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 29من   1الصفحة 
 

 

 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

خاتم االنبياء   ىرب العالمين والصالة والسالم عل الحمد هلل

والمرسلين ابا القاسم محمد )ص والة الطيبين الطاهرين ( الدليل هو  

اقتناعه بالحكم الواقعة التي يستمد منه القاضي البرهان على اثبات 

وعلة الترجيح هذا التعريف تعود لمرحلة الحكم الذي ينتهي اليه 

وى  باعتبار المرحلة الحاسمة التي تقرر المصير النهائي في الدع

 الجنائية وتفصل بين 

االدلة و البراءة وذلك اما بتحقيق حاله اليقين لدى القاضي فيحكم  

باإلدانة  او ترجيح موقف الشك لديه فيحكم بالبراءة والمحور في  

وقد تطلب طبيعة البحث تقسيمة الى ثالث  ذلك كله هو الدليل الجنائي 

وم الدليل  مباحث حاول الباحث في المبحث االول التعرف على مفه

الجنائي وتمييزه عما يشابهه والشروط الواجب توفرها في الدليل  

 الجنائي وخصائص واهمية الدليل الجنائي  

اما المبحث الثاني فقد تضمن معرفة تقسيمات االدلة الجنائية االدلة  

القولية واالدلة الفعلية وختم الباحث بحثة بالمبحث الثالث بالتعرف  

خالل مفهوم مبدأ المشروعية وتمييزه عما   على مبدأ المشروعية من 

يشابهه ومشروعية االدلة القولية ومشروعية االدلة الفعلية واالنجاز  

البحث اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر المعتبرة التي  

تغطي الموضوع واتمنى ان ينال البحث رضا اساتذتي وأن اكون قد  

 فق  وفقت في تغطية البحث بما يستحق وهللا المو

 والحمد هلل رب العالمين . 
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 المبحث االول 

 الدليل الجنائي 

 المطلب االول : مفهوم الدليل الجنائي وتمييزه عما يشابهه 

 المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي  

 المطلب الثالث : خصائص واهمية الدليل الجنائي 
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 المبحث االول 

 الدليل الجنائي

 

 المطلب االول : مفهوم الدليل الجنائي وتمييزه عما يشابهه 

 اوال : تعريف الدليل 

ودالله ودلولة  والدليل الدال وقد دله على الطريق ويدل دالله الدليل في الغه : هو ما يستدل به 

 (1واالسم الداللة والداللة بالكسر والفتح )والجمع ادله وادالء 

اخر فان اعلم المدعي القاضي  هو ما يلزم من العلم به شيء الدليل في االصطالح الشرعي : 

من علم القاضي بتلك الحجه مع اقتناعه بها علمه بصدق دعوى المدعي  بحجته على دعواه لزم 

 (2بما ادعاه )

 نذكر منها الدليل في االصطالح القانوني : فقد تعددت التعريفات 

في  التي ينشدها والمقصودة بالحقيقة نستعين بها للوصول الى الحقيقة الدليل هو الوسيلة التي  

 (3حكم القانون عليها )بالوقائع المعروفة عليه إلعمال  قما يتعلهذا الصدد هو كل 

 

على اليقين  : الدليل هو النشاط االجرائي الحال والمباشر من اجل الحصول وتعريف اخر بأنه  

 (4)وذلك ببحث او تأكيد االتهام او نفيه وفقا لمبدأ الحقيقة المادية القضائي 

ينم عن  في شيء او متجسم في نفس او في شيء  األثر المتطبع ايضاً الدليل هو وعرف 

وعلى شخص معين تسند الجريمة الى سلوكه جريمة وقعت في الماضي او تقع في الحاضر 

(5 ) 

 

  1990ع اللغة العربية :بيروت ،  ؛ المعجم الوجيز ؛ مجم  1(االمام محمد بن مكرم بن منظور االفريقي ؛ لسان العرب ؛ ج1

 .   233ص،

 .   172، ص 2007القاهرة ، ، ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ، دار النهضة العربية ، ( محمد سيد حسن 2

 .  373، ص  1979، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   1( احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، ج 3

-339ص ص ،  1987في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية ،مصر ،   لألثباتالنظرية العامة ( هاللي عبد االلة احمد ،4

340   . 

