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 مقدمة
 مقدمة

إن اليدف الذي تسعى إليو التشريعات الجزائية ىو أن يصيب القاضي الحقيقة في 
لم يكن لديو يقين  حكمو، سواء باإلدانة أو البراءة وىوال يصل إلى ىذه الحقيقة ما

يؤكد حدوثيا، فيقين القاضي ىو وحده أساس عدالة إنسانية ، وىو مصدر ثقة 
استيمكت زمنيا بانتمائيا إلى الماضي الذي ال المواطنين ذلك أن الجريمة واقعة 

تستطيع المحكمة إعادة بنائو، ومن أجل الوقوف عمى حقيقة الوقائع واألشياء تمجأ 
 أماميا رواية وتفصيل ما حدث وىذا ال يكون إال وسائل من شأنيا أن تعيد إلى

 .ىي أدلة اإلثبات معينة وسائلب

 ،مبة التي يقف عمييا القضاء الجزائيلذلك أصبحت نظرية اإلثبات األرضية الص 
والتي  ،نزالقات التي قد تحدثيا المحاكماتي عمييا صرح العدالة بعيدا عن اإلليبن

كما أنيا تعتبر في الوقت ذاتو دليل إثبات والممجأ الذي  ،تفتقر إلى الدليل القوي
يطمئن إليو القاضي ممبيا حاجتو اإلنسانية في إرضاء ضميره حين الفصل في 

 ،تحقيق الردع العام نو في متابعة الجاني لتوقيع الجزاء الجنائي عميو، كما أالقضية
نو يجب أن تكفل لو بقواعد فإ سند إليواألصل براءة ذمة المتيم مما أ ذلك أن
 دعت خالفيا ويكون ذلك عن طريقا تيام أن تدحضيا إذا، وعمى سمطة اإلاإلثبات

 .ثباتالدليل الجنائي الذي ىو أساس اإل

فيو أداة ضرورية يعتمد  ،انطالقا من ىذا يتجمى بوضوح أىمية اإلثبات الجزائي
لى تحقيق اقتناعو من حيث حقيق الوقائع القانونية، والوصول إعمييا القاضي في ت

و براءتو أسنادىا ماديا ومعنويا لممتيم إوقوع الجريمة أوعدم وقوعيا، ومن حيث 
ون اإلجراءات الجزائية وألجل ذلك يخول وىذا في جميع مراحل تطبيق قان ،منيا

 .القانون لمقاضي سمطات تتيح لو تحقيق ىذه الغاية



 

 مقدمة
وىذا ما يحممنا إلى القول أن نظرية اإلثبات ىي من أصعب النظريات القانونية التي 

تيم جميع أطراف الدعوى  اجتمعت مختمف التشريعات في تنظيم أحكاميا كونيا
نيا النظرية إبل  رية تضارعيا في السيطرة ،انون نظبل ال يوجد في القالجنائية، 

 .الوحيدة التي ال تخضع المحاكم عن تطبيقيا في كمما يعرض عمييا من القضايا

ب ثبات الجزائية في الفصل األول من الباب األول من الكتاأدلة اإلوقد أورد المشرع 
من ق إ ج،  232 إلى 212المواد من '' ثبات في طرق اإل'' الثاني تحت عنوان 

اإلثبات حسب التشريع الجزائي االعتراف، الشيادة، المحررات، القرائن،  وأدلة
االنتقال والمعاينة والخبرة كما اقر المشرع القواعد العامة في اإلثبات وأعطى 

 .لمقاضي الجزائي الحرية في التقدير

العممي إن التطور الذي حدث بالجريمة و المجرم في عصرنا ىذا نتيجة التقدم   
اليائل، جعل المجرم يفكر قبل اإلقدام عمى جريمتو في األسموب الذي يرتكب بو 
جريمتو دون أن يترك آثارا مادية تدل عميو، و من ىذا المنطمق يجب أن تضع 
الشرطة و القضاء نصب أعينيم عند البحث عن اآلثار المادية بمسرح الجريمة 

تكرة التي ينتيجيا المجرمين ميما بمغت اإلستعانة بأحدث األساليب اإلجرامية المب
من تطور مما يتطمب منيم إتباع القواعد السميمة في سرعة اإلنتقال لمسرح الجريمة 
و الحفاظ عميو و تفتيشو و تصويره و رفعو مساحيا و اإللتزام بالدقة و الحيطة عند 

. لم ينتفع  1التعامل مع األثر المادي، و ذلك لسرعة الكشف عن الحقيقة القضائية
المجرمون بالعمم في إبتكار وسائل إرتكاب الجريمة فقط بل إنتفعوا بو أيضا في 

، و إذا كانت وسائل الجريمة 1إخفاء آثار الجريمة و القضاء عمى دليل إثباتيا عمييم
في تطور مستمر فإن وسائل التحقيق عنيا و إثباتيا ىي في تطور مستمر كذلك و 

لجريمة ألن تقدم ىذه األخيرة من شانو أن يجعل المجرم ذلك بخط متوازي مع خط ا
 يأتي جرمو و يبقى من دون عقاب.

                                                             
(

 .42ص  1191سنة  42لواء محمد نيازي حتاتة، مقال مجرم العصر الحديث، مجلة األمن العام، العدد   (1



 

 مقدمة
الجنائي اإلثبات أن إن من أىم األسباب التي دعت إلى اختيار ىذا الموضوع 

المحور الذي تدور حولو قواعد اإلجراءات الجنائية من كونو  كبرى تتجمى في ةبأىمي
يعتبر اإلثبات كما  ،ار حكم نيائي بشأنيالحظة وقوع الجريمة إلى غاية إصد

الجنائي أداة ضرورية يعتمد عمييا القاضي في تحقيق الوقائع القانونية والوصول 
 .إسناد التيمة لممتيم من عدمو إلى تكوين اقتناعو من حيث 

يعتمد فيو القاضي ، جانب إجرائي قانوني بحتالجزائي اإلثبات أضف إلى ذلك أن 
مما جعمنا متحمسين الختيار ىذا ، ية في تحميل المواد القانونيةشخصال قدراتوعمى 

وكذلك الحاجة إلى تسميط الضوء عمى القواعد المجسدة في القضاء  الموضوع،
 .ئي الوطنيزاالج

بطرح " اإلثبات في المادة الجزائية '' وقد ارتأيت لتحميل ىذه المذكرة الحاممة لعنوان 
 :مثل أساسا فيتعدة إشكاليات ت

 ماىية اإلثبات الجزائي من حيث مفيومو وخصائصو وكذلك الغاية منو؟

 أىم النظم القانونية لإلثبات وكذلك المنيج الذي أخذ بو المشرع الجزائري؟  ماىي 
 عبء اإلثبات ومدى تأثره بقرينة البراءة؟  وما ى

االقتناع الشخصي  ماىي طرق اإلثبات في المواد الجزائية ومدى تأثيرىا في تكوين
 لمقاضي؟ 

 ؟لولقيمة القانونية وماماىية الدليل العممي 
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 ماىية االثبات الجزائيالفصل األول : 
 

ق إن النتائج التي يصل إلييا           امة الدليل اإلنسان ال قيمة ليا إذا لم يستطع البرىنة وا 
ال وصفت النتائج المتحصل عمييا بالضعف عمييا، وال يسعو ذلك إ ال عن طريق اإلثبات وا 

كمبحث اول  يذا نتساءل حول مفيوم اإلثباتلى أي مبرر، ولذاتية ألنيا ال تستند في وجودىا إوال
 ، واسس االثبات الجزائي كمبحث ثاني .

 المبحث االول : مفيوم االثبات الجزائي  
 المطمب االول : تعريف االثبات الجزائي

صحة واقعة قانونية  ،مام القضاء بالطرق التي يحددىا القانون عمىأاإلثبات ىو إقامة الدليل  
الخصومة، وينكرىا الطرف األخر وىذا ما يسمى اإلثبات القضائي، ويجب أن يدعييا أحد أطراف 

ينصب اإلثبات عمى صحة واقعة قانونية ألنو ال ينصب عمى الحق المتنازع فيو، كما أنو البد أن 
يكون اإلثبات بالطرق القانونية التي حددىا القانون، وىو تحديد يتقيد بو الخصوم كما يتقيد بو 

ن تكون الحقيقة القضائية التي يصل إلييا القاضي في حكمو مخالفة من الممكن أ ضي، ولذلكالقا
 (1) .لمواقع ألنو مقيد بطرق معينة في اإلثبات

 : فيتعار واإلثبات اتخذ عدة معاني يمكن أن نحصرىا في ثالث 
يل لدي دل"نقول ولذلك عادة ما " البرىان المبين لمحقيقة "فاإلثبات بالمعنى الضيق يقصد بو 

أن كممة اإلثبات ال تفيد في كثير من ويؤخذ عمى ىذا التعريف ،"إنني أحوز الحقيقة "أو " إثبات
مطابقة لمحقيقة استنتجيا القاضي عن طريق تقدير ما  نما خالصة قد تكوناألحيان الحقيقة، وا  

 .جاءت بو وسائل اإلثبات المتوفرة لديو
وىو ىنا يقيد بتمك  ،ديم عناصر اإلثبات لمقاضيتدل عمى تق" اإلثبات"وفي مفيوم أخر فإن كممة 

 .لى الحقيقةإجل الوصول أالمجيودات التي تبذليا السمطات القضائية من 

                                                             
(1 ص :  1989الدكتور عبد الودود يحي: دروس في قانون اإلثبات ديوان المطبوعات الجامعية القاىرة طبعة  -

09.  
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لى مجموع الوسائل المستعممة لموصول تنصرف إ وأخيرا حسب المفيوم الواسع فإن كممة اإلثبات
اىر فيو أنو يجعل من وظلتعريف العام ىو األكثر استعماال، ، وىذا اإلى الحقيقة لفعل معين

، لموصول لمعرفة الحقيقة أو المسار الوحيد الذي يجب إتباعومن مناىج المعرفة، اإلثبات نيجا
يحتج بيا أطراف الخصومة لموصول إلى الحقيقة  وكممة اإلثبات تعني ىنا الوسائل التي

 تحققتالنتيجة التي ومن األرجح أن تغير وسائل اإلثبات تمك  ......، الخبرة، الشيادةكالمعاينة
بأن اإلثبات عممية تسمح  أخرىنتاج الدليل وىو ما يعبر عنو بصيغة الوسائل أي إ باستعمال ىذه
 (1) .مسألة أو نزاع محل شك حولبتكوين اقتناع 

ي في الدعوى ثبات فإن ىذا األخير يمثل المعامل الرئيسولكن ميما تعددت معاني كممة اإل
ثبات ىو المشكل الذي يغمب في كل اإلجراءات الجنائية، وىذا إلالجنائية والبحث عن أدلة ا

أي  ،لى غاية واحدة ىي البحث عن الحقيقةوسائل المتنوعة التي تيدف إيتجسد في جممة من ال
 .إقامة الدليل عمى األفعال التي تشكل موضوع الدعوى الجنائية

ظيار الحقيقة ألجل إلى إيؤدي  فقد تم تعريفو بأنو كل ما: أما بخصوص تعريف اإلثبات الجنائي
ن أثبات ا  و  ،ثبات وقوع الجريمة بأركانياإائية يجب جز الحكم عمى المتيم، ألنو في المسائل ال

 .لى المتيم بوجو خاصإالمتيم ىو مرتكبيا، وبعبارة أخرى وقوع الجريمة بوجو عام ونسبتيا 
ة في مراحميا المختمفة سواء نو الوصول بالدليل المقدم في الدعوى الجنائيأكما عرف أيضا ب 

 .باإلثبات أو النفي وبطريقة مشروعة مبمغ اليقين القضائي
إقامة الدليل عمى وقوع الجرم ونسبتو لشخص معين فاعال كان أو "وعرفو بعض الفقو عمى أنو  

 (2). اشريك
لجنائية المختصة باإلجراءات ا إقامة الدليل لدى السمطة"نو أويعرفو البعض من الفقو الجزائري 

عمى حقيقة واقعة ذات أىمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددىا القانون ووفق القواعد التي 
 (1) ."خضعيا لياأ

                                                             
الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء األول ، ديوان الدكتور محمد مروان: نظام اإلثبات في المواد  -(1)

 .105ص :  1999المطبوعات الجامعية ،طبعة 
نقال عن الدكتور مروك نصر الدين  348الدكتور مصطفى القمي : أصول تحقيق الجنايات الطبعة الثالثة ص  -(2)

 .167ص 2014بات الجنائي، دار ىومة طبعة محاضرات في اإلثبات الجنائي الجزء األول ، النظرية العامة لإلث



 اإلثبات الجزائي ماهية الفصل األول :
 
 

3 
 

 : ثبات يتضمنأن اإل التعاريف يتضحمن خالل ىذه 
لى أثناء مرحمة المحاكمة، بل يتسع إ ثبات الجزائي ال ينحصر في إقامة الدليلمجال اإل-أ 

 (.قاضي التحقيق وغرفة االتيام)وسمطة التحقيق  متيائية، كذا سمطة اإلات الضبطية القضاسمط
دلة نفي أثبات التيمة في حق المتيم بل يشمل أيضا إلى إثبات الجنائي ال ييدف فقط إن اإل-ب 

 .التيمة عنو
أن الدليل في المسائل الجنائية يجب أن يكون مشروعا، فال يجوز االستناد في اإلدانة عمى  –ج 

 غير دليل 
 .مشروع تم التوصل إليو خالفا لمقانون

 أن الدليل الجنائي يجب أن يكون يقينيا أي مؤسسا عمى أدلة صحيحة في القانون. –د 
 
 المطمب الثاني : خصائص االثبات الجزائي  

 :تتعمق أساسا بيمتاز اإلثبات الجزائي بعدة خصائص تجعمو متميزا و 

إلى الحقيقة وال مانع أن تصير ىذه الحقيقة محل بحث أنو يستند من حيث الغرض من اإلثبات: 
أن تصل إلى درجة العمم واليقين، فإذا لم يقدم الدليل الكامل عمى إدانة المتيم في  وتنقيب إلى

الدعوى، فال يجوز الحكم عميو بعقوبة بل يجب الحكم ببراءتو، ذلك أن األصل في اإلنسان البراءة 
 (2) المحكمة، وال يدع مجاال لمشك فيو. وإلى أن تثبت إدانتو بدليل تقبم

: تحريك الدعوى العمومية ومباشرتيا بمعرفة النيابة العامة، أو من من حيث عبء اإلثبات -2
، باستثناء األحوال التي قيد ،أو الموظفون المعيود إلييم ذلك بمقتضى القانونطرف المجني عميو 

 . موميةفييا المشرع سمطة االتيام في تحريك الدعوى الع

                                                                                                                                                 
الدكتور مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات الجنائي الجزء األول ، النظرية العامة لإلثبات الجنائي،  -(1)

 .168ص  2014دار ىومة طبعة 
(2)

 .947الدكتور مروك نصر الدٌن المرجع السابق ص : -
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أعطى القانون لمقاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير األدلة  :من حيث أدلة اإلثبات    -3
تطبيقا لمبدأ ، وذلك األخرفي الدعوى الجنائية ووزنيا وترجيح بعضيا عن البعض  ،المقدمة إليو

 (1). الحاالت المحددة لإلثبات حصرا حرية اإلثبات المقرر في المسائل الجنائية، بإستثناء

في الدعوى الجنائية متسع في  ي:إن دور القاضمن حيث دور القاضي في الدعوى     -4
البحث عن الحقيقة بكافة الطرق القانونية، حيث أجاز لو القانون تقديم أي دليل يراه الزما ومفيدا 

إ من ق  356و 186إلظيار، وىدا في إطار التحقيق التكميمي، كما ىو الحال طبقا لنص المادة 
 .ج

 (2). وعميو نستخمص من ىذه الخصائص أن لإلثبات طبيعة خاصة ذاتية

 الجزائي اإلثباتىدف  من حيث-5

لى المتيم وبالتالي يمكن القول بوجود جريمة ونسبتيا إلإلثبات الجزائي أىمية بالغة، إذ بدونو ال 
صية وخطورتو ظروف المتيم الشخ ال يمكن تطبيق قانون العقوبات، كما أنو يتعذر الكشف عن

 .جرامية، المذين ىما من أسس تقدير الجزاء في السياسة الجنائية الحديثةاإل

وغاية اإلثبات ىو كشف الحقيقة بشأن الجريمة ومرتكبييا، فيي غاية تيم المجتمع الذي ىددت 
لذلك يخول القانون لمقاضي سمطات تتيح لو تحقيق ىذه الغاية،  ،الجريمة حقوقو ومصالحو

فإن لإلثبات الجنائي ىدف أساسي يتمثل في البحث فيما إذا كان من الممكن أن  وبصفة أدق
أرتكب تيام يبدأ في صورة شك فيما إذا كان شخص ما قد ان كل أمادام  ،يتحول الشك إلى يقين

ري الوقائع التي وتحإذ تقوم قواعد اإلثبات بعممية تمحيص ىذا الشك جريمة وصار مسؤوال عنيا، 
 (3). دانة المتيم أو عدم إدانتوإلى إموصول في النياية انبعثت منيا ل

 :ثبات الجزائي ىوفغرض اإل

                                                             
 170ق ص : الدكتور مروك نصر الدين المرجع الساب -(1)
الدكتور أحمد شوقي الشمقاني مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري الجزء  -(2)

 434ص : 1998الثاني ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 
 .437الدكتور أحمد شوقي الشمقاني المرجع السابق ص : -(3)
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الحرص أن يكون الدليل المستخمص متضمنا أكبر قدر من الحقيقة، بحيث يكون الحكم المعتمد *
 . عميو أقرب ما يكون لمعدالة

ة اإلنسانية لممتيم البحث عن الدليل وتقديمو مع الحريات العامة والكرام الحرص أال يتعارض*
 .كاستعمال التعذيب أثناء االستجواب

ن تصل مبمغ العمم ألى إ ،فاإلثبات الجزائي ينشد دائما الحقيقة التي تظل محل بحث وتنقيب
بل يجب الحكم بإدانتو، واليقين، فإذا لم يقم الدليل عمى إدانة المتيم في الدعوى فال يجوز الحكم 

لى أن تثبت إدانتو بدليل تقبمو المحكمة وال يدع البراءة إ نسانببراءتو مادام أن األصل في اإل
 .مجاال لمشك

 الجزائي إلثباتالقواعد العامة ل من حيث -6

إن القواعد العامة التي تحكم اإلثبات في المواد الجزائية تعتبر المرجع لقضاة األقسام الجزائية 
اإلثبات الجنائي ذاتو كقاعدة حرية ب ق، فمن ىذه القواعد ما يتعم"جنايات، جنح، مخالفات "

و منيا ما يتعمق بالدليل الجنائي ذاتو كقاعدة يقينية الدليل وقاعدة مشروعيتو، ومنيا ما أ اإلثبات،
يتعمق بالقاضي الفاصل في الدعوى الجنائية كقاعدة االقتناع الشخصي ويمكن شرح ىذه القواعد 

 :بصورة موجزة كاألتي

إذا كان القانون المدني يحدد وسائل اإلثبات، وقواعد قبوليا : زائيقاعدة حرية اإلثبات الج –
وقوتيا فإن المشرع عمى العكس من ذلك في التشريع اإلجرائي الجزائي فإن القاعدة فيو ىي حرية 
اإلثبات، تمجأ النيابة العامة إلى كافة وسائل إثبات الجريمة ونسبتيا لممتيم، وليذا األخير كذلك 

ق إ ج وىي قاعدة  212وىذا ما نص عميو المشرع في المادة ، ات لنفييا عنوكافة طرق اإلثب
 .تطبق سواء في الجنايات، جنح أو مخالفات

أي وجوب أن يستند القاضي في حكمو عمى أدلة صحيحة : قاعدة مشروعية الدليل الجنائي–
بدأ سيادة إذ أن الشرعية اإلجرائية ىي صورة من صور المبادئ الدستورية وىو م ،ومشروعة

فإن القاضي الجنائي يتعين عميو أن يثبت توافر "واحترام القانون، وتطبيقا ليذا المبدأ والقاعدة 
إجراءات مشروعة تحترم فييا الحريات وتؤمن فييا  سمطة الدولة في عقاب المتيم إال من خالل

 الضمانات التي رسميا القانون، وال يحول دون ذلك أن 
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 ( 1).  حق المتيم، طالما كانت ىذه األدلة مشبوىة وال يتسم مصدرىا بالنزاىةتكون األدلة ثابتة في 

ليو التشريعات الجزائية الحديثة إن اليدف األسمى الذي تسعى إ: قاعدة يقينية الدليل الجزائي–
ىو أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمو سواء باإلدانة أو البراءة، ولذلك يجب عمى القاضي قبل 

لم يكن  لى ىذه الحقيقة ماإلى الحقيقة المؤكدة، وىوال يصل إم، أن يكون قد وصل النطق بالحك
وىو مصدر ثقة  ،لديو يقين يؤكد حدوثيا، إذ أن يقين القاضي وحده أساس كل العدالة اإلنسانية

 ( 2).المواطنين في ىذه العدالة فبدون ىذا اليقين ال يمكن إدراك الحقيقة

عندما ال يطمئن القاضي لثبوت التيمة أو لثبوت نسبتيا : متيمقاعدة الشك يفسر لصالح ال– 
لممتيم عندما تكون األدلة غير كافية، فيكون القاضي ممزما بإصدار حكم بالبراءة في حق المتيم، 
وىذه القاعدة تعد إحدى النتائج المباشرة لقرينة البراءة، فضال عمى أن األحكام في المواد الجزائية 

 . اليقين ال عمى الظن واالحتمالتبنى عمى الجزم و 

إن الغاية التي يبحث عنيا القاضي ىي أن يصل إلى : قاعدة االقتناع الشخصي لمقاضي–  
الحقيقة في حكمو سواءا باإلدانة أو البراءة، لذا وجب عميو قبل تحرير حكمو أن يكون قد وصل 

 .إلى الحقيقة

ويعبر عن قاعدة االقتناع  ،لو يقين بحدوثيا وىو ال يصل إلى الحقيقة ما لم يكن قد اقتنع ويكون
عن حالة ذىنية وجدانية " الشخصي الذي يعتبر الركيزة الثانية لمبدأ األدلة المعنوية بأنيا عبارة 

الوقائع المعروضة عمى بساط البحث عناصر ذات درجة عالية من التأكيد الذي  منيا تستنتج
 (3) .قاطعة بطريقةنصل إليو نتيجة استبعاد أسباب الشك 

ولمقاضي أن يصدر حكمو وفقا ......."ق إ ج  212وقد كرس المشرع ىذه النظرية في المادة 
 ."الخاص القتناعو

 
                                                             

سنة  04مجمد األول الطبعة األستاذ فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ال -(1)
 .506دار النيضة العربية ص : 1981

 .487مروك نصر الدين المرجع السابق  ص :  -(2)
 .621مروك نصر الدين نفس المرجع الجزء  ص :  -(3)



 اإلثبات الجزائي ماهية الفصل األول :
 
 

7 
 

 المبحث الثاني : أسس االثبات الجزائي

 دلة االثبات الجزائي المطمب االول : أ

، فال عنيا القاضي الجنائي حر في أن يستعين بكافة طرق اإلثبات لمبحث عن الحقيقة الكشف إن
نما يتعين عميو أن يتحرى عناصر  جوز أن يقنع بفحص األدلة التي يقدميا لو األطراف،ي وا 

اإلثبات الالزمة لظيور الحقيقة، فمو أن يأمر باتخاذ اإلجراءات التي يراىا ضرورية لمفصل في 
عدمو الدعوى، فمو سمطة تقديرية واسعة وحرية كاممة في سبيل تقصي الجرائم في ثبوتيا من 

والوقوف عمى الحقيقة دون أن يممي عميو المشرع حجية معينة أو يمزمو بإتباع وسائل محددة 
 .لموصول إلى الحقيقة

ذا كان المشرع قد تكمم عن اإلجراءات المتبعة في تحقيق بعض األدلة إال أن ىذا ال يعني أنو  وا 
ال كان ذلك خرقا لمبدأ  قد أراد بذلك حصر أدلة اإلثبات لمقاضي لكي يستند عمييا في حكمو وا 

 .حرية القاضي في تكوين قناعتو من أي دليل يختاره إال استثناءا
يم من ومن بين أدلة اإلثبات المعترف بيا في المواد الجزائية، يضع الفقو عدة تقسيمات فمن 

 :يا من حيث طبيعتيا إلىيقسم
منيا اقتناع القاضي بحقيقة  وىي تمك التي تنتج من أقوال صادرة عن الغير يتشكل :أدلة قولية

واقعة ما، ويتوقف ىذا االقتناع عمى مدى صدق ىذا الغير فيما ينقمو إلى القاضي وتنحصر ىذه 
 .األدلة في الشيادة واالعتراف

فيي تمك األدلة التي يكون مصدرىا عناصر مادية وتدل بشكل مباشر عمى الواقعة  :أدلة مادية
 .....و النقود المزيفةأي استعمل في الجريمة، مثل البصمة الجاني أو السالح الذ

فتتمثل في تقارير الخبراء أو الفنيين ذلك أن ثمة وقائع ال يستطيع القاضي أن  :أدلة فنية
نما يمزم االستعانة بأىل الخبرة ا  يستخمص منيا مباشرة االقتناع بحصول الواقعة محل االدعاء و 

 .ية لممتيم، أو فحص الخطوط في جريمة التزويرإلبداء رأييم بشأنيا، مثل فحص الحالة العقم
وبناء عمى تقارير الخبراء كالطب الشرعي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمو سواء باإلدانة أو 

 . البراءة
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أدلة مباشرة وأخرى غير  ومنيم من يقسميا بالنظر إلى عالقتيا بالواقعة المراد إثباتيا فيقسميا إلى
قة التي تربط الدليل بالواقعة محل االىتمام تكون تمك العالقة مباشرة مباشرة استنادا إلى مدى العال

أي أن القاضي يحصل عممو منيا بالواقعة المطموب إثباتيا بصورة مباشرة، فالدليل حينئذ يكون 
مباشرا ألنيا تحمل في ذاتو قوتيا أو قيمتيا اإلقناعية، متى توافرت ليا الشروط التي يتطمبيا 

فييا أيضا الشروط التي يتطمب في البحث عنيا وفي تقديميا ومناقشتيا مثل القانون وتوافرت 
الشيادة واالعتراف ، أما حيث تقتضي الواقعة التي تمثل مضمون الدليل بعض العمميات الفكرية 
من فحص وتحميل واستقراء واستنباط فينا يعد دليل غير مباشر ألنو ال يدل عمى الواقعة المراد 

نما يستمزم القيام بعمميات منطقية مثل القرائن فيي  تقوم عمى إثباتيا مباشرة   وا 
، ما بينيما من عالقة منطقية حتمية مجيولة استنادا إلىاستخالص وجود واقعة معمومة أخرى 

 . بحيث ال تحمل تأويال أخر
 وىناك من يقسميا بالنظر إلى وظيفتيا وىذا بالنظر إلى الغاية التي ترمي إلييا، ووفقا ليذا

 .، أو أدلة لمثبوت وأدلة لمنفي(أدلة الدفاع)أدلة اتيام  المعيار تنقسم األدلة إلى
ىو الذي ييدف إلى إثبات وجود الواقعة اإلجرامية وظروفيا المشددة، والى نسبتيا : فالنوع األول

 .الدعوىثبات قيام المسؤولية الجنائية لممتيم عن الواقعة أو الوقائع المرفوعة عنو إإلى المتيم، أي 
لك يستيدف إثبات عدم وجود الواقعة أو عدم صحتيا أو استبعاد فيو عكس ذ: أما النوع الثاني

ذا كان يمزم أن يصل  الظروف المشددة ليا، أي أن الغرض منيا ىو نفي المسؤولية أو تخفيفيا، وا 
فإنو يكفي أن  لى درجة الجزم واليقين أي اإلدانةبالنسبة إلى أدلة االتيام منيا إ اقتناع القاضي

 .ون من شأن أدلة نفي إلقاء الشك في وجدان القاضيكي
إن أدلة اإلثبات الجنائي قانونية وىي أنواع األدلة التي ينص عمييا القانون صراحة وىذا ما 

وتتمثل  238إلى  212يميزىا عن وسائل اإلثبات العممية، وليذا قد نظم المشرع في المواد من 
قال والمعاينة، وىناك االعتراف، الشيادة، المحررات، الخبرة، االنت حسب التشريع الجزائي في

ى بالقرائن وىي من األدلة التي أقرىا المشرع في عدة نصوص قانونية ولكن لم أيضا ما يسم
 .لى ىذه األدلة بالدراسةعمييا مع بقية األدلة، وسنتطرق إ ينص

 االعتراف والشيادة :الفرع االول
 االعتراف:اوال
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 باإلشارة إليو في قانون اإلجراءات الجزائية اكتفىعتراف ضاء الجنائي الوطني لم يعرف االإن الق
شأنو كشأن جميع عناصر اإلثبات يترك لحرية تقدير القاضي  االعتراف"  :عمى 213في المادة 

نما جعمو لم يعرف اال ،ويتضح من خالل قراءة ىذه المادة أن المشرع الجزائري ." عتراف وا 
 .ن عناصر اإلثبات يخضع تقدير قيمتو الثبوتية لحرية القاضيعنصرا م

يعرف  جعل الفقو الجنائي يتناول تعريفو من مختمف زواياه، لالعترافوفي غياب تعريف قانوني 
 (1)واضحة بحقيقة الوقائع المنسوبة إليو أو ببعضيا.  ، و بعباراتالمتيم من نو إقراربأ

