سمطة القاضي الجزائي ال تحكميا أي ضوابط في  .16
تقدير العقوبة في ظل النظام العقابي الجزائري الذي اكتفى فقط بوضع الحدود التي ال 
يجوز لمقاضي الخروج عنيا أثناء ممارسة سمطتو في التفريد القضائي، وىو ما يشكل 

ة اعترت نصوص قانون العقوبات الذي ترك ىذه الضوابط لفطنة القاضي وحكمتو، فجو 
األمر الذي يعكس مدى السمطة الواسعة التي أضحى يتمتع بيا القاضي في ىذا الشأن 
والتي قد تؤدي بو إلى االنحراف والتعسف في التقدير القضائي، وبالتالي الخروج عن 

ي القاضي والمتمثل في توقيع العقوبة المناسبة المقصد األصمي الذي افترضو المشرع ف
والعادلة مما يؤثر بالنتيجة عمى مصداقية العدالة ويقمل من درجة احترام وثقة األفراد في 

 القضاء الجنائي.      
لقد توصمت الدراسة إلى أن الضوابط التي يتعين عمى القاضي الجزائي مراعاتيا أثناء  .17

ة السالبة لمحرية تتمثل في ضوابط موضوعية ترتبط ممارسة سمطتو في تقدير العقوب
بجسامة الجريمة المرتكبة من حيث مادياتيا ومعنوياتيا، وضوابط شخصية تتعمق بخطورة 
الجاني التي يستمدىا القاضي من خالل الوقوف عمى دوافع ارتكاب الجاني لجريمتو 

نفيذ جريمتو، والتي أقرتيا وظروفو وأحوالو وكذا سموكو اإلجرامي الذي اتبعو أثناء وبعد ت
 بعض التشريعات العقابية نذكر منيا التشريع الميبي واإليطالي.
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بينت الدراسة أنو يتعين عمى القاضي الجزائي عند ممارسة سمطتو في تقدير العقوبة  .18
المالية المتمثمة في الغرامة أن يراعي إلى جانب جسامة الجريمة المرتكبة وخطورة 

 لي لممحكوم عميو.مرتكبيا المركز الما
لقد أضحت شخصية الجاني وفقا لمسياسية الجنائية الحديثة ضابطا رئيسا يتعين عمى  .19

القاضي الجزائي األخذ بو في عممية التقدير القضائي لمجزاء الجنائي إلى جانب جسامة 
الجريمة المرتكبة، وذلك لمعرفة مدى الخطورة التي تنطوي عمييا شخصية الجاني والتي 

 ىا يحدد الجزاء المناسب والعادل.عمى ضوء
لقد أظيرت الدراسة أنو ينبغي عمى القاضي الجزائي إضافة إلى الضوابط التي تحكم  .20

سمطتو في التفريد العقابي أن يتقيد بضابط أكثر أىمية والمتمثل في تسبيب تقديره لمعقوبة 
ىذا الضابط ال  الذي أوجبتو بعض التشريعات العقابية ومنيا التشريع الميبي، ألن غياب

يسمح لممحكمة بفرض رقابتيا عمى الحكم الذي أصدره القاضي ومن ثم معرفة األسس 
والمعايير التي استند إلييا في تقديره لمعقوبة، أما التشريع الجزائري فقد أغفل النص عمى 

من قانون حماية الطفل التي ألزمت قاضي  86ىذا الضابط باستثناء ما ورد في المادة 
ث عند إعمال سمطتو التقديرية في توقيع عقوبة الحبس عمى الطفل الجانح البالغ األحدا

( بتسبيب حكمو وذلك ألن 18( إلى ثمانية عشرة )13من العمر من ثالث عشرة )
 سمطتو في ىذه الحالة ىي سمطة استثنائية.  

