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 االهداء

 لمن ترٌحنً بنظرة من عٌنٌها

 لؽالٌتً لمالذي لروحً

نعٌم فً لمساتهالمن ال  

 لمن أهوى سماع ضحكاتها

لمن الجنة تحت قدمٌها   

 ألمً

 لمن أعتبرهم سٌاج األمان

 لمن منحونً فً هذه الدنٌا الكثٌر من الحنان 

مكان أي لمن ال قدرة لً على العٌش دونهم فً  

 لعابلتً وأحبتً

 أهدي هذا العمل لمحبوبتً 

 لتوأم روحً ألختً ؼالٌتً

 إلى من منحتنً كل االهتمام

 لمن ساندتنً فً هذا المجال

 لؽالٌتً حمو نورة

 

 

 

  



 

 

 الشكر

على فضابلك اللهم لك الحمد و لك الشكر  

 و نعمتك بأن بصرتنا بمعرفة العلم و نور الفهم

 فالحمد هلل على توفٌقه لنا و منحنا قوة االرادة و الصبر

 لتحمل هذا العمل الى نهاٌته

الشكر لألستاذ الكرٌم جزٌل أتقدمو   

 ٌحً عبد الحمٌد إلشرافه على دراستً

 وعلى كافة اإلرشادات التً أمدنً بها

دعمنً بهاوالمعلومات التً   

 وكذا لكافة األسرة الجامعٌة

 التً ساهمت فً تكوٌنً العلمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 ناةتسعى التشرٌعات الجزابٌة دابما وأبدا لكشؾ الحقٌقة وتوقٌع العقاب على الج     

ومن بٌن هذه التشرٌعات ٌسموا قانون اإلجراءات الجزابٌة بهذا الهدؾ الذي تقوم به 

السلطات المكفول لها ذلك عن طرٌق الدعوى الجزابٌة، والكشؾ عن الحقٌقة ال ٌتم 

تثبت براءة المتهم أو تثبت التهمة علٌه، فنجد كافة اإلجراءات الجزابٌة  دون األدلة التً

 .بات الحقٌقة وإقامة الدلٌل الذي ٌبنً علٌه القاضً حكمهتهدؾ أساسا لكٌفٌة إث

 كان وال زال االثبات فً المواد الجزابٌة موضوعا هاما لدىإنطبلقا من هذا      

فهو ٌهدؾ للوصول لحقٌقة الجرابم من حٌث  ،لقانونٌةالباحثٌن فً مجال العلوم ا

اءته منها فً كافة مراحل وقوعها أو عدم وقوعها، ومن حٌث إسنادها إلى المتهم أو بر

 .الدعوى الجزابٌة

فبل شك إذن أن نظرٌة اإلثبات هً المحور الذي تدور حوله قواعد اإلجراءات      

الجزابٌة من لحظة وقوع الجرٌمة حتى صدور الحكم بشأنها، والحكم الجزابً هو نتٌجة 

 .تقدٌر األدلة ة الممنوحة إلٌه فًتحلٌل قانونً ٌؤدٌه القاضً الجزابً بمقتضى السلط

للوصول للحقٌقة والتعرؾ والدلٌل الجنابً هو الوسٌلة األساسٌة التً تدفع بالقاضً      

على حٌثٌات الجرٌمة ونسبتها للمتهم، وهو أٌضا األساس الداعم لتكوٌن القناعة 

الشخصٌة للقاضً لٌبنً حكمه على الٌقٌن بما لدٌه من سلطة ممنوحة فً فحص الدلٌل 

 .ه ومبلبمته للموضوع المبحوث فٌهوتقدٌر قٌمت

هذا وقد تتنوع األدلة الجنابٌة حسب أهمٌتها فً مجال االثبات الجنابً، فهً لٌست      

واحدا وال حتى فً مكانة واحدة ومن بٌن أدلة االثبات التً استقر علٌها الفقه والقضاء 

و أحد أهم هذه ه الخبرة، واالعتراؾ االعتراؾ، الشهادة، المحررات، القرابن،: نجد

 .األدلة حٌث ٌعتبر أكثر وسٌلة ٌلجأ إلٌها القضاة لتكوٌن قناعتهم حول الوقابع اإلجرامٌة

فاالعتراؾ من أقدم األدلة استعماال وأكثرها تأثٌرا فً المسابل الجزابٌة، ذلك لما      

 .االثباتستؽناء عنها فً فهو وسٌلة ال ٌمكن اال ،لها من قوة ثبوتٌة أمام المحاكم

 ثبات إدانتهإفلبلعتراؾ صلة وثٌقة بحرٌة الفرد، فاألصل فً االنسان البراءة حتى      

السٌما فً المواد الجزابٌة لذا قٌدته التشرٌعات الجزابٌة وأحاطته بسٌاج من الشروط 

 .مشروعٌتهلكفالة 

ومكانة خاصة  إذ ٌعتبر اعتراؾ المتهم أهم أدلة االثبات منذ القدم فله أهمٌة كبٌرة     

ألنه سٌد األدلة وملكها، وال خبلؾ فً أن اعتراؾ المتهم بجرمه فً أي مرحلة من 

مراحل الدعوى، وهً إما إجراءات جمع االستدالالت أو التحقٌق أو المحاكمة، ولكونه 

بالمتهم فإنه رؼم ذلك ٌثٌر عدة أمور توهن من  الدلٌل األمثل ذو األثر فً إنزال العقوبة



العدول عنه أو ثبوت صدوره إثر إجراءات باطلة مما ٌفقده أهمٌته التدلٌلٌة  قوته خاصة

 .وقوته االقناعٌة

 ففً البحث عن أدلة الحدث االجرامً ؼالبا ما ٌتم المساس بالحرٌات الفردٌة للمتهم   

فهو قد ٌذهب طابعا أو مضطرا لبلعتراؾ على نفسه بارتكاب الجرٌمة وأثناء هذا 

مٌة االعتراؾ كدلٌل ٌسقط عن المتهم قرٌنة البراءة األصلٌة مما االعتراؾ تبرز أه

 .ٌستلزم دوما إحاطة االعتراؾ بضمانات سبلمته قانونا وتكفل صدقه واقعا وعمبل

وقع اختٌارنا لهذا الدلٌل وجعلناه موضوع دراستنا نظرا ألهمٌته فً مجال االثبات      

تمٌز عن باقً األدلة بصدوره من الجزابً، فله دور حاسم فً الدعوى الجزابٌة ي

الشخص ذاته، وفً المقابل خضوعه للسلطة التقدٌرٌة الممنوحة للقاضً، األمر الذي 

ٌضعؾ مع تطور العلم الجنابً وعلم النفس بحٌث أصبح ال ٌكشؾ دوما الحقٌقة جعله 

نتٌجة تأثٌرات مختلفة تعترض سبٌل المعترؾ تجعله بعٌدا عنها، كما اعتبره المشرع 

 .خضع فً تقدٌر قٌمته لحرٌة القاضًباقً أدلة االثبات يك

سلطة القاضً فً جعل المشرع من االعتراؾ دلٌبل قانونٌا له حجٌة قاطعة تقٌد      

، وألزم على القاضً أن ٌكون على دراٌة كافٌة بماهٌة وحجٌته لدرجة التً تقدٌره

 .تجعل سلطته التقدٌرٌة مبنٌة على أسس موضوعٌة

االعتراؾ كدلٌل حساسٌة وخطورة، وآثار ونتابج من شأنها خلق نوع من  لحجٌة     

التناقض وعدم التبلزم بٌن رؼبة المتهم فً االفبلت من العقاب وبٌن تطوٌق ذاته 

وإحاطتها بدلٌل إدانة مما ٌثٌر العدٌد من الجدل فً أروقة المحاكم الجزابٌة باختبلؾ 

 .درجاتها عند تنفٌذ العقاب

 عأهمٌة الموضو

 .أهمٌة االعتراؾ كدلٌل إثبات 1

 .اإلجراءات والوسابل الؽٌر القانونٌة المؤدٌة لبلعتراؾ 2

 .االجراءات الؽٌر القانونٌة التً ٌتم اللجوء لها النتزاع االعتراؾ 3

 .دور االعتراؾ فً تحقٌق العدالة 4

 .حجٌة االعتراؾ فً المادة الجزابٌة وكٌفٌة تجزبته 5

 إشكالٌة البحث

لدراسة كل النقاط السالفة الذكر وإعطاء نتابج علمٌة لها ٌنتهً بنا المطاؾ لطرح     

 :اإلشكالٌة اآلتٌة



 فٌما تتجلى حجٌة االعتراؾ فً المسابل الجزابٌة وماهو أثره فً االثبات الجزابً؟    

طرحنا لئلشكالٌة ٌوقض فً أذهاننا مجموع من التساؤالت الً تفرض علٌنا      

 :عنها وهً كاآلتً االجابة

ما شروط صحة االعتراؾ ؟، ما هً عناصر االعتراؾ ؟، بما ٌتمٌز االعتراؾ      

 .ما هو أثر االعتراؾ فً المواد الجزابٌة ؟عن االدلة المشابهة له ؟، 

 هدؾ الدراسة

تهدؾ دراستنا لبلجابة عن االشكالٌة المطروحة و التساؤالت التابعة لها ومناقشتها،      

 :من خبلل هذه الدراسة لتحقٌق االهداؾ اآلتٌة وأسعى

 .إثراء مكتبتنا بدراسة متخصصة عن االعتراؾ 1

 .توسٌع دابرة معارفً القانونٌة من الجانب الجنابً و المتعلقة بنظرٌة االثبات 2

 .تبٌان أهمٌة االعتراؾ كدلٌل من أدلة االثبات الجزابً 3

 .تحدٌد شروط صحة االعتراؾ 4

 السابقةالدراسات 

لبلجابة عن االشكالٌة و بلوغ أهداؾ الدراسة اعتمدت على دراسات انجزت من      

و المتمثلة فً بعض الكتب القانونٌة، و على رأسها كتاب نصر الدٌن مروك قبل 

المتخصص باالعتراؾ و المحررات، و الكتاب الثانً لمراد أحمد العبادي و عنوان 

االثبات، إضافة لمجموعة من الكتب التً تطرقت كتابه اعتراؾ المتهم و اثره فً 

 .لموضوع االعتراؾ بشكل عام، أو فً شكل نقاط متفرقات

 منهج البحث

، والذي بالتركٌز على الجانب العملً منهنا فً دراستنا هذه المنهج الوصفً اتبع    

لتبٌان مدى سلطة  فرضته طبٌعة الموضوع، فنحن من خبلل هذه الدراسة سنسعى

 .لتعامل مع االعتراؾفً ا القاضً

 خطة البحث

قسمناه وتوضٌحه أكثر موضوع حجٌة االعتراؾ فً المادة الجزابٌة  لتعمق فً دراسة 

والذي  ،لفصلٌن، وذلك من خبلل تحدٌد االعتراؾ فً المادة الجزابٌة فً الفصل األول

خاص بدوره جزبناه لمبحثٌن األول خاص بمفهوم االعتراؾ فً المادة الجزابٌة والثانً 

  .شروط صحة االعتراؾ فً المادة الجزابٌةب



 الجزابًحجٌة االعتراؾ وأثره فً االثبات  أما الفصل الثانً خصصناه لدراسة     

فً المادة الجزابٌة أما  وقسمناه هو الثانً لمبحثٌن، األول تحت عنوان حجٌة االعتراؾ

 .الثانً ألثر االعتراؾ فً المادة الجزابٌة

ي بلؽناها جراء سنحاول وضع النتابج والتوصٌات التوفً ختام هذه الدراسة      

 .جٌة االعتراؾ فً المادة الجزابٌةوالبحث فً موضوع ح التعمق
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 الفصل األول

المواد ماهٌة االعتراؾ فً 

 الجزابٌة
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عتراؾ فً المادة الجزابٌةاالمفهوم  : الفصل األول  

هتمام  االٌجب و علٌه  ،ت إدانته بحكم باتاثببراءة حتى التفترض فً االنسان       

ففً كثٌر من األحٌان ٌتم المساس  ،فٌر الضمانات البلزمة لسبلمتهاباألدلة الجنابٌة و تو

ختبلفها فً نوعها و فاألدلة رؼم ا ،للمتهم أثناء البحث عن األدلة بالحرٌات الفردٌة

 .الؽرض و هو الوصول للحقٌقة ونسبتها للمتهمأهمٌتها تتحد من حٌث 

عتراؾ  كدلٌل من المتهم قد ٌتقدم مقرا على نفسه بارتكاب الجرٌمة و هنا ٌبرز اال     

 ، لذا كان البد من إحاطتهعن نفسه قرٌنة البراءة األصلٌة أدلة اإلثبات ٌسقط به المتهم

نت له أهمٌة بالؽة فً كاكان صحٌحا فاالعتراؾ إن ، بضمانات سبلمته القانونٌة

 .اإلثبات

د مختلؾ عتراؾ فً المادة الجزابٌة علٌنا تحديفً البداٌة وقبل التطرق لحجٌة اال     

ذلك سٌتحقق بالتطرق لنصوص القانونٌة و ما إستقر علٌه الفقه و المفاهٌم المتعلقة به  و

ا تحدٌد الدلٌل حاولن ولبلوغ قٌمة هذا ،د هذا الدلٌل و قٌمته الثبوتٌةالقضاء لمعرفة مقاص

 .مفهومه فً المبحث األول

و لٌطمبن القاضً لسبلمة اعتراؾ المتهم بالجرٌمة التً ارتكبها أو شارك فً     

ت إلراحة ضمٌر المحقق و رتكابها البد من أن ٌكون قابما على شروط تسهل اإلجراءاا

و تأثٌر أو ؼالبا ما تحٌط الشبوهات باالعتراؾ الرتباطه بتعذٌب أ إذ ،القاضً

، لذا تطرقنا لشروط صحة نونٌةضطراب عقلً أو نفسً فٌكون ولٌد إجراءات ؼٌر قاا

 .عتراؾ فً المواد الجزابٌة فً المبحث الثانً اال

 المقصود باالعتراؾ فً المواد الجزابٌة : األولالمبحث 

العمومٌة عتراؾ هو أقوى أدلة اإلثبات تأثٌرا لكونه ٌرتبط بأحد أطراؾ الدعوى اال     

بالجهد المبذول من قبل المحققٌن  ارتباطهوكذا  ،و المتهم والذي ٌنسب الجرم لنفسههو

 .هار الحقٌقة وتقرٌر مصٌر الدعوىإلظ

وتطبٌق العقوبة  ،لدعوى الرامٌة لتقرٌر مسؤولٌتهعتراؾ دلٌل فً ابما أن اال      

لقاضً نفسه محتارا أمام ٌجد ا ،على الفعل المعترؾ به على نفسه المقررة علٌه قانونا

 . وذلك لما تحتمله من شبوهات أحٌانا ،األقوال التً أدلى بها المعترؾ

ٌتوجب على القاضً تفسٌر األقوال المعترؾ بها لكشؾ سرها و تقٌٌم مدى        

ترقى للمدلول القانونً  أم هً مجرد إدعاءات ال ،اعترافا بالمعنى الحقٌقً اعتبارها

 .لبلعتراؾ
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 ،حث ألربعة مطالبفً مجال اإلثبات قسمنا هذا المبمراعاة ألهمٌة االعتراؾ       

فً و لقٌام مشروعٌته  بٌعته القانونٌة فً المطلب األول،عتراؾ وطسنحدد مفهوم اال

 .       وهً ما سنحددها فً المطلب الثانًعلى أركان اإلثبات الجزابً ٌجب أن ٌقوم 

وإلزالة الؽموض  ألنواع سنعددها فً المطلب الثالث،عتراؾ ٌنقسم حسب أهمٌته االو 

 .لة المشابهة له فً المطلب الرابعتمٌٌزه عن بعض األد ارتأٌناعتراؾ عن اال

 تعرٌؾ االعتراؾ وطبٌعته القانونٌة : وللمطلب األا

أحد  عتبارهو ا تراؾ فً مجال اإلثبات الجزابًعباألخذ باألهمٌة التً ٌكتسبها اال     

ثم  ،د تعرٌؾ االعتراؾ فً الفرع األولو علٌه نحد ،طرق اإلثبات و أدفعها حجة

 .لت تحدٌد طبٌعته فً الفرع الثانًالتً حاو لآلراءطبٌعته القانونٌة باإلشارة 

 تعرٌؾ االعتراؾ فً المادة الجزابٌة: الفرع األول

فهو  ،فقهاء القانون الوضعًعانً لدى عتراؾ لفظ ٌحمل فً ثناٌاه عدة ماال      

 باالعتراؾلكن من الصعب األخذ  ،اإلنكارعن  االبتعادوصؾ مصدره المصارحة و 

ٌد المدلول إذ البد من تحد ،ة المراد منه فً المٌدان الجزابًكدلٌل بعموم اللفظ قبل معرؾ

 .اللؽوي و القانونً لبلعتراؾ والوقوؾ على مختلؾ آراء فقهاء القانون الجنابً

 عتراؾ المدلول اللؽوي لال: ال أو

ى النفس و اإلقرار بالحق ٌعنً عتراؾ بالذنب و اإلقرار به علٌعنً اال"       

"عتراؾ به اال
1

 واالعتراؾ ،نا ال أقر بهأنا ال أعترؾ بهذا القول أي أ"وقولهم   ،

"بالجمٌل عرفانه
2

. 

 :به، ٌقالاعترؾ بالشًء أقر " :الوسٌطو فً معجم  اإلقرارعتراؾ لؽة هو اال      

"اعترؾ بذنبه
3

. 

، وٌعرؾ ٌقول اعترفت بالشًء، إذن أثبته" اإلثباتعتراؾ كذلك معنى ٌتضمن اال

"بهر قراأٌضا اإلذعان بالحق و اإل
4

  

 
                                                           

، نقبل 427، ص 1987المصرٌة العامة للكتاب، ، الهٌبة (مختار الصحاح ) بن أبً بكر عبد القادر الرازي  محمد 1

.36، ص 2005عن مراد أحمد فبلح العبادي، اعتراؾ المتهم وأثره فً االثبات، دار الثقافة للنشر، عمان،   

، 198حسن سعٌد الكرمً، الهادي إلى لؽة العرب، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األولى، الجزء الثالث، ص  2

.36الح العبادي ،المرجع نفسه ،صنقبل عن مراد الؾ  

، ص 2001نجٌمً جمال، إثبات الجرٌمة على ضوء اإلجتهاد القضابً، دار هومة للنشر و والتوزٌع، الجرابر،  3

157.  

.159، صثبات فً الفقه الجنابً اإلسبلمً، دار الشروق، نظرٌة اإلأحمد فتحً بهنسً 4  
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 المدلول القانونً لالعتراؾ :ثانٌا 

شأنه عتراؾ اال":من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري  213تنص المادة       

"كشأن جمٌع عناصر اإلثبات ٌترك لحرٌة تقدٌر القاضً
1

. 

عتراؾ أو ح أن المشرع الجزابري لم ٌعرؾ االبالتمعن فً نص المادة ٌتض      

ع الشخصً األخرى ٌخضع لئلقتنا كسابر األدلة، إنما بٌن أنه الطرٌقة التً ٌتم بها

من قانون اإلجراءات  428المادة ، هذا ما أشار إلٌه كذلك المشرع الفرنسً فً للقاضً

يالجزابٌة الفرنس
2

. 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة  271و أخذ به المشرع المصري فً المادة      

المصري
3

. 

( الوقابع)عتراؾ هو اإلقرار بالتهمة و لٌس بالفعل ردنً اعتبر االأما المشرع األ      

من قانون أصول  2فقرة  172ة و هذا ما نصت علٌه الماد التهمه،الذي تقوم علٌه 

المحاكمات الجزابٌة األردنً
4

. 

 المدلول الفقهً لإلعتراؾ :  ثالثا  

المتهم  رإقرا"  : ، فالبعض عرفه بأنهرالفقه على تعرٌؾ واحد لئلعتراؾلم ٌستق      

على نفسه بصحة إرتكابه التهمة المسندة إلٌه و هو سٌد األدلة  وأقواها تأثٌرا فً 

"نحو اإلدانة  اتجاههنفس القاضً و إدعابها إلى 
5

 . 

اإلعتراؾ عمل إرادي ٌنسب به المتهم إلى نفسه : " أما البعض األخر ٌرى       

"وقابع معٌنة تتكون بها الجرٌمة  ارتكاب
6

.  

ٌتضح من خبلل التعرٌفات السالفة الذكر أن اإلعتراؾ هو إقرار المتهم على نفسه      

، و هو كؽٌره من أدلة اإلثبات متروك لتقدٌر قضاة كل أو بعض الوقابع المنسوبة إلٌهب

 .من قانون اإلجراءات الجزابٌة 213الموضوع وفق المادة 

 
                                                           

.لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة، المعدل والمتمما 1966ٌونٌو  08المؤرخ فً  155-66األمر رقم  1  

 2 art 428 <l aveu comme toute élément de preuve, est laisse la labre appréciation des juges >. 
.37مراد أحمد فبلح العبادي، مرجع سابق، ص  3   

.37مراد أحمد فبلح العبادي ، مرجع سابق ،ص  4  

 ،مصر ،الفكر و القانون للنشر و التوزٌعدار  ،الدفوع فً االستجواب و االعتراؾ أحكام ،مصطفى مهدي هرجة 5

.58ص  ،2006  

االعتراؾ و  ،الكتاب األول ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً، أدلة اإلثبات الجنابً نصر الدٌن مبروك، 6

.32ص الجزء الثانً،  ،المحررات  
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 الطبٌعة القانونٌة لالعتراؾ : الفرع الثانً

عمبل قانونٌا  اعتبرهو منهم من ، قانونٌااعتبر االعتراؾ تصرفا بعض الفقه      

عمبل إجرابٌا و  باعتبارهعتراؾ بٌن اال التمٌٌزبالمعنى الضٌق و البعض اآلخر حاول 

 .و هذا ما سنحاول التطرق إلٌه بًعمبل ؼٌر إجرا باعتباره

 عتراؾ كتصرؾ قانونً اال :أوال 

لى اآلثار عتراؾ تصرؾ قانونً ألن المعترؾ تتجه إرادته إٌرى بعض الفقه أن اال     

المترتبة على اإلعتراؾ
1

. 

عتراؾ فً المسابل الجزابٌة لسلطان اإلرادة مثله مثل اإلقرار المدنً و ٌخضع اال     

ترؾ ٌكون إلرادة المع ٌترتب عن ذلك أن جمٌع اآلثار التً ٌرتبها القانون على الفعل

ك عتراؾ أٌضا باآلثار المترتبة عن تلإلى االأي أن إرادة المعترؾ تتجه  ،دخل فٌها

و عتراؾ بالوصؾ و الجزاء المترتب عن تصرفه الوقابع الصادرة عنه و منها اال

 .عتراؾ الصادر عنهتحمل عواقب اال

لتً تخص ا ،المدنًالمقررة فً القانون  أن القواعد العامة باعتبار أنتقد هذا الرأي     

فهو لٌس بحجة قاطعة وال دخل  ،لجزابٌةاإلقرار ال تنطبق على االعتراؾ فً المسابل ا

 .اآلثار القانونٌة الناتجة عن فعلهإلرادة المعترؾ فً إحداث 

 عتراؾ عمل قانونً بالمعنى الضٌق اال :ثانٌا 

لٌس تصرؾ لمعنى الضٌق و عتراؾ عمل قانونً باٌرى أصحاب هذا الرأي أن اال     

المعترؾ عتراؾ و لٌس إلرادة حده من ٌرتب اآلثار القانونٌة لبلألن القانون و ،قانونً

 .دخل فً تحدٌد هذه اآلثار

عتراؾ فاآلثار القانونٌة لبل ،عتراؾو من ٌملك سلطة تقدٌر االكما أن القاضً ه     

هنا قاصر على العمل  دور اإلرادةو ،لشخصرتبها القانون بؽض النظر عن إرادة ا

ه اآلثار بعٌدا عن إرادة المعترؾأما القانون فهو الذي ٌتولى تحدٌد هذ ،دون آثاره
2

. 

 عتراؾ كعمل إجرابً و ؼٌر إجرابً اال :ثالثا 

خر ب من الفقه الطبٌعة القانونٌة لبلعتراؾ من جانب انه عمل إجرابً و احدد جان     

بٌةبالخصومة الجزا عن صلة هذا العمل بالبحث ؼٌر إجرابً
1

إن كان له أثر فً  ،

 . فهو عمل إجرابً ،انقضابهاتعدٌلها أو نشوبها و

                                                           

االعتراؾ و  ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مبروك 1

. 35ص  الجزء الثانً، مرجع سابق المحررات،  

.20ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكٌم سٌد سلٌمان 2   
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 عتراؾ لنظرٌة البطبلن فً قانون ة هذا البحث تبرز فً مدى خضوع االأهمًو     

(161-157)اإلجراءات الجزابٌة حسب المواد 
2

أن ال ٌصٌب ؼٌر األعمال  باعتبار ،

تكون ؼٌر صحٌحة أو ؼٌر  فإنها األعمال المخالفة للقانونرها من اإلجرابٌة أما ؼً

 :عمل إجرابً فإنه ٌنقسم إلى قسمٌنعتراؾ كبالنسبة لبلمشروعة، و

 االعتراؾ كعمل إجرابً(أ

عتراؾ أثناء الخصومة الجنابٌة والتً التنشأ إال بتحرٌك الدعوى ٌصدر هذا اال     

عتراؾ أو صدوره خارج الخصومة كاالالحكم مام قاضً التحقٌق أو قضاة أ ،مٌةالعمو

 .االستدالالتالصادر فً مرحلة جمع 

 عتراؾ كعمل ؼٌر إجرابًاال(ب

قاضً المدنً فً الدعوى عتراؾ أمام العتراؾ خارج الخصومة كاالر هذا االٌصد     

عتراؾ الصادر خارج الخصومة أمام إحدى المجالس القضابٌةأو اال ،المدنٌة
3

وعلى  ،

ي ال باعتباره عمل ؼٌر إجرائعتراؾ ٌا فإن االاعتباره عمبل إجرائبعتراؾ عكس اال

كأن ٌصدر أمام محكمة  ،سٌرها أو تعدٌلها أو انقضابها ٌؤثر فً نشوء الخصومة أو

 . مختصة بالنظر فً الدعوى العمومٌةؼٌر 

 عتراؾ فً المادة الجزابٌةعناصر اال: مطلب الثانً ال

ر من المتهم على إرتكابه للوقابع عتراؾ هو إقرامن خبلل التعرٌؾ ٌتبٌن أن اال     

العتراؾ أن ٌنسب لذاته ٌتعٌن على من صدر منه ا ،سببا لدعوى جرامٌة التً تكوناإل

علٌه فالعناصر البلزمة و ،قٌام المسؤولٌة الجزابٌة علٌه بما ٌترتب علٌه الواقعة،هذه 

ضوع االعتراؾ واقعة المتهم نفسه أو أن ٌكون موعتراؾ هً أن ٌصدر من لوجود اال

 .إجرامٌة

فمنهم من ٌضٌؾ إلٌها عنصرٌن  ،لكالقانون الجنابً بخصوص ذ إتفق فقهاء     

عتراؾ ذات أهمٌة فً ،أن تكون الواقعة موضوع االسبق فتشمل باإلضافة إلى ما

الدعوى و أن تكون الواقعة مقدرة لمسؤولٌة المتهم أو تشدٌدها
4

والبعض اآلخر أدرج  ،

                                                                                                                                                                             

مجموع األعمال التً تبدأ بتحرٌك الدعوى الجنابٌة بقصد الوصول إلى إثبات الجرٌمة :"  بٌة هًالخصومة الجزا 1

لكتاب األول ا ،ابًأدلة اإلثبات الجن ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك  ،"و المعاقبة الجانً 

.36ص  الجزء الثانً، مرجع سابق ،االعتراؾ و المحررات  

.ن اإلجراءات الجزابٌة المعدل و المتمم، مرجع سابقالمتضمن قانو 155-66األمر رقم  2  

34ص  ،محمد سكٌكر، مرجع نفسه 3  

.32ص  ،مرجع سابق ،هرجةمصطفى مجدي  4  
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و من بٌنها إقرار المتهم على نفسه  ،ركان ضمن شروط االعتراؾهذه األبعض 

بالواقعة اإلجرامٌة
1

. 