لموقائع المكونة لمجريمة بعضيا  ارتكابوبصحة  يقر فيو ،كما عرف بأنو قول صادر من المتيم 
 . (2)، وىو بذلك سيد األدلة أوكميا

 بكل أو االعتراف ىو إقرار من المتيم" بقوليا  لالعترافوىذا ما أكدتو المحكمة العميا في تعريفيا 
ع وفقا بعض الوقائع المنسوبة إليو، وىو كغيره من أدلة اإلثبات موكول لتقدير قضاة الموضو 

 (3)" من قانون اإلجراءات الجزائية 213ألحكام المادة 
إجراء يباشره المتيم ودليال تأخذ بو المحكمة، فاإلدالء بو أمام المحكمة ىو إجراء  االعترافويعد 

 .التحقيقالمتيم أمام سمطة  استجوابمن إجراءات اإلثبات وغالبا ما يكون ثمرة 
إقرار المتيم عمى نفسو بمعنى أن يكون صادرا من : ىما واالعتراف يتكون من عنصرين أساسيين

المتيم نفسو بواقعة تتعمق بشخصو ال بالغير، وأن يكون ىذا اإلقرار منصبا عمى وقائع مكونة 
 .لمجريمة كميا أو بعضيا ويكون من شأنيا تقرير مسؤوليتو أو تشديدىا

ي اإلثبات غير أن االعتراف كتابة أما شكل االعتراف فإما يكون شفويا أو مكتوبا وكالىما كاف ف
أقوى من االعتراف الشفوي إلنكاره أحيانا واالدعاء بأنو تحت ضغط أو تيجيج والقانون لم يطمب 

لة كاتبة أو صورة أسئمة وأجوبة أو حديث عتراف فقد يكون بخط اليد أو عمى آشكال معينا في اال
 .مسترسل شريطة أن يتوقع من المعترف عمى أقوالو

 االعتراف أنواع

                                                             
مروك نصر الدين محاضرات في اإلثبات الجزائي الجزء الثاني أدلة اإلثبات الجنائي دار -(1)

 31ص  2014ىومة ، الطبعة السادسة 
المستشار عدلي خميل :اعتراف المتيم فقيا وقضاء ،المكتبة القانونية القاىرة طبعة  -(2)

 31نقال عن مروك نصر الدين المرجع السابق  ص  17ص  1987
 .13جياللي بغدادي االجتياد القضائي ، الجزء األول ص (3)
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 :من حيث السمطة التي يصدر أماميا
ىو ذلك االعتراف الذي يصدر من المتيم أمام إحدى الجيات القضائية،أي : االعتراف القضائي 

ذا كان أمام قاضي التحقيق يكون أمام استجواب المتيم إف ر أمام المحكمة أو قضاء التحقيق،يصد
ثول المتيم لديو ألول مرة ع ىويتو ويحيطو من ق إ ج بعد أن يتحقق م 108و 100وفق المواد 

انو حر في اختيار ويبين لو أنو حر في اإلدالء أو عدم اإلدالء، ،عمما بالواقعة المنسوبة إليو
 .(1)مي ويدون ذلك في محضر االستجوابمحا

ق إ ج، كما يجوز  224وفق نص المادة  ،وقد يكون االعتراف أمام قاضي الحكم وبعد استجوابو
ويقبل مالحظاتو ويمكن في ىذه  ،أثناء سير المرافعة أن يعرض عمى المتيم أدلة اإلثباتلمرئيس 

 302الحالة أن يعترف المتيم إذا ما رأى أن جميع األدلة كشفت أمره وىذا ما نصت عميو المادة 
 .وبالتالي فإن االعتراف القضائي ىو الذي يتم أمام قاضي الحكم أو قاضي التحقيق ،ق إ ج
فيو ذلك االعتراف الذي يصدر أمام جية أخرى غير جيات القضاء : ف غير القضائياالعترا

مثمما إذا صدر في تحقيق إداري أو أمام أحد األشخاص أو في أمر صادر منو كرسالة أو 
 .(2)مكالمة ىاتفية، وكذلك األمر بالنسبة لمتسجيل الصوتي

بصحة إسناد التيمة إليو كاممة كما  وىو االعتراف الذي يقر فيو المتيم: االعتراف الكامل/ 2
 .وصفتيا جية الحكم أو التحقيق

نما بجزء من الوقائع حتى يخفف عمى  :االعتراف الجزئي قد ال يعترف المتيم بالتيمة كاممة وا 
نفسو العقوبة كالمتيم الذي يعترف بحيازتو لكمية قميمة من المحظورات وينكر الكمية الباقية 

 يقتصر  لتخفيف العقوبة، كما قد
االعتراف عمى الجريمة في ركنيا المادي نافيا مع ذلك مسؤوليتو عنو، أو أن يقر بارتكاب 

 .(3)الجريمة ولكن في صورة تختمف عن التصوير المنسوبة إليو
 :من حيث حجيتو

 :لى نوعينيكون قضائي أو غير قضائي وينقسم إو : االعتراف كدليل إثبات/ 1
 .ثبات في قوتوأدلة اإل يستوي مع غيره من يوىو الذ: االعتراف كدليل اقتناع شخصي

                                                             
(1)

 .432ص ، 9771رة ، البطالن الجنائً منشأة المعارف القاهالشواربً دعبد الحمٌ
(2)

ص  9764دار النهضة العربٌة ، القاهرة  4محمود نجٌب حسنً ، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة الطبعة  

244. 
(3)

 . 437ص ، السابق المرجع، البطالن الجنائً الشواربً دعبد الحمٌ
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وىو الذي يتطمبو القانون كمصدر لإلدانة كما ىو الحال في جريمة الزنا :االعتراف كدليل قانوني
 .قوباتعال انونق 341 ادةمال
لقد نص المشرع في بعض الجرائم عمى إعفاء الجناة  :االعتراف كسبب لإلعفاء من العقاب/2

ة ق ع، وجرائم أمن الدول 199المادة ذا اعترف بشروط معينة مثال جرائم التزوير من العقوبة إ
واالتفاق الجنائي وذلك نظرا لمصعوبة إثبات التيمة في مثل ىذه الجرائم بسبب الظروف التي 

 .بارتكابيا عادة ونظرا لمدقة الكبيرة التي تراعى فييا عند االرتكاب
 شروط االعتراف

رغام شخص عمى الكالم لكن من الصعب إجباره عمى قول الحقيقة، وليس من السيل إ يقال إنو
كل اعتراف صحيح وصادق بل كثيرا ما تحيط بو الشبيات والريبة لكونو جاء نتيجة اضطراب 
عقمي أو تأثير مادي أو معنوي عمى إجراءات باطمة، ولذلك يشترط لصحة االعتراف الشروط 

 :التالية
نوع من اإلجراءات عمى نحو يعتبر ىذا اإلجراء  د بيا األىمية لمباشرةيقص: األىمية اإلجرائية/ 1

مكان تقدير أثاره، وبالنسبة لممعترف  صحيحا ومنتجا ألثاره القانونية، مناطيا فيم ماىية اإلجراء وا 
 :تقوم ىذه األىمية عمى شرطين وىما

 .أن يكون المعترف متيما بارتكاب جريمة
أن تكون لو القدرة عمى فيم ماىية  يز وقت اإلدالء باالعتراف، أيوالتمي ن تتوفر لديو اإلدراكأ

حتى ولو كان زقت الجريمة  أفعالو وطبيعتيا وتوقع أثارىا، فال يعتد باعتراف صادر عن مجنون
متمتعا بقواه العقمية وال عبرة كذلك باعتراف قد يصدر تحت تأثير مسكر أو مخدر أو تنويم 

 .(1).مغناطيسي أو تأثير نفساني
يقصد بذلك قدرة الشخص عمى توجيو نفسو إلى عمل معين أو االمتناع : الحرية واالختيار/ 2

عنو واالعتراف الذي يعول عميو في مجال اإلثبات يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة وواعية 
ىذا األساس يشترط أن يكون المتيم قد أدلى باعترافو وىو عمى عمم بموضوع الدعوى الموجية 

 .مدرك لمعنى ما يقر بو متمتعا بحرية االختيارضده و 

                                                             
، 1999عمرو عيسى الفقي ضوابط اإلثبات الجنائي منشأة المعارف اإلسكندرية طبعة   (1)

 .9-8ص
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ذات  لوالعوامل التي يمكن أن تؤثر عمى حرية الشخص ىي إما عوامل ذات تأثير مادي أو عوام
 تأثير معنوي 

وتتمثل العوامل ذات التأثير المادي في استعمال العنف، والذي يعد أشد أنواع اإلكراه المادي الذي 
اعترافو، وطالما استخدم خصوصا في المراحل األولى لمتحقيق،  يقع عمى المتيم ويؤثر عمى

 باإلضافة إلى االستجواب 
ق إ ج عمى وجوب  52المطول، ولذلك أحاطو المشرع بضمانات لحماية المتيم فنص في المادة 

يضمن كل ضابط لمشرطة القضائية محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة "أن 
لى إراحو فييما أو قدم ذلك واليوم والساعة الذين أطمق س حة التي تخممتار استجوابو وفترات ال
 "..........القاضي المختص

أما العوامل ذات التأثير المعنوي فتتمثل في الوعد وذلك ببعث األمل لدى المتيم بتحسين مركزه 
 لتيديدفي القضية مثال ومن ثمة قد يعترف عمى نفسو اعتراف غير حقيقي، وكذلك استعمال ا

 .والعنف
يشترط ىنا أن تكون رابطة السببية بين ىذه الوسائل واالعتراف، أما إذا تبين لمقاضي أن ىذه و 

 .الرابطة السببية منعدمة فال مانع من التعويل عمى ىذا االعتراف
ال ،يجب أن يكون االعتراف صريحا وواضحا ال لبس فيو وال غموض : الصراحة والوضوح/ 3 وا 

 ال يمكن أن 
كون دليال لإلدانة، فال يستنتج مثال من ىروب المتيم أو تغيبو أو تصالحو مع المجني عميو ي

ال عمى  ،عمى تعويض معين،كما ينبغي أن ينصب عمى الواقعة اإلجرامية محل المتابعة
مالبساتيا المختمفة فتسميم المتيم مثال بأنو كان موجودا في مكان الجريمة في وقت وقوعيا، أو 

ز سالحا من نفس النوع الذي وقعت بو الجريمة، فكل ىذا ال يعد اعترافا كما يشترط أن بأنو يحو 
 .(1)يكون بعبارات واضحة غير قابمة لمتأويل

يجب أن يكون االعتراف الصادر من المتيم نتيجة إجراءات  :استناده الى إجراءات صحيحة / 4
حث الرابطة بينو وبين اإلجراء الباطل صحيحة ، فإذا كان وليد إجراء باطل فإنو ينبغي لممحكمة ب

قبل االعتماد عميو ، أي ىل ىذا االعتراف جاء كأثر مباشر لإلجراء الباطل ، أم أنو جاء بعد أن 
                                                             

 . 8ص ، السابق المرجععمرو عيسى الفقي  (1)
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زال تأثير اإلجراء، ففي حالة ما إذا كان االعتراف مترتبا عن اإلجراء الباطل فانو ال يجوز 
و لم عتراف المتيم نتيجة لعممية تفتيش في منزلاالستناد عميو من أجل الحكم بإدانة المتيم ، كا

 100اعتراف المتيم أمام قاضي التحقيق من دون مراعاة المادة  تراعى فييا أحكام القانون، أو
حاطتو عمما بالتيمة ، من ق إ ج  فيما يخص تنبييو في حقو بعدم اإلدالء بأي تصريح وا 

اإلجراءين الباطمين والحكم  نصدرا متأثرين بياذيالمنسوبة إليو ، ىذا إذا كان ىاذين االعترافين قد 
ويمزم القاضي ببيان الرابطة  يستند إلى االعتراف المستمد من اإلجراء الباطل يكون مشوبا،

حكم إلى ىذا االعتراف عمى أساس أنو الباطل إذا لم يستند في ال السببية بين االعتراف واإلجراء
 .جاء نتيجة إلجراء باطل

الثانية وىي حالة ما إذا كان االعتراف جاء مستقال عن اإلجراء الباطل، فإن أما في الحالة 
بطالن اإلجراء ال يمنع من االستناد عمى ىذا االعتراف الالحق عميو، فيكون ىذا االعتراف دليال 
مستقال بذاتو في اإلثبات عن اإلجراء الباطل، فعمى سبيل المثال يعد االعتراف دليال قائما 

التفتيش الباطل الذي قام بو رجال الضبطية إذا صدر أمام النيابة العامة أو قاضي ومستقال عن 
بط شرطة يختمف عن ضابط الشرطة التحقيق، كما يعتبر االعتراف دليال قائما إذا صدر أمام ضا

 .ي تولى إجراء التفتيش الباطلالذ
تراف كمما وجد فاصل نخمص إلى القول بأنو يتحقق االستقالل بين اإلجراء الباطل وبين االع

 .زمني أو مكاني أو اختمف شخص القائم بيما
 الشيادة :ثانيا

بواقعة ما  الشيادة ىي رواية الواقعة شفاىة بواسطة شخص يسمى الشاىد وىو الذي يرى أو يسمع
 .(1)أن يشيد بما رآه ويصف أو يحدد الواقعة أو الحادثة
أحد األشخاص عما شاىده أو أدركو بحاسة  الشيادة ىي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقولو

 .(2)من حواسو عن ىذه الواقعة بطريقة مباشرة
عين وأذن العدالة، وان الحقيقة ال ترى أو ال يمكن معرفتيا " بأنيا  Benthamا الفقيو كما عرفي

  (1)"إال بشيادة الغير

                                                             
(1)

الدكتور بكري ٌوسف بكري محمد:المسؤولٌة الجنائٌة للشاهد بٌن النظرٌة والتطبٌق ، رٌم للنشر والتوزٌع  

 . 13صفحة ،  4199
(2)

 . 276ص ، السابق المرجعأحمد فتحً سرور  
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أو أدركو عن وجو الشيادة في األصل ىي تقرير شخص لما يكون قد رأه أو سمعو بنفسو ف إذا
 .العموم بحواسو

ثبات نظرا والشيادة يدلى بيا أمام جية التحقيق أو جية الحكم، وليا أىمية كبيرة في مجال اإل
ومع ذلك فإلى جانب ىذه األىمية تحمل خطورة كبيرة نتيجة تأثير عوامل لتعمقيا بوقائع مادية، 

ي الشيادة سواءا في جسامة الواقعة خارجية عمى الشاىد تقمل من مصداقيتو خصوصا المبالغة ف
 أو عدد األشخاص الدين شاىدىم، وبالتالي 

ما يشوبيا من قصور أحيط بيا أو كذب متقع عمى القاضي مسؤولية كبيرة في انتزاع الحقيقة 
 .مقصود أو غير مقصود

 الشيادة شكل وأنواع
 شكل الشيادة  
من األسئمة وكانت شائعة في القرون ىي عبارة عن إجابة عمة مجموعة : الشيادة المكتوبة  

الوسطى، وىي إن كانت تتميز بالدقة إال أن ليا مساوئ كثيرة إذ أنيا جامدة غير كافية أو معبرة 
 .مما أدى إلى ىجرىا

وىي الشيادة الحقيقية أمام القضاء التي تسمح لمقاضي بتقدير شخصية : الشيادة الشفوية 
و ويالحظ أنو في حالة استعانة الشاىد بمذكرات لمساعدة الشاىد من خالل إشارتو وتعبيرات وجي

 .ذاكرتو بعد استئذان القاضي فإنيا تبقى شيادة شفيية، وكذلك الحال في أداء األبكم لشيادتو
 أنواع الشيادة: 2
وىي النموذج األصمي لمشيادة، في ىذه الصورة يتمقى المحقق المعمومات من : الشيادة المباشرة 

حيث ال يوجد بينيما وسيط، فالشاىد ىنا ىو الذي أدرك بنفسو الوقائع محل الشاىد مباشرة 
التحقيق، أي أنو عايش الواقعة ولذا فإنو يروييا كما تقدميا لو ذاكرتو وعند سماعيا يسترجع 

 .الوقائع من ذاكرتو ويعيد بناءىا أمام المحقق
يشيد بما سمعو من رواية عن  أي الشيادة عمى الشيادة، فينا الشاىد: الشيادة غير المباشرة 

ن يكون الغير قد أدركيا بنفسو، فالشاىد الذي يدلي ومن ثم سميت شيادة سماعية، ويجب أغيره 

                                                                                                                                                 
(1)Bentham ,Traite des preuves, T.1n93  J. عن الدكتور بكري يوسف بكري نقال

 . 07صفحة ، محمد:المرجع السابق
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دة ىنا تكون مباشرة افالشي( ب)يقول انو قتل  (ا)بالواقعة لم يشيدىا ذاتيا، فمثال الشاىد سمع 
 (ج)يقتل  (ب)يقول أنو رأى  (ا)فيما يتعمق بيذه األقوال، ولكن إذا سمع الشاىد شخصا يدعى 

 .ولكنيا غير مباشرة فيما يتعمق بواقعة القتل ذاتيا (ا)فالشيادة تعتبر مباشرة بالنسبة ألقوال 
لى االبتعاد عن الواقعة، والشيادة ىنا تنصب عمى ذات كمما زاد عدد الوسطاء كمما أدى إ وىكذا

 .يا وعن مدى صدقياالواقعة وتنسب إلى شخص معين بالذات ويمكن التحري عن
دون أن تنسب إلى مصدر  ،وىي شيادة بما يتسامعو الناس وتتداولو األلسن: الشيادة بالتسامع 

معين، وال تنصب ىذه الشيادة عمى الواقعة المراد إثباتيا بالذات، بل عمى الرأي الشائع لدى 
 .نيا اقتناعوالناس عن ىذه الواقعة، فيي ال تعتبر دليال وال يجوز أن يستمد القاضي م

 شروط صحة الشيادة 
بما أن الشيادة الصادقة قد تكون ىي خير معين لممحكمة في تكوين عقيدتيا فإنو يجب أن تتوفر 
فييا شروط صحة، منيا ما يتعمق بما يجب أن يتوافر في الشيود أنفسيم ومنيا ما يجب أن 

 :ييتوافر في الشيادة بحد ذاتيا وىو ما سنتعرض لو عمى النحو األت
لقد قام الفقو والقانون والقضاء بتحديد جممة من الشروط : الشروط الواجب توافرىا في الشيود /1

 :الواجب توافرىا في الشيود حتى يكونوا بحق عيون وأذان القاضي، وىذه الشروط ىي
يقصد بالتمييز قدرة الشخص عمى فيم ماىية الفعل وطبيعتو وتوقع اآلثار التي : التمييز واإلدراك

من شأنو إحداثيا، وتوجد ثالث عوامل يمكن أن تأثر في قدرة الشخص عمى التمييز وىي صغر 
 .السن والشيخوخة والمرض العقمي

فالنسبة لصغر السن فإن الطفل الصغير ال يفيم معنى ما يقوم بو ىو أو غيره من أفعال وىو 
ع الجزائري ذلك في نص األمر الذي يجعمو ليس أىال لتحمل الشيادة وأدائيا، وقد أقر المشر 

ق إ ج بنصو عمى أن القصر الذين لم يكمموا سن السادسة عشر تسمع شيادتيم  228المادة 
 . (1)بغير حمف اليمين، والعبرة بسن الشاىد وقت أداء الشيادة ال وقت حصول الواقعة المشيود بيا

عمر تفقده القدرة عمى أما بالنسبة لمشيخوخة فإنيا تكون بوصول الشخص إلى مرحمة متقدمة من ال
يجعمو ليس أىال ألداء الشيادة، ولم يورد المشرع حكما فيما يخص الشيادة في مرحمة  االتمييز مم

                                                             
جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية ،الجزء األول، الديوان الجامعي القاىرة طبعة  (1)

 . 125ص  1989
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الشيخوخة وىنا ترجع لمقاضي السمطة التقديرية في قبول أو رفض شيادة شخص طاعن في السن 
 .المشرع لم يورد أي حكم بشأنيا أنكون 

ما ال شك فيو أنو يفقد اإلنسان القدرة عمى التمييز نتيجة أما فيما يخص المرض العقمي فم
لالختالل الذي يحدثو في القوى العقمية، وتقدير حالة الشاىد العقمية مسألة موضوعية يختص بيا 

 .قاضي الموضوع
وىذا ما أكدتو المحكم العميا  كما أنو حتى شيادة الكفيف يجوز اإلستناد إلييا من طرف المحكمة

ال يمنع قانون اإلجراءات الجزائية القاضي من " 28/12/2005بتاريخ  310572قم في قرارىا ر 
   (1)" سماع شيادة كفيف

 (1قرار رقم أنظر الممحق ) 
الحرية ىي قدرة اإلنسان عمى تحديد الوجية التي تتخذىا إرادتو، أي قدرتو عمى :حرية االختيار

دلي بيا الشاىد بحرية واختيار ليا أىمية كبيرة، توجيو إرادتو الوجية التي يعنييا، فاألقوال التي ي
وال تكون كذلك إذا قام الشاىد بأدائيا وىو تأثير مواد مخدرة أو مسكرة وىو ما يفقده الشعور 

 .واالختيار كميا
وكذلك إذا كانت ىذه الشيادة تحت تأثير اإلكراه ألنو يؤدي إلى سمب إرادة الشاىد واالنحراف في 

 .لشخص عمى إرادتوالوعي وضعف سيطرة ا
يقصد باليمين القانونية أن يتخذ الشاىد اهلل تعالى رقيبا عمى صدق شيادتو ويعرض : حمف اليمين

نفسو لغضبو وانتقامو إذا كذب فييا، وىي تيدف إلى جمب انتباه الشاىد إلى خطورة وأىمية 
ك إلى رفع الشيادة الحق، كما تيدف كذل األقوال التي سيدلي بيا وىذا ما يجعمو حريصا عمى قول

ق إ ج عمى إلزامية أن  227إلى مصاف األدلة التي يستند عمييا القانون، وقد نصت المادة 
 .ق إ ج 93يؤدي الشاىد اليمين القانونية حسب الصيغة المنصوص عمييا في المادة 

نيم ويمكن لممحكمة أن تسمع أشخاصا دون حمف اليمين القانونية قبل اإلدالء بأقواليم إما لكو 
ما لكونيم قد فقدوا األىمية القانونية بصدور حكم جزائي وفقا لنصوص  دون سن السادسة عشرة وا 

 .قانون العقوبات

                                                             
 02أنظر الممحق  قرار رقم  495صفحة  02العدد  2005مجمة المحكمة العميا  .لسنة  (1)
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ق إ ج عمى أنو تسمع شيادة القصر الذين لم يكمموا السادسة عشرة بغير  228فنصت المادة  
 ،حقوق الوطنيةوكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص المحكوم عمييم بالحرمان من ال ،حمف اليمين

خوتو وأخواتو وأصياره عمى درجتو عمى  ويعفى من حمف اليمين أصول المتيم وفروعو وزوجو وا 
 غير أن األشخاص المشار  ،عمود النسب

إلييم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حمف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة 
 ." العامة أو أحد أطراف الدعوى

 . (1)يجوز سماع شيادتيم ولكن عمى وجو االستداللكاستثناء 
 : عدم تعارض صفة الشاىد مع أي صفة أخرى في الدعوى

فيجب أن يتمتع الشاىد بالحياد التام ومن ثمة يجب أال تتعارض صفتو كشاىد مع أي صفة 
القاضي ووكيل الجميورية وأمين الضبط في نفس الدعوى، مل ىذه الفكرة أخرى في الدعوى، وتش

والمحمفين والمترجمين، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الميمة المعيود بيا إلييم بعدم تحيز وبذىن 
 . (2)خال من كل مؤثر شخصي، وحتى ال يقوموا بدورين في آن واحد

وعميو إذا دعيا أحد ىؤالء لمشيادة وكانت لديو معمومات عن الواقعة موضوع الدعوى العمومية 
ويؤدي الشيادة كغيره من األفراد أمام الييئة الجديدة، أما إذا لم تكن  وجب عميو التنحي عن نظرىا

نما أعمنو أحد الخصوم بغرض تنحيتو بدون وجو قانوني، فمو أن يرفض ذلك  لديو المعمومات وا 
 .ويستمر في أداء ميمتو

وز و ال يجإن" كما تشمل ىذه الفكرة أيضا المدعي المدني وفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا 
القانون  أنو" وكذلك قضت سماع الشخص المتأسس طرفا مدنيا كشاىد الختالف المركز القانوني

ال يسمح لبعض األشخاص بأداء الشيادة لتعارض صفتيم في الدعوى مع صفة الشاىد، 
فالمتضرر من الجريمة الذي يدعي مدنيا يجوز سماعو كشاىد بعد حمف اليمين القانونية، أما إذا 

مدعيا مدنيا فإنو يصبح طرفا في الدعوى وبالتالي ال يمكن أن تجمع فيو صفتا الخصم أقام نفسو 
 . (3)...."والشاىد معا 

                                                             
ص  2006صقر اإلثبات في  المواد الجزائية ،دار اليدى طبعة شحط عبد القادر ، نبيل  (1)

115 . 
 . 148جندي عبد المالك ، المرجع السابق ص  (2)
 . 241ص  1جياللي بغدادي  االجتياد القضائي في المواد الجنائية الجزء األول ج (3)
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باإلضافة إلى ما يشترطو الفقو في الشيادة من أن : الشروط الواجب توافرىا في الشيادة /2
متعمقة بموضوع يكون من أن يكون موضوعيا واقعة معينة، وان تكون ىذه الواقعة المراد إثباتيا 

الدعوى ومنتجة فييا وجائزة القبول وأن يكون موضوع الدعوى متنازع عمييا، يشترط في الشيادة 
 .أن تؤدى شفويا وان تؤدى في مواجية الخصوم

يجب أن تؤدى الشيادة شفويا أمام المحكمة وأن تسمع المحكمة بنفسيا ليذه : شفوية الشيادة 
الشيادة وان تناقش شفويا الشيود كما تمكن سائر الخصوم من مناقشتيم حتى يمكنيا أن تقدر 
ىذه الشيادة، فالقاضي يستعمل في تكوين اقتناعو عمى الثقة التي توحي بيا أقوال الشاىد أوال 

 الذي تحدثو ىذه توحي بيا، والتأثير
التصريحات في نفسو وىو يستمع إلييا، وكذلك لموقوف عمى الحالة النفسية لمشاىد وقت أداء 
الشيادة لمعرفة مدى جديتو، أو لموقوف عمى اضطرابو، وىذا ما يعين القاضي عمى تقدير أقوال 

 الشاىد.
وىذا الشرط " شفويا  يؤدي الشيود شيادتيم" من ق إ ج  233وقد نصت عمى ىذا المبدأ المادة 

مستمد من مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي والذي يرتكز بصفة أساسية عمى التحقيقات التي 
من نفس المادة نصت عمى استثناء يتعمق بمبدأ  02يجرييا القاضي بالجمسة غير أن الفقرة 

ا غالبا في شفوية الشيادة إذ أجازت لمشاىد االستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس، ويكون ىذ
 .المسائل الفنية والتي يصعب عمى الذاكرة حفظيا

ن يقوم الشاىد بتأدية شيادتو في مواجية الخصوم حتى يتمكنوا من الضروري أ: وجاىية الشيادة
 .من سؤال الشاىد ومناقشتو فيما يدلي بو

عداد دفاعيم عمى أساس توحتى يتمكنوا من متابعة ال صالحيم،  ىا إذا كانت في غيردينفشيادة وا 
يقوم الرئيس بعد أداء كل شاىد لشيادتو " ق إ ج  2/  233وعمى ىذا األساس نصت المادة 

 بتوجيو ما يراه من أسئمة عمى 
 ".ن كان ثمة محل لذلكو عميو أطراف الدعوى من األسئمة إوما يقترح ،الشاىد

عمى الشيود يعرض الرئيس  من نفس القانون عمى إمكانية أن 302و 234كما نصت المادتين 
من نفس القانون سمطة تقديرية في  233/6ثبات أثناء سماع شيادتيم، كما خولتو المادة أدلة اإل

ق إ ج فإنو يجوز  288والمادة  233/3األمر بمواجية الشيود، وطبقا لما تنص عميو المادة 
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المادة ألطراف الدعوى عن طريق الرئيس توجيو ما يرونو الزما من األسئمة لمشاىد، كما أن 
تعطي إمكانية لكل من النيابة العامة والمدعي المدني وكذلك المتيم في طمب إجراء  233/5

 .مواجية بين الشيود
 حجية االعتراف والشيادة

 حجية االعتراف في اإلثبات 
عمى المعترف،  ثبات التي تممك المحكمة كامل الحرية في تقدير حجيتواالعتراف من أدلة اإل
رقم ق إ ج، وىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا في قرار  213ادة وىذا طبق لنص الم

، شأنو عتراف بالوقائع إلن امن المقرر قانونا أ "حين قرر 21/12/1993الصادر في  93225
 . (1)"القاضي وتكون األسباب أساس الحكمتقدير حرية ل شأن جميع عناصر اإلثبات، يترك

من ق إ ج يتضح أن لمقاضي سمطة تقديرية في تقدير  213و212فبالرجوع إلى نص المادتين 
االعتراف فمو أن يأخذ بو، إذا اطمأن إليو أو يستبعده إذا رأى غير ذلك، كما لو أن يجزأ االعتراف 
ذا نسب المتيم لنفسو  فيأخذ بالجزء الذي يراه صحيحا ويترك الجزء الذي يرى كذب المتيم فيو، وا 