لقد بينت الدراسة أن تطبيق القاضي الجزائي لتدابير األمن ال يقتصر فقط عمى  .21
راعاة معيار الخطورة اإلجرامية الذي نادت بو المدرسة الوضعية واعتبرتو األساس م

نما يستوجب عميو أيضا االستناد إلى معيار ارتكاب  الوحيد لتوقيع ىذه التدابير، وا 
الجريمة السابقة الذي نصت عميو جل التشريعات العقابية وألزمت القاضي بضرورة التقيد 

 اية لمحقوق وضمانا لمحريات الفردية.بو عمى ىذا النحو وىذا حم
تبين لنا من خالل الدراسة بخصوص تعريف الخطورة اإلجرامية أن المشرع الجزائري  .22

لم يضع نصوص قانونية تتضمن تعريف الخطورة وتحديد شروطيا وكذا العوامل التي 
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تساعد القاضي الجزائي في تقييميا ومن ثم تقرير مدى وجود الخطورة من عدمو لدى 
نما ترك ا لمتيم، عمى النحو الذي ورد في التشريع العقابي الميبي والعراقي والمبناني، وا 

ذلك ضمن نطاق التقدير الشخصي لمقاضي وىو األمر الذي قد يترتب عنو وجود 
اختالف بين القضاة في إثبات الخطورة اإلجرامية نظرا النعدام وجود أسس قانونية 

 ارسة سمطتيم التقديرية.   واضحة يتم االستناد إلييا عند مم
ن كان قد قيد القاضي الجزائي عند مباشرة سمطتو التقديرية في  .23 إن المشرع الجزائري وا 

توقيع تدابير األمن عمى األشخاص البالغين بضوابط التي يتعين عمى القاضي مراعاتيا 
ذه وعدم الخروج عنيا، إال أنو ورغم توافر ىذه الضوابط ال يمزم القاضي بالحكم بي

التدابير بل يبقى األمر خاضعا لمحض سمطتو التقديرية في إقرار مدى تناسب ىذه 
التدابير مع المتيم الماثل أمامو من عدمو، وىو ما يعني أن المشرع قد غمب مصمحة 
المتيم عمى مصمحة الجماعة، وبالتالي يكون قد أفرغ ىذه التدابير من محتواىا واليدف 

 ية ودرء الخطورة عن المجتمع. الذي وجدت من أجمو وىو حما
أوضحت الدراسة من خالل تناولنا لضوابط السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير الجزاء  .24

الجنائي أن المشرع الجزائري قد أىمل تنظيم المسؤولية الجزائية لممجرم الشاذ، بحيث لم 
عقوبة يوضح لمقاضي الجزاء الذي يطبقو حيال ىذا المجرم سواء من ناحية تحديده ل

 مخففة أو إقراره لتدبير يناسب حالتو وىو ما يشكل نقصا يعيب التشريع العقابي.
لقد اتضح لنا من خالل الدراسة أن المشرع الجزائري فيما يتعمق بتطبيق قاضي  .25

األحداث لتدبير تسميم الطفل الجانح قد أغفل ضابط الضمانة األخالقية أو التربوية الذي 
و عند إعمال سمطتو في تسميم الطفل إلى ممثمو الشرعي، ينبغي عمى القاضي مراعات

وىذا بالرغم من الدور الفعال الذي يضطمع بو ىذا الضابط في تقويم وتربية الطفل 
 وحمايتو من العودة إلى الجنوح.
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وبعد عرضنا ألىم النتائج التي تم التوصل إلييا نورد بعض التوصيات التي أفرزتيا الدراسة 
 وىي كاآلتي: 

رح عمى المشرع الجزائري إدراج نص في قانون اإلجراءات الجزائية يمزم القاضي نقت .1
الجزائي بضرورة تنبيو المتيم إلى أي تغيير في الوصف القانوني لمواقعة محل الدعوى 
الذي يجريو استنادا إلى سمطتو التقديرية وىذا حتى يتمكن المتيم من مناقشة الوصف 

عمى أن يكون ىذا النص عاما مطمقا واجب التطبيق الجديد والدفاع عن وجية نظره، 
عمى جميع المحاكم باختالف درجاتيا دون تمييز بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح 

 الذي جرى عميو قضاء المحكمة العميا. 
نقترح عمى المشرع اإلجرائي الجزائري أن يحذو حذو المشرع المصري وذلك باعتماد  .2

الجزائي عند إثباتو لممسائل غير الجزائية التي تطرح نص قانوني يفرض عمى القاضي 
 أمامو تبعا لمدعوى العمومية أن يتقيد بطرق اإلثبات الخاصة بيذه المسائل.