ٌٌن هما عتراؾ ال تخلو من عنصرٌن أساسضح أن العناصر المكونة ألركان االٌت      

ٌة المسندة عتراؾ هو الواقعة اإلجرامأن ٌكون موضوع االإقرار المتهم على نفسه، و

أولهما  تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن و سنتناول فً ارتأٌنالذا  ،إلٌه كلها أو بعضها

 .لوقابع المكونة للجرٌمةاإلقرار باوفً ثانٌهما سنتناول  ،م على نفسهإقرار المته

 إقرار المتهم على نفسه  : الفرع األول

ما  باعتبار ،اعترافا إن أدلى بها على نفسهاألقوال التً ٌدلً بها المتهم تكون      

من  ،إذا توفرت شروطها القانونٌة ٌصدر من ؼٌر المتهم على متهم آخر ٌعتبر شهادة

  اعترافا عتراؾ المتهم على متهم آخرا اعتبارإلى أي مدى ٌمكن   نتساءل االعتبارهذا 

هل أن تسلٌم محامً المتهم بالتهمة المنسوبة إلى موكله ٌعد و .بالمعنى الصحٌح ؟

  .؟ اعترافا

نحو المحكمة العلٌا فً هذا الصدد على ال اجتهاداتذلك ما سنجٌب علٌه من خبلل      

  :اآلتً

 اعتراؾ متهم على متهم آخر :وال أ

ال ٌمتد لما نسبه لؽٌره من راؾ ٌقتصر أثره على المتهم فقط وعتاألصل أن اال     

الشركاء
2

 . 

قد ٌتطرق لذكر أمور صدرت عن متهم آخر كذكر من  استجوابهلكن المتهم أثناء 

 اعترافافهذه األقوال ال تعد  ،فاعبل أصلٌا فٌها الجرٌمة أو من كان ارتكابشاركه فً 

التً ٌجوز للمحكمة  االستدالالتالتً تعد من قبل بل هً شهادة متهم على متهم آخر، و

تعزٌزها بما لدٌها من أدلة اخرى
3

. 

ا حلؾ الٌمٌن  وهو ؼٌر متوفر فالشهادة لها شروطها الخاصة منه أنتقد هذا الرأي     

 ،ة ٌشهد بصرٌا أو سماعٌاالجرٌم الشاهد علىو ،هم على متهم آخرعتراؾ المتفً ا

وبذلك تكون أقوال المتهم على متهم باقترافه لها ،بٌنما المتهم هو من ٌخلق الجرٌمة 

آخر مجرد قرٌنة بسٌطة تقبل إثبات عكسها
4

. 

                                                           

.325ص  ،اإلسكندرٌة ،الكتاب الجامعً الجدٌد ،المتهم ،أبو الروس أحمد بسونً 1  

. 214ص  ،2006مصر،  ،دار المطبوعات الجامعٌة ،التحرٌات و اإلثبات الجنابً ،مصطفى محمد الدؼٌدي 2  

.27ص  ،1992مصر،  ،اإلسكندرٌة ،ٌةدار الكتب القانون ،خلٌل، اعتراؾ المتهم فقها و قضاءالمستشار عدلً  3  

اإلعتراؾ و  ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مبروك 4

.27ص مرجع سابق، الجزء الثانً، ،المحررات  
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إن اإلقرار ٌصح كدلٌل إثبات " : مة العلٌا بهذا الخصوص بما اآلتًقضت المحك     

"على صاحبه و ال ٌمتد أثره إلى الشرٌك فً جرٌمة الزنا 
1

. 

طة األخذ بأقوال متهم على إستقر القضاء المصري من جهته على أن للمحكمة سل     

 اعترافالٌست و ،االستدالالتعتبرها من قبل اآخر و
2

. 

 محامٌه علٌه  اعترؾتسلٌم المتهم مما : ثانٌا 

كما  فاالعتراؾ ،اعترافا صرٌحا وال ضمنٌاعتراؾ الصادر من المحامً ال ٌعد اال     

ر المتهم التهمة فإن أنك ،علقة بذات الشخص المقرشخصٌة متسبق القول هو مسألة 

المحامً فً مكانه ال ٌعتبر حجة علٌه اعترؾالمنسوبة إلٌه و
3

. 

عتراؾ المحامً امتهم وإنكار الة أن تستند فً حكم اإلدانة على ال ٌجوز للمحكم  

صادق ة لموكله بدلٌل من أدلة الدعوى ولكن إذا سلم المحامً بصحة إسناد التهم ،مكانه

 .4معلٌها المتهم صراحة فإن ذلك ٌعد اعترافا بالمعنى القانونً السلً

 للجرٌمة اإلقرار للوقابع المكونة: الفرع الثانً

قرار اإلؾ ،وقابع المكونة للجرٌمة أو بعضهاالعتراؾ البد أن ٌكون موضوع اال     

هذه التصرٌحات ال ٌمكن أن عترافا وبع الؽٌر المرتبطة بالجرٌمة لٌس اببعض الوقا

 .تستند لها المحكمة إلثبات ظروؾ الجرٌمة

   لم ٌقر بصحة  لوع وعتراؾ أن ٌقر المتهم بارتكاب بعض الوقائٌكفً لصدور اال     

على عتراؾ المتهم كما أنه ٌجب أن ٌنصب ا ،وصؾ القانونً الذي ٌنطبق علٌهاال

ٌعتزم ارتكابه فبل ٌعد اعترافا ما ٌصدر من المتهم بشأن ما  ،تكبها فعبلالوقابع التً ار

 .لو وقعت هذه األفعال فٌما بعدفً المستقبل حتى و

اإلجرامٌة البد من قٌامه على شروطكتمل ركن الواقعة لكً يو     
5

 :هًو 

 

 

 
                                                           

نقبل عن نصر  ،مجموعة قرارات الؽرفة الجنابٌة ،عن الؽرفة الجنابٌة الثانٌة 16/12/1980قرار صادر ٌوم  1

.51ص  ،مرجع نفسه ،الدٌن مبروك  

.51ص  ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 2  

.52ص  ،ك، مرجع نفسهنصر الدٌن مرو 3  

.27ص  ،مرجع نفسه ،المستشار عدلً خلٌل 4   

ص  ،2012الجزابر،  ،دار هومة للنشر و التوزٌع ،الجرٌمة على ضوء االجتهاد القضابًإثبات  ،درٌسً جمال 5

157 .  
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 أن ٌكون اإلعتراؾ منصبا على واقعة إجرامٌة  : أوال

باعتبار أنها ال تتعلق بالفعل  ،ل التً ال تكون محل لئلثباتفعاحٌث تستبعد األ     

ن ٌكون منصبا على ذات الواقعة إذ ال بد أ ،لمعاقب علٌه فً قانون العقوباتاإلجرامً ا

 .مٌة محل المتابعة و لٌس على إدعاء الخصم اآلخراإلجرا

 عتراؾ منصبا على واقعة محددةأن ٌكون اال : ثانٌا

 ،ات الواقعة المسندة إلى المتهمهو ذاردا على شًء محدد وفبلبد أن ٌكون و     

 .رتكابها سواء ترتبت على فعل سلبً أو إٌجابًكٌفٌة اوالمحددة من حٌث أركانها و

 دعوى العمومٌةتكون الواقعة محل االعتراؾ متعلقة بالأن  :ثالثا 

عتراؾ المتهم منصبا على الواقعة اإلجرامٌة التً تكون محل فبلبد أن ٌكون ا     

 ،االختصاص فً الدعوى العمومٌةالنظر من طرؾ القضاء الجنابً باعتباره صاحب 

 .نزاع إداريو بصدد كأن ٌتعلق االعتراؾ بواقعة معروضة أمام القضاء المدنً أ

 أن تكون الواقعة موضوع اإلعتراؾ ذات أهمٌة فً الدعوى : رابعا

رتكاب الجرٌمة ضوع الدعوى فٌما إذا كانت تتصل باحٌث تبرز اهمٌة الواقعة مو     

 .نسبتها للمتهم فهذا المطلب عام فً جمٌع وسابل اإلثباتو

 أن تقرر الواقعة اإلجرامٌة مسؤولٌة المتهم  : خامسا

عترافا بل إدعاء كنشوء ال ٌعد ا ،لما ٌمحو للمسؤولٌة أو ٌخففها اما تقرٌر المتهم     

  .سبب لئلباحة أو مانع من موانع المسؤولٌة أو العقاب

 عتراؾ فً المادة الجزابٌة   أنواع اال : المطلب الثالث

المتلبس لجرابم فهو قد ٌنشأ فً ا ،ات اإلعتراؾ من حٌث مصدر نشوءهتتعدد تقسٌم     

قد ٌستنتج  كما ،كبقد ٌنشأ باإلقرار بالجرم المرتعتراؾ الضمنً وٌقصد به باالبها و

قد ٌكون و ،ٌكون قضابً إن صدر أمام القاضًكذلك ستجوابه ومن صمت المتهم أثناء ا

ر فٌه المتهم بصحة ٌقكما قد ٌكون كامبل و ،لك بصدوره أمام جهة ؼٌر قضابٌةؼٌر ذ

 .التهمة األخرى

أمامها عتراؾ من حٌث الجهة الصادر راستنا فً هذا الصدد هو تقسٌم االما ٌفٌد د     

 .جزبٌاتهومن حٌث كماله و

 

 



 

14 

 مامها اإلعتراؾمن حٌث الجهة التً ٌصدر أ: الفرع األول

 :عتراؾ فً هذا الجانب إلى نوعٌن ٌنقسم اال     

 عتراؾ القضابً اال : أوال

ٌة التً تمر بها المتهم أمام إحدى الجهات القضائعتراؾ القضابً من ٌصدر اال     

 ،اتهام أو جهة تحقٌق، سواء كانت هذه الجهة هً النٌابة العامة كسلطة الدعوى الجنابٌة

أو جهة الحكم
1

. 

البعض إجراءا  اعتبرهإذ ى تعرٌؾ موحد لبلعتراؾ القضابً ،لم ٌستقر الفقه عل     

دلٌل إثبات ٌأخذ به القاضً إلدانته دون أن ٌخالجه شك و استجوابهٌقوم به المتهم أثناء 

ع المنسوبة إلٌهللوقائ ارتكابهفً 
2

. 

ٌرقى إلى عتبر أن اإلعتراؾ المتحصل من التحرٌات ال البعض اآلخر من الفقه او

مرتبة االعتراؾ القضابً
3

. 

 : القضابً معنٌٌن لبلعتراؾن من خبلل هذا الطرح ٌتبٌن أ 

 المعنى الضٌق-1

عتراؾ قضابٌا بمعناه الضٌق فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادة ٌكون اال     

من قانون االجراءات الجزابٌة  حٌث ٌعترؾ المتهم بالجرابم المتابع من أجلها  224

من نفس القانون حٌث ٌأمر كاتب  300المادة الشهود، وأمام قاضً الحكم قبل سماع 

ٌتلقى تصرٌحاتهجوب المتهم ووٌست الجلسة بتبلوة قرار اإلحالة 
4

. 

من  302أو ٌعترؾ أثناء عرض ربٌس الجلسة األدلة على المتهم حسب المادة      

قانون اإلجراءات الجزابٌة
5

بعد ذلك فٌسأله إن كان ٌعترؾ أو  استجوابه، سواء أثناء 

 .بها

مة للمحكاء عرض األدلة هو إعتراؾ قضابً وأو أثن االستجوابعتراؾ أثناء اال     

 .لمتهم فٌهأن تستند له فً حكمها إن إطمبنت لصحته بعد مناقشة ا

                                                           

االعتراؾ و  ،ول،أدلة اإلثبات الجنابً ،كتاب األ ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مبروك 1

.43، ص، مرجع سابقالجزء الثانً ،المحررات  

وان المطبوعات ،الطبعة الرابعة ،ديت الجزابٌة فً التشرٌع الجزابريأحمد شوقً الشلقانً ،مبادئ اإلجراءا 2

.445ص ،الجزء الثانً ،1998، الجامعٌة ،الجزابر  

.531ص ،2006 عٌة ،مصر،دار المطبوعات الجام ،التحرٌات و اإلثبات الجنابً ،مصطفى محمد الدؼٌدي 3  

.،مرجع سابقالمعدل و المتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة  66/155األمر رقم  4  

. ،مرجع نفسهتمم المعدل و المالمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة  66/155األمر رقم  5  



 

15 

فً جرٌمة من قانون العقوبات ، 341المادة  عتراؾ قضابٌا حسبٌعتبر االكما      

الزنا
1

. 

  المعنى الواسع-2

ٌتم هذا اإلعتراؾ أمام الجهات القضابٌة سواء كانت هذه الجهة هً النٌابة كسلطة      

أو جهة حكم اتهام أو تحقٌق
2

. 

كخصم فً الدعوى الجنابٌة ٌكون االعتراؾ تهام و القاعدة هً أن النٌابة كسلطة ا     

 :ؼٌر أن هناك استثنابٌن على هذه القاعدة و هما ،أمامها ؼٌر قضابًالصادر 

 مهورٌة إلى المتهم أثناء المحاكمعند توجٌه األسبلة من طرؾ وكٌل الج-أ

ه إن للمحكمة األخذ بهذه األسبلة هو إعتراؾ قضابً وء إعتراؾ المتهم اثنا     

ةمن قانون اإلجراءات الجزابً 224، حسب ما نصت علٌه المادة اطمبنت لصحته
3

. 

 حالة الجرابم المتلبس بها  -ب

محددة لحاالت التلبسزابٌة هً من قانون اإلجراءات الج 41المادة أتت      
4

. 

لم ٌكن قاضً ٌقدم ضمانات كافٌة للخصوم و م الإذا رأى وكٌل الجمهورٌة أن المته

هم عن هوٌته وعن التحقٌق قد أخطر بالحادث هنا ٌقوم وكٌل الجمهورٌة بإستجواب المت

ٌحٌله فورا للمحاكمة بعد حبسه لمدة ال تزٌد عن ثمانٌة أٌام الوقابع المنسوبة إلٌه و

الجزابٌةمن قانون اإلجراءات  59به المادة حسب ما أتت 
5

. 

                                                           

.متممالمعدل وال 66/155األمر رقم  1  

مرجع  ،اب األول، االعتراؾ و المحررات، الجزء الثانًلكتروك، محاضرات فً اإلثبات الجنابً، انصر الدٌن مب 2

.43ص  ،سابق  

.مرجع نفسه ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 66/155األمر رقم  3  

جناٌة أو جنحة فً حالة تلبس إذا كانت مرتكبة فً الحال أو عقب ارتكابها، كما توصؾ : " تنص هذه المادة  4

تعتبر جناٌة أو جنحة متلبسا بها، إذا كان الشخص المشتبه فً ارتكابه إٌاها فً وقت قرٌب جدا من وقت وقوع 

ى إفتراض مساهمته فً الجرٌمة قد تبعه العامة بالصٌاح، أو وجدت فً حٌازته أشٌاء أو وجدت اثار أو دالبل تدعوإل

الجناٌة أو الجنحة و تتسم بصفة التلبس كل جناٌة او جنحة وقعت و لو فً ؼٌر الظروؾ المنصوص علٌها فً 

الفقرتٌن السابقتٌن إذا كانت قد ارتكبت فً منزل و كشؾ صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادرة فً الحال 

".باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضابٌة   

و كان الفعل معاقبا علٌه  ،المتلبس بها ضمانات كافٌة للحضورإذا لم ٌقدم مرتكب الجنحة : "هذه المادة علىتنص  5

، ٌصدر وكٌل الجمهورٌة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن س و لم ٌكن قاضً التحقٌق قد أخطربعقوبة الحب

و  ،م عند مثوله أمام وكٌل الجمهورٌةستعانة بمحاللشخص المشتبه فٌه الحق باإل ،هوٌته وعن األفعال المنسوبة إلٌه

و ٌحٌل وكٌل الجمهورٌة  ،و ٌنوه عن ذلك فً محضر اإلستجوابفً هذه الحالة ٌتم إستجوابه بحضور محامٌه 

و تحدد جلسة للنظر فً القضٌة فً اجل أقصاه ثمانٌة  ،متلبس بهاالمتهم فورا على المحكمة طبقا إلجراءات الجنح ال

مرجع  ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66االمر رقم  ...."ءا من ٌوم صدور األمر بالحبس أٌام إبتدا

.نفسه  
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محاكمة إن كان قد لتهم لمن قانون اإلجراءات الجزابٌة ٌقدم الم 388 للمادةوفقا و     

اعترافا قضابٌا ولٌس اعترافه هنا  ا اعترؾ أمام وكٌل الجمهورٌة ٌكونفإذ ،تقرر حبسه

ٌصبح للمحكمة األخذ به متى اطمأنت لهاستداللٌا و
1

. 

الضمانات  المتهم وراعىباستجواب إذا قام قاضً التحقٌق  ،وبخصوص جهة التحقٌق  

من قانون اإلجراءات الجزابٌة 100المنصوص المنصوص علٌها فً المادة 
2

. 

 من  101حسب المادة لذي ٌقوم به عادٌا أو ؼٌر عادي ،سواء كان االستجواب ا     

االستعجال و حرر محضر  حاالتو الذي ٌتم فً قانون اإلجراءات الجزابٌة ،

ن قانون اإلجراءات الجزابٌةم 108حسب المادة االستجواب 
3

. 

إعتراؾ المتهم أمام قاضً التحقٌق ٌعد اعترافا قضابٌا وهو حجة تستند لها المحكمة  

فً حكمها إن اطمبنت لصحته حتى عن تراجع المتهم عنه
4

. 

تم أمام القاضً المختص متى أما بخصوص جهة الحكم فٌعتبر اعترافا قضابٌا      

بالفصل فً الدعوى العمومٌة
5

. 

 عتراؾ الؽٌر القضابً اال:ثانٌا 

الذي عرفه بأنه بً على معٌارٌن، الواسع وٌعتمد تعرٌؾ االعتراؾ الؽٌر القضا     

أي االعتراؾ الذي ٌصدر خارج المحكمة  ،اؾ الصادر أمام جهة ؼٌر قضابٌةاالعتر

فً الدعوى الجنابٌة كالصادر أمام الضبطٌة القضابٌةالتً تنظر 
6

. 

                                                           

الشخص المقبوض علٌه فً جنحة متلبس بها و الذي  59ٌقدم إلى المحكمة وفقا ألحكام المادة : " المادة على تنص 1

 155-66األمر رقم " مهورٌة إذا كان قد قرر حبسه لم ٌقدم ضمانات كافٌة لمثوله من جدٌد و المحال على وكٌل الج

. المتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة  ،مرجع نفسه   

ٌتحقق قاضً التحقٌق حٌن مثول المتهم لدٌه ألول مرة من هوٌته و ٌحٌطه علما صراحة "  :هذه المادة على تنص  2

دالء بأي إقرار و ٌنوه عن ذلك التنبٌه فً المحضر بكل واقعة من الوقابع المنسوبة إلٌه و ٌنبهه بانه حر فً عدم اإل

فإذا أراد المتهم أن ٌدلً بأقوال تلقاها قاضً التحقٌق منه على الفور كما ٌنبؽً للقاضً أن ٌوجه المتهم بأن له الحق 

عن ذلك  فً اختٌار محام عنه فإن لم ٌختر له محامٌا عٌن له القاضً محامٌا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك و ٌنوه

اإلجراءات الجزابٌة، مرجع  المتضمن قانون 155-66األمر رقم  ..."بالمحضر كما ٌنبؽً للقاضً عبلوة ذلك 

.نفسه  

 95، 94تحرر محاضر االستجواب والمواجهات وفق األوضاع المنصوص علٌها فً المادتٌن :"تنص المادة على  3

وٌجوز لقاضً التحقٌق فً مواد الجناٌات اجراء استجواب فً حالة استدعاء مترجم  92، 91وتطبق أحكام المادتٌن

"اجمالً قبل اقفال التحقٌق  

االعتراؾ و  ،الكتاب األول ،بات الجنابً، أدلة االثبات الجنابًمحاضرات فً االث ،نصر الدٌن مبروك 4

. 45ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق ،المحررات  

.45درٌسً جمال ،مرجع سابق ،ص  5  

.46مبروك ،مرجع نفسه ،ص نصر الدٌن  1  
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باالعتماد على المعٌار الضٌق بأنه االعتراؾ الذي ال ٌصدر أمام القاضً عرؾ و     

الذي ٌنظر فً النزاع موضوع اإلقرار
1

. 

 ،سببا فً اإلدانةقضابً الؼٌر العتراؾ ا سبق أن ال مانع من أن ٌكون االٌتضح مم     

نابً علٌه القاضً الجو ،ضع لتقدٌر القاضً كباقً األدلةفهو ٌضل دلٌبل فً الدعوى ٌخ

 .حر فً تقدٌر قٌمة االعتراؾ قضابٌا كان أو ؼٌر قضابً 

 االعتراؾ الكامل و الجزبً :فرع الثانً ال

 :ٌقسم الفقه الجنابً االعتراؾ إلى نوعٌن بالنظر لكماله      

 االعتراؾ الكامل  :أوال 

وع االعتراؾ الكامل هو الذي ٌقر فٌه المتهم على نفسه بارتكاب الجرٌمة موض     

كما صورتها ووصفتها جهة التحقٌق  ،المادي والمعنوي التحقٌق بكل أركانها الشرعً،

إما أمام المحكمة أو أمام قاضً التحقٌق
2

. 

 االعتراؾ الجزبً :ثانٌا 

جزء ٌكون االعتراؾ جزبٌا بإقرار المتهم الرتكابه جزء من الجرٌمة نافٌا بذلك      

من مسؤولٌته
3

. 

 :فً الحاالت التالٌة  علٌه ٌكون االعتراؾ جزبًو

إذا اقتصر إقرار المتهم بارتكاب الجرٌمة فً ركنها المادي نافٌا مسؤولٌته عنها -
4

. 

السلوك االجرامً  االعتراؾ بمساهمته بوصفه شرٌكا بالمساعدة و نفً قٌامه بارتكاب -

تهمة حوال التً ٌقر فٌها المتهم بإتٌانه سلوكا ٌندرج فً الففً جمٌع األالمنسوب إلٌه، 

المنسوبة إلٌه ٌكون االعتراؾ جزبٌا ولو أورد فً أقواله من الوقابع التً ٌنفً 

 .المسؤولٌة الجزابٌة

 . فتختلؾ الجرٌمة المنسوبة إلٌه كاب الجرٌمة لكن فً صورة مخففة ،إذا أقر المتهم ارت-

 

 
                                                           

.123 ،ص 1997سمٌر عبد السٌد تاعو ،النظرٌة العامة فً اإلثبات ،اإلسكندرٌة ،  1  

 ،رؾمنشأة المعا ،النظرٌة و التحقٌق ،ت الجنابً فً ضوء القضاء و الفقهاإلثبا ،عبد الحمٌد الشواربً 2

. 71،ص1990اإلسكندرٌة،   

االعتراؾ و المحررات، الجزء الثانً،  ،ة اإلثبات الجنابً، الكتاب األولأدل ،صر الدٌن مبروك، اإلثبات الجنابًن 3

. 41ص  ،مرجع سابق  

. 22ص  ،بد الحكٌم سٌد سلٌمان، مرجع سابقع 4  
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 االعتراؾ من حٌث حجٌته  :الفرع الثالث 

 : ٌقسم فقهاء القانون الجنابً االعتراؾ بالنظر لحجٌته إلى ثبلث أنواع      

 االعتراؾ كدلٌل لالقتناع الشخصً : أوال 

ٌستوي االعتراؾ هنا مع ؼٌره من أدلة اإلثبات فً حجٌته وٌترك لحرٌة القاضً    

من قانون اإلجراءات الجزابٌة  213حسب ما نصت علٌه صراحة المادة 
1

. 

 االعتراؾ كدلٌل قضابً : ثانٌا 

 ، فالقانون هو الذياؾ مصدره من النصوص القانونٌةٌستمد هذا النوع من االعتر      

هنا تحل إرادة المشرع محل إرادة القاضً ،ٌتطلبه إلدانة المتهم المعترؾ
2

. 

 االعتراؾ كعذر معفً من العقاب  :ثالثا 

من  52نص المشرع الجزابري على هذا النوع من االعتراؾ فً المادة فً المادة      

قانون العقوبات
3

. 

 .سٌرتكبونهاالجناة لبلعتراؾ بالجرابم التً  كعذر معفً من العقاب إذا بادرواعتبره 

من  92كذا االعتراؾ بالكشؾ عن جمعٌة األشرار المنصوص علٌه فً المادة و     

ٌعفى من العقوبة كل من ٌبلػ السلطات اإلدارٌة أو " :نص علىات والتً تقانون العقوب

القضابٌة عن جناٌة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء فً تنفٌذها أو الشروع فٌها 

"...
4

. 

االعتراؾ بالكشؾ عن جمعٌة األشرار لٌس اعترافا بالمعنى الصحٌح بل بمثابة شهادة  

بمعناه الصحٌح إن تضمنت أقوال المبلػ اعترافا متهم على ؼٌره، وٌعتبر اعترافا 

بمساهمته فً تلك الجرابم قبل البدء فً تنفٌذها
5

. 

 

                                                           

-66، االمر رقم "االعتراؾ شأنه كشأن جمٌع عناصر االثبات ٌترك لحرٌة تقدٌر القاضً :" تنص هذه المادة  1

.ت الجزابٌة المعدل و المتمم ، مرجع سابقالمتضمن قانون االجراءا 155  

االعتراؾ و  ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،ي اإلثبات الجنابًمحاضرات ؾ ،نصر الدٌن مبروك 2

.48ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق ،المحررات  

صر ٌرتب بٌل الحاألعذار هً حاالت محددة فً القانون على س" : من قانون العقوبات على  52تنص المادة  3

 ،ما تخفٌؾ العقوبة إذا كانت مخففةإب المتهم إذا كانت أعذار معفٌة والمسؤولٌة إما عدم عقاعلبها مع قٌام الجرٌمة و

المتضمن  155-66األمر رقم  "ومع ذلك ٌجوز للقاضً فً حالة اإلعفاء أن ٌطبق تدابٌر األمن على المعفى عنه 

.مرجع نفسه  ،وباتقانون العق  

.مرجع نفسه ،(ع.ق)المتضمن  155-66األمر رقم  4  

.37ص  ،درٌسً جمال، مرجع سابق 5  
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 تمٌٌز االعتراؾ عن بعض األدلة المشابهة له :لمطلب الرابع ا

ٌمة إال أنه باعتبار أن كل ما ٌدلً به المتهم من أقوال قد ٌعتبر اقرارا منه بالجر     

نى االعتراؾ بالرؼم من داللتها فهنالك أقوال ال ترقى لمع ،لٌس كل اقرار اعتراؾ

خصابص تجعله متباٌنا عن ؼٌره عن و ٌتمٌز عنها بقٌامه على عناصر وفه ،وقٌمتها

 .االدلة المشابهة له

سنمٌز  ،القولٌةدلة متداخبل  مع ؼٌره من األوحتى ال ٌبقى محاطا بالشبهات      

رع الثانً سنحاول التمٌٌز بٌنه الؾول، وع األؾ عن اإلقرار المدنً فً الفراالعترا

 .ٌن الشهادةبو

 قرار المدنً التمٌٌز بٌن االعتراؾ و اإل :الفرع األول 

ع هو قول صادر من المتهم بصحة ارتكابه للوقائاالعتراؾ كما تعرضنا له سابقا      

بالحق  أما اإلقرار المدنً فهو اقرار خصم لخصمه ،المكونة للجرٌمة كلها أو بعضها

الذي ٌدعٌه مقررا نتٌجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه
1

. 

 :اإلقرار المدنً على التفصٌل الآلتًتراؾ ووجه اختبلؾ عدٌدة بٌن االعهناك أ     

أما فً  ،ار المدنً تتجه لتحمل االلتزام وترتٌب آثاره القانونٌةنٌة المقر فً االقر :أوال 

 .تب اآلثار القانونٌة على هذا االعتراؾاالعتراؾ الجزابً القانون وحده من ٌر

ذلك ما ٌة فهو حجة قاطعة وٌعد االقرار المدنً سٌد االدلة فً المسابل المدن :ثانٌا 

اإلقرار حجة على المقر ":من القانون المدنً حٌث تنص  342نصت علٌه المادة 

"...
2

وال ٌحق  وهو ملزم للقاضً المدنً ،الدلٌل على دعواه وٌعفى المدعى من إقامة ،

على المقر أن ٌثبت الخطأ حتى ٌستطٌع لعدول عنه إال لخطا فً الوقابع وللمقر ا

العدول عنه
3

. 

