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 تفويض   

أطروحتي : انا الطالب ايمن عودة البدادوة أفوض جامعة االسراء بتزويد نسخ من رسالتي 

 .للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو االشخاص عند طلبها 
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 : التاريخ
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 شكر وتقدير

جلمعدددددداايالدددددد يمايتددددددتاقل ددددددعا مددددددلا يتددددددعا لدددددد  ق ام ددددددل  ا  دددددد ااااااااااأتقددددددص الددددددلتقايت دددددد  ا يت قددددددص  ا  ااا

ألددددد ل  اا قمدددددلاي دددددقاا.اقمدددددلا يتقدددددص ات   دددددااياقدددددلعا ت لهبددددداايتقدددددل م ا يتعدددددلم  اجدددددلاااااااا.اتس ضددددد ماجدددددلاياج دددددل ااا

يلددددد ل ايتقدددددل لملاير دددددل فاي  دددددل بايتدددددل اتفضدددددكام ددددد ل ي ا لا ددددد ي ا  ددددد ا دددددل ااااااااايتفلضدددددكايتدددددصق ل ا دددددل ا  دددددل  اا

ل امددددما  مددددها مع هب ددددهامددددلا لدددداكا الدددد كايت  دددد ا يتص يلدددداا يت  دددد ا يا  ددددل ا ددددلاي دددد  اااااااااايتص يلدددداا مددددلامدددد   اي ددددااا

  ايأللددددددلتل اا يت قددددددص  اقمددددددلاأتلجددددددها لت دددددد  ا. ددددددل ايت لددددددلتاا لت دددددد كايتددددددل ا   دددددد ا سددددددمعاا م ل ددددددااق  ددددددااياقددددددلعا

ي  لق ددددددااأ ضددددددلمار دددددااااقدددددكامددددددمايالددددد ل ايتددددددصق ل ا ودددددل اتلهب دددددد اي دددددل ا ايتددددددصق ل ايقددددد  ا دددددد ي ايتفدددددل  اااااااايألهبلضدددددكا

 ق ددددل اقدددد يم ا م لق دددداا ددددل ايت لددددلتااي  ليضددددعاام   ددددلا  لهبددددااتل دددد ل  ا تلج اددددل  امددددلا  هبدددد ا دددد ملا ددددل ااااااااااااااات فضدددد ا 

 قمددددددلايتقددددددص ات ا  دددددداايت ص  سدددددد اا    ددددددااياقددددددلعا  دددددد اجاددددددل   ا   مادددددد اااااا.ايت لددددددلتااي اي  ددددددلرايتع م ددددددااي  ملقددددددااا

اا.ا ثقلهب ا اهب  ي  ايهللا  اقكايخلريا يتربقا

ال  يت اااا

 يميما ل  ايت صي   اا

 

 

 

 



 (د)

 

 اإلهداء

اي املا اي فصىاجالتااي  كا  صيهللايتثل فاي ماياس اي عو ا فوهايهللا   ل 

ا.ا ربيسايتعصيتاا  لمللالايالمفا ي صيهب ايا  ا ما قلعايا     ا يتع با ي س م ا

ا.  حا يتص ايتطل   ا محهايهلل  ا

ا.م   تايتغلت اا   اق يبايمفايتفلض اا  

ا.ي ا    اا   فا  ل  تايت غري ا  جتا ي ا  ا

ا.ي ا جل ايتقل لملايت  هبلماراقلهباا قلعايا ض

ا.هلؤاما ت كامماهل ارا جصي فام لمل

ا.ي ص ا ليايتعمكايت  ثفاي  ليض ام  ل ل ا ل صعام ل  ايابا يتع هبلملا يام  لملاااااااااا

ايت ل  ااا         ااا

 يميما ل  ايت صي   

ا

 



 (هـ)
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 صالح حجازياشراف الدكتور 

 ملخص ال

لقاعدة االثبات الحر في المسائل الجنائية  تبين من خالل هذه الدراسة إن كافة أدلة اإلثبات الجزائي تخضع

الذي يدل على حرية المحكمة في تكوين " مبدأ القناعة الوجدانية" مبدأ االقتناع القضائيوفق ما يعرف ب