 مساس بالحرية الفردية، فإننا نمتمس مننظرا لخطورة العقوبة وما يترتب عمييا من  .3
التدخل لوضع ضوابط المشرع العقابي الجزائري إلى أن يحذو حذو المشرع الميبي وذلك ب

ومعايير تحكم سمطة القاضي الجزائي في تقديره لمعقوبة، وىذا منعا لتعسف القاضي 
 وسوء استعمال سمطتو في التقدير القضائي. 

ضرورة التدخل بإقراره صراحة الرتكاب جريمة  نمتمس من المشرع العقابي الجزائري  .4
ي فرض التدابير سواء عمى كضابط يتقيد بو القاضي الجزائي عند مباشرة سمطتو ف

الجانحين أو الجناة، وذلك بموجب نص قانوني عام يكون عمى النحو التالي "ال يجوز 
تطبيق تدبير من تدابير األمن المنصوص عمييا قانونا إال إذا ثبت ارتكاب فعل يعده 

 القانون جريمة"، وذلك ضمانا لعدم تحكم القاضي في المساس بالحريات الفردية. 
النص صراحة عمى ضابط أو معيار الخطورة اإلجرامية في تفريد الجزاء ضرورة  .5

وذلك بإدراج مادة في قانون العقوبات الجزائري تتضمن تحديد عناصرىا الجنائي 
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والعوامل التي تساعد القاضي في استظيارىا، وىذا نتيجة لما أضحت تضطمع بو من 
 والجاني.دور ىام في تقدير الجزاء الجنائي المناسب لمجريمة 

نقترح عمى المشرع العقابي الجزائري فيما يتعمق بتطبيق تدابير األمن عمى األشخاص   .6
من قانون العقوبات في فقرتييما الثانية،  22و 21البالغين ضرورة تعديل نص المادتين 

وذلك بجعل توقيع ىذه التدابير أمر إلزامي عمى القاضي الجزائي بعد توافر الضوابط 
ا وعدم ترك ذلك لمحض سمطتو التقديرية، وىذا حتى يتحقق الغرض من المحددة قانون

 وراء  إقرار ىذه التدابير. 
نظرا لعدم مواكبة التشريع العقابي الجزائري لمسياسة الجنائية الحديثة في االعتراف  .7

بالمجرم الشاذ ضمن فئة الجناة، فإننا نقترح عمى المشرع ضرورة التدخل لسد الفراغ 
تنظيم مسؤولية المجرم الشاذ وتحديد الجزاء المناسب لو سواء بإقرار التشريعي في 

 عقوبة مخففة أو تدبير مالئم لحالتو العقمية.  
المشرع الجزائري فيما يتعمق بقانون حماية الطفل أن يدرج توافر الضمانة  نقترح عمى .8

يم مطتو في تسماألخالقية والتربوية كضابط يراعيو قاضي األحداث عند ممارسة س
ممثمو الشرعي، وذلك لضمان مصمحة الجانح وتحقيق غرض ىذا الطفل الجانح إلى 

 التدبير في اإلصالح والتقويم.
ضرورة إخضاع سمطة القاضي الجزائي في تقدير  نقترح عمى المشرع العقابي الجزائري .9

 الجزاء الجنائي لرقابة المحكمة العميا، وىذا بإلزام القاضي بتسبيب حكمو فيما يتعمق
باختيار الجزاء عقوبة كان أو تدبير وعدم جعل ىذا التقدير مسألة موضوعية مطمقة 
نما مسألة موضوعية نسبية لضمان أن الحكم بالجزاء الجنائي تم وفقا لمضوابط التي  وا 

 رسميا القانون.  
ضرورة تخصص القاضي الجزائي وتأىيمو من خالل دراستو لمختمف العموم الجنائية  .10

ي تقدير أدلة اإلثبات واقتناعو بيا وفيم شخصية الجاني لموصول إلى التي تساعده ف
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التفريد السميم لمجزاء الجنائي، وبالتالي بناء سمطتو عمى أسس ومعايير سميمة تحقيقا 
 لمتطمبات السياسة الجنائية الحديثة.  

 

 وعونه تمت بحمد اهلل                                                              
 



 
 
 
 
 

قائمة المراجع
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I. :المصادر 
 المواثيق الدولية: 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة عام  اإلعالن العالمي
1948. 