أما االعتراؾ الجنابً لٌس حجة فً حد ذاته وإنما ٌخضع لتقدي المحكمة وال ٌعفً      

فً الدعوى من االستمرار فً النظر النٌابة من البحث عن باقً األدلة وال ٌمنع القاضً 

                                                           

.36محمد علً سكٌكر ،مرجع سابق ،ص 1  

ٌتضمن القانون المدنً ،العدد  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20،المؤرخ فً 75/58األمر رقم  2

.،المعدل و المتمم 1975دٌسمبر  30ر المؤرخ .،ج 78  

ط فً شرح القانون المدنً الجدٌد، ،الطبعة الثانٌة،منشورات حلبً الحقوقٌة الوسً ،الرزاق أحمد السهنوري عبد 3

.499-498ص  الجزء الثانً، ،1998بٌروت،   
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للمتهم حق العدول عنه فً أي وقت دون أن ٌكون ملتزما بإثبات عدم صحة االعتراؾ و

الذي عدل عنه
1

. 

قرار ال ٌتجزأ على صاحبه إال إذا قام على وقابع متعددةاإل :ثالثا 
2

وقد نصت المادة . 

ال ٌتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا قام على " :من القانون المدنً على  2فقرة  342

"خرة نها ٌستلزم منها وجود الوقابع األتعددة و كان وجود واقعة موقابع م
3

. 

أما االعتراؾ الجزابً فٌجوز تجزبته وهو أمر متروك للسلطة التقدٌرٌة للقاضً      

إلعتراؾ ٌنطبق فً إن مبدأ عدم تجزبة ا"وهذا ما أكدته المحكمة العلٌا فً قرارها 

فً المواد الجنابٌة فلقضاء الموضوع الحرٌة المطلقة فً تقدٌر  أما ،المواد المدنٌة

ٌتركوا الجزء اآلخر شرٌطة أن ٌكون ٌث ٌجوز لهم ان ٌأخذوا جزء منه واالعتراؾ بح

"الذي اطمأنوا إلٌه ٌؤدي منطقٌا الى إدانة المتهم
4

. 

لواقعة وت بعدم إنكار اقد ٌكون اإلقرار المدنً صرٌحا أو قد ٌكون ضمنٌا بسك :رابعا 

من القانون  347عن الٌمٌن حسب نص المادة  باالمتناعأو  ،ستعراؾ علٌهاالمراد اال

كل من ردت فٌمتنع عنها دون ردها على خصمه وكل من وجهت إلٌه الٌمٌن "المدنً 

"علٌه الٌمٌن عنها خسر دعواه
5

. 

قد أشارت الى هذه كتمال األهلٌة المدنٌة للمقر واإلقرار المدنً ٌشترط ا :خامسا 

سن الرشد متمتعا بقواه العقلٌة كل شخص بلػ "من القانون المدنً  40االهلٌة المادة 

سن الرشد تسعة عشر لمباشرة حقوقه المدنٌة ولم ٌحجر علٌه ،ٌكون كامل األهلٌة و

("19)سنة كاملة 
6

 .دأما االعتراؾ الجنابً فبل ٌتقٌد بسن الرش، 

                                                           

.51مراد أحمد الفبلح العبادي، مرجع سابق، ص  1  

.496عبد الرزاق أحمد السهنوري، مرجع سابق، ص  2  

.نون المدنً، مرجع سابق، المتضمن القا75/58األمر  3  

محاضرات  ،نقبل عن نصر الدٌن مبروك ،10-338الؽرفة المدنٌة، طعن رقم  24/04/1975قرار صادر بتارٌخ  4

ص  ،ثبات الجنابً، الكتاب األول، االعتراؾ و المحررات، الجزء الثانً، مرجع سابقأدلة اإل ،ي اإلثبات الجنابً، ؾ

38.  

.38ص ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مبروك 5  

39.نصر الدٌن مبروك، مرجع نفسه، ص  6  
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اإلقرار المدنً هو إقرار قضابً إقرار المحامً عن موكله أثناء المحاكمة فً  :سادسا 

ملزم لموكله ، بٌنما فً االعتراؾ الجنابً ال ٌعتبر اعتراؾ محامً المتهم صحٌحا و

وال ٌعتد به فاالعتراؾ ٌجب أن ٌصدر عن المتهم شخصٌا ولٌس عن موكله
1

. 

 الشهادة التمٌٌز بٌن االعتراؾ و :الفرع الثانً 

العمل على إثباتها هً ؼٌر شخصٌة والشهادة هً سرد وقابع وردها لشخص آخر      

أما االعتراؾ هو قول صادر من المتهم ٌنسب فٌه  ،بإقامة الدلٌل على أفعال الؽٌرتتعلق 

 .لنفسه ارتكاب الوقابع المكونة للجرٌمة كلها أو بعضها 

ي كونهما من أدلة اإلثبات المساعدة على نجد أن االعتراؾ والشهادة ٌتشابهان ؾ     

طالما إذ له األخذ بها  ،ي سلطة تقدٌرٌة مطلقة فً تقدٌرهاكشؾ الحقٌقة والتً للقاض

 .اقتنع بها دون أن ٌكون ملزما ببٌان سبب إقتناعه

 :وتتمثل أوجه اإلختبلؾ بٌنهما فً اآلتً      

فً  دفاعوسٌلة إثبات والوقت االعتراؾ الجنابً هو إقرار على النفس وفً نفس      

أما الشهادة هً وسٌلة إثبات فقط بالنسبة للوقابع التً تتظمنها وهً إدالء الدعوى ،

المعلومات عن الؽٌر فالشاهد شخص ؼرٌب عن اإلتهام
2

. 

من وسابل ٌعتبر االعتراؾ وسٌلة لئلثبات فً الدعوى كما أنه قد ٌكون وسٌلة       

الشهادة فهً وسٌلة إثبات فقط بالنسبة للوقابع التً شهد بها أما  ،وقاع المتهم على نفسه

الشاهد
3

. 

عتراؾ متروك لتقدٌر المتهم ومشٌبته ولٌس واجبا علٌه وٌجب أن ٌصدر عن اال     

إرادة خالٌة من أي إكراه فللمتهم الحق فً عدم اإلجابة على األسبلة إن رأى أن الصمت 

أفضل وسٌلة للدفاع
4

. 

 
                                                           

.52مراد أحمد الفبلح العبادي، مرجع سابق، ص  1  

.343، ص 2000عبد الحكم فودة، البراءة وعدم العقاب فً الدعوى الجنابٌة، منشأة المعارؾ، االسكندرٌة،  2  

.38، ص محمد علً سكٌكر، مرجع سابق 3  

، فقبل عن مراد 1986رسالة دكتوراه، الطبعة الثالثة، المطبعة العالمٌة، مصر، سامً طارق المبل، االعتراؾ،  4

.53أحمد الفبلح العبادي، مرجع سابق، ص   
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من قانون اإلجراءات الجزابٌة 222جبة على الشاهد حسب المادة أما الشهادة وا 
1

فإذا  ،

من نفس القانون 232ٌر األحوال التً ٌجٌزها القانون حسب المادة امتنع عنها فً غ
2

، 

من نفس القانون 223 حكم على الشاهد بعقوبة جزابٌة حسب المادة
3

. 

إال ٌعتبر باطل و ،اإلدالء بأقوالهمتهم الٌمٌن قبل فً االعتراؾ ال ٌجوز تحلٌؾ ال     

إال أعتبرت وهذا اإلجراء شرط جوهري لصحتها وبٌنما فً الشهادة ٌحلؾ الشاهد 

من قانون  227و  93 هذا ما نصت علٌه المادتٌن و، باطلة وأصبحت مجرد استدالل

اإلجراءات الجزابٌة
4

. 

له القانون فٌها ذلك وامتناع الشاهد عن حلؾ الٌمٌن فً ؼٌر األحوال التً خول      

من نفس القانون 223ٌعرضه للعقوبة الواردة بالمادة 
5

احتواء االعتراؾ على وأٌضا ، 

خطورتها بالنسبة فؤلهمٌتها وأما الشهادة  ،ر صحٌحة ٌعد تزوٌرا ٌعاقب علٌهأقوال ؼً

من  237لمصٌر الدعوى فإن القانون ٌعاقب على شهادة الزور ذلك ما تضمنته المادة 

اإلجراءات الجزابٌةقانون 
6

. 

 حة االعتراؾ فً المادة الجزابٌةشروط ص :لمبحث الثانً ا

لتً تتحقق اابً شروط ٌجب توفرها سالفا فٌه وٌملك كل دلٌل من أدلة اإلثبات الجن     

فبعض هذه الشروط ورد صراحة فً  ،المحكمة فً االستناد له فً حكمهابها ثقة 

البعض اآلخر وارد فً االعبلنات القضاء ولتشرٌع وبعضها من اجتهاد الفقه وا

  .االتفاقٌات الدولٌة رؼبة فً حماٌة الحرٌة الفردٌة التً تكفلها الدساتٌرو

                                                           

كل شخص مكلؾ بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلؾ الٌمٌن و :"تنص هذه المادة  1

.مرجع سابق ،(ج.إ.ق)المتضمن  155-66ألمر رقم أنظر ا ،"أداء الشهادة   

ال ٌجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فٌما وصل إلى علمه هذه الصفة أما األشخاص " :هذه المادة تنص  2

 155-66ألمر رقم ا ،"اآلخرون المقٌدون بالسر المهنً فٌجوز سماعهم بالشروط و الحدود التً عٌنها لهم القانون 

.مرجع نفسه ،(ج.إ.ق)المتضمن   

ٌجوز للجهة القضابٌة بناءا على طلب النٌابة العامة معاقبة كل شاهد ٌتخلؾ عن الحضور أو ٌمتنع عن :" تنص 3

 155-66م انظر األمر رق " 97حلؾ الٌمٌن أو أداء الشهادة بالعقوبة المنصوص علٌها المنصوص فً المادة 

.مرجع نفسه ،(ج.إ.ق)المتضمن   

شهادتهم عن الوقابع أن ٌذكر كل منهم اسمه و لقبه وعمره وحالته و مهنته ٌطلب من الشهود قبل سماع :" تنص  4

و سكنه و تقرٌر ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد األهلٌة و ٌنوه فً 

هللا العظٌم أن أتكلم أقسم ب:" المحضر عن األسبلة و األجوبة وٌؤدي كل شاهد وٌده الٌمنى مرفوعة بالصٌؽة التالٌة 

،مرجع ( ج.إ.ق)المتضمن  155 -66األمر رقم   ،"بؽٌر حقد وال خوؾ و أن أقول كل حق وال شًء ؼٌر الحق 

.نفسه  

-66األمر رقم  ،" 93ٌحلؾ الشهود قبل أداء شهاداتهم الٌمٌن المنصوص علٌها فً المادة " :تنص هذه المادة  5

.مرجع نفسه ،(ج.إ.ق)المتضمن 155  

.مرجع سابق ،(ج.إ.ق)المتضمن  155-66ألمر رقم ا 6  
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تجتمع شروط صحة االعتراؾ فً فكرة أساسٌة مضمونها أن االعتراؾ تعبٌر عن      

ذه تناع القاضً بفحوى هإرادة االفصاح بمعلومات وقبول النتابج التً تترتب على اق

بها القانون كمصدر  ومن ثم تعٌن أن تكون هذه اإلرادة سلٌمة كً ٌعتد ،المعلومات

متى توافرت  ،اؾ شروطٌتعٌن أن تتوافر فً االعترعلى ضوء ذلك و ،لدلٌل قانونً

ٌرٌة فً تقدٌر قٌمته جمٌعها كان اعتراؾ الشخص صحٌحا وللمحكمة السلطة التقد

 .األخذ به متى اطمأنت لهو

فنجد البعض قسمها لثبلث شروط شروط االعتراؾ الفقهاء فً تحدٌد اختلؾ     
1

، 

والبعض إلى أربعة شروط
2

،والبعض قسمها لستة شروط
3

 . 

 ،(المطلب األول)والشروط المتفق علٌها أربعة وهً األهلٌة اإلجرابٌة للمعترؾ     

 ،(المطلب الثالث)ومطابقته للحقٌقة صراحة االعتراؾ  ،(المطلب الثانً)اإلرادة الحرة 

 (.المطلب الرابع)االعتراؾ إلجراءات صحٌحة  استنادوالشرط األخٌر هو 

 األهلٌة اإلجرابٌة للمعترؾ  : المطلب األول

هً أهلٌة الشخص فً مباشرة نوع من اإلجراءات على نحو  األهلٌة اإلجرابٌة     

لتمٌٌز ابتوافر اإلدراك ووٌعتد فٌها  ،ٌةٌعتبر هذا اإلجراء صحٌحا وٌنتج آثاره القانون

بخبلؾ األهلٌة الجزابٌة التً تتمثل فً مدى قدرة  ،دون اشتراط حرٌة االختٌار

 ،التً تعد أساس مسؤولٌته الجزابٌةالشخص على توجٌه إرادته نحو ارتكاب الجرٌمة 

دة الجانً المتمثلة وعناصر هذه األهلٌة هً الشروط التً ٌوجبها القانون لبلعتداد بإرا

 .التمٌٌز وحرٌة االختٌارإلدراك وفً ا

تً تقوم على فاألهلٌة الواجب توافرها فً المعترؾ هً األهلٌة اإلجرابٌة ال     

( الفرع األول)بارتكاب الجرٌمة عنصرٌن أساسٌٌن، أولهما أن ٌكون المعترؾ متهما 

 (الفرع الثانً)دراك لدى المعترؾ اإللعنصر الثانً هو توافر التمٌٌز واو

 أن ٌكون المعترؾ متهما بارتكاب الجرٌمة  :األول الفرع 

للمعترؾ ٌشترط أن ٌكون متهما أثناء اعترافه بارتكاب لتوافر األهلٌة اإلجرابٌة      

إلٌه عن طرٌق تحرٌك الدعوى العمومٌة الجرٌمة وال ٌتأتى ذلك إال بعد توجٌه االتهام 

باتخاذ أحد فهو الطرؾ الثانً فً هذه الدعوى سواء  االعتراؾضده قبل أن ٌصدر منه 

أمام المحكمةإجراءات التحقٌق القضابً أو بتكلٌفه بالحضور 
4

فاالعتراؾ الصادر منه  ،

                                                           

و أن ٌصدر االعتراؾ عن إرادة  ،ر األهلٌة اإلجرابٌة لدى المعترؾأن تتوؾ: الشروط الثبلثة لصحة االعتراؾ هً 1

.464ص  ،اجع محمود نجٌب حسٌنً ،مرجع سابقر ،حقٌقةكما ٌجب أن ٌكون االعتراؾ صرٌحا ومطابق لل ،حرة  

.63ص  ،مرجع سابق ،قبل عن مراد أحمد الفبلح العبادي،ن 23مرجع سابق ،ص  ،سامً صدق المبل 2  

.220مرجع سابق نص  ،المستشار مصطفى مهدي هرجة 3  

.93ص  ،مصطفى مجدي هرجة، مرجع سابق 4  
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بالمعنى الصحٌح ومثال ذلك منه قبل تحرٌك الدعوى العمومٌة ضده ال ٌعد اعترافا 

ذ به ضده حتى اعتراؾ شخص أثناء سماعه كشاهد فً الدعوى فهذا االعتراؾ ال ٌؤخ

 .ولو بعد توجٌه االتهام إلٌه

لهذا أوجب القانون توافر بعض األشكال ضمانا لتحدٌد صفة المتهم ،وهً إثبات      

 :سنتطرق لهذا على النحو اآلتًته علما بالتهمة المنسوبة إلٌه وشخصٌته وإحاط

ٌن المصطلحات لتحدٌد صفة المتهم علٌنا معرفة المقصود بالمتهم وكذلك التمٌٌز بٌنه وب

 .المشابهة له

 عرٌؾ المتهمت: وال أ

ال ٌوجد أي نص فً قانون اإلجراءات الجزابٌة وال فً النصوص المكملة له وال      

إال أنه كانت هناك محاوالت من  ،وال فً النصوص المكملة له فً قانون العقوبات

 .أجملت فً ثبلث اتجاهاتمتهم وجانب الفقه لوضع تعرٌؾ لل

 ،ر ضده شبهات الرتكابه فعل إجرامًٌرى أنه كل شخص تثو األولاالتجاه فنجد      

أما االتجاه الثانً توسع فً التعرٌؾ حٌث شمل كل شخص قامت ضده أي سلطة سواء 

بمجرد عمل مادي ٌكشؾ عن ٌقٌنها أو عن مجرد اشتباهها فً بإجراء قانونً أو 

أما االتجاه الثالث ٌعرفه  ،أو إدانته ٌعد جرٌمة حسب القانونمساهمته أو اتصاله بفعل 

بالمعنى الضٌق فٌرى أنه كل شخص تقٌم النٌابة العامة ضده دعوى جنابٌة
1

. 

 تمٌٌز المتهم عن المشتبه فٌه : ثانٌا 

االشتباه فً حد ذاته و ،رٌمةالمشتبه فٌه هو من قامت حوله قرابن على ارتكابه للج     

ؾ حتى ٌتم الشخص المشتبه فٌه ٌبقى بهذا الوصو ،تهامؼٌر مؤثر إذا لم ٌتحول إلى ا

تزول عنه صفة فإن تم تحرٌك الدعوى الجزابٌة ضده  ،تحرٌك الدعوى الجزابٌة

ؼٌر أن الشخص المشتبه فٌه ال ٌتحول إلى متهم إال إذا  ،ٌتحول إلى متهمالمشتبه فٌه و

تهاممتماسكة ضده لٌتكون االوقوٌة و توافرت دالبل كافٌة
2

نصت علٌه المادة هذا ما و ،

من قانون اإلجراءات الجزابٌة 04فقرة  51
3

. 

 :بٌنهما نجد معٌارٌن لتفرقة من خبلل التعارٌؾ السالفة الذكر      

                                                           

االعتراؾ و  ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،جنابًمحاضرات فً االثبات ال ،نصر الدٌن مبروك 1

.55ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق ،المحررات  

.59ص  ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 2  

و إذا قامت ضد شخص دالبل قوٌة و متماسكة من شأنها التدلٌل على اتهامه فٌتعٌن على "... :تنص على أنه  3

ساعة ( 48)ضابط الشرطة القضابٌة أن ٌقتاده إلى وكٌل الجمهورٌة دون أن ٌوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعٌن 

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم ..."   
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لقابمة ضده الذي ٌربط مسألة تعرٌؾ المتهم بالنظر إلى األدلة االمعٌار الموضوعً و

تً ٌقررها القانون حٌن ،أما المعٌار الشكلً فٌستند لئلجراءات ال ودرجة االشتباه فٌه

أو رفع الدعوى الجزابٌة وكٌفٌة  ،لدعوىمثوله أمام إحدى الجهات المختصة بتحرٌك ا

كفالة حق الدفاعسؤاله و
1

. 

من  ،البتدابًالتحقٌق اوالمتهم فً مرحلتً االستدالل و ٌكمن الفرق بٌن المشتبه فٌه     

د التهمة كان إلى حد الشك فً إسنااألدلة المسندة إلٌهم فإذا كان حٌث قٌمة الشبهات و

أما إذا كانت من الضعؾ بحٌث ال ٌرجع معها االتهام كان الشخص موضوع  ،متهما

 .االشتباه

 الشروط الواجب توافرها فً المتهم : ثالثا 

على ان بداٌة من مبدأ شخصٌة المسؤولٌة الجنابٌة أجمع فقهاء القانون الجنابً      

لذا تم وضع شروط معٌنة ال بد من توافرها  ،إال على المتهمالجنابٌة ال ترفع الدعوى 

 :فً المتهم

أن ٌكون إنسانا حٌا*
2

 

ات الدعوى العمومٌة ضد شخص فإنه ال تتخذ إجراء ،طبقا لمبدأ شخصٌة العقوبة     

تنقضً الدعوى "من قانون اإلجراءات الجزابٌة  6شارت إلٌه المادة مٌت وهذا ما أ

بإلؽاء ،وبالتقادم والعفو الشامل ،والعمومٌة الرامٌة إلى تطبٌق العقوبة بوفاة المتهم 

..."قانون العقوبات وبصدور حكم حابز لحقوق الشًء المقضً
3

. 

 

                                                           

.26ص  ،اد أحمد فبلح العبادي، مرجع سابقمر 1  

ألن الجدل قابم بشأن االعتراؾ لؤلشخاص المعنوٌة بالصبلحٌة لشؽل مركز القانونً للمتهم هذا االعتراؾ مرتبط  2

فمنهم من ٌرى بإمكانٌة اعتبار الشخص المعنوي متهما وحجته فً ذلك اتساع  ،الجنابٌةاطا وثٌقا لها باألهلٌة ارتب

فاتجه هذا الفرٌق إلى  ،قانون الجنابً علٌها أمرا ضرورٌاجعل تطبٌق ال ،اط االشخاص المعنوٌة وكثرة عددهانش

فرضا بل هً شخصٌة حقٌقٌة القول بإمكانٌة مساءلة الشخص  المعنوي جنابٌا باعتبار أن الشخصٌة المعنوٌة لٌست 

و االتجاه اآلخر ٌرفض اعتبار الشخص . كما انه ٌمكن تطبٌق العقوبات علٌها كالؽرامة و المصادرة و الحل 

المعنوي مدعى علٌه فً الدعوى الجزابٌة وحجته فً ذلك أن األساس فً المسؤولٌة الجزابٌة هو توفر حرٌة االرادة 

. علٌها خص المعنوي أما الشخص الطبٌعً فإرادته مستمدة من القاضًو االختٌار و هذا من قصور  فً الش

واتجهت بعض التشرٌعات إلى تقرٌر مبدأ مسؤولٌة  االشخاص االعتبارٌة جنابٌا و ٌكون تقرٌر المسؤولٌة لممثلً 

د الممثل تلك األشخاص وأعتبر المشرع الجزابري أن مسؤولٌة الشخص االعتباري تكون بتحرٌك الدعوى ض

 ،أحمد الفبلح العبادي ،مرجع سابق أنظر مراد قٌقً لشخص االعتباري بصفته ال بشخصه،للمزٌد من التفصٌلالح

.27ص   

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم  3  
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 طبٌعٌا معٌنا بالذات أن ٌكون الشخص *

التً لكن األمر ٌختلؾ بحسب المرحلة  ،ضد مجهول كأصل كحرالدعوى ال ت      

التحقٌق االبتدابً إلجراءات فً مرحلة االستدالالت وتكون علٌها الدعوى، فإذا اتخذت ا

 ،اسمهكأن ٌكون معٌنا بأوصافه دون  ،مجهوال ولم ٌكشؾ عنه التحقٌق بعدهنا قد ٌكون 

ه شخصذاته وأن ٌكون المتهم محددا بالدعوى أمام المحكمة فإنه ٌشترط إذا رفعت و

وتظهر الصعوبة بخصوص ذلك فً الحاالت  ،ى شخص بريءحتى ال ٌتم الحكم عل

 ق وبذلك ٌبرز دور المحقالبريء، بها األوصاؾ واألسماء بٌن المجرم و التً تتطابق

ٌكون الجانً  كما ٌشترط أن ،دثة التً تكشؾ عن الجانً الحقٌقًابل المستحسالو

ضدهم لتمتعهم رفع الدعوى الجنابٌة خاضعا للقضاء الوطنً فبعض األشخاص ال ٌمكن 

بالحصانة ضد القضاء الوطنً وهذا لوجود مانع إجرامً ٌمنع خضوعهم للقضاء 

الوطنً
1

.  

 أن ٌكون االعتراؾ صادرا بعد علم المتهم لموضوع االتهام*

المتهم بعد علم المتهم لموضوع االتهام وال ٌكون االعتراؾ صحٌحا إال إذا صدر      

حسب لذا أوجب القانون  ،دت هوٌته تحدٌدا دقٌقاال إذا تحدإ ،ال تكون له هذه الصفة

على المحقق فً التحقٌق االبتدابً أو النهابً من قانون اإلجراءات الجزابٌة  100المادة 

تارٌخ ومكان  ،ة التحقق من شخصٌته بإثبات لقبهعند مثول المتهم أمامه ألول مر

مما مقر إقامته وسوابقه القضابٌة  ،ه وأمه، حالته االجتماعٌة ومهنتهاسم أبً ،ازدٌاده

ٌجعل المحقق ٌتأكد من أن الشخص الماثل أمامه هو المتهم فعبل وحتى ال ٌتخذ أي 

إجراء ضد شخص بريء
2

. 

السبب الذي أضفى علٌه هذا ٌمكن القول فً األخٌر أنه تزول صفة المتهم بزوال      

نقضاء وهذا طبقا للمادة فتزول بانقضاء الدعوى العمومٌة لسبب من أسباب اال ،وصؾال

تؽٌر مركز وفً حالة اإلدانة ي ،أو الحكم ببراءة المتهممن قانون اإلجراءات الجزابٌة  6

 ،حالة حفظ األوراقوتزول بصدور أمر أال وجه للمتابعة وفً  ،المتهم إلى محكوم علٌه

باعتبار أن هذه لكن ذلك ال ٌمنع من الرجوع فً الدعوى متى ظهرت أدلة جدٌدة 

أو  ،التً تمحو صفة المتهم عن صاحبها ألوامر لٌست نهابٌة وؼٌرها من األسبابا

تؽٌر مركزه ووضعه من مرحلة ألخرى
3

. 

                                                           

و  كتاب األول، االعتراؾال ،ت الجنابًأدلة اإلثبا ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مبروك 1

.65مرجع سابق، ص الجزء الثانً،  ،المحررات  

.65ص  ،نصر الدٌن مبروك، مرجع نفسه 2  

  .32مراد أحمد فبلح العبادي، مرجع سابق، ص  3
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 اإلدراك لدى المعترؾ توافر التمٌٌز و : الفرع الثانً

التمٌٌز البد أن ٌكون متمتعا باإلدراك و لتكتمل األهلٌة اإلجرابٌة لدى المعترؾ     

 توقع طبٌعتها ولى فهم ماهٌة أفعاله وباعترافه بأن تكون لدٌه القدرة عوقت اإلدالء 

آثارها ،وال ٌتمتع الصؽٌر والمجنون والسكران بهذه األهلٌة ،وٌنعدم اإلدراك والتمٌٌز 

وعلٌه سنتناول  ،م ؼٌر مقبولة فً اإلثبات الجزابًلدٌهم واالعترافات الصادرة منه

 :واعتراؾ السكران على النحو التالً اعتراؾ الصؽٌر واعتراؾ المجنون 

 الصؽٌر اعتراؾ:أوال 

رشد فهو ٌختلؾ عن اإلقرار المدنً االعتراؾ فً المسابل الجزابٌة ال ٌتقٌد بسن ال     

فهو ٌنتج آثاره بؽض النظر عن اتجاه إرادة المعترؾ إلى تحقٌق هذا األثر القانونً 

اؾ الجنابً بقواعد األهلٌة عترال ٌجوز االعتداء فً اال ومن ثمةالمترتب علٌه 

ٌةالمدن
1

. 

بالعودة ألحكام المواد الجزابٌة     
2

نجد أن هذه الطابفة  ،التً حددت سن القاصر ،

الخطأ لكن النضج العقلً عندهم متوفر، بحٌث ٌمٌزون بٌن الصحٌح وٌكون التمٌٌز 

ٌجعل مسؤولٌتهم األمر الذي  ،م ناقصً األهلٌة الجنابٌةؼٌر كامل لذا ٌعتبرون فً حك

الجزابٌة ناقصة
3

. 