   . 58، ص  1993، هنام ، المحاكمة والطعن في االحكام ، منشأة المعارف االسكندرية (رمسيس ب5
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البرهان على اثبات اقتناعه  يستمد منه القاضي التعريف الراجح : ان الدليل هو الواقعة التي  

 (1بالحكم الذي ينتهي اليه )

التي تقرر المصير هذا التعريف تعود لمرحلة الحكم باعتبار المرحلة الحاسمة وعلة الترجيح 

 وتفصل بين النهائي في الدعوى الجنائية 

او ترجيح موقف   باإلدانةفيحكم  حاله اليقين لدى القاضي البراءة وذلك اما بتحقيق االدلة و  

 (2)لديه فيحكم بالبراءة والمحور في ذلك كله هو الدليل الجنائي الشك 

  26/6/1984المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ وهذا ما ذهبت به احدى القرارات 

التي يستمد منها القاضي  الدليل هو البينة او الحجه  34186الطعن الفرقة الجنائية االولى رقم 

قد يكون الدليل مباشر كاالعتراف وشهادة الشهود  لذي يصدره البرهان على اقتناعه بالحكم ا

 (3كالقرائن )وتقرير الخبرة او غير مباشر 

يتعين ان تميز بين الدليل بمفهومة القانوني الذي يصلح   -: تمييز الدليل عن ما يشابهه :ثانيا 

 القتناع القاضي الجنائي وبين بعض المصطلحات التي قد تشتبه به الن يكون سندا 

والذي هو  الدليل واجراءات الحصول عليه : فالبد من التمييز بين الدليل الجنائي   -أ

بحقيقة ما وبين الوسيلة الحصول عليها التي تنقل الواقعة التي تهدف الى اقناع القاضي  

الحصول عليه فهذه االخيرة تلك الواقعة الى علم القاضي فهي تعد دليل وانما اجراءات 

كاعتراف منه الداللة وانما يمكن ان ينتج عنها دليل او اكثر  تستفيتعد المصدر الذي 

عن اجراءات الحصول عليها فأنها  المتهم او وجود بصمات واذا كانت االدلة تتميز  

للقاضي  لم ترد في القانون على سبيل الحصر وانما يجوز  كاألدلةانها تشترك معها في 

يعتمد عليها في تكوين اقتناعه  التي قد تسفر عن دليل او اكثر القيام بجميع االجراءات 

 (4) بضابط المشروعية في هذا الشأنمع االلتزام 

اعمال استدالليه  اشخاص بناء على   بإدانة: كثيرا ما اصدرت احكام اعمال االستدالل  -ب

التي ال تعدو  على مجرد اعمال تحضيرية االدانة  و اعتبرها ادله ولذا ال يجوز ان يبني 

في المحكمة مساعدا لتدعيم االدلة التي يجب ان يعتمد عليها القاضي اال ان تكون عامال 

التي يتطلبها  االستدالالت لما يتوفر فيها الضمانات والشروط اقصدا ذلك الن الدالئل 

 (5)القانون 

 

 130،ص 2002، القاهرة ، الجنائي ، دار النهضة العربية  لألثبات( السيد محمد حسن شرف ، النظرية العامة 1

 .  8، ص 2009، دار الهرمة الجزائر ،   2( مروك نصرالدين ، محاضرات في االثبات الجنائي ،ج2

  2000طني لألشغال التربوية ، الجزائر ، الديوان الو،  2جبغدادي ، االجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،  (جياللي3