 النصوص التشريعية الوطنية: 
 الدساتير:

 .1996ديسمبر  8، صادرة بتاريخ 76، ج.ر.ج.ج، ع 1996لسنة  ر الجزائريالدستو  .1
 القوانين:

المتضمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ر،  1979جويمية  21المؤرخ في  07-79قانون رقم  .2
 ، المعدل والمتمم.1979جويمية  24، صادرة بتاريخ 30ع 

المتعمق بمفتشية العمل، ج.ر.ج.ج، ع  1990فبراير  06مؤرخ في  03-90قانون رقم  .3
 .1990فبراير  7، صادرة بتاريخ 6

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد  2000أوت  5المؤرخ في  03-2000قانون رقم  .4
 .2000أوت  6، صادرة بتاريخ 48والمواصالت السمكية والالسمكية، ج.ر.ج.ج، ع 

المتعمق بالصيد البحري وتربية المائيات  2001يوليو  3المؤرخ في  11 -01قانون رقم  .5
، ج.ر.ج.ج، ع 2015بريل سنة أ 2المؤرخ في  08-15المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2001يوليو  8، صادرة بتاريخ 36
يتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  2001أوت  19المؤرخ في  14-01قانون رقم  .6

 .2001أوت  19، صادرة بتاريخ 46وسالمتيا وأمنيا، ج.ر.ج.ج، ع 
طار يتعمق بحماية البيئة في إ 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  .7

 .2003جويمية  20، صادرة بتاريخ 43التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج، ع 
المتعمق بالقواعد المطبقة عمى  2004يونيو  23مؤرخ في  02 -04قانون رقم  .8

 .2004جوان  27، صادرة بتاريخ 41الممارسات التجارية، ج.ر.ج.ج، ع 
، المتعمق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18 -04رقم  قانون .9

، 83والمؤثرات العقمية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بيا، ج.ر.ج.ج، ع 
 . 2004ديسمبر  26صادرة بتاريخ 
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يتعمق بحماية المستيمك وقمع  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09قانون رقم  .10
 .2009مارس  8، صادرة بتاريخ 15ع الغش، ج.ر.ج.ج، 

يتضمن تنظيم مينة المحاماة،  2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13قانون رقم  .11
 .2013أكتوبر  30، صادرة بتاريخ 55ج.ر.ج.ج، ع 

، المتضمن تعديل قانون العقوبات، 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14قانون رقم  .12
 .2014فبراير  16، صادرة بتاريخ 7ج.ر.ج.ج، ع 

المتعمق بحماية الطفل، ج.ر.ج.ج،  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15قانون رقم  .13
 .2015جويمية  19، صادرة بتاريخ 39ع 
المتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم  .14

 .2016مارس  7، صادرة بتاريخ 14ج.ر.ج.ج، ع 
مق باستعمال البصمة الوراثية المتع 2016جوان  19مؤرخ في  03-16قانون رقم  .15

، 37في اإلجراءات القضائية لمتعرف عمى األشخاص، الجريدة الرسمية، ج.ر.ج.ج، ع 
 . 2016جوان  22صادرة بتاريخ 

 07-79، يعدل ويتمم القانون رقم 2017فبراير  16المؤرخ في  04-17قانون رقم  .16
، صادرة 11ع  والمتضمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج، 1979جوان  21المؤرخ في 

 .2017فبراير  19بتاريخ 
 14-01يعدل ويتمم القانون  2017فبراير  16المؤرخ في  05-17قانون رقم  .17

والمتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتيا وأمنيا،  2001أوت  19المؤرخ في 
 . 2017فبراير  22، صادرة بتاريخ 12ج.ر.ج.ج، ع 

 155 -66، يعدل ويتمم األمر 2017مارس  27المؤرخ في  07 -17قانون رقم  .18
، 20والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع  1966جوان  8المؤرخ في 

 . 2017مارس  20صادرة بتاريخ 
19.  

