االثبات في المواد الجزائية
المقـــــدمــة:
صوره اهلل فأحسف تصويره و رفع درجتو عمى سائر المخموقات
اإلنساف ىو كائف بشري ّ
 ،فاإلنساف بتعايشو عبر العصور و األزمنة سيظير في تعامميـ  ،تصادـ في مصالحيـ و
أغراضيـ و حتماً سيؤدي إلى نزاعات بينيـ  ،ىذا ما أدى بوضع ضوابػط و قواعد تحد مف
ىذه النزاعات  ،و صيانة حقوقيـ عبر األزمنة ففي حالة اعتداء عمى غير حؽ كاف البد مف
إسقاط العقوبة عمى مف ارتكب ىذا الفعؿ  ،غير أف اإلنساف كما تقوؿ القاعدة الفقيية بريء
حتى تثبت إدانتو .
فمف ىنا جاء دور اإلثبات في المواد الجنائية إلى البحث في مسألة اإلثبات الذي يعتبر
عمى جانب كبير مف الصعوبة والتعقيد فقد يتخمؿ ىذا البحث صعوبة مف خبلؿ غياب قانوف
اإلثبات ) ، (CODE DE LA PREUVEأو مف انعداـ نصوص قانونية كاممة ترسـ اإلطار
األساسي لمنظرية العامة لئلثبات  ،فالباحث ممزـ بالمجوء إلى النصوص المتفرقة التي تتطرؽ
إلى إدارة وتقديـ وسائؿ اإلثبات  ،فيمجأ أيضا إلى القضاء باعتباره مصد ار ىاما ثـ إلى الفقو
القديـ أو الحديث فيو األصؿ في صياغة النظرية العامة لئلثبات في المواد الجنائية .
فمئلثبات أىمية في كونو الوسيطة الوحيدة التي تمكننا مف اعتبار فعؿ ما موضػوع شؾ أو
نزاع عنوانا لمحقيقة إلى حيف صدور حكـ نيائي ،فاإلثبات ال يمكف فصمو عف القضاء فيو
روح ىذا الحكـ بالرغـ مف ىذه األىمية إالّ أف الباحثيف لـ يكرسوا مجيودات حوؿ
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ىذا الموضوع فيناؾ دراسات قميمة مثبل تمؾ التي تتعمؽ بالقواعد التي تنظـ موضوع اإلثبات
في مختمؼ األنظمة القانونية.
كما كانت ىناؾ بعض المحاوالت ظيرت في القروف الوسطى حوؿ موضوع اإلثبات مثؿ
كتابات " مينويشوش "أو " دانتي " في كتابة" اإلثبات بواسطة الشيود في المواد المدنية "
ومع بداية القرف السابع عشر التي قادىا العالـ " بنثاـ " حيث استطاع أف يعطي فكرة عند
النواحي المتعددة لمشكمة اإلثبات وأشير كتابو " اإلثبات في المواد القضائية ".
ففي الوقت الحاضر قد تعرض أغمب الكتاب لمسألة اإلثبات حيث يدرجونيا ضمف مؤلفاتيـ
المتعمقة باإلجراءات الجنائية ويعالجونيا مف خبلؿ مجاورىا األساسية المتمثمة سواء في مبدأ
اإلثبات أو في طريؽ اإلثبات أو في تقيـ وسائمو.
لذلؾ ارتأينا إلى اختيار ىذا الموضوع " نظاـ اإلثبات الجزائي في القانوف الجزائري " ألجؿ
دراسة األحكاـ العامة لئلثبات في القانوف الجزائري وتوضيح معالمو واألسس التي يقوـ عمييا
كؿ ىذا سيتوجب منا طرح بعض اإلشكاليات ىي كاآلتي :
ما ىي المراحؿ واألنظمة التي ساىمت في تطور اإلثبات الجزائي ؟
ما ىي وسائؿ اإلثبات الجزائي في القانوف الجزائري ؟
عمى مف يقع عبأ اإلثبات ومف ىي الجيات المختصة باإلثبات ؟
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فقد تعرضنا في مذكرتنا التي تتكمـ حوؿ اإلثبات الجزائي في القانوف الجزائري عمى النحو
اآلتي:بدءاً بمقدمة عامة نتناوؿ فييا ظيور اإلثبات الجزائي والمراحؿ التي مرى بيا بصفة
عامة  ،فقد قسمناىا إلى فصميف:
الفصؿ األوؿ  :نظاـ اإلثبات الجزائي وتطوره الذي ىو بدوره قسمناه إلى مبحثيف :
المبحث األوؿ :تطور نظاـ اإلثبات الجزائي عبر العصور واألزمنة .
أما المبحث الثاني  :مفيوـ اإلثبات الجزائي واألىداؼ التي جاء بيا مع تبياف بعض
المذاىب الفقيية في اإلثبات .
أما الفصؿ الثاني تحت عنواف اإلثبات الجزائي في القانوف الجزائري الذي قسـ ىو بدوره إلى
مبحثيف:
المبحث األوؿ  :تطرقنا فيو لعبأ اإلثبات والجيات المختصة بو.
أما المبحث الثاني  :جاء بوسائمو لئلثبات المستنبطة مف تصريحات األشخاص ومف
الوقائع.
فب عد دراستنا لموضوع اإلثبات الجزائي في الجزائر بالتفصيؿ أنيينا مذكرتنا بخاتمة عرضنا
فييا مجموعة مف الحموؿ.
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الفـصل األول  :نظام اإلثبات الجزائي و تطوره
إف اإلثبات الجزائي لـ يكف عمى صورتو الحالية عند ظيوره في أوؿ األمر بؿ مر
بمراحؿ تاريخية  ،فكانت تمؾ المراحؿ ثمرة تطور طويؿ تشكمت معو وسائؿ اإلثبات تدريجيا،
و كؿ مرحمة مف مراحؿ تطور المجتمع تركت بصمتيا الخاصة التي تعكس الظروؼ
السياسية  ،التاريخية  ،االقتصادية و الدينية .
فقد تميزت كؿ مرحمة ببصمة خاصة بيا مف عصر القوة و االنتقاـ الفردي إلى عصر
االحتكاـ إلى اآللية  ،ثـ عصر األدلة القانونية و أخي ار العصر الحالي المسمى بعصر
األدلة المقنعة و الخبرة العممية.
فقد ارتأينا إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى تطور نظاـ اإلثبات الجزائي عبر العصور في مبحث
أوؿ .
ثـ تطرقنا إلى مفيوـ اإلثبات الجزائي و أنظمتو في مبحث ثاني.
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المبحث األول  :تطور نظام اإلثبات الجزائي :
عرفت اإلنسانية نظما لئلثبات الجزائي اختمفت مف حيث الزمف و المكاف و تطورت
فإف دراسة ىذه النظـ و تطورىا يساعدنا عمى فيـ نظـ اإلثبات المعاصرة
عبر التاريخ  ،إذا ّ
و عمى اإلحاطة بمفيوـ اإلثبات  ،فيو حصيمة تفاعؿ عوامؿ متعددة تتعمؽ بالعادات و
النظـ السياسية  ،المعتقد الديني  ،األوضاع االجتماعية  ،المستوى الثقافي ومدى التحضر
الذي وصؿ إليو المجتمع لدى سنتعرض لنظاـ اإلثبات في القديـ في مطمب أوؿ  ،ثـ لنظاـ
اإلثبات الجزائي في الشريعة اإلسبلمية والعصر الحديث في مطمب ثاني.
المطمب األول  :نظام اإلثبات في القديم .
في المجتمعات البدائية لـ يكف نظاـ اإلثبات الجزائي مضبوطا نظ ار النعداـ السمطة
التشريعية والقضائية ،فكاف يؤخد بالطابع البلعقبلني ،لكف كؿ ىذا لـ يمنع مف وجود وسائؿ
اإلثبات مازالت تستعمؿ حتى يومنا ىذا  ،ولعؿ أىـ سبب ألخذىـ بنظاـ اإلثبات البلعقبلني
ىو اعتقادىـ بوجود عبلقة مباشرة بيف اإللو واإلنساف.
فقد كاف يمجأ شعوب ىذا العصر إلى القوى الروحية في حالة ارتكاب أشخاص لمجرائـ فيي
()1

تفصؿ في أمورىـ إما باإلدانة أو التبرئة وكاف يتـ الفصؿ بيا باألسباب اآلتية :

( )1أنظر  :األستاذ مروان :نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  ،ج،1ص 47

5

االثبات في المواد الجزائية
 -1اإلثبات اإلليي  :يقصد بو المحاكمة اإلليية  ،فيي طريقة مف شأنيا إظيار الحقيقية
مثاؿ  :شخص متيـ بسرقو يفرض عميو إمتحاف إذا نجح فيو كاف بريئا واف فشؿ ثبتت
إدانتو.
 -2نظام المبارزة القضائية  :فيي منازلة تجري بيف شخصيف والمنيزـ يقتؿ أو ينفى
ألف اآللية في اعتقادىـ قد أفزت بمصيره  ،فقد تعرض النظاـ ليجوـ الكنيسة فتبلشى ولـ
تبقى إال بعض الشعوب تعمؿ بو.
 -3اليمين  :وىو أف يقسـ المتيـ بطمب إنزاؿ أقصى العقوبات عميو في حالة ما إذا كاف
كذبا.
الفرع األول  :تطور نظام اإل ثبات في المجتمعات القديمة .
عرؼ نظاـ اإلثبات الجزائي تطو ار سالـ في تقدـ الفكر القانوني ابتداء مف المجتمعات
القديمة وصوال إلى عصرنا الحديث فقد مر بمراحؿ متعددة :
 -1عند الرومان  :في الحقيقة األمر إف نظاـ اإلثبات الجزائي لـ يكف موجودا  ،فقضاء
الشعب ىو الذي كاف سائدا يفصؿ في المسائؿ الجنائية فبقياـ اإلمبراطورية الرومانية ظير
تغير في الجياز القضائي أذى عمى إنياء المحاكـ الشعبية وعوضت بمحاكـ أخرى يترأسيا
()1

حاكـ المدينة  ،وأصبح يطمؽ عمى نظاـ اإلثبات الروماني أنو كاف نظاما حرا.

( )1أنظر األستاذ مروان محمد  :المرجع السابق  ،ص .58 ، 57
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 -2في اليند القديمة  :النظاـ الذي كاف سائدا عند ىذه الشعوب ىو نظاـ اإلثبات
مختمط وكاف القاضي يشترط توفر عدد أكبر مف الشيود في الواقعة محؿ الدعوى.
 -3في مصر القديمة  :ففي ىذا العصر اتسـ بنوع مف الغموض والتذبذب نظ ار
إلنصيار الييئة التشريعية والتنفيذية في سمطة واحدة  ،وكاف لمكينة تأثير كبير في المجاؿ
اإلجرائي فكاف المموؾ يأخذوف بيا وبما تقره اآللية وكاف الشاىد والمتيـ يحمفاف مف
()1

طرفيـ.

( )1أنظر الدكتور روحي هاري  :رسالة دكتورة ،جامعية باريس (  ، )1969ص.11
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الفرع الثاني  :نظام اإلثبات في العصور الوسطى :
في أوربا بدأ يزدىر نظاـ اإلثبات الجزائي منذ سقوط اإلمبراطورية الرومانية واستيبلء
البربر عمى الحكـ  ،فأصبح اعتراؼ المتيـ مف شأنو أف يؤدي مباشرة إلى إدانتو.
إنتعش ىذا النظاـ في عيد اإلقطاع في أوروبا إدا اعتبر أنداؾ بأف شيادة شخصيف تعتبر
دليبل كامبل  ،واف الدليؿ الكتابي ال يقبؿ العكس دوف أف ننسى بأف ىذا النظاـ لـ يكف مطبقا
لوحده بؿ كاف مف الجائز أف يمجأ الخصماف لممبارزة وما عمى القاضي عندئذ إال الحكـ
لصالح الخصـ المنتصر دوف إجراء أي تحقيؽ آخر اعتقادا منو أف ذلؾ ىو قضاء اهلل (.)1
وبمغ نظاـ اإلثبات أشده في القرنيف السادس والسابع عشر  ،فكرس مف الناحية التشريعية في
فرنسا بمقتضى األمر الصادر سنة  1671وفي ألمانيا بمقتضى األمر الصادر  1552وقد
تـ تنصيب في ىذه األثناء قضاة دائميف محترفيف واستبعد القضاة المعينيف مف العامة .
وقد ساد مبدأ نظاـ األدلة القانونية حتى قياـ الثورة الفرنسية سواء في فرنسا أو في غيرىا مف
الدوؿ األوروبية.

( )1أنظر األستاذ محمود مصطفى :اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن  ،ج ، 1القاهرة سنة (،)1969ص.69
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المطمب الثاني  :نظام اإل ثبات الجزائي في الرريعة اإلسمامية والعصر الحديث
إف القواعد التي تحكـ نظاـ اإلثبات الجزائي في أي مجتمع تعكس في حقيقة األمر
المستوى الفكري ومدى التطور الحضاري الذي بمغو المجتمع ،وىدؼ نظاـ اإلثبات في
الشريعة اإلسبلمية ىو تطبيؽ التعاليـ والمبادئ المقدسة في القرآف الكريـ والسنة الشريفة.
الفرع  : 1نظام اإلثبات الجزائي في الرريعة اإلسمامية
في العصور القديمة كانت أنظمة إثبات جائزة وال إنسانية  ،ال تمد إلى العدالة وال إلى
العقؿ بصمة فكانت تعكس حالة الظبلـ والجيؿ المذاف خيما عمى ىذه العصور إلى حيف
إط بلع شعاع اإلسبلـ منذ ما يقارب مف خمسة قروف عمى الببلد اإلسبلمية وتشريفيا العدؿ
والسبلـ بفضؿ مبادئيا الحكيمة والكفيمة برعاية مصالح الناس وضماف حقوقيـ وتأمينيا مف
الضياع.
فاإلثبات مطمب إنساني في الشريعة اإلسبلمية حيث وردت عدة آيات قرآنية تذكر بأىمية
المسألة وتممي تعاليـ تتعمؽ بيا ويمكف أف نستظير البعض منيا :
﴿ يأييا الذيف آمنوا اجتنبوا كثي ار مف الظف إف بعض الظف إثـ﴾...

()1

﴿ يأييا الذيف آمنوا إف جاءكـ فاسؽ بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوما ما بجيالة فتصبحوا عمى ما
فعمتـ نادميف .﴾...

()2

( )1أنظر اآلية  11من سورة الحجرات.
( )2أنظر اآلية  6من سورة الحجرات.
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﴿ يأييا الذيف آمنوا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبوه﴾

()1

كؿ ىذه اآليات وغيرىا تأكد عمى ضرورة اإلثبات باعتباره مطمب أساسي في فصؿ
الخصومات بيف الناس وتأمر القاضي بأال يقضي بشيء إال باإلستناد عمى الدليؿ .
فمف حيث طبيعة نظاـ اإلثبات في حد ذاتو  ،فإف الشريعة اإلسبلمية تأخذ في ج ارئـ الحدود
و القصاص بنظاـ األدلة القانونية  ،أما في جرائـ التعزيز فتأخذ بحرية اإلثبات.
أوال  :اإلثبات في جرائم الحدود.
جرائـ الحدود في الشريعة اإلسبلمية ىي تمؾ التّي تولى اهلل الحكـ فييا و ال يجوز
لمقاضي أف يقضي فييا بحكـ آخر غير حكـ اهلل كما ال يجوز لػو أف يعفو أو يجتيد فييا ،و
قد وردت جرائـ الحدود عمى سبيؿ الحصر :
أ -جريمة السرقة  :فالدليؿ في ىذا النوع مف الجرائـ يكوف طبقاً لمقاعدة العامة بشيادة
اثنيف و يجب عمى الشاىد أف يبيف الطريقة التّي أخذ بيا السارؽ الشيء المسروؽ.
أف
أما اإلقرار أو االعتراؼ فقاعدة تشترط التكرار بقدر عدد الشيود وقد أجمع الفقياء عمى ّ
()2

النكوؿ عف اليميف ليس إق ار اًر .