 .  73ص،

 .   131( السيد محمد حسن شريف ، النظرية العامة لألثبات الجنائي ، ص 4

 .  2007الجنائي في تقدير االدلة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (محمد سيد حسن محمد ، ضوابط سلطة القاضي5
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السليم للقانون وتحقيق العدالة عدم التطبيق  في الدليل الجنائي مما تؤدي عادة المحقق الى

ان يكون الحكم قد بني على الدليل او ادلة معتبرة  جدا خطير ولهذا  بإدانةالن الحكم الجنائية 

والضمانات التي يتطلبها المشروع لكي  اي عناصر لألثبات توافرت فيها جميع الشروط قانونا 

فقدت هذه العناصر ولم ترد   القسيمة القانونية الالزمة اما بالنسبة االعمال التي تتحقق لها 

ال تصلح ان تكون سندا معلومات  فهي من قبيل االستدالل فقط فهي عبارة عن عليها ضمانات 

محاميا حيث  للمتهم ان يصحب معه  زال يجوعلى سبيل المثال انه    باإلدانةألقناع القاضي 

القضائية اثناء التحري والبحث عن  الضبطية هذه االعمال مناط بها تدالل يواجه اعمال االس

بجميع االختصاصات اال على سبيل الحصر او االستثناء فقط  الجرائم وال يعترف بها القانون 

االعمال االستداللية التي  التلبس االنابة القضائية مع العلم ان هناك بعض ضمن حدود معينه 

 (1معتبرة قانونيا )تنتج عنها ادلة 

اخرى معلومة على سبيل  انتاج واقعه مجهولة من كما كانت القرينة  -الدليل والدالئل : -ج

  باإلدانةيمكن لقاضي الموضوع ان يعتمد علية في القضاء الجزم والتعيين فإنها لذلك تعد دليال 

(2 ) 

 

 : الشروط الواجب توفرها في الدليل الجنائي الثانيالمطلب 

حسبما تنكشف  حرية االثبات حرية القاضي في ان يلتمس اقتناعه من اي دليل تقتضي مبدأ 

ما يرونه  هذا من ناحية ومن ناحيه في ان يقدموا لوجدانه حيث ال سلطة علية اال ضميره 

   (3ر اال انه مقيد بقيود )حر اليه ضميمناسبا ألقناع القاضي غير انه اذا كان القاضي 

 بناء اقتناعه على االدلة المشروعة -اوال :

واذا اشاب التفتيش عيب يبطله وقد  عليه بمخالفة قانونيه    لالتحصييكون الدليل باطال اذا تم 

 حكم في الدستور او في قانون العقوبات.  يكون البطالن ناجما عن مخالفه 

 ولها اصل في الدعوى  االقتناع على االدلة مطروحة للمناقشة  بناء  -ثانيا :

 على معلومات شخصيةعدم جواز قضاء القاضي بناء  -1

 قضاء القاضي بناء على رأي الغير عدم جواز -2

 

 
 .  131( السيد حسن شريف ، مرجع سابق ، ص1

 178-177( محمد سيد حسن محمد، مرجع سابق ، ص ص2

 ماجستير ، الوسائل الحديثة لألثبات الجنائي في القانون الجزائري عباسي خولة ، رسالة (  3
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 ثالثا : تساعد االدلة  

 بيان االدلة ومضمونها   -1
 انعدام التناقض والتخاذل  -2
 ( 1) انعدام االبهام والغموض  -3

 

 

 : خصائص واهميه الدليل الجنائي المطلب الثالث

لتطور  في االجراءات ونظرا  المشاكل الرئيسيةان عملية الحصول على الدليل الجنائي تعد من 

العضوية وفقا للخطورة من تفريد  السياسة الجنائية في العصر الحديث وما تهدف الية 

واسنادها الى  ليس فقط من اجل اثبات الجريمة تزايدت اهميه الدليل الجنائي االجرامية فقد 

تحديد مدى خطورة هذا المتهم وتوقيع الجزاء المناسب اليه المتهم بذاته وانما ايضا من اجل 