 

 اعتراؾ المجنون أو المصاب بعاهة عقلٌة:ثانٌا 

                                                                                                                                                                             

 

ٌكون بلوغ سن الرشد الجزابً "بقولها سنة  18من قانون اإلجراءات الجزابٌة سن الرشد ب  442حددت المادة  1

.المتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة ،مرجع سابق 155-66رقم األمر " . فً تمام الثامنة عشر  

ال توقع على القاصر الذي لم ٌكمل الثالثة عشر إال تدابٌر الحماٌة أو "من قانون العقوبات على  49ة وتنص الماد

 18ة إلى سن 13التربٌة، ومع ذلك فإنه فً مواد المخالفات ال ٌكون محبل إال لتوبٌخ، وٌخضع القاصر الذي لم ٌبلػ 

المتضمن قانون العقوبات، مرجع  155-66، أنظر األمر رقم "سنة إما اتدابٌر الحماٌة أو التربٌة أو لعقوبات مخففة 

.سابق  

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 2

.81ص الجزء الثانً،   

. 182ة ،مرجع سابق ،ص أحسن بوسقٌع 3  
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حاالته لم ٌتعرض ال القانون وال الطب العقلً لتعرٌؾ الجنون نظرا لتعدد      

اضطراب فً "أن الجنون هو إال أنه من المتفق فقها وقضاء  ،ومظاهراها وكذا مسبباتها

 ." ٌفقد المرء القدرة على التمٌٌز و السٌطرة على أعمالهالقوى العقلٌة من شأنه أن 

ان سواء ك ،الملكات الذهنٌة كالعته و البله الجنون فً معناه العام هو كل نقص فً     

أٌضا الصرع كما ٌشمل الٌقظة النومٌة إذ  ملٌشو ،وراثٌا أو مكتسب إثر مرض معٌن

دابم أو متقطع ٌترتب عنه انعدام  الجنون قد ٌكونو ،ال ال ٌشعر بهاٌأتً المصاب بأفع

من قانون العقوبات 47المسؤولٌة الجنابٌة طبقا للمادة 
1

. 

من قانون العقوبات أن المجنون ال ٌسأل جنابٌا  47ٌتضح من خبلل نص المادة      

قت ارتكاب الفعل االختٌار ولفقده الشعور و ،أهلٌته لتحمل المسؤولٌة الجنابٌةلعدم 

أي أن ٌكون المرض من الجسامة  ،كن بشرط أن ٌكون الجنون تامال ،المكون للجرٌمة

 .االختٌارحٌث ٌعدم الشعور وب

ؼٌر أنه من الضروري التمٌٌز بٌن بعض الحاالت ذلك أن المسألة تختلؾ بحسب      

لحظة صدور االعتراؾ من المتهم من جهة وحسب وقت حدوث الجنون
2

. 

 اعتراؾ السكران: ثالثا 

اد أخرى تناول مشروبات كحولٌة أو نباتات مخدرة أو أدوٌة أو مو السكران من     

االدراكتؤدي إلى فقدان الشعور و
3

. 

ٌدخل  ،ضمن موانع المسؤولٌة بسبب فقدان الوعًٌدخل السكر وتناول المخدرات      

قواعد السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولٌة بسبب فقدان الوعً طبقا لل

ومن ثم فإن قانون العقوبات ٌطبق العقوبة المقررة قانونا  ،الجنابٌة العامة للمسؤولٌة

حاالت من الظروؾ ن ارتكب الجرٌمة وهو فً حالة السكر ٌعد فً بعض العلى كل م

من قانون العقوبات 290هذا ما أشارت إلٌه المادة  ،المشددة للعقوبة
4

. 

 اإلرادة الحرة : لمطلب الثانًا

وقدرة الشخص على توجٌه نفسه إلى اإلرادة الحرة هً تمتع المتهم بحرٌة اإلختٌار      

ٌسلب االرادة  فاإلكراه ،عنه بعٌدا عن المؤثرات الخارجٌة عمل معٌن أو اإلمتناع

 .حرٌتها الكاملة وهو ال ٌنفً الجرٌمة إنما ٌعدم المسؤولٌة الشخصٌة للجانً

                                                           

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156-66األمر رقم  1  

.184أحسن بوسقٌعة، مرجع سابق، ص  2  

 ،والمحررات االعتراؾ ،الكتاب األول ،أدلة اإلثبات الجنابً ،محاضرات فً اإلثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3

.85ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق  

إذا كان مرتكب الجنحة فً حالة  289و  288تضاعؾ العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن "المادة على تنص  4

سكر أو حاول التهرب من المسؤولٌة الجنابٌة أو المدنٌة التً ٌمكن أن تقع علٌه و ذلك بالفرار أو بتؽٌر حالة األماكن 

.ون العقوبات ،مرجع سابقالمتضمن قان 156-66،أنظر األمر رقم " أو بأٌة طرٌقة أخرى  
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لذي ٌعد أقدم وسابل التأثٌر فً إرادة المتهم بؽٌة الحصول لذا ٌجب استبعاد االكراه ا     

على اعترافه فهو إتٌان الشخص أمرا أو قوال أو فعبل من ؼٌر أن ٌكون له فٌه رؼبة 

وال ٌلزم شرعا
1

. 

 .إكراه معنويإكراه مادي و: الكراه إلى نوعٌن وعلٌه ٌنقسم ا    

 اإلكراه المادي : الفرع األول

 إلتٌاناالكراه المادي هو القوة المادٌة التً تقع على انسان فتسلبه ارادته وتدفعه     

أحٌانا أسباب صدر االكراه المادي قوة خارجٌة وؼالبا ما ٌكون مأفعال ؼٌر إرادٌة و

داخلٌة
2

. 

 : ومن أهم صور اإلكراه المادي ماٌلً     

 العنؾ: أوال 

العنؾ هو كل قوة مادٌة تستطٌل لجسم المتهم باستطاعتها تعطٌل ارادته    
3

ٌتحقق  ،

االكراه المادي بأي درجة من العنؾ وٌستوي أن ٌكون هذا العنؾ قد سبب ألما للمتهم 

أو لم ٌسبب شٌبا من ذلك وٌعتبر التعذٌب من أهم صور العنؾ وأخطره
4

أما المشرع  ،

ٌقصد "مكرر من قانون العقوبات  263نص المادة خبلل الجزابري عرؾ التعذٌب من 

"بالتعذٌب كل عمل ٌنتج عنه عذاب أو ألم شدٌد جسدٌا كان سببه
5

. 

 إرهاق المتهم باالستجواب المطول: ثانٌا 

لذا االستجواب إجراء مشروع من إجراءات  ،ر أن ٌعترؾ المتهم من تلقاء نفسهٌند     

لكن قد ٌلجأ المحقق إلرهاق المتهم عن طرٌق  ،تحقٌق وما ٌترتب علٌه ٌكون صحٌحاال

إطالة مدة االستجواب إلضعاؾ معنوٌاته وتشتٌت انتباهه مما ٌدفعه لبلعتراؾ لذا ٌقع 

االعتراؾ باطبل
6

. 

المعٌار المعتمد فً اعتبار االستجواب مطوال هو معٌار نسبً ٌختلؾ حسب درجة      

ستجواب المطول على ارادة المتهم أثر االتحمل كل شخص والقاضً ملزم ببحث ما إذا 

 .بار سنه وحالته الصحٌة والعقلٌة بدراسة الظروؾ المحٌطة به مع األخذ بعٌن االعت

                                                           

.92نصر الدٌن مروك ،مرجع نفسه ،ص  1  

.186أحسن بوسقٌعة ،مرجع سابق ،ص 2  

.79المستشار عدلً خلٌل ،مرجع سابق ،ص  3  

.675،ص 1999زكً أبو عامر ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الناشر الدار الجامعٌة ،بٌروت ، 4  

.بات ،مرجع سابقالمتضمن قانون العقو 156-66األمر رقم  5  

شهادة ماجستٌر فً القانون مذكرة مقدمة لنٌل  ،جواب المتهم من طرؾ قاضً التحقٌقاست ،رشٌدة مسوس 6

.75، ص 2005الجنابً،   
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 االستعانة بكالب الشرطة : ثالثا 

كبلب الشرطة هً نوع خاص من الكبلب لها مزاٌا تنفرد بها وهً المستخدمة فً      

التعرؾ على الجناة
1

. 

تعرؾ التخمٌن وال على الضن و ،ال تبنى إال على الجزم والٌقٌنة لجنابًاألحكام ا    

لٌس إال قرٌنة ٌصح االستناد إلٌها فً تعزٌز األدلة  ،الكلب البولٌسً على المتهم

وال تصح وحدها كدلٌل أساسً فً ثبوت التهمة على  ،فً الدعوىاألخرى القابمة 

المتهم
2

. 

فالسؤال الذي  ،عرؾ الكلب البولٌسً علٌهدث عقب تإذا اعترؾ المتهم بإرتكابه الحا    

 .ما حكم هذا االعتراؾ ؟ ،ا المقامٌطرح نفسه فً هذ

 الفرضٌة األولى

إن تم االعتراؾ قبل تعرؾ الكلب البولٌسً ووثبه علٌه ومهاجمته له ٌكون      

 االعتراؾ صحٌح وٌنتج كل آثاره القانونٌة

 الفرضٌة الثانٌة

ما اعترؾ المتهم بعد تعرؾ الكلب البولٌسً علٌه ووثوبه ومهاجمته ٌكون  إذا     

 .االعتراؾ باطل و ٌفقد أثره القانونً فً اإلثبات

فً هذه النقطة أرى أن االستعانة بكبلب الشرطة للتعرؾ على الجناة هً وسٌلة من     

بها لتقفً آثار االستعانة لكن من الضروري  ،االكراه المادي المبطلة لبلعتراؾوسابل 

 .الجناة

 االعتراؾ تحت التنوٌم المؽناطٌسً: رابعا 

ٌر وٌتػ ،لحالة الجسمانٌة والنفسٌة للنابمافتعال نوم ؼٌر طبٌعً تتؽٌر فٌه ا"هو    

وٌتقبل فٌه النابم اإلٌحاء دون محاولة طبٌعٌة إلٌجاد  ،خاللها األداء العقلً الطبٌعً

رض حدوثه فً حالة الٌقضة لذي ٌفتللنقد اأو إخضاعه  ،رٌر المنطقً لهالتب

"العادٌة
3

. 

                                                           

.270ص  ،1997 ،اإلسكندرٌة ،منشأة المعارؾ ،جرٌمةأدلة مسرح ال ،قدري عبد الفتاح الشهاوي 1  

. 85ص ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 2  

وزارة الداخلٌة  ،ام، المجلة العربٌة لعلوم الشرطةاألمٌن الع ،االستجواب البلشعوري ،فرٌد أحمد القاضً 3

.27ص ،1955، 28لمصرٌة، القاهرة، العدد ا  
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ثار جدل شاسع حول االعتراؾ تحت التنوٌم المؽناطٌسً ونتابجه فالمتهم ٌكون      

الصادرة له فٌتجنب  باإلٌحاءاتوهناك من ٌتحكم  ،من الشخص المنوم لئلٌحاءعرضة 

األسبلة الضارة بمصلحته
1

. 

االدراك فٌحرم مؽناطٌسً ٌجرد المتهم من الوعً ومن الناحٌة القانونٌة التنوٌم ال     

لذلك نجد بعض التشرٌعات  للدفاع عن نفسه،من حقه فً استعمال حقوقه المشروعة 

من قانون االجرءات الجزابٌة حرمت اللجوء الٌه  36كالتشرٌع االلمانً فً مادته 

للحصول على االعتراؾ
2

. 

لبعض اعتبره انتهاك ألسرار النفس البشرٌة الواجب احترامهااو     
3

. 

القضاء الفرنسً احدى الوسابل المنطوبة على االعتداء على حقوق و اعتبره      

االنسان
4

. 

مما . والبعض االخر ٌرى أنه ٌجب اللجوء للتنوٌم المؽناطٌسً بعد موافقة المتهم     

توجٌه -و المصلحة االجتماعٌة  -تنفٌد رؼبة المتهم -ٌجعله محققا للمصلحة الفردٌة

 مانع قانونً من استعماله مادام المتهم قد فبل ،-قٌق و الوقوؾ على دوافع الجرٌمةحالت

لب ذلك و هذا ما ذهبت الٌه المحاكم السوٌسرٌة على عكس االلمانٌة التً ترفضه ط

حتى و لو رؼب بذلك المتهم
5

. 

 (ذٌرالتخ)مصل الحقٌقة : خامسا 

وٌتمثل فً حقنة  ،تخذٌر ٌسمى بإستجواب مصل الحقٌقةاالستجواب تحت تأثٌر ال     

من البانطوطال التً تحقن فً الورٌد فتسبب حالة سبات لعدة دقابق لٌستٌقظ وٌدلً 

بالمعلومات المكبوتة فً البلشعور تلقابٌا أو االجابة عن أسبلة الطبٌب فٌوضح الدوافع 

جرمهالتً أدت به الرتكاب 
6

. 

على عدم قبول هذه الوسٌلة لمساسها بضمانات ٌكفلها المشرع نجد شبه إجماع     

طرا على حٌاة المتهم تشكل هذه الوسٌلة خ ،ق فً الصمت و حرٌة الدفاع وؼٌرهاكالح

الموتكالؽٌبوبة و
7

. 

                                                           

.384ص ،1991 ،دار الهدى ،الجزء الثالث ،التحقٌق ضمانات المتهم أثناء ،محمد محدة 1  

.384ص ،مرجع سابق ،أحمد فتحً سرور 2  

.87ص ،مرجع سابق مراد أحمد الفبلح العبادي، 3  

.298ص  ،مرجع سابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوي 4  

.251ص  ،مرجع نفسه ،قدري عبد الفتاح الشهاوي 5  

.81ص  ،رشٌدة مسوس، مرجع سابق 6  

الجزء  ،1973 ،الطبعة األولى ،لقانونٌة فً مصر و الدول العربٌةالموسوعة الشاملة للمبادئ ا ،عبد الرحٌم عنبر 7

.80ص الثالث،   
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مع حسب رأي ٌجب أن ٌتخذ هذا اإلجراء بعد الحصول على موافقة المتهم      

فٌجرٌه الطبٌب الشرعً وبحضور  ،توفٌر الضمانات البلزمة لهص على الحر

 .كما ٌفترض أن ٌكون فً الجرابم الماسة بأمن الدولة ،المحامً

 االعتراؾ نتٌجة استعمال جهاز كشؾ الكذب : سادسا  

توجهت األفكار الحدٌثة لطرٌقة علمٌة تعتمد على رد الفعل الفٌزٌولوجً باستعمال     

رصد فٌقوم الجهاز ب ،شر قد ٌتأثر بهالمتهم وٌنبه حواسه ألي مؤأعصاب  جهاز ٌثٌر

فتؤخذ االضطرابات العصبٌة التً ٌمر بها المتهم  ،التؽٌرات التً تحدث فً النفس

كدلٌل للكذب
1

. 

واعتبروه اكراها معنوٌااعترض البعض على استعماله     
2

بك البريء فٌتوتر ألنه ٌر ،

بالتالً النتابج التً ٌأتً بها فً أعصابه فبل ٌتأثر وكم المذنب وٌتح ،وهو ٌقول الصدق

 .الجهاز ال تنفً كذب المتهم

حصل علٌها نسبة الصدق رؼم االنتقادات الموجهة له تدل التجارب أن النتابج المت     

لذا ٌمكن االستعانة به لٌبنً القاضً حكمه فاستعماله ال ٌتم إال بموافقة  ،فٌها كبٌرة

ارته برؼبته وهو فً كامل وعٌه أثناء االختبارالمتهم المدنً بإقر
3

. 

اإلجابة التً ٌراها ٌتمتع المتهم بكل الضمانات المقررة له قانونا إذ له االمتناع عن      

التؽٌرات الفٌزٌولوجٌة وتبقى أقواله و ،ٌسمح لمحامٌه الحضور معهو ،فً ؼٌر صالحه

ند إلٌها وحدها فً االثبات وهذا ما التً تنتابه فً االستجواب مجرد قرابن بسٌطة ال ٌست

استقر علٌه القضاء فً أمرٌكا
4

. 

الت ٌعنً تحوٌل عدم عطاء هذا الحق لسلطة جمع االستدالإأرى من جانبً أن      

التالً صدور جمٌع وب ،بٌدها استخدام هذا الجهاز إلى وسٌلة مشروعة ةيمشروع

تطبٌقه ٌمكن أن ٌلحق  وأن ،الصمترٌة الفردٌة وحق المتهم فً لة للحالضمانات الكاؾ

 .ضررا بضمانات حق المتهم بالدفاع عن نفسه منذ الوهلة األولى

 االكراه المعنوي : الفرع الثانً

االكراه المعنوي هو تأثٌر نفسً على المتهم ٌؽٌر اتجاه ارادته ٌكون عادة بصورة      

المتهم للحد من  دةكما ٌتحقق بكل ما من شأنه الضؽط على إرا ،تهدٌد بإلحاق ضرر

 :وٌحتمل االكراه المعنوي اآلتً  ،حرٌته فً الكبلم

                                                           

.101ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 1  

.384ص  ،أحمد فتحً سرور، مرجع سابق 2  

.84ص  ،مرجع سابق ،رشٌدة مسوس 3  

.496ص  ،محمد سامً النبراوي، مرجع سابق 4  
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 الوعد: أوال 

 .الوعد هو حمل المتهم على االعتراؾ بجرٌمته وحصوله على مقابل كالعفو     

إذ من المحتمل أن  ،وعد ٌقع باطبل حتى إن كان حقٌقٌااالعتراؾ الصادر نتٌجة ال     

 .أن ٌعترؾ اعترافا ؼٌر حقٌقً أمبل فً المنفعة التً وعد بهاٌدفع هذا الوعد المتهم إلى 

لكن إن كانت الفابدة الموعود بها ال تتناسب مع الضرر هنا الوعد لٌس كافٌا     

نظٌر جابزة مالٌة أو  الستبعاد االعتراؾ إذ ال ٌعقل أن ٌتنازل شخص بريء عن حرٌته

عٌنٌة إذا اعترؾ
1

. 

 التهدٌد: ثانٌا 

تهدٌد ضؽطا ٌؤثر على إرادة الشخص فٌوجهه لسلوك معٌن فٌتصرؾ ٌعتبر ال     

فهو ٌختلؾ عن اإلكراه المادي الذي  ،رٌده فهو مضٌق لنطاق عمل اإلرادةي عكس ما

ٌتحقق بوقوع الفعل على المتهم ال مجرد التهدٌد بإحداثه
2

. 

ٌعد التهدٌد  ،أقوالههم إذا لم ٌلتزم الصدق فً ٌؤدي التهدٌد إلى إثارة الخوؾ فً المت     

مبطبل لبلعتراؾ فهو ٌكون إما بالتهدٌد بإلحاق بالمتهم أو شخص عزٌز علٌه أو إتبلؾ 

باشر كأن ٌعذب شرٌك المتهم فً تهدٌدا مباشرا، كما قد ٌكون ؼٌر أمواله وٌعد هذا 

الجرٌمة أمامه
3

. 

 تحلٌؾ المتهم الٌمٌن : ثالثا 

أهم شكلٌات  نم حلٌؾ المتهم الٌمٌن واعتبرهلقدٌمة بتهتمت النظم القانونٌة اا     

 .فكان القاضً ٌلجأ إلٌه لتوفٌر البحث عن نفسهالتحقٌق والمحاكمة ،

 ،ٌفٌد تحرٌم تحلٌؾ المتهم الٌمٌن قانون اإلجراءات الجزابٌة لم ٌشمل أي نص     

محقق من بصفته شاهدا هذا ال ٌمنع الالجدٌر بالذكر أن المتهم إذا أدى الٌمٌن و

إذا ظهرت أدلة ضده فهذا ما نص علٌه المشرع الجزابري  ،استجوابه باعتباره متهما

من قانون اإلجراءات الجزابٌة والتً أتى نصها كاآلتً  1فقرة  89فً نص المادة 

ٌتعٌن على كل شخص استدعى بواسطة أحد أعوان القوة العمومٌة لسماع شهادته "

ه وإال عوقب بمقتضى نص لً بشهادتأن ٌحضر و ٌؤدي الٌمٌن عند االقتضاء وٌد

ؼٌر انه ٌجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء حق مدنً أن  ،97المادة 

ٌرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضً التحقٌق أن ٌنبهه إلى ذلك بعد أن ٌحٌط 

                                                           

.57تشار عدلً خلٌل ،مرجع سابق ،ص المس 1  

.57مرجع سابق ،ص  ،المستشار عدلً خلٌل 2  

.59ص  ،مرج نفسه ،المستشار عدلً خلٌل 3  



 

34 

فً حالة الرفض أن  علما بالشكوى وٌنوه بذلك فً المحضر وال ٌجوز لقاضً التحقٌق

"...إال بوصفه متهماٌستجوبه حٌنبذ 
1

. 

األقوال السابقة للمتهم ٌجوز االستناد إلٌها فً االثبات شرط أال ٌكون المحقق قد      

وبعد تحلٌفه الٌمٌن وإال كانت الشهادة  ،اع شهادته بعد ظهور أدلة االتهامتمادى فً سم

باطلة
2

. 

 الحٌلة و الخداع: رابعا 

الخداع هو عمل ٌقوم به المحقق لدعم ما ٌدعٌه من أقوال كاذبة لبلتهام بصحة      

لتضلٌل المتهم وسحب االعتراؾ منهالواقعة 
3

. 

ٌل و الخداع للحصول على القانون ال ٌجٌز االستعانة بأي من وسابل الح     

لذا تستبعد االعترافات الناتجة عن الحٌلة والخداع ،االعتراؾ
4

. 

نطوي على نوع من التدلٌس ومن أهم صور التدلٌس التً ٌتم الجوء إلٌها الخداع ي     

 للحصول على اعتراؾ المتهم هما اثنان

 التنصت خلسة على المكالمات الهاتفٌة(أ

اعتداء على حق االنسان ٌة المحرمة لما فٌها من انتهاك وهو إحدى الطرق االحتٌال     

القوانٌن المقارنةمراسبلته التً كفلته الدساتٌر و فً سرٌة
5

. 

لى المكالمات الهاتفٌة إلى سببٌنٌرجع بطبلن االعتراؾ الناتج عن التنصت ع     
6

. 

بطبلن اإلجراءات المترتبة بطبلن إجراءات مراقبة المكالمات الهاتفٌة المؤدي ل:األول 

 .االعترؾعلٌه و

 .بطبلن االعتراؾ بصدوره دون إرادة حرة:الثانً 

 

 

 
                                                           

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم  1  

.521ص  ،أحمد فتحً سرور، مرجع سابق 2  

االعتراؾ و المحررات،  ،أدلة االثبات الجنابً، الكتاب األول،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3

.130ص سابق، مرجع ،زء الثانًالج  

.76ص ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 4  

. 78ص  ،مراد أحمد فبلح، مرجع نفسه 5  

.78ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 6  
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 التسجٌل الصوتً(ب

تأباه مبادئ بر أمرا منافٌا لقواعد األخبلق والدٌن وتسجٌل أقوال المتهم خلسة ٌعت     

وهو كذلك انتهاك لحقوق الشخص اللصٌقة به أال  ،لحرٌة التً تكفلها كافة الدساتٌرا

وهً حقه فً االحتفاظ بمكنون حٌاته الخاصة
1

. 

تجدر االشارة أن المشرع الجزابري جرم التسجٌل الصوتً فً األماكن الخاصة     

لكنه قصد األماكن  ،مكرر من قانون العقوبات 303مادة بؽٌر إذن صاحبها فً ال

 .الخاصة ولم ٌبٌن حكم التسجٌل فً األماكن المقترحة للعامة

 صراحة االعتراؾ و مطابقته للحقٌقة   : لمطلب الثالثا

لٌتم االستناد لبلعتراؾ كدلٌل اثبات فً الدعوى الجزابٌة ٌجب أن ٌتوفر على      

إذ ال ٌستند لبلعتراؾ الذي ٌكون ؼامضا  ،وط منها صراحته ومطابقته للحقٌقةشر

 .كما ال ٌجوز استنتاج االعتراؾ من تصرفات المتهموٌحتمل أكثر من تأوٌل 

ة االعتراؾ صراحة االعتراؾ تتطلب أن ٌكون خالٌا من أي لبس بمعنى صراح     

إضافة لوضوحه وصدوره من إرادة حرة البد من أن ٌكون  ،(الفرع األول)ووضوحه 

 (.الفرع الثانً)مطابقا للحقٌقة 

 صراحة االعتراؾ ووضوحه : الفرع األول

لذا توجب أن ٌكون  ،قعة معٌنة إلٌهلمتهم بنسبة وااالعتراؾ هو تعبٌر عن إرادة ا     

فما ٌحتمل التأوٌل  ،الشك وال التأوٌل وال حتى تفسٌرامل الؽموض وال صرٌحا ال ٌحت

ٌثٌر الشبهة
2

. 

لقٌام االعتراؾ على الصراحة والوضوح ٌجب أن ٌتعلق بالواقعة االجرامٌة      

المسندة للمتهم فً الصراحة والوضوح أي ال ٌحتمل التأوٌل والشك
3

. 

أقوال المتهم ومفهومٌتها  ٌشترط كذلك لصحة االعتراؾ ووضوحه وضوح     

زالة الؽموض الذي ٌلحق لتحقٌق استكمال عناصر االعتراؾ وإوعلى القابم با ،للمحقق

به
4

. 

ما ٌجب ذكره فً هذا السٌاق  أنه إذا تم توجٌه سؤال من المتهم سواء فً مرحلة      

م ابخصوص التهمة المسندة إلٌه ورفض اإلجابة والتزالتحقٌق أو فً مرحلة المحاكمة 
                                                           

.31ص  ،عبد الحكم سٌد سلٌمان، مرجع سابق 1  

.59-58ص  ،مرجع سابق ،مد علً سكٌكرمح 2  

.73ص  ،عبد الحمٌد الشواربً، مرجع سابق 3  

قدري عبد الفتاح الشهاوي، حجٌة االعتراؾ كدلٌل إدانة فً التشرٌع المصري والقانون المقارن، منشأة المعارؾ  4

.56، ص 2005اإلسكندرٌة،   
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ٌظهر حٌن ٌكون المتهم أصم أو أبكم فإن كان  والصمت هنا إما صمت طبٌعً ،الصمت

ٌجوز له السؤال ثم ٌجٌب علٌهٌعرؾ الكتابة 
1

أو فإن كان ٌجهل الكتابة ٌجوز للمحقق  ،

 .القاضً أن ٌعٌن له مترجما ذا خبرة فً التحدث مع أمثاله

أما النوع الثانً من الصمت فهو الصمت العمدي والمقصود به أن ٌتعمد المتهم     

 .السكوت وعدم االجابة على أسبلة المحقق

كمبدأ عام بالنسبة لبلعتراؾ فً المسابل الجزابٌة البد من أن ٌكون صحٌحا      

ال ٌعد والسكوت  ،اؾوبالتالً ال ٌعتد باألقوال التً ال تفٌد المعنى الصحٌح لبلعتر

اعترافا فً المسابل الجزابٌة
2

. 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة قاضً التحقٌق ملزم بتبلٌػ  100بالرجوع للمادة      

المتهم أن له الحق فً التزام الصمت عند حضوره لبلستجواب وهذا االجراء جوهري 

ٌترتب عن عدم مراعاته بطبلن االستجواب
3

. 

نجد أن المتهم له حق الصمت لؽاٌة توكٌل محام فقط بالرجوع للقانون الجزابري      

 .أي أن هذا الحق مشروط بحضور المحام مع المتهم

وعلٌه صمت المتهم ال ٌعتبر اعترافا ألن هذا الصمت ال ٌعتبر صراحة بإقراره      

 .على الواقعة اإلجرامٌة المنسوبة للمتهم

 مطابقة االعتراؾ للحقٌقة  : الفرع الثانً

ره عن إرادة حرة مطابقته م لجانب صراحة االعتراؾ ووضوحه وكذا صدوٌلز      

وفً بعض الحاالت ٌصدر  ،الذي ٌتحمل الصدقوهذا االعتراؾ طبعا هو  ،للحقٌقة

االعتراؾ من شخص مقر بالجرٌمة المسندة إلٌه مع أنه بريء وهذا راجع إما لتعمد 

الكذب أو كونه ٌعتقد بصحة اعترافه
4

. 

دافع المحبة أو المصلحة أو قد ٌعترؾ الشخص كذبا بؽٌة تخلٌص المجرم الحقٌقً ب     

للجمهور والتً  بدافع االفتخار خاصة فً الجرابم المثٌرة وقد ٌكون االعتراؾ ،الصلة

لذا على القاضً التأكد من مدى تطابقه مع الحقٌقة ،ٌكثر الحدٌث عنها
5

. 