( )1أنظر االية  282من سورة البقرة.

( )2أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق الذكر  ،ص .68
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ب-جريمة القذف :ليس ىناؾ خبلؼ بيف الفقياء ،أف القذؼ الذي يستوجب الحد ىو
الرمي بالزنى أو نفي السب  ،فيجازى بعقوبة تعزيزية و إلقامة الحد عمى القاذؼ البد أف
يكوف ىذا األخير بالغاً عاقبلً.
ثانيا  :إثبات جرائم التعزيز :
إف إثباتيا يخمو مف التشكيبلت أي ال تفيد بقيد فيجوز مثبلً أف تثبيت شيػادة واحػدة
ّ
أو حتّى بالقرائف  ،فقد سار المشرع الجزائري عمى ىذا المنياج فيما يخص الجرائـ
المذكورة
أ -جرائم القصاص :
()1

فعقوبتيا مقدرة حقاً ألفراد في حالة الجناية العمد

لقولو تعالى  ﴿:و كتبنا عمييـ فييا

السف بالسف و
النفس بالنفس  ،و العيف بالعيػف  ،و األنؼ باألنؼ و األذف باألذف و
أف ّ
ّ
ّ
الجروح قصاص﴾.
() 2

ب -الدية  :ىي ما يؤدي مف الماؿ لمستحؽ الدـ و الدية مشروعة
لقولو تعالى  ":فدية مسممة إلى أىمو إالّ أف يصدقوا".

( )1أنظر إلى فقيه أبو بكر جابر الجزائري  ،منهج المسلم  ،دار الكتب السلفية  ،القاهرة  ،طبعة  ، 184/7/1ص  485و .487
( )2أنظر األستاذ طيبي لحسن  :موثق باألغواط  ،جريمة الموثق " برهان القاضي و المتقاضي  ،العدد،5ص11 ،12
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الفرع الثاني  :نظام اإلثبات الجزائي في العصر الحديث في فرنسا :
بدأت اإلصبلحات في أوربا تظير منذ منتصؼ القرف الثامف عشر  ،فنادى المفكػروف و
الفبلسفة آنذاؾ خاصة " فولتير و مونتسيكو و بيكاريا " بإصػبلح النظاـ اإلجرائي نفسػو و
المتمثؿ في نظاـ التحري و التنقيب

 system unquisioneو المطالبة بإلغاء نظاـ

اإلثبات القانوني كما كاف ينطوي عميو ىذاف النظاماف مف ظمـ و تعسؼ و إىدار فادح
لحقوؽ اإلنساف.
و كاف مف تأثير ذلؾ في فرنسا أف وافقت الجمعية التأسيسية في  18يناير  1971عمى
مش روع القانوف الذي يوصي مف جية بإدخاؿ نظاـ المحمفيف عمى غرار ما ىو مطبؽ في
()1

انجمت ار و بتقرير مبدأ شفوية الجمسات و مبدأ حرية اقتناع القاضي مف جية أخرى.

 و تجدر اإلشارة إلى أف الجمعية التأسيسية الفرنسية ناقشت خبلؿ جمساتيا نظـ اإلثباتبمزاياىا وعيوبيا وأخذت نظاـ الحر الذي صدر بشأنو قانوف  29/16سبتمبر  1791ثـ
كرستو المادة  342مف قانوف التحقيؽ الجنائي الصادر سنة  ، 1818فقد نصت المادة عمى
جممة مف التعميمات موجية لممحمفيف مضمونيا أف  ":القانوف ال يطمب مف القضاة أف
يقدموا حساباً عف الوسائؿ التي بيا قد وصموا إلى تكويف اقتناعيـ  ،و ال يرسـ ليـ قواعد
يتعيف عمييـ أف يخضعوا ليا عمى األخص في تقدير أو كفاية دليؿ ما  ،و لكنو

( )1أنظر األستاذ مروان محمد  :المرجع السابق  ،ص .61
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االثبات في المواد الجزائية
يأمرىـ أف يسألوا أنفسيـ في صمت و تدبر  ،و أف يبحثوا بإخبلص ضمائرىـ في أي تأثير
قد أحدثتو في إدراكيـ األدلة المسندة إلى المتيـ و أوجو الدفاع عنيا.
 فقد أبقى قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي الصادر سنة  1959بنفس التعميماتبمقتضى المادة  353منو  ،ىذا فضبل عف أف المادة  427مف نفس القانوف و قد نصت
بناءا
عمى ما يمي  :يجوز إثبات الجرائـ بأية طريقة مف طرؽ اإلثبات  ،و يحكـ القاضي ً
عمى اقتناعو الشخصي  ،ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ "فقد تبنت المادة  212مف قانوف
اإلجراءات الجنائية بنفس األحكاـ.
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االثبات في المواد الجزائية
المبحث الثاني  :مفيوم اإلثبات الجزائي و نظمو الرئيسية :
إف مسألة اإلثبات مف المسائؿ العامة التّي وجب تخصيصيا في المجاؿ القانوني حتى
يسيؿ دراستيا بدقة  ،لدى وجب معرفة أصؿ كممة اإلثبات و دلؾ مف خبلؿ معرفتيا لغة
و فقياً و قانوناً و دراسة أىمية اإلثبات  ،ثـ تبياف نظـ اإلثبات الجنائية.
المطمب األول  :مفيوم اإلثبات الجزائي و ىدفو :
ال شؾ أف اإلثبات مف المصطمحات القانونية التّي يصعب تحديد مفيوميا و ضبط
معانييا المغوية و الشرعية و القانونية فقد اختمؼ الفقياء في إعطاء تعريؼ واضح
لئلثبات قد كاف محؿ خبلؼ مف الفقياء.
الفرع األول  :مفيوم االثبات :
إذا كاف اإلثبات القضائي ىو نوع خاص مف اإلثبات بوجو عاـ  ،فما المقصود بكممة
اإلثبات؟
إف كممة اإلثبات تعني الدليؿ أو البرىاف أو البينة أو الحجة و
 -1تعريف اإلثبات لغة ّ :
ىذا مػا أشار إليو الدكتور فتح اهلل المستشار مػف خبلؿ مقارنتػو بيف اإلثبػات و
() 1

البينة.

 -2تعريؼ االثبات في الشريعة االسبلمية  :ففقياء الشريعة االسبلمية أخذوا بنفس
عرفوه في معنييف :
المعنى المغوي و ىو إقامة الحجة أو البينة فقد ّ

( )1أنظر األستاذ طيبي لحسن  ،المرجع السابق  ،ص .11
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االثبات في المواد الجزائية
أ -اإلثبات في معناه العاـ :و يقصد بو إقامة الحجة سواء كػاف دلؾ عمػى حػؽ أو عمى
واقعة و سواء أماـ القاضي أو في مجمس القضاء  ،فقد عرفو الجرجاني  ":اإلثبات ىو
الحكـ بثبوت شيء آلخر ".
ب -اإلثبات في معناه الخاص :يقصد بو إقامة الدليؿ أماـ القضاء بطرؽ التّي حددتيا
الشريعة اإلسبلمية عمى حؽ أو واقعة مف الوقائع.
تعريؼ اإلثبات في الفقو القانوني :ففقياء القانوف لـ يجمعوا عمى تعريؼ

-3

موحد إلثبات لذلؾ قد اتخذ عدة تعريفات.
أ -اإلثبات في معناه الضيؽ  :ىو البرىاف المبيف لمحقيقة  ،لكف يؤخذ عمى ىذا
التعريؼ أف كممة اإلثبات ال تفيد في كثير مف األحياف الحقيقة و إنما خبلصة قد تكوف
()1

مطابقة لمحقيقة استنتجيا القاضي عف طريؽ تقدير وسائؿ اإلثبات المتوفرة لديو.

إف كممة اإلثبات تنصرؼ إلى مجموع الوسائؿ
ب -اإلثبات في معناه الواسع ّ :
المستعممة لموصوؿ إلى إظيار الحقيقة حوؿ فعؿ معيف فمف ىذا التعريؼ أصبح أكثر
استعماالً فقد جعؿ نيج مف مناىج المعرفة و الطريؽ ألجؿ الوصوؿ إلى معرفة
() 2

الحقيقة.

( )1األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .115
( )2نفس المرجع السابق.
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تعريف اإلثبات حسب الدكتور السنيوري  :ىو إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التّي
حددىا القانوف .
و يتضح لنا مف ىذه التعريفات الواردة في الفقو القانوني أّنيا جميعاً متفقة مف حيث المعنى
و إف اختمفت أساليب الصياغة فاإلثبات في معناه المتقدـ ىو اإلثبات القانوني أو اإلثبات
القضائي تمي اًز لو مف اإلثبات في معناه العاـ.
فالفرؽ يبدوا واضحاً بيف اإلثبات العممي و القضائي  ،إذا كاف كبلىما ينطوي عمى نفس
الحقيقة  ،لكنيم ا يختمفاف فيما عمى ذلؾ مف وجوه فيذا االختبلؼ يتجمى في اختبلؼ الغرض
لكؿ منيما  ،فاإلثبات العممي ينشد الحقيقة المجردة بينما اإلثبات القضائي يرمي إلى العمؿ
في النزاع بيف الطرفيف.

()1

الفرع الثاني  :ىدف اإلثبات :
إف اليدؼ األساسي لئلثبات ال سيما في المواد الجزائية ىو كشؼ أو إظيار الحقيقة
ّ
سواء فيما يتعمؽ باالفعاؿ المرتكبة أو فيما يخص و يتعمؽ بشخصية المتيـ الذي يكوف
محؿ متابعة جنائية.
فإظيار الحقيقة ىو مف المسائؿ األساسية  ،و اليامة التّي تنصب عمييا انشغاالت المشرع و
يتجمى ذلؾ مف خبلؿ العبارات الواردة فػي نصوص المػواد مػف قانوف اإلجراءات الجزائية منيا
ـ  1/68قانوف اإلجراءات الجزائية " يقوـ قاضي التحقيؽ وفقاً لمقانوف

( )1أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .114
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باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التّي يراىا ضرورية لمكشؼ عف الحقيقة  ،بالتحري عف أدلة
() 1

االتياـ و أدلة النفي".

كما دىبت المادة  1/69مف قانوف اإلجراءات الجزائية إلى نفس االتجاه و المعنى الذي
صيغت فيو المادة سالفة الذكر.
فمف خبلؿ ىذه النصوص يتبيف أف البحث عف الحقيقة ىو المسألة الضرورية بالنسبة
لمقضاء الجنائي.
ال بأس أف نتطرؽ إلى بعض أراء مف الفبلسفة حوؿ ىذه المسألة .
فقد ذىب الفقيو و الفيمسوؼ االنجميزي" لوؾ" مصرحاً" بأف الحقائؽ العممية و التّي تتضمف
عمى وجو الخصوص الحقائؽ القضائية ال تمثؿ في أحسف األحواؿ اإل إحتماؿ قريب مف
اليقيف".
أف البحث عف الحقيقة نوع مػف الطموح و
أما في فرنسا فقد عبر الفقيو ىنري ليفي بووؿ ّ ":
()2

شئ صعب الوصوؿ إلى ىذا الطموح".

فإف البحث عف الحقيقة مطمب
 لكف ميما تنوعت المواقؼ الفقيية  ،و ميما كانت أرائيـ ّ ،ضروري لدى القضاء الجنائي  ،ذلؾ ّأنو ال يمكف أف يصدر إدانة في حؽ الشخص إالّ إذا
أقامت الوقائع بطريقة يقينية.

()1انظر االستاد محمد مروان ص  114مرجع سابق الدكر

( )2انظر الدكتور محمد فتح اهلل النشار مرجع سابق الدكر ص 91
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المطمب الثاني  :أنظمة اإلثبات :
الشؾ أف أنظمة اإلثبات تتنوع و تختمؼ حسب العصور و األزمنة التّي مرت بيا النظـ
القانونية  ،فمنيا نظاـ اإلثبات القانوني أو المقيد الذي كاف معروفاً عند الشعوب القديمة ،
و نظاـ اإلثبات أو المطمؽ الذي يعرؼ بنظاـ األدلة المعنوية و أخي ار نظاـ وسط بيف
النظاميف السابقيف أال و ىو نظاـ اإلثبات المختمط الػذي سوؼ نتػعرض لػيـ بالتفصيؿ و
حسب التسمسؿ.
الفرع األول  :مذىب االثبات الحر أو المطمق  ( :نظام األدلة المعنوية )
إف أساس ىذا المذىب يتمثؿ في االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي فيو وحده الدي
ّ
يتحكـ في ق ارره  ،فيدا اإلقتناع ال بد أف يصدر مف ضمير القاضي فيذا األخير يجب أف
يكوف ح اًر في اختيار الدليؿ مف بيف األدلة المتعددة و مف جية أخرى ح اًر في تقييميا أو
تقديرىا.

() 1

فإنو يتمتع بالسمطة التقديرية الكاممة
فيو غير مطالب بتبياف سبب اقتناعو بدليؿ دوف آخرّ ،
في وزف قيمة كؿ دليؿ عمى حدة.
فيأخذ مف األدلة ما يتجانس و قناعتو  ،و يطرح جانباً ما ال تركف إليو قناعتو الشخصية.

( )1انظر المحامي إلياس أبو عيد ص  16مرجع سابق الدكر
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فمف الفقياء المسمميف القدامى مف منح القاضي ىذه المكانة طالما يكوف قضاؤه يحقؽ
العدؿ بيف العباد و ال يخالؼ الشرع اإلسبلمي و ىذا ما أكده العبلمة ابف الجوزية بمنح
الحرية المطمقة لمقاضي في جميع األدلة.
تقييم ىذا المذىب الحر :
يعاب عمى ىذا المذىب ّأنو أعطى لمخصوـ إثبات ما يدعونو بغير تقيد بطريؽ معيف مف
طرؽ اإلثبات الذي قد يؤدي إلى حجب الحقيقة عف القاضي.
بالرغـ مف أف ىذا النظاـ أو مذىب اإلثبات الحر اعتمد عمى حرية اإلثبات إالّ ّأنو

ال

يستبعد التدخؿ مف طرؼ المشرع  ،فيناؾ أحكاـ تشريعية أقرت العديد مف القرائف القانونية
التّي تقيد حرية القاضي حتّي في وسائؿ اإلثبات التّي ينبغي استعماليا.
الفرع الثاني  :مذىب اإلثبات المقيد أو اإلثبات القانوني :
أساس ىذا النظاـ أف الحقيقة القضائية محددة مسبقاً بقواعد قانونية  ،فالمشرع ىو الذي
()1

يضبط وسائؿ اإلثبات فيقر قواعد قانونية ثابتة تبيف لمقاضي ىذه الوسائؿ.

فدور القاضي يقتصر عمى مراعاة تطبيؽ القانوف مف حيث توفر دليؿ اإلثبات و ال يجوز
لمخصـ إثبات بأي دليؿ لـ يرد بو نص مف المشرع و ىو ما يػعرؼ بمبدأ شرعية الدليؿ و
يترتب عمى ذلؾ تقييد دور القاضي فدوره وفقاً ليذا االتجاه سمبي فيو ال يستطيع أف يعاوف
أحد الخصوـ في جمع أدلة أو تكميميا بؿ يقؼ دوره.

( )1انظر المحامي إلياس أبو عيد  ،المرجع السابق ،ص . 35
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فقد عبر في ىذا اإلطار األستاذ فيميب ميرؿ  ":بأف القاضي في ىذا النظاـ يشبو اآللة
()1

الكاتبة التّي ترصد تمقائياً الحروؼ عندما عندما يضرب عمى أزرارىا".