لدعوى، وطبقا لهذه القناعة تكون محكمة الموضوع هي بما هو مطروح من أمور في ا" عقيدتها"قناعتها 

 الو. صاحبة القرار في تقدير قيمة الدليل، وتحديد مدى صالحيته كدليل يمكن الركون إليه إلدانة المتهم

طبقًا للقانون وان  القاضي الجنائي ان يحكمالمفهوم القانوني الدقيق للقناعة القضائية تتجلى في  ريب ان

ارادته ليست منعدمة عند مباشرته لوظيفته فالقول بانعدام ارادة القاضي يؤدي الى انعدام السلطة القضائية 

فعندما يحكم القاضي استنادًا الى نص في التشريع فإن هذا االمر يتطلب ان يكون له قدرًا من . ذاتها

ء قناعته الوجدانية ليست مطلقة تمامًا وانما هي مرهونه اال ان هذه حرية القاضي الجنائي في بنا .لحريةا

بضوابط وشروط في ذات الدليل المطروح امامة عند قيامه بوزنه والركون اليه، فلقد حاول الباحث وضع 

  .ضوابط وشروط للدليل القولي تمهيدًا لبسط القناعة الوجدانية عليه ومن ثم االستناد اليه في ادانه المتهم

ان هذه السلطة ليست سلطة كاملة فاذا كان القاضي يملك ان يقّيم وان يختار فإنه اليملـك ان   وعليه، نجده 

يقّيم وان يختار على أي نحو يكون، فالسلطة الممنوحة للقاضي ليست ممنوحه له لكي يباشرها على هواه، 

وشـروط  ق معينة طرفسلطته لها اهداف محدودة ينبغي له ان يسعى الى تحقيقها وان يباشر سلطته طبقًا ل



، فسلطته في تقدير الدليل من الضوابطفحرية القاضي في االقتناع بالدليل القولي تخضع إلى عدد  .محددة

قتناعه على دليل قولي صحيح مستمد مـن اجـراءات   ليست مطلقة، وإنما مقيدة، فيجب أن يبني القاضي ا

ويجب أن يكّون القاضي  ملف الدعوى،مدون ومطروح علنًا في  في الدعوى، وأن يكون قانونية مشروعة

 .عقيدته بهذا الدليل استنادا على الجزم واليقين مسببًا حكمه المتفق مع العقل والمنطق

كما وتوصلنا الى ان المشرع األردني لم يعالج موضوع سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلـة  

ات الجزائية األردني، األمر الذي جعـل  القولية بشكل مباشر وفي مواد مستقلة في قانون أصول المحاكم

وخلصنا أن الدليل القولي كافة االقوال الشـفوية الصـادرة مـن    . المسألة قيد االجتهاد القضائي والفقهي

واخير الشـهادة سـواء   المشتكى عليه كاالفادة الشرطية واالعتراف القضائي وافادة المتهم ضد متهم اخر

بحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل استنادًا الـى المرحلـة   فقمنا ب. كانت مباشرة او على السماع

قسمت الرسالة الى فصل تمهيدي تم بحـث مفهـوم سـلطة    التي يصدر بها الدليل، وتاسيسًا على ما تقدم 

ضائي ومن ثم بحث ضوابط سـلطة  القاضي الجنائي في تقدير الدليل من خالل بحث المفهوم القانوني والق

كما تم بحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة القولية الصادرة في . في تقدير االدلةالقاضي الجنائي 

األول من خالل تناول سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة القولية في  فصلال مرحلة ماقبل المحاكمة في

امـا   .التحقيـق االبتـدائي  سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة القولية في مرحلة  مرحلة االستداالل و

الفصل الثاني فقد خصص لبحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة القولية الصـادرة فـي مرحلـة    

المحاكمة، الذي تم من خالله القاء الضوء القيمة القانونية لالدلة القولية الصادرة في هذه المرحلة ومن ثم 

واخيرًا ختمت الدارسـة بجملـة مـن النتـائج      .القولية التميز على تقدير االدلةتناول مدى رقابة محكمة 

 .والتوصيات

 