 .سمطة ترجيح إحداىا واألخذ بو دون بقية االعترافات األخرىجممة من االعترافات فممقاضي 

فمسألة صدق وصحة االعتراف متروكة لقناعة القاضي وال رقابة لممحكمة العميا في ذلك، غير 
أنو يجب عمى القاضي تسبيب حكمو في حالة عدم األخذ باالعتراف، إال أن ىذه القاعدة ال 

 .نما العبرة باقتناع أعضائياال تعمل وا   اتنطبق أمام محكمة الجنايات ألن أحكامي
إلستناد إليو لشروط صحتو لمستكمال  االعترافعمى القاضي الجزائي أن ال يكتفي بمجرد صدور 

فإذا تبين لو أن اإلعتراف غير  ،لتحقق من صدقوباإنما يجب عميو تقديره  ،في حكم اإلدانة
يو كدليل لإلدانة، و يستعين القاضي في صادق إستبعده أما إذا تحقق من صدقو فمو اإلستناد عم

تقدير قيمة اإلعتراف بما قد يتوافر لديو من أدلة أخرى في الدعوى، غير أنو ليس ىناك ما يقيد 
حرية  القاضي الجزائي في تقدير قيمة اإلعتراف وفقا لمطمق قناعتو ، إذ يخضع شأنو شأن باقي 

أو استبعاده كما لو أن يأخذ باعتراف المتيم و لو األدلة لمبدأ حرية اقتناع القاضي فمو األخذ بو 
كان خارج مجمس القضاء كاإلعتراف الوارد في محضر التحقيق اإلبتدائي إذا ما إقتنع بصدق ىذا 

 اإلعتراف، و لو أن يأخذ باالعتراف الصادر من المتيم أمامو ولو كان قد أنكر في المراحل 

                                                             
(1)

 . 927ص  4115األستاذ: ٌوسف دالندة:قانون اإلجراءات الجزائٌة، دار هومة طبعة  
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ناعو باإلعتراف أن يقضي بالبراءة و يكون عندئذ ممزم السابقة عمى المحاكمة، و في حالة عدم اقت
 .لإلعتراف و إال كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب استبعادهبتبيان سبب 

 حجية الشيادة في اإلثبات 
لمقاضي الجزائي السمطة المطمقة في تقدير الشيادة فمو أن تأخذ بشيادة الشاىد في التحقيق   

الجمسة و العكس صحيح و لو أن يعتمد عمى شيادة الشاىد برغم مما اإلبتدائي دون شيادتو في 
وجو إليو من طعون ال تدل بذاتيا عمى كذبو فميا أن تأخذ بأقوال الشاىد و لو كان قريبا لممجني 
عميو متى اطمأنت إلى أن القرابة لن تحممو عمى تغيير الحقيقة و لو أن يأخذ بأقوال شاىد حتى و 

أقوال الشاىد و ىي ليست ممزمة بتبيان  شيادة أخرى ولممحكمة أن تجزئإن كانت تتناقض مع 
سبب اقتناعيا و لكن إذا أفصحت المحكمة عن األسباب التي من أجميا لم تستند عمى أقوال 
الشاىد فإن لممحكمة العميا أن تراقب ما إذا كان من شأن ىذه األسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي 

الذي جاء فيو أن  13/05/1986ذا ما أكدتو في قرارىا الصادر بتاريخ وى (1)خمص إلييا أم ال
تقدير الدليل بما فيو شيادة الشيود التي تمس الموضوع ال تخضع لرقابة المجمس األعمى، وكذا 

مما جاء في حيثياتو أن شيادة الشيود  08/11/1983قرارىا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 
لم ينص القانون  الموضوع تبعا القتناعيم الشخصي ما ت يقدرىا قضاةكغيرىا من أدلة اإلثبا

 .صراحة عمى خالف ذلك
 الخبرة والمعاينة :الثاني الفرع

 الخبرة  
ىي عبارة عن استشارة فنية يستعين بيا قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرىا 

 . (2)قاضي التحقيق بحكم تكوينوإلى معرفة فنية أو دراية عممية ال تتوافر لدى 
، 156إلى  143م المشرع الجزائري الخبرة في قانون اإلجراءات الجزائية في المواد من وقد نظ

وما يمكن  234ثبات وكذا المادة المتعمق بطرق اإل 291ا في المادة كما نص عمييا أيض
ف مثالن وذلك نظرا مالحظتو أن المشرع خص الخبرة بعدد كبير من المواد عمى عكس االعترا

تتعمق بشخص خارج الدعوى ويعين من قبل القاضي ليبدي  الطابعيا الخاص وأىميتيا باعتبارى
 . رأيا قد يحكم القاضي عمى أساسو في الدعوى المطروحة أمامو

                                                             
(1)

 . 991العربً شحط عبد القادر  ونبٌل صقر المرجع السابق ص  
(2)

 .992ص  4114الدكتور أحسن بوسقٌعة، التحقٌق القضائً دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر  
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إن الخبرة لكي تكون صحيحة، يجب أن تكون أوال وليدة إجراءات صحيحة،  شروط صحة الخبرة 
 .ير الخبرة مستوفيا لألشكال التي يحددىا القانونوثانيا أن يكون تقر 

ق إ ج لقاضي التحقيق ندب خبير في  143لقد أجاز المشرع في المادة  بالنسبة لإلجراءات  -1
و بناءا عمى طمب مسألة فنية، إما من تمقاء نفسو أ القضايا التي تستوجب ندبو كمما عرضت عميو
راف القضية، ويكون الزما عمى قاضي التحقيق وكيل الجميورية أو بناءا عمى طمب أجد أط

 .من نفس المادة 02الفصل في الطمب بأمر مسبب في حالة رفضو طبقا لمفقرة 
ولمقاضي مطمق الحرية في اختيار الخبير فمو أن يختار من بين الخبراء المسجمين بقائمة الخبراء 

ن بصفة استثنائية عمى أن المعتمدين لدى الجيات القضائية، ولو أن يندب خبراء غير مسجمي
 يكون ذلك بقرار مسبب طبقا لممادة 

، ويجب أن يحدد القاضي المدة الالزمة لمخبير لتقديم تقريره خالليا وىذا ما نصت عميو 144
 . (1)ق إ ج 148و  146المادتين 

كما يمكن لقاضي التحقيق أن يعين خبيرا واحدا أو أكثر في مسألة واحدة وىذا حسب أىمية 
ذا تم تعيين خبير من خارج جدول الخبراء المعتمدين ق إ ج  147 ية عمال بالمادة القض ، وا 

أمام القاضي قبل مباشرتو ق إ ج  145وجب عميو تأدية اليمين المنصوص عمييا في المادة 
لمميمة المنوط بيا، ويتم تحرير محضر أداء اليمين يوقع من قبل الخبير والقاضي وأمين الضبط، 

يرفق ذلك  يام مانع من حمف اليمين ألسباب معينة تعين ذكرىا بالتحديد ويتعين أنوفي حالة ق
 .بممف القضية
ذا ظيرت  يجوز لو أن يطمب تخصصو دائرة  عن ةخارجتقنية مسألة أثناء أداء الخبرة لمخبير وا 

من قاضي التحقيق الترخيص لو بضم الفنيين المؤىمين، ويمكن لقاضي التحقيق تعيين ىؤالء 
ق إ  149طبقا لممادة  ، (2)نيين عمى أن يأدوا أمامو نفس يمين الخبراء  ويحرر محضرا عنياالف

ج، وفي جميع األحوال فإنو عمى الخبير أن يباشر ميامو تحت رقابة القاضي الذي عينو وىدا 
 .، وأن يبقى عمى اتصال بو إلحاطتو عمما بتطورات أعمالو143/03عمال بنص المادة 

                                                             
(1)

 .421ص  14جٌاللً بغدادي، اإلجتهاد القضائً فً المواد الجنائٌة ج  
(2)

ون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري الطبعة الثانٌة  ، دار هومه للطباعة محمد حزٌط ، مذكرات فً قان 

 . 946-صفحة  4115والنشر الجزائر
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ليو يقوم تقرير عن أعمالو دما ينيي الخبير الميمة المسندة إعن: ل تقرير الخبرةبالنسبة لشك -2
المنجزة وكذا رأيو في الموضوع، ويجب أن يكون تقرير الخبير واضحا ومتضمنا لكافة المسائل 

 . المطموبة منو وىذا لتمكين القاضي والخصوم من مناقشتو
عمال الخبرة تقريرا الخبراء لدى انتيائيم من أ يحرر"  155/1وقد نصت عمى تقرير الخبرة المادة 

ن يشيدوا بقياميم أويجب أن يشمل عمى وصف ما قاموا بو من ألعمال ونتائجيا وعمى الخبراء 
 " شخصيا بمباشرة ىذه األعمال التي عيد إلييم باتخاذىا ويوقعوا عمى تقريرىم 

يمو أو بقي غامض في التقرير، ويمكن لمقاضي أن يستدعي الخبير لتقديم توضيحات فيما لم يف
 .ويجب عمى الخبير أن يحضر ويقدم اإليضاحات أمام القاضي مباشرة

أما في حالة تعدد الخبراء واختالف آرائيم، أو كان لبعضيم تحفظات فيما يخص نقاط معينة، 
أوضح كل واحد منيم صراحة تحفظو مع تعميل وجية نظرىن وىذا ما نصت عميو المادة 

 االنتياء من التقرير  ، وعند153/2
يودع لدى أمانة ضبط الجية القضائية التي أمرت بالخبرة، ويثبت ذلك بمحضر إيداع طبقا لممادة 

 .راءات الجزائيةجانون اإلق 153/3
 المعاينة 

االنتقال لممعاينة ىو ذىاب المحقق إلى المكان الذي ارتكبت فيو الجريمة حيث توجد أثارىا 
ثبات اآلثار التي خمفيا ارتكاب الجريمة وأدلتيا، أما المعاينة  .فتعني مشاىدة وا 

فالمعاينة ىي إثبات مباشر ومادي لحالة شيء أو شخص معين من خالل المالحظة المباشرة، 
ولذلك فإنيا تمثل الدليل األكثر صحة وواقعية باعتبار أنيا تؤدي إلى النظر واالطالع مباشرة 

 .دعوىعمى المسائل ذات األثر البالغ في ال
ق إ ج عمى انو  235وقد نص المشرع عمى المعاينة في القسم المتعمق بطرق اإلثبات في المادة 

يجوز لمجية القضائية إما من تمقاء نفسيا أو بناءا عمى طمب النيابة العامة أو المدعي المدني " 
 أو المتيم أن تأمر بإجراء 

الدعوى ومحاموىم لحضور االنتقاالت االنتقاالت الالزمة إلظيار الحقيقة، فيستدعي أطراف 
 ."ويحرر محضر بيذه األدلة
 اإلجراءات الالزمة لممعاينة
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أوجب المشرع عمى ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء المعاينات ، وذلك باالنتقال إلى 
مكان الحادث وفحصو جيدا ويثبت حالتو وحالة األشياء واألشخاص الموجودين بو و األسمحة 

ء التي تكون قد استعممت في الجريمة ويثبت جميع اآلثار التي من الممكن القيام بيا ، واألشيا
يجب عمى ضابط الشرطة القضائية الذي بمغ " ق إ ج بالقول  42وىذا ما نصت عميو المادة 

بجناية في حالة تمبس أن يخطر وكيل الجميورية عمى الفور ثم ينتقل بدون تميل إلى مكان 
ة عمى اآلثار التي يخشى أن يسير عمى المحافظ ميع التحريات الالزمة وعميو أنالجناية ويتخذ ج

 ......"، وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظيار الحقيقة تختفي
فالتنقل إلى مسرح الجريمة يمكن المحقق من البحث عن األدلة واآلثار المادية لمجريمة ومعرفة 

 .عرف عمى مرتكبيياالعناصر الضرورية إلظيار الحقيقة والت
أثناء االنتقال لممعاينة ما  ومن أىم اآلثار التي عادة ما يتحصل عمييا ضابط الشرطة القضائية

 (1):ييم
  ،واألقدامواألكف بصمات األصابع. 
 أثار عجالت السيارة والدراجات النارية والعادية. 
 قطع الدىون  ر،المواد العمقة تحت األظافالشعر، وقطع المالبس، البقع الدموية، خصل

 .وأثار الزيوت، وأعقاب السجائر، ظروف ومقاذيف األسمحة النارية، قطع الزجاج
 :وىذه اآلثار تتمخص فائدتيا فيما يمي

 الداللة عمى تاركيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 تبين صفات وعادات ومميزات أصحابيا . 
 ب ودخولو وابتعاده عن مكان تشير إلى الطريق أو الوجية التي سمكيا الجاني في اقترا

 .الجريمة
بكالب الشرطة في وسائل الكشف عن الجناة،  لقضائية أن يستعينواوىذا لضباط الشرطة ا

ولي، فيي تستعمل عادة في عة من وسائل التحقيق األفاالستعانة بالكالب البوليسية وسيمة مشرو 
سرح الجريمة عند المعاينة التفتيش كما أنيا تستعمل في تقصي أثار المجرمين انطالق من م

الميدانية، فيي تارة تدل عمى المجرم وتؤدي العترافو شريطة أن يكون ىذا االعتراف تمقائيا غير 
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تساعد في كشف ناحية أو نواح  ىناتج عن عامل قسري بواسطة الكمب البوليسي، وتارة أخر 
 . (1)معينة من غوامض الجريمة وتضيق نطاق البحث عن مرتكبييا

ينة كإجراء من إجراءات التحقيق يترك أمر تقدير مدى ضرورتو لممحقق، فإذا بادر قاضي والمعا
جراء المع اينة قبل زوال أثار التحقيق بإجراء المعاينة وجب عميو االنتقال لمكان ارتكاب الجريمة وا 

 الجريمة أو تغيير 
ق إ ج  79تنص المادة ، خوفا من ضياع الحقيقة إذا تباطأ المحقق في االنتقال، فمعالم المكان

يجوز لقاضي التحقيق االنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم إلجراء جميع المعاينات الالزمة ، أو "
 القيام بتفتيشيا، ويخطر بذلك  

وكيل الجميورية الذي لو الحق في مرافقتو ، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق 
وقد تقترن المعاينة بإعادة تمثيل الجريمة بحضور " ويحرر محضرا لما يقوم بو من إجراءات 

عاينة من قاضي التحقيق ق إ ج ، كما قد يقتضي االنتقال لمم 96أطراف الدعوى حسب المادة 
، مما يتطمب منو ني بتمديده لدائرة اختصاص مكاني آخرلى خارج اختصاصو المكااالنتقال إ

 :شروطا لذلك  ق إ ج التي تضع80، 38/3االلتزام بأحكام المادتين 
 أن تكون ىناك ضرورة النتقال قاضي التحقيق خارج اختصاصو المكاني. 
 ن يخطر وكيل الجميورية المختص الذي يعمل في نفس دائرة المحققأ. 

 :أنواع المعاينات
يعد الوصف الكتابي من أىم الوسائل وأقدميا حيث يتم تسجيل وقائع  :المعاينة الكتابية/ 1

تصور حالة الجريمة وقت حدوثيا أو  نواليدف من ىذا التسجيل ىو إمكاالحدث بصورة صادقة، 
المكان الذي ارتكبت فيو وتدوين أقوال كل من لو عالقة بالحادث واإلجراءات التي اتخذت 

رات القاضي مثال بوصف مكان الحادث ووصف الحج المحقق أو بواسطة المحققين والخبراء فيقوم
بو كما تشمل المعاينة األثاث فيما إذا كان مرتبا أو معتبرا كما او بوصفا دقيقا من حيث نوافذىا وأ

 .الخ....يصف المعاين الجثة من حيث حالتيا أو موضعيا 
إن المعاينة اليندسية لمكان الجريمة في حادث قتل مثال تبين لنا بدقة : المعاينة اليندسية/2

وبعدىا أو قربيا من مكان مساحة المكان وطرق الوصول والخروج منو وتوضيح مكان الجثة 
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الحادث، وتظير أىمية المعاينة اليندسية في الجرائم، الحرائق، وحوادث المرور ألن القاضي 
يستند في ىذه الحالة عمى معاينة اتساع الطريق واتجاه   وبعد السيارة التي نجم عنيا الحادث 

 .وأماكن تناثر الزجاج
 :ايناتونشير إلى أن الفقو ميز بين نوعين من المع

تنصب ىذه المعاينة عمى معاينة مكان الجريمة واألدوات المتواجدة بمكان  :المعاينة العينية/ 3
الحادث وبيان ما إذا كان بيا آثار تفيد في كشف من عدمو مع المالحظة أن المعاينة المادية تتم 

بمكان الجريمة  بإحدى الحواس كالسمع، البصر، والممس والشم والتذوق فيقع الدم مثال المتواجد
 .استي البصر والشمصر، أما كمية المخدرات فتعاين بحتعاين بالب

تنصب المعاينة الشخصية التي يقوم بيا عادة قاضي التحقيق عمى جثة : المعاينة الشخصية/ 4
 .الخ.....القتيل وبيان ما بيا من آثاره إكراه أو طعن أو مقاومة أو تعذيب 

ور المتيم، فالمعاينة ال يمحقيا البطالن بسبب غياب المتيم وال يشترط في صحة المعاينة حض
وقت إجرائيا ،وكل ما يكون لممتيم ىو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في المعاينة 

ن كان حضور الكاتب إجراء الزم لصحة المعاينة، وكذا إخطار وكيل  من نقص أو عيب وا 
اضي التحقيق أن يجرييا بمكتبو دون االنتقال إلى المعاينات المادية يجوز لقالجميورية، ىذا و 

 .(1)الجريمةلمكان 
 حجية الخبرة والمعاينة

 حجية الخبرة 
لييا أو االبتعاد عمييا، فيو حر في إدانة المتيم الستناد إلمقاضي مطمق الحرية في تقدير الخبرة وا

يطمئن لو بشرط التسبيب،  ن يستبعد ما لم، ولو أبما يطمئن غميو من تقرير الخبير وما اقتنع بو
 وىو ما أكدتو المحكمة 

إن كان قضاة الموضوع " عن الغرفة الجنائية 15/05/1984الصادر بتاريخ  العميا في قرارىا
غير مقيدين برأي الخبير فإنو ال يسوغ ليم أن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنية التي انتيى 

 .(2)"إلييا الطبيب في تقريره 
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ة عامة فإن رأي الخبير يخضع لحرية القاضي في االقتناع ويقدر مثمو مثل سائر وسائل وكقاعد
إن الخبرة كغيرىا من أدلة اإلثبات متروكة "  اإلثبات وفي ذلك قضت المحكمة العميا في قرارىا

 (1)."لتقدير قضاة الموضوع
و الحال مثال بالنسبة كما أن الخبرة تمعب دورا ىاما يجب المجوء إلييا في حاالت محددة كما ى

لتحديد مدة العجز التي يتم عمى إثرىا تحديد الوصف الجزائي كما في حالة الضرب والجرح 
بتاريخ  254258العمدي المؤدي إلى عاىة مستديمة ،كما جاء في قرار المحكمة العميا رقم 

عادة تكييف ال" 25/12/2001 وقائع من إن إعتبار غرفة اإلتيام الطحال جيازا وليس عضوا وا 
جناية إلى جنحة الضرب والجرح العمدي دون االستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان 
استئصال الطحال يؤدي إلى عاىة مستديمة أم ال إلمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح 

 (3) أنظر الممحق قرار رقم  (2)"لمفعل المتابع بو يعد ناقصا ينجر عنو النقض
ذا كانت ىذه ىي  القاعدة العامة فإن ثمة استثناء يرد عمييا وىو تقرير الخبرة في جنحة السياقة وا 

إن الخبرة ضرورية في حالة ارتكاب :" في حالة سكر، حيث جاء في إحدى قرارات المحكمة العميا
وبالتالي فإن المشرع استبعد كل ." جنحة السياقة في حالة سكر ولو كان الجاني معترف بذلك

وحصرىا في الخبرة الطبية الفاحصة لعينة من دم  خرى إلثبات ىده الجريمةطرق اإلثبات األ
السائق، فأعطى المشرع بذلك قوة ثبوتية ليذه الفحوص وجعل منيا الدليل الوحيد الذي يقبل ثبوت 

 .(3)."الجريمة
 حجية المعاينة 

مسمطة التقديرية متى تمت المعاينة وفق اإلجراءات القانونية فإن محضر المعاينة يبقى خاضعا ل
 .ق إ ج 212األخذ بو كما لو الحق في استبعادىا تطبيقا لنص المادة  لمقاضي، فمو الحق في

 المطمب الثاني : انظمة االثبات الجزائي
وذلك  ،الشرائع بتنظيمو قد اعتنت مختمفنظرا لكون أن اإلثبات يعتبر موضوع بالغ األىمية ف

 .تحقيق ىدفو وىو العدالةبتبيان الوسائل التي تمكن القاضي من 
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النظم القانونية المقارنة عرفت ثالث أنظمة في اإلثبات الجنائي، وتختمف فيما بينيا في األسس ف
فمنيا ما تطمق يد القاضي في تحري الحقيقة بأية وسيمة كانت، وىو ما  مالتي يقوم عمييا كل نظا

ق مجال تحركو ويحدد لو وسائل يعرف بنظام اإلثبات الحر، ومنيا ما يقيد سمطة القاضي ويضي
اإلثبات حصرا، وال يسمح لمخصوم أن يقدموا غيرىا لإلثبات، كما يبين المشرع القوة الثبوتية لكل 

 دليل وىو ما يعرف بنظام اإلثبات المقيد، وأخيرا 
 (1). قد يسمك المشرع مسمكا وسطا وىو ما يعرف اإلثبات المختمط

 أو نظام األدلة القانونية نظام اإلثبات المقيد: الفرع االول
خصائصو و إلى  نتعرضسنتعرض لماىية ىذا النظام من خالل عرض فكرتو الرئيسية ثم 

 .عيوبو
 المقيد مضمون نظام اإلثبات : اوال

متاز ىذا النظام بالدور األساسي الذي يمعبو المشرع في عممية اإلثبات، حيث يحدد مسبقا ي 
ي حكمو، ويمزم الخصوم بإثبات حقوقيم بيذه الطرق، وىذا األدلة التي يستند عمييا القاضي ف

المذىب ال يعترف باالقتناع الشخصي لمقاضي، ويحل محمو اقتناع المشرع ودور القاضي فيو ىو 
 .تطبيق القانون من حيث توافر الدليل وشروطو، وبالتالي فدوره عممية حسابية محضة

صمحة المتيمين من تعسف القضاة، بحيث ال يمكن ويقوم نظام األدلة القانونية عمى مبدأ حماية م
الحكم عمى المتيم إال بناءا أدلة محددة مسبقا من المشرع، وقد ساد ىذا النظام في العصور 
الوسطى، أين كانت عقوبة اإلعدام منتشرة في معظم الجرائم، ولذلك فيذا النظام اعتبر محققا 

 (2) .ألقصى الضمانات في سالمة تطبيق عقوبة اإلعدام

  المقيد نظام اإلثبات  الجزائيخصائص :  ثانيا
 :يقوم ىذا النظام عمى بعض الخصائص منيا  
و الحجج المقدمة  األسانيدسمبيا أمام دور القاضي  يعتبر   : القاضي الجنائي سمبيأن دور  *
 .فيو يستمع ليم و يفحص الدليل و يحكم بناء عميو ،من طرف الخصوملو 
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ائي يخضع في نظام األدلة القانونية لقواعد شكمية تتضح في سمطة القاضي أن اإلثبات الجن* 
 .عناصر اإلثبات التي يستمد منيا اقتناعو و تقدير قيمة األدلة المعروضة عميوالمقيدة في تقدير 

 لو الدور يكونىامة مفادىا أن المشرع ىو الذي  يةكما يتميز نظام اإلثبات القانوني بخاص* 
من حيث أنو ىو الذي ينظم قبول األدلة سواء  الجزائية مية اإلثبات في الدعوىاإليجابي في عم

 عن طريق تعيين األدلة 
أنو  أدلة أخرى أو بإخضاع كل دليل لشروط معينة، و أيضا باستبعادالمقبولة لمحكم باإلدانة أو 

ون األدلة ىو الذي يحدد القيمة اإلقناعية لكل دليل بأن أعطى لبعض األدلة الحجة األقوى د
األخرى، و دور القاضي في ىذا النوع من أنظمة اإلثبات دور ال يتعدى مراعاة توافر األدلة و 

بحيث إذا لم تتوافر ال يجوز لمقاضي أن يحكم باإلدانة حتى و لو إقتنع أن  ،الحجج القانونية
 .المتيم  مدان

  القانوني نظام اإلثبات الجزائيعيوب :  ثالثا
لتي سبق ذكرىا كخصائص ىذا النظام المذكورة إال أن األخير لم يسمم من النقد و رغم المزايا ا   

 :التي وجيت لو و ما يمي  االنتقاداتمن جممة 
قاضي من وظيفتو الطبيعية التي تتجمى الما عيب عمى ىذا النظام بالدرجة األولى أنو أخرج  -1

 .الشخصي اقتناعوتقديره و تكوين و في فحصو الدليل 
و بالتالي  الحصر حام المشرع في وظيفة القاضي و إمالء أدلة اإلدانة عميو عمى سبيلإق -2

 .اضيقاإلقتناع الشخصي لم استبعاد
 ،عيب أيضا عمى ىذا النظام أنو قام بتقنين اليقين في نصوص قانونية عامة و محددة سمفا -3

واليقين في جوىره  ،ةرغم أن اليقين مسألة يطرحيا الواقع و ىو حالة مرتبطة بظروف القضي
 .مرتبط بتقدير قاضي الموضوع و ليس المشرع

ي قالب جامد لإلثبات و غاية المشرع من ىذا النظام أيضا ألنو وضع القاضي فأنتقد ىذا  - 4
غير أن ىذا أدى إلى إفالت حاالت كثيرة من العقاب و  ،ىو حماية اإلنسان في براءتو الجمود
 .شكل خطورة بنظام العدالةيىذا 
أنو غمب مصمحة عمى حساب مصمحة أخرى، في حين كان عميو أن يقيم موازنة معتدلة بين  -5

 .حق المتيم في البراءة و حق المجتمع في توقيع العقاب
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 فالقاضي غير حر في شأن ،بمعناىا المطمق ةو عيب عميو قصوره في الوصول إلى الحقيق -6
وضعيا المشرع مسبقا في القانون و ىذا ما التي  ت المقدمة إليو، بل يسير وفقا لإلجراءا األدلة 

 .يحول دون كشف الحقيقة
ن أل ،عيب أيضا عمى النظام أنو جعل القاضي يقف موقف سمبيا من النزاع المعروض عميو-7

لعرض الخصوم ألدلتيم التي قد تكون غير كافية كميا أو  االستماعالقانون قد حدد دوره في 
 .نقص يشوبيامنيا أو  ابعض

 الحر  المعنوية أو النظام  م األدلةانظ:الفرع الثاني
   الحر الجزائي مضمون نظام اإلثبات:  اوال

إن القاضي حر في أن يستعين بكافة طرق اإلثبات لمبحث عن الحقيقة والكشف عنيا إذ ال يجوز 
نما يتعين عميو أناألطراف أن يقتنع بفحص األدلة التي يقدميا إليو ، األدلةيتحرى بنفسو  ، وا 

وىكذا فممقاضي سواء بناء عمى طمبات األطراف أو بمقتضيات وظيفتو يجوز لو أن يأمر باتخاذ 
اإلجراء الذي يراه مناسبا لمفصل في الدعوى ، فمو أن ينتقل إلى مكان الواقعة، وان يأخذ أقوال 

 لراء واستكما، وندب الخبخولو القانون حق استدعاء  الشيودن يقوم باستجوابو كما أالمتيم بل و 
عناصر اإلثبات غير كافية أو مقنعة، أيضا يتعين عمى القاضي أن يتحقق  تالتحقيق إذا ما كان

 من عدم وجود أدلة براءة ظاىرة وحتى ولو لم يدفع بيا المتيم فممقاضي أن يحكم 
سبب من ن المتيم كان في حالة الدفاع الشرعي أو توافر أبيا من تمقاء نفسو  بالبراءة إذ تبين لو 

 (1) .األسباب التي تحول دون اإلدانة 

 نظام اإلثبات الجزائي الحرخصائص :  ثانيا
تميز أيضا  ، وال حيال الدليل الذي يوضع أمامودور فع القاضيتميز ىذا النظام بأنو منح    

، ت لمبحث عن الحقيقة و الكشف عنيابأنو منح لمقاضي الحرية في أن يستعين بكافة طرق اإلثبا
 ، وحقيقةالظيار إل يراه ضرورياخاذ ما أعطى لمقاضي كافة الصالحيات التي تمكنو من إت كما

 الموازنةخول لمقاضي الجنائي حرية تقدير قيمة و وزن كل دليل وضع بين يديو، و باإلضافة إلى 
 .أو البراءة باإلدانةنتيجة منطقية إما  استخالصبين األدلة المقدمة و 

                                                             
(1)

 .93إلى 92: عبد الحمٌد الشواربً المرجع السابق   ص :  رالدكتو-
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، و يكون بات الواقعة القانونية من عدمياطراف الخصومة الحرية في إثألىذا النظام  كما أعطى
بكافة الوسائل اإلتيام  عنوممتيم أن يدفع لوسائل المشروعة و البكافة  اإلثبات حريةلسمطة اإلتيام 

 اإستثناءتدخل المشرع بوضع األدلة القانونية في حاالت معينة و ىذا يعد ، و يالمخولة لو قانونا
 ية اإلثبات.لمبدأ حر 