فمف التطبيقات القضائية في القانوف الفرنسي  ،النموذج التطبيقي في األمر الصادر سنة
 1671حيث عمد إلى وضع قائمة كاممة باألدلة مرتبة ترتيباً تدريجياً حسب القوة االلزامية
لكؿ منيا و التي قسمت عمى النحو اآلتي :

()2

 -1األدلة الكاممة :تقيد القاضي تقيداً تاماً  ،فما عميو إال العمؿ بيا و الحكـ بالعقوبة
المقررة لذلؾ  ،خاصة عقوبة اإلعداـ .
 -2األدلة الناقصة  :كشيادة شاىد واحد  ،فينا ال يسمح لمقاضي بتسميط العقوبة المقررة
قانونياً  ،و إنما عقوبة أخؼ نوعاً ما.
 -3األدلة الخفيفة  :فيذه األدلة لوحدىا ال تكفي باإلدانة أو بالبراءة و ّإنما تسمح
لمقاضي بتطبيؽ حكـ وسط إذ يؤدي ىذا في بعض األحياف إلى إيقاؼ الدعوى إلى حيف
ظيور أدلة جديدة تضاؼ إلى األدلة السابقة.
تقيم ىذا المذىب (المقيد) :
مف ميزات ىذا النظاـ أو المذىب ّأنو يحقؽ االستقرار في التعامؿ إلى حد بعيد ،إذ
يعمـ الخصوـ سمفاً ما ىي األدلة التّي سوؼ يعتمدوف عمييا في إثبات حقوقيـ ،كما يضمف
عدـ تحكـ القضاة و تعسفيـ في إصدار الحكـ.
( )1انظر المحامي إلياس أبو عيد  ،المرجع ،ص . 41

( )2انظر الدكتور محمد فتح اهلل النشار  :المرجع السابق ،ص.111
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 أما مف العيوب التّي تعاب عمى ىذا النظاـ ّأنو يقوـ أساساً عمى عدـ الثقة بالقاضيالذي يصبح مجرد ألة  ،فيذا مف شأنو أف يباعد كثي اًر بيف الحقيقة القضائية و الواقعية.
لكف القاضي ال يستطيع الحكـ بيا ألف الخصـ لـ يستطيع أف يثبتيا بالطريؽ الذي حدده لو
المشرع مف ضياع الحقوؽ و انتياؾ لمبادئ العدالة  ،فالقاضي ال ىـ لو بمقتضى ىذا
القانوف إلى الوصوؿ إلى حؿ قضائي يحسـ النزاع بصورة مطابقة لما حدده القانوف مف
وسائؿ و إجراءات إثبات و الحجة التّي يكتسبيا الحكـ الصادر تجعمو مطابقاً لمحقيقة.
الفرع الثالث  :مذىب اإلثبات المختمط :
ىذا النظاـ يسعى إلى الجمع بيف المفيوميف السابقيف لمحقيقة القضائية و التوفيؽ
بينيما أي يحاوؿ إعماؿ النظاميف السابقيف معاً فمكي يتسنى لمقاضي إصدار حكمو ينبغي
عميو أف يكوف مقتنعاً اقتناعاً شخصياً و في نفس الوقت يجوز القناعة القانونية كما أقرىا
المشرع.
()1

النظاـ أخد في محاولتو التوفيؽ بيف النظاميف مف خبلؿ صورتيف:
فيذا ّ

 -1الصورة األولى :الجمع بيف الحقيقتيف مطموب في كؿ األحواؿ ،سواء ألجؿ اإلدانة
أو ألجؿ التبرئة.
إالّ أف المشكمة تطرح ىنا عند عدـ تطابؽ قناعة القانوف مع قناعة القاضي  ،فينا القاضي
يجد نفسو ال يحكـ باإلدانة أو بالتبرئة لذلؾ اقترح أصحاب و أنصار ىذه الصورة التوفيقية

( )1انظر الدكتور محمد فتح اهلل النشار  :المرجع السابق ،ص111
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عمى القاضي عمى القاضي حبلً وسطاً و مؤقت ًا و مؤداه ّأنو ما عمى القاضي إالّ أف يصرح
بأف التيمة غير ثابتة مما يترتب عنو توقيؼ المحاكمة مع احتفاظ المتيـ بحريتو الشخصية.
ّ
 -2الصورة الثانية  :تتجمى في ّأنو ال يتعيف الجمع بيف القناعة القانونية و قناعة
القاضي ألجؿ اإلدانة.
فيذه الصيغة التّي تحاوؿ التوفيؽ بيف نظاـ اإلثبات القانوني و نظاـ اإلثبات الحر ىي ما
اقترحو "روبيسير" أماـ الجمعية التأسيسية الفرنسية في اجتماعيا سنة  1971و ما يستخمص
ّأنو بإمكاف القاضي الجنائي أف يحكـ بالبراءة عمى الرغـ مف توافر أدلة إثبات قانونية إذ لـ
يقتنع ىو شخصياً بإسناد التيمة إلى المتيـ.
ففي المسائؿ الجنائية يكوف اإلثبات أشد إطبلقا اعتبا اًر بطبيعة ىذه المسائؿ التّي ال تقبؿ
التقيد  ،فبل يمكف إثباتيا في أغمب األحياف إالّ عف طريؽ قرائف ،و يتمتع القاضي بتنفيذ
اإلثبات إلى حد كبير في المسائؿ المدنية و ذلؾ لتعمؽ ىذه بحرية التقدير المطمقة.
فالمشرع الجزائري أخذ بيذا النظاـ منتدباً بذلؾ أثر الشرائع الآلتينية كالقانػوف الفرنسي و
البمجيكي ووسائؿ التشريعات العربية.
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فقد قاؿ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري عف ىذا النظاـ ّأنو  ":يتفاوت في نظاـ قانوني عنو
مف نظاـ آلخر فيو يضع قيود عمى حرية القاضي في تممس الدليؿ عمى قدر يختمؼ بيف
()1

األنظمة القانونية".

تقييم ىذا المذىب :
ميزة ىذا النظاـ ّأنو يجمع بيف االستقرار و التعامؿ نظ اًر لما يفرضو مػف قيػود  ،و يبيف
الحقيقة القضائية مف الحقيقة العممية مما يجعؿ لمقاضي مف حزية في تقدير ما يقدـ إليو مف
أدلة.
أما مف العيوب التّي تعاب عميو ّأنو يربط قناعة القاضي بالقناعة القانونية ( قناعة المشرع)
فوجود واحدة منيـ يعرقؿ مساره  ،و وجوده يجر القاضي عمى عدـ الحكـ باإلدانة أو البراءة
 ،فمف الصعب تطبيؽ ىذا النظاـ في الحياة العممية.

( )1أنظر الدكتور هحود فتح هللا النشار :أحكام و قواعد علن االثبات  ،االسكندرية  ،طبعة  ،2111ص .88
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الفصل الثاني  :اإلثبات الجزائي في القانون الجزائري
المبحث األول  :عبء اإلثبات :
مف بيف المشاكؿ الرئيسية التّي تطرح في موضوع اإلثبات الجنائي ىو المشكؿ المتعمؽ
بمف تناط ميمة جمع أدلة اإلثبات ،و ىو ما يعبر عنو فقياء القانوف الجنائي " بعبء
اإلثبات " فما المقصود بعبء اإلثبات في المواد الجنائية أو الجزائية؟
أف القاضي ال يمكنو تأسيس
إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تقتضي طرح نقطة رئيسية مفادىا ّ
ّ
بناء عمى أدلة إثبات قاطعة و أكيدة.
حكمو إالّ ً
فإف أوؿ سؤاؿ ينبغي اإلجابة عن و ىو ذلؾ المتعمؽ بمعرفة مف ىو الذي يتحمؿ
و مف ىنا ّ
فإف ميمة جمع أدلة اإلثبات ىػي ميمة ثقيمػة و
عبء جمع أدلة اإلثبات  ،و مف غير شؾ ّ
صعبة لذلؾ أطمقت عمييا تسمية عبء  ،ىذا العبء تتحممو األطراؼ في الدعوى الجنائية و
تعني باألطػراؼ ىنا ممثؿ المجتمػع أي النيابة العامػة  ،الطرؼ المدنػي أو المجني عميو و
الطرؼ األخير و ىو الجاني.
إالّ ّأنو ال يمكف أف ننسى الدور الذي يمعبو القاضي الجنائي في اإلثبات  ،فيذا األخير يقوـ
()1

بمساعدة األطراؼ المذكورة لما تتمتع بو مف وسائؿ قوية تسمح لو بالبحث عف أدلة .

( )1األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  :ص .138،139
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المطمب األول  :مفيوم عبء اإلثبات :
يقصد بعبء اإلثبات تحديد المسؤوؿ عف تقديـ الدليؿ أماـ القضاء مف أي مف الطرفيف "
ألنو حمؿ ثقيؿ ينوء بو مف يمقى عميو ألنو
االتياـ و المتيـ" و يسمى التكميؼ باإلثبات عبئاً ّ
مف كمؼ بو قد يكوف مالكاً لموسائؿ التّي يتمكف بيا مف إقناع القاضي بصدؽ ما يدعيو
أف تحديد المسؤوؿ عف تقديـ الدليؿ أماـ القضاء
االتياـ أو بدفع بو المتيـ و الجدير بالذكر ّ
أمر في غاية األىمية و الخطورة ،إذ ّأنو يتوقؼ عميو في كثير مف األحواؿ مصير الدعوى
مف الناحية العممية ،و قد تكوف الواقعة المنسوبة إلى المتيـ محؿ الشؾ و ال يستطيع االتياـ
إثباتيا في حؽ المتيـ  ،كما ال يستطيع المتيـ إثبات ما يبدد الشؾ الذي أثارتو سمطة
أف إلقاء عبء اإلثبات عمى أحد الطرفيف معناه الحكـ عميو أو الحكـ لو"
االتياـ لذا قيؿ ّ " :
()1

.

الفرع األول  :قرينة البراءة األصمية :
بمقتضى ىذه القرينة  ،يعتبر الشخص بريئ ًا حتى تثبت إدانتو و يستفيد مف ىذه القاعدة
طالما لـ تثبت إدانتو بمقتضى حكـ قضائي نيائي لذلؾ ينبغي معاممتو معاممة إنساف نزيو و
بعيد عف كؿ شبية.
و حسب بيكاريا في كتابو الشيير" ّ " des delits et des painesأنو ال يمكف اعتبار
الشخص مذنب قبؿ صدور قرار القاضي فالمجتمع نفسو ال يستطيع حرماف المواطف مف

( )1محمود أحمد طه  :عبء اإلثبات األحوال األصلح للمتهم  ،طبعة  ،سنة  ، 2112ص .11 ، 11
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الحماية العامة قبؿ أف يقرر بمقتضى حكـ قضائي ّأنو اخترؽ العقد االجتماعي الذي يضمف
لو ىذه الحماية .
و نظ اًر لما عرفو النظاـ القديـ مف اعتقاالت تعسفية و خرؽ لمحريات ظيرت أفكار جديدة
بأنو بريء  ،ينبغي حماية حريتو طالما
بدأت تترجـ االتجاه الجديد الذي ينظر إلى كؿ متيـ ّ
أف إدانتو لـ تتقرر رسمياً بمقتضى حكـ قضائي .
ّ
 -1إقرار مبدأ البراءة األصمية :
إف مبدأ البراءة األصمية لـ يكف مف اختراع الفقو الغربي بؿ يرجع إلى الشريعة اإلسبلمية و
عممت بيا المجتمعات الغربية عندما كانت غائصة في الممارسات الخرافية التي ال تمد إلى
العقؿ بصمة.
أما في العصر الحديث صار مبدأ البراءة األصمية قاعدة شاممة أقرتيا إعبلنات حقوؽ
()1

اإلنساف و الدساتير الداخمية و الفقو الجنائي و كذا القضاء.
 -2إقرار مبدأ البراءة األصمية في الرريعة اإلسمامية :

عرفت الشريعة اإلسبلمية مبدأ البراءة األصمية و عممت بيا فقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ "أدرءوا الحدود بالشبيات" و قيؿ عف عائشة رضي اهلل عنيا ّأنيا قالت :
فإف وجدتـ لممسمـ مخرجاً فاخموا سبيمو فإف اإلماـ
" أدرءوا الحدود عف المسمميف ما استطعتـ ّ
يخطئ في العفو خير مف أف يخطئ في العقوبة".

( )1األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  :ص .147.148.149
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و مف المقرر في الشريعة اإلسبلمية أف القصاص يسقط بالشيعة و تجب الدية إذا توفرت
شروطيا.
 -3إقرار مبدأ البراءة األصمية من خمال إعمان حقوق اإلنسان و المواطن:
لقد أقرت قرينة البراءة األصمية بمقتضى إعبلف حقوؽ اإلنساف و المواطف الصادر في
()1

 1789/18/27إباف الثورة الفرنسية حيث نصت المادة التاسعة ( )9منو

" عمى ّأنو يعتبر

فإف كؿ تعسؼ في
كؿ شخص بريئاً حتى تقرر إدانتو فإف اقتضى الحاؿ حبسو أو إيقافو ّ
ذلؾ يعاقب عميو القانوف " و تعتبر المادة التاسعة نص أساسي في الموضوع و الذي ال
أف القاعدة تحمي المتيـ حتّى تثبت إدانتو
يزاؿ يحتؿ مكانة في القانوف الوضعي الفرنسي إذ ّ
بمقتضى حكـ بات فأصبح ىذا األخير يتمتع بضمانات لـ يعرفيا مف قبؿ .
 -4إقرار مبدأ البراءة األصمية في الترريعات الداخمية لمدول :
معظـ التشريعات أقرت مبدأ البراءة األصمية فمنيا مف أقرت في الدستور و البعض األخر
أقرى ليا نصاً في القانوف  ،بينما البعض ذكر المبدأ ضمف قانوف اإلجراءات.
ففي الجزائر أقرت المبدأ بمقتضى الدستور الصادر في  25أكتوبر  1989حيث نصت
المادة  42منو عمى ما يمي " :كؿ شخص يعتبر بريئاً حتّى تثبت جية قضائية نظامية أدانتو
كرس المبدأ في دستور تونس أوؿ
مع كؿ الضمانات التّي يتطمبيا القانوف"  ،كما ّ

( )1أنظر المادة  9من قانون اإلج ارءات الجزائية.
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أف تثبت إدانتو في
يناير  1959في الفصؿ الثاني عشر " كؿ متيـ بجريمة يعتبر بريئاً إلى ّ
محاكمة تكفؿ لو فييا الضمانات الضرورية لمدفاع عف نفسو".
كما كرس المبدأ في كؿ ايطاليا مف المادة  272مف دستور  1جانفي .1948
و مف الدساتير الحديثة التّي نصت عمى المبدأ كالدستور السوداني سنة  1973مف خبلؿ
المادة  ، 69و في سويس ار وردت قاعدة البراءة األصمية إما ضمف الدستور أو بمقتضى قانوف
اإلجراءات الجنائية.
 -5إقرار المبدأ عمى المستوى الدولي :
في  11سبتمبر سنة  1948وافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى اإلعبلف العالمي
أف كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئاً إلى أف
لحقوؽ اإلنساف في نص المادة  11عمى ّ
تثبت إدانتو قانوناً بمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضرورية لمدفاع عنو.
فمنذ صدور ىذا اإلعبلف عممت معظـ الدوؿ عمى تسجيؿ المبدأ في قوانينيا األساسية ،كما
أقرت عمى البراءة األصمية االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية و السياسية التّي وقعت عمييا
األمـ المتحدة سنة  1966بمقتضى المادة .14
قاعدة البراءة األصمية :
تتطمب قاعدة البراءة األصمية افتراض الب ارءة في حؽ المتيـ و عدـ مطالبتو بتقديـ أي
أف يتخذ موقفاً سمبياً اتجاه الدعوى المقامة ضده و عمى سمطة االتياـ تقديـ األدلة
دليؿ  ،فمو ّ
التّي تكشؼ عف الحقيقة سواء ضد المتيـ أو في صالحو تطبيقاً لمبدأ البحث عف
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ألف عبء اإلثبات تقع عمى
الحقيقة حسب نص المادة  69مف قانوف اإلجراءات الجزائية ّ
كاىؿ النيابة العامة كجية اتياـ و ىذا ما استقر عميو القضاء في المحكمة العميا حيث قرر
ّأنو عمى النيابة العامة تقديـ األدلة التّي تدؿ عمى إبراء المتيـ و عمى ىذا األخير أف يثبت
()1

براءتو.