 األوامر:
المتضمن قانون اإلجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  156 – 66أمر رقم  .20

 ، المعدل والمتمم.1966جوان  10، صادرة بتاريخ 48، ع الجزائية، ج.ر.ج.ج
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المتضمن قانون العقوبات،  1966جوان  8المؤرخ في  156 – 66أمر رقم  .21
 ، المعدل والمتمم.1966جوان  11، صادرة بتاريخ 49ج.ر.ج.ج، ع 

المتضمن قانون الضرائب غير  1976ديسمبر  9المؤرخ في  104 -76أمر رقم  .22
ديسمبر  22، صادرة في 70العامة لمضرائب، ج.ر.ج.ج.، ع  المباشرة، المديرية

 ، المعدل والمتمم. 1976
 14-01يعدل ويتمم القانون رقم  2009جويمية  22المؤرخ في  03-09أمر رقم  .23

والمتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتيا وأمنيا،  2001أوت  19المؤرخ في 
 .2001ة جويمي 29، صادرة بتاريخ 45ج.ر.ج.ج، ع 

 النصوص التشريعية األجنبية: 
 .1957ديسمبر 31قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي الصادر في  -
 . 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  -
 . 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  -
 . 1994لسنة  13قانون اإلجراءات الجزائية اليمنية رقم  -
 المعدل. 1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  -
 .1968لسنة  23مجمة اإلجراءات الجزائية التونسية رقم  -
 . 1992يوليو  22قانون العقوبات الفرنسي الصادر في  -
 . 1937ديسمبر  21قانون العقوبات السويسري الصادر في  -
 . 1930أكتوبر  19قانون العقوبات اإليطالي الصادر في  -
 . 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -
 . 1953قانون العقوبات الميبي لسنة  -
 . 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -
 . 1943لسنة  340قانون العقوبات المبناني رقم  -
 . 1949لسنة  148قانون العقوبات السوري رقم  -
 .2002لسنة  33قانون العقوبات األردني رقم  -
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 .1976لسنة  15قانون العقوبات البحريني رقم  -
 .1960لسنة  16قانون الجزاء الكويتي رقم  -
 .1987لسنة  3قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  -
 . 1994لسنة  12ي رقم قانون الجرائم والعقوبات اليمن -
 .1959لسنة  413القانون الجنائي المغربي رقم  -

 المعدل.   1983لسنة  76قانون رعاية األحداث العراقي رقم  -
 المعدل.  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  -
لسنة  422قانون حماية األحداث المخالفين لمقانون أو المعرضين لمخطر المبناني رقم  -

2002 . 
 .   1976لسنة  9ألحداث الجانحين لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم قانون ا -
 المراجع: .1

 أوال: بالمغة العربية
 القرآن الكريم. -

 المؤلفات العامة:
أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  .1

 .2011الطبعة الخامسة، 
"الجرائم ضد األشخاص والجرائم  القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة، الوجيز في  .2

ضد األموال"، الجزء األول، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دون رقم 
 .2002طبعة، 

أحمد بسيوني أبو الروس، القصد الجنائي والمساىمة والمسؤولية الجنائية والشروع  .3
رقم امعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، دون والدفاع الشرعي وعالقة السببية، المكتب الج

 .1997طبعة، 
أحمد شوقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني،  .4

 . 2010ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دون رقم طبعة، 
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ام"، المكتب المصري أحمد عبد العزيز األلفي، شرح قانون العقوبات الميبي "القسم الع .5
 .1969الحديث لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، دون رقم طبعة،  

أحمد فتحي سرور، أصول السياسية الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  .6
 . 1972دون رقم طبعة، 

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق لمنشر والتوزيع، القاىرة،  .7
 .2002، الطبعة الثانية، مصر

أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  .8
 . 1988دون رقم طبعة، 

أحمد لعور، نبيل صقر، العقوبات في القوانين الخاصة، دار اليالل لمخدمات  .9
 .2005اإلعالمية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

 . 1988ئم الجنسية، مكتبة غريب، مصر، الطبعة األولى، أدوار غالي الذىبي، الجرا .10
أسامة عبد اهلل قايد، شرح قانون اإلجراءات الحنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  .11

 .2007مصر، دون رقم طبعة، 
إسحاق إبراىيم منصور، موجز في عمم اإلجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية،  .12

 .2006ة الثالثة، بن عكنون، الجزائر، الطبع
أكرم نشأت إبراىيم، السياسية الجنائية "دراسة مقارنة"، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  .13

 .2008عمان، األردن، الطبعة األولى، اإلصدار األول، 
أكرم نشأت إبراىيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية  .14