                                                           

.59ص  ،مرجع سابق ،محمد علً سكٌكر 1  

.146ص   ،درٌسً جمال، مرجع سابق 2  

االعتراؾ و المحررات،  ،الكتاب األول ،لجنابًأدلة االثبات ا ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3

  .196،ص مرجع سابق  ،الجزء الثانً

.157ص  ،االعتراؾ كدلٌل إدانة، مرجع سابقحجٌة  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي 4  

.128-127ص  ،المستشار عدلً خلٌل، مرجع سابق 5  
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 ،ه هو شرط أساسً لقبول االعتراؾووضوحشرط مطابقة االعتراؾ للحقٌقة      

ى لبلعتراؾ والوقوؾ على ونظرا لخطورة االعتراؾ ٌجب البحث عن الدافع الذي أد

 .أن ٌتأكد القاضً بأنه مطابق للحقٌقةأسبابه و

 استناد االعتراؾ إلى إجراءات صحٌحة : مطلب الرابعال

الواجب إتباعها ومراعتها هً األعمال التً حددها القانون واالجراءات الصحٌحة      

من طرؾ القابمٌن علٌها والمكلفٌن بها بإتباع سلوك معٌن مراعاة لمبدأ الشرعٌة 

 .التً تحدد االجراءات المتبعة عبر مراحل الدعوى اإلجرابٌة

استناد االعتراؾ لتلك االجراءات ٌقوم على الكٌفٌة التً ٌتم بها الحصول على هذا      

ٌد إجراءات صحٌحة وإال وقع باطبلالدلٌل وهو أن ٌكون ول
1

. 

وقد ٌكون مستقبل ( الفرع األول)عن اإلجراء الباطل  مترتبالذا قد ٌكون االعتراؾ      

 (.الفرع الثانً)عنه 

 االعتراؾ المترتب على اإلجراء الباطل  : الفرع األول

إذا تقرر بطبلن أي إجراء من إجراءات التحقٌق وكان االعتراؾ ولٌده فهو باطل      

مما  ،حته والذي هو صدوره عن إرادة حرةوٌجب استبعاده وبالتالً ٌفقد أحد شروط ص

ٌجعله ؼٌر مقبوال فً االثبات
2

. 

فبل إذا كان ولٌد تفتٌش أو قبض باطلٌن  ،العتراؾ الصادر نتٌجة إجراء باطلا      

وعلٌه فاالعتراؾ المترتب على  ،عتماد على الدلٌل المستمد منهماٌصح للمحكمة اال

تفتٌش باطل أو قبض باطل ال ٌؤخذ به كدلٌل من أدلة االثبات طالما هو أثر من اآلثار 

المترتبة مباشرة على اإلجراء الباطل
3

. 

 عن اإلجراء الباطل  المستقلاالعتراؾ  : الفرع الثانً

اإلجراء الباطل ال ٌترتب علٌه حتما بطبلن االعتراؾ البلحق علٌه فٌصح  بطبلن     

أن ٌكون هذا االعتراؾ مستقبل عن اإلجراء الباطل ولٌس نتٌجة قٌمته وٌمكن اعتباره 

دلٌبل مستقبل بذاته فً اإلثبات
4

. 

محكمة الموضوع هً التً تقدر قٌمة االعتراؾ الصادر من المتهم على أثر      

وهذا التقدٌر من المسابل  ،ل من خبلل ظروؾ الدعوى ومبلبستهالباطاإلجراء ا

                                                           

.151ص  ،مرجع سابق ،نصر الدٌن مروك 1  

.96ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 2  

.60ص ،محمد علً سكٌكر، مرجع سابق 3  

.97ص  ،مرجع نفسه ،مراد أحمد فبلح العبادي 4  



 

38 

الموضوعٌة
1

اح الصلة السببٌة بٌن االعتراؾ وبٌن االجراءات فعلى المحكمة اٌض ،

جاز لها  ،اعتراؾ المتهم واالعتراؾ الباطلفإذا كانت الصلة منقطعة بٌن  ،الباطلة

الذي سبقه ولها أن تستبعد االعتراؾ االستناد إلى االعتراؾ كدلٌل مستقل عن االجراء 

إذا رأت خبلؾ ذلك
2

. 

متى كان "استقر القضاء الجزابري فً القرار الصادر عن المحكمة العلٌا إلى أنه      

إذا صحة اإلجراءات المرفوعة إلٌها و من المقرر قانونا أن ؼرفة االتهام تنظر فً

وعند القضاء  ،المشوب بهن قضت ببطالن اإلجراء تبٌن لها سبب من أسباب البطال

ولها بعد اإلبطال أن تتصدى لموضوع  ،اإلجراءات التالٌة كلها أو بعضهاببطالن 

ضً ؼٌره لمواصلة إجراءات اإلجراء أو تحٌل لملؾ إلى قاضً التحقٌق نفسه أو قا

"فإن التصرؾ بخالؾ المبدأ ٌعتبر خطأ فً تطبٌق القانون ،التحقٌق
3

. 

                                                           

.75ص  ،مرجع سابق ،عبد الحمٌد الشواربً 1  

.151المستشار عدلً خلٌل ،مرجع سابق ،ص  2  

.256،ص  1989،ص  1986أفرٌل  15،المؤرخ فً  47019قرار المحكمة العلٌا رقم  3  
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 ةالجزابً تراؾ وأثره فً الموادحجٌة االع : الفصل الثانً

أصبح االعتراؾ فً ظل مبدأ االقتناع الشخصً الذي أخذت به التشرٌعات       

حٌث عبر عنه ألول مرة  ،رٌع الجزابري خاضعا لحرٌة القاضًالحدٌثة منها التش

وٌستبقً  من قانون التحقٌقات الجنابٌة الفرنسً القدٌم 342قانونٌا من خبلل نص المادة 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفرنسً 392علٌه فً الوقت الحاضر فً المادة 
1

. 

من  307أما المشرع الجزابري كرس نظام االقتناع الشخصً بموجب المادة      

قانون اإلجراءات الجزابٌة
2

من قانون اإلجراءات  353وهً مستوحاة من المادة  ،

 .الجزابٌة الفرنسً

ٌجوز "حٌث نصت على اآلتً  12القتناع الشخصً بموجب المادة كما كرس ا     

اثبات الجرابم بأي طرٌقة من طرق االثبات ماعدا األحوال التً ٌنص فٌها القانون 

..."على ؼٌر ذلك وللقاضً أن ٌصدر حكمه القتناعه الخاص
3

. 

جهة  هذه المادة تكرس قاعدتٌن ال ٌمكن الفصل بٌنهما قاعدة االقتناع الحر من     

 .وقاعدة حرٌة االختٌار وسابل االثبات الجنابً من جهة أخرى

السلطة الممنوحة للقاضً الجزابً ؼٌر تحكمٌة بل خاضعة لضوابط وقٌود على      

القاضً مراعاتها عند االعتماد على االدلة المتحصل علٌها ومن بٌنها االعتراؾ 

أن ٌكون االقتناع مؤسسا على  إذ ال بد ،ن المتهم فً مختلؾ مراحل التحقٌقالصادر م

 .قواعد قانونٌة تضمن احترام الحقوق والحرٌات الفردٌة للمتهم خاصة أثناء االعتراؾ 

ه إلى الحجٌة القانونٌة لدراسة هذا الفصل سنقسم دراستنا لمبحثٌن االول سنتطرق فً     

 .ةلبلعتراؾ، والمبحث الثانً سنتطرق فٌه ألثر االعتراؾ فً المادة الجزابً

 الحجٌة القانونٌة لالعتراؾ فً المادة الجزابٌة: المبحث األول

حجٌة االعتراؾ هً صبلحٌته فً حال توافر أركان شروط صحته كدلٌل إلدانة      

من االعتراؾ الصادر عن المتهم، هذا  المتهم وتقدٌر ذلك ٌرجع القتناع القاضً
                                                           

وان المطبوعات الجامعٌة بن دي ،فً القانون الوضعً الجزابري ،ات فً المواد الجنابٌةنظام االثب ،روانمحمد م 1

.464ص ،الجزء الثانً ،الجزابر ،عكنون  

ٌتلو الربٌس قبل مؽادرة المحكمة فً قاعة الجلسة التعلٌمات اآلتٌة التً تتعلق فضبل عن ": هذه المادة علىتنص  2

:أظهر مكان من ؼرفة المداولة ذلك بحروؾ كبٌرة فً   

وال ٌرسم لهم  ،بها قد وصلوا الى تكوٌن اقتناعهمإن القانون ال ٌطلب من القضاة أن ٌقدموا حسابا عن الوسابل التً "

م أن ٌسألوا أنفسهم فً ولكنه ٌأمره ،خص تقدٌر تمام أو كفاٌة دلٌل ماقواعد بها ٌتعٌن علٌهم أن ٌخضعوا لها على األ

وأن ٌبحثوا بإخبلص ضمابرهم فً أي تأثٌر قد أحدثته فً إدراكهم األدلة المسندة إلى المتهم و أوجه  ،صمت وتدبر

هل لدٌكم اقتناع شخصً ؟ : الدفاع عنها ولك ٌضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي ٌتضمن كل نطاق واجباتهم 

.ن اإلجراءات الجزابٌة ،مرجع سابقالمتضمن قانو 155-66األمر  ،"  

.464ص  ،مرجع سابق ،حمد مروانم 3  
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من قانون اإلجراءات  212و  307االقتناع كرسه المشرع الجزابري بموجب المادة 

المطلب )اضً تبٌن أن االعتراؾ كباقً األدلة خاضع القتناع الق 212فالمادة  ،الجزابٌة

والحجٌة القانونٌة لبلعتراؾ ذات خصوصٌة فً مختلؾ مراحل الدعوى  ،(األول

 (.المطلب الثانً)العمومٌة 

للقاضً سلطة مطلقة فً تكوٌن قناعته حٌث له كامل الحرٌة فً تقدٌر األدلة      

وله االعتماد على الدلٌل الذي ٌراه مناسبا وهذا ٌنطبق على  ،بالجرٌمةالمتعلقة 

هذا ما سندرسه  ،به كامبل أو الجزء الذي اطمبن لهاالعتراؾ إذ ٌمكن استبعاده واألخذ 

خصصناه لدراسة سلطة القاضً فً تقدٌر حجٌة من خبلل المطلب الثالث الذي 

 .االعتراؾ

 خضوع االعتراؾ لمبدأ االقتناع القضابً : مطلب األولال

وع فهو خاضع لمبدأ اقتناع االعتراؾ كباقً أدلة االثبات خاضع لتقدٌر محكمة الموض

معنى ذلك أن اعتراؾ المتهم بالتهمة المنسوبة إلٌه ال ٌجعل المحكمة ملزمة  ،القاضً

صادر من المتهم توافرت بالحكم باإلدانة بل لها ومن واجبها التحقق من أن االعتراؾ ال

وبعد تحققها تبدأ فً تقدٌر قٌمته وهذه العملٌة مبنٌة على تكوٌن قناعة  ،شروط صحته

سندرس مجال تطبٌق وفً الفرع الثانً  ،هذا ما سنتطرق له فً الفرع األول القاضً

ثم سنذهب لمدى كفاٌة االعتراؾ  ،عند تقدٌر االعتراؾلشخصً للقاضً االقتناع ا

 .كدلٌل وحٌد لتكوٌن قناعة القاضً الجزابً فً الفرع الثالث

 طرٌقة تكوٌن القناعة القضابٌة فً مجال تقدٌر االعتراؾ : الفرع األول

القناعة  القناعة هً عبارة عن نشاط عقلً والمشرع لم ٌتدخل بكٌفٌة ممارسة هذه     

كل اقتناعه ذهنٌا فً فلم ٌرسم للقاضً كٌؾ ٌفكر وال كٌؾ ٌش ،ا إلى واقع منتجلترجمته

مجال تقدٌر االعتراؾ لٌصل من خبلله إلى الحقٌقة
1

. 

فهً فكرة مستقلة  ،بعٌدة عن هٌمنة القانون وسٌطرته االقتناع والجزم والٌقٌن أشٌاء     

موكلة لضمٌر القاضًعن أي سلطة خارجٌة ،ال ٌمكن فرضها ألسباب قانونٌة بل 
2

 ،

والٌقٌن الذي ٌبنً علٌه القاضً حكمه باإلدانة لٌس الٌقٌن الشخصً فقط بل الٌقٌن 

الذي ٌصل إلٌه من خبلل أدلة الدعوى ،القضابً المتفق مع العقل والمنطق
3

. 

                                                           

.108ص  ،مرجع سابق ،نبٌل صقر ،العربً عبد القادر شحط 1  

.108ص  ،أحمد الفبلح العبادي، مرجع سابق مراد 2  

.494ص  ،أحمد فتحً سرور، مرجع سابق 3  
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الٌقٌن الثابت هو الذي ٌجب أن ٌقتسمه كل القضاة أو على األقل العدد األكبر منهم      

علٌهم نفس الوقابع إذا عرضت
1

. 

العنصر الشخصً هو مسألة موكلة لضمٌر  ،بذلك ٌقوم على عنصرٌن متبلزمٌن     

والعنصر  ،ى الحقٌقةالقاضً ٌقررها بناءا على عبلقات الوقابع الثابتة أمامه لقٌادته إل

الثانً هو الموضوعً وٌكون بناءا على األدلة المطروحة أمامه وهو ما ٌعبر عنه 

إذ هناك أدلة لها من القوة ما ٌكفً إلقناع أي  ،تدلٌلٌة الموضوعٌة لؤلدلةلقوة البا

شخص
2

. 

ٌقتنع القاضً الجنابً بناءا على األدلة المطروحة فً الجلسة لكن ال ٌمكن القول      

إنما ٌقال وصل  ،قٌقة التً وصل لها فعلٌة وواقعٌةأن الٌقٌن الذي وصل إلٌه مطلق والح

فقد تكون حقٌقة قضابٌة مطابقة للحقٌقة  ،القضابٌة بناءا على ما طرححقٌقة القاضً لل

الواقعٌة وقد ال تكون
3

. 

االعتراؾ كباقً أدلة االثبات الجزابٌة ٌخضع لمبدأ االقتناع القضابً الذي ٌدل      

على حرٌة المحكمة فً تكوٌن قناعتها بما هو مطروح فً الدعوى
4

فدلٌل االعتراؾ  ،

ي فً تكوٌن اقتناعه وال ٌلتزم بإتباع طرٌقة معٌنة عند تقدٌر ٌخضع لحرٌة القاض

 .االعتراؾ مبدبٌا

 مجال تطبٌق االقتناع الشخصً عند تقدٌر االعتراؾ : الفرع الثانً

ٌطبق مبدأ االقتناع أمام كل الجهات القضابٌة المختصة بالنظر فً الدعوى      

العمومٌة ألنه متعلق بوجود األدلة الكافٌة من عدم وجودها أثناء التحقٌق كما ٌنطبق 

على تقدٌم وسابل اإلثبات من طرؾ قضاة الحكم
5

حلة التحرٌاتروتمتد لم ،
6

. 

المشرع لم ٌلزم القاضً بتكوٌن قناعته عند نظره فً االعتراؾ بل أطلق له العنان      

 ،مرحلة من مراحل الدعوى العمومٌة فً االستعانة بكل وسابل اإلثبات المتاحة من أي

                                                           

.366ص  ،مرجع سابق ،عبد هللا هبللً أحمد 1  

التحقٌق االبتدابً وأثره على تكوٌن قناعة القاضً فً االعتراؾ فً مرحلة  ،علً بن فرج بن هادي القحطانً 2

ة رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الصول على درج ،ٌة السعودي، دراسة وصفٌة تطبٌقٌةنظام اإلجراءات الجزائ

.96ص  ،2011 ،الرٌاض ،تخصص السٌاسة الجنابٌة ،الماجستٌر فً العدالة الجنابٌة  

.97سابق، ص علً بن فرج هادي القحطانً، مرجع  3  

.108ص  ،مرجع سابق ،لعباديمراد أحمد الفبلح ا 4  

.465ص  ،مرجع سابق ،محمد مروان 5  

مجلة الملتقى الدولً األول لبلجتهاد القضابً فً المادة الجزابٌة  ،السلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزابً ،محمد مخدة 6

.2004مارس  ،ه على حركة التشرٌع، العدد األولوأثر  
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االعتراؾ شأنه كشأن جمٌع "من قانون اإلجراءات الجزابٌة  213حٌث نصت المادة 

"دٌر القاضًعناصر االثبات ٌترك لحرٌة تق
1

. 

خول القانون لنٌابة العامة فً مرحلة التحرٌات سلطة تقدٌرٌة واسعة فً اتخاذ      

ي خضم تلك السلطة تقدٌر القرار المناسب بخصوص الدعوى العمومٌة فلها ؾ

وبناءا علٌه تتخذ القرار المناسب بشأنها ،االعتراؾ
2

. 

ٌع األدلة البلزمة التً من كما أعطى من جهة أخرى لقاضً التحقٌق سلطة تجم     

من قانون  162شأنها إظهار الحقٌقة هذا ما ٌستخلص ضمنٌا من أحكام المادة 

ٌمحص قاضً التحقٌق األدلة وما إذا كان  "...اإلجراءات الجزابٌة فقرة ثانٌة إذ تنص 

"ٌوجد ضد المتهم دالبل مكونة لجرٌمة من جرابم قانون العقوبات
3

 163كذلك المادة ، 

إذا رأى قاضً التحقٌق أن الوقابع ال تكون جناٌة ": فقرة أولى من نفس القانون نصت 

 أو جنحة أو مخالفة أو أنه ال توجد دالبل كافٌة ضد المتهم أو كان مقترؾ الجرٌمة ما

"ٌزال مجهوال ،أصدر أمرا بأن ال وجه لمتابعة المتهم
4

. 

سلطته أوسع نطاقا وأكثر شمولٌة من الجهتٌن  بالنسبة للقاضً الجزابً فإن     

إذ له إعادة تكٌٌؾ الوقابع فهو لدٌه سلطة واسعة فً تكٌٌؾ وتقدٌر اعتراؾ بقتٌن، السا

المتهم
5

. 

ى صدق االعتراؾ ومطابقته للقاضً الجزابً كافة السلطات فً التحري فً مد

اؾ المتهم كما له بناءا وله الحق فً طلب إجراء التحقٌقات إذ لم ٌكتفً باعتر ،للوقابع

دة وقاعدة االقتناع الشخصً هً قاع ،القتناع االكتفاء باعتراؾ المتهمعلى حرٌته فً ا

هذا االقتناع لم ٌتعلق بخطورة الجرٌمة وال بطبٌعة  ،شاملة ترى أمام كل جهات الحكم

العقوبة المقدرة
6

 .مخالفةفالمبدأ الثابت سواء تعلق األمر بجناٌة أو حتى جنحة أو  ،

 مدى كفاٌة االعتراؾ كدلٌل وحٌد لتكوٌن قناعة القاضً الجزابً : الفرع الثالث

ثار جدل فقهً حول امكانٌة االكتفاء باعتراؾ المتهم وإن كان الدلٌل الوحٌد فً      

 .الدعوى المعروضة على القاضً الجزابً وال ٌوجد ما ٌعززه من أدلة أخرى

جود لقاعدة تقرر أن االعتراؾ ال ٌكفً لوحده كدلٌل ذهب البعض للقول أنه ال و     

فهذا القول ٌناقض مبدأ االقتناع القضابً بمعنى استبعاد الدلٌل الذي اقتنع به  ،لئلدانة

                                                           

.مرجع سابق ،الجزابٌةالمتضمن قانون اإلجراءات  66/155م األمر رق 1  

.102ص  ،درٌسً جمال، مرجع سابق 2  

.، مرجع نفسه155-66األمر  3  

.مرجع نفسه ،155-66األمر 4  

.103ص  ،مرجع سابق ،درٌسً جمال 5  

.370 ،مرجع سابق ،محمد مروان 6  
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القاضً وما ٌجوز للقاضً أن ٌفعله هو أن ٌحمص االعتراؾ فبل ٌأخذ به إال إذا اقتنع 

مع سابر األدلة فً الدعوىبصدقه وانسجامه 
1

. 

الرأي الثانً ٌرى أن مجرد اعتراؾ المتهم ال ٌكفً بمفرده لحمل القضاء على      

وٌجب إلتمام االقتناع أن ٌضاؾ إلٌه أدلة أخرى ،بداٌة االثباتإدانته وإن االعتراؾ 
2

. 

القرار بأن االعتراؾ ٌكفً لوحده إلدانة المتهم لكان ذلك انتهاكا للحقوق لو تم ا     

فاألصل أن  ،جازفة الن ٌبٌن علٌه حكم االدانةقوق الشخصٌة ومالفردٌة وإهماال للح

فاستناد  ،لٌس بطرٌق احتمالٌة ،ال شك فٌه المتهم بريء حتى تثبت إدانته بطرٌق قاطع

القاضً على االعتراؾ فً اثبات التهمة المسندة إلى المتهم الذي أقره فً المحاضر 

لٌس هذا فحسب بل ٌكون فً أشد  ،ما ٌكون فٌها المتهم معرضا للضؽطاألولٌة كثٌرا 

وؼالبا ما  ،لمرتبك فاقد األم ،ٌقؾ بجواره إذ ٌكون مشتت التفكٌرالحاجة إلى مدافع 

مرتبك فاقد  ،ٌقؾ بجواره إذ ٌكون مشتت التفكٌرٌكون فً أشد الحاجة إلى مدافع 

عقب ارتكاب وؼالبا ما ٌكون ذلك أمام أجهزة الضبطٌة وفً فترة قصٌرة  ،األمل

فٌجب على المحكمة التحقق من صحة االعتراؾ  ،دث ٌكون المتهم سالب االرادةالحا

والدافع إلى االعتراؾ
3

. 

ففً الدول  ،قهً نجد مواقؾ التشرٌعات متباٌنةبعد التطرق للجانب الؾ     

فمثبل فً انجلترا اعتراؾ  ،ؾ المتهم ٌختصر اجراءات المحاكمةاإلنجلوأمرٌكٌة اعترا

على القاضً االكتفاء عن البحث فً عناصر الدعوى وٌقضً  المتهم المتهم ٌوجب

بالعقوبة مباشرة دون اشراك المحلفٌن المختصٌن بالبحث فً ثبوت التهمة التً اعترؾ 

بها
4

أٌضاوالفقه األمرٌكً مستقر على ذلك  ،
5

. 

ألنه  ،رورة تأٌٌد االعتراؾ بأدلة تعززهأقر المشرع المصري من جهته على ض     

وعلى المحقق فً حال اعتراؾ المتهم فً لتعزٌز لتسبٌب حكم اإلدانة لوحده لٌس كافٌا 

مرحلة التحقٌق البحث عن األدلة التً تعززه فهو دلٌل ال ٌحتمل المناقشة كؽٌره من 

أدلة االثبات
6

من قانون اإلجراءات  271لكن المشرع المصري نص فً المادة  ،

 ،ترافا بارتكاب الفعل المسند إلٌهكان مع الجزابٌة المصري على أن ٌسأل المتهم عما إذا

فإن اعترؾ جاز للمحكمة أن تقضً على المتهم بناءا على اعترافه أمامها دون الحاجة 

إلى عناصر االثبات األخرى
7

. 

                                                           

.473ص  ،مرجع سابق ،محمد نجٌب حسنً 1  

.419ص  ،مد، مرجع سابقعبد هللا هبللً أح 2  

.66ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكٌم سٌد سلمان 3  

.445شوقً الشلقانً، مرجع سابق، ص أحمد  4  

.917ص  ،عبد هللا هبللً، مرجع نفسه 5  

.62ص ، مرجع نفسه ،عبد الحكم سٌد سلمان 6  

.445ص  ،احمد شوقً الشلقانً، مرجع سابق 7  
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إنما ٌجب  باإلدانةكما نجد المشرع الفرنسً ذهب بعدم كفاٌة االعتراؾ لبلقتناع      

فقد  ،على اعتباره دلٌل قولً ؼٌر محسوستأٌٌده بأدلة أخرى خاصة إذا جرى الرأي 

ٌدعوا حال صدوره للوهلة األولى إلى التشكٌك فً صحته وفً ؼالب األمر ٌلزم أن 

ٌتوفر على دلٌل إقناعً آخر كً ٌطمبن إلٌه القاضً
1

. 

ؼٌره من األدلة ٌخضع لتقدٌر اكتفى المشرع الجزابري بالنص على أن االعتراؾ ك     

من قانون  213القاضً فله األخذ به أو استبعاده إن لم ٌطمبن له ،فحسب المادة 

اإلجراءات الجزابٌة لٌس هناك ما ٌمنع األخذ باالعتراؾ ولو كان الدلٌل الوحٌد فً 

إذ ٌسعى  ،ندما ٌتعلق األمر باالعتراؾ وحدهالدعوى ؼٌر أن القضاء عادة ٌتحفظ ع

 .إلى فرز حقٌقته ومطابقته للحقٌقة وذلك بالبحث عن أدلة أخرى كؽٌره دابما

 حجٌة االعتراؾ من حٌث جهة صدوره :ي مطلب الثانال

دراٌة المحكمة بالجرٌمة ؼٌر كافً لتحدٌد الجانً فٌها إذ البد من رصد األدلة      

للمحكمة القٌام وهذه المهمة ال ٌمكن  ،على أساسها تبنً المحكمة قناعتهاالبلزمة التً 

بها لوحدها لبلوغ الؽاٌة األساسٌة التً تقتضٌها الحقٌقة وإلٌجاد حل لؤلمور التً تلبسها 

لمرحلة األخٌرة التً هً الؽموض تقتضً الضرورة استحداث مرحلة تسبق ا

فإن كانت الدعوى العمومٌة هً الوسٌلة التً تمارسها النٌابة العامة للمطالبة  ،المحاكمة

نٌة فهً الوسٌلة القانوزاء المناسب على مرتكب الجرٌمة أمام القضاء الجنابً بتوقٌع الج

فهذا ال ٌتحقق إال بمرورها بمجموعة من المراحل التً  ،لممارسة حق الدولة فً العقاب

 .تختلؾ فٌها اإلجراءات من حٌث طبٌعتها ونطاقها

البحث  اعتراؾ الشخص على نفسه بارتكاب الجرٌمة قد ٌحصل خبلل مرحلة    

فرع )رحلة التحقٌق القضابً أو فً م ،(الفرع األول)فً مرحلة اإلتهام  والتحري أو

وعلٌه سنتطرق إلى ( فرع ثالث)كما قد ٌصدر ألول مرة فً جلسة المحاكمة  ،(ثانً

 .بٌان حجٌة االعتراؾ الصادر فً كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومٌة

 ي محاضر الضبطٌة القضابٌة حجٌة االعتراؾ الوارد ؾ : الفرع األول

مرحلة البحث والتحري وجمع اإلستداللت والبٌانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة      

اإلجرامٌة ٌقوم بها جهاز منظم ٌتكون من موظفٌن عمومٌٌن وأعوان محددٌن قانونا 

                                                           
 1 CORPHE , LE SENS DE L AUVEU CRIMINEL DANS UNE SCIENTIFIQUE , REVE DE CRIME ET DE POLICE-

TECHNIQUE. P09. مرجع سابق ،نقبل عن درٌسً جمال  
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ٌطلق علٌهم ضباط الشرطة القضابٌة
1

، ورجال الضبط القضابً هم األشخاص 

وما ٌلٌها من قانون اإلجراءات الجزابٌة 14 فً المادة هميلعالمنصوص 
2

. 

من نفس القانون اإلجراءات التً ٌقوم بها أشخاص الضبط  17حددت المادة      

القضابً
3

فإن قام ضباط الشرطة القضابٌة بجمع االستدالالت وإجراء التحقٌقات  ،

صحٌحة واعترؾ المتهم األولٌة منها القاء القبض على المتهم وكانت اجراءات القبض 

 ما هً قٌمة هذا االعتراؾ؟ :لزم الطرح هنا أمامها ،السؤال الذي ٌست

وال ٌتلق ما ٌحصل أمامه من  ،فٌها سلطة التحقٌق أو سلطة الحكممباشرها ال ٌمارس 

اعترافات فً األوضاع وقٌود وإجراءات رسمها القانون مقدما للتحقٌق التوازن 

ما ٌلزم إلظهار الحقٌقة من وسابل التحقٌق والبحثالمطلوب بٌن حقوق الدفاع و
4

. 