نطاق تطبيق قرابة البراءة األصمية:
أ -نطاق القاعدة بالنظر إلى األرخاص :
ال يمكف تحديد نطاؽ البراءة األصمية بالنسبة لؤلشخاص ألف ىذه القريبة يستفيد منيا كؿ
األشخاص سواء كانوا مف المجرميف المبتدئيف أو معتادي اإلجراـ و ما يحدث في الواقع ىو
أف السوابؽ العدلية تمعب دو اًر معتب ار في تحديد العقوبة.
ب -نطاق القاعدة بالنظر إلى الجرائم :
يكتسي نطاؽ قرينة البراءة األصمية لممتيـ طابعاً شامبلً بالنسبة لمجرائـ ميما كانت خطورة
الجريمة حسب التقسيـ الوارد في المادة  27قانوف العقوبات الجزائري" جنايات ،
جنح و مخالفات ألف العبرة ليست في خطورة أو جسامة الجريمة أو كيفية وقوعيا و إنما
بقرينة البراءة القائمة في حؽ المتيـ.

( )1أنظر قرار المحكمة العليا  ،قسم الغرفة الجنائية الصادر  17أفريل  1987رقم .231668
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نطاق القاعدة من حيث الزمان :
تحمي قاعدة البراءة األصمية الشخص طواؿ المدة التّي تستغرقيا الدعوى الجنائية أي منذ
المحظة التّي تسند فييا الشبية لمشخص إلى غاية النطؽ بحكـ قضائي بات.
نطاق القاعدة من حيث الجبيات القضائية:
اتفؽ فقياء القانوف الجنائي عمى أف قاعدة البراءة األصمية لممتيـ تطبيؽ ىذا الحكـ
الجنائي في الموضوع محؿ الدعوى حيث ينتيي بتبرئة المتيـ إذ لـ تتوصؿ جية اإلتياـ إلى
أف بعضيـ أسندىا إلى مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي و حجتيـ في ذلؾ ّأنو
إثبات إدانتو  ،غير ّ
مف الناحية العممية ال يمكف حكـ مسبؽ خبلؿ مراحؿ الدعوى الجنائية حوؿ مسألة اإلذناب
أو عدـ إذناب المتيـ ،و إقترحوا إطار قانوني محايد ال يميؿ إلى اإلذناب و ال إلى البراءة
أف ىذه األخيرة
مصرحيف ّأنو ال يمكف إقرار أي حكـ مسبؽ حوؿ مسألة محؿ الدعوى ما داـ ّ
()1

لـ تنتيي بعد.

الفرع الثاني  :عدم إثبات أركان الجريمة :
إف عدـ إثبات أركاف الجريمة يقع عمى عاتؽ سمطة االتياـ و بالتالي عمى المدعي المدني
ّ
 ،فيو يثبت عناصر الجريمة و تحقؽ الضرر و الرابطة السببية التّي تربط المتضرر بسموؾ
المتيـ.

( )1أنظر الدكتور عبد الحميد الشواري  ،المرجع السابق  ،ص .41
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و العناصر المكونة لمجريمة التّي يجب إثباتيا سواء كانت عامة التّي تشترؾ فييا كؿ الجرائـ
أو خاصة التّي تنفرد بيا كؿ جريمة عمى حدة يجب عمى سمطة االتياـ أف تمـ كؿ عناصر
قرينة البراءة األصمية.

إثبات الركن الررعي لمجريمة :
يعتبر الركف الشرعي لمجريمة مسألة ذات أىمية بالغة و قد تعرض ىذا الركف إلى الكثير
مف االنتقادات فيناؾ مف يرفضو لكونو ال يعتبر جزءاً مف الجريمة و ىناؾ جانب مف الفقو
يعتبر الركف الشرعي عنص اًر ضرورياً لمتجريـ  ،مما أدى إلى المشرع الجنائي إلى ضرورة
معاقبة الجاني بعقوبات خاصة في القانوف الجنائي و عميو ميما يكف ال يغير أي شيء في
ميداف اإلثبات و ال يمكف إصدار حكـ أو النطؽ بعقوبة ضد شخص إالّ إذا كاف الركف
الشرعي موجوداً فمف الضروري توفر نص قانوني يممي صراحة توقيع عقوبة مناسبة لمفعؿ
المرتكب و ىذا ما عمى القاضي الجنائي أف يبحث و يسعى إلى إثباتو و ىدا ما تؤكده
()1

المادة  1مف قانوف العقوبات ال جريمة إال بنص قانوني".

و مسألة إثبات الركف الشرعي لمجريمة ليست مجرد عممية شكمية بؿ ىي بحث موضوعي
يطرح العديد مف المشاكؿ  ،فبإمكاف ىذا المتيـ أف يدفع بانعداـ نص قانوني الذي يجرـ
السموؾ المنسوب إليو مما يرغـ القاضي عمى النظر في مدى صحة ىذا اإلدعاء.

( )1األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  :ص .171،169
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فعبء إثبات الركف الشرعي يتحمبله كؿ مف سمطة االتياـ و المدعي المدني ،فعندما يدرؾ
أف الفعؿ المشار إليو في الشكوى ال يقع تحت طائمة نص عقابي يمتنع
ممثؿ النيابة العامة ّ
ممثؿ النيابة العامة عف متابعة الشخص المسند إليو ىذا الفعؿ فيقوـ بحفظ الدعوى  ،و إذا
ثبت أف الفعؿ معاقب عميو جنائياً يشير في طمبو االفتتاحي لمدعوى النص القانوني الذي
أسس عميو.
و في الحقيقة أف تكييؼ الفعؿ مف طرؼ ممثؿ النيابة العامة مؤقت فالركف الشرعي لمجريمة
يمثؿ نقطة قانونية تخضع لسمطة القضاة و تقديرىـ و مف واجبيـ أف يتحققوا مف مدى صحة
التكييؼ المقترح مف طرؼ النيابة العامة.
إثبات الركن المادي لمجريمة :
ميما كانت طبيعة الجريمة فعمى النيابة العامة إثبات ركنيا المادي و عمييا أيضاً إثبات
أف األفعاؿ المرتكبة مف طرؼ الجاني قائمة  ،و تتكيؼ مع نص التجريـ و في إطار ىذا
ّ
اإلثبات يجب البحث عف العناصر التّي تدخؿ في الركف المادي لمجريمة سواء تعمؽ األمر
بفعؿ ايجابي خاصة المحاولة أو الشروع في التنفيذ معاقب عميو بنص المادة )1( 31مف
قانوف العقوبات الجزائي التّي تنص " كؿ محاوالت ارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ
أو بأفعاؿ ال لبس فييا تؤدي مباشرة إلى ارتكابيا تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ توقؼ أو يخب
أثرىا إال نتيجة لظروؼ مستقمة عف إرادة مرتكبيا حتى و لو لـ يكف بموغ اليدؼ المقصود

( )1المادة  31من قانون العقوبات الجزائي.
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بسبب ظرؼ مادي يجيمو مرتكبيا " كما أف إثبات الركف المادي لجرائـ اإلمتناع يطرح عدة
مشاكؿ و ىذا ما جاء في نص المادة 182

()2

مف قانوف العقوبات الجزائري

" يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى خمس سنوات و بغرامة مالية مف  511إلى  1511دج
أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يستطيع بفعؿ مبػاشر منػو و بغير خطورة عمييا و عمى
بأنو جناية أو وقوع جنحة ضد سبلمة جسـ اإلنساف و
الغير أف يمنع وقوع فعؿ الموصوؼ ّ
امتنع مف القياـ بذلؾ".
" و يعاقب بالعقوبات نفسيا كؿ مف امتنع عمداً عف تقديـ مساعدة إلى شخص في حالة
خطر كاف في إمكانو تقديميا إليو بعمؿ مباشر منو أو بطمب اإلعانة لو".
و قد يكتسي االمتناع بعض التعقيد في القانوف الفرنسي مف خبلؿ المادة  63كحالة امتناع
الطبيب مف معالجة المريض فيصعب عمى القاضي الجنائي تحديد الظروؼ التّي صاحبت
ىذا السموؾ حتّى يتسنى اعتباره " امتناعاً".
ج -إثبات الركن المعنوي لمجريمة :
أف إثبات الركف المعنوي ىو أصعب المسائؿ التّي تتعرض ليا سمطة االتياـ فالقصد
ّ
الجنائي أمر دا خمي يظيره الجاني في نفسو و ال يمكف معرفتو إال بمظاىرة الخارجية و ال
يقوـ ىذا القصد إالّ بانصراؼ إرادة الجاني إلى السموؾ و إحاطة العمـ بالعناصر األخرى
لمجريمة و عمى سمطة االتياـ أف تقيـ الدليؿ عمى توافر القصد الجنائي لدى المتيـ.

( )2المادة  182من قانون الجزاء الجزائري.
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يمكف لمركف المعنوي أف ينطوي عمى قصد إجرامي أو عمى خطأ جنائي غير عمدي كعدـ
الحيطة أو اإلىماؿ و بالنسبة لمقصد اإلجرامي فأمره محسوـ فيما يتعمؽ بإثباتيا تطبيقاً لمبدأ
أف تقيـ الدليؿ عمى توفر القصد
قرينة البراءة األصمية يتعيف عمى سمطة االتياـ ّ

الجنائي مثبل  :القتؿ ىو إزىاؽ روح إنساف عمداً المادة  254قانوف العقوبات الجػزائري و
ىذا ال يكوف جنائياً إال إذا تعمد المتيـ القتؿ وفي غياب تعمد القتؿ فبل يتعمؽ األمػر إال
بالقتؿ الغير العمدي و عمى النيابة العامة اإلثبات فمثبلً :شخص مختطؼ قاصر كاف يسعى
إلى الحصوؿ عمى دفع فدية فعمييا(النيابة) أف تثبت ذلؾ ،كما عمييا أف تثبت أف اليدؼ
()1

مػف نشر أخبار كاذبة و إذاعتيا ىو اإلساءة إلى سمعة شخص أو ىيئة ما.
المطمب الثاني  :الجيات المختصة في اإلثبات الجزائي :

إف الجبيات المختصة في الدعوى الجنائية تيتـ بجمع أدلة اإلثبات المتنوعة و ىذه تختمؼ
مف حيث مداىا أو مضمونيا بحسب حجة اإلقناع الذي تنطوي عميو في كؿ مرحمة مف
مراحؿ الدعوى  ،فواجب األشخاص التعاوف في جمع األدلة و تقديميا و زيادة عمى ذلؾ فإف
()2

مسألة عبء اإلثبات زيادة عمى غرفة االتياـ قاضي التحقيؽ و أطراؼ الدعوى.
المجني عميو و الجاني.

( )1أحمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .26
( )2أحمد عاي  :المرجع السابق  ،ص .59، 58
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الفرع األول  :دور النيابة العامة و الررطة القضائية في اإلثبات الجزائي :
تقوـ كؿ مف النيابة العامة و الشرطة القضائية بتحريؾ الدعوى و بالتالي جمع أدلة
اإلثبات.
 -1دور النيابة العامة في جمع أدلة اإلثبات:
تمعب النيابة العامة الدور األساسي في ميداف جمع األدلة و اإلثبات و ذلؾ منذ
انطبلؽ السير في الدعوى إلى نيايتيا ،و يمتد ىذا الدور زمنياً تبعاً لموقت الذي يستغرقو
السير في الدعوى الجنائية .و يتخذ عدة مظاىر منيا :
 ففي مرحمة التحري البوليسي نجد وكيؿ الجميورية ىو الذي يتولى إدارة المباحث التّيتتخذ لمكشؼ عف الجرائـ و العمؿ أثناء ذلؾ الشرطة تعمؿ تحت إشرافو و تخضع ألوامره
حيث تنص المادة  12فقرة  1و  2مف قانوف اإلجراءات الجزائية " يقوـ بميمة الشرطة
القضائية  ،رجاؿ القضاء و الضباط و األعواف و الموظفوف و المعنيوف في ىػذا الفصؿ و
يتولى وكيؿ الجميورية إدارة الشرطة القضائية و يشرؼ النائب العاـ عمى الشرطة القضائية
بدائرة االختصاص كؿ مف مجمس قضائي و ذلؾ تحت رقابة غرفة االنتظاـ بذلؾ
()1

المجمس".

فإف النيابة العامة تتحمؿ
و في المرحمة األخيرة مف الدعوى الجنائية أي المرحمة القضائية ّ
دورىا كسمطة اتياـ  ،فيقوـ وكيؿ الجميورية في اإلطار القانوني بتتبع الدعوى الجنائية مف
طرؼ آلخر فيتولى توجيو البحث و االستقصاء التّي يقوـ بيا قاضي التحقيؽ.
( )1محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .265 ،264، 263
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كما ّأنو يقترح كؿ إجراء يراه ضرورياً إلظيار الحقيقة كما يجوز لو الطمب مف القاضي
المحقؽ كؿ إجراء يراه الزماً إلظيار الحقيقة كما يجوز لو أيضا اإلطبلع عمى أوراؽ
التحقيؽ عمى أف يعيدىا في ظرؼ  48ساعة ()1و لو أف يتتبع سير (الدعوى) التحقيػػؽ و
ىذا ما نصت عميو المادة  116مف قانوف اإلجراءات الجزائية بنصيا " يجوز لوكيؿ
الجميورية حضور استجواب المتيميف و مواجياتيـ و سماع أقواؿ المدعي المدني ".
كما يظير دور النيابة العامة في مجاؿ الخبرة حيث يستطيع و كيؿ الجميورية أف يمتمس
قاضي التحقيؽ بطمبي إجراء الخبرة و إذا رفض يمتزـ باتخاذ قرار مسبب .
و نفس الميمة تتوالىا النيابة العامة أماـ غرفة االتياـ المواد  187 ،186مف قانوف
اإلجراءات الجزائية و كذلؾ أماـ المحكمة الجنائية كمحكمة الجنايات المادة  289مف قانوف
اإلجراءات الجزائية  ،فالنائب العاـ يستطيػع أف يوجػو أسئمة مبػاشرة لممتيميف و الشيود المادة
 3/288قانوف اإلجراءات الجزائية  ،و نفس الدور تمعبو النيابة العامة أماـ محكمة الجنح و
إف النيابة العامة تعمؿ
المخالفات المواد  4/356 ،253:قانوف اإلجراءات الج ازئية ،و عميو ّ
عمى مساندة التيمة التّي توجييا إلى المتيـ طواؿ سير الدعوى الجنائية و ىي بيذا تتمتع
بسمطات جد واسعة فيما يتعمؽ باإلثبات أي بإظيار الحقيقة.
دور الشرطة القضائية في اإلثبات الجزائي :
قبل التطرق إلى دور الشرطة القضائية يجب تعداد أعضاء الشرطة القضائية و هم سبعة
نصت عليهم المادة  15من قانون اإلجراءات الجزائية بنصها " يتصف بصفة ضابط
الشرطة القضائية :