 نظام اإلثبات الجزائي الحرعيوب :  ثالثا
 : ومنيا تذا النظام لم يسمم من االنتقاداى

عيب عميو أن اإلجراءات األولية في ىذا النظام لم يكن ليا صفات األعمال القضائية، ولكنيا 
ه المرحمة اتسمت بالبوليسية خاصة في المرحمة االبتدائية، وىذا ما جعل األدلة التي تجمع في ىذ

 .محل شك
عيب عميو سيطرة سرية التحقيق والخصومة وحبس المتيم لحين الفصل في الدعوى المقدمة ضده 

 .وىذا ماغمب سمطة الدولة في جمع الدليل عمى سمطة المتيم
وعيب عميو أن أساس الحكم في الدعوى لم يكن بناءا عمى ما سمعتو المحكمة وناقشتو في 

نما ما ت ،حضور المتيم راه وتعاينو في الممفات المطروحة عمييا وما جعل القاضي ال يحقق ال وا 
 .مصمحة العدالة وال مصمحة المتيم

إال أن ىذا ال يعني أن لمقاضي مطمق الحرية في عممية اإلثبات في ظل ىذا النظام، فالقاضي 
خل لتحديد حر في الوصول إلى الحقيقة التي تتفق مع العقل والمنطق، ولذلك نجد أن المشرع يتد

لى الحقيقة، وذلك عن طريق فرض شروط يمتزم بيا ضمان الوصول إنطاق ىذه الحرية، من أجل 
ىواء باعات شخصية تعبر عن ألى مجرد انطال يتحول اقتناعو إ القاضي في عممية اقتناعو لكي

 . ذاتية
 النظام المختمط:الفرع الثالث

 مختمطال مضمون نظام اإلثبات:  اوال
يحاول الجمع بين يقين القاضي  فيو ،نظام عمى أساس التوفيق بين النظامين السابقينيقوم ىذا ال 

يأخذ بمبدأ الحياد ويحدد األدلة كما يعين قوة بعضيا في اإلثبات وىو بذلك ف ويقين المشرع، 
ولكنو في الوقت نفسو يخفف من مساوئ  ،يحقق االستقرار في التعامل ويتجنب تحكم القاضي
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د بإعطاء القاضي سمطة تقديرية واسعة في تقدير األدلة التي لم يحدد ليا المشرع قوة اإلثبات المقي
 : معينة كالبينة والقرائن القضائية وىناك صورتان يظير من خالليما ىذا التوفيق

 ،و ألجل التبرئةي كل األحوال سواء ألجل اإلدانة أمطموب ف يقينينالجمع بين الالصورة األولى:
ن أفان القاضي ال يستطيع  ،ما إذا لم ينطبق اقتناع القاضي مع تأكيد المشرع ن في حالةأال إ

 ال بالبراءة وال باإلدانة  ييقض
حال وسطا مؤقتا، وذلك بان يقرر  ن أنصار ىذا االتجاه يرون الحل في ىذه الحالة ىوأغير 

ل الحكم مع بقاء وبأال يحكم في نفس الوقت بالبراءة ولكن بتأجي ،لقاضي أن االتيام غير مؤكدا
 (1).الدعوى معمقة أمام القضاء، وبقاء المتيم متمتعا بحريتو الشخصية

ل اإلدانة وىذه قاضي إال ألجالجمع بين القناعة القانونية وقناعة ال نال يتعيالصورة الثانية:
 Robespierreالصيغة التي تحاول التوفيق بين اإلثبات القانوني واإلثبات الحر ففيما اقترحو 

أن المتيم ال :" وقال 04/01/1991مام الجمعية التأسيسية الفرنسية في اجتماعيا المنعقد في أ
يمكن اعتباره مدانا ما دامت األدلة القانونية لم تتوفر، أو إذا وجدت ولكنيا تخالف اقتناع القاضي 

في والظاىر ىنا انو عمى عكس ما يحدث في الصورة األولى ليس ىناك مجال لوقوع " الشخصي 
وىو التبرئة ( 2). لى حل نيائيإمواجية األوضاع المؤقتة الن عدم التطابق بين القاعدتين يؤدي 

 . والتسريح
 لمختمطنظام اإلثبات الجزائي اعيوب : ثانيا

لى انو إما يعاب عمى ىذا المذىب ىو أنو يربط قناعة القاضي بالقناعة القانونية، مما يؤدي 
ي وجو األخرى، مما يجبر القاضي عمى عدم الحكم باإلدانة كما يمكن أن تكون أحداىما عائقا ف

في الصورة األولى أو الحكم بالبراءة ضد قناعتو كما ىو الحال في الصورة الثانية ألن شروط 
 .(3)القناعة القانونية غير موجودة 

ة يجمع وأخيرا يؤخذ عمى ىذا النظام انو يصعب إعمالو في المجال التطبيقي فمن الناحية النظري
 .أحدىما فقط بين نظامي اإلثبات القانوني وكذا الحر، إال أنو من الناحية العممية يؤدي تطبيق

                                                             
 .20األستاذ : زبدة مسعود المرجع السابق    ص :  -(1)
 .44و 43الدكتور محمد مروان المرجع السابق الجزء األول ص :  -(2)
 .19األستاذ : زبدة مسعود المرجع السابق    ص :  -(3)
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و يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام اإلثبات الجزائي الحر و ىذا ما يستشف من 
لقانوني في من قانون اإلجراءات الجزائية غير أنو أخذ بنظام اإلثبات الجزائي ا 212نص المادة 

من قانون العقوبات فيما يخص إثبات  341حاالت استثنائية مثل ما نصت عميو نص المادة 
 .جريمة الزنا
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 عبء اإلثبات وقرينة البراءة: الفصل الثاني 
 

إذا كان مبدأ عبء اإلثبات السائد في المواد المدنية ىو تقاسم أطراف الدعوى      
عبء اإلثبات، و يمتزم القاضي في مواجيتيا بالحياد وال تتدخل إال استثناءا إذا ما 

يحكم القاضي بوصفو تعمق األمر بالنظام العام، فالدليل بمثابة كرة يتبادليا العبان 
 . (1)حكما لمن يبقييا في يد األخر

" أما بالنسبة لممسائل الجزائية تتحمل النيابة العامة عبء اإلثبات التي تقضي بأن 
وان األصل في اإلنسان البراءة حتى يثبت العكس ويتعين عمى " البينة عمى من ادعى 
ليذا سنحاول من خالل مبحثين توضيح (2)أركان الجريمة وظروفيا النيابة العامة إثبات

 كل من مفيوم  اإلثبات و الجية التي يقع عمييا عبء االثبات

 المبحث االول : مفهوم عبء االثبات 

 المطمب االول :تعريف عبء االثبات

يقصد بعبء اإلثبات تكميف أحد الخصوم بإقامة الدليل عمى صحة ما يدعيو، ويسمى 
ذا كان عبء اإلثبات التكميف باإلثبات عبء ألنو حم ل ثقيل عمى من يمقى عميو، وا 

كذلك فانو ال يكون لمن كمف بو الوسائل التي يتمكن بيا من إقناع القاضي بصدق ما 
ومن ىنا  يدعيو، ويرجع أساس ىذه القاعدة إلى احترام الوضع الظاىر وبراءة الذمة

 .تظير أىمية اإلثبات

                                                             
الدكتور: أحمد طو عبء اإلثبات األحوال األصمح لممتيم منشأة المعارف اإلسكندرية  -(1)

 .10ص :   2003
الدكتور : محمد عمي جعفر شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الطبعة األولى  -(2)

 .194ص :   2004
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ىو افتراض البراءة، حتى تكون دليل ثابت  إن المبدأ المعمول بو في المواد الجنائية
عمى التجريم وعميو فان عبء اإلثبات يقع عمى من ادعى والشك يفسر لمصمحة 

المتيم، حيث ال يجوز إطالقا في القضايا الجزائية توجيو اليمين إلى المتيم بخالف 
 .المواد المدنية

قاضي عميو أن يبحث ومن استقراء نصوص قانون اإلجراءات الجزائية يتضح لنا أن ال
 عن عناصر الجريمة 

واألسس التي يستند عميو في اقتناعو سواء لصالح المتيم أو ضده، وىذا ما يدعوا إلى 
القول بان القاضي الجزائي سواء كان قاضي حكم أو تحقيق أو اتيام يبحث عن 

الحقيقة، كما ىو حق لمدفاع كذلك وىذا حتى ال يفمت المجرم من عقاب يستحقو وحتى 
 ابة العامة ينبغي عمييا أن تثبت أن ال يحكم عمى البريء، فمن ناحية الني

كما توضح  الجريمة مازالت قائمة ولم تنقضي بأي سبب من أسباب انقضائيا،
محرضا،  الظروف المشددة لمجريمة وتحدد مركز المتيم بوصفو فاعال أو شريكا أو

 . (1)وىنا تظير جميا أىمية تولي النيابة لميمة األبحاث 
 قع عمييا عبء االثبات المطمب الثاني :الجية التي ي

ق إ ج اإلجراءات المتعمقة بالخصم  238إلى  212إذا كان المشرع لم يحدد في المواد 
الذي يقع عميو عبء اإلثبات، فانو بالرجوع إلى المبادئ الدستورية والقانونية نجد أن 

بأدلة قاطعة، مما يكون معو أن  (2)األصل في اإلنسان البراءة إلى أن تثبت إدانتو
عبء اإلثبات يقع عمى عاتق النيابة العامة بصفتيا مدعية باسم الحق العام ضد 

المتيم حتى ولو كان تحريك الدعوى العمومية قد تم بناءا عمى ادعاء مدني، كون أن 
ذا ما حصل أن تعرض إلى  خصومة المدعي المدني قاصرة عمى الدعوى المدنية، وا 

                                                             
المنشورات الدكتور عاطف النقيب ، أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة دار  -(1)

 .328ص  1993الحقوقية القاىرة الطبعة 
من الدستور"كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية  56المادة  -(2)

 إدانتو،في إطار محاكمة عادلة تؤمن لو الضمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو"
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تيمة فإنما يكون الغرض من اإلثبات ىو حقو في التعويض، وبالتالي يكون إثبات ال
 .عمى النيابة العامة أن تثبت كافة العناصر القانونية المكونة لمجريمة في حق المتيم 

 عبء إثبات أركان الجريمة وظروفها 
تقوم الجريمة عمى ركنين أساسيين ىما الركن المادي والركن المعنوي كما أن لكل 

يمة ظروف خاصة وأخرى مفترضة كما أن ىناك وسائل الدفاع في حالة الدفاع جر 
 . الشرعي أو أسباب اإلباحة أو موانع العقاب أو أعذار قانونية

 إثبات الركن المادي والركن المعنوي 
 عبء إثبات الركن المادي : أوال

المضرور، يقع عبء إثبات الركن المادي لمجريمة عمى كل من سمطة االتيام والطرف 
 :أيا كانت طبيعة الجريمة المرتكبة، فالنيابة كجية اتيام يجب عمييا أن تثبت

أن األفعال المادية المرتكبة من الجاني قائمة في حقو وىي تتكيف مع نص التجريم 
 (1) .الذي تأسس عميو المتابعة الجنائية

العامة بالدرجة إذا يقع عبء إثبات الركن المادي عمى عاتق المجني عميو والنيابة 
األولى ،فعمييا إثباتيا ميما كانت طبيعة الجريمة ويجب عمييا إثبات كل عنصر 

يتوقف عمى تخمفو عدم قيام الجريمة ، فعمييا إثبات كل العناصر اإليجابية والسمبية ، 
فالنسبة لمسموك السمبي يرى جانب من الفقو أن النيابة ال تتحمل عبء إثبات الوقائع 

حضة بسبب صعوبة ىذا اإلثبات لذلك ينقل عبء اإلثبات الى المتيم ، أما السمبية الم
بالنسبة لمسموك اإليجابي فيكفي أن يثبت وجود وقائع إيجابية تنفي النشاط السمبي كما 
ىو الحال مثال في جريمة التشرد عمى المتيم أن يثبت أن لو مسكنا مستقرا ألنيا واقعة 

 . رأي ألنو يتعارض مع قرينة البراءةسيمة اإلثبات وتم انتقاد ىذا ال

                                                             
 .174الدكتور :.محمد مروان المرجع السابق  ص  -(1)
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ليجعل من سمطة االتيام إثبات أي عنصر يتوقف عمى تخمفو عدم قيام الجريمة وأن 
إثبات الواقعة السمبية يسيل إثبات الواقعة اإليجابية ففي المثال السابق يكفي إثبات 

  .ردالنوم الدائم في الطريق العام إلثبات عدم وجود سكن مستقر في جريمة التش
ومن المعموم أن الجريمة قد تكون تامة أو تتوقف عند حد الشروع، فإذا كانت الجريمة 
تامة وجب عمى النيابة إثبات النتيجة أي حصول اعتداء عمى مصمحة يحمييا القانون 
كالموت مثال في جريمة القتل، أما إذا كان اإلتيام بجريمة شرع فييا فانو يجب بيان 

ذي يتميز بو الشروع عن المراحل السابقة لإلعداد لمجريمة، كذلك البدء في التنفيذ وال
في حالة االشتراك فان عمى سمطة االتيام أن تثبت الواقعة الرئيسية المكونة لمجريمة 

 (1) .والقصد الجنائي وأخذ أفعال االشتراك المنصوص عمييا قانونا

 عبء إثبات الركن المعنوي: ثانيا
نما يجب ال يكفي إلدانة المتيم بمج رد إثبات الفعل أو االمتناع عنو من جانبو، وا 

باإلضافة الى ذلك إثبات أن ىذا الفعل أو االمتناع كان بمحض إرادة المتيم، فالقصد 
رادة ارتكاب ىذا الفعل، وىذا القصد  أو العمد يعني العمم بارتكاب فعل إجرامي وا 

خاص من القصد، مثال يوصف بأنو قصد عام وفي بعض الجرائم يتطمب القانون نوع 
نية إزىاق روح إنسان عمدا في جريمة القتل العمد ، ونية التممك في جريمة السرقة ، 
ففي ىذين الفرضين وفي كل الجرائم ذات النتائج ينبغي عمى سمطة االتيام أن تثبت 

أن الجاني كان يريد حصول النتيجة اإلجرامية المحددة بنص القانون، والعنصر 
نما يكون واجبا أيضا في الشروع المعنوي ال يك  (2) .ون مقتصرا عمى الجريمة التامة وا 

ثبات الركن المعنوي من أصعب المسائل التي تتعرض ليا سمطة االتيام، الن القصد  وا 
الجاني في نفسو وال يستطاع معرفتو إال بمظاىر  (يخفيو)الجنائي أمر داخمي يضمره 

 (.3)خارجية من شأنيا أن تكشف عنو وتظيره
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 عبء إثبات ظروف الجريمة
باإلضافة الى ركني الجريمة المادي والمعنوي والمذان ال تقوم الجريمة من دونيما، 

يوجد ما يسمى بظروف الجريمة ىذه الظروف منيا ما تغير في وصف الجريمة أو من 
 . طبيعتيا، ومنيا ما يقتصر أثرىا عمى تغيير مقدار العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف

 الظروف التي تغير من وصف الجريمة  : أوال
كجريمة السرقة، فتكون في صورة بسيطة وىذا بتوافر أركانيا الخاصة المنصوص 

ق ع لكن قد تتوافر ليا عناصر إضافية، كاإلكراه أو ظرف  350عمييا في المادة 
 353 الميل أو التعدد أو التسمق والكسر أو أن يكون السارق خادما تطبيقا لنص المادة

ق ع فيذه كميا ظروف تغير من وصف الجريمة، ومن ثم فإنيا تخضع لنص قانوني 
غير ذلك الذي كانت تخضع لو لو لم تصاحبيا ىذه الظروف، مما يمقي عمى سمطة 

 .االتيام عبء إثبات قيام ىذه الظروف
 الظروف التي تغير مقدار العقوبة: ثانيا

كون بالتشديد كما ىو الحال في العود الظروف التي تغير من مقدار العقوبة وىي ت
، أو بالتخفيف عن طريق استبدال العقوبة المقررة (من قانون العقوبات 54/59المواد )

من ق ع، أو اإلعفاء من  47قانونا بعقوبة أخف كعذر صغر السن عمال بالمادة 
 (1) .ق ع 02ف  180العقاب كما ىو الحال في نص المادة 

العامة تثبت باإلضافة الى عناصر الجريمة حالة العود وال يكون ذلك وعميو فان النيابة 
بمقتضى إال بصحيفة السوابق القضائية حتى ولو اعترف المتيم بأنو مسبوق إذا كنا 

 .في ظروف تشديد
أما بالنسبة لظروف التخفيف كصغر السن مثال فان تقدير السن يعتمد فيو عمى وثائق 

حدث، وعميو يكون الحكم معيبا إذا لم تتناول المحكمة الحالة المدنية لتحديد سن ال
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مسألة السن بالبحث والتقدير وتتيح السبيل لممتيم والنيابة العامة إلبداء مالحظاتيما في 
 . ىذا الشأن

 عبء إثبات الشروط المفترضة لمجريمة
قد يتطمب القانون بجانب عنصر الجريمة بعض الشروط األخرى التي يجب أن تتوفر 

 يمكن القول بقيام حتى 
الجريمة، فمثال يشترط لقيام جريمة خيانة األمانة بجانب ركن االختالس أو التبديد، أن 

يكون سبق لمجاني استالم المال بناءا عمى عقد من عقود األمانة المنصوص عمييا 
 .ق ع  376بنص المادة 

ذا كان األصل أن اإلثبات الجنائي يخضع لمطمق التقدير لمقاضي إال أن ىذا  وا 
ينحصر في إثبات أركان الجريمة لشرطيا المفترض فالقاضي الجنائي في إثباتو 

لمشروط المفترضة لمجريمة، التي تستمد مصدرىا من عمل قانوني يكون مقيدا بطرق 
ذا كان العمل القانوني وكنا في الجريمة فإنو يصبح مسألة جنائية تخضع  اإلثبات وا 

 .(1) وبالتالي يجوز إثباتو بكافة طرق اإلثبات لمبدأ حرية القاضي في االقتناع
 :ومن أمثمة الشروط المفترضة


 .صفة الموظف العمومي في جريمة االختالس في القطاع العام 


 .صفة الموظف العمومي في جريمة الرشوة 


تسميم مال منقول الى الغير بناءا عمى أحد عقود األمانة، وىذا كشرط لقيام  

ق ع، وان الركن والشرط يتفقان  376وص عمييا في المادة جنحة خيانة األمانة المنص
  .في لزوميما لقيام الجريمة وأنيما محال لإلثبات

غير أنيما يختمفان في أن الشرط يسبق وقوع الجريمة وىو أمر مشروع ، والفرق 
الجوىري بينيما والذي ىو موضوع دراستنا ىو أن الركن يثبت بكل طرق اإلثبات بينما 

الشرط فيثبت بوسائل اإلثبات المقررة في القانون الذي ينتمي إليو الشرط، وىذا ما 
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حصر في تقدير الدليل فقط في إثبات أركان الجريمة يقودنا لمقول بان سمطة القاضي تن
ال شرطيا المفترض فيذا الشرط يخضع لحكم القانون الذي ينظمو، ومرد ىذه التفرقة 
إلى أن قواعد اإلثبات في المواد الجنائية تنصب عمى العناصر واألركان التي يحققيا 

 .المفترضة الجاني بسموكو وتنسب إليو لتكون محال لمتجريم دون العناصر 
 عبء إثبات وسائل الدفاع

التشريعات المقارنة لم تتخذ موقف من مسألة إثبات الدفوع، ولم تنص صراحة  أغمب
عمى من يتحمل عبء إثبات الدفوع، ويظير ذلك مثال من خالل قانون العقوبات 

دد القانونية وأسباب اإلباحة لم تح الجزائري والمصري والفرنسي فموانع العقاب واألعذار
 .(1)من يتحمل عبء إثباتيا

استقر القضاء عمى أنو بالنسبة لممتيم الذي يتمسك بالدفع الذي يواجو بو، يكون ممزما 
  .صحتو وعمى المحكمة والنيابة التحقق من صحة الوقائع بإثبات

 

 المبحث الثاني :مبدأ قرينة البراءة: 
 المطمب االول : مفيوم قرينة البراءة

ركنا من أركان الشرعية الجنائية، وبالتالي فيي من أىم األسباب التي تعد قرينة البراءة 
تساىم في تحقيق إجراءات قانونية تضمن لممتيم فرصة كافية لمتمتع بمحاكمة عادلة 

يسودىا ضمان قانوني وقضائي، وترتبط قرينة البراءة بأقدس ممتمكات اإلنسان التي ال 
الي ال يجوز أن تمارس أي جية قضائية يمكن انتياكيا وىي حريتو الشخصية، وبالت

 الضغط عمى المتيم النتياك ىذه الممتمكات التي وىبيا اهلل لو

 : لقرينة البراءة مفيومان أحدىما موضوعي واألخر شخصي
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تمقي عبء اإلثبات عمى عاتق اإلتيام،  المفيوم الموضوعي مقتضاه أنو قرينة قانونية
حتى تثبت إدانتو بحكم قضائي حائز عمى قوة فالمتيم يعتبر في نظر القانون بريئا 

 .الشيء المقضي بو
فمقتضاه أن ىذه القرينة ال تستمزم فقط إثبات إدانة المتيم  أما المفيوم الشخصي
  بوصفو شخصا بريئا،

طالما أن إدانتو لم تثبت ولم تتقرر بحكم قضائي وبالتالي فيذه القرينة تحد من الموقف 
 .الييئات اإلتيامي الذي تمارسو ىذه

بدقة ينبغي إيضاح تعريف قرينة البراءة  ولغرض الوقوف عمى مفيوم قرينة البراءة 
 .وأساسيا

أما فيما يخص تعريفيا فيقول الفقياء أن قرينة البراءة تعد بمثابة الدستور األساسي 
وقرينة البراءة تعبر عن جوىر  لضمان حرية المتيم وتدعيم موقفو أمام جية االدعاء،

الشرعية الجنائية وقد عرفت الشرعية  إحدى حمقات ة اإلجرائية، التي تعتبرالشرعي
اإلجرائية بأن األصل في المتيم البراءة وال يجوز اتخاذ إجراء جنائي بحق المتيم إال 

 .قانونا الضمانات المقررة بناءا عمى قانون وبإشراف القضاء وفي حدود
 التعريف المغوي: أوال

ويقصد بيا ما يدل عمى الشيء من غير استعمال ( قرين)القرينة في المغة ىي مؤنث 
قال تعالى . فالن قرين لفالن فيو وىي مـأخوذة من المقارنة وىي المصاحبة ويقال إن

 .(1)....((عتيد وقال قرينو ىذا مالي))
وبرا اهلل  أما البراءة لغة فيقال تبرئ منو ومن الدين ومن العيب وىو بريء من المرض

وأنا بريء  أم يقولون إفتراه قل إن إفتريتو فعمي إجرامي)) قال تعالى .الخمق فيو البارئ
 .(2) ((مما تجرمون
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 التعريف القانوني: ثانيا
إن المشرع الجزائري لم يعرف قرينة البراءة في قانون اإلجراءات الجزائية بنص صريح 

 .قانون اإلجراءات الجزائية بل إكتفى بتجسيد مقوماتيا في نصوص متفرقة من

 (الفقهي)التعريف االصطالحي: ثالثا
قد أخذ الفقو عمى عاتقو ميمة وضع تعريف لقرينة البراءة لبيان مضمونيا ولرسم 

تعني أن كل متيم بجريمة ميما كانت خطورتيا : أبعادىا، ومن بين التعريفات أنيا
ن توافرت الشكوك بإرتكابو إياىا، يمزم معاممت و في جميع مراحل الدعوى عمى حتى وا 

 .(1) أنو بريء إلى أن يصدر حكم قضائي بإدانتو

وتعني قرينة البراءة أن كل متيم بجريمة ميما بمغت جسامتيا يجب أن يعامل بوصفو 
 .شخصا بريئا حتى تثبت إدانتو بحكم قضائي بات

 لممبدأ األساس القانوني
من دستور  46خالل النص عميو في المادةمن تبنى القانون الجزائري مبدأ قرينة البراءة 

أن كل شخص يعتبر في نظر القانون بريئا :" بحيث جاء فييا ما يمي 22/11/1976
وبعدىا صيغ المبدأ ". حتى يثبت القضاء إدانتو طبقا لمضمانات التي يفرضيا القانون 

 أن كل شخص يعتبر  : "عمى منو حيث نصت 42في نص المادة  1989في دستور 

". حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو مع كل الضمانات التي يتطمبيا القانون بريئا
منو،أما في ظل  45لكن في المادة  1996وبقيت نفس صياغة ىذه المادة في دستور 
 06/03/2016المؤرخ في  16/01الدستور الحالي المعدل بموجب القانون رقم 

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية " تنص عمى  56فأصبحت المادة 
 نظامية 
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ذا " إدانتو، في إطار محاكمة عادلة تؤمن لو الضمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو وا 
رجعنا إلى المشرع الجزائري نجد أن قانون اإلجراءات الجزائية سابق في صدوره عن 

إليو وال ندري أكان الدستور، ولم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية لممبدأ ولم يشر 
قصد المشرع في تمك الفترة ىو إيمانو بسمو ىذا المبدأ أو ضرورة النص عميو دستوريا، 
أم رأى عدم ضرورة النص عميو في القانون إلنطوائو ودخولو تحت مبدأ الشرعية الذي 

 .(1) نص عميو قانون العقوبات والصادر في نفس اليوم مع قانون اإلجراءات الجزائية

والميم ىو أنو إن قصد المشرع ذلك أولم يقصد فإن المتطمع عمى قانون اإلجراءات 
ويترجم  (2)الجزائية يجد بأن المبدأ إذا لم ينص عميو صراحة إال أن مضمونو موجود

فحوى المبدأ، بدليل أن المشرع الجزائري إستثنى الدليل الناتج عن إجراء قانوني باطل 
قانون اإلجراءات  159رتب عميو البطالن طبقا لممادةمتخذ في حق المتيم ومن ثمة 

 .الجزائية

 المطمب الثاني : النتائج المترتبة عمى قرينة البراءة
يترتب عمى قرينة البراءة جممة من النتائج التي تعتبر قواعد ميمة في المجال الجنائي 

أخرى فرعية يتم في إطار اإلثبات وفي القواعد اإلجرائية ويترتب عمى ىذه النتائج نتائج 
إستنتاجيا ومنيا بقاء عبء اإلثبات عمى جية اإلتيام، وىذا يعني إعفاء المتيم من 
إثبات براءتو، وتفسير الشك لمصمحة المتيم ومعاممة المتيم عمى أنو بريء إلى أن 

وىذا ما . يصدر حكم جنائي بات باإلدانة ينفي عن المتيم ىذه القرينة الثابتة فيو أصال
 .اء الجنائي الوطني حسب ما سنتناولو في الفروع التاليةجسده القض

                                                             
 .236ص  1992دار اليدى  03الجزءمحمد محدة ، المتيم أثناء التحقيق،   -(1)
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، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ، المعدل 1966يونيو 8ىـ الموافق لـ  1386عام 
 والمتمم.
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 إثبات براءته المتهم من إعفاء
إن اعتبار المتيم بريء إلى أن تثبت إدانتو في سياق محاكمة تتوفر لو فييا ضمانات 

المحاكمة العادلة لو، ومن بين أىم ما يترتب عميو من نتائج ىو إعفاء المتيم من 
ألن البراءة أصل فيو ومن ثم يقع عبء اإلثبات عمى عاتق تحمل عبء إثبات براءتو 

 (.البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر: )المدعي انطالقا من القاعدة التي تقول

إن عبء اإلثبات ىو تحديد من المسؤول عن تقديم الدليل أمام القضاء من أي 
لدليل عمى صحة ما ويقصد بعبء اإلثبات تكميف أحد المتقاضيين بإقامة ا الطرفين

ذا كان  يدعيو ويسمى التكميف باإلثبات عبء ألنو حمل ثقيل ينوء بو من يمقى عميو، وا 
عبء اإلثبات كذلك فإنو قد ال يكون لمن كمف بو الوسائل التي يتمكن بيا من إقناع 

القاضي بصدق ما يدعيو، ويرجع أساس ىذه القاعدة إلى إحترام الوضع الظاىر وبراءة 
 .ن ىنا تظير أىمية عبء اإلثباتوم. الذمة

من قانون اإلجراءات الجزائية  238إلى  212والمشرع الجزائري لم يحدد في المواد 
اإلجراءات المتعمقة باإلثبات الخصم الذي يقع عميو عبء اإلثبات، فإنو بالرجوع إلى 

 المبادئ الدستورية والقانونية نجد أن األصل في 

إدانتو بأدلة قاطعة، مما يكون معو أن ىذا العبء يقع  اإلنسان البراءة إلى أن تثبت
أصال عمى عاتق النيابة العامة بصفتيا مدعية بحق المجتمع ضد المتيم حتى ولو 

  كان تحريك الدعوى العمومية قد تم بناء عمى ادعاء

ذا ما حصل ( المدعي المدني)مدني ذلك أن خصومة  قاصرة عمى الدعوى المدنية وا 
بات التيمة فإنما ذلك فقط إلثبات حقو في التعويض، وبالتالي يكون أن تعرض إلى إث

 .عمى النيابة العامة أن تثبت كافة العناصر القانونية المكونة لمجريمة في حق المتيم
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 قاعدة الشك يفسر لمصمحة المتهم 
عندما ال يطمئن القاضي لثبوت التيمة أو لثبوت نسبتيا إلى المتيم أو عندما تكون 
األدلة المقامة ضده غير كافية يكون القاضي الجنائي ممزما بإصدار حكمو ببراءة 

وتعد ىذه " الشك يفسر لمصمحة المتيم" المتيم وىو ما يعبر عنو بالقاعدة القائمة 
 .ى النتائج المباشرة لقرينة البراءةالقاعدة في القانون الجنائي إحد

ولم يرد ضمن نصوص قانون اإلجراءات الجزائية ما يفيد موقف المشرع الجزائري من 
قاعدة الشك وكيفية تطبيقيا في الميدان العممي غير أن قضاء المحكمة العميا عمى أنو 

بإسناد  إذا لم تتوصل الجية القضائية من خالل األدلة المجتمعة لدييا إلى اليقين
  .التيمة إلى المتيم المسائل أماميا فإنو يتعين عمييا أن تقضي بالبراءة

 المتهم بريء حتى تثبت إدانته معاممة
أوضحنا فيما سبق أن قرينة البراءة مفترضة في المتيم وال تنتفي إال بصدور حكم بات 

ىذا الحكم  باإلدانة، واستنادا لذلك يجب معاممة المتيم عمى أنو بريء إلى أن يصدر
البات وبالتالي فإن اإلجراءات التي تتخذ بحقو في مراحل الدعوى الجزائية يجب أن 
تمارس في أضيق الحدود لضمان الحرية الفردية ويجب إحاطتو بضمانات كافية بما 

 يكفل إظيار براءتو إن كان بريئا.