 .1998ون رقم طبعة، لمطباعة والنشر، بغداد، العراق، د
أمين مصطفى محمد، عمم الجزاء الجنائي ) الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق(،  .15

  .1999دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، دون رقم طبعة، 
إيياب عبد المطمب، العقوبات الجنائية "في ضوء الفقو والقضاء"، المركز القومي  .16

 .2009القاىرة، مصر، الطبعة األولى، لإلصدارات القانونية، 
باسم شياب، جرائم المال والثقة العامة،  مطبعة بيرتي لمنشر، الجزائر، دون رقم  .17

 .2013طبعة، 
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براء منذر عبد المطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث "دراسة مقارنة"،  .18
 .2009دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 

بن الشيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع،  .19
 .2004الجزائر، دون رقم طبعة، 

بينام رمسيس، النظرية العامة لمقانون الجنائي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  .20
 .1997الطبعة الثالثة، 

ية وقانون العقوبات الجزائري "دراسة بولحية شييرة، حقوق الطفل بين المواثيق الدول .21
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 ملخص:
فقد منحت أغلب التشريعات للقاضي اجلزائي سلطة واسعة يف نظرا لطبيعة وخطورة القضايا اجلنائية، 

تقدير العناصر املختلفة للدعوى اجلزائية مما يسمح لو بإعطاء التكييف القانوين الصحيح للجرمية وتقدير أدلة 
إثباهتا ومن مث اختيار وتوقيع اجلزاء العادل واملناسب للجرمية، بيد أن ختويل القاضي ىذه السلطة على نطاق 
واسع قد يؤدي إىل االستبداد والتحكم القضائي وبالتايل إىدار حقوق األفراد واملساس حبرياهتم ما مل تكن ىناك 
ضوابط من شأهنا تنظيم  وضبط حرية القاضي اجلزائي يف التقدير وذلك ملا تكتسيو ىذه الضوابط من أمهية بالغة 

قدير القضائي من جهة وضمان حسن تطبيق يف احلد من التعسف وُسوء استعمال القاضي لسلطتو يف الت
 القانون من جهة أخرى.  

  الكلمات المفتاحية:
 العقوبة والتدابري.    -االقتناع القضائي -اإلثبات اجلنائي -ضوابط -حرية التقدير -القاضي اجلزائي

Résumé :  

En raison de la nature et de la gravité des affaires pénales, la majorité des 

législations ont accordé au juge pénal un large pouvoir dans l’appréciation des différents 

éléments de l’action pénale, lui permettant ainsi de déterminer la qualification juridique 

appropriée du crime et d’évaluer les pièces à conviction, puis choisir et imposer la 

sanction juste et appropriée du crime. Toutefois, attribuer au juge ce pouvoir à grande 

échelle pourrait conduire à l’autoritarisme et au contrôle de l’appareil judiciaire, avec 

pour conséquence la dénégation des droits des personnes et l’atteinte aux libertés 

individuelles ; à moins qu’il soit prévu un certain nombre de règles assurant 

l’organisation et l’encadrement de la liberté d’appréciation du juge pénal ; l’institution de 

ces règles revêt une importance capitale afin d’éviter l’arbitraire et l’abus d’autorité du 

juge dans l’évaluation judiciaire d’une part et assurer l’application régulière de la loi 

d’autre part. 

Mots clés :  

Juge pénal – Liberté d’appréciation – Contrôles -  Preuve pénale – Conviction judiciaire 

– Peine et mesures. 

Abstrat: 

Due to The nature and importance of criminal cases, most of the legislations have 

given the judge a broad authority in assessing the different elements of the criminal case, 

which would allow him to give the correct legal characterization of the offence and to 

assess the evidence and then choose and impose the fair and appropriate sanction for the 

offence. However, the wide authority of the judge may lead to authoritarianism and 

judicial control and therefore, the loss of individual rights and violation of freedoms ; 

unless there is a number of rules to regulate and control the judge’s discretion, thus 

reducing on the one hand the arbitrariness and abuse of the judge’s authority in judicial 

assessment and ensuring the proper application of the law on the other hand. 

Key word ;  

Criminal judge – Freedom of discretion – Controls – Criminal evidence – Judicial 

conviction – Punishment and measures. 