( )1أنظر المادة  69من فانون اإجراءات الجزائية .
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 )1رؤساء المجالس البلدية .
 )2ضباط الدرك الوطني .
 )3محافظوا الشرطة .
 )4ضباط الشرطة .
 )5ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك.
 )6مفتشوا األمف الوطني.
 )7ضباط وضباط الصؼ التابعييف لؤلمف العسكري.
وقد أضاؼ المشرع الجزائري فئة ثامنة مف الموظفيف منحيـ صفة ضباط الشرطة القضائية
بموجب القانوف رقـ  21-91المؤرخ في  21سبتمبر  1991المعدؿ والمكمؿ لمقانوف رقـ
 12/84المؤرخ في  13جواف  1984المضمف النظاـ العاـ لمغابات.
أما فيما يخص بدور ضباط الشرطة القضائية يتمثؿ فيما يمي :
 تمقي الشكاوى والببلغات المتعمقة بالجرائـ المقررة في قانوف العقوبات. معاينة الجرائـ والتحري في مبلبساتيا. جمع االستدالالت المختمفة بغرض الوصوؿ إلى حقيقة الوقائع و القبض عمىمرتكبي تمؾ الجرائـ .
 تنفيذ ال تحريات سواء عمى شكؿ إجراءات الجريمة المتمبسة أو التحقيؽ األولي يدخؿفي إطار تمؾ التحريات االنتقاؿ إلى مسرح الجريمة وتفتيش المساكف وسؤاؿ المشتبو
فيو والقبض عميو و استيقافو وتفتيش األشخاص وسماع أقواليـ وتوقيفيـ لمنظر
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والتعرؼ عمى ىوية مف ارتكبيا وىذه اإلجراءات إلزامية لمكشؼ عف مبلبسات
الجريمة.
 تنفيذ تفويضات جيات التحقيؽ ( قاضي التحقيؽ – غرفة االتياـ ) وتمبية طمباتياكما لضباط الشرطة القضائية طمب مساعدة كؿ مف القوة العمومية عند الضرورة وطمب
مساعدة أشخاص مؤىميف الستكماؿ تحرياتيـ.
 مف واجبات ضباط الشرطة القضائية: تبميغ وكيؿ الجميورية عف كؿ جريمة. يحرر محاضر يدوف فييا كؿ األعماؿ التي يباشرىا ويرسؿ إلى وكيؿ الجميورية لدىالمحكمة المختصة أصؿ المحاضر التي يحررىا مع نسخة مف كؿ منيا مرفقة بالمستندات
واألشياء المضبوطة أثناء التحريات عمى شكؿ أحراز مرقمة .
 وفي حالة معاينة جرائـ المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائـالماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات وجرائـ تبيض األمواؿ

واإلرىاب والجرائـ

المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ فيجب أف يرسؿ أصؿ المحضر مع نسختيف ()12
إلى وكيؿ الجميورية .
 يقدـ الموقفيف فور إنيائيـ مف التحريات وفي اآلجاؿ القانونية المحددة أماـ النيابةلئلدعاء البلزـ بشأف تحريؾ الدعوى العمومية أو الحفظ.
 ترسؿ المحاضر المتعمقة بالمخالفات إلى النيابة دوف تقديـ مرتكبييا. تبميغ رؤساء.38
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 يجب عمييـ تبميغ رؤساءه عف وقوع الجريمة وترسؿ المحاضر فضبل عف النيابةا لعامة إلػى الجيات المعنية ويكػوف تبميغ الرؤسػاء فوريػا ويتـ عػادة باليػاتؼ أو الراديو
البلسمكي أو بواسطة البرقيات عبر جياز الفاكس أو التمكس أو عبر البريد اإللكتروني.
 الفرع الثاني  :دور القاضي الجنائي في اإلثبات الجزائيإف الدور الذي يمعبو القاضي الجنائي ىو الذي يشكؿ نقطة التمييز األساسية بيف نظاـ
اإلتياـ والنظاـ التنقيبي ،ففي ظؿ النظاـ اإلتيامي فإف الدعوى الجنائية يديرىا األطراؼ
أصبل وما عمى جية االتياـ إال إضافة الدليؿ وما عمى القاضي إال تقدير األدلة المقدمة
فاف القاضي يتحمؿ مسؤولية
ومدى صحتيا وقواميا وعمى العكس مف ذلؾ ،فالنظاـ التنقيبي ّ
إظيار الحقيقة ويقوـ شخصيا بيذه الميمة وىو الدور الديناميكي الذي يكوف بقوـ بو
القاضي الجنائي يتجسد مف خبلؿ مرحمتيف أساسيتيف وىما:
  )1مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي.  )2مرحمة الحكـ.  )1مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي :إف البحث عف أ دلة اإلثبات ىو سبب وجود قضاء التحقيؽ وىذا ما نصت عميو المادة
 68مف ‘ ح ج "يقوـ قاضي التحقيؽ وفقا لمقانوف بإتخاد جميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا
ضرورية لمكشؼ عف الحقيقة " ،ولئلستشارة فإف قاضي التحقيؽ يجري تحقيقو
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سواء أكاف ذلؾ في صالح المتيـ أو في غير صالحو ،ألف اليدؼ ىو الوصوؿ إلى
الحقيقة ىذا مف جية ومف جية أخرى فإف قاضي التحقيؽ يمارس إجراءاتو وفقا لمقواعد
القانونية المتعمقة بأعماؿ التحقيؽ وقد يمجأ قاصي التحقيؽ إلى اإلنابة القضائية بتنفيذ
بعض أعماؿ التحقيؽ الضرورية وىذا ما نظمتو أحكاـ المواد  138إلى  142مف قانوف
اإلجراءات الجزائية.
اإلثبات الجنائي أثناء التحقيق اإلبتدائي :
يقوـ قاضي التحقيؽ بأعماؿ محددة بحسب ما إذا كنا بصدد افتتاح تحقيؽ أو أثناء سير
التحقيؽ أو عند انتياء التحقيؽ.
 -1عند افتتاح التحقيق :
عند التماس قاضي التحقيؽ بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني يدلي المجني عميو مف
خبلليا ببعض الوقائع التّي ينبغي إقامة الدليؿ عمى ثبوتيا ألنيا ال تشكؿ في نظره إال بداية
لئلثبات ،و حتّى ينطمؽ التحقيؽ بصورة فعمية عمى قاضي التحقيؽ أف يبحث عف الركف
الشرعي لمجريمة حتّى يبادر في تكييؼ الجريمة جنائياً ،فإذا لـ يجد أي تكييؼ فإنو يصدر
أم اًر بعدـ إجراء التحقيؽ في بداية التحقيؽ و يمكنو أيضاً إصدار أم اًر في
حاؿ انعداـ الركف الشرعي في انتفاء التجريـ و قد نصت المادة  73مف قانوف اإلجراءات
الجزائية " يأمر قاضي التحقيؽ بعرض الشكوى عمى وكيؿ الجميورية في أجؿ خمسة
أياـ وذلؾ إلبداء رأيو ويجب عمى وكيؿ الجميورية بأف يبدي طمباتو قي أجؿ خمسة أياـ
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مف يوـ التبميغ ويجوز أف يوجػو طمبات النيابة ضد شخص مسمػى أو غير مسمى ".
 )2أثناء سير التحقيق :
يقوـ في ىذه المرحمة بأعماؿ متنوعة مف شأنيا جمع أدلة اإلثبات وما عمى قاضي
التحقيؽ إقامتو في ىذه المرحمة بتنفيذ لمسألتيف ىما :
 مسألة االتياـ مف جية ومسألة تقيد حرية المتيـ مف جية أخرى. ففي مسألة االتيام  :عرفيا روجي ميرؿ بأنيا إسناد أفعاؿ إجرامية رسميا إلىشخص معيف وتكوف األفعاؿ موضوع التحقيؽ مف طرؼ القاضي المحقؽ وىناؾ نوعي مف
االتياـ حسب ىذا الفقيو وىما :
 )1اإلتياـ القطعي  )2اإلتياـ اإلفترادي.
فيما يخص اإلتياـ القطعي :يتمفظ قاضي التحقيؽ موجيا التيمة إلى شخص معيف
وىذا ما نصت عميو المادة  3/ 67مف قانوف اإلجراءات الجزائية " لقاضي التحقيؽ سمطة
اإلتياـ كؿ شخص ساىـ بصفتو فاعبل أو شريكا في الوقائع المحاؿ تحقيقيا إليو " وىذا
النوع مف االتياـ يراعي فيو إعطاء ضمانات قانونية وواقية لممتيـ و قد نص المشرع عمى
()1

ىذه الضمانات مف خبلؿ المادة  11مف قانوف اإلجراءات الجزائية

.

أما االتياـ االفتراضي :يفترض في حالة رفع شكوى ضد شخص معيف اسميا حينيا
يستطيع وكيؿ الجميورية توجيو طمباتو ضد شخص مسمى ،وىذا ما نصت عميو المادة

( )1أنظر المادة  111من قانون اإلجراءات الجزائية.
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5/73و 6مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا " إذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة
تسبيبا كافيا أو ال تؤدييا مبررات كافية جاز أف يطمب مف قاضي التحقيؽ فتح تحقيؽ مؤقت
ضد كؿ األشخاص الذيف يكشؼ التحقيؽ عنيـ".
الفرع الثالث  :دور المحامي في اإلثبات الجنائي :
يحضر المحامي أثناء التحقيؽ االبتدائي عند االستماع لموكمو وبإمكانو تقديـ اقتراحات
أو تدابير مف شأنيا إظيار الحقيقة ومناقشة مدى صحة اإلجراءات وشرعيتيا كما يتمقى
ممؼ اإلجراءات ليطمع عميو قبؿ انعقاد جمسة التحقيؽ وميمة المحامي ال تكوف في كؿ
مراحؿ الدعوى الجنائية  ،غير أنو ال يتدخؿ في المرحمة البوليسية.
كما يتجمى دور المحامي في ميداف إثبات الدفوع فبل يفوت ىذا األخير إثارة ىذه المسائؿ
سعيا منو إلبعاد مسؤولية موكمو وتخفيفيا  ،كما أنو يثير مسألة الدفاع الشرعي أماـ محكمة
()1

الجنح وعمى القاضي أف يجيب عمى المذكرات المقدمة.

في ميداف اإلثبات الجزائي دائما يكوف لممحامي الدور اإليجابي والفعاؿ في تكييؼ الوقائع
والكشؼ عف األسباب وحيثيات الجريمة مع تبياف النصوص الواجبة التطبيؽ ويرجع ذلؾ
لكوف المحامي ذو تجربة ودراية عمى مختمؼ القوانيف وتعاممو مع القضايا وىذا ما ال يوجد
() 2

عند القاضي .

( )1أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .317
( )2أنظر األستاذ يوسف حمندة  :أصول ممارسة مينة المحاماة وفق القانون  ،طبعة  ،211ص.7
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الفرع الرابع  :دور الررطة العممية في اإلثبات الجزائي :
دور األرعة :
أ ) األرعة فوق البنفسجية  :تعتبر الشمس المصدر األصمي ليا وىي غير مرئية
تستخدـ لدى إدارات السفر لمراقبة جوازات السفر المشتبو في تزويرىا  ،وعند سقوطيا عؿ
الجسـ إما أف تظير بالموف األصمي أو بموف آخر وذلؾ أف شعاع األشعة فوؽ البنفسجية
يمتصيا الجسـ .
ب) األرعة تحت الحمراء :
ىي عكس األشعة فوؽ البنفسجية ال تترؾ أي توىج واضح لمعيف وتعتبر جميع مصادر
الضوء العادية منبعا ليا ،وألجؿ الحصوؿ عمى صورة واضحة ألثر مادي واقع تحت تأثير
ىذه األشعة فبلبد مف منع أي أشعة أخرى ،كما تظير المجرـ بصورة واضحة وىو تحت
جنح الظبلـ .
كما تظير الكتابة السوداء الموجودة عمى الورؽ األسود نتيجة اإلحتراؽ ،كما تستعمؿ
في قراءة رسائؿ دوف فتحيا وتستخدـ بتصوير مختمؼ حوادث الطرؽ عندما يكوف الضباب
كثيفا حيث تبدوا واضحة كما تستعمؿ لتصوير البقع الدموية الموجودة عمى األسطح القاتمة
وتميزىا عف المواد األخرى ذات الموف المشابو.
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ت) األرعة السينية x ray :
تستخدـ في تمييز األحجار عف الحواس والبحث عف األسمحة في بعض الطرود وىي
ممغمة لمكشؼ ما بداخميا مف مواد معدنية كاألسمحة والقنابؿ وفحص ما بداخؿ الجدراف.
كما تستخدـ في مجاؿ اإلستعراؼ عمى األشخاص في فحص الييكؿ العظمي والكشؼ عف
()1

إصابات العظاـ والكسور وجرائـ السموـ والكشؼ عف الجثث المتعفنة والمفحمة.
و االستعراؼ

(*)

مسألة معقدة تكوف أحياناً مشتركة بيف األطباء الشرعييف و الجيات األمنية

و في حاالت أخرى تتجاوز ىذه الميمة باشتراؾ مختصيف في عمػـ التشريح و عمـ البشريات
و األشعة  ،لما كاف مف الصعب إثبات شخصية الجثث المجيولة في حالة التعفف أو
الحروؽ الشديدة التّي تصؿ إلى درجة التفحـ ،أصبح مف الطبيعي إيجاد قواعد ثابتة و
وسائؿ سيمة إلثبات شخصية أولئؾ الضحايا.
أما إذا كانت الجثة مقطعة فينا يحاوؿ جمع شتاتيا بمطابقة السطوح العظمية لؤلجزاء
المبتورة ببعضيا البعض.
 -2الحاسوب  :اتسع مجاؿ الحاسوب بصػورة مػدىشة فػي السنػوات األخػيرة و استخدامو
المتزايد  ،أدى إلى نتائج سمبية و عواقب وخيمة في مجاؿ التنمية اإلقتصادية لمبمداف
المصنعة  ،و لقد أكد الخبير األمريكي "دي باركر" أف جرائـ

( )1أنظر الدكتور عبد الفتاح مراد  :التحقيق الجنائي الطبي و البحث الجنائي  ،طبعة .125...118 ،1997 ، 2
(*) ىو الوقوف العممي عمى مجموعة األوصاف و العمامات المميزة لمتعريف عمى رخص معين حياً أو ميتاً .
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الحاسوب تتزايد عاـ بعد عاـ  ،و ىذا ما جعؿ األمر أكثر تعقيداً لوضع تعريؼ دقيؽ ليا
ألف القانوف يحمي الموضوعات عف مواجيتو و القضايا المحسوسة  ،و ىذا ما يعجز
القضاء عف مواجيتو بشأف ىذا النوع مف الجرائـ ألف الصعوبة تكمف في وضع قوانيف و
حماية جزائية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت.
إف استخداـ الحاسوب ال يبقي أي آثار مرئية و ال ممموسة ألف القانوف يعالج الجريمة
 ّالتقميدية  ،و ىذا ما يغيب في حاؿ ارتكاب الجرائـ الحاسوبية  ،مما جعؿ القضاة يقفوف
موقؼ المتجبر أماـ ىذا النوع مف الجرائـ بسبب غياب شبو كامؿ لمقوانيف المجرمة ليا،
باستثناء استراليا و كندا و الواليات المتحدة األمريكية التّي استطاعت وضع حد ليا أي
وضع حماية جنائية عقابية ليذه الجرائـ التّي تتطمب تعاوناً دولي ًا لوضع قانوف حاسوبي
()1

جنائي دولي  ،خاصة و ّأنيا تتزايد بشكؿ عالمي.
البصمات :

تتكوف البصمات والجنيف فػي بطػف أمػو و بالتحديد في الشير الثالث و الػرابع و
لمبصمات أىمية في اإلثبات الجنائي و تعد مف األدلة التّي ُيعتمد عمييا فػي اإلثبات و
البراءة  ،و البصمة ىػي خطوط البشػر الطبيعية عمػى باطف اليديف و القدميف  ،و تتكوف
أثار البصمات عندما يوضع ىذه الخطوة عمى حامػؿ األثر ( أشياء غير خشنة و أسطح
المعة).