رؼم هذه القواعد مٌز المشرع الجزابري بٌن ضباط الشرطة القضابٌة كأشخاص      

 .من جهة وبٌن المحاضر التً ٌحررونها من جهة ثانٌة

 محاضر ضباط الشرطة القضابٌة: أوال 

الشكلٌات بتحرٌر محاضر أوجب القانون على رجال الضبطٌة القضابٌة احترام      

تتضمن األعمال التً قام بها ضباط الشرطة القضابٌة لتكون لها قٌمة معترؾ بها
5

. 

ٌعتبر محضر الضبطٌة القضابٌة مصدرا ٌتضمن تقرٌرا على التحرٌات التً     

قام بها  أجراها محرره من معاٌنات وأقوال وشهود والمشتبه فٌه ونتابج العملٌات التً

وهذه المحاضر ٌمكن اعتبارها شهادات مكتوبة ،عضو جهاز الضبط القضابً
6

. 

لكً ٌكون للمحضر قٌمة قانونٌة ٌجب أن ٌتوافر على شكلٌات معٌنة توجب على      

نون ٌفقد القابم بالتحقٌق األولً مراعاتها ذلك أن عدم مراعاة الشكلٌات التً حددها القا

من قانون اإلجراءات  214وفً هذا السٌاق تؤكد المادة  ،المحضر قٌمته القانونٌة

ال ٌكون للمحضر أو التقرٌر قوة االثبات إال إذا كان صحٌحا فً "الجزابٌة ذلك بنصها 

                                                           

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66من األمر  15راجع نص المادة  1  

-3. عوان الضبط القضابًا-2. ضباط الشرطة القضابٌة-1: ٌشمل الضبط القضابً " هذه المادة على تنص 2

لمتضمن قانون ا 155-66األمر رقم  ،"الموظفٌن واالعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضابً 

.مرجع نفسه ،اإلجراءات الجزابٌة  

.مرجع نفسه ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66من األمر  17راجع المادة  3  

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 4

.159ص  ،مرجع سابق ء الثانً،الجز  

  .مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66من األمر  15و 18أنظر المواد  5

.185ص  ،عبد هللا اوهابٌة، مرجع سابق 6  
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الشكل وٌكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظٌفته وأورد فٌه عن موضوع 

"فً نطاق اختصاصه مما قد رآه أو سمعه أو عاٌنه بنفسهداخل 
1

. 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة 215طبقا ألحكام المادة      
2

التً بٌنت أن المحاضر  

المتضمنة لؤلعمال التً قام بها ضباط الشرطة القضابٌة مجرد محاضر استداللٌة ومن 

ع لحرٌة القاضً فً تكوٌن ثم فاالعترافات الواردة بها هً اعترافات ؼٌر قضابٌة تخض

ها دلٌبل فً الدعوى شأنها شأن سابر األدلة األخرىال تخرج عن كونعقٌدته، 
3
. 

 المحاضر الجمركٌة: ثانٌا 

واالعتراؾ الوارد بها اعتراؾ  ،ي االثبات إال ٌثبت المتهم عكسهاحجتها قوٌة ؾ     

من قانون الجمارك 2فقرة  254ملزم للقاضً حسب المادة 
4

حٌث استقر قضاء ، 

الواردة فً المحاضر الجمركٌة لها االعتراؾ والتصرٌحات "المحكمة العلٌا على أن 

لذلك ال  ،من قانون الجمارك 2فقرة  254قوة االثبات إلى أن ٌثبت العكس طبقا للمادة 

ٌجوز لقضاة االستبناؾ استبعاد اعتراؾ المتهم الوارد فً المحضر الجمركً على 

من قانون  213ادة أساس أن لهم السلطة المطلقة فً تقدٌر االعتراؾ طبقا للم

م قانون الجمارك التً تنص  2فقرة  245اإلجراءات الجزابٌة مخالفٌن أحكام المادة 

ورد فٌها من تصرٌحات واعترافات  صراحة على أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما

"ما لم ٌثبت العكس
5

. 

ضر امن قانون الجمارك فإن مح 336بموجب نص المادة ": فً قرار آخر أتى     

تتمتع بحجة االثبات إلى حٌن ظهور دلٌل عكسً على صحة ما ورد درك الجمارك 

لمتهم ولٌس على عاتق مجلس ضمن محاضر إدارة الجمارك ٌقع على عاتق ا

ومن القواعد المتبوعة قضابٌا أن االعترافات الواردة بمحضر إرادة الجمارك  ،القضاء

ولٌس  ،منٌا من تصرٌحات واعترافاتضتلزم عملٌا المتهم عبا اإلثبات عدم وما ورد 

والتً بإمكان قضاة الموضوع إبعاد اعترافات المتهم المسجلة بمحضر إدارة الجمارك 

"لم ٌقدم ضدها دلٌل عكسً على بطالن ما ورد ضمنها
6

. 

                                                           

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم  1  

.مرجع نفسه ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم  2  

.159ص  ،نصر الدٌن مروك، مرجع نفسه 3  

 ،محاضر المعاٌنة مالم ٌثبت العكس وتثبت صحة االعتراؾ والتصرٌحات المسجلة فً"... هذه المادة علىتنص  4

 1979ٌولٌو  27المؤرخ فً  07-79األمر رقم ..." من قانون اإلجراءات الجزابٌة 213كام المادة مع مراعاة أح

.المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم  

.15ص ،1992 ،منشور بمجلة الجمارك عدد خاص ،1982جوان  10حكمة العلٌا الصادر قرار الم 5  

.115رقم  ،1984أفرٌل  16كمة العلٌا الصادر قرار المح 6  
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متى كان من المقرر قانونا أن محاضر "بأنه وأتت المحكمة العلٌا فً قرار آخر  

فٌها من اعترافات وتصرٌحات ما لم ٌثبت عكس ذلك الجمارك تثبت صحة ما جاء 

ٌر وسابل االثبات بدلٌل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضً سلطة مطلقة فً تقد

ولما كان كذلك فإن قرار إدارة الجمارك المطعون فٌه بخرق القانون  ،والترجٌح بٌنها

رٌمة الجمركٌة وعدم كفاٌة األسباب ؼٌر سدٌد وٌستوجب الحكم ببراءة المتهم من الج

واعتبروها الدلٌل العكسً  ،أقدم لهم فواتٌر شراء البضابعالمتابع من أجلها بعد أن 

فإنهم بهذا القضاء التزموا  ،صرٌحات التً تضمنها محضر الجماركلالعترافات والت

"بتطبٌق القانون ومتى كان كذلك استجوب رفض الطعن
1

. 

 :ركٌة لها مظهرٌن إذن االعترافات الواردة بالمحاضر الجم     

اعترافات ؼٌر ملزمة للقاضً وتقٌد حرٌته فً تقدٌر أدلة االثبات : المظهر األول *

 (.كما هو الحال فً االجتهاد األول والثانً)وهً االعترافات التً ٌثبت عكسها 

وال تقٌد حرٌة القاضً فً تقدٌر  ،ؼٌر ملزمة للقاضً اعترافات: المظهر الثانً *

كما هو الحال فً االجتهاد )وهً تلك االعترافات التً قدم المتهم عكسها وسابل االثبات 

 (الثالث

 الوارد فً محاضر المخالفاتوحجٌة االعتراؾ المحرر بمعرفة المتهم : ثالثا 

فٌها بأنه هناك حاالت ٌتم فٌها تحرٌر وتدوٌن أقوال صدرت عن شخص ٌعترؾ      

ٌكون  ا المتهم أو ٌحررها بنفسه أوارتكب الجرٌمة وتصدر فً شكل تقارٌر ٌوقعه

 فما هً حجٌة هذا االعتراؾ؟  االعتراؾ بمحاضر المخالفات،

  االعتراؾ المحرر بمعرفة المتهم حجٌة(أ

ؼالبا ما تدون اعترافات المتهمٌن فً شكل تقارٌر موقعة منهم وهً شابعة فً      

المتهم قد حرر هذه فمن الصعب تصور أن ٌكون  ،قضاٌا الصحافة والقضاٌا السٌاسٌة

االعترافات وهو بكامل ارادته
2

. 

محل اعتبار ٌكون االعتراؾ  ،ترافه أمام المحكمةفً حال إصرار المتهم على اع     

إذ ال ٌصح تأثٌم انسان حتى بناءا  ،لٌه متى تأكدت من مطابقته للواقعللمحكمة االستناد ا

على اعترافه متى كان مخالفا للحقٌقة والواقع
3

. 

                                                           

.346ص  ،4، عدد 1989لعام  ،بالمجلة القضابٌة للمحكمة العلٌامنسور  1984جوٌلٌة  3قرار صادر بتارٌخ  1  

.143شار عدلً خلٌل، مرجع سابق، ص المست  2  

، االعتراؾ والمحررات، الكتاب االول ،روك، محاضرات فً االثبات الجنابً، أدلة االثبات الجنابًنصر الدٌن م 3

.172،ص ي، مرجع سابقزء الثانالج  
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ولم ٌعلل ما جاء فٌه أو صحة توقٌعه علٌه إن أنكر المتهم اعترافه المحرر بالتقدٌر      

ٌخضع ذلك لتقرٌر  ،حرا فً كتابته واإلدالء باعترافههذا ال ٌعنً بالضرورة أنه كان 

إذ لها االعتماد علٌه إن ثبت أنه  ،على حسب ظروؾ تحرٌر هذا االعتراؾالمحكمة 

ال تستند إلٌه  إالو أنه مطابق للحقٌقة و الواقع بعٌدا عن االكراه و  اختٌاراأداه طوعا و 

فً قضابها
1

. 

 حجٌة االعتراؾ الوارد فً محاضر المخالفات(ب

نح المشرع الجزابري لمحاضر المخالفات وضعا خاصا حٌث نص فً المادة م     

أو تقارٌر  تثبت المخالفات إما بمحاضر" من قانون اإلجراءات الجزابٌة على أنه 400

وٌؤخذ  ،وجود محاضر أو تقارٌر مثبتة لها وإما بشهادة الشهود فً حالة عدم

بالمحاضر والتقارٌر المحررة بمعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضابٌة والضباط 

المنوط بهم مهام معٌنة للضبط القضابً الذٌن خول لهم القانون سلطة اثبات 

لٌل العكسً على ما تضمنته وذلك عدا الحاالت المخالفات كدلٌل اثبات إلى أن ٌقوم الد

الدلٌل العكسً إال بالكتابة وال ٌجوز أن ٌقدم  ،ي ٌنص فٌها القانون على خالؾ ذلكالت

"أو بشهادة الشهود
2

. 

وقابع إذا ما استوفى محضر المخالفات شروط صحته فإنه ٌكتسب حجٌة بالنسبة لل     

هو مصدر ٌدونه شخص له سلطة اإلجراءات المتخذة بشأن  ،المدونة والمكونة للمخالفة

وكل ما ٌترتب عنها من أدلة مساعدة  ،لمخالفة والمعلومات الناتجة عنهااارتكاب 

للكشؾ عن الحقٌقة وللقاضً فً اتخاذها كدلٌل للحكم فً المخالفة وللخصوم اثبات 

عكسها دون اشتراط سلوك سبٌل الطعن بالتزوٌر
3

. 

إال ان هناك حجة ضد الموجه إلٌه  الوارد فً محاضر المخالفات  تراؾٌعتبر االع     

أما  ،لى الوقابع المادٌة المشتبه فٌهامن ٌرى أن حجة محاضر المخالفات تقتصر فقط ع

هو بنفسه فإنها ال األقوال التً سمعها الضابط وأعوان الشرطة القضابٌة أو استنتجها 

ة بنفس المحضر تكون لها قوة استداللٌة ومحاضر المخالفات بجنح ،تكون لها حجٌة

فقط
4

من قانون اإلجراءات  215هذا تطبٌقا للقاعدة العامة المنصوص علٌها بالمادة  ،

من المتهم من الناحٌة الواقعٌة الجزابٌة لكن هذه الحجٌة تقؾ عند حد صدور االعتراؾ 

هو المكلؾ  القاضًدون امتداد هذه الحجٌة لصحة االعتراؾ أو مطابقته للحقٌقة ألن 

                                                           

.175ص  ،نفسه مرجع ،نصر الدٌن مروك 1  

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 2

.175، ص مرجع سابق الجزء الثانً،  

دراسة مقارنة بٌن القوانٌن المصرٌة واإلماراتٌة والدول العربٌة  ،ٌقٌن القاضً الجنابً ،إٌمان محمد علً الجابري 3

.296ص  ،2005 ،االسكندرٌة ،منشأة المعارؾ ،واألجنبٌة  

 ،القاهرة ،جامعة الدول العربٌة ،معهد البحوث والدراسات ،السلطة التقدٌرٌة للقاضً الجنابً ،مأمون فاٌز حبلة 4

.145ص ،2001  
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وله مطلق التقدٌر فً ذلك أما إذا كان المحضر ؼٌر مستوفٌا  ،ببحث الجزبٌة األخٌرة

لشروط الشكلٌة أو الموضوعٌة فبل تكون له حجٌة فً اإلثبات وٌتعٌن على القاضً 

إجراء التحقٌق فً الجلسة
1

. 

ة والتً تنص من قانون اإلجراءات الجزابً 397كما هو منصوص علٌه فً المادة      

ٌجوز للربٌس قبل ٌوم الجلسة بناء على طلب النٌابة العامة أو المدعً المدنً أن "

ٌقدر أو ٌكلؾ بتقدٌر تعوٌضات وأن ٌحرر أو ٌكلؾ بتحرٌر محاضر وأن ٌأمر بإجراء 

"ما ٌتطلب السرعة من األعمال
2

. 

 االبتدابًحجٌة االعترافات الواردة فً محاضر التحقٌق  : الفرع الثانً

بانتهاء الضبطٌة القضابٌة من مهامها تقوم بتحرٌر محاضر تتضمن نتابج األعمال      

التً توصلوا إلٌها وإثبات كل اإلجراءات ووقت اتخاذها ومكان حصولها واألدلة 

 .المتحصل علٌها والتوقٌع على المحاضر

ى العمومٌة لذا ال المعروؾ أن مرحلة جمع االستدالالت هً مرحلة تمهٌدٌة للدعو     

ٌجوز لضباط الشرطة القضابٌة التصرؾ فً محاضر جمع االستدالالت بل علٌه 

ارسالها لهٌبة النٌابة العامة التً لها والٌة التصرؾ فٌها
3

. 

 حجٌة االعتراؾ الصادر أمام وكٌل الجمهورٌة : أوال 

ءات الجزابٌة وهً لوكٌل الجمهورٌة العدٌد من المهام التً خولها له قانون اإلجرا     

  :حسب اآلتً

أناط له القانون القٌام بكل األعمال اإلدارٌة لحسن سٌر المحكمة : المهام اإلدارٌة      

مع النٌابة العامة والوزارة وكذلك مع السلطات اإلدارٌة األخرىالعلٌا داخلٌا 
4

.   

 اإلجراءات الجزابٌةمنحه قانون  12حسب نص المادة : مهام الضبطٌة القضابٌة       

منه صفة ضابط الشرطة القضابٌة وبهذه الصفة ٌقوم بإتمام جمٌع أعمال الضبط 

من نفس القانون 56القضابً حسب المادة 
5

. 

                                                           

175ص  ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 1  

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66األمر رقم  2  

ص  ،2005 ،السنة الثالثة ،العدد الخامس والسادس ،مجلة النابب ،مراحل جمع الدلٌل الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3

93.  

االعتراؾ والمحررات،  ،األولة اإلثبات الجنابً، الكتاب أدلي اإلثبات الجنابً، محاضرات ؾ ،نصر الدٌن مروك 4

.162ص  ،مرجع سابق الجزء الثانً،  

وٌقوم وكٌل الجمهورٌة بإتمام جمٌع أعمال الضبط "...: من قانون اإلجراءات الجزابٌة على  56تنص المادة  5

 ،"القضابً المنصوص علٌها فً هذا الفصل كما ٌسوغ أن ٌكلؾ كل ضباط للشرطة القضابٌة متابعة اإلجراءات

.مرجع نفسه ،155-66مر رقم األ  
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مهمة االتهام  أناط قانون اإلجراءات الجزابٌة لوكٌل الجمهورٌة: مهام االتهام      

ابٌة حٌث ٌتلقى وكٌل من قانون اإلجراءات الجز 36حسب ما نصت علٌه المادة 

الجمهورٌة الشكاوي وٌقرر ما ٌتخذ بشأنها
1

. 

ٌجٌز قانون اإلجراءات الجزابٌة لوكٌل : مهام التحقٌق فً الجرابم المتلبس بها      

بصفة حصرٌة فً ذلك  ،التحقٌقالجمهورٌة مباشرة بعض اإلجراءات الخاصة بقاضً 

إذا لم "من قانون اإلجراءات الجزابٌة  59هذا ما نصت علٌه المادة  ،الجنح المتلبس بها

وكان الفعل معاقبا علٌه  ،المتلبس بها ضمانات كافٌة للحضورٌقدم مرتكب الجنحة 

أمر بحبس ٌصدر وكٌل الجمهورٌة  ،س، ولم ٌكن قاضً التحقٌق قد أخطربعقوبة الحب

وٌحٌل وكٌل ... المتهم بعد استجوابه عن هوٌته وعن األفعال المنسوبة إلٌه

وتحدد  ،بقا إلجراءات الجنحة المتلبس بهامهورٌة المتهم فورا على المحكمة طالج

جلسة للنظر فً القضٌة فً أجل أقصاه ثمانٌة أٌام ابتداء من ٌوم صدور أمر 

."..بالحبس
2

. 

 ،لتً تتطلبها الجرٌمة المتلبس بهاإذا قام وكٌل الجمهورٌة بكافة اإلجراءات ا     

والمتهم أثناء استجوابه فً محضر االستجواب  ،وجاءت هذه اإلجراءات صحٌحة

هذا االعتراؾ  اعترؾ بكل األفعال المنسوبة إلٌه فالسؤال المطروح هنا ما هً قٌمة 

ومة ٌوم الوارد أمام وكٌل الجمهورٌة ؟ السٌما أن وكٌل الجمهورٌة طرؾ فً الخص

 .سٌدافع عن هذا االعتراؾ الوارد أمامه ،الجلسة

كجواب عن السؤال نقول المهام التً ٌقوم بها وكٌل الجمهورٌة بالنسبة للجنح      

من قانون اإلجراءات الجزابٌة هً  59المتلبس بها والمنصوص علٌها تحدٌدا فً المادة 

فً هذه الحالة هو اعتراؾ مهام قضابٌة وإن اعتراؾ المتهم أمام وكٌل الجمهورٌة 

انون لمثل هذا النوع من ر القانونٌة التً ٌرتبها القتترتب علٌه كافة اآلثا ،قضابً

الن  ،فً محضر االستجواب إال بالتزوٌر والمتهم ال ٌجوز له الطعن ،االعتراؾ

المحضر لٌس محضر جمع االستدالالت بل هو محضر قضابً بأتم معنى الكلمة بؽض 

النظر عن شخص وكٌل الجمهورٌة الذي قام به
3

. 

فإذا  ،لمحكمة ملزمة بالنظر فٌه وتقدٌرهراؾ له حجٌة قانونٌة واهذا النوع من االعت     

وإذا لم تؤول المحكمة علٌه وبرأت  ،فً حكمها وجب علٌها تسبٌب حكمها استندت إلٌه

 .المتهم وجب علٌها أٌضا تسبٌب حكمها وتذكر عدم قبولها لهذا االعتراؾ

                                                           

.سابق مرجع ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌةا 155-66ألمر رقم ا 1   
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أن االعتراؾ الصادر عن  استقرت المحكمة العلٌا فً تطبٌقها لهذا الموضوع على     

حٌث جاء فً  ،جنح المتلبس بها هو اعتراؾ قضابًالمتهم أمام وكٌل الجمهورٌة فً ال

من بٌن األدلة المحددة قانونا على سبٌل الحصر اإلقرار القضابً " :أحد قراراتها 

الذي ٌحصل أمام القضاء باعتراؾ المتهم أثناء استجوابه من طرؾ وكٌل الجمهورٌة 

"ى بالتهمة بأنه زن
1

. 

  جٌة االعتراؾ أمام قاضً التحقٌق ح:  ثانٌا

 ٌقوم قاضً التحقٌق بكل التحقٌقات األولٌة وبعد تعرفه على هوٌة المتهم وإحاطته     

وبعد أن ٌعترؾ بكل حقوقه المنصوص علٌها قانونا  ،علما بكل الوقابع المنسوبة إلٌه

 لكن ما قٌمة هذا االعتراؾ؟ ،ومواجهته بالتهمة المنسوبة إلٌه ٌقوم باستجواب المتهم

أوجب القانون على قاضً التحقٌق تحرٌر محضر على كل إجراء قام به وفقا      

الشكلٌات المتطلبة فً مثل هذه واحترام  ،وضاع الشكلٌة التً حددها القانونلؤل

 ،بٌة لها قوة فً اإلثباتمحاضر قضاالمحاضر فٌضفً علٌه قٌمة قانونٌة تكون بمثابة 

من قانون  218بحٌث ال ٌمكن الطعن فٌها إال بالتزوٌر وهذا حسب نص المادة 

اإلجراءات الجزابٌة
2

. 

بأن محاضر التحقٌق اإلبتدابً المحررة من قبل قاضً  عامةتقضً القاعدة ال     

التحقٌق وما تجوبه من اعترافات هً عناصر إثبات تخضع فً كل األحوال إلى تقدٌر 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة 213المحكمة عمبل بأحكام المادة 
3

. 

لة فٌجوز باعتبار االعتراؾ كسابر األدلة هذا ٌجعله ٌحتمل الجدل والمناقشة كسابر األد

وللمحكمة  ،لزمٌن بسلوك طرٌق الطعن بالتزوٌرللخصوم أن ٌنتقدوه دون أن ٌكونوا م

فإذا أنكر المتهم االعتراؾ المنسوب إلٌه فً  ،على تلك المحاضر أو تطرحهاأن تعتمد 

راؾ أن تبٌن لها فتأخذ باالعت ،ر وجب على المحكمة أن تحقق دعواههذه المحاض

إذا ثبت أنه ؼٌر حقٌقً ولم ٌصدر من المتهم وتطرحه ،صدقه وصدوره عنه
4

. 

                                                           

،منشور بالمجلة  28837القسم األول للؽرفة الجنابٌة الثانٌة فً الطعن رقم من  1984جوان  12قرار صادر ٌوم  1
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ة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوٌر وفق ما هو منصوص علٌه فً الباب خاصة وعند عدم وجود نصوص صرٌح
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.قانون اإلجراءات الجزابٌة ،مرجع سابق المتضمن  
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المحكمة ؼٌر مقٌدة بما هو مدون من اعترافات فً محاضر قاضً التحقٌق رؼم      

واعتبار محاضر  ،ثبات إلى أن ٌطعن فٌها بالتزوٌرأنها محاضر قضابٌة لها قوة فً اال

تبٌن تزوٌرها أو نفٌها التحقٌق محاضر قضابٌة ال ٌعنً إلزام المحكمة باألخذ بها ما لم ي

بل المقصود هو ان المحكمة تستطٌع األخذ بما ورد فٌها من وقابع دون أن تعٌد تحقٌقه 

بالجلسة لكن لها أن تقدر هذه الوقابع وأثرها الموضوعً بمنتهى الحرٌة فترفض األخذ 

ٌلزم محكمة بها ولو لم ٌطعن فٌها على الوجه الذي رسمه القانون ألن القانون 

وع باالعتماد على ما دار أمامه بالجلسةالموض
1

من  212هذا ما أشارت إلٌه المادة  ،

قانون اإلجراءات الجزابٌة
2

. 

الدلٌل على تقٌد محكمة الموضوع هو أن اعتراؾ المتهم أمام قاضً التحقٌق لٌس      

بل على المحقق إتباع إجراءات واتجاهه معناه انتهاء التحقٌق أو القرب من انتهاءه 

نحوها واألخذ بها وهً التأكد من صدق هذا االعتراؾ ومدى مطابقته للحقٌقة حٌنها 

ٌنبؽً على المحقق البحث عن الحقٌقة والتنقٌب الستجبلء ما أؼفله االعتراؾ وال ٌجوز 

له االكتفاء باعتراؾ المتهم ولو اطمبن إلى صدقه وصحته
3

. 

ٌث ٌقوم بالبحث عن أسباب ح ،ضر خاضعة لسلطة التقدٌرٌة للقاضًهذه المحا     

كما ٌقوم قاضً التحقٌق بالبحث عن  ،راؾ والبحث علٌه وتقدٌر مدى صحتهاالعت

 .عناصر أخرى لبلستدالل

 حجٌة االعتراؾ الصادر فً مرحلة المحاكمة : الفرع الثالث

ٌمٌز الفقه بٌن نوعٌن من االعترافات الصادرة أمام المحكمة فهناك اعتراؾ ٌدلً      

هم أمام المحكمة المتخصصة بالدعوى العمومٌة وآخر اعتراؾ ٌدلً به المتهم به المت

 .أمام المحكمة الؽٌر المختصة بالدعوى

 اعتراؾ المتهم أمام المحكمة المختصة: أوال 

محكمة )إذا أحٌل المتهم أمام المحكمة المختصة بالنظر فً الدعوى العمومٌة      

فً المٌعاد المقرر للمحاكة وعند استجوابه عن التهمة ( الجناٌات أو الجنح أو المخالفات

ففً حال الفعل المسند إلٌه، المنسوبة إلٌه توجه له أسبلة عما إذا كان معترفا بارتكاب 

سمع شهادة الشهود إال فت ،تفاء باعترافه وبؽٌر سماع الشهودمة االكاعترافه جاز للمحك

إلٌه والمقصود باالعتراؾ هنا هو تسلٌم المتهم بالواقعة المنسوبة  ،لتعزٌز اعترافه

تسلٌما ؼٌر مقٌد ولم ٌعترض علٌه محامٌه فإن كان االعتراؾ جزبٌا أو قٌده المتهم أو 

                                                           

.209ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 1  
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مضً فً تحقٌق الدعوى وسماع اعترض علٌه محامٌه وجب على المحكمة ال

شهودها
1

. 

 212القاضً الجزابً فً مثل هذه الحالة ٌقدر االعتراؾ استنادا ألحكام المادة      

وال ٌسوغ للقاضً أن ٌبنً "...: فقرة ثانٌة من قانون اإلجراءات الجزابٌة والتً تنص 

اقشة فٌها قراره إال على األدلة المقدم له فً معرض المرافعات والتً حصلت المن

فاالعتراؾ الصادر فً هذه المرحلة الهامة من حٌاة الخصومة  ،"حضورٌا أمامه

الجنابٌة من خبلله ٌبنً القاضً اقتناعه بناءا على األدلة التً تم عرضها فً جلسة 

والقاضً هنا ٌرجع االعتراؾ إلى أصله الذي هو نص  ،فٌعد اعترافا قضابًالمحكمة 

االعتراؾ شأنه كشأن جمٌع عناصر "اءات الجزابٌة من قانون اإلجر 213المادة 

 ".االثبات ٌترك لحرٌة تقدٌر القاضً

قانون اإلجراءات الجزابٌة من  212حرٌة تقدٌر القاضً نصت علٌها المادة      

والحكم فً الدعوى بناء  ،..."والقاضً ٌصدر حكمه تباعا القتناعه الخاص"...: بالقول

إذ ٌجوز لها على الرؼم منه أن تسمع  ،جوازي للمحكمةراؾ المتهم هو أمر على اعت

للشهود والمرافعة فً الدعوى واالعتراؾ أمام المحكمة وان كان ٌجٌز لها أن ال تستمع 

إلى الشهود إال أنه ال ٌحق لها منع المرافعة الحتمال أن تكشؾ عن ظروؾ مخففة تأثر 

م منسوب إلٌه عدة تهم قد ومن جهة أخرى إذا كان المته ،ر العقوبة من جهةعلى قد

اعترؾ بأحدها فبل ٌجوز للمحكمة الحكم علٌه فً التهم األخرى بناءا على اعترافه دون 

االستماع لشهود
2

. 