 إحاطة المتهم عمما بالتهمة المنسوبة إليه :أوال

 بالتحقيق أن يعمم المتيم بجميع األفعال المنسوبة إليو قبل استجوابوالبد عمى القائم 
وأال يغفل واقعة من تمك التي يجرى التحقيق بشأنيا، إذ أنو من مقتضيات قرينة البراءة 
إحاطة المتيم عمما باالتيام الموجو إليو واألدلة القائمة ضده وتمكينو من تقديم دفاعو 

ولقد تطرق المشرع الجزائري ليذه . ا نسب إليوبالسبل التي يستطيع بيا دحض م
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من قانون  343و  100الضمانة في مرحمة التحقيق والمحاكمة في نص المادة 
 .(1)اإلجراءات الجزائية

 حق المتهم في الصمت :ثانيا

يعد مبدأ جوىريا يفرض نفسو عمى جميع إجراءات الدعوى أمام القضاء الجنائي 
 .من قانون اإلجراءات الجزائية 100الوطني من خالل نص المادة 

ومن نتائجو عدم إجبار المتيم عمى تجريم نفسو أو االعتراف بأنو مذنب، ومن 
ضمانات عدم المساس بو ىي عدم جواز إخضاع المتيم ألي شكل من أشكال اإلكراه 

 .أو التيديد وال يجوز إخضاعو لمتعذيب

 حق المتهم في االستعانة بمحام :ثالثا
الضمانات التي اعترف بيا القضاء الجنائي الوطني ىي تمكين المتيم من إن أىم 

ممارسة حق الدفاع عن طريق االستعانة بمحام فالمشرع الجزائري قد كفل ىذه الضمانة 
ومرحمة  ،100من خالل نصوص قانون اإلجراءات الجزائية في مرحمة التحقيق المادة 

 351وكذا الجنح طبقا لممادة  291و  271المحاكمة سواء في الجنايات طبقا لممادة 
 .وىي وجوب حضور المحامي لمدفاع عن المتيم الماثل أماميا (2)ق إ ج

 

 
 
 

                                                             

 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.  100،343" أنظر المواد 1
 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.  351، 291، 100،271ظر المواد أن 2 
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 الدليل العممي في اإلثبات الجزائي: الفصل الثالث 
    

نظرية اإلثبات في النظاـ القانوني بصفة عامة و في المجاؿ الجزائي بصفة خاصة اف    
تسميط الضوء عمى أحد عناصر ىذا الموضوع المتعمؽ بالدليؿ العممي ليس  لذلؾ ارتأينا

وصفية نستعرض فييا آخر االكتشافات فقط مف أجؿ المتعة العممية أو لمجرد دراسة 
العممية المتعمقة باإلثبات بؿ محاولة منا إلبراز أىمية التطور العممي و انعكاسو عمى 

ليقودنا األمر إلى   صناعة الدليؿ في اإلثبات الجزائي و سمطة القاضي في التعامؿ معو
أو بعبارة ؟ لجزائية ىل يمكن اعتبار الدليل العممي سيد األدلة اطرح التساؤؿ التالي:  

 أخرى ماىي القيمة القانونية ليذا الدليل في ميزان النظرية العامة لإلثبات الجزائي ؟
القيمة القانونية ثـ   ماىية الدليل العمميمف خالؿ دراسة  وسنجيب عف ىذا التساؤؿ

 . لمدليل العممي
 

 ماىية الدليل العممي   :المبحث االول
 مفيـو الدليؿ العمميالمطمب االوؿ : 

الدليؿ لغة ما يستدؿ بو، و الدليؿ الداؿ أيضا، و قد دلو عمى الطريؽ يد لو بالضـ       
 داللة بفتح الداؿ و كسرىا 

ما يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر، فإذا أعمم و الدليؿ في إصطالح الشرعييف ىو" 
بتمك الحجة مع إقتناعو بيا المدعي القاضي بحجتو عمى دعواه لزم متى عمم القاضي 

أما في اصطالح القانونيف فقد تعددت .1دعوى المدعي فيما إدعاه و الحكم عممو بصدق 
التعريفات التي أعطيت لمدليؿ غير أف التعريؼ الذي يصمح لإلفصاح عف مفيـو الدليؿ ىو 

                                                             

  1943.1مارس   1، مصر عدد -كمية الحقوؽ /  /الشيخ أحمد إبراىيـ، طرؽ اإلثبات الشرعية
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ــيا القاضي الدلـيل ىو الواقعة التي يســـتمد منما جاء بو الدكتور مأموف سالمة " 
 .4البرىـــان عمى إثبـــــــــــــــــــات إقـــــــتناعو بالحــــــــــــــــكم الذي ينتيـــــي إليو"

ذلؾ أف مرحمة الحكـ ىي المرحمة الحاسمة التي تقرر المصير النيائي في الدعوى الجنائية 
 و تفصؿ بيف اإلدانة

و البراءة، و ذلؾ إما بتحقيؽ حالة اليقيف لدى القاضي فيحكـ باإلدانة أو ترجيح موقؼ  
 الشؾ لديو فيحكـ بالبراءة، و المحور في ذلؾ كمو ىو الدليؿ الجنائي.

و ينبغي لنا في ىذا المقاـ أف نرفع المبس الواقع بيف الدليؿ و وسيمة الوصوؿ إليو و قطعا 
فرقة بيف مضموف الدليؿ المتمثؿ في الواقعة التي تصؿ إلى ليذا المبس فإنو ينبغي الت

القاضي و بيف الوسيمة التي عف طريقيا وصمت تمؾ الواقعة إلى عممو ، و بالنسبة لتمؾ 
الوسيمة فقد نجد أف بعض الوسائؿ تنقؿ الواقعة مضموف الدليؿ إلى عمـ القاضي عف 

نجد وسائؿ أخرى بمقتضاىا تنقؿ  طريؽ إدراكو الشخصي كما ىو الشأف في المعاينة و قد
 خر كما ىو الشأف في شيادة الشيودالواقعة إلى عممو عف طريؽ شخص آ

تمك الواقعة  "يمكف تعريؼ الدليؿ العممي إنطالقا مف تعريفنا لمدليؿ الجنائي عمى انو  وعميو
لحجة المثبتة بوسائل عممية بمعرفة أىل الخبرة و التي تنقل لمقاضي الذي يستمد منيا ا

تمك ويعرفيا الدكتور فاضؿ زيداف محمد بأنيا"  لترسيخ إقتناعو بالحكم الذي ينتيي إليو "
األدلة التي يكون مصدرىا رأيا عمميا حول تقدير مادي أو قولي كالخبرة التي تتمثل في 
تقارير فنية مختصة تصدر عن الخبير بشان رأيو العممي في وقائع معينة فيي تقدير 

عة معينة بناء عمى معايير عممية و القاضي يممس ىذه الواقعة من خالل عممي فني لواق
التقدير الفني ليا ومن خالل تقدير القاضي لرأي الخبير يصل إلى تكوين قناعتو بشان 

فالدليؿ العممي ىو ذلؾ الدليؿ الذي ال يمكف تحقيقو أو الوصوؿ إلى ماىيتو  ىذه األدلة"
فمثال البصمة التي يعثر عمييا في مسرح  2الحديثةمف دوف إستعماؿ الوسائؿ العممية 
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بحالتيا ىذه )قبؿ الفحص( و لكف بعد  4و التي خمفيا الجاني تعتبر أثرا ماديا 3الجريمة
الفحص و المضاىاة بإستعماؿ الوسائؿ العممية الحديثة ، و التي تدؿ إيجابا أو سمبا عمى 

و ذلؾ إذا نظرنا إلى الدليؿ مف جية نسبتيا لممتيـ، فينا يصبح ىذا األثر دليال عمميا 
الوسيمة المستعممة في تحقيقو بإعتبارىا وسائؿ عممية أنتجيا العمـ الحديث ىذا األخير ىو 
الذي برىف عمى أىمية ىذا األثر و أثبت حجيتو العممية التي سوؼ يكوف ليا أثر كبير في 

ح " الدليؿ العممي" مركب تحديد حجية الدليؿ القانونية، لذلؾ فإنو يمكف القوؿ أف مصطم
مف كممتيف، تكوف فييا الكممة الثانية " عممي"، وصفا لمكممة األولى " دليؿ" و ذلؾ تمييزا 
ليذا األخير عف بقية األدلة األخرى ، فإذا تـ العثور عمى بقع دموية أو منوية في مسرح 

لكف ىذا األثر يبقى  الجريمة فإنيا تعتبر أثرا ماديا و ىي قد تكوف لمجاني أو المجني عميو
مف دوف جدوى إذا لـ يتـ تحميمو و فحصو و القياـ بالمضاىاة و ذلؾ بالوسائؿ العممية 
الػػػػػػتي أحدثيا العمـ ليذا الغرض و التي تؤدي في األخيرالى نسبة ىذا األثر لشخص 

 الجاني إذا كاف فعال متخمؼ عنػػػػػو.
خيرالى نسبة ىذا األثر لشخص الجاني إذا أحدثيا العمـ ليذا الغرض و التي تؤدي في األ

 كاف فعال متخمؼ عنػػػػػو

                                                             

ار الكتاب الحديث، ص ( د. ىاللي عبد االلو أحمد، النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية، د1)
.339. 
(و لكف ال ينبغي الخمط بيف الدليؿ في حد ذاتو و و سيمو  الوصوؿ إليو دلؾ أف الدليؿ ىو الواقعة 2)

التي تصؿ إلى القاضي و أف الوسيمة ىي التي عف طريقيا وصمت تمؾ الواقعة إلى عممو لكف 
في حد ذاتو أي أنيا مصدر وجوده و  المقصود بالوسيمة ىنا ىي الوسيمة العممية التي تحقؽ الدليؿ

بدونيا ال نكوف أماـ دليؿ بؿ مجرد أثار مادية ال غير ولممقارنة بيف الدليؿ ووسيمة الوصوؿ إليو راجع 
 341في ىدا الصدد النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية لمدكتور ىاللي عبد اهلل احمد ص 

مجمة  –تحقيؽ اآلثار المادية واألدلة المستمدة منو  -أبو بكر عبد المطيؼ عزمي -(د. العقيد3)
 ..1975 -17ص  -،69األمف العاـ العدد 

( األثر المادي ىو كؿ ما يدرؾ بالحواس و يتخمؼ عف ارتكاب الجريمة سواء مف الجاني أو 4)
  المجني عميو أو اآلالت التي إستخدمت في الواقعة اإلجرامية.



 الدليل العلمي يف االثبات اجلزائيالفصل الثالث :

49 
 

و بالتالي يبني القاضي حكمو باإلدانة أو بالبراءة بناء عمى ذلؾ و ما توفر لو مف أدلة  
 أخرى تؤازر بعضيا بعضا.   

 المطمب الثاني : الوسائؿ العممية الحديثة في االثبات الجزائي
أحدث التطور العممي و الطفرة التكنولوجية الحاصمة في العصر الحديث قفزة نوعية في     

مجاؿ البحث الجنائي مف خالؿ إستحداث وسائؿ عممية دقيقة مف شأنيا أف تقود المحقؽ 
إلى فضح كوامف الجريمة و التعرؼ عمى الحقائؽ و جمع األدلة و القرائف التي تساعده 

 و جرجرتيـ لممحاكمة. عمى كشؼ مقترفي الجرائـ
فمنحنى الجريمة في تطور مستمر سواء مف الناحية الكمية أو النوعية مغتنمة كؿ الطرائؽ 
و الوسائؿ الحديثة التي تمكف المجـر مف إتيانو األفعاؿ اإلجرامية بسرعة و بطريقة تجعؿ 

ائؿ المحقؽ يقؼ أماميا عاجزا غير قادر عمى فؾ طالسميا إف ىو لـ يأخذ بيذه الوس
 1العممية و التي مف شانيا تحقيؽ عدة إعتبارات و أىداؼ مػػػنيا:

 المحافظة عمى األدلة المعثور عمييا بمسرح الجريمة. -1
 الربط بيف األشياء المعثور عمييا و األدلة في تحديد أسموب مرتكبي الجريمة . -2
 قبمو.اإلستفادة مف األدلة في تقوية إعتراؼ المتيـ و إسناد اإلتياـ  -3

عصر اإلعتراف ىو سيد األدلة قد ولى و حل محمو الدليل العممي الذي يكون ذلؾ أف 
، كما أف اإلعتماد عمى الوسائؿ العممية الحديثة في إستخراج عمى أساسو القاضي قناعتو

 .2األدلة يضيؽ مف ىامش الخطأ القضائي بحيث يجعؿ مف الحكـ صائبا و مقنعا 
تتطور بسرعة رىيبة، األمر الذي يستحيؿ معو التنبؤ بإمكانية إف الوسائؿ العممية       

حصر تمؾ الوسائؿ والوقوؼ عمى أشكاليا لذلؾ فإننا سوؼ نركز فيما يمي عمى أىميا و 
 معيارنا في ذلؾ القيمة العممية لموسيمة و تواتر استعماليا.

                                                             

مرسي /التحقيؽ الجنائي عمـ و فف بيف النظرية و التطبيؽ/ دار الكتاب العقيد عبد الواحد إماـ (  1) 
 .49ص  1993

،/ تشريح واقع الطب الشرعي في الجزائر/، -نائب عاـ مساعد-بف مختار أحمد عبد المطيؼ /  (2)
 .27ممتقى وطني حوؿ الطب الشرعي، وزارة العدؿ ص .
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ف خالؿ أحدث التطور العممي الحاصؿ قفزة نوعية في مجاؿ البحث الجنائي م     
إستحداث وسائؿ عممية دقيقة مف شأنيا أف تقود إلى التعرؼ عمى الحقيقة وجمع 

 .والقرائف التي تساعد عمى كشؼ مقترفي الجرائـ وتقديميـ لممحاكمة األدلة
كما أف اإلعتماد عمى الوسائؿ العممية الحديثة في إستخراج األدلة يضيؽ مف ىامش الخطأ 

 .(1) ائبا و مقنعاالقضائي بحيث يجعؿ مف الحكـ ص
كما أف الوسائؿ العممية تتطور بسرعة، األمر الذي يستحيؿ معو التنبؤ بإمكانية       

 بعض منياحصر تمؾ الوسائؿ والوقوؼ عمى أشكاليا لذلؾ فإننا سوؼ نركز فيما يمي عمى 
 .ومعيارنا في ذلؾ القيمة العممية لموسيمة

 المطمب الثاني : الوسائؿ العممية الحديثة في االثبات الجنائي 
 عػمـ الطػػب الشػرعي وحجيتو في اإلثباتالفرع االوؿ :

 :مفيـو الطب الشرعي 
استعماؿ المعمومات الطبية في خدمة العدالة و تطبيؽ "المقصود بالطب الشرعي بأنو  

الطب إشارة لكؿ ما ىو طبي و شرعي ، فكممة الطب الشرعي كممة مركبة مف "القانوف
 .إشارة لمشرعية بمفيـو القوانيف

وبيذا المفيـو فإف الطب الشرعي ييتـ بدراسة العالقة القريبة أو البعيدة التي يمكف أف توجد 
 .ما بيف الوقائع الطبية والنصوص القانونية

الطب الشرعي لمطب الشرعي مجاالت عدة، والذي ييمنا ىو : فروع الطب الشرعي 
 :القضائي والذي ييتـ بالعالقة ما بيف الطب الشرعي والقضاء و عف ىذا األخير يتفرع

والذي ييتـ بدراسة الجاني في حد ذاتو خصوصا مف حيث : (2)الطب الشرعي العام/ 1
 .تركيبتو العضوية والنفسية إلكتشاؼ كوامف الجريمة في ذات المجـر

                                                             
ممتقى ، شريح واقع الطب الشرعي في الجزائرتبف مختار أحمد عبد المطيؼ نائب عاـ مساعد،  -(1)

 27الطب الشرعي، وزارة العدؿ ص . وطني حوؿ
ممتقى الطب الشرعي وزارة  ي إصالح العدالة،الطب الشرعي و دوره ف، محمد لعزيزيالنائب العاـ -(2)

 39العدؿ ص 
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يقـو بدراسة الجروح والحروؽ : والكدمات الطب الشرعي الخاص بالصدمات/  2
واالختناقات ويمكف تقسيـ الجروح مف الوجية الطبية الشرعية بحسب الوسائؿ المستعممة في 

 .إحداثيا لمكدمات الجروح الرضية الجروح بأداة قاطعة، وكذلؾ الكسور
المخؿ كاإلغتصاب والفعؿ  ييتـ بدراسة االعتداءات الجنسية:  الطب الشرعي الجنسي/ 3

ففي مثؿ ىذه الجرائـ كثيرا ما يطمب مف الطبيب الشرعي فحص الضحية لبياف  ،بالحياء
 إف فحص الطبيب " صحة وقوع اإلعتداء 

الشرعي لمضحية و بحثو عف العالمات المذكورة يساعد في إثبات الركف المادي لمجريمة 
  (1)بإقامة الدليؿ العممي

ييتـ بدراسة الجثة و عالمات الوفاة فالخبرة الطبية الشرعية  : الطب الشرعي الخاص -/4
في ىذه الحالة تساعد في تشخيص الجريمة و تحديد التكييؼ القانوني و ذلؾ إستنادا إلى 
معطيات موضوعية يستنتجيا الطبيب الشرعي بفحص المكاف الذي وجدت فيو الجثة، و 

 بفحص الجثة و 
مواضعيا مما قد يساعد عمى معرفة سبب الوفاة إذا فتحيا و معاينة الجروح و عددىا و 

عنصر اإلصرار، كذلؾ فإف مية لمقاتؿ و إستنباط ال أو انتحارا و معرفة النية الجر كاف قت
المخبرية تساعد في إقامة الدليؿ العممي عما سبب الوفاة و كشؼ جـر التسميـ التحاليؿ 

 .مثال
اسة وتشخيص اآلثار التي يتركيا الجاني والذي ييتـ بدر :  (2)/ الطب الشرعي الجنائي5

في مسرح الجريمة، مف خالؿ قياـ الطبيب الشرعي بمعاينة مسرح الجريمة في مجاؿ 
 .اختصاصو بمالحظة كؿ ما يمكف أف يفيد التحقيؽ مف آثار تركيا الجاني

                                                             
 39 المرجع السابؽ ص/محمد لعزيزيالنائب العاـ -(1)
ناصر ، بف سالـ عبد الرزاؽ، الطب الشرعي واألدلة الجزائية ممتقى الطب القاضييف :تيمماميف -(2)

 19 الشرعي وزارة العدؿ   ص
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و الذي ييتـ بدراسة التسمـ و لعؿ التحميؿ المخبري ىو :  (1)/ الطب الشرعي التسممي6
أف كؿ مادة سمية ، ذلؾ أىـ الوسائؿ المستعممة لتحميؿ و تحديد طبيعة المادة السمية 

 تتميز بخصائص معينة تجعميا تترؾ آثار عمى بدف الضحية تختمؼ عف آثار 
حاسـ و أساسي إذ يعد إف دور الطبيب الشرعي في ىذا المجاؿ ف وبالتالي السمـو األخرى،

ىو المؤىؿ عمميا لمعاينة ىذا النوع مف الجرائـ لذلؾ فإنو ال يمكف تصور وجود جريمة 
 .تسمـ بدوف وجود تقرير حوليا

ى أنو يدرس و الذي ييتـ بدراسة مفيـو المسؤولية الجزائية بمعن: الطب الشرعي العقمي/  7
المتيـ بقواه العقمية وقت إتيانو األفعاؿ ، مف خالؿ دراسة مدى تمتع الركف المعنوي لمجريمة

الجرمية و بالتالي ىؿ قاـ بيا عف إرادة أـ أنيا كانت معيبة إلصابتو بآفة عقمية مف شأنيا 
و عند ثبوت ذلؾ فإف الجريمة ال  ،أف تعدـ إرادتو و تجعمو عاجزا عف إدراؾ ما يقـو بو

، و يمعب الطبيب الشرعي دورا تقـو  في حقو إلنعداـ أحد أركانيا و ىو الركف المعنوي
المادة  كوف أف المشرع نص فيبارزا في تقرير مدى تمتع المتيـ بقواه العقمية مف عدمو، 

ال عقوبة عمى مف كاف في حالة "مف قانوف العقوبات التي تنص صراحة عمى انو  47
 (2)"جنوف وقت إرتكاب الجريمة

 :حجية الطب الشرعي/ ثالثا
إذا  كاف الدليؿ الطبي الشرعي مف األدلة التي بات اإلعتماد عمييا في مجاؿ اإلثبات 
الجنائي واضحا في اآلونة األخيرة، نظرا لدقة و قطعية النتائج المتوصؿ إلييا بفضمو في 
ىذا المجاؿ، إال أف ىذه النتائج  لـ تشفع لو في أف يحظى بمعاممة تفضيمية مف طرؼ 

ذلؾ عمى قيمتو القانونية كدليؿ إثبات في المادة الجزائية مقارنة بغيره المشرع، فمـ ينعكس 
مف الطرؽ األخرى لإلثبات، إذ ال عبرة بالقوة الثبوتية لمدليؿ ماداـ أف القانوف ال يخّولو قيمة 

                                                             
 39 ، المرجع السابؽ صمحمد لعزيزيالنائب العاـ -(1)
الدكتور أحسف بوسقيعة: قانوف العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ،برتي لمنشر طبعة -(2)
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يجعؿ مف الدليؿ العممي قانونية تجعمو يسمو عمى سائر الطرؽ األخرى لإلثبات و ىو ما 
ره مف األدلة إلى تقدير قاضي الموضوع، و قد أكدت المحكمة العميا أو الطبي، يخضع كغي

الخبرة كغيرىا مف أدلة " أف  (1)عمى ذلؾ في الكثير مف القرارات و التي جاء في أحدىا
و بالتالي فإف حجيتيا حتى و إف كانت قطعية " اإلثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع 
جمسة لتناقش كغيرىا مف الطرؽ األخرى لإلثبات، إال أف ذلؾ ال يعفييا مف أف تطرح في ال

 إذ كثيرا ما شددت المحكمة العميا عمى ىذا المبدأ كمما سنحت الفرصة لذلؾ، فقد جاء 
إف تقرير الخبرة ال يقيد لزوما قضاة الموضوع، و إنما ىو كغيره "   (2)في قرار ليا أيضا

 "ديرىـ و قناعتيـ حيص ومتروؾ لتقمف أدلة اإلثبات قابؿ لممناقشة و التم
يجوز لقضاة االستئناؼ أف يستبعدوا ما ورد في تقرير "  (3)آخر أنو قرار كما جاء في 

الجروح التي تمقتيا مف المتيـ عمى  والخبرة الطبية مف أنو ال توجد صمة بيف وفاة الضحية 
 ".شرط أف يعمموا عدـ أخذىـ برأي الطبيب الخبير و إال تعرض قضاؤىـ لمنقض 

ومف خالؿ ما سبؽ، يظير أف المبدأ محسـو في قانوف اإلجراءات الجزائية والذي يتفؽ إذا 
معو ما ذىبت إليو المحكمة العميا بخصوص القيمة القانونية لمخبرة بشكؿ عاـ ، والخبرة 
الطبية الشرعية بشكؿ خاص، فيي شأنيا شأف باقي الطرؽ األخرى لإلثبات تخضع لمسمطة 

 . وعالتقديرية لقاضي الموض
  عػػػػػمػػػػـ تحػػػقيؽ الشخػػػػػصيػػػػػة وحجيتو في اإلثبات: الفرع الثاني 

كؿ " وبمفيوميا العاـ ىو" العمـ الذي يؤدي إلى تعييف ىوية المرء أو يثبتيا"والمقصود بو 
 .أسموب مف شأنو المساعدة عمى كشؼ حقيقة شيء ما أو بياف عالقتو بشيء آخر

                                                             
اإلجتياد القضائي في  –جياللي بغدادي  – 22641ممؼ رقـ  1981-01-22 قرار صادر يـو-(1)

 .357المواد الجزائية، الجزء األوؿ، ص.
 .358جياللي بغدادي المرجع السابؽ ص -24880ممؼ رقـ  1981-12-24قرار بتاريخ -(2)
 .358جياللي بغدادي المرجع السابؽ ص  28616ممؼ رقـ  05/1984-15قرار بتاريخ -(3)
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يـ و الوقوؼ عمى ـ و إدانتيحدد الشخصية الحقيقية لمرتكبي الجرائومف الناحية الجنائية 
سوابؽ المتيميف والقبض عمى المجرميف الفاريف وكشؼ الذيف ينتحموف أسماء مستعارة 

 والتعرؼ عمى مجيولي اليوية أما مف 
الوجية اإلنسانية فإف عمـ تحقيؽ الشخصية يفيد في بياف ىويات فاقدي الذاكرة والموتى 

 .ايا في الكوارث الطبيعية كالزالزؿ والفيضاناتوالضح
 الوسائل الحديثة لعمم تحقيق الشخصية :أوال
البصمة بشكؿ عاـ ىي عبارة عف الخطوط البارزة،التي تحاذييا : بصمات األصابع/ 1

خطوط أخرى منخفضة، عمى جمد أصابع اليديف والكفيف مف الداخؿ والتي تتخذ أشكاؿ 
بيامي القدميف في ، وتطير البصمات مختمفة عمى راحة اليديف واألصابع ومشطي وا 

األولى لمجنيف، وتظؿ ثابتة ال تتغير ليس مدى الحياة فحسب بؿ تظؿ  ةاألشير الرحيم
أيحسب اإلنساف أف ال نجمع :" لقولو تعالى  (1)حتى بعد الوفاة وقبؿ أف تتحمؿ الجثة
 (2) ."عظامو، بمى قادريف عمى أف نسوي بنانو

  األقواس، : تنقسـ البصمات إلى أربعة أنواع رئيسية و ىي :البصماتأنواع
                (3) .المنحدرات، الدوائر، المركبات

في ىذا النوع مف البصمات تكوف الخطوط الحممية ممتدة مف أحد جانبي البصمة  األقواس:
 . n ىكذاإلى الجانب اآلخر في شكؿ قوس كما يستفاد مف التسمية ويرمز ليذا النوع 

تتخذ الخطوط الحممية الموجودة عند مركز البصمة شكال معينا يشبو المشبؾ المنحدرات : 
وتكوف أطراؼ ىذه الخطوط متجية لألسفؿ، ويتميز ىذا النوع مف البصمات بوجود مركز 

  .ودلتا

                                                             
 2005حسنيف المحمدي بوادي، الوسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي، اإلسكندرية طبعة -(1)

 12 ص
 .03سورة القيامة اآلية -(2)
 02و 01أنظر الممحؽ الشكؿ رقـ -(3)
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شكال مستديرا تكوف في بعض األحياف مع إتجاه عقارب  تتخذ الخطوط الحمميةالدوائر :
 فو دورانيا و في بعض األحياف عكس ىذا اإلتجاه و تتميز الدوائر بوجود دلتا وي الساعة

  .بكؿ بصمة
تتكوف البصمة في ىذا النوع مف اثنيف أو أكثر مف األنواع السابقة ويجد بيا : المركبات
 -O–وقد يوجد بيا ثالثة أو أربع ويرمز ليذا النوع ىكذا  دلتواف

 خصائص البصمات: 
 .أف شكميا ثابت ال يتغير مدى الحياة   -
أنيا ال تتماثؿ بيف شخصيف مف بيف مالييف البشر، حتى ولو كانا توأميف مف بويضة   -

 .واحدة فإنيما يختمفاف مف حيث البصمات
أف أي تشويو يجريو الشخص إلخفاء ىذه الخطوط يظير كعالمة مميزة عمى سطحيا  -

 .ويمكف أف يتـ استخدامو في المضاىاة
  أوتوماتيكيامضاىاة البصمات: 

، يسعى القائـ بمعاينة مسرح الجريمة لبصمات كدليؿ في اإلثبات الجنائيبالنظر ألىمية ا
تحديد  ال يعني، ولكف وجود البصمات في مسرح الجريمة لبصماتدائما إلى العثور عمى ا

عممية المضاىاة ، فييـ و اخذ بصماتيـ إلجراء مشتبو مرتكب الجريمة و إنما يبقى تحديد ال
يتطمب جيدا كبيرا في عممية المضاىاة بالنظر إلى زيادة عدد الجرائـ  األمر وىذا