( )1مقال جرائم الكمبيوتر  ،مجمة الررفة  ،اإلمارات العربية  ،ع  345س  29 ،سبتمبر  ،1999ص .38 ، 37
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و تأخذ البصمات قيمتيا اإلثباتية كدليؿ عمى أساس حقيقتيف عمميتيف و ىما :
أف اإلنساف يحمؿ في كؼ يده و أصابعو و قدمو و أصابعيا خطوط مميزة ال تتغير
ّ -1
أمو.
منذ مولده حتى مماتو و ذلؾ ّ
ألف تمؾ البصمات تتكوف و الجنيف في بطف ّ
أف ىذه الخطوط خاصة بكؿ فرد و ال تطابؽ خطوط أي رد آخر عمى اإلطبلؽ.
ّ -2
كيفية رفع آثار البصمات :
إف رفع البصمات عمؿ فني بحيث ّأنو يتـ مف قبؿ خبير البصمة  ،و تكوف آثار
ّ
البصمات في مكاف الحادث  ،إما ظاىرة أو غير مرئية  ،فإذا كانت واضحة لدى لوف مف
األلواف أو بالضغط الخارجي فيمكف رفعيا مباشرة بالنوع المناسب مف الشمع البلستيؾ
األبيض أو األسود  ،أما إذا كانت اآلثار غير واضحة وجب العمؿ عمى إظيارىا بالطرؽ
العممية المستجدة .و يتـ ذلؾ باستعماؿ مسحوؽ األلمنيوـ أو البودرة البيضاء إلظيار
البصمات الخفية مػف األدوات ذات األلواف الداكنػة أو الخضػراء أو الزرقاء.
 إذا لـ تظير البصمة يتـ رفعيا بال ّشمع البلستيؾ األبيض أو الشمع الشفاؼ. يستعمؿ بخار اليود إلظيار البصمات الخفية التّي مضى عمييا بعض الوقت .حاالت البصمة في موقع الحادث :ىناؾ ثبلث حاالت وىي :
 /1بصمة خفية  /2بصمة مطبوعة  /3بصمة ظاىرة.
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موقف الرريعة اإلسمامية من دليل البصمات :
يرى بعض الفقياء المعاصريف االعتماد عمى البصمة في اإلثبات أكثر مف االعتماد
عمى الشعور و باعتبار أقواؿ الشيود أخبار ظف تحمؿ الكذب و قرينة البصمة يقينية.
و بعض اآلخر يرى العمؿ بقرينة البصمة في اإلثبات إذا لـ يتعارض مػع شيادة الشيود و
فئة أخرى تأخذ بدليؿ البصمة.
موقف القانون من دليل البصمة :
تعتبر البصمة مف الناحية القانونية أولى القرائف العممية المستحدثة و ليا قيمة برىانية
في اإلثبات و ىي دليؿ وجود صاحبيا في المكاف الذي وجدت فيو.
إف البصمة كدليؿ عممي ليا استخدامات أو ظروؼ الجريمة و يمكف توضيح ذلؾ عمى
ّ
()1

النحو اآلتي :

 إذا وجدت بصمات المتيـ داخؿ غرفة المجني عميو تعتبر دليبلً يكفي إلدانة المتيـ .البصمات الموجودة عمى المستندات المالية و في خانة التوقيع المخصصة لشخص آخر
و عمى أداة الجريمة و المنشورات العدائية أو خطابات التيديد و االبتزاز أو الطرود
المغمقة لكنيا تعتبر دليبل يكفي إلدانة المتيـ .

( )1أنظر الدكتور منصور عمر معايطة  :المرجع السابق  ،ص .85...81
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أماكن وجود البصمات في مجال الحوادث الجنائية :
أماكف وجود آثار البصمات في مجاؿ حوادث ىي األشياء التّي يمكف أف يممسيا المجرـ
وقت ارتكابو لمحادث مثؿ  :زجػاج النوافذ  ،أيػادي الباب  ،درج المكتػب أو الصندوؽ و
األدوات التّي يرتكبيا في مسرح الحادث كالسكيف.
لدى عمى المحقؽ أف ال يممس أي شيء في مكاف الحادث حتّى يصؿ خبير البصمات.
لقد تعدى التحقيؽ الجنائي مف مفيومو التقميدي ( بصمات األيدي أو األرجؿ) بؿ تعدى إلى
كؿ األجزاء الجسـ  ،و عرؼ ما يسمى بالبصمات الحديثة التّي تتمثؿ فيمايمي :
أوال  :بصمة األذن  :ىي أسموب عممي لئلثبات  ،فاألذف تعتبر مف األشياء أكثر تعبي اًر
عف شخصية الفرد  ،فيي تحوي صفات و خصائص ال تتكرر عند األشخاص اآلخريف .
مثبل  :المجرـ عند التنصت يضع أدنو عمى النوافذ أو األبواب  ،فيو يترؾ بصمتو عمييا ،
و خاصة إذا كانت األبواب ممس اء  ،كما ينطبع أثارىا عند فتح الخزائف ذات األرقاـ
()1

السرية.

ثانيا  :بصمة العين  :تحمؿ العيف بصمة ال تتغير  ،و ىذه البصمة تتمثؿ في األوعية
الدموية الموجودة في شبكة العيف  ،و يتـ تسجيميا بواسطة جياز يعمؿ عمى تسميط أشعة
عمى األوعية الدموية لمعيف  ،حيث يقوـ الجياز بالتقاط ىذه البصمة لحفظيا في ذاكرتو.

( )1أ نظر الدكتور منصور عمر المعايطة  ،ص .59
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تقوـ المؤسسات المصرفية و اإلدارية باالستعانة بيذه األجيزة ،التّي تتطمب الضرورات
() 1

األمنية معرفة الذيف يدخموف و يخرجوف.
ثالثاً  :البصمة النفسية :

ذكر األستاذ ألسير جيزاؿ أتشارلي مدير رست ريدج بالمممكة المتحدة سنة  1913حيث
قاؿ  ":كؿ مجرـ لو أسموب في ارتكاب الجريمة ال يحيد عنو و بتسجيؿ كؿ طريقة إجرامية
عمى حدى  ،و نسب كؿ طريقة إلى صاحبيا أمكف الوصوؿ إلى نتائج في القضايا
إف معرفة طريؽ الدخوؿ إلى مكاف الحادث  ،وصفو المجني عميو ،و الغرض
المجيولة ّ ،
مف ارتكاب الجريمة و وقتيا و جميع األعماؿ غير العادية  ،و التّي يقوـ بيا المجرـ ،
()2

كالتدخيف أو البصؽ أو قطع أسبلؾ الكيرباء  ،أمكف تحديد بصمتو النفسية.

رابعاً  :البصمة الصوتية  :يعكؼ العمماء حالياً لدراسة الصوت مف حيث فيزيائية تكوينية و
مخارجة ،وضعوا مواصفات معينة لوصؼ أي صوت  ،و مف ىذه المواصفات ما يتعمؽ
بوصؼ اتجاه تدفؽ اليواء في الرئتيف أثناء النطؽ  ،حيث ال تيتز األوتار الصوتية في
الحنجرة عند النطؽ بحرؼ "س" لكنيا تيتز عند خروج الحرؼ "ز"  ،انطبلقاً مف كؿ ىذا
عكؼ العمماء عمى دراسة خصائص الصوت ونب ارتػو  ،نغماتػو و تحميمو الكتروني ًا و مف ثـ
تحويمو إلى خطوط مقروءة ثـ مقارنتو مع أصوات المشتبو فييـ .

( )2(، )1الدكتور منصور معايصة  :مرجع سابق الذكر  ،ص .59
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إف تشخيص الصوت و تحميمو و فحصو يتـ فػي جياز يسمى (  )SPECTOGRAPHSو
ّ
الذي يعطي رسميا بيانيا الزمف الذي يستغرقو نطؽ صوت معيف و ذبذبات صوتية عمى
المحور العمودي  ،و أما عف مدى الحدة و الكثافة فتحدده درجات السوداء القاتـ إلى
()1

األسود الفاتح.

(*)

خامساً :البصمة الجينية ( الوراثية) :

إف التقدـ المذىؿ في عمـ الوراثة  ،جعؿ مف ىذه
ّ

البصمة التّي تعتمد عمى تحميؿ الحمض النووي (  )ADNمف أحدث الطرؽ التّي تتبع
عالمياً لمتعرؼ عمى المجرميف و ىي توجد في جميع خبليا الجسـ لمشخص الواحد  ،و
يعتبر أدؽ فيي توجد في خبليا كريات الدـ البيضاء المتطابقة مع بصمة مف أي خمية في
أي جزء مف الجسـ كالمعاب و السائؿ المنوي و الشعر المنزوع مف جذوره.

()1
(*)

أنظر الدكتور منصور عمر المعايصة  :المرجع السابق  ،طبعة  ،2111ص .61
يرجع الفصل ي اكترافيا إلى المعادن اإلنجميزان "روي وايت" و " واليك صغر".
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المبحث الثاني  :وسائل اإلثبات :
حدد المشرع الجزائري بدقة طرؽ جمع و تقديـ كؿ وسيمة مف وسائؿ اإلثبات المتنوعة
التّي سنتعرض ليا مف خبلؿ المطمب األوؿ  ،وسائؿ اإلثبات المستنبطة مف تصريحات
األشخاص و في المطمب الثاني وسائؿ اإلثبات المستنبطة مف الواقع أو مف األشياء .
المطمب األول  :وسائل اإلثبات المستنبطة من تصريحات األرخاص :
ىناؾ طائفتاف مف األشخاص يمكنيـ تقديـ أدلة اإلثبات و ىـ :
 -1الشيود
 -2األشخاص المتابعوف جنائياً.
الفرع األول  :الريادة :
إف الشيادة ىي تصريحات صادرة مف الغير أي مف
 إجراءات اإلدالء بالريادة ّ :فإنو يمكف
شخص عبر طرؽ رسمية في الدعوى الجنائية  ،و عمبلً بمبدأ اإلثبات الجنائي ّ
أف الشيادة قد تكتسي
المجوء إلى اإلثبات باإلشياد و الشيود ىـ عيوف القضاء و أدانو  ،إالّ ّ
ألف تصريحات الشاىد قد تتغير مف مرحمة
نوعاً مف الخطورة إذا كانت كاذبة أو شيادة زور ّ
()1

إلى أخرى أثناء سير الدعوى فتصبح تارة مع المتيـ و تارة ضده.

فإننا نقتصر عمى دراسة قواعد جمع المستندات اإلقناع لصعوبة حصرىا سواء كانت
أشياء أو وثائؽ تمعب دو اًر في إقناع القاضي.

( )1أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق الذكر ،ص .361 ،361
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سماع الريود :
عما شاىػده أو يعػرفو حػوؿ القضيػة أو
ُيدلي الشاىد بأقوالػو مػف تمقاء نفسو تبميغ ّ
باستدعائو مف طرؼ الشرطة القضائية .و تنص المادة  141مف قانوف اإلجراءات الجزائية "
()1

أف الشاىد المستدعي ممزـ بالحضور".
عمى ّ
أداء اليمين :

أف يمتنع عف أداء اليميف
إف االلتزاـ بأداء اليميف يعتبر مف النظاـ العاـ فبل يمكف لمشاىد ّ
ّ
و يكوف ذلؾ مف خبلؿ المرحمة القضائية و يؤدي اليميف حسب الصيغة الواردة في المادة
 2/93مف قانوف اإلجراءات الجزائية برفع اليد اليمنى " أقسـ باهلل العظيـ أف أتكمـ بغير حؽ
()2

و ال خوؼ و أف أقوؿ كؿ الحؽ و ال شيء غير الحؽ".

إف عدـ اإلشارة إلى محضر المرافعات في الحكـ يؤدي إلى نقض الحكـ.
ّ
و تسجؿ أقواؿ القصر إلى سف السادسة عشر بغير حمؼ اليميف  ،و إذا كاف ال يحسف
العربية يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء مترجـ حيث يحمؼ ىذا األخير اليميف بنفس
الصيغة السالفة الذكر و إذا كاف الشاىد أبكماً أو أصماً يدلي بشيادتو كتابةً  ،و إذا كاف ال
يعرؼ الكتابة يعيف لو قاضي التحقيؽ مف تمقاء نفسو مترجماً باإلشارات قاد اًر عمى

( )1أنظر أحمد غاني  :الوجيز في تنظيم و ميام الررطة القضائية  ،ص .82
( )2أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .366
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التحدث معو و فيمو  ،يسجؿ اسمو و لقبو و مينتو و موطنو و يتوء عف حمفو اليميف ثـ
يوقع عمى المحضر.المادة  91و  92مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،و يراعى في سماع
الشيود األحكاـ المتعمقة بالمحافظة عمى السر الميني.
االلتزام باألداء بالريادة  :ىذا االلتزاـ ىو المسألة األكثر أىمية و ينطوي في حقيقة األمر
عمى واجبيف اثنيف يتحمميما الشاىد.
أف يسكت  ،فيجب عميو أف
الواجب األول  :عمى الشاىد االلتزاـ بالتكمـ و ال يمكنو ّ
يدلػي بشيادتو إالّ إذا كػاف ىػذا الشخص ممتزماً قػانوناً بالسػر الميني كػاألطبػاء و المحػاميف و
فإف اإلدانة ىي بغرامة
الموثقيف و لكنيـ ممتزموف بالحضور  ،و جزاء اإلخبلؿ بواجب التكمـ ّ
مف  1111إلى  11111دج  ،أما العقوبة تكوف أكثر قساوة في حالة

ما إذا كاف الشخص

يعرؼ مرتكبي جناية أو جنحة .
الواجب الثاني  :ىو واجب قوؿ الحقيقة فإظيار الحقيقة ال يكوف إالّ بشيادة نزيية غير
فإف اإلخبلؿ بواجب قوؿ الحقيقة ُيعاقب عميو جنائياً و ىذا ما نصت عميو
كاذبة و لذلؾ ّ
المادة  322مف قانوف العقوبات الجزائري" فمف شيد زو اًر في مواد الجنايات سواء ضد المتيـ
أو لصالحو يعاقب بالسجف مف  5إلى  11سنوات.
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تقدير الريادة :
أف تقدير الدليؿ بما فيو
يخضع تقدير الشيادة لمقاضي و ىذا ما تؤكده المحكمة العميا " ّ
شيادة الشيود المناقش أماـ المجمس في معرض المرافعات حضورياً يدخؿ في إطار االقتناع
الخاص لمقضاة لمموضوع".

() 1

الفرع الثاني  :االعتراف – اإلقرار :
أف مرتكب الفعؿ
إف االعتراؼ يعد تصريحاً صادر مف المتيـ نفسو و يقر بمقتضاه ّ
ّ
المسند إليو إما كمياً أو جزئياً  ،والطريقة التّي يحصؿ بيا عمى االعتراؼ أماـ القاضي
الجنائي ىو االستجواب  ،و ال تظير التفرقة عمى المستوى القانوني بيف ىاتيف الوسيمتيف مف
()2

وسائؿ اإلثبات أي ( الشيادة و االستجواب) إال في طور التحقيؽ االبتدائي.

و يرى األستاذ السنيوري االعتراؼ بأنو " :االعتراؼ يقوـ بو الشخص بثبوت واقعة بحقو مف
شأنو أف يحدث آثار قانونية".
و ذىبت المادة  213مف قانوف اإلجراءات الجزائية إلى القوؿ " االعتراؼ شأنو كشأف جميع
العناصر اإلثبات يترؾ لحرية تقدير القاضي و عرفتو المحكمة العميا عمى ّأنو " اعتراؼ
بالواقع شأنو شأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية تقدير القاضي".

( )2( )1أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق الذكر  ،ص .373 ،372،.476
( )3المادة  213من قانون االجراءات الجزائية المعدل ألمر رقم  22- 16المؤرخ في .2116/12/21
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أنواع االعتراف  :لبلعتراؼ نوعاف ( الكمي و الجزئي).
 /1االعتراف الكمي  :ىو الذي يقر فيو الشخص المقر بصحة إسناد التيمة إليو كما
وصفتيا سمطة التحقيؽ أي يعترؼ بارتكاب الجريمة بأركانيا (ركنيا الشرعي و المادي و
المعنوي).
 /2االعتراف الجزئي  :إذا اقتصر المتيـ عمى اإلقرار بارتكابو الجريمة في ركنيا
()1

المادي نافياً بذلؾ مسؤوليتو عنيا أو اعترافو بمساىمتو بوصفو شريكاً ال غير".