المحاضر المحررة بجلسة المحكمة تضفً حجٌة ال تقبل إثبات عكس ما تضمنته      

لٌا أن محاضر فقد اعتبرت المحكمة الع ،طعن بالتزوٌر حقٌقتهامن اعترافات إال بال

واستقر قضاة المحكمة  ،داللة على صحة القٌام باإلجراءاتالمرافعات وثٌقة أساسٌة لل

العلٌا على أن محاضر المحاكم هً أوراق رسمٌة وبهذه الصفة فإنها تكون حجة لما 

فٌها إلى أن ٌطعن فٌها بالتزوٌر
3

. 

 ،ٌه الحجٌة فً االثباتلذي ٌصنع علاالعتراؾ الذي ٌتم أمام القاضً الجزابً هو ا     

فبل بد أن ٌبنً القاضً حكمه على هذا االعتراؾ بناءا على أسباب جدٌة بعد التأكد من 

وبهذه الصفة التً  ،اؾ الذي تم أمامه فً معرض الجلسةتوافر شروط صحة االعتر

ٌتمٌز بها االعتراؾ حسب ما ٌبدوا أنه أقوى أنواع االعتراؾ حجة وقوة ألنه ٌصدر 

باإلضافة إلى أن القانون قد أدانه  ،أن ٌجهل صاحبه نتابج ما ٌدلً به ٌمكن فً وقت ال
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من إجراءات التحقٌق المعقدة فأعطى له ضمانا بإبداء أقواله أمام مسمع المحكمة 

بالفصل فً الدعوى
1

. 

  مختصةحجٌة االعتراؾ الوارد أمام محكمة ؼٌر : ثانٌا 

ؼٌر مختصة جنابٌا ٌعد هذا االعتراؾ  إذا صدر من المتهم اعترافا أمام محكمة     

اعترافا ؼٌر قضابً
2

وإن كان حصوله قد تم أمام رجال القضاء مما ٌكسبه الثقة  ،

ورؼم كل هذا  ،الكٌفٌة التً تم بها الحصول علٌهوٌجعله فً مأمن من الشك فً سبلمة 

ون من قان 213و  212فهو ٌخضع لسلطة التقدٌرٌة لقاضً الموضوع تطبٌقا للمادتٌن 

فً شأن االعتراؾ  بعد أن ٌراجع قاضً الموضوع المتهماإلجراءات الجزابٌة 

وٌعرؾ موقؾ منه إذا كان ٌؤكد هذا االعتراؾ وٌتمسك به أو ٌنكره  ،المتحجج به ضده

وٌنكر ما ٌتحجج به ضده وبتحدٌد موقؾ المتهم من االعتراؾ تستطٌع المحكمة القول 

تراؾ قضابًإن تحول االعتراؾ الؽٌر القضابً الع
3

. 

 سلطة المحكمة فً تقدٌر قٌمة االعتراؾ : المطلب الثالث

 ،من شأنه الكشؾ عن حقٌقة الجرٌمة ؼاٌة البحث الجنابً هً الحصول على دلٌل     

وال ٌتحقق ذلك إال بإعطاء  ،لى تقدٌم األدلة للفصل فً الدعوىفهو ٌقوم على أساسا ع

ازنة بٌن األدلة وضرورات خبللها الموسلطة تقدٌرٌة واسعة للقاضً ٌستطٌع من 

فله أن ٌأخذ بالدلٌل الذي ٌرتاح إلٌه ضمٌره وٌقتنع به عند الحكم فً الدعوى  ،الحقٌقة

كما ٌسمح له بتمحٌص األدلة بما ٌتفق مع  ،ة علٌه سواء باإلدانة أو البراءةالمعروض

 .ت واالنطباعاتالحر بعٌدا عن المٌوالاالستنتاج الصحٌح والمنطق السدٌد والتفكٌر 

بل تخضع سلطته إلى  ،ي الجزابً لٌست تحكمٌة أو تعسفٌةالسلطة الممنوحة للقاض     

ضوابط وقٌود البد على القاضً مراعاتها عند االعتماد على األدلة المتحصل علٌها من 

وعلى ذلك فإن اقتناع  ،احل الدعوى العمومٌةبٌنها االعتراؾ الصادر فً مختلؾ مر

الحقوق  تراؾ المتهم مؤسس على قواعد قانونٌة تضمن احترامالقاضً من اع

راؾ الذي ٌطمبن له والقاضً له كامل الحرٌة فً طرح االعت ،والحرٌات الفردٌة للمتهم

كما ٌتوجب علٌه أال ٌساق لؤلخذ باالعتراؾ بمجرد صدوره من المتهم  ،(الفرع األول)

 .(الفرع الثانً)إذ البد أن ٌتأكد منه وٌطمبن إلٌه 

 ،جزء من االعتراؾ الذي ٌطمبن إلٌهنجد للقاضً الجزابً كامل السلطة فً أخذ      

 (.الفرع الثالث)وطرح ما عداه إذا لم ٌقتنع به 
                                                           

.125ص  ،درٌسً جمال، مرجع سابق 1  
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 حرٌة القاضً فً استبعاد االعتراؾ : الفرع األول

عدم اطمبنان القاضً لبلعتراؾ راجع إما لضعؾ داللته على الحقٌقة وعدم      

وٌكون تعزٌزه بأدلة أخرى أو هناك أدلة أخرى تدحضه أو أنه منتج فً االثبات 

 .للقاضً قناعته

 ضعؾ االعتراؾ للداللة على الحقٌقة: أوال 

على حقٌقة الواقعة  قد ٌعترؾ المتهم بالجرٌمة إال أن اعترافه ال ٌكون معبرا      

فٌصورها تصوٌرا منافٌا للحقٌقة باعطابه لها وصفا ؼٌر المتوصل له من خبلل 

التحقٌقات
1

.   

لحقٌقة عدم اطمبنان القاضً بقٌمة الدلٌل المطروح تكون إما لضعفه فً الداللة على ا 

ٌن و أنه منتج فً االثبات لكن للقاضً أدلة كافٌة لتكوو عدم تعزٌزه بأدلة اخرى، أ

قناعته
2

. 

 (إال أن هناك أدلة كافٌة و مقنعة)إذا كان االعتراؾ منتجا فً االثبات : ثانٌا 

عترافه كأن ٌتم ضبط المتهم متلبسا بجرٌمة السرقة فا ،االمثلة فً هذا المجال كثٌرة     

لكن حالة التلبس فً حد ذاتها بكامل شروطها كافٌة إلقناع  ،بالجرٌمة منتج فً االثبات

بالجرٌمة القاضً
3

. 

 حرٌة القاضً فً األخذ باالعتراؾ : الفرع الثانً

االعتراؾ فً تقدٌر قٌمته كدلٌل اثبات خاضع لمبدأ االقتناع القضابً شأنه شأن      

جمٌع أدلة االثبات االخرى
4

فهو من العناصر التً لمحكمة الموضوع كامل الحرٌة فً  ،

 .تقدٌر صحتها و قٌمتها فً االثبات

ن المتهم اضً الموضوع التأكد من توفر شروط صحة االعتراؾ الصادر معلى ق     

شأنها تقرٌر مسؤولٌته أو تعلقه بالواقعة االجرامٌة التً من بعد التأكد من موضوعه  و

علٌه أال ٌكتفً باالستناد علٌه فً حكم ققه له االخذ به فً إصدار حكمه وبتح ،تشدٌدها

صدقه االدانة إنما علٌه تقدٌره للتحقق من
5

. 

ن اسنتاج ٌمكأ حرٌة القاضً فً تكوٌن قناعته وللقاضً كامل الحرٌة استنادا لمبد     

 :هً كاآلتً ذه باالعتراؾ الصادر من المتهم وخحاالت اقتناع القاضً وأ

                                                           

.44ص  ،مرجع سابق ،نبٌل صقر ،العربً شحط عبد القادر 1  

.44ص  ،مرجع نفسه ،العربً شحط عبد القادر، نبٌل صقر 2  

.44ص  ،مرجع نفسه ،نبٌل صقر ،العربً شحط عبد القادر 3  

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون االجراءات الجزابٌةا 155-66من االمر رقم  213أنظر الى نص المادة  4  

.112ص  ،1994، توزٌع دار الكتاب الحدٌث، االجراءات الجزابٌة ،زكً أبو عامر 5  
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 . الواقعر من المتهم و مطابقته للحقٌقة والقوة التدلٌلٌة لبلعتراؾ الصاد-1     

 .االعتراؾ الصادر من المتهم توفر أدلة أخرى تعزز-2     

 .عدم وجود أدلة تدحض االعتراؾ الصادر من المتهم-3     

متى اطمأنت المحكمة العتراؾ المتهم الماثل أمامها و تحققت من توفر شروط      

أمامها وإنما أمام سلطة صحته أن تستند إلٌه فً الحكم علٌه باإلدانة حتى إن لم ٌحصل 

تلتفت عند عدول المتهم عن اعترافه الذي سبق وأن صدر منهولها أال  ،التحقٌق
1

. 

 حرٌة القاضً فً تجزبة االعتراؾ : الفرع الثالث

ٌقبل على عكس المقرر فً القانون المدنً نجد االعتراؾ فً المسابل الجزابٌة      

 .التجزبة وهو أمر متروك لسلطة القاضً فً تقدٌره

كونه عنصرا من عناصر االثبات التً ٌملك االعتراؾ الجزابً ال ٌخرج عن      

مبن إلٌه فً القاضً الجزابً كامل الحرٌة فً تقدٌر حجٌتها فله أن ٌأخذ بما ٌط

االعتراؾ وٌطرح عداه
2

. 

لقضاة الموضوع الحرٌة المطلقة فً تقدٌر االعتراؾ بحٌث ٌجوز لهم أخذ جزء منه     

ٌؤدي منطقٌا وقانونٌا إلى إدانة وترك اآلخر شرط أن ٌكون الجزء الذي اطمبنوا له 

المتهم
3

. 

جزابٌة االعتراؾ حٌث ٌتوقؾ الفصل فً الدعوى التنحصر قاعدة جواز تجزبة      

إذ ٌجب أن تطبق للفصل فً المسألة المدنٌة قواعد  ،على الفصل فً مسألة مدنٌة

أن مبدأ  كما استقر القضاء على ،ها قاعدة عدم جواز تجزبة اإلقراراالثبات المدنٌة ومن

عدم تجزبة االعتراؾ ال ٌؤخذ به فً المواد الجنابٌة
4

. 

 الجزابٌة أثر االعتراؾ فً اإلثبات : الثانً المبحث

خضوعه لمبدأ عتراؾ وبٌان حجٌته القانونٌة وبعد تحدٌد المفاهٌم المتعلقة باال     

الى اثر البد من التطرق  ،ضً وحرٌة القاضً فً تقدٌر قٌمتهاالقتناع الشخصً للقا

                                                           

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فً األخذ باعتراؾ المتهم فً حق نفسه وعلى  ،قرار محكمة النقض المصرٌة 1

ؼٌره من المتهمٌن فً دور من أدوار التحقٌق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقٌقة والواقع 

. 44ص  ،مرجع سابق ،نبٌل صقر ،شحط عبد القادر ، نقبل عن العرب08/12/1979ًجلسة  1692الطعن رقم "  

.92ص  ،مرجع سابق ،نبٌل صقر ،العربً شحط عبد القادر 2  

 ،نقبل عن نصر الدٌن مروك ،10338طعن رقم  ،الؽرفة الجنابٌة ،24/09/1975قرار المحكمة العلٌا الصادر  3

مرجع  الجزء الثانً، ،االعتراؾ والمحررات ،ة االثبات الجنابً، الكتاب األولأدلي االثبات الجنابً، محاضرات ؾ

.175ص  ،سابق  

.192ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 4  
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ول ثم سنتنا ،(المطلب األول)أو بعد الحكم  االعتراؾ الذي ٌترتب عن المتهم أثناء

فً  ،(المطلب الثانً)باب المخففة لها التً هً من االساالثار المترتبة عن العقوبة و

العدول عن االعتراؾ فً حالة رجوع المتهم عن االقوال التً ادلى  ألثراالخٌر نتطرق 

 (.المطلب الثالث)لضبطٌة أو النٌابة أو المحكمة بها سواء أمام ا

 أثر االعتراؾ الصادر بعد الحكم : المطلب األول

وم القاضً عند استفاء االعتراؾ كامل شروطه ٌقبعد اعتراؾ المتهم بجرٌمته و     

إال أنه احٌانا نجد  ،ه بالحكم بناءا على هذا االعتراؾاقتناعه ببعد التأكد من حجٌته و

ٌعترؾ بعد صدور الحكم مما ٌنتج اثاره بحٌث ٌختلؾ اثر االعتراؾ الصادر بعد المتهم 

عن اثر االعتراؾ الصادر  ،(الفرع األول)لحكم القابل للطعن الحكم الؽٌر البات أي ا

 (.الفرع الثانً)بعد الحكم البات أي الؽٌر القابل للطعن 

 اتأثر االعتراؾ الصادر بعد الحكم الؽٌر الب : الفرع األول

الطرق التً رسمها القانون فٌها  بإحدىالحكم الؽٌر البات هو الحكم القابل للطعن      

لتوضٌح اثر االعتراؾ الصادر بعد الحكم الؽٌر البات البد من التمٌٌز بٌن االعتراؾ و

 .الصادر من ؼٌر احد المتهمٌندر بٌن احد المتهمٌن فً الدعوى والصا

 المتهمٌن فً الدعوىحد االعتراؾ الصادر من أ: أوال 

 االعتراؾ أمام محكمة الدرجة االولى (أ 

 ،بها اعترؾإن أنكر المتهم أثناء المحاكمة التهمة المسندة إلٌه ثم بعد صدور الحكم      

السؤال هنا ما اثر هذا  ،كمة أو المحقق أو بصدد قضٌة اخرىسواء صدر أمام المح

 .؟االعتراؾ

ٌكون لهذا  ال بإدانتهإن كان الحكم السابق على اعتراؾ المتهم قد صدر  : أوال     

االعتراؾ أي اثر سوى تقوٌة االدلة لو عرضت القضٌة على محكمة ثان درجة
1

. 

إن كان الحكم السابق على اعتراؾ المتهم قد صدر ببراءته فً هذه الحالة  : ثانٌا     

فً )العامة طعنت فً الحكم باالستبناؾ ٌقتصر مجال البحث على إذا ما كانت النٌابة 

مع التنبٌه أن للسٌد  ،(فً مواد الجناٌات)طعنت بالنقض  أو ،(المخالفاتمواد الجنح و 

وذلك  ،أن ٌسلم له اشهاد باعتراؾ المتهموكٌل الجمهورٌة أن ٌطلب من ربٌس المحكمة 

قصد تقدٌمه لجهة االستبناؾ
2

. 

                                                           

.268ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 1  

االعتراؾ والمحررات،  ،الكتاب االول ،أدلة االثبات الجنابً، روك، محاضرات فً االثبات الجنابًنصر الدٌن م 2

.186ص مرجع سابق،  الجزء الثانً،  
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 االعتراؾ أمام جهة االستبناؾ (ب

بحسب ( جنح أو مخالفات )ٌجوز للؽرفة المستأنؾ أمامها بالمجلس القضابً      

النٌابة الحكم الصادر عن قسم الجنح أو المخالفات االستناد  استأنفتاالحوال إذا 

شرط أن تناقش المتهم فً اعترافه الن االستبناؾ ٌنقل  لئلدانةالعتراؾ المتهم كدلٌل 

المطروحة أمام محكمة الدرجة  باألدلةفهً ال تتقٌد  ،الدعوى برمتها لجهة االستبناؾ

من قانون  433اخرى حسب ما أشارت الٌه المادة  ألدلةاألولى بل لها االستناد 

اإلجراءات الجزابٌة
1

. 

بطبلن الحكم االبتدابً ال ٌؤثر فً سلطة المجلس فً التصدي لموضوع الدعوى      

برمته و الحكم فٌها
2

من قانون اإلجراءات الجزابٌة  438ادة هذا ما نصت علٌه الم ،

إذا كان الحكم باطال بسبب مخالفة أو إؼفال ال ٌمكن تداركه لألوضاع المقررة "بالقول 

قانونا و المترتب على مخالفتها أو إؼفالها البطالن فإن المجلس ٌتصدى و ٌحكم فً 

"الموضوع
3

. 

 ،من إحدى درجتً التقاضًان المتهم ٌشترط أال ٌكون سبب البطبلن مؤدٌا لحرم     

لم ترفع الٌها على الوجه  كأن تكون المحكمة االبتدابٌة ؼٌر مختصة أو الدعوى

أو إقحام الضحٌة ألول مرة أثناء االستبناؾ هو مساس بمبدأ االستفادة من  ،الصحٌح

التقاضً مرتٌن وعلى درجتٌن
4

. 

ن إثارته فً أي مرحلة خرق مبدأ التقاضً على درجتٌن ٌعد من النظام العام وٌمك     

من  501من مراحل الدعوى وحتى ألول مرة أمام قضاء المحكمة العلٌا وفق المادة 

قانون اإلجراءات الجزابٌة
5

وال ٌمكن للمجلس استثناءا الدفع بمبدأ التقاضً على  ،

درجتٌن إال على شرط استعمال حق التصدي للموضوع وفق الشروط المنصوص علٌها 

 .الجزابٌة السالفة الذكرن قانون اإلجراءات م  438المادة فً 

 

                                                           

ٌجوز للمجلس بناءا على استبناؾ النٌابة العامة أن ٌقضً بتأٌٌد الحكم أو الؽابه كلٌا أو جزبٌا ":  المادة على تنص 1

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون االجراءات الجزابٌةا 155-66،أنظر االمر رقم ..." لصالح المتهم و لؽٌر صالحه   

نقبل عن  ،ؼٌر منشور ،186،رقم  05/03/1985جنابً لٌوم  نقض ،لتصديرار المحكمة العلٌا بخصوص اق 2

 ،عتراؾ و المحرراتاال ،ابً، أدلة االثبات الجنابً، الكتاب االولمحاضرات فً االثبات الجن ،نصر الدٌن مروك

.187ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق  

.مرجع نفسه ،155-66األمر رقم  3  

.187 ص ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 4  

ال ٌجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطبلن فً الشكل أو فً اإلجراءات ألول مرة أمام ": المادة على اآلتًتنص  5

والتً لم تكن لتعرؾ قبل النطق المحكمة العلٌا ؼٌر أنه ٌستثنً من ذلك أوجه البطبلن المتعلقة بالقرار المطعون فٌه 

ن اإلجراءات المتضمن قانو 155-66األمر رقم  "حالة كانت علٌها الدعوىوٌجوز إبداء األوجه األخرى فً أٌة  ،به

.166ص  ،الجزابٌة، مرجع سابق  
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 االعتراؾ أمام المحكمة العلٌا(ج

إذا كان الطعن فً الدعوى المعروضة أمام المحكمة العلٌا منصبا على قصور      

القرار وٌجعل الحكم عرضة  التسبٌب أو الخطأ فً تطبٌق القانون مما ٌعٌب تسبٌب

االعتراؾ فً هذه الحالة ٌعتبر دلٌبل جدٌدا ال ٌجوز أن ٌعرض على المحكمة للنقض، 

العلٌا لتصحٌح ما اعترؾ الحكم المطعون فٌه من قصور ،وأساس ذلك أن وظٌفة 

فهناك قاعدة  ،لها أن تقوم بالتحقٌق فً الدعوى ولٌس ،المحكمة العلٌا هً تطبٌق القانون

متهم فإن المحكمة العلٌا تحاكم الحكم المطعون تقول إذا كانت محكمة الموضوع تحاكم ال

فٌه
1

. 

 متهمٌن فً الدعوىاالعتراؾ الصادر من ؼٌر أحد ال: ثانٌا 

الؽٌر المتهمٌن بارتكابه الحادث بعد صدور الحكم فً حال اعتراؾ أحد األشخاص      

فه الؽٌر البات فٌجوز إقامة الدعوى الجزابٌة على المتهم المعترؾ سواء كان بوص

الشخص المعترؾ هو مرتكب الحادث وحده  وإذا كان ،شرٌكا أو فاعبل أصلٌا مع ؼٌره

الجنح )فإن ذلك ال ٌحول دون إقامة الدعوى الجنابٌة أمام محكمة الدرجة األولى 

فإذا كانت الدعوى التً أتهم فٌها ال زالت مطروحة أمام محكمة الدرجة  ،(والمخالفات

عا ألنه إذا كان متهما واحدا هو الذي ارتكب الواقعة األولى فإنه ٌجب فهم القضٌتٌن م

أن تقدره كان معنى ذلك أن إدانة أحد المتهمٌن تعنً حتما براءة اآلخر وهو ما ٌجب 

محكمة واحدة
2

. 

إن كانت الدعوى منظورة أمام المجلس القضابً كدرجة ثانٌة فً هذه الحالة ٌجوز      

الجدٌدة لمعرفة مصٌر الدعوى برمتهاوقؾ هذه الدعوى لؽاٌة الفصل فً الدعوى 
3

. 

 أثر االعتراؾ الصادر بعد الحكم البات: الفرع الثانً

ٌجب التمٌٌز بٌن االعتراؾ الصادر من أحد المتهمٌن المحكوم علٌهم فً الدعوى      

العتراؾ إذا صدر واالعتراؾ الصادر من ؼٌر المتهمٌن المحكوم علٌهم لمعرفة أثر ا

 :وذلك وفق ما ٌلً  ،بعد الحكم البات

 

 

 

                                                           

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،يأدلة االثبات الجنائ ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 1

.188ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق  

.142ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العٌادي 2  

.189ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثانً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3  
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  الصادر من المتهم المحكوم علٌه العتراؾا: أوال 

فإن اعتراؾ المتهم البلحق ال ٌكون له أثر  ،صدر باإلدانةإذا كان الحكم البات      

حتى ولو كان المحكوم علٌه منكرا فً جمٌع مراحل المحاكمة
1

. 

  :حالتٌنأما إذا كان الحكم السابق قد صدر بالبراءة فهنا نمٌز بٌن      

 ،(جنح ومخالفات)من الدرجة األولى حكم محكمة  ،أن ٌكون حكم البراءة: أوال      

وللمجلس النظر  ،فه هو االعتراؾ الصادر بعد صدورهفإن هذا الحكم ٌكون سبب استبنا

فً هذا االعتراؾ وتقدٌره
2

. 

جة نهابٌة ،أو من محكمة أن ٌكون حكم البراءة قد صدر من المجلس كدر:ثانٌا      

ففً هذه الحالة ٌكون القرار فً مأمن من اإللؽاء ألن القرار النهابً ٌكسب  ،الجناٌات

كما ٌحتج المتهم حقا فً عدم العودة إلى الدعوى حتى ولو اعترؾ بالتهمة بعد الحكم 

االلتماس قاصر على االحكام الصادرة  ،إعادة النظرهذه الحالة بالتماس  ضده فً

باإلدانة فقط
3

. 

 ادر من ؼٌر المتهم المحكوم علٌه االعتراؾ الص: ثانٌا 

واعترؾ بعد ذلك شخص ؼٌر المتهم  ،الحكم البات صادر ببراءة المتهم إن كان     

لبراءة المتهم فإن ذلك الحكم ٌكون معززا  ،ب الجرٌمة التً صدر بشأنها الحكمبارتكا

األول طالما اعترؾ شخص آخر بارتكاب الجرٌمة
4

أما إذا كان الحكم البات قد صدر  ،

ي بارتكابه الجرٌمة التبإدانة المتهم بعد ذلك اعترؾ شخص آخر ؼٌر المحكوم علٌه 

 .فما أثر هذا االعتراؾ؟  ،صدر بشأنها الحكم

قضابٌة فبل تجوز الن الحقٌقة من المستقر علٌه قانونا أن الحكم البات هو عنوا     

والمشرع فً سبٌل هذا االستقرار القانونً أؼلق باب النزاع بعد  ،مناقشته بعد ذلك

صٌرورة الحكم فً موضوع الدعوى البات الؽٌر القابل للطعن
5

. 

أن ٌضحً بهذا االستقرار من ناحٌة أخرى رأى المشرع على سبٌل االستثناء      

ون الظروؾ كبر وهً االستجابة لدواعً العدالة، حٌن تكالقانونً فً سبٌل مصلحة أ

وأنه وقع خطأ قضابً من الجسامة والوضوح بحٌث ٌستأهل  ،منذرة بأن ظلما قد وقع

                                                           

.270ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 1  

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً،الجنابًمحاضرات فً االثبات  ،نصر الدٌن مروك 2

  .189ص  ،الجزء الثانً ، مرجع سابق

.190-189ص  ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 3  

.143ص  ،أحمد الفبلح العبادي، مرجع سابق مراد 4  

.190،ص مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك  5  
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لة الحقٌقٌة وفً هذه الحالة تتؽلب العدا ،هتصحٌحه التضحٌة بمبدأ قوة الشًء المقضً ب

 .بإعادة النظر إلنصاؾ العدالةوٌفتح القانون باب االلتماس  ،على العدالة الشكلٌة

مبدأ التماس إعادة النظر من طرق الطعن الؽٌر العادٌة نص علٌه المشرع      

من قانون اإلجراءات الجزابٌة 531فً المادة الجزابري 
1

. 

تعود الحكمة من ذلك إلى أن بعض أخطاء القضاء تكون من الجسامة والوضوح      

والحقٌقة خوفا من تأذي العدالة بإدانة بريء نظرا  ،الخطورة، وإلرساء قواعد العدالةو

معروفة للقضاء أثناء النظر فً الدعوىلظهور أدلة جدٌدة لم تكن 
2

. 

وسٌلة التماس إعادة النظر هو طرٌق ؼٌر عادي للطعن نص علٌه المشرع ك     

طه وأحواله عن ؼٌره من طرق وهو بذلك ٌختلؾ فً شرو ،إلثبات براءة المحكوم علٌه

وخاصة الطعن بالنقض الذي نظمها القانون قصد الوصول إلى الحقٌقة وإلى  ،طعنال

 ،هذا الطرٌق مٌزه القانون عن ؼٌرهإال أن  ،السلٌم للقانون فً جمٌع األحوال التطبٌق

بأن قصره فقط على األحكام الصادرة باإلدانة دون البراءة
3

. 

حاالت التماس إعادة النظر أربعة وشرحها ٌخرجنا عن الموضوع لذا سنتعرض      

كشؾ واقعة جدٌدة أو تقدٌم مستندات كانت مجهولة ب": للحالة األخٌرة والتً مفادها 

من القضاء الذٌن حكموا باإلدانة مع انه ٌبدوا منها أن من شأنها التدلٌل على براءة 

 . "المحكوم علٌه

ذه الحالة ٌجوز طلب التماس إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم طبقا له     

وقابع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقابع أو 

األوراق ثبوت براءة المتهم
4

. 

 :وٌشترط فً هذه الحالة الشروط التالٌة      

                                                           

ألحكام ال ٌسمح بطلبات إعادة النظر إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضابٌة أو ل: "المادة علىتنص  1

ة فً جناٌة أو جنحة وٌجب أن وكانت تقضً باإلدان ،م إذا حازت قوة الشًء المقضً فٌهالصادرة عن المحاك

:تؤسس  

.ٌم مستندات بعد الحكم باإلدانةإما فً تقد-1  

أو أخٌرا بكشؾ واقعة جدٌدة أو بتقدٌم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذٌن حكموا باإلدانة مع أنه -2

أن من شأنها التدلٌل على براءة المحكوم علٌه وٌرفع االمر إلى المحكمة العلٌا بالنسبة للحاالت  ٌبدو منها

وإذا قبلت المحكمة العلٌا الطلب قضت ...الثبلث األولى مباشرة إما من وزٌر العدل أو من المحكوم علٌه 

لمتضمن قانون ا 155-66أنظر األمر  ،"ام األدلة التً تثبت عدم صحتها بؽٌر إحالة ببطبلن أحك

.مرجع سابقاالجراءات الجزابٌة،   

.274ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 2  

لمحررات، االعتراؾ وا ،ة االثبات الجنابً، الكتاب األولأدلي االثبات الجنابً،محاضرات ؾ ،نصر الدٌن مروك 3

.192ص مرجع سابق،  ،الجزء الثانً  

.193ص  ،مرجع نفسه ،نصر الدٌن مروك 4  
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لمحكمة أو المتهم وقت معلومة لكشؾ أو ظهور واقعة بعد الحكم لم تكن -1     

ون هذه الواقعة على ذلك ٌصح أن تكٌبٌن المشرع المقصود بالواقعة و لمالمحاكمة و

علٌه فً أو ثبوت وفاة المجنً  ،أو تقدٌر طبً ،فقد تكون شهادة شاهد ،مادٌة أو قانونٌة

تً أدٌن التعتبر واقعة جدٌدة اعترافه بأنه شهد زورا بالجلسة تارٌخ سابق على القتل، و

كما تعتبر واقعة جدٌدة اعتراؾ الؽٌر بأنه هو مرتكب  ،بها المحكوم علٌه بسببها

الجرٌمة التً أدٌن من أجلها المحكوم علٌه
1

. 