شتبو فيو بصمة المبقارنو البصمة المكتشفة بمسرح الجريمة موالمجرميف ، المضاىاة ىي 
،  ز المضاىاةاوىذه العممية أصبحت  تتـ بطريقة أوتوماتيكية بواسطة جي ،مدى تطابقياو 
قـو ىذا األخير بمضاىاة نقط البصمات المحفوظة بنقط البصمات المأخوذة مف مسرح يف يأ

الجريمة، ويقارف بالتحديد موضع النقط واتجاىيا والعالقة بيف البصمة المأخوذة والبصمة 
 .المحفوظة وكشؼ تشابو النقط في كال البصمتيف
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 :ةـــصمــــجية لمبــــح 
مما ال شؾ فيو أف البصمة تصمح قرينة ال يرقى إلييا الشؾ عمى وجود المتيـ في مكاف 
الحادث ، ومع ذلؾ فإنيا تقبؿ إثبات العكس، فالمتيـ يستطيع أف يبرر وجوده في مكاف 
وقوع الجريمة وأنو لـ يرتكب الجريمة والكممة األخيرة لقاضي الموضوع الذي يبني اقتناعو 

ات الدعوى، وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا الصادر عف وفقا لظروؼ ومالبس
إذ اعتبرت أف  (1) 256544ممؼ رقـ  04/06/2002غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 

وجود البصمات وحدىا في جريمة ما ال يرقى إلى الدليؿ و إنما تعد قرينة تحتاج إلى دليؿ 
 .قضائي يدعميا

 :ية ــــــــوراثـــــــــــــــمة الـــــبصال 
تعد البصمة الوراثية قرينة مادية، والتي مف شأنيا أف تؤكد عالقة الشخص بمسرح الجريمة 

 .التي توجد بو، والتي يتـ استخالصيا مخبريا مف األنسجة البشرية المختمفة
التركيب الوراثي الناتج عف فحص الحمض النووي واحد أو أكثر مف :" وعرفت كذلؾ أنيا

 أنظمة الداللة 
  ."لوراثيةا

" واألخرى مؤنثة" حيواف منوي" وتنشأ البصمة الوراثية باندماج خميتيف إحداىا مذكرة 
 وينتج إندماج " بويضة

مات، مف الكروموزو  46وتحتوي كؿ خمية عمى مجموع  (2)ىاتيف النطفتيف نطفة مختمطة
، وبويضة األنثى عمى  23بإستثناء خمية الحيواف المنوي فتحتوي عمى   23كروموزـو

، ففي الذكر إحداىا  ، وبعد " x،x" ، وفي األنثى متشابياف"y"واألخرى"  x"كروموزـو
 23مف األب و  23كروموزـو  46تخصيب البويضة تتكوف البويضة المخصبة وتحمؿ  

                                                             
 .58نشرة القضاة العدد -(1)
يعا بصيرا"سورة نطفة أمشاج ، لقولو تعالى "إف خمقنا اإلنساف مف نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سم-(2)

 2 اإلنساف اآلية
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باالنقساـ فتكرر نفسيا مرات عديدة مف أجؿ بناء جسـ اإلنساف بكافة مف األـ ، والتي تبدأ 
 .خالياه، وأوؿ ما ينقسـ مف الخمية الحية نواتيا، والذي يتكوف مف تجمعات لمحمض النووي

(1)                
 :خصائص البصمة الوراثية /ػ

المعرفة بعض المميزات التي تتميز بيا البصمة الوراثية استنبط العمماء و أىؿ الطب و 
 :عف غيرىا مف األدلة العممية األخرى واىـ ما تتميز بيا ىذه اآلية العصرية ىي

عدـ التوافؽ أو التشابو بيف كؿ فرد وآخر عند تحميؿ البصمة الوراثية وىذه االستحالة / 1
 .مف بيف ستة ماليير نسمة

ة ىي أدؽ وسيمة عرفت حتى اآلف  في تحديد ىوية اإلنساف وذلؾ تعتبر البصمة الوراثي/ 2
  .100/100تقبؿ الشؾ أو الظف بنسبة  مف خالؿ نتائجيا القطعية التي ال

 .اإلثبات و النفي  اتقـو البصمة الوراثية بوظيفتيف في اإلثبات ال ثالث ليما وىم/ 3
الجوية األمر الذي يعطيو قابمية قوة الحمض النووي وتحممو ضد التعفف و التغيرات / 4

 .المرونة و السيولة لمعرفة أصحاب األشالء و الجثث
 .تتمتع البصمة الوراثية بالمقدرة عمى االستنساخ/ 5
 حجية البصمة الوراثية في اإلثبات 

ىذه الوسيمة في حجية ص في التشريع الجزائري يتعمؽ بتنظيـ بما انو ال يوجد نص خا
وىذا ما أكدتو  ،امة المتعمقة باإلثبات الجزائيطبؽ عميو القواعد العاإلثبات الجزائي، فت

الذي جاء  414233ممؼ رقـ  21/03/2007المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
عندما  ADN)) يتعيف عمى جيتي التحقيؽ المجوء إلى خبرة تحميؿ الحمض النووي" فيو 

  (2)."يكوف ذلؾ ضروريا 
 

                                                             
 .03أنظر الممحؽ الشكؿ رقـ -(1)
  567صفحة  01عدد 2007مجمة المحكمة العميا سنة -(2)
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 :األجيزة الحديثة لمكشؼ عف الجريمة  :الثالث الفرع
 :باتــــــرعة المركـــقدير ســـت أجـــيزة

ضروريا في بعض الجرائـ ، فقد تكوف سرعة المركبة  أمراقد يصبح تحديد سرعة المركبات 
وذلؾ  الخطأالقتؿ  أو الخطأالجروح ، ىي صورة الخطأ الذي يتطمبو القانوف في جرائـ 

قائد  أفبالدليؿ المقنع  ثبتما  فإذاالموائح ،  أوه السرعة المقررة في القوانيف ذلتجاوز ى
 ذاتياوخطأه ، وقد تكوف السرعة في  ثبت إىمالولمسرعة ،  األقصىالمركبة قد تجاوز الحد 

 .العمديةىي الفعؿ المكوف لمجريمة في الجرائـ 
نجدىا قد حددت األجيزة (1)المعدؿ والمتمـ  14/01مف قانوف رقـ  02وبالرجوع إلى المادة 

 :التي تستعمؿ ليذا الغرض
 :)كممة الرادار الرادار)دليل السرعةradar  أي كشؼ وتحديد االتجاه بواسطة

 استخدـ في وارتفاعيا ثـكاف في تحديد سرعة النجـو  األسموباستخداـ ليدا  الراديو،وأوؿ
مف قانوف المرور رقـ  02وقد ورد في المادة  وارتفاع الطائرات العسكرية سرعةيد تحد
جياز يسمح بقياس سرعة المركبات " المعدؿ والمتمـ تعريؼ مقياس السرعة بأنو 03/09

 ."أثناء سيرىا
 جياز متحرؾ محموؿ يسمح بالقياس الفوري لسرعة المركبة أثناء :"  مقياس السرعة

  ."سيرىا
  جياز يسمح بالمراقبة البعدية لمسرعة المطبقة ": تسجيل وقت السرعة بالميقتجياز

 وأوقت السياقة واالستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيف
 رادارــــل الــــمي لعمــــالعم األســــاس: 

التي عندما تصطدـ بالجسـ  المطموب  األشعةعمود مف  أساستقـو فكرة ىده الوسيمة عمى 
 الذي، وبقياس الوقت المستقبؿ ىإلأي  إرساليامصدر  إلىتنعكس وتعود  فإنياكشفو ، 

المستقبؿ ، يمكف تحديد المسافة بيف  إلىاستغرقتو تمؾ الموجات في رحمة ذىابيا وعودتيا 
                                                             

 .متعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسالمتيا وأمنيا معدؿ ومتمـ 01/14قانوف رقـ -(1)
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" يائي القائؿ اصطدمت بو الموجات ، وذلؾ تجسيدا لممبدأ الفيز  الذيالجياز والجسـ 
 ."بنسبة سرعة الجسـ المتحرؾ يكوف تمؾ الموجات انقطاع

والجياز المستعمؿ في مجاؿ قياس سرعة السيارات يسجؿ سرعة السيارة التي قطعت 
، يارة الشرطةعمى الس المثبتميا الجياز الموضوع عمى جانب الطريؽ ػػػػالترددات التي يرس

السرعة بدقة  ددلقوانيف المرور ويح بطريقة قاطعة مخالفة سائؽ السيارة وعندئذ يثبت
     .مقبولة

إف النتائج المترتبة عف جياز الرادار تكفي وحدىا كدليؿ إثبات في : حجية نتائج الرادار
الدعوى العمومية ، وليا حجية في إثبات مخالفات السير إلى غاية إثبات العكس طبقا 

رؽ بموجب القانوف طج وبعد تعديؿ قانوف تنظيـ حركة المرور عبر المف ؽ إ  400لممادة 
منو ،و بالتالي فإنيا ال تخضع لممبدأ السابؽ  89أصبحت جنحا طبقا لممادة  09/03رقـ 

نما يعد دليؿ يمكف مناقشتو وتقديـ ما  المتعمؽ بحجية المحاضر المثبتة لممخالفات، وا 
 .  باقي األدلة يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضييدحضو بكؿ وسائؿ اإلثبات المتاحة،وىو ك

 :أو المخدرات في الجسم وسائل الكشف عن الكحول
 75/26الشريعي رقـ ألحكاـ األمر يشكؿ في حد ذاتو مخالفة طبقا  نيأف السكر العم

قمع السكر العمومي وحماية القصر مف الكحوؿ وقد يعتبر ظرفا مشددا في بعض بالمتعمؽ 
وقع  إلىالرئيسية التي قد تؤدي  األسبابالحاالت ، ولما كاف تناوؿ الخمور والمخدرات مف 

ا سائؽ مركبة التي تسبب في قتؿ يستحقيالمشرع تشديد العقوبة التي  ارتأىحوادث خطيرة، 
حالة السكر  تثبتمف قانوف العقوبات و  290المادة  إلحكاـقا جرح خطا وىو سكراف وف أو

مف قانوف  مكرر 19و 19الدموية وفي ىذا المجاؿ تنص المادة عادة بواسطة التحاليؿ 
عمى انو في حالة وقوع حادث مرور  09/03المعدؿ والمتمـ بالقانوف  14/ 01المرور 

عمى المرفؽ لمسائؽ المتدرب و الشرطة القضائية عمى السائؽ أجسماني يجري ضباط 
في وقوع حادث المرور عممية الكشؼ عف تناوؿ الكحوؿ عف طريؽ زفر اليواء  المتسبب

 كما يمكنو إجراء نفس العمميات عمى كؿ سائؽ إثناء إجراء 
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التفتيش في الطريؽ، يتـ إجراء ىذه العمميات بواسطة جياز معتمد يسمى مقياس الكحوؿ 
 " جياز تحميؿ المعاب"أو "يثيؿمقياس اإل" أو" الكوتاست"

 :مف نفس القانوف عمى النحو التالي 02وقد عرفتيما المادة 
ىو جياز محموؿ يسمح بالتحقؽ الفوري مف وجود الكحوؿ  مقياس الكحول " الكوتاست":

 .في جسـ الشخص مف خالؿ اليواء المستخرج
الكحوؿ بتحميؿ اليواء جياز يسمح بالقياس الفوري  والدقيؽ لنسبة : يثيلمقياس اإل
 .المستخرج

جياز يسمح بالكشؼ عف وجود مخدرات أو مواد ميموسة عف طريؽ  :جياز تحميل المعاب
                 .تحميؿ المعاب

 :حجية وسائل الكشف عن الكحول والمخدرات
إف مقياس الكحوؿ ال يكفي وحده كدليؿ، وليس لو حجية في إثبات جنحة السياقة في حمة 

نما يعد وسيمة أولية التي تمكف رجاؿ الضبطية القضائية مف التحقؽ مف مدى سكر،  وا 
تناوؿ الكحوؿ لدى السائؽ، في انتظار التحميؿ البيولوجي ، وىو الدليؿ الوحيد في ىذه 
الجريمة الذي يمكف لمقاضي أف يبني عميو قناعتو في إدانة المتيـ ، وىذا ما أكدتو 

ممؼ  18/01/2000غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ  فادر عالمحكمة العميا في قرارىا الص
مف قانوف المرور أنو تتـ الخبرة أو  25لممادة  "والذي أكد عمى أنو طبقا (1) 216134رقـ 

التحاليؿ الدموية وجوبا لدى مؤسسة صحية عمومية التي أجريت في مخبر، وأف القضاء 
ا عمى التحاليؿ الدموية التي أجريت في بإدانة المتيـ بجنحة السياقة في حالة سكر اعتماد

 ." مخبر لمشرطة الذي يعتبر مؤسسة عمومية صحية ىو تطبيؽ صحيح لمقانوف
 
 

                                                             
 .358صفحة  2001مجمة المحكمة العميا العدد األوؿ سنة -(1)
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 المبحث الثاني : القيمة القانونية لمدليل العممي  
 المطمب االوؿ : شروط قبوؿ الدليؿ العممي 

ال يمكف أف تستفيد العدالة مف االكتشافات العممية التي تتسارع نحو التطور إال        
و مف المتقمبات التي  االنزالقاتبوضع ضوابط تحمي المتعامميف مع مرفؽ القضاء مف 

أضحى العمـ خاضعا ليا . فمقد أثبت الواقع أف السرعة التي أخذت فييا الكشوؼ نحو 
الوسيمة العممية وال يستطيع القاضي تصيد جميع االكتشافات  التزايد ال تكفي لمجـز بيقينية

العممية أو الفرضيات التي لـ تتأكد مف نتائجيا كما يمجأ إلى العمـ لفؾ طالسـ المغز الذي 
غير ذلؾ سبيال فالعدالة في انفتاحيا عمى العمـو و  إلىيكتنؼ الجريمة إال إذا لـ يجد 

الحاجة إلى العمـ ىي السبب الذي بات يدفع القاضي  التكنولوجيا ال تفعؿ ذلؾ عبثا بؿ إف
 لمجوء إلى الخبرة أو الدليؿ العممي .

إال أنو ميما كاف اليدؼ فال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف نجعؿ مف القاعدة الغاية تبرر 
و  اإلنسافماليا بؿ عمى القضاء بانتياجو المنيج العممي أف يحتـر كرامة عالوسيمة مجاؿ إل

 .حرية الفردية ال
 الخبرة العممية

سير فالجزائي ما لـ تكف نتيجة خبرة  اإلثباتإف الوسيمة العممية ال يمكف أف تمثؿ دليال في 
التحقيؽ سواء منو التمييدي) الذي يكوف بمعرفة الضبطية القضائية ( أو االبتدائي أو 
النيائي قد يكشؼ عف وقائع تطرح مسائؿ فنية ال يستطيع القاضي بحكـ تكوينو و ثقافتو 

 مف توضيحاتيـ االختصاص ليقتبسالفصؿ فييا. إذ تحتاج ألىؿ 
 بدد بو ظالـ اإلبياـ الذي طرحو تعقيد الوقائع و آرائيـ نورا ييتدي بو سواء السبيؿ و ي 

خبرة و انتداب خبير يقع عميو التزاـ  بإجراءلذلؾ أجاز القانوف لكؿ جية قضائية أف تأمر 
 وسندرس ىذا الموضوع بتقسيمو إلى  شروطياقانوني بمباشرة ميامو و إعداد خبرة وفؽ 

 :ر او محثالثة 
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  .ءاتومبدأ االلتزاـ بمباشرة الخبرة و استثنا -
 .شروط صحة الخبرة  -

 الشرطة العممية . --
 مبدأ االلتزام بمباشرة الخبرة و استثناءاتو :

لممبدأ ثـ ننتقؿ إلى االستثناء لكف قبؿ ذلؾ سنعرج عمى مسألة دور القاضي و   نتطرؽ
 صـو في ندب الخبيرخال
 دور القاضي و الخصوم في ندب خبير 

العمومية و إجراءاتيا بمحض إرادتو أو مف تمقاء نفسو بؿ أف الخبير ال يتصؿ بالدعوى 
 استجابة اللتزاـ

 في شكؿ تكميؼ بانجاز خبرة لذلؾ يمعب القاضي و الخصـو أدوار ىامة في انتداب الخبير 
 دور القاضي في انتداب خبير :  – 1
قاء نفسيا مف الناحية القانونية تستطيع كؿ جية قضائية أف تأمر بإجراء خبرة ولو مف تم   

لكؿ جية قضائية تتولى »مف قانوف اإلجراءات الجزائية  143و ىذا ما تقرره المادة 
التحقيؽ أو تجمس لمحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر لندب خبير إما 
ذا رأى قاضي التحقيؽ أنو  بناءا عمى طمب النيابة العامة أو الخصـو أو مف تمقاء نفسيا وا 

 «طمب الخبرة فعميو أف يصدر في ذلؾ قرارا مسببا . ال موجب ل
 156المادة  إلى 143و لقد نظـ المشرع الجزائري الخبرة في الميداف الجزائي مف المادة 

 مف ؽ.إ.ج 
و انتداب الخبراء تكوف في صورة أمر يتضمف بياف السمطة التي قررت الندب و الدعوى 

 1المدني  القائمة و أسماء المتيميف و المدعيف بالحؽ
و اسـ الخبير الذي تـ اختياره كما يجب توضيح الميمة المطموبة مف الخبير و كافة النقاط 
التي يريد القاضي معرفتيا و التي يجب أف تكوف ذات طابع فني باإلضافة إلى البيانات 
السابقة يجب تحديد المدة الالزمة لمخبير لتقديـ تقريره خالليا و ىذا ما نصت عميو 
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مف ؽ.إ.ج و نالحظ أف المشرع لـ يقيد القاضي بميمة معينة و  148و  146المادتيف 
 حسنا فعؿ ألف المسائؿ الفنية تختمؼ فيما بينيا فال يمكف مسبقا تحديد زمف إعداد الخبرة.

 وىو نفس األمر الذي أخذ بو المشرع المصري و كذا الفرنسي إال أف القانوف االيطالي ال
يتطمب تضميف أمر الندب تحديدا لمطمبات إذ يكفي بياف نوع الميمة المطموبة مف الخبير 

 بوجو عاـ كما يالحظ أف التشريع االيطالي 
 مف قانوف اإلجراءات االيطالي( يحدد ميعاد أقصاه ثالثة أشير النجاز الخبرة . 316) ـ 
ي ىذا الشأف . و ىذه السمطة والجدير بالذكر أف القاضي يتمتع بسمطة تقديرية واسعة ف   

ال تخضع لرقابة المحكمة العميا ألف المحكمة تعتبر الخبير األعمى في كؿ ما يستدعي 
خبرة فنية . فمتى قدرت أف حالة معينة ال تقتضي عرضا عمى الطبيب األخصائي ألف 
 ظروؼ الحادثة تشير بذاتيا إلى الرأي الواجب األخذ بو فإنيا تكوف بذلؾ قد فصمت في

ال رقابة لممحكمة العميا عميو إال أف ىذه السمطة التقديرية مرتبطة بتوفر أمر موضوعي 
 شرطيف :

 أن تكون المسألة من المسائل الفنية :  –أ 
يجب أف » 146وىذا ما نص عميو قانوف اإلجراءات الجزائية عندنا و بصراحة في المادة 

يجوز أف تيدؼ إال إلى فحص مسائؿ  تحدد دائما في قرار ندب الخبراء ميمتيـ التي ال
 «ذات طابع فني.

و مف بيف ىذه المسائؿ نذكر مثال الحالة العقمية لبياف درجة توفر مقومات اإلسناد المعنوي 
لتقدير المسؤولية الجزائية , تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة , تحديد العجز الناجـ عف 

 3المتعمقة بصحة األوراؽ و الوثائؽ االعتداء كذلؾ المسائؿ الحسابية و األمور 
 عدم قدرة المحكمة عمى إدراك المسألة الفنية : –ب 

ال تمجأ المحكمة إلى الخبرة بمجرد وجود مسألة ذات طابع فني بؿ يجب أف تكوف فيـ 
المسألة و إدراكيا خارج عف دائرة المعارؼ و الثقافة العامة التي يستطيع القاضي بيا 

ننوه ىنا أف التشريع الجزائري حدد في بعض الحاالت إلى حاالت  استيعاب الوقائع و 
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خبرة عقمية قبؿ التصرؼ في ممؼ التحقيؽ  إجراءالخبرة مف ذلؾ  إلىينبغي المجوء فييا 
 الذي يكوف بصدد جناية

 :طمب  ندب الخبراء   دور الخصوم في – 2 .
الجزائية فإف المحكمة أو جية التحقيؽ  اإلجراءاتمف قانوف  143نص المادة  إلىبالرجوع 

تأمر بندب خبير إما بناءا عمى طمب النيابة العامة أو الخصـو , و ذلؾ ما لـ تقرر 
 بندب خبير بناء عمى طمب الخصـو المحكمة مف تمقاء نفسيا ذلؾ فما مدى التزاـ المحكمة

لة ىو مبدأ حرية القاضي عف ىذا السؤاؿ نقوؿ أف األصؿ العاـ الذي يحكـ المسأ لإلجابة  
رأت المحكمة أف الدعوى مييأة لمفصؿ فييا دوف حاجة  فإذاأو المحقؽ في ندب الخبير  

أنو يتعيف  إالرأي فني فيمكنيا رفض الطمب  إلىخبرة أو أف طبيعة المسألة ال تحتاج  إلى
 عمييا تبياف أسباب الرفض .

ؿ الدفاع المباحة لمخصـو التي ال وسائ إحدىطمب تعييف الخبير ىي  أف إلىو ذلؾ مرده 
 يمكف حرمانيا منيا دوف تبرير أو مناقشة .

و لقد عرؼ القضاء العربي عدة تطبيقات ليذه القاعدة فقضي مثال في مصر أنو        
طمب الدفاع ندب خبير لفحص حالة المتيـ العقمية فانو يتعيف عمى المحكمة ليكوف  إذا»

مبت في ىذه الحالة فإف لـ تفعؿ كاف عمييا كاف عمييا أف قضاؤىا سميما أف تعيف خبيرا ل
 ....تبيف في التعميؿ األسباب التي بنت عمييا قضاؤىا برفض الطمب بيانا كافيا .......

 «الدفاع.بحؽ  اإلخالؿو إال كاف معيبا بعيب القصور في التسيب و 
 إذاأنو  إالالخصـو  تتقدير طمباو نستشؼ مف كؿ ىذا أف القاضي رغـ تمتعو بسمطة   

خبرة مقدمة مف أحد الخصـو فعميو أف يسبب رفضو ألف تمؾ الخبرة قد  إجراءرفض طمب 
 اإلثباتتكوف وسيمة الدفاع الوحيدة التي يممكيا الخصـ فكيؼ يتصور أف نقحمو في معركة 

 ولتو لصنع دليؿ ودوف سبب.اأعزال مف كؿ سالح ؟ بؿ أكثر مف ذلؾ نجيض مح
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و ىذا بالنص 1إلى القانوف المقارف نالحظ أف المشرع الفرنسي كرس القاعدة وبالنظر     
مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي و نفس الشيء في  156عمييا صراحة في المادة 

 قانوف االجراءات(. 314)ـ 2ايطاليا 
 :ثانيا : التزام الخبير بميمتو  

خطاره بأمر الندب ويكوف ذلؾ كتابة في صورة إذا رأت المحكمة ضرورة ندب خبير فعمييا إ
أمر الذي يتضمف كما قمنا سابقا تحديد المسألة الفنية التي عميو توضيحيا إذ يقتصر 

 التزامو عمى إبداء رأيو بشأنيا 
ويتمتع الخبير بحرية واسعة في مباشرة عممو مف الناحية العممية والفنية , إال أف ىذه الحرية 

 مضبوطة 
نرجئ الحديث عنيا ألنيا ستكوف موضوع دراسة المطالب الالحقة إال أننا ننوه أنيا بقواعد 

حرية مجاليا األبحاث الالزمة إلنشاء رأيو الشخصي و ال تشمؿ لو الحؽ لتوكيؿ الغير 
لمقياـ بالعمؿ ذاتو لكف ال بأس باستعانتو في أداء عممو بما يراه ضروري مف المعمومات 

ىا في آخر المطاؼ يكوف رأيا شخصيا و لالستفاضة في المسألة التي يستقييا مف مصادر 
 سنتطرؽ إلى اختيار الخبراء و مياميـ ثـ المركز القانوني لمخبير .

 اختيار الخبراء و ميمتيم :  – 1
مف ؽ.إ.ج عمى  144اختيار الخبراء: حدد المشرع طرؽ اختيار الخبراء إذ نصت المادة 

يختار الخبراء مف الجدوؿ الذي تعده المجالس القضائية بعد استطالع رأي النيابة و  »أنو 
 «تحدد األوضاع التي يجري بيا قيد الخبراء أو شطب أسمائيـ بقرار مف وزير العدؿ.

و عمى الخبير المقيد ألوؿ مرة بالجدوؿ الخاص بالمجمس القضائي أف يحمؼ اليميف أماـ 
 .02فقرة  145التي وضعتيا المادة ذات المجمس بحسب الصيغة 

                                                             
  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي 156المادة  1
2
  . قانوف االجراءات 314ـ  
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 147كما أعطى القانوف لمقاضي حرية ندب خبير واحد أو خبراء متعدديف حسب نص ـ 
 ؽ.إ.ج 

أال أف المالحظ أف القضاء يعاني مف نقص األخصائييف و الخبراء ألنو أضحى اليـو 
ا أف بعض يتمقى قضايا تطرح عدة مسائؿ فنية معقدة قد ال يوجد ليا الخبير المختص كم

مناطؽ الوطف تعرؼ ندرة في الخبراء مما ال يترؾ لمقاضي مجاال لالستعانة بخبراء آخريف 
 .1وىو األمر الذي يطيؿ مف أمد النزاع و يرىؽ مرفؽ القضاء 

 عمميات الخبرة : – 2
عندما يتمقى الخبير المقيد بالجدوؿ أمر الندب و يقبؿ الميمة المسندة إليو فاف كؿ تقصير 

 ؽ إ ج . 148ضو لتدابير تأديبية تصؿ إلى درجة شطبو مف جدوؿ الخبراء ـ منو يعر 
و يتمتع الخبير بصالحيات في حدود الميمة المسندة إليو فبإمكانو تمقي أقواؿ أشخاص 
غير المتيـ كما لو الحؽ في استجواب المتيـ لكف مراعاة اإلشكاؿ التي قررىا القانوف و 

طريؽ قاضي التحقيؽ أو القاضي المعيف مف المحكمة مفادىا أف يكوف االستجواب عف 
 بحضور الخبير إال أف ىناؾ استثناءيف :

الخبير الطبيب المكمؼ بفحص المتيـ إذ يمكنو توجيو أسئمة إلى المتيـ االستثناء األول : 
في مسائؿ تتعمؽ بميمتو دوف حضور قاض و ال محامي و أبرز مثاؿ لذلؾ الخبرة العقمية 

يب المختص في األمراض العقمية أف يطرح عدة أسئمة لمعرفة ماضي المتيـ أيف عمى الطب
 ودرجة وعيو الزمكانى.