 /3االعتراف القضائي  :ىو الصادر مف خصـ أماـ القضاء أثناء النظر في نزاع
يتعمؽ بواقعة أو عمؿ قانوني مدعي بأي منيما عميو و يتصؼ اإلقرار أو االعتراؼ
القضائي  ،و يجب أف يشمؿ التصريح الصادر عف الخصـ عمى جميع أوصافو و شروط
أف يشمؿ اإلقرار القضائي عمى :
اإلقرار وبإضافة إلى ذلؾ يتعيف ّ
 أف يكوف صادر أماـ القاضي. أف يكوف ىذا القاضي مختصاً في الفصؿ في النزاع.()2

 -أف يصدر أثناء المحاكمة المتعمقة بيذا النزاع.

 /4االعتراف الغير القضائي  :ال يصدر أماـ القضاء  ،أي يحصؿ خارج حرـ
القضاء فمثبل كؿ اعتراؼ أو تصريح أماـ الدرؾ الوطني ُيثبت في محضر محرر بشكؿ

( )1أنظر الدكتور عبد الحميد الرورين  ،مرجع سابق الذكر  ،ص .75
( )2انظر المحامي الياس أو عبد  :نظرية االثبات في أصول المحاكمات المدنية و الجزائية  ،ج ،2ص .71
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أف اإلقرار الغير القضائي ليس لو قوة اإلقرار القضائي فممقاضي
قرار غير قضائي و بما ّ
حؽ تقريره.

()1

رروط صحة االعتراف :
االعتراؼ دليؿ مف أدلة اإلثبات و لكػؿ دليؿ شروط و قواعػد تتحقؽ بػو صحتيا و
بالتالي ثقة المحكمة فيو و شروط االعتراؼ ىي :
 -1األىمية االجرائية لممتيم  :لكي تقوـ شروط األىمية اإلجرائية لممتيـ يجب توافر
() 2

عنصريف و ىما :

 أف تكوف التيمة موجية لممحترؼ و أف يكوف واضح داللة عمى ارتكابالجريمة و يستند كؿ ىذا عمى عدـ وجود دليؿ يتعارض مع االعتراؼ.
 يجب أف يتوفر االعتراؼ عمى اإلدراؾ و التمييز وقت اإلدالء باالعتراؼ ألفلممتيـ القدرة عمى فيـ ماىية األفعاؿ و طبيعتيا و توقع أثارىا.
اعتراف القاصر :
 القاصر الذي لـ يبمغ سف الثالث عشر،إننا نعمـ بأف الصغير أقؿ مف  13سنة ىوغير مميز و نجده ىنا معفى مف المساءلة الجنائية و مف ىنا فإف اعترافو غير مقبوؿ
ألنو عديـ األىمية.

( )1أنظر المحامي الياس أبو عبد  ،المرجع السابق  ،ص .78
( ) 2أنظر الدكتور عبد الحميد رواربي  :اإلثبات الجنائي فس ضوء القضاء و الفقو  ،نظرية و تطبيق ( ،)1996ص.83
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 القاصر الذي يتراوح سنو بيف  13و  18سنة في ىذه الحالة الصغير يستوفيعنصر التميز و لكف نجد أف المشرع أخ ضعو فػي مجػاؿ العقوبة لتدابير الحمػاية و
التيذيب .و مف ىنا اعترافو يخضع لتقدير القاضي.
القاصر الذي تجاوز سنو  18سنة أي أف يتمتع باألىمية حسب المادة ( 41ؽ.ـ) إلى
تحديد سف الرشد  19فيو مسؤوؿ عف اعترافو.
تقدير االعتراف:
فإف القاضي ُيقدر بكؿ حرية ىذا االعتراؼ و قد أشار
إعماال بقاعدة االقتناع الحر ّ
قانوف اإلجراءات الجزائية إلى ىذا صراحة بموجب المادة  213منو" االعتراؼ شأنو شأف
جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية القاضي" و قد عممت المحكمة العميا باستمرار عمى
تأكيد ىذه القاعدة في الكثير مف ق ارراتيا  ،و تسري ىذه القاعدة أماـ كؿ جيات القضاء
أف يحتفظ باالعتراؼ كأساس لتثبيت االتياـ كما
الجنائي و عميو يستطيع القاضي الجنائي ّ
ّأنو باستطاعتو أف يستبعده و يصدر حكم ًا ببراءة المتيـ ،إذا ما تبيف لو ىذا االعتراؼ
مشتبو فيو أو متناقض مع وسائؿ اإلثبات أو مشكوؾ في حديثو.
أف لمقاضي كامؿ السمطة في أال
و مف خبلؿ المادة  213مف قانوف اإلجراءات الجزائية ّ
يعتد باالعتراؼ المتراجع عنو كما لو في الحؽ االعتداء  ،كما لمقاضي الجنائي السمطة في
تجزئة االعتراؼ أي بإمكانو أال يعتد إال بجزء مف ىذا االعتراؼ و استبعاد جزء
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أخر ،و نستخمص مف ىدا كمو بأف االعتراؼ في المواد الجنائية تخضع كأية وسيمة إثبات
أخرى إلى حرية تقرير القاضي.

()1

و ليس مف الضروري أف يكوف اإلقرار تعبي اًر مطابقاً لمحقيقة و الواقع فقد يكوف واقعاً ألجؿ
إخفاء الحقيقة ذاتيا أو لئلضرار الغير أو لمتحايؿ عمى القانوف ،و يكوف االعتراؼ عمى
صيغة الكتابة عمى أي شكؿ كانت  ،و قد يكوف شفوياً عمى حد سواء مع خضوعو لمسمطة
التقريرية لمقاضي.
فممقاضي أيضاً سمطة تجزئة االعتراؼ الحاصؿ أمامو في الجانب الجزائي أي يعتد بجزء
أف
مف ىذا االعتراؼ و ال يعتد بالجزء اآلخر و ىذا عكس المواد المدنية التّي ال يمكف ّ
يتج أز فييا

()2

ألف إرادة المقر اتجيت إلحداث أثار قانوني
و يعتبر اإلقرار عمؿ قانوني ّ

معيف وىو ثبوت الحؽ في ذمتو  ،و ىو يعتبر أيضاً عمؿ إخباريا ألنو يخبر بحادثة معينة
وقعت في وقت مضى.
الفرع الثالث  :االستجواب
االستجواب ىو تدبير تحقيقي يمجػأ إليػو القاضي أو المحػكمة ليسأؿ الخصػوـ أو
أف االستجواب
أحدىـ حوؿ وقائع القضية بيدؼ استخبلص نتائج قانونية ،و يعني ىذا ّ
()3

يرمي إلى الحصوؿ عمى دليؿ ثبوتي .

( )1أنظر األستاذ مروان  ،المرجع السابق  ،ص .474 ،473 ،472

( )2أنظر ق اررات المحكمة العميا  ،الغرفة الجزائية رقم  93225الصادرة في .1993/12/21
( )3أنظر المحامي الياس أو عيد  :المرجع السابق  ،ص .133 ،132
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و االستجواب ىو مناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية في التيمة الموجية إليو و مواجيتو باألدلة
القائمة ضده و بتعيف دفاعاً عمييا ()1و يحتؿ االستجواب مرك اًز ميما بيف إجراءات التحقيؽ
كونو ُيستعاف بو عمى كشؼ الحقيقة إلظيار براءة المتيـ أو إدانتو ،فيو بذلؾ طريؽ اتياـ و
دفاع في آف واحد.
إجراءات االستجواب :
تختمؼ إجراءات االستجواب تبعاً لممرحمػة التّي تكػوف عمييا الدعػوى الجنائية و تتمثؿ
ىذه اإلجراءات فيما يمي :
أ /إجراءات االستجواب أمام الررطة القضائية :
ال يوجد نص صريح يخوؿ لمشرطة القضائية حؽ استجواب الشخص المشتبو بو ،
فاالعتماد عمى النصوص ال تكفي و ال يسمح بتأكيد وجود ىذا االستجواب فالقانوف ينطوي
عمى نوع مف البل وضوح و لكف ومع ذلؾ فإ ّف األحكاـ القانونية المتعمقة بتحرير محاضر
التحريات تتكمـ عف المحضر ألنو يتضمف استجواب كؿ شخص محجز تحت المراقبة المادة
أف
 52مف قانوف اإلجراءات الجزائية بنصيا " يجب عمى كؿ ضابط الشرطة القضائية ّ
يضمف محضر سماع كؿ شخص متحجر تحت المراقبة  ،استجوابو و فترات الراحة التّي
تخممت ذلؾ واليوـ و الساعة الذي أطمؽ س ارحػو فييما أو قدـ إلى القاضي المختص" و
يمكف أف نستخمص منو أف االستجواب الذي قد يجري في ىذه المرحمة ىو
( )1أنظر الدكتور ابراىيم منصوري  :المبادئ األساسية في الفقو الجنائي االسمامي  ،دار الرركة العربية لمطباعة و النرر ،طبعة ،1
سنة،1998ج ،1ص .148
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استجواب شرعي و لئلشارة فإف ضابط الشرطة القضائية ىو وحده المؤىؿ لمقياـ باالستجواب
إالّ إذا حضر وكيؿ الجميورية أو قاضي التحقيؽ إلى مكاف وقوع الجريمة المتمبس ليا.
و يجري االستجواب مف غير حضور المحامي و مف غير عبلنية مع ضرورة تحرير
أف
محضر عف ذلؾ يتضمف مدة االستجواب و فترات الراحة التّي تحممت ذلؾ كما يجب ّ
يدوف عمى ىامش ىذا المحضر إما توقيع صاحب األمر أو يشار فيو إلى امتناعو عف
التوقيع المادة  1/52مف قانوف اإلجراءات الجزائية.
االستجواب أمام قاضي التحقيق :
تنطوي القواعد المشتركة باعتبارىا قواعد عامة عمى اإلجراءات الواجب إتباعيا مف جية
و عمى عدد االستجوابات مف جية أخرى.
اإلجراءات الواجب إتباعيا :
إف اإلج ارءات المطبقة في إطار التحقيؽ االبتدائي تتسـ بالسرية مف جية و عدـ
ّ
الوجاىية مف جية أخرى  ،يمكف لوكيؿ الجميورية حضور االستجواب المادة  116مف
قانوف اإلجراءات الجزائية.
إدا أبدى رغبتو لدى قاصي التحقيؽ كما أف ىذا األخير يطرح األسئمة التي يرغب في
طرحيا وعمى الشخص المستجوب الرد إذا رغب في دلؾ ،ىذا ما يسمى باالستجواب الغير
الوجاىي  ،و المتيـ يقتصر عمى اإلجابة عمى األسئمة المطروحة وقد يرخص
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قاضي التحقيؽ لكؿ مف وكبؿ الجميورية و المحامي بطرح األسئمة ،فاستجواب المتيـ ىو
مف اختصاص قاضي التحقيؽ وحده ،،و إدا ما تعذر عميو القياـ بدلؾ فإنو يستطيع إعطاء
اإلنابة القضائية لقاضي آخر .
أما مف حيث عدد االستجوابات أثناء التحقيؽ االبتدائي فيي واحدة وىدا ما أقره القضاء و
اعتبره ذو أىمية بالغة ،ألنيا تبيف أف استجواب المتيـ ليس فقط وسيمة اتياـ بؿ ىو وسيمة
دفاع في صالحو .
القواعد المنظمة لإلستجواب:
تتضمف قواعد االستجواب أربعة نقاط أساسية ينبغي مراعاتيا مف طرؼ قاضي
التحقيؽ و إالّ تترتب مف اإلخبلؿ بيا البطبلف وىده النقاط ىي :
 بياف عناصر التيمة. الحؽ في السكوت. الحؽ في االستعانة بمحامي.() 1

 -اختيار موطف في دائرة المحكمة.

( )1أنظر األستاذ  :محمد مروان  ،المرجع السابق  ،ص .381 ،381
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قواعد االستجواب أمام الجيات القضائية المختمفة.
أ -قواعد االستجواب أمام محكمة الجنايات.
قبؿ فتح الجمسة أماـ محكمة الجنايات يوجب استجواب مف طرؼ رئيس ىده المحكمة ،
و المتمثؿ في معرفة ىوية المتيـ و التحقؽ ما إدا كاف قد تمقى تبميغا بقرار اإلحالة ،فإف لـ
يبمغ سممت إليو نسخة منو ويطمب مف المتيـ اختيار محامياً لمدفاع عنو ،فإف لـ يختار
المتيـ محاميا عيف لو رئيس مف تمقاء نفسو محاميا المادة  271مف قانوف اإلجراءات
الجزائية.
وبعد االستجواب يمكف لرئيس محكمة الجنايات أثناء سير المرافعات أف يتخذ استجوابات
أف لو أف يعرض المتيـ إف لزـ األمر أثناء استجوابو أو
أخرى حسب نص المادة  311كما ّ
أثناء سماع الشيود أو بعد دلؾ إما مباشرة أو بطمب منو أو مف محاميو جمع حجج
اإلثبات ،أو محضر الحجز أو االعتراؼ بيده األدلة كما يعرضيا عمى الشيود أو الخبراء أو
المساعديف حسب نص المادة  312مف قانوف اإلجراءات الجزائية " لذلؾ يكتسي االستجواب
()1

أىمية بالغة أماـ محكمة الجنايات لممتيـ الكممة األخيرة.

( )1أنظر األستاذ محمد مروان  :المرجع السابق .389...381 ،
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االستجواب أمام محكمة الجنح و المخالفات:
يكوف االستجواب شفويا و حضوريا باعتبار أف إجراءات المحكمة تخضع لقواعد النظاـ
اإلتيامي  ،و يعطي االستجواب فرصة لمقاضي لمراجعة وتفحص جميع عناصر األساسية
التي تـ جمعيا لتكوف ليو فكرة عف مدى تورط المتيـ في األفعاؿ المنسوبة إليو.
وحسب أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية إذا استحاؿ متوؿ المتيـ لسبب أو ألخر كالحالة
الصحية مثبل ووجدت أسباب لعدـ تأجيؿ القضية ،أمرت المحكمة بقرار خاص و مسبب
باستجواب المتيـ بمسكنو يحضر وكيمو أو لمؤسسة إعادة التربية التّي يكوف محبوساً بيا
وذلؾ بواسطة قاضي منتدب ،ويحرر محضر بيذا االستجواب وىدا ما نصت عمية المادة
 351مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائرية.
الوظيفة القانونية لماستجواب :
يكتسي االستجواب طبيعة مزدوجة فيظير مف جية كأداة تحقيؽ ووسيمة إثبات ومف جية
أخرى كوسيمة دفاع.
االستجواب كأداة تحقيق :في إطار اإلجراءات الجنائية ذات طبيعة تنقيبية فإف االستجواب
يطير كأداة بحث و استقصاء لمتوصؿ إلى إثبات الحقيقة و اليدؼ مف االستجواب ىذا
ىو الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ.
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اإلستجواب كوسيمة دفاع :ينبغي أف يسري االستجواب في ظروؼ مبلئمة بحيث أف
التصريحات التي يدلي بيا المتيـ يكوف عبلنية منيا ألنو يدلي بيا في حضور محاميو

الذي يكوف بدوره عمى عمـ بكافة محتويات الممؼ وعناصره ،كما ال يجب إجراء استجواب
باستعماؿ وسائؿ العنؼ أو الطرؽ الغير الشرعية ويبقى المتيـ متمتعا بحريتو المعنوية وال
()1

يؤدي اليميف أبدا ألف ذلؾ إخبلؿ بحقوؽ الدفاع.