أن تكون الواقعة الجدٌدة من شأنها أن تثبت براءة المتهم-2     
2

. 

 أثر االعتراؾ على العقوبة  : لمطلب الثانًا

كعذر قانونً )أثر االعتراؾ على العقوبة ٌعتبر سببا من األسباب المخففة للعقوبة      

(مخفؾ
3

كمانع من )قد ٌؤدي إعتراؾ المتهم بالتهمة المسندة إلٌه إلعفابه من العقوبة  ،

(موانع العقاب
4

. 

إن كان اعتراؾ المتهم قد سهل مهمة المحكمة ووفر علٌها اجراءات المحاكمة فهذا      

خاصة فً الجرابم  ،باب المخففة للعقوبة على المعترؾاالعتراؾ ٌصلح لٌكون من االس

نص المشرع باالعفاء على المتهم من  ،تهمة فٌها نظرا للدقة فً تنفٌذهاالصعب إثبات ال

العقوبة إذا اخبر أو اعترؾ بشروط معٌنة
5

. 

جرٌمة ، و(رع األولالؾ)رابم أمن الدولة من الجرابم التً تطرق إلٌها المشرع ج     

 .سنتطرق فً الفرع الثالث فً جرابم التزوٌر، و(الفرع الثانً)تفاق الجنابً اال

 جرابم أمن الدولة : الفرع األول

ٌعفى من العقوبة المقررة كل ": من قانون العقوبات على األتً  92نصت المادة      

امن الدولة قبل البدء فً من ٌبلػ السلطات االدارٌة القضابٌة عن جناٌة أو جنحة ضد 

..."تنفٌذها أو الشروع فٌها
6

. 

                                                           

.145ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 1  

 ،االعتراؾ و المحررات ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 2

.193ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق  

.150ص  ،مرجع سابق ،الفبلح العباديمراد أحمد  3  

األعذار هً حاالت محددة فً القانون على سبٌل "المتضمن قانون العقوبات  156-66من االمر  52تنص المادة  4

إما تخفٌؾ المتهم إذا كانت األعذار معفٌة والحصر ٌترتب علٌها مع القٌام الجرٌمة و المسؤولٌة إما عدم عقاب 

.مرجع سابق ،..."فة العقوبة إذا كانت مخؾ  

.150 ص ،مرجع نفسه ،مراد أحمد الفبلح العبادي 5  

.مرجع سابق ،المتضمن قانون العقوبات 156-66م االمر رق 6  
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إذ ٌعفى  ،الة تتعلق باإلعفاء من العقوبة وحالة اعفاء وجوبٌهتضمنت هذه المادة ح     

السلطات االدارٌة أو القضابٌة وذلك قبل  إلببلغ بادركل جانً من العقوبة المقررة 

ن هً تمكٌن السلطة مة من هذا االعفاء والحكم ،الشروع فٌها أو البدء فً تنفٌذ الجرٌمة

وال ٌجوز االستفادة من هذا االعفاء إال لمن كان قد  ،منع الجرٌمة والقبض على الجناة

أبلػ السلطات المختصة قبل ؼٌره
1

. 

إذن من ٌبلػ السلطات بعد الببلغ االول وبنفس األخبار ال ٌكون قد أدى االعتراؾ      

 .ومن ثم ال ٌستفٌد من االعفاء

 جرٌمة االتفاق الجنابً :الفرع الثانً 

ٌستفٌد من العذر ": من قانون العقوبات الجزابري تنص على أنه  179المادة      

من ٌقوم من الجناة بالكشؾ للسلطات  52المعفً وفقا للشروط المقررة فً المادة 

عن االتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعٌة وذلك قبل الشروع فً الجناٌة موضوع 

"الجمعٌة أو االتفاق وقبل البدء فً التحقٌق
2

. 

تتعلق هذه المادة بعذر معفً من العقاب لمن ٌبادر من الجناة بالكشؾ واالعتراؾ      

وذلك قبل الشروع فً الجناٌة  ،ن أفراد العصابة ومن اشتركوا فٌهعن االتفاق الذي تم بً

المزعوم ارتكابها أو قبل البدء فً التحقٌق
3

. 

 ،ات إذ تم ضبط الجناة قبل التبلٌػال وجه لتطبٌق هذه المادة واإلعفاء من العقوب     

 .فالقانون ٌشترط أن ٌكون التبلٌػ قبل بدء التنفٌذ وقبل بدء التحقٌق

 جرابم التزوٌر : الفرع الثالث

إذا أخبر أحد مرتكبً الجناٌات "من قانون العقوبات على أنه  199تنص المادة      

نة فً المادتٌن السابقتٌن السلطات أو كشؾ لها عن شخصٌة الجناة قبل إتمام المبً

أو سهل القبض على  ،ي إجراء من إجراءات التحقٌق فٌهاهذه الجناٌات وقبل بدء أ

الجناة اآلخرٌن حتى بعد بدء التحقٌق فإنه ٌستفاد نمن العذر المعفى بالشروط 

 .52المنصوص علٌها فً المادة 

ذلك أن ٌحكم على الشخص الذي ٌعفى من العقوبة بالمنع من اإلقامة  وٌجوز مع     

"من خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات على األكثر
4

. 

                                                           

االعتراؾ والمحررات،  ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 1

.194ص الجزء الثانً، مرجع سابق،    

.مرجع سابق ،المتضمن قانون العقوبات ،156-66األمر رقم  2  

.194ص  ،الدٌن مروك، مرجع نفسهنصر  3  

.نفسه مرجع ،المتضمن قانون العقوبات 156-66م األمر رق 4  
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ٌتبٌن من نص المادة أن المشرع الجزابري قصر حق االعفاء على مرتكبً جناٌات      

1981و  197التزوٌر المذكورة فً المادتٌن 
. 

 :لقد تضمنت هذه المادة حالتٌن لئلعفاء من العقاب      

أن ٌخبر الجانً بالجناٌة وٌكشؾ الفاعلٌن وذلك قبل إتمام هذه الجناٌة وقبل بدء : أوال 

إجراءات التحقٌق وٌشترط المشرع أن ٌكون االخبار بالجرٌمة قبل تمامها
2

. 

أو  سواء فاعلٌن كانوان ٌتضمن االخبار تعرٌؾ السلطات ببقٌة الجناة ٌجب أ     

وال ٌشترط أن ٌرد التعرؾ بالجناة فً ذات الببلغ األول بل ٌكفً أن ٌتحقق  ،شركاء

ذلك حٌن سؤاله أثناء التحقٌق بشرط شروع السلطات فً البحث عنهم بوسابل 

االستدالل أو التحقٌق
3

. 

د ذلك أن ٌؤدي وال ٌهم بع ،و التام على ٌد الضبطٌة القضابٌةهالتحقٌق المشار إلٌه      

فاإلعفاء هنا ٌستند إلى مجرد اإلخبار بالجناٌة قبل  ،حقٌق إلى ضبط الجناة فعبلالت

تمامها والتعرٌؾ بالمرتكبٌن اآلخرٌن
4

. 

ولو بعد الشروع فً  أن ٌسهل الجانً سبٌل القبض على زمبلبه وشركابهم: ثانٌا 

فهذا ٌعفٌه من العقاب ،التحقٌق عنهم
5

. 

بل ٌكفً أن لٌس بالضرورة أن ٌؤدي اإلخبار للقبض على كل الفاعلٌن والشركاء      

لكن فً حال اتضح أن ال عبلقة للمقبوض علٌهم بالجرٌمة  ،ٌؤدي للقبض على بعضهم

ال ٌتمتع باإلعفاء من العقاب
6

. 

إلى القبض على إلعفاء المبلػ من العقاب ٌشترط أن ٌكون ما أخبر به قد أدى      

دى ولقاضً الموضوع السلطة فً تقدٌر إن كان اإلخبار هو الذي أ ،جناة أو سهل ذلكال

                                                           

: زور أو زٌؾ  وٌعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أ"على  197تنص المادة  1  

فً اإلقلٌم الوطنً أو فً الخارج نقودا معدنٌة أو أوراقا نقدٌة ذات سعر قانونً   -  

هم تصدرها الخزٌنة العمومٌة وتحمل طابعها أو عبلقتها أو قسابم االرباح العابد من هذه سندات أو أذنات أو أس   -

.72ص  ،مرجع سابق ،المتضمن قانون العقوبات 156-66م االمر رق ..."السندات أو االذنات أو األسهم   

ت فً اصدار أو بعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد بأٌة وسٌلة كان"من نفس األمر  198وتنص المادة 

-66ر ،االم..." أعبله إلى اإلقلٌم الوطنً  197أو األسهم المبٌنة فً المادة ...توزٌع أو بٌع أو إدخال نقود أو سندات 

.المتضمن قانون العقوبات 156  

 ،االعتراؾ والمحررات ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ، محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 2

.196-195، ص مرجع سابق الجزء الثانً،  

.283ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 3  

.196ص  ،نصر الدٌن مروك، مرجع نفسه 4  

.197ص  ،نصر الدٌن مروك، مرجع نفسه 5  

.155ص  ،مرجع سابق ،مراد أحمد الفبلح العبادي 6  
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الفصل فً هذه  ،أو أن القبض علٌهم راجع لسبب آخر ،إلى القبض على باقً المرتكبٌن

المسألة ال ٌثٌر صعوبة ؼالبا
1

. 

شجع المشرع الجزابري الجناة على االعتراؾ بالجرابم فً صورة إخبار أو كشؾ      

ومنح لقاء هذا االعتراؾ اإلعفاء من  ،ن شركابهمأو تسهٌل عن الجرابم أو الجناة أو ع

 .العقاب واشترط أن ٌكون اعترافهم ذا مصلحة للدولة بحٌث ٌجنبها ضرر الجرٌمة

 االعتراؾ  أثر العدول على : المطلب الثالث

العدول عن االعتراؾ هو رجوع المتهم عن األقوال التً سبق و أدلى بها أمام رجال 

الضبطٌة القضابٌة أو المدعً العام أو أمام المحكمة
2

 . 

االعتراؾ فً المسابل الجزابٌة لٌس حجة فً ذاته بل للمتهم العدول عنه فً أي      

وٌجدر التفرٌق بٌن العدول عن عة، المراؾمرحلة من مراحل الدعوى وحتى قفل باب 

وإنكار االعتراؾ ،فإن تمسك المتهم بعدم صدور االعتراؾ عنه ٌجب على االعتراؾ 

المحكمة تحقٌق هذا الدفاع إذا كان سٌستند لتكوٌن عقٌدته وعلٌه فإننً سوؾ أحاول أن 

فرع ال)صدق العدول إن حدث أبٌن فً الفرعٌن التالٌٌن كٌفٌة تقدٌر العدول ومظاهر 

 .(الفرع الثانً)ر العدول ونتابجه وسلطة المحكمة فً تقدي ،(االول

 كٌفٌة تقدٌر العدول عن االعتراؾ ومظاهر صدقه : الفرع األول

 كٌفٌة تقدٌر العدول : أوال 

من حٌث المبدأ ٌجوز للمتهم العدول عن اعترافه فً أي مرحلة كانت علٌها      

الدعوى
3

هذا االعتراؾ رؼم فالقاضً الجزابً هو الذي ٌقدر ما إذا كان سٌستند إلى  ،

ة رؼم أو استبعاده فقد تأخذ المحكمة باعتراؾ المتهم أمام الشرط ،عدول صاحبه عنه

وقد تأخذ أمام سلطة التحقٌق ولو عدل عنه أمام المحكمة ،العدول عنه
4

. 

 وقد ٌكون دلٌل صدق فً هذا ،اعترافه قد ٌكون دلٌبل على كذبه عدول المتهم عن     

مما ٌضع على عاتق القاضً الجزابً التزام  ،العدول وكذب فً االعتراؾ السابق

الٌقٌن إذا كان الصادق هو االعتراؾ أو العدول عنه
5

. 

                                                           

.197ص  رجع سابق،م ،الجزء الثانً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،ر الدٌن مروكنص 1  

.384ص  ،مرجع سابق ،محمد علً سالم عٌاد الحلبً 2  

 ،الكتاب األول ،االعتراؾ والمحررات ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك 3

.197ص  ،الجزء الثانً، مرجع سابق  

.38ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكٌم سٌد سلٌمان 4  

. 69ص  ،1998 ،االسكندرٌة ،منشأة المعارؾ ،علم النفس القضابًرمسٌس بهنام،  5  
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التً فٌجب أن ٌقدر حسب الظروؾ  ،عن االعتراؾ ٌقدر كاالعتراؾ نفسهالعدول      

واألولٌة فً البحث تكون للبحث عن الدافع علبل االعتراؾ  ،بها والدافع الذي أحدثه ٌتم

الذي عدل عنه فً ما إذا كان االعتراؾ الذي عدل عنه تلقابٌا أو أتى تحت التحرٌض 

واإلثارة واإلٌحاء
1

. 

تسأل المحكمة إن اتضح أن االعتراؾ المعدول عنه صحٌح ومستوفً لشروطه      

ب العدول وتطلب منه تفسٌر تصرفه وعلى المتهم تبٌن السبب لكً ٌؤخذ المتهم عن سب

هذا العدول بعٌن االعتبار
2

. 

 مظاهر صدق العدول: ثانٌا 

لٌتمكن القاضً الجزابً من االعتماد على عدول المتهم عن اعترافه البد من      

وقابع مظاهر تدل على صدق هذا العدول ومن األسباب المبٌنة لصدقه تقدٌم بعض ال

التً تستبعد قٌام الجرٌمة
3

. 

ٌنبؽً على المحقق أن ٌثبت فً أدلة أخرى لتأٌٌد االعتراؾ خوفا من العدول عنه      

مستقببل بمناقشة المتهم والتأكد من جزبٌات ووقابع االعتراؾ
4

. 

 سلطة المحكمة فً تقدٌر العدول ونتابجه : الفرع الثانً

بتبٌان كٌفٌة تقدٌر العدول عن االعتراؾ ومظاهر صدقه ٌتعٌن علٌنا تحدٌد حدود      

ونتناول أهم نتابج العدول عن هذا  ،كمة فً تقدٌر العدول عن االعتراؾسلطة المح

 .االعتراؾ

 سلطة المحكمة فً تقدٌر العدول : أوال 

لعدول عنه لتقدٌر كذلك ا كما ٌخضع االعتراؾ لسلطة التقدٌرٌة للقاضً ٌخضع     

وال ٌعفً النٌابة من البحث عن باقً أدلة االثبات األخرى كما ال ٌمنع  ،المحكمة

فً نظر القضٌة وإن كان للمتهم حق العدول عن اعترافه و القاضً من االستمرار 

إنكاره الذي صدر منه أمامها
5

. 

قد ٌعترؾ المتهم بالجرم المنسوب إلٌه أمام الضبطٌة القضابٌة وعند إحالته على      

هنا ال ٌجوز للمحكمة الحكم  ،فه بإنكاره التهمة المنسوبة إلٌهالمحكمة ٌعدل عن اعترا

تً تعتبر باإلدانة على أساس اعتراؾ المتهم الوارد فً محاضر الضبطٌة القضابٌة ال

                                                           

.213ص  ،المستشار عدلً خلٌل، مرجع سابق 1  

.38عبد الحكٌم سٌد سلٌمان، مرجع نفسه، ص  2  

.214المستشار عدلً خلٌل، مرجع نفسه، ص  3  

.39-38عبد الحكٌم سٌد سلٌمان، مرجع نفسه، ص  4  

.215ه، ص المستشار عدلً خلٌل ،مرجع نفس 5  
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كما ٌتعٌن أن تسبب عدم األخذ  ،خرىلٌها البحث عن أدلة أبل ع ،محاضر استدالالت

بإنكاره فً الجلسة وأخذها باعترافه الصادر أمام الضبطٌة
1

. 

فً حال تراجع المتهم عن االعتراؾ أثناء الجلسة ودفع بأن االعتراؾ أنتزع منه      

أنه لم نتٌجة ممارسة إكراه مادي كان أو معنوي على شخصه فعلى المحكمة أن تتحقق ب

ٌكن ولٌد إجراء باطل
2

. 

سلطة القاضً فً تقدٌر االعتراؾ مرتبطة بقاعدة تسبٌب الحكم فً حالة العدول عنه 

ذلك أن القاضً إذا وافق على عدول المتهم بعد اعترافه خبلل مرحلة سابقة فٌقع علٌه 

سبب عدم أخذه باالعتراؾ الذي صدر منه فً أٌة مرحلة من مراحل عبء إظهار 

و إذا تراجع عن اعترافه ولم ٌوافقه القاضً  ،المحاكمة الجزابٌة السابقة عن الدعوى

فً هذا العدول وأدانه استنادا العترافات سابقة ٌقع علٌه عبء إثبات سبب عدم أخذه 

بعدول المتهم واعتماده على تلك االعترافات
3

. 

المنسوبة إلٌه إن اعتراؾ المتهم بالوقابع "استقر قضاء المحكمة العلٌا على     

"وإنكاره لها ٌخضع لتقدٌر قضاة الموضوع على شرط أن ٌعللوا حكمهم تعلٌال كافٌا
4

. 

ٌستوجب على القاضً أن ٌبٌن فً حكمه سبب األخذ على ضوء ما سبق ذكره      

 .بالعدول أو إنكاره الذي تم أمامه

بمقتضاه أمر كرس المشرع الجزابري مبدأ حرٌة االثبات وحرٌة االقتناع وٌحل      

تقدٌر االعتراؾ والعدول عنه من اختصاص قاضً الموضوع مهما كانت المرحلة التً 

 .من قانون اإلجراءات الجزابٌة 213صدر فٌها االعتراؾ عمبل بأحكام المادة 

 نتابج العدول عن االعتراؾ : ثانٌا 

كمة أنه ال أمام المحمن أهم النتابج التً تترتب على عدول المتهم عن اعترافه      

ء باالعتراؾ إذا لم واالكتفا ،فً عدم سماع الشهود فً الدعوىٌعطً للمحكمة الحق 

والحكم بإدانة المتهم بناءا على ذلك ،تطمبن للعدول
5

. 

إما على تنبٌه  ،من العقاب والمقصود به المكافأة أما بالنسبة للعدول المعفً     

 ،المساهمٌن فٌها أو على األمرٌن معاالسلطات للجرٌمة أو على تمكٌنها من ضبط 

                                                           

.470محمد نجٌب حسن، مرجع سابق، ص  1  

االعتراؾ والمحررات،  ،الكتاب األول ،أدلة االثبات الجنابً ،محاضرات فً االثبات الجنابً ،نصر الدٌن مروك  2

.184ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثانً  

.213ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 3  

.69702الطعن رقم  ،الؽرفة الجنابٌة األولى 24/07/1990قرار المحكمة العلٌا الصادر فً  4  

.39ص  ،بد الحكٌم سٌد سلٌمان، مرجع سابقع 5  
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فعدول المتهم عن اعترافه أمام المحكمة ال ٌمنع المحكمة من االعفاء من العقوبة طالما 

نٌة اعترافه هً تمكٌن السلطات من ضبط المساهمٌن فٌهاأن 
1

.  

                                                           

.362ص  ،مرجع سابق ،المستشار عدلً خلٌل 1  
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 خاتمة

من خبلل دراستنا لموضوع االعتراؾ فً المواد الجزابٌة توصلنا لنتابج جمة      

ٌة وقانونٌة، فاالعتراؾ كدلٌل اثبات حاز على العدٌد من التعرٌفات و كان التعرٌؾ فقه

االكثر شموال هو أن االعتراؾ اقرار المتهم على نفسه بكل الوقابع المنسوبة الٌه، 

كؽٌره من ادلة االثبات متروك لتقدٌر قضاة الموضوع، و ذلك ما أكده المشرع 

 .ن قانون االجراءات الجزابٌةم 213الجزابري من خبلل نص المادة 

بعد التعرؾ على االعتراؾ كان لزما التوجه إلى طبٌعته القانونٌة ومن خبلل      

التعمق فً هذه النقطة اتضح التضارب فً اآلراء بخصوص هذه النقطة فوجدنا هناك 

من رآه تصرفا قانونٌا و هناك من رآه عمبل قانونً بالمعنى الضٌق و كذا هناك من 

ه عمبل اجرابً ٌصدر أثناء الخصومة الجزابٌة، و كعمل ؼٌر اجرابً صادر اعتبر

 .خارج الخصومة الجزابٌة

و االعتراؾ كؽٌره من أدلة االثبات ٌتألؾ من عناصر و ظهر اختبلؾ بٌن االراء      

فً العناصر المكونة له لكن استنتجنا فً االخٌر أن العناصر المكونة لبلعتراؾ ال تخلو 

هما اقرار المتهم على نفسه، و ان ٌكون موضوع االعتراؾ هو الواقعة  من عنصرٌن

االجرامٌة المسندة الٌه كلها أو بعضها، و توصلنا من خبلل هتٌن النقطتٌن الى ان 

اعتراؾ المتهم على المتهم آخر لٌس اعترافا و إنما شهادة، و أنه لٌس للمحكمة أن 

ان ركن الواقعة ووصلنا فً هذا الصدد  تستند فً حكمها على تسلٌم المحامً لموكله،

االجرامٌة ال ٌكتمل إال إذا كان منصبا على واقعة اجرامٌة محددة و متعلقة بالدعوى و 

 .ذات أهمٌة فً الدعوى و كذا تقرٌرها لمسؤولٌة المتهم

االعتراؾ كؽٌره له أنواع، فهو ٌنقسم من حٌث الجهة الصادر منها القضابً و      

الؽٌر قضابً، و هناك اٌضا االعتراؾ الكامل و الجزبً، كما ٌنقسم االعتراؾ من 

حٌث حجٌته لثبلث انواع أخرى و هً االعتراؾ كدلٌل إلقتناع الشخصً، و كدلٌل 

 .قضابً، و كعذر معفى من العقاب

و من بٌن اهم النقاط فً دراستنا تبرز نقطة شروط صحة االعتراؾ فً المادة      

الجزابٌة، و هو نفس الحال بالنسبة لعناصره من حٌث موقؾ الفقه و آرابه فنجد من 

قسمها لثبلث و هناك من قسمها ألربع و الباقً قسمها لستة شروط، لكن المتفق علٌها 

االرادة الحرة، صراحته و مطابقته للحقٌقة و اخٌرا األهلٌة االجرابٌة، : أربعة وهً

 .استناده الجراءات صحٌحة

فً الجزء الثانً من دراستنا تطرقنا لحجٌة االعتراؾ و اثره فً االثبات الجزابً،      

هً صبلحٌته فً حال توافر أركانه و شروطه كدلٌل فً فعرفنا أن حجٌة االعتراؾ 

ة االثبات خاضع لتقدٌر القاضً و قد نص المشرع الدعوى، و االعتراؾ كؽٌره من ادل
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من قانون االجراءات الجزابٌة، فقد ثار جدل  213الجزابري على ذلك من خبلل المادة 

فقهً واسع حول كفاٌة االعتراؾ كدلٌل وحٌد لتكوٌن قناعة القاضً الجزابً، فرأي 

فً الدعوى، و  البعض بانه ال وجود لقاعدة تقرركون االعتراؾ ؼٌر كاؾ كدلٌل وحٌد

الرأي الثانً ٌرى ان اعتراؾ المتهم ؼٌر كاؾ لوحده و ٌجب ان تضاؾ الٌه أدلة 

 .اخرى

لٌس الفقه الوحٌد المتضارب هنا، فنجد التشرٌعات هً االخرى متباٌنة، ففً الدول      

االنجلو امرٌكٌة ٌختصر كل اجراءات المحاكمة اما المشرع المصري أكد على 

للمشرع تراؾ و تعزٌزه بأدلة اخرى، و نفس الحال بالنسبة ضرورة تأٌٌد االع

الفرنسً، اما المشرع الجزابً اكتفى بالنص على ان االعتراؾ كؽٌره من االدلة 

 .خاضع لسلطة التقدٌرٌة للقاضً

 .أما بالنسبة لحجٌة االعتراؾ فهً تختلؾ باختبلؾ الجهة التً صدر امامها     

ة فً تقدٌر قٌمة االعتراؾ نبلحظ أن للقاضً استبعاد أما بالنسبة لسلطة المحكم     

 .االعتراؾ كما له االخذ به، و له كذلك بتجزبته و ذلك راجع لسلطة القاضً فً تقدٌره

االعتراؾ كؽٌره من االدلة له أثر فً المادة الجزابٌة و ذلك االثر ٌتباٌن بٌن اثر      

و اخٌرا اثر العدول عنه فً المسابل االعتراؾ الصادر بعد الحكم و اثره على العقوبة 

 .الجزابٌة

 :من خبلل النتابج المتوصل الٌها ٌنتهً بنا المطاؾ لطرح التوصٌات اآلتٌة      

أوصً باستبعاد العبارات المهمة عند استجواب المتهمٌن و ان تكون االسبلة واضحة  1

لهم من االفضل ان ال تحمل معانً كثٌرة و عدم لجوبهم الى العبارات الشابعة مثل قو

 .تقول الحقٌقة و ان الكذب ال ٌفٌد شٌبا

تحدٌد وقت لبلستجواب و اذ قام باالستجواب فً ؼٌر المٌعاد ٌصٌب استجوابه  2

البطبلن حتى الٌكون االستجواب سٌفا مسلطا على المتهم الرهاقه بطرٌقة ؼٌر مباشرة 

 .مما قد ٌدفعه لبلعتراؾ النهاء االستجواب

متهم ممارسة الدفاع و االستعانة بمدافع ٌحضر معه بداٌة من اجراءات أهم حقوق ال 3

التحقٌق حتى المحاكمة بما فٌها من خطورة على حق المتهم فً الدفاع و حرٌته 

 .باالستعانة بمحامٌه
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المذكرة   مــلخص

كان الفصل األول بعنوان مفيوم  ستنا لو، وفي درا سيد األدلة وأقواىااالعتراف يعتبر  
االعتراف في المادة الجزائية والفصل الثاني تحت مسمى حجية االعتراف وأثره في االثبات 

. الجزائي
لمكونة لمجريمة كميا أو بعضيا والتي ىو إقرار المتيم عمى نفسو بارتكابو لموقائع ااالعتراف ف

تكون منسوبة إليو، واالعتراف في تقديره خاضع لسمطة التقديرية لمقاضي مثمو مثل أدلة 
من قانون  213االثبات األخرى وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري في نص المادة 

.  االجراءات الجزائية عمى ذلك
مدى توفر ء حكمو عميو أوال أن يتأكد من ليستطيع القاضي أن يستند لالعتراف في بنا

. شروط صحة االعتراف فيو
وفي الجزء الثاني من دراستنا توصمنا لنتائج أبرزىا أن لمقاضي سمطة مطمقة في تقدير 

ن كان الدليل الوحيد في الدعو  .ىاالعتراف فال مانع يمنعو من األخذ باالعتراف وا 
منيا فيو قد يكون ممزما ىة التي يصدر في نقطة أخرى تختمف حجية االعتراف حسب الج

. يكون كما يمكن لمقاضي أن يأخذ بو عمى سبيل االستدالل الكما قد 
كما يختمف األمر بالنسبة لالعتراف الوارد أمام محكمة مختصة وأمام محكمة غير مختصة 

.  ،لكن حتى الوارد أماما محكمة غير مختصة يبقى خاضعا لسمطة التقديرية لمقاضي
ت صدوره إن كان قبل الحكم النسبة ألثر االعتراف في المادة الجزائية يختمف حسب وقأما ب

، ويخض عدولو لنفس ر إن كان الحكم باتت أو غير باتكما يأخذ بعين االعتبا بعدهأو 
 .تقديره كما لالعتراف أن يكون سببا لالعفاء من العقوبة
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