إمكانية تنازؿ المتيـ صراحة أماـ قاضي التحقيؽ أو القاضي المعيف االستثناء الثاني : 
 مف المحكمة و 

                                                             

   1014د ىاللي عبد اإللو أحمد نفس المرجع ص  –( 1)
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باإليضاحات الالزمة لتنفيذ ميمتيـ  -بحضور محاميو أو بعد استدعائو –إف مد الخبراء 
خبرة وىذا كما يمكف لو أف يتنازؿ عف مساعدة محاميو و ذلؾ بإقرار كتابي يرفؽ بتقرير ال

 مف ؽ إ ج . 151ما تنص عميو المادة 
إليو و بنفسو أي  ةوبالمقابؿ ىناؾ واجبات يخضع ليا الخبير أوليا توليو الميمة المسند

بصفة شخصية لكف يمكنو دائما إذا عرضت لو مسألة خارجة عف تخصصو االستعانة 
مف ؽ إ ج عمى شرط أف يحمفوا )  149بفنييف آخريف و ىذه رخصة تمنحيا لو المادة 

 مف ؽ إ ج  145الفنييف المستعاف بيـ ( اليميف وفؽ الشروط المنصوص عمييا في المادة 
شرة ميامو تحت رقابة القاضي الذي انتدبو و أف يبقى عمى اتصاؿ بو و عمى الخبير مبا

 1إلحاطتو عمما بتطورات أعمالو فالخبير مساعد لمقاضي كمعاوف فني ال أكثر 
كما يستجيب لمطمبات المقدمة مف األطراؼ بمناسبة تنفيذ عممية الخبرة إذ تنص المادة 

إجراء أعماؿ الخبرة أف يطمبوا  ءايجوز ألطراؼ الخصومة أثن»مف ؽ إ ج عمى أنو  152
إلى الجية القضائية التي أمرت بيا أف تكمؼ الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي 

 «شخص معيف باسمو قد يكوف قادرا عمى مدىـ بالمعمومات ذات الطابع الفني.
 المركز القانوني لمخبير:  – 3

وضعية األطراؼ في الدعوى  ينبغي تمييزىا عف 2إف وضعية الخبير ىي وضعية خاصة 
 و باقي العناصر التي 

 قد تتدخؿ في ىذه الميمة و يمكف تمخيصيا في ضوء بعض المالحظات: 
 الخبير ليس شاىدا :  –ا 

إف الخبراء ما يميزىـ عف الشيود إمكانية استبداليـ  ببعضيـ  فيحؿ خبير مكاف خبير آخر 
بمعرفة آخر إما ألف األوؿ تعذر عميو فمف المتصور انطالؽ خبرة بمعرفة خبير وتنتيي 

كعدـ احتراـ الميمة المحددة  ومواصمة ميامو أو ألنو قصر في أداء واجباتو المتعمقة بميمت
 لو مف طرؼ القاضي 



 الدليل العلمي يف االثبات اجلزائيالفصل الثالث :

68 
 

و قد أضفى قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري نوعا مف الخصوصية إذ ميزه بيميف خاصة 
 عف يميف الشيود 

أثناء تدخمو أف يستعمؿ وثائؽ مكتوبة و تالوة تقريره بينما ال  ومف جية أخرى سمح لمخبير
 3يستطيع الشاىد كقاعدة عامة أف يتمو أي وثيقة أثناء إدالئو بشيادتو 

  1un témoin particulierلكف ىناؾ مف يعتبر الخبير شاىد لكنو شاىد مف نوع خاص 
إال عما رآه مباشرة و بصفة إذ تختمؼ وضعيتو بنقطتيف أوالىا أف الشاىد عموما ال يتكمـ 

شخصية لكف الخبير اتصؿ بالقضية دوف سابؽ حضور أثناء وقوع أحداثيا و ثانييا أنو 
 بإمكانو اإلدالء برأي و تقدير الوقائع المتعمقة بالنزاع 

 الخبير ليس قاضيا : -ب
إف ميمة الخبير تقتصر عمى إعطاء رأيو و البحث في مسائؿ ذات طابع فني و ال    
نو تحت ىذا الوصؼ الفصؿ في المسائؿ التي تثار في الدعوى الجزائية.و رأيو ذاؾ يمك

تجعل من الخبير قاضيا كأي وسيمة إثبات أخرى. إال أف ىناؾ مف يعتقد بأف المسألة الفنية 
نظرا ألنو مف يستطيع استيعابيا و فيميا لذلؾ قاؿ البعض إذا كاف القاضي  لموقائع الفنية

  كيريموفخبير القانوف فإف الخبير ىو قاضي الوقائع و لقد وضع العالـ الروسي الشيير
بيف اختصاص مقولة تعبر عف الفصؿ بيف اختصاص الخبير واختصاص الييئة القضائية 

 «األحذية ,وال صانع األحذية لصناعة الحموى   ال يدعى  صانع الحموى لصناعة»مفادىا 
 وال نقصد باالستشياد بيذه المقولة أي مفاضمة بيف الوظيفتيف 

و ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الصدد أف ىناؾ بعض القضاة مف يتنازؿ عف اختصاصو 
خطأ بتفويضو لمخبير مياما تعتبر مف صميـ وظيفة القاضي و ىذا مساس صارخ بأسمى 

 انات التي أعطاىا المشرع لممحاكمة الجزائية.الضم
   و سنترؾ الكالـ عف القيمة القانونية لمخبرة العممية لممبحث القادـ. 

 ثالثا: االستثناءات الواردة في مبدأ االلتزام بمباشرة الخبرة :
                                                             

1  
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إف المشرع أراد توفير ضمانات تكفؿ لممتقاضيف االطمئناف الى عمؿ الخبير لتكوف آراء   
الخبير بعيدة عف المطاعف و مظنة التحيز والمحاباة فخوؿ لمخصـو الحؽ في رد الخبير 

 في حاالت معينة.
كما أعطى المشرع لمخبير المنتدب أف يطمب مف الجية التي انتدبتو تنحيتو و إعفاؤه مف 

 دائو ميامو حتى ولو لـ يطمب أحد مف الخصـو رده .أ
 : لذلؾ يمكننا إجماؿ االستثناءات التي ترد عمى مبدأ االلتزاـ بمباشرة الخبرة في نوعيف

 حق الخصوم في رد الخبراء : / 1
إف اليدؼ المتوخى مف حؽ الرد ىو توفير ضمانات تخمؽ لدى المتقاضيف الثقة و     

نزاىة الخبير في أداء ميامو و لذلؾ تطرقت مختمؼ التشريعات ليذه  االطمئناف إلى حيدة و
المسألة إال أف المشرع الجزائري اتخذ موقفا مخالفا لذا سنحاوؿ عرض موقؼ التشريع 

 المقارف ثـ موقؼ المشرع الجزائري. 
 موقف التشريع المقارن:  –ا 

ير ومف بيف األمثمة عمى اعترفت أغمب التشريعات المقارنة بحؽ الخصـو في رد الخب    
لمخصـو رد الخبير »حيث نصت1مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري  89ذلؾ المادة 

يرى  ؾو يالحظ أنيا لـ تذكر أسباب الرد لذل «إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلؾ...
الفقو في مصر أنو إزاء صمت المشرع اإلجرائي فال يوجد ما يمنع المحكمة الجنائية مف 

مف قانوف اإلثبات  ويقدـ طمب الرد إلى القاضي التحقيؽ لمفصؿ  141األخذ بنص المادة 
فيو مع تبياف أسباب الرد و لمقاضي الفصؿ فيو مدة ثالثة أياـ مف يـو تقديمو ويترتب عمى 

توقؼ الخبيرعف مباشرة ميامو إال في حالة االستعجاؿ بأمر مف القاضي و ىذا ىذا الطمب 
 ما نصت عميو ذات المادة المذكورة في فقرتيا الثانية.

                                                             
  «لمخصـو رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلؾ...»حيث نصت 1
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أما في التشريع الروسي فمقد عدد القانوف حاالت لتنافي ميمة الخبير تشبو كثيرا حاالت 
 .1الرد المعموؿ بيا في المجاؿ المدني عندنا 

لمخصـو رد الخبراء ثـ تراجع عف ذلؾ في قانوف سنة  1913أجاز قانوف سنة وفي ايطاليا 
و تبرير ذلؾ عنده أف الخبير يقدـ رأيا و ال يصدر حكما فالفرؽ جمي بينو وبيف  1930

القاضي مما ال يسمح بالمساواة بينيما في جواز الرد لكف في فرنسا اتجو المشرع إلى عدـ 
منو عمى أنو خالؿ ثالثة أياـ مف إبالغ  159لمادة تبني نظاـ رد الخبراء إذ تنص ا

 الخصـو بأمر انتداب الخبراء يجوز ليـ تقديـ 
مالحظاتيـ سواء بالنسبة الختيار الخبراء أو الميمة المطموبة منيـ دوف إف يمنحيـ حؽ 

 طمب رد الخبراء.
 موقف المشرع الجزائري:   –ب 
إف المتصفح لمواد القانوف اإلجراءات الجزائري لف يجد نصا فاصال في المسألة رغـ أف     

و بالرجوع إلى أحكاـ  566إلى  554المشرع الجزائري تطرؽ إلى رد القضاة في المواد 
الخبير  عمى جواز رد 52قانوف اإلجراءات المدنية نجد أف المشرع نص صراحة في المادة 

في المسائؿ المدنية و جعؿ لطمب الرد آجاؿ ثمانية أياـ مف تاريخ التبميغ التعييف و لـ 
تحصر المادة أسباب الرد بؿ ربطت قبوؿ الرد إذا كاف مبنيا عمى سبب قرابة قريبة أو عمى 
أي سبب جدي فأماـ سكوت المشرع في مجاؿ اإلجراءات الجزائية عف التقرير صراحة 

في طمب الرد نتساءؿ ىؿ قصد المشرع منعدـ االعتراؼ بالرد في المجاؿ بحؽ الخصـو 
الجزائي أـ أنو مجرد سيو يمكف تداركو بأعماؿ قواعد اإلجراءات المدنية عمى الخبرة 

 المنجزة في المسائؿ الجزائية ؟

                                                             
ديواف  –الجزء ثاني  –نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري  –األستاذ محمد مرواف   1

 399المطبوعات الجامعية ص 
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و لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقوؿ أف المشرع عندما أراد في حاالت أخرى عدـ تنظيـ نفس 
راء مرتيف بيف اإلحالة وىو ما جسده في مجاؿ التكميؼ بالحضور و التبميغات فنصت اإلج

 1.مف ؽ إ ج  439المادة 
ع في مجاؿ رد الخبراء في المواد الجزائية ال يمكف تفسيره ويفيـ مف ذلؾ أف سكوت المشر   

أو تداركو باإلحالة عمى القواعد اإلجرائية المدنية ألف المشرع لـ ينص عمى تمؾ اإلحالة 
ألف ىذه األخيرة تعتبر بمثابة استثناء ال يمكف التوسع فيو , بؿ إف المشرع الجزائري في 

ف اإلجراءات المدنية ولـ يمنعو ذلؾ مف تقريره مرة مجاؿ رد القضاة نظـ ىذا الحؽ في قانو 
أخرى في قانوف اإلجراءات الجزائية وفي ىذا دليؿ لمقوؿ أف سكوت المشرع يعني عدـ 
جواز رد الخبراء مف طرؼ الخصـو يأخذ نفس المسمؾ المشرع الفرنسي و في األخير 

ألف ذلؾ يعزز أكثر  نييب بالمشرع الجزائري لمتدخؿ و تقرير حؽ الخصـو في رد الخبير
 مصداقية الخبرة كما يعطي دورا ألطراؼ الدعوى الجزائية في الرقابة عمى صحة الدليؿ

 ادلة االثبات : تقديرالمطمب الثاني : سمطة القاضي في 
إف لمقاضي الجنائي حرية كبيرة في ميداف اإلثبات، تظير في مجاؿ التقدير المطمؽ 

 .ما يبرر أف المشرع قد تبنى نظاـ االقتناع الشخصيلمقاضي الجنائي لوسائؿ اإلثبات 

 مفيـو مبدأ االقتناع الشخصي  الفرع االوؿ :

وىذا ما ينطبؽ بالتالي عمى تطور وسائؿ لـ يكف المبدأ معروؼ في األنظمة القديمة 
ألنو مف الصعب فصؿ دراسة  ،وال يمكف إنكار أىمية نظرية اإلثبات ،اإلثبات بصفة عامة

يشكالف نتيجة حتمية  فمبدأ حرية تقييمو مف طرؼ القاضي الجنائي، ليذا إف المبدأي
ثبات لمبدأ األوؿ يرتبط بجمع وسائؿ اإللطبيعة نظاـ االقتناع الشخصي باعتبار أف ا

                                                             
تطبؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية في مواد التكميؼ بالحضور و التبميغات ما لـ توجد نصوص مخالفة »عمى أنو 1

 «لذلؾ في القوانيف أو الموائح.
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خيرة ثبات وذلؾ في المرحمة األـ بقيمة ىذه الوسائؿ مف ناحية اإلوتقديمو أما الثاني فييت
  (.1) لمدعوى الجنائية

حكمو إال عمى الوسائؿ التقميدية  سحيث كاف القاضي الجزائي في األنظمة القديمة ال يؤس 
ا ولكف مع تطور األنظمة وتطمع لإلثبات والتي كانت الطرؽ المشروعة لمحصوؿ عميي

القوانيف الحديثة فتـ نساف إليجاد أقرب نظاـ لمعدالة جاء مبدأ االقتناع الشخصي ليتصدر اإل
ف أصبح ما ىو عميو د مر ىذا المبدأ بعدة مراحؿ إلى أتكريسو في اغمب الدساتير وق

 .حاليا

يعرؼ فقياء القانوف الجنائي بأنو حالة ذىنية ذاتية، تستنتج مف الوقائع المعروضة عمى  و
 (.2) بساط البحث

دلة أة تفاعؿ ضمير القاضي و خر ىو حالة ذىنية يمتاز بخاصيتو الذاتية نتيجآو بمعنى أ
 .نكار اتياـإمامو والتي يثيرىا الخصـو إما إلثبات حؽ أو أثبات المطروحة اإل

لى صحة الوقائع التي يقدميا إيماف العميؽ والركوف وبمعنى آخر االقتناع الشخصي ىو اإل
ذا اعتمدىا القاضي وتمكف منيا فيي تخمؽ في نفسو  تتركو  ثرا عميقاأاألطراؼ المتنازع، وا 

و إحساس كبير بإصابتو في حكمو، وعميو فاف صدر حكمو في قناعة وجدانية صمبة أي
 تعريؼ مبدأ االقتناع الشخصي ىو قبوؿ القاضي باألدلة المقدمة 

بينيا حتى  إليو وفؽ قناعتو وسمطتو في تقدير قيمة كؿ دليؿ عمى حدى، والموازنة فيما
يستخمصو مف النصوص المتفرقة في قانوف  و اإلدانة وىذا مايستخمص منيا البراءة أ

 .اإلجراءات الجزائية أما صراحة أو ضمنيا

 :لمقاضي يتميز بخاصيتيف ىما ييتضح مف ىذه التعريفات أف االقتناع الشخص
                                                             

 .463الدكتور محمد مرواف ، نظـ االثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي  ص :  -(1)
 .620ص : 1الدكتور مروؾ نصر الديف  : المرجع السابؽ  ج  -(2)
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، وميما كانت األدلة المقدمة فإف العبرة ليست بكثرتيا و حالة ذىنية ويقـو عمى االحتماؿأن
ف ىذا التأثير سيمعب دورا في تحديد منطوؽ فسية القاضي ألتتركو مف أثر في ن نما بماا  و 

الحكـ وما يمكف استخالصو مف حرية منة حرية القاضي في االقتناع ، إف القاضي حر 
ف يرفض إقرار المتيـ إذا ساوره شؾ أو قناعتو مف أي دليؿ فمو مثال أ في أف يأخذ عقيدتو

ف كال أ وال يخفى في حقيقة األمرفي مصمحتو أو يأخذ بعض الشيادة ويستبعد بعضيا، 
متكامؿ باعتبارىما ثبات ىما ثنائي االقتناع الشخصي لمقاضي وحرية اإلالمبدأيف حرية 
جرميف بكافة طرؽ اإلثبات لى تحقيؽ العدالة وكذا التقصي عف الجرائـ والمييدفاف أساسا إ

 .لى الحقيقة لموصوؿ إ

القاضي لتتسع بسمطتو في صية يتميز بيا ثبات في المسائؿ الجنائية ليست خاأف حرية اإل
و الحصوؿ عمة جميؿ ىو مسالة جد صعبة أثبات اإلدانة أو البراءة ولكنيا ترجع إلى أف اإل

ف المجـر عادة ما يتخذ كافة اإلجراءات إلخفاء جريمتو والفرار مف العقوبة ليذه أباعتبار 
لى الحقيقة رتاح إليو الوصوؿ إالحرية في األخذ بأي دليؿ ياألسباب منح المشرع الجنائي 

لة أخرى مثؿ دأو الشيادة أو اإلقرار كما يمكف لو أف يعتمد عمى أكالدليؿ الكتابي 
، عندما نكوف بصدد مسائؿ ذات طبيعة فنية كما يستعيف القرائف التي المعاينات، الخبرة

 .(1)يستخمصيا بعمميات ذىنية

 االقتناع الشخصياألساس القانوني لمبدأ الفرع الثاني :

مستوحاة مف )ؽ إ ج وىي  307إف المشرع كرس مبدأ االقتناع الشخصي بموجب المادة 
ف يقدموا إف القانوف ال يطمب مف القضاة إ" تنص ( مف القانوف الفرنسي  353المادة 

حسابا عمى الوسائؿ التي بيا قد وصموا الى تكويف اقتناعيـ وال يرسـ ليـ قواعد بيا يتعيف 
كفاية دليؿ ما ولكنو يأمرىـ أف يسألوا , أ أف يخضعوا ليا عمى األخص تقدير تماـ عمييـ

                                                             
الدكتور العربي شحط عبد القادر واألستاذ نبيؿ صقر اإلثبات في المواد الجزائية  دار اليدى  -(1)

 .22ص :  الجزائر
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دثتو في حبإخالص ضمائرىـ في أي تأثير قد أ نفسيـ في صمت وتدبر ، واف يبحثواأ
لى المتيـ وأوجو الدفع عنيا ولـ يضع ليـ القانوف سوى ىذا السؤاؿ إدراكيـ األدلة المسندة إ

 .جباتيـ الذي يتضمف كؿ نطاؽ وا

أي طريؽ مف طرؽ ثبات الجرائـ ببنصيا عمى ما يمي يجوز إ 212مادة كما كرسو في ال
ثبات ما عدا األحواؿ التي ينص فييا القانوف عمى خالؼ ذلؾ، ولمقاضي أف يصدر اإل

ال عمى األدلة المقدمة لو في إف يبني قراره القتناعو الخاص وال يسوغ لمقاضي أحكمو تبعا 
 "معرض المرافعات والتي حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو 

ناع الشخص لمقاضي وتأمر ف المحكمة العميا حريصة عمى ضرورة مراعاة مبدأ االقتكما أ
 (1).ماـ المحاكـ الجنائيةبإعمالو أ

 مجال مبدأ االقتناع الشخصي  

مف يقوؿ إف مبدأ االقتناع الشخصي ينطبؽ أماـ كؿ لقد ثار جدؿ حوؿ ىذا موضوع فيناؾ 
ف ىذا المبدأ ال ينطبؽ الجيات القضائية الجزائية وفي كؿ مراحؿ الدعوى، وىناؾ مف قاؿ با

المحاكمة ومف الفقو كذلؾ ال في المرحمة األخيرة مف الدعوى الجنائية أي مرحمة وال يسري إ
 ة محكم ماـإال أف ىذا المبدأ ال ينطبؽ مف يرى أ

ماـ قضاة التحقيؽ وكذا محكمة الجنح والمخالفات، وميما الجنايات ويرفضوف تطبيقو أ
و تقميص تطبيؽ ىذا المبدأ، فاف ىذا النظاـ ينطبؽ كانت حدة الخالؼ حوؿ فكرة تعميـ أ

 (2)أماـ كؿ مف قضاة التحقيؽ وقضاة الحكـ

 االنتقادات الموجية لمبدأ االقتناع الشخصي  الفرع الثالث :

                                                             
 466الدكتور محمد مرواف نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية ص :  -(1)
 .467الدكتور محمد مرواف المرجع السابؽ  ص :  -(2)
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ال أنو ال يخموا كغيره ، إرغـ المبررات سالفة الذكر وما تطرحو مف أسس تركز عمييا المبدأ
ليو سواء مف حيث و وتبرز أىـ االنتقادات الموجية إمف المبادئ مف العيوب التي تشوب

ثبات أو االعتداء عمى وانيف وجيؿ مدى أثر الدليؿ في اإلطبيعتو أو عدـ تطبيؽ الق
 .يرىا مف االنتقاداتالحريات الفردية وغ

وذلؾ لما يتضمنو ىذا المبدأ مف الذاتية  :االنتقادات الموجية لطبيعة المبدأ نفسو/ 1
الة لى عدالوحيدة واألسموب األمثؿ لموصؿ إ ونسبية فاالقتناع الشخصي واف كاف الوسيمة

نساف يتأثر ت عف اليقيف باعتبار أف القاضي إال أنو ال يعبر في جميع الحاالإنسانية، إ
 التقمص أو المشاطرة كغيره مف البشر ببعض العوامؿ الالشعورية ظاىرة 

فصؿ القاضي في دعاوى ليا عالقة بشخص لو عالقة قرابة معو فينساؽ  التي تحدث عند
 (1).نتيجة لذلؾ بالفصؿ في الدعوى كأنو يقضي لنفسو دوف شعور منو

أنو يجوز رد القضاة في  554/02المادة ولذلؾ فإف قانوف اإلجراءات الجزائية قد نص في 
ىذه الحالة، وىناؾ ظواىر أخرى كالتدعيـ والتبرير وذلؾ إذا كانت لمقاضي مصمحة وراء 
التبرئة أو اإلدانة فيحكـ تبعا لذلؾ لما يحقؽ لو مف مأرب وأىواء وىناؾ أيضا النزعة لمتشدد 

 .ـ في العقابوتتمثؿ في ميؿ بعض القضاة إلى الصرامة والقسوة عمى المتي

 : وىناؾ ظروؼ مادية ومعنوية تؤثر في اقتناع القاضي وتتمثؿ فيما يمي

 .إحساس القاضي بالفوارؽ األخالقية بينو وبيف المتيـ

 .حب السيطرة والتسمط كثيرا ما ينساؽ القاضي ليذه الغريزة

القاعدة لى تعطيؿ تطبيؽ ي حرية القاضي في تكويف اقتناعو إتؤد :عدم تطبيق القوانين/ 2
ناعو في الموضوع وذلؾ القانونية المتعمقة بعبء اإلثبات، فيكفي أف يعبر القاضي عف اقت

                                                             
 .121األستاذ مسعود زبدة : القرائف القضائية المرجع السابؽ ص  -(1)
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لييا ضميره وبالتالي ال يمكف لممحكمة نقض ممارسة أي باالستناد إلى األدلة التي يرتاح إ
لى ىذا االقتناع غير انو يمكف لممحكمة العميا ع الرقابة عمى كيفية توصمو إنوع مف أنوا

 .و قصور في التسبيبقضاة الموضوع ومثاؿ حالة انعداـ أطريؽ غير مباشرة مراقبة وب

إف أطراؼ الدعوى الجزائية تجيؿ مدى األثر العميؽ :جيل مدى أثر الدليل في اإلثبات/ 3
الذي يتركو الدليؿ في ضمير القاضي وخاصة بالنسبة لالعتراؼ الذي يتراجع عنو المتيـ 

 ىو مركز لقمؽ ولعؿ أكثر ما يؤدي إلى ا

ثبات باالقتناع الشخصي لمقاضي الذي يظؿ متأرجحا وفي عالـ الدفاع في مواجية نظاـ اإل
 . مجيوؿ بالنسبة ألطراؼ الدعوى والمتيـ عمى األخص

االقتناع الشخصي تيديدا عمى الحريات  أيشكؿ مبد: / االعتداء عمى الحريات الفردية 4
عداـ أو السجف لى عقوبات شديدة كاإلاإلجرامية تؤدي إما تكوف الوقائع الفردية خاصة عند

حريات لى التعدي وانتياؾ اليكوف اقتناع القاضي خاطئا فيؤدي إف المؤبد فميس عدال أ
االنتقادات فاف التطبيؽ العممي لمبدأ القناعة الذاتية يزيؿ عنو  الفردية ، إال انو رغـ ىذه

س حر في االقتناع بما يحمو وال يبني اعتقاده الكثير مف العيوب السابقة الذكر فالقاضي لي
عمى مجرد تصورات شخصية ونزوات عاطفية بؿ ممـز عميو باف يتحرى المنطؽ الدقيؽ في 

 (1).تفكيره الذي قاده إلى قناعتو

 مبدأ االقتناع الشخصياالستثناءات الواردة عمى  

بؿ يجب أف يخضع ف الحرية في االقتناع ليست مطمقة مف كؿ قيد إذا كانت المبدأ أ
اقتناعو دائما لممنطؽ والعقؿ، واف يستند إلى أدلة طرحت عمى بساط البحث في الدعوى، 
وثـ فاف كاف قضاة الموضوع السمطة المطمقة في تقرير أدلة اإلثبات دوف أف يخضع 

                                                             
 .15الدكتور عبد الحميد الشواربي  المرجع السابؽ ص : -(1)
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ف ىذه األخيرة تراقب صحة األسباب التي استدؿ أ تقديرىـ لألدلة لرقابة المحكمة العميا إال
 .القاضي في تكويف اقتناعو بيا

ا ضمانا لجديتيا سباب التي بنيت عمييا وىذاألحكاـ عمى األ لذلؾ أوجب المشرع أف تشمؿ
 05/03/1981وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ . والثقة في عدالتيا

كوف منطقيا وليس ف يأف اقتناع القاضي يجب أ"كدت فيو ف الغرفة الجنائية الثانية الذي أع
مبنيا عمى محض التصورات الشخصية لمقاضي، بؿ يجب عميو أف يسبؽ األدلة التي 
اعتمد عمييا وكانت مصدرا القتناعو وذلؾ مف خالؿ وجوب تسبيب الحكـ دوف تناقض مع 

 "......العناصر الموجودة بالممؼ والتي نوقشت أماميـ

لمطمقة في تقدير عناصر اإلثبات التي ومف خالؿ ما سبؽ يتضح بأف القاضي لو السمطة ا
 : يستمد منيا اقتناعو إال أف ىذه الحرية مقيدة بما يمي

واحد عمى األقؿ يحؽ لمقاضي أف يبني حكمو أال عمى أدلة، فيجب أف تتوفر لديو دليؿ ال
مف أف يعززه باالستدالالت، ومف ثـ يكوف حكمو معيبا إذا استند فيو عمى وال مانع بعد ذلك

 . الت وحدىااستدال
يبني القاضي اقتناعو إال عمى األدلة المقدمة في معرض المرافعات في الجمسة، عمال ال

قاضي ؽ إ ج والتي حصمت المناقشة فييا حضوريا أمامو، فال يجوز لم 212بنص المادة 
قرار المحكمة العميا صادر بتاريخ )الشخصية أف يحكـ بناءا عمى معموماتو 

 (1)(.71886تحت رقـ  26/06/1994
فيبطؿ الحكـ الذي بني عمى دليؿ لـ يطرح لممناقشة أو لـ يتح لمخصـو فرصة إبداء الرأي 

 .فيو ومف باب أولى إذا لـ يعمموا بو أصال

                                                             
 .295ص : 1996ائية العدد األوؿ سنة المجمة القض -(1)
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بناء العقيدة واالقتناع عمى الجـز واليقيف ال عمى الظف واالحتماؿ وال يطمب أف يكوف يقيف -
نما يكفي أف يكوف نسبيا، إذا تبنى عقيدة القاضي عمى أساس مف  القاضي مطمقا وا 

 . االحتماالت ذات درجة عالية مف اليقيف
بياف األدلة ومضموف كؿ منيا في الحكـ بيانا كافيا، وال تكوف المحكمة مطالبة ببياف -

مؤدى الدليؿ إال إذا استندت إليو في حكـ اإلدانة، إذ يجب عمى القضاة أف يبينوا تحت 
دلة التي استندوا عمييا لموصوؿ إلى اقتناعيـ الف بياف األدلة في طائمة بطالف األحكاـ األ

يطمئف المتقاضيف عف عدالة القضاء، وتتمكف المحكمة العميا مف بسط رقابتيا  األحكاـ
 (1)عمى صحة تطبيؽ القانوف وىو ما أكدتو ىذه األخيرة في العديد مف قراراتيا ... 