المطمب الثاني  :وسائل اإلثبات المستنبطة من الوقائع أو األرياء :
يقصد بوسائؿ اإلثبات المستنبطة مف الوقائع أو األشياء تمؾ الوسائؿ التي تستخمص مف
مستندات اإلقناع  ،يسمي المشرع الجزائري مستندات اإلقناع بحجج اإلثبات ومستندات
اإلقناع ىذه ىي متعددة بحيث يستحيؿ حصرىا  ،فقد يتعمؽ األمر بموضوع الجريمة ذاتو (
رسائؿ قذؼ وثيقة مزورة ) األدوات التي ارتكبت بيا الجريمة (السبلح الذي تـ بو القتؿ مثبل
) وقد يتعمؽ األمر بأشياء ليا عبلقة مباشرة بالجريمة لكنيا تسمح بإقامة التيمة واسنادىا
إلى شخص في مكاف وفتح الجريمة ومع استحالة حصر مستندات اإلقناع فإنيا تقصر عمى
دراسة قواعد جمعيا.
إف مستندات اإلقناع سواء أف أكانت أشياء أو وثائؽ يمعب دو ار في إقناع القاضي ويبقى
البحث عنيا عمى مستوى قضاء التحقيؽ وكذلؾ عمى مستوى قضاء الحكـ وكثي ار ما يتـ
العثور عمى مستندات اإلقناع بطريقة عفوية في مكاف وقوع الجريمة كالعثور عمى السبلح

( )1أنظر األستاذ  :محمد مروان  ،المرجع السابق  ،ص .394
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المستعمؿ في ارتكاب الجريمة أو أدوات أو مبلبس تركيا المشتبو بو وقد يغير عمى ىذه
المستندات عمى الشخص ذاتو وتكوف ىنا في إطار الجناية أو الجنحة المتمبس

بيا وال تنس أف المادة  41مف قانوف اإلجراءات الجزائية ومع ذلؾ فإنيا تقصر عمى دراسة
دور في إقناع
قواعد جمع مستندات اإلقناع وذلؾ لصعوبة حصرىا سواء كانت تمعب ًا
القاضي وىذه الوسائؿ المبسطة مف األشياء ىي :
الفرع األول  :االنتقال أو المعاينة :
ىو انتقاؿ الشخص المكمؼ بالتحقيؽ إلى مكاف وقوع الجريمة لمباشرة التحقيقات التي مف
الممكف القياـ بيا ىناؾ واالنتقاؿ عمى مكاف وقوع الجريمة كإجراء ممكف أف يباشر في كؿ
مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجنائية لكف ليس بنفس الطريقة وفي الغالب يحدث االنتقاؿ إلى
مكاف وقوع الجريمة أثناء المرحمة البوليسية حيث يباشر ضباط الشرطة القضائية التي يناط
بيا التحريات وذلؾ بكيفيات لحسب نوعية التحريات فبإمكانو القياـ باالنتقاؿ أثناء التحريات
االبتدائية ولكف غير إلزامي  ،ولكنو يكتسي طابع إلزامي في إطار التحريات المتعمقة
بحاالت التمبس المادة  42مف قانوف اإلجراءات الجزائية والمعاينات مختمفة قد تكوف
(وصؼ مكانو  ،وضع تصاميـ  ،رفع البصمات واآلثار  ،التقاط صور فوتوغرافية  ...إلخ
) يستمزـ بضرورة التنقؿ إلى مسرح الجريمة وفي حالة التحقيؽ األولي لـ ينص المشرع
صراحة عمى التنقؿ كما ىو الشأف بالشبو اإلجراءات الجريمة المتمبسة (المادة  42مف قانوف
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اإلجراءات الجزائية) غير أف المحقؽ اليمكنو القياـ بالتحريات والمعاينات دوف التنقؿ إلى
مسرح الجريمة لذلؾ فانتقاؿ ضروري وىو لـ ينص عميو القانوف في مجاؿ التحقيؽ األولي .

فالتنقؿ إلى مسرح الجريمة يمكف لممحقؽ مف البحث عف األدلة واآلثار المادية لمجريمة
ومعرفة العناصر الضرورية إلظيار الحقيقة والتعرؼ عمى مرتكبييا وليس ىناؾ أي قيد
عمى أعماؿ المحقؽ ماعدا عدـ تجاوزه لمبصمات القانونية المقررة في قانوف اإلجراءات
الجزائية ا لممثمة في مختمؼ الشكميات الواجب احتراميا فيما تتعمؽ بالقبض وتفتيش المساكف
والتوقيؼ لمنظر وعند إجراء المعاينات يكوف قاضي التحقيؽ مصحوبا بكاتب الضبط ويتعيف
عميو تحرير محضر انتقالو يدوف فيو كؿ العمميات التي يباشرىا فعميو أف ال يحضر المتيـ
وال محاميو بؿ عميو إحضار وكيؿ الجيورية.
الفرع الثاني  :الخيرة :
أثناء التحقيؽ في الجريمة تصادفنا مسألة ذات طابع فني أو عممي يستوجب إجراء خبرة
مف طرؼ األخصائييف قصد التوصؿ إلى النتيجة الموجودة في مكاف القاضي اإلستعانة
بمعرفة الخبراء .
ومف الناحية القانونية تستطيع كؿ جية قض ائية أف تأمر بإجراء خبرة بناءا عمى طمب النيابة
العامة  ،أو أحد األطراؼ أو مف تمقاء نفسيا وىذا ما صرحت بو المادة  143مف قانوف
اإلجراءات الجزائية بقوليا "لكؿ جية قضائية تتولى التحقيؽ أو يجمس لمحكـ عندما تعرض
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ليا مسألة ذات طابع في أف تأمر بندب خبير إما بناءا عمى طمب النيابة العامة أو الخصوـ
أو تمقاء نفسيا".
وقد تضـ المشرع الجزائري الخبرة في المسائؿ الجنائية مف المواد  143إلى  156مف قانوف
اإلجراءات الجزائية وقد استقر القضاء عمى اعتبار مسألة الخبرة مسألة تقدير أي يخضع
()1

تقرير القاضي ورفض الخبرة  ،يخرج مف نطاؽ رقابة المحكمة العميا.

ال يمكف لمقاضي الجنائي أف يحؿ محؿ الخبير في المسائؿ الفنية إذا مف الناحية القانونية
يمكف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوـ أف يعيف خبي ار واحدا أو أكثر
في الدعوى.
تقرير الخبرة :
عند االنتياء مف أعماؿ يحرر الخبير تقري اًر يتضمف وصؼ عمػا قاـ بػو مف أعماؿ و
خبلصة حوؿ نتائج أبحاثو المادة  153مف قانوف اإلجراءات الجزائية " يحرر الخبير لدى
انتياء أعماؿ الخبرة تقري اًر يجب أف يشمؿ عمى وصؼ ما قامػوا بػو مػف أعماؿ و نتائجيا و
عمى الخبراء أف يستعدوا بقياميـ شخصياً مباشرة ىذه األعماؿ التعيد إلييـ باتخاذىا و
يوقعوا عمى تقريرىـ".

( )1محمد مروان  :المرجع السابق  ،ص .397،396
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يودع التقرير لدى الكاتب الجبية القضائية التّي أمرت بالخبرة و يثبت ىذا االيداع بمحضر.
تقرير الخبرة:
فإف الكممة األخيرة ترجع إلى القاضي الذي ينظر إلى
ميما كانت كفاءة الخبراء و شيرتيـ ّ
تقرير الخبرة كوسيمة إثبات مف بيف الوسائؿ األخرى تخضع لنقاش األطراؼ المعنية و إلى
تقرير قاضي الموضوع و ىذا ما أكده صراحة المحكمة العميا في إحدى ق ارراتيا.
الفرع الثالث  :القرائن :
القرائف ىي استنتاج وقائع مجيولة مف أخرى معمومة بوجود صمة حتمية بينما ال تحتمؿ
تأويبلت أخرى .
و القرائف نوعاف ىناؾ قرائف قانونية و قرائف قضائية.
 القرائن القانونية  :فييا القاطعة أي التّي ال يجوز إثبات عكسيا و مثميا افتراضالحقيقة في الحكـ آليات  ،أي الحائر لقوة الشيء المتضمف فيو و قرينة عدـ التميز لمف لـ
يبمغ  13سنة مف العمر و القرائف البسيطة التي يجوز إثبات عكسيا مثؿ قرينة براءة المتيـ.
 القرائن القضائية  :ىي التّي يستخمصيا القاضي مف الوقائع البسيطة في المحاضرالستنتاج ما يريد إثباتو و ذلؾ باستخداـ أساليب المنطؽ و التفكير الذىني بما يتماشى مع
منطؽ األشياء و العقؿ.

()1

( )1أنظر أحمد غاندي  :الوجيز في تنظيم و ميام الررطة القضائية.
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الخاتمة
إف ا إلثبات في المواد الجنائية يستند كما ىو معموـ عمى النظاـ الحر أو نظاـ االقتناع
ّ
الحر و بتمحور ىذا النظاـ عمى مبدأيف أساسييف متكامميف ىما:
 مبدأ البراءة األصمية. مبدأ حرية اإلثبات.حيث كرستو معظـ التشريعات الحديثة و لـ تجد لو بديبلً في الوقت الحالي.
أف ىذا األخير تأثر نوع ًا
و عند دراستنا إلثبات الجنائي في القانوف الوضعي الجزائري نجد ّ
ما بالنظاـ الفرنسي و رغـ الفػراغ التشريعي إالّ أف ىناؾ عدداً مف الحموؿ القضػائية و
القانونية تعرضت لبلنتقاد بالنظر إلى المبادئ العامة التي تحكـ نظرية اإلثبات  ،و مف ىذه
االنتقادات تمؾ المتعمقة بعبء اإلثبات في المواد الجنائية فسكوت المشرع جعؿ الجيات
القضائية تتأثر بميكانزمات القواعد المدنية المتعمقة بعبء اإلثبات فتعمد إلى تطبيؽ قواعد
خاصة باإلثبات المدني عوض تطبيؽ قاعدة البراءة األصمية التّي تحكـ عبء اإلثبات
الجزائي و مما زاد الوضعية تأزماً ىو وجود العديد مف القرائف القانونية و القضائية التذي
تؤدي إلى قمب عبء اإلثبات عمى حساب المتيـ الذي تفترض فيو البراءة  ،فنظاـ اإلثبات
أف المتيـ مذنب و عميو أف يثبت براءتو ،و
الفرنسي ُيحمؿ المتيـ عبء اإلثبات أو يفترض ّ
أف
مف أجؿ العمؿ بمبدأ البراءة األصمية يجب ىجر كؿ اإلجراءات المدنية خصوصا و ّ
وسائؿ البحث و التحقيؽ القوية التّي تمتمكيا سمطة االتياـ  ،فيتعيف عمى ىذه األخيرة إثبات
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كؿ أركاف الجريمة ( الركف المادي  ،الركف المعنوي  ،الركف الشرعي) ،و كذا الظروؼ التّي
أف يتمسؾ بوسائؿ الدفاع.
تنتيي فييا إحدى ىذه العناصر و عمى المتيـ ّ
أما بالنسبة لمقرائف فيمكف االحتفاظ بيا رغـ ّأنيا وضعت ضد المتيـ و لكف ال يمكف
إسقاطيا بالدليؿ العكسي.
و تطبيقاً لمبدأ قاعدة البراءة األصمية و لكافة المبادئ التّي تحكـ اإلجراءات الجنائية عمى
المشرع استبعاد بعض التّي يشؾ في شرعيتيا ممػا جعؿ القضاة و المحققيف ال يتقبمونيا و
يستبعدونيا كأدلة إثبات و رغـ ذلؾ تمجأ الشرطة القضائية إلى ىذه الوسائؿ لكونيا تتمتع
بنوع مف الحرية لكف يتعيف إخضاع ىذه الحرية لرقابة صارمة مف طرؼ القضاة  ،و ما
فإنو حظي بتنظيـ قانوني خبلؼ لوسائؿ اإلثبات األخرى ألف
يمكف قولو عف االستجواب ّ
ىذه الخيرة ضروري في المرحمة البوليسية .
ضده أدلة قوية و انتقاء حقوؽ الدفاع ففي ىذه
إالّ ّأنو يجب توقيفو إذا كاف الشخص تتوافر ّ
الحالة يمتزـ المتيـ أو المشتبو بو السكوت.
فإف االستجواب يمثؿ أىـ وسيمة إثبات يمجأ إلييا قاصي
أما فيما يخص التحقيؽ االبتدائي ّ
التحقيؽ بحضور محامي المتيـ و حتّى يكوف االستجواب أداة إثبات و وسيمة دفاع عمى
المتيـ اإلطبلع عمى أوراؽ الممؼ في حيف أف حيف أف مرحمة المحاكمة  ،فإف االستجواب
يديره القاضي مع األطراؼ األخرى تُطرح أسئمة عمى المتيـ و الشيود و حتّى الخبراء عف
طريؽ الرئيس.
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فإف القانوف الجزائري إعتمد عمى نظاـ اإلقتناع
أماّ بالنسبة بالنسبة لتقييـ وسائؿ اإلثبات ّ
ألنو يقيـ نوع مف التوازف و التكافؤ تجاه مبدأ البراءة
الحر و قد أقّرتو جميع التشريعات ّ
األصمية و يعرؼ سمطة االتياـ بحرية المجوء إلى كؿ وسائؿ اإلثبات شريطة أف تكوف
مشروعة  ،و لمقضاء حرية االقتناع.
و مف أجؿ إظيار الحقيقة البد مف استعماؿ وسائؿ البحث العممي فمثبلً الخبرة أخذت مكانة
بارزة في اإلثبات في الوقت الحالي لذا يجب أف يتمقى القاصي الجنائي تكويناً في ىذا
المجاؿ فميما يكف تبقى وسيمة اإلثبات ناقصة غير كافية  ،فعؿ القاضي أف يستدرؾ ذلؾ
لكشؼ الحقيقة و ال يكوف ذلؾ إالّ إذا تصرؼ بذكاء و تروي و أخبلؽ و روح االنتقاد.
فإف نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية تعتريو عدة صعوبات و تعقيدات في ظؿ نظاـ
و أخي اًر ّ
االقتناع الحر فرغـ وسائؿ اإلثبات المتعددة تبقى غير كافية لذا البد مف وسائؿ اثبات عممية
متطورة تؤدي إلى إظيار الحقيقة بحكـ قضائي عادؿ.
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المـ ــال حق :

اإلعمان العالمي لحقوق اإلنسان

أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  217المؤرخ في  11كانوف األوؿ  /ديسمبر.
في  11كانوف األوؿ/ديسمبر  ،أعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف العالمي
النص الكامؿ إلعبلف في الصفحات التاليػة  ،و بعد
لحقػوؽ اإلنسػاف و أصدرتو  ،و يرد ّ
ىذا الحدث التاريخي  ،طمبت الجمعية العامة مف البمداف األعضاء كافة أف تدعوا لنص
اإلعبلف و " أف تعمػؿ عمى نشػره و توزيعػو و قراءتو و شرحو و السيما في المدارس و
المعاىد التعميمية األخرى  ،دوف أي تمييز بسبب المركز السياسي لمبمداف أو األقاليـ".
المادة : 11
( )1كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئاً إلى أف تثبت إدانتو قانوناُ ًً بمحاكمة عمنية
تؤمف لو الضمانات الضرورية لمدفاع عنو.
( )2ال بد أف أي شخص مف جراء أداة عمؿ أو اإلمتناع عف أداة عمؿ إالّ إذا كاف ذلؾ
يعتبر جرما وفقاً لمقانوف الوطني أو الدولي وقت االرتكاب  ،كذلؾ ال توقع عميو عقوبة
أشد مف تمؾ التّي كاف يجوز توقيعيا وقت ارتكاب الجريمة.
المادة : 12
ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخػاصة أو أسرتو أو مسكنو أو م ارسبلتػو أو
لحمبلت عمى شرفو و سمعتو  ،و لكؿ شخص الحؽ في حماية القانوف مف مثؿ ىذا
التدخؿ أو تمؾ الحمبلت.
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