يستند عمييا الحكـ أال يكوف فييا تناقض بنفي عدـ التناقض إذ يشترط في األدلة التي -
ال يقع في األمريف قضت بو المحكمة وينبغي إ بعضيا البعض األخر، بحيث ال يعرؼ أي

تسبيب الحكـ تناقض بيف األسباب والمنطوؽ، فالتناقض الذي يبطؿ الحكـ ىو الذي يكوف 
 .(2)األخر بيف أسبابو ومنطوقو أو بيف بعض األسباب وبعضا

يكف فإف القاضي الجنائي يحكـ في الدعوى بعد البحث في أدلتيا واقتناعو بعناصر  وميما
اإلثبات فييا، فاف كانت غير أكيدة فإنو يحكـ بالبراءة لعدـ كفاية األدلة أو لعدـ ثبوت 
التيمة في حؽ األشخاص المنسوبة إلييـ التيمة، أما إذا وجد عناصر اإلثبات بما يطمئف 

ي حؽ المتيـ وتأكيدا عمى اتصالو بالواقع عمى النحو الوارد بتصريحات إليو ثبوت التيمة ف
الشيود مثال، فإنو يحكـ مستندا إلى ىذه األدلة حكما يتفؽ مع المنطؽ والعقؿ وىو ما 

 .يجعؿ حكـ القاضي عنوانا لمحقيقة

كما أنو ىناؾ حاالت معينة يفقد أثنائيا القاضي الجزائي حريتو في اإلثبات وفي تكويف 
اقتناعو الشخص، ويصبح مقيدا بأدلة معينة يحددىا القانوف، ومف ىذه الحاؿ في جريمة 

ؽ ع حددت وسائؿ  341ؽ ع، غير أف المادة  339الزنا المنصوص عمييا في المادة 
                                                             

 .73ص : 2الدكتور جياللي بغدادي : االجتهاد القضائي في المواد الجنائية ج  -(1)
 646ص : .1الدكتور مروك نصر الدين المرجع السابق ج  -(2)
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الدليؿ الذي يقبؿ عف ارتكاب الجريمة المعاقب عمييا بالمادة " إثبات ىذه الجريمة فتنص
ئي يحرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عف حالة تمبس، يقـو إما عمى محضر قضا 339

ما بإقرار قضائي ما بإقرار وارد في رسائؿ أو مستندات صادرة مف المتيـ،وا  ىذا ما ." وا 
ال تثبت " 8420ممؼ رقـ  12/05/1973أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 

ؽ ع ومف ثـ ال تصح  341ادة جريمة الزنا إال بالطرؽ الواردة عمى سبيؿ الحصر في الم
 .(1)"شيادة شاىد كدليؿ إلثبات جريمة الزنا

ال يشكؿ شريط الفيديو دليال "  24/06/2009بتاريخ  443709كما أكدت في قرارىا رقـ  
 مف األدلة المحددة عمى سبيؿ الحصر إلثبات جريمة الزنا

 مكرر 19و 19وفي ىذا المجاؿ تنص المادة  السياقة في حالة سكركذلؾ بالنسبة لجريمة 
أف التحميؿ البيولوجي وىو  ،09/03المعدؿ والمتمـ بالقانوف  14/ 01مف قانوف المرور 

الدليؿ الوحيد في ىذه الجريمة الذي يمكف لمقاضي أف يبني عميو قناعتو في إدانة المتيـ، 
غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ  فىا الصادر عوىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرار 

 . المشار إليو سمبقا  216134ممؼ رقـ  18/01/2000

 االقتناع الشخصي وكيفية التعبير عنوالمترتبة عمى نتائج ال 

إف أىـ النتائج المترتبة عمى تطبيؽ االقتناع الشخصي تتجمى بوضوح في السمطة التقديرية 
، وىذا رغـ االعتراض الموجو ليذا المبدأ القاضي في طريقة اإلثباتمتع بيا الواسعة التي يت

مف قبؿ بعض الفقياء حيث أف فيـ ىؤالء ليذا المبدأ فيـ سطحي ال يترجـ المدلوؿ 
الحقيقي الذي أراده المشرع مف وراء النص وبصراحة عمى ىذا المبدأ في مواطف كثيرة 

ذلؾ الشروط التي نص عمييا المشرع ، زد عمى ؽ إ ج 307ذا ما نصت عميو المادة ،وى
والتي اعتبرىا بمثابة ضمانات تظير نتائجيا مف خالؿ موضوعية ىذا االقتناع وبذلؾ 
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، وكذلؾ نتائج مراقبة أعماؿ القاضي المرتبطة لذاتية وما يترتب عمييا مف أخطاءنتجنب ا
 : باقتناعو ولذلؾ سوؼ ندرس أوال ما يمي 

ذلؾ نتطرؽ الى ضمانات حقوؽ األفراد مف االقتناع  نتائج االقتناع الشخصي ثـ بعد
إلجراءات التحقيؽ النيائي وىذا ما يضمف موضوعية ىذا  لخاصالشخصي وىي الطابع ا

االقتناع، ثـ تسبيب األحكاـ القضائية وىو ما يسمح بمراقبة أعماؿ القاضي المرتبطة 
 .باقتناعو الشخصي

 :اإلثباتسمطة القاضي الجزائي في اختيار وسائل 

إف المشرع أخذ بنظاـ اإلثبات الحر وتعني الحرية بأنو حدد األدلة المقبولة في اإلثبات، إال 
فقد عرفنا أف نظاـ اإلثبات الحر ، أف قوة اإلثبات لكؿ دليؿ متروؾ أمر تقديره لمقاضي

يعتمد أساسا عمى ضمير القاضي لموصوؿ إلى الحقيقة ولف يأتي ذلؾ إال بالحرية التي 
 .ييا المشرع لمقاضي في طريقة اإلثبات ىذهيعط

الحرية تتجسد في االستعانة بكافة الوسائؿ بكافة وسائؿ اإلثبات فالقاضي وىو يمارس 
سمطتو في تقطير األدلة عميو إف يطرح أي دليؿ ال يطمئف إليو خالؿ تقديره ال قبؿ ذلؾ 

لديو مف األدلة ما يكفي  فال يجوز لو استبعاد شيادة أحد الشيود قبؿ سماعو إال إذا كاف
 . لتكويف اقتناعو، ويرى أنو ال مبرر لسماعيا

فيمكف لمقاضي أف ينفي مف بيف عناصر األدلة ما ال يرتاح إلييا وجدانو كأف يكوف ىذا 
الدليؿ متناقض مع أدلة أخرى قائمة في القضية، وخير مثاؿ تعارض األدلة مع تقارير 

 .الخبراء

ستعانة بكافة وسائؿ اإلثبات مف خالؿ نصوص قانوف وتظير حرية القاضي في اال
أو ممـز  داإلجراءات الجزائية، فيو غير مقيد بعدد معيف مف الشيود، كما أنو غير مقي
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نما لو الحرية التامة لألخذ بأي دليؿ  باالستعانة بوسائؿ اإلثبات حسب ترتيب معيف، وا 
 . يحقؽ اطمئنانو واقتناعو

ثبات لمبحث عف الحقيقة في االستعانة بكافة وسائؿ اإلوبما أف القاضي الجزائي حر 
نما البحث  اوالكشؼ عنيا فال يجوز لو أف يقتنع بفحص األدلة التي يقدمي لو األطراؼ، وا 

ثبات الالزمة إلظيار الحقيقة ،وىكذا فالقاضي الجزائي سواء بناءا عمى عف عناصر اإل
يراه ضروريا والزما لمفصؿ في طمبات الخصـو أو مف تمقاء نفسو أف يتخذ أي إجراء 

الدعوى مثؿ معاينة أقواؿ المتيميف ، تقارير الخبراء وغيرىا كما يتعيف عميو أف يتحقؽ 
أية قرينة تفيدىا، حتى ولو لـ يدفع بيا المتيـ ،  لة البراءة أوبنفسو في عدـ وجود أد

اف في حالة مف فممقاضي أف يحكـ بيا مف تمقاء نفسو بالبراءة إذا تبيف لو أف المتيـ ك
كذلؾ يمكف لمقاضي ،  حاالت الدفاع الشرعي وتوافر مانع مف موانع المسؤولية أو العقاب

ثبات التي بيف يديو غير كافية وغير اؿ التحقيؽ إذا ما كانت عناصر اإلإف يأمر باستكم
 .(1)مف ؽ إ ج  276و  356مقنعة ، وىذا ما نصت عميو المادتيف 

 :تقدير أدلة اإلثبات الجزائيةسمطة القاضي الجزائي في  

ثبات المطروحة عميو في الدعوى نتيجة منطقية تعتبر حرية القاضي في تقدير وسائؿ اإل
القناعة الشخصية لمقاضي الجزائي الى جانب الحرية في المجوء إلى كافة وسائؿ  ألمبد
ليو في تقدير إثبات، فإف كاف القاضي حر في تكويف عقيدتو مف أي مصدر يطمئف اإل

ف يممي عميو المشرع حجية معينة أو بإتباع وسائؿ أقيمة الدليؿ الناجـ مف الدعوى دوف 
محددة لمكشؼ عف الحقيقة كقاعدة عامة ، إال أف ىذا االقتناع يجب أف يكوف منطقيا وليس 
مبنيا عمى محض التصورات الشخصية لمقاضي بحيث إذا اعتمد في تفكيره عمى أساليب 

 .لمنطؽ السميـ فاف حكمو يتعرض لمنقضينكرىا ا
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أف تقدير أدلة اإلثبات في مواد الجنح والمخالفات يدخؿ كقاعدة "  المحكمة العمياوقد قضت 
مف قانوف  213,  212عامة في اختصاص قضاة الموضوع طبقا ألحكاـ المادتيف 

 (1)"  اإلجراءات الجزائية

ف وسائؿ إثبات ناظرا فيما تجمع لديو م إذا فالقاضي في لحظة إصدار حكمو يخمد الى ذاتو
ه األدلة ترقى الى مرتبة الدليؿ الذي يعود إليو في إسناد الجريمة الى ومناجيا نفسو، ىؿ ىذ

فالنتيجة التي ييتدي إلييا كما  ،أـ أنيا دوف ىذا المستوى مما يحتكـ إليو ،جاف معيف
فراغ بؿ أنيا وليدة أدلة مشروعة ارتسمت في وجدانو سواء باإلدانة أو البراءة ليست وليدة 

ومنو فانو كاف عمى القاضي اف يكوف اقتناعو ببذؿ  ،طرحت أمامو في الجمسة لممناقشة
مجيود عقمي عمى مالحظة الوقائع لموصوؿ الى الحقيقة، فعميو بذلؾ الخضوع لقواعد 

ثبات عناصر اإلبؿ عميو تمحيص المنطؽ واالستنتاج الطبيعي دوف تقيده بقواعد معينة، 
 .المختمفة وتقديرىا عمى الوجو الذي يرتاح إليو ضميره

 إلجراءات التحقيق النيائي  الخاصالطابع 

الخصائص العامة التي : أىـ الضمانات الموضوعية لالقتناع الحر لدى القاضي تتمثؿ في
تميز إجراءات المحاكمة أو ما يسمى بالتحقيؽ النيائي في الجمسة، ويقصد بو ذلؾ التحقيؽ 
الذي يباشره قاضي الحكـ والذي ينحصر زمنيا قبؿ تقديـ النيابة العامة التماساتيا النيائية 

، فتنص المادة  جمسة سمعت إذا ما انتيى التحقيؽ بال:" ؽ إ ج 353وقبؿ مرافعة الخصـو
أقواؿ المدعي المدني في مطالبتو وطمبات النيابة العامة ودفاع المتيـ وأقواؿ المسؤوؿ 

ولممدعي المدني والنيابة العامة حؽ الرد عمى دفاع باقي  ،بالحقوؽ المدنية عند االقتضاء
، ولممتيـ ومحاميو دائما الكممة األخيرة  مف نفس  399وكذلؾ نص المادة " الخصـو

 .القانوف
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ثبات، ويختمؼ ىذا التحقيؽ عف قديـ ومناقشة كافة عناصر اإلويتـ مف خالؿ ىذا التحقيؽ ت
التحقيؽ االبتدائي بكوف أف ىذا األخير ذو طابع تنقيبي بينما التحقيؽ النيائي يكتسي طابعا 

 .تياميا بمعنى انو شفوي، عمني وحضوريإ

مباشرة مف قاعدة االقتناع إف خاصية الشفوية ىذه تستمد  :اإلجراءات الشفوية/ 1
اإلثبات المجتمعة لديو وينطبؽ مبدأ الشفوية  الشخصي التي تخوؿ لمقاضي حرية تقييـ أدلة

التي مف خالؿ و  399و  353و  304أماـ كؿ جيات الحكـ وىذا عمال بنص المواد 
 ف المشرع اقر أف اإلجراءات تكوف شفوية أماـ قاضي الحكـ الجزائيمحتواىا يتضح جميا أ

 :، ويترتب عمى إعماؿ مبدأ الشفوية ما يمي

 ينبغي عمى الشيود أف يدلوا بشيادتيـ شفويا. 
  مف ؽ إ ج 155ينبغي عمى الخبراء أف يتموا تقاريرىـ شفويا تطبيقا لنص المادة. 
  أىـ شيء ىو استجواب المتيـ شفييا مف طرؼ الرئيس وطرح األسئمة مف النيابة

 .العامة والدفاع
  (1).تطرح عمى الشيود ينبغي أف تكوف شفاىةاألسئمة التي 
تعتبر عمنية الجمسات ذات أىمية كبيرة بالنسبة لمقضاء إذ تصوف : اإلجراءات العمنية/ 2

ىيبتو وسمعتو، كما تشكؿ ىذه القاعدة إحدى أىـ الضمانات المقررة لممتيـ، فإف حضور 
ىدار حقوؽ الدفاع،  355,398اد و عماال لمموىذا إ الجميور يضمف لو عدـ خنؽ الحقيقة وا 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية كقاعدة عامة، غير أنو استثناءا تكوف  285،342/ 
الجمسات سرية وىذا بتوافر أسباب جدية مف شأنيا أف تبرر عقد جمسة سرية مثال كأف 

 .تكوف خطرا عمى النظاـ العاـ أو اآلداب العامة
الضمانات المقررة قانونا لحماية حقوؽ المتيـ  كذلؾ مف أىـ: اإلجراءات الحضورية/ 3

وىي ضمانا لموضوعية اقتناع القاضي ذلؾ أف حضورية اإلجراءات تعني حضور الخصـو 
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ومساعدييـ ،كما تضع كؿ األطراؼ تحت قدـ المساواة ، فيمكنيـ مناقشة بكؿ حرية 
ؿ دقة بطبيعة عناصر اإلثبات المقدمة في الجمسة ، فيحؽ لممتيـ بعد أف يحاط عمما بك

صالحا الستبعاد ىذه  أف يدافع عف نفسو واف يتمسؾ بكؿ دفع يراه التيمة المنسوبة إليو
و التخفيؼ منيا كما يحؽ لدفاعو أف يطرح األسئمة عمى الشيود كما ىو الشأف التيمة عنو أ

 . بالنسبة لمنيابة العامة والطرؼ المدني 
مواجيتيـ ببعضيـ وىذا ما و بحقوقيـ ف جوىر قاعدة اإلجراءات ىو إعالـ األطراؼ إ

يسيؿ عمى القاضي ويعينو عمى أف يدرس ويمحص كؿ دليؿ مف أدلة اإلثبات وكؿ دفع 
 .اإلثبات حتى يكوف اقتناعو صحيحا مف دفوع الخصـو ويناقش كؿ عنصر مف عناصر

لى إف القاضي لو اعفي مف تمحيص الدفوع واألدلة سوؼ يؤدي بو ذلؾ أأضؼ إلى ذلؾ 
ومف ثـ قد يستعمؿ اقتناعو ىذا كمطية نحو الحموؿ السيمة،  ،تجالية في تكويف اقتناعواالر 

ف المناقشات الحضورية التي تتـ لدى القاضي وبمعيتو تكوف حوؿ عناصر ألى إكما نشير 
مف طرؼ المتيـ، كؿ ذلؾ حتى يتمكف القاضي مف تكويف اقتناعو  عثبات والد فو اإل

 .بموضوعية أكبر
القاضي أف يطرح لممناقشة عناصر اإلثبات المستمدة مف التحقيؽ االبتدائي بما وعميو فعمى 

فييا محاضر الضبطية وأعماؿ قاضي التحقيؽ، كما يمحص تقارير الخبراء وأقواؿ الشيود 
 .كؿ ذلؾ بشرط أف تكوف محال لمبحث أثناء المحاكمة

و أه مما رآصية المستقاة ونتيجة لذلؾ ال يمكف لمقاضي أف يقتنع بناءا عمى معموماتو الشخ
ستناد في تكويف المحاكمة، كما يمنع عمى القاضي اإلسمعو ىو بنفسو في غير جمسة 

فقد يخضع  ،ثبات باطمة مف الناحية اإلجرائيةإعماؿ أثبات تضمنتيا إقناعتو عمى وسائؿ 
رءا لشدة رتكابو الجريمة المنسوبة إليو دبو الى إقراره بإالمتيـ الى التعذيب الذي قد يؤدي 

 (1).العذاب المسمط عميو
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لكف كيؼ يمكف االطالع الى أف القاضي احتـر ىذه المبادئ، وكيؼ يمكف الحكـ باف ما 
ليو أمر موضوعي ال تشوبو شائبة مف أثار الذاتية وما يترتب عنيا مف انحراؼ في إتوصؿ 
 السمطة؟

 تسبيب األحكام القضائية  
حكاـ القاضي المرتبطة باقتناعو، إذ يعتبر تسبيب األىذا ما يضمف ويسمح بمراقبة أعماؿ 

المشرع لتقييد حرية القاضي في االقتناع وىذا ما تنص   مف الضمانات القانونية التي أقرىا
 .مف ؽ إ ج 379عميو المادة 

كما أف تسبيب األحكاـ ىو شرط لموضوعية اقتناع القاضي، ويقصد باألسباب الحجج 
الحكـ، كما أف تسبيب الحكـ يضمف لممتيـ معرفة ألي سبب أديف  الواقعية التي يبنى عمييا

 .وصدر في حقو حكـ قضائي
ف تسبيب الحكـ ىو عمؿ عقالني يسمح لمقاضي بتفحص وسائؿ اإلثبات أأضؼ الى ذلؾ 

وىنا يكوف القاضي قد وصؿ الى قمة ،(1) بكؿ تمعف كما يسمح لو بانتقاد تفكيره ومنيجيتو
 .العدؿ وتصونوالموضوعية التي تخدـ 

ونشير الى أف تسبيب األحكاـ يتسع ويضيؽ وذلؾ حسب الجية القضائية المعنية، فأوجب 
القانوف تسبيب األحكاـ الصادرة في الجنح والمخالفات أما تمؾ الصادرة في الجنايات فال 

ؽ إ ج فضال عمى أف بعض  314تسبب ولكف يجب تضمينيا لمبيانات الواردة في المادة 
 (2).ير محترفيفقضاتيا غ

 :وحتى تكوف األسباب صحيحة مف الوجية القانونية يجب أف تتوافر فييا الشروط التالية

يتعيف عمى المحكمة إذا كاف حكـ اإلدانة إف تبيف الواقعة المستوجبة لمعقوبة  -
والعناصر القانونية لمجريمة المستخمصة منيا، وكذلؾ الظروؼ األخرى التي يعتد بيا 

 . تقدير العقوبة تشديدىا أو تخفيفياالمشرع في 
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 .يجب أف تكوف األسباب وافية تتضمف الرد عمى كؿ طمب أو دفع في الدعوى -
يجب أف تكوف األسباب واضحة جمية، ال تشوبيا شائبة مف غموض أو إبياـ، وال  -

 .تناقض فييا متماشية مع منطوؽ الحكـ
 .يجب أف يبنى الحكـ عمى األدلة التي طرحت عمى المحكمة -
بناء الحكـ عمى إجراءات صحيحة، فبطالف اإلجراءات يعادؿ بطالف تسبيب الحكـ  -

 .ومف ثـ الحكـ في حد ذاتو
إف ما يمكف استخالصو مف ىذا ىو أف وسائؿ اإلثبات ميما بمغت حجيتيا فإنيا تخضع 
في أخر المطاؼ إلى رقابة القاضي الذي يقـو بتمحيصيا وبناء اقتناعو عمييا، لكف نسير 

أف التطور العممي الحاصؿ في المجاالت التكنولوجية ومجاؿ العمـو  ىذا الصدد إلىفي 
سيا عمـ اإلجراـ ،إف ىذا التطور يمكف تسخيره لمكشؼ عف الحقيقة أماـ إلنسانية وعمى رأا

القضاء، الشيء الذي وسع مف أىمية الخبرة في اإلثبات الجنائي وجعؿ الفقياء يتوقعوف 
نظام ـ اإلثبات يتمثؿ في ظيور بوادر نظاـ إثبات عممي يخمؼ اؿفتح أفؽ جديدة في نظا

الحالي المعروف بنظام االقتناع الحر
(1)

. 
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لخاتمةا  
 :الخاتمة    

 
تم ذكره سابقا نخمص إلى القول أن المشرع الجزائري،قد أعطى  من خالل ما      

القاضي الجزائي حرية واسعة  في تكوين قناعتو من خالل األدلة المطروحة أمامو 
و المناقشات التي دارت في الجمسة وبحضور األطراف،إال ما نص في شأنو 

 القانون عمى خالف ذلك.

قرينة البراءة القاعدة في أساس إلقاء عبء إثبات أركان الجريمة وعدم تأسيس تعتبر 
دفوع المتيم عمى عاتق النيابة العامة، وذلك باعتبارىا جية إتيام ومدعي باسم الحق 
العام في الدعوى الجزائية، وبالنظر إلى الوسائل المقررة ليا قانونا لذلك فعمييا إذن من 

بت عكس أصل براءة المتيم غير أن إنفاذ ىذه القرينة بالنسبة منطمق تمك القرينة أن تث
لممتيم ال يعفيو مطمقا من اإلثبات، السيما عند إثارتو لجممة الدفوع القانونية أو 
الموضوعية التي ييدف من ورائيا إسقاط مسؤوليتو الجنائية في الدعوى، فيصبح ساعة 

لبينة عمى من ادعى وعمى من يدعي إذن مدعيا بدفعو تنطبق عميو القاعدة المدنية "ا
بدفوعو أن يثبتيا" و التي تعتبر أساس في إلقاء عبء اإلثبات عمى عاتقو ليكون إثرىا 
مجبرا عمى إثبات ما يدعيو من دفوع ال مخير، إال أن إنفاذ ىذه القاعدة المدنية األصل 

ال استقرار عمى نظام اإلثبات في المواد الجزائية في غياب التنظيم التشريعي ليا 
بشأنيا لدى الفقياء بين مؤيد عمى أساس تشابو نظام اإلثبات في الدعويين المدنية 

  .والجزائية، ومعارض لذلك بالنظر إلى اختالفيما من حيث موضوع وىدف كل منيا

وان  نهيب بالقضاء أن يفتح أبوابو لهذه األدلـــة العلميةلمتطور العممي رة ومساي   
يأخذ بـــيا كوسائل عممية حديثة مبنية عمى أسس موضوعية رصينة ولكن أمام ىذه 
األدلة ينبغي أن ال  تتالشى سمطة القاضي فــي تقدير قيمتيا,واليمكن االتجاه في 
ىذا المجال إلى القول بأنو وفي ظل نظام األدلة العمـــمية سيحل الخبير مــــحل 

ال قناعة القاضي الكننا نقول أن نظام ’ الحاسم  القاضي فيجعل رأي الخبير ىو



 

لخاتمةا  
األدلـة العممية اليتنـــــافى وسمطة القاضي الجزائي في تقييميا ذلك أن ىذه  األدلــــــة 
سوف تكفل لمقاضـي وسائل فعالة في كشـف الحقيقة .ألنو وميـــــما كانت كفاءة 

عن تحقيق العدالة ىذه الخبير ودقة نتائجو وموضوعيتيا فإنيا ستبقي قاصــرة 
اليدركو إال القاضي، ويتم ىذا الحس  مختصا االخيرةالتي تستمزم في إيجادىا حسا

من خالل التكوين العممي والقضائي الرفيع الذي تنيــــض بو مؤسسات عممية 
وقضائية . ليكون ذلك أســـاســا رصينا في التقدير السميم لألدلة والذي عبره يصــــــــل 

و المفترض عدالتو ليكون عنوانا لمحقـــــيقة فتتطابق الحقيقة القــضائية مع بحكـــم
الحقيقة الواقـعية فعمى القاضي يقع واجب التزود بالمعارف العممية و الفنية التي 
يطبقيا عمى معارفو القانونية فيو الذي يراجع عمل الخبير و الرأي الذي  أبداه 

العمم وىذا ما يبرر تسمية القاضي بخبير  لمتحقيق من مدى تطابقو مع مقتضيات
 الخبراء  .
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لخاتمةا  
 :الخاتمة    

 
تم ذكره سابقا نخمص إلى القول أن المشرع الجزائري،قد أعطى  من خالل ما      

القاضي الجزائي حرية واسعة  في تكوين قناعتو من خالل األدلة المطروحة أمامو 
و المناقشات التي دارت في الجمسة وبحضور األطراف،إال ما نص في شأنو 

 القانون عمى خالف ذلك.

قرينة البراءة القاعدة في أساس إلقاء عبء إثبات أركان الجريمة وعدم تأسيس تعتبر 
دفوع المتيم عمى عاتق النيابة العامة، وذلك باعتبارىا جية إتيام ومدعي باسم الحق 
العام في الدعوى الجزائية، وبالنظر إلى الوسائل المقررة ليا قانونا لذلك فعمييا إذن من 

بت عكس أصل براءة المتيم غير أن إنفاذ ىذه القرينة بالنسبة منطمق تمك القرينة أن تث
لممتيم ال يعفيو مطمقا من اإلثبات، السيما عند إثارتو لجممة الدفوع القانونية أو 
الموضوعية التي ييدف من ورائيا إسقاط مسؤوليتو الجنائية في الدعوى، فيصبح ساعة 

لبينة عمى من ادعى وعمى من يدعي إذن مدعيا بدفعو تنطبق عميو القاعدة المدنية "ا
بدفوعو أن يثبتيا" و التي تعتبر أساس في إلقاء عبء اإلثبات عمى عاتقو ليكون إثرىا 
مجبرا عمى إثبات ما يدعيو من دفوع ال مخير، إال أن إنفاذ ىذه القاعدة المدنية األصل 

ال استقرار عمى نظام اإلثبات في المواد الجزائية في غياب التنظيم التشريعي ليا 
بشأنيا لدى الفقياء بين مؤيد عمى أساس تشابو نظام اإلثبات في الدعويين المدنية 

  .والجزائية، ومعارض لذلك بالنظر إلى اختالفيما من حيث موضوع وىدف كل منيا

وان  نهيب بالقضاء أن يفتح أبوابو لهذه األدلـــة العلميةلمتطور العممي رة ومساي   
يأخذ بـــيا كوسائل عممية حديثة مبنية عمى أسس موضوعية رصينة ولكن أمام ىذه 
األدلة ينبغي أن ال  تتالشى سمطة القاضي فــي تقدير قيمتيا,واليمكن االتجاه في 
ىذا المجال إلى القول بأنو وفي ظل نظام األدلة العمـــمية سيحل الخبير مــــحل 

ال قناعة القاضي الكننا نقول أن نظام ’ الحاسم  القاضي فيجعل رأي الخبير ىو



 

لخاتمةا  
األدلـة العممية اليتنـــــافى وسمطة القاضي الجزائي في تقييميا ذلك أن ىذه  األدلــــــة 
سوف تكفل لمقاضـي وسائل فعالة في كشـف الحقيقة .ألنو وميـــــما كانت كفاءة 

عن تحقيق العدالة ىذه الخبير ودقة نتائجو وموضوعيتيا فإنيا ستبقي قاصــرة 
اليدركو إال القاضي، ويتم ىذا الحس  مختصا االخيرةالتي تستمزم في إيجادىا حسا

من خالل التكوين العممي والقضائي الرفيع الذي تنيــــض بو مؤسسات عممية 
وقضائية . ليكون ذلك أســـاســا رصينا في التقدير السميم لألدلة والذي عبره يصــــــــل 

و المفترض عدالتو ليكون عنوانا لمحقـــــيقة فتتطابق الحقيقة القــضائية مع بحكـــم
الحقيقة الواقـعية فعمى القاضي يقع واجب التزود بالمعارف العممية و الفنية التي 
يطبقيا عمى معارفو القانونية فيو الذي يراجع عمل الخبير و الرأي الذي  أبداه 

العمم وىذا ما يبرر تسمية القاضي بخبير  لمتحقيق من مدى تطابقو مع مقتضيات
 الخبراء  .

 
 



 

 

 
 

 

 مقدمت
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 .عبء اإلثباث وقرينت البراءة: الفصل الثاني

 .عبء اإلثباثمفهوم : المبحث األول

 .عبء اإلثباث تعريف: المطلب األول

 .الجهت التي يقع عليها عبء اإلثباث: المطلب الثاني
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 .الدليل العلمي في االثباث الجزائي: الفصل الثاني

 .ماهيت الدليل العلمي: المبحث األول

 .مفهىم الدليل العلمي: المطلب األول

 الىسائل العلميت الحديثت في االثباث الجزائي: المطلب الثاني 

 .للدليل العلميالقيمت القانىنيت :المبحث الثاني
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 المذكرة مــلخص
وفي الدعاوى الجزائية ىو كل ما يؤدي إلى ثبوت ، اإلثبات ىو كل ما يؤدي إلى ظيور الحقيقة

وقوع  يقع عبء اإلثبات في الدعاوى الجزائية عمى عاتق االتيام ويجب أن يتناولو  ،  إجرام المتيم
العناصر المكونة لمجريمة  الجريمة وتدخل المتيم في ارتكابيا وعمى النيابة أن تثبت توفر جميع

 .سواء أكانت مادية أم معنوية
التي ال تدخل تحت  أن تقدير األدلة يرجع فيو إلى اقتناع القاضي فيو من المسائل الموضوعية

الحكم عمى بيان الواقعة واألسباب  رقابة محكمة النقض. ولكن ىذا ال يمكنو من وجوب اشتمال
 التي بنى عمييا القاضي اقتناعو 

التي تقدر بيا مقدما  معناىا استبعاد األدلة القانونية أي تمك األدلة المصطنعةإن حرية االقتناع 
القاضي يحكم بشعوره ووجدانو بل يجب  قيمة كل عنصر من عناصر اإلثبات ولكنيا ال تعني أن

البحث والتفكير ويخضع فيو ىو نفسو لقواعد المنطق  عميو أن يكون اقتناعو بعمل ينطوي عمى
ديم اإلثبات الكافي في أية دعوى كانت من جانب يترتب عمى عدم تق، و  عيواالستنتاج الطبي

الجزائية بنوع  إخراج المدعى عميو من الدعوى " وىذه القاعدة يجب إتباعيا في المواد المكمف بو
يجوز الحكم عميو بعقوبة ما بل يجب  خاص" فطالما أنو لم يقدم الدليل القاطع عمى إدانة المتيم ال

المتيم ال تجوز إقامة  وال محل إلزامو بشيء من المصاريف، ومتى حكم ببراءةالحكم ببراءتو 
ما يصدر من قرارات من جيات الحكم أما  الدعوى عميو ثانية من أجل الجرم نفسو وىذا يطبق عمى

مة إذا ألغى األوراق فال يمنع من العود إلى إقامة الدعوى العا األمر الذي يصدر من النيابة بحفظ
الدعوى  ىذا األمر أو إذا ظيرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة النائب العام
 .أدلة جديدة

والتطورات اليامة في  كشف التقدم التكنولوجي والتطور العممي عن حدوث الكثير من التغيرات
عالم الجريمة، وذلك باستخدام طمس م مجال البحث عن مرتكبي الجرائم الذين يحرصون دائما عمى

المتطورة التي فاقت في بعض األحيان إمكانات األجيزة المعنية  التقنيات العالية والوسائل الفنية
عن  الجريمة ذاتيا مما ضاعف صعوبة كشفيا، فأصبحت ىناك تعددية في تقنيات الكشف بمكافحة

التطورات العممية  يق الجنائي منالجريمة بطرق عممية ووسائل مستحدثة، فاستفادت وسائل التحق
 .مسرح الجريمة  والتكنولوجية، خاصة من واقع األثار المادية المختمفة في

 .حرية االقتناع /.2الدعاوى الجزائية  /1    : الكلمات المفتاحية
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