التي يصل لها القاضي الى  ( وعلى ذلك تبدوا اهميه الدليل في القانون الجنائي فهو الوسيلة 2)

على تلك الشخصي بهدف تطبيق القانون  قناعة معرفة حقيقة الواقع محل الدعوى اي تكوين 

انه يكفل من  كما  باإلدانةالجريمة حال الحكم استيفاء لحق الدولة في عقاب مرتكب الوقائع 

وتقديمها  تنظيمه لقواعد البحث عن االدلة وجمعها ناحيه اخرى حماية المتهم من خالل 

بالحقوق والحريات  ذلك لمحض التقدير القاضي اذا االمر يتعلق ومناقشتها حيث ال يترك 

اإلجراءات الجنائية باسم  المساس بها من خطر تحكم السلطات التي تمارس وال يتأقى الفردية 

سلطة االتهام  ان يدفع عن نفسه الوقائع التي تنسبها اليه المجتمع كما انه يمكنه من االهمية 

 (  3)الجنائية  باألدلةباالستعانة 

الخصوم  من ادلة وانما علية  اال يقتصر على ما يقدمه  الجنائيولهذه االهمية فان عل القاضي 

يستشير اطراف الدعوى الجنائية  لذلك ان يبحث عن الدليل بنفسه وان اذا ما رأى ضرورة 

 (4لتقديم االدلة التي تفيد في الوصول الى الحقيقة )

 

 

 

 

1) htt :w.w.w.droit – dz .com / forum show the read .p17 of 35    

 . 175-174محمد سيد حسن ، مرجع سابق ، ص ص (2

 .   130( السيد محمد حسن شريف ، مرجع سابق ، ص3

     .  175( محمد سيد حسن محمد ، مرجع سابق ،ص 4
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 المبحث الثاني

 تقسيمات االدلة الجنائية  

 المطلب االول : االدلة القولية 

 المطلب الثاني : االدلة الفعلية  
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 المبحث الثاني

 تقسيمات االدلة لجنائية  

ان ادلة االثبات الجنائي القانونية وهي التقسيمات التي ينص عليها القانون صراحة وهذا ما  

يميزها عن وسائل االثبات العلمية ولهذا قد نظم المشروع الجزائي طرق االثبات الجزائية في  

وتتمثل تقسيمات االدلة الجنائية حسب   238الى  212االجراءات الجزائية في المواد من قانون 

 ( 1التشريع الجزائي ادلة قولية وادلة فعلية )

 المطلب االول : االدلة القولية  

هي تلك التي تنتج من اقوال صادرة عن الغير يتشكل منها اقتناع القاضي بحقيقة واقعه ما 

ينقله الى القاضي وتنحصر هذه االدلة في  ى مدى صدق هذا الغير فيها ويتوقف هذا االقناع عل

 ( : 2المجال الجنائي في )

 االعتراف :   -1

تعريفة االعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها  

تكون منها  ( وعرف ايضا قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه وقائع معينه ت3)

( واالعتراف يتكون من عنصرين اساسيين هما : اقرار المتهم على نفسه بمعنى ان  4الجريمة )

يكون صادرا من المتهم نفسه بواقعه تتعلق بشخصية  ال بشخص غيرة وان يكون هذا االقرار 

   مكون للجريمة كلها او بعضها ويكون من شانها تقرير مسؤوليته او تشديدهامنصا على وقائع 

 (5 ) 

 

 

 81( خالدي شهناز وداد ، رسالة ماجستير ، اثر االدلة الجنائية للقاضي الجزائي ، ص

 .   183-182( محمد سيد حسن محمد ، مرجع سابق ، ص ص2

 .   7(سامي صادق المال ، اعتراف المتهم ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، بدون سنة ، ص3

 .  7، ص 1996قضاء ، دار الكتب القانونية ، مصر ، ( عدلي خليل ،اعترا فالمتهم فقها و 4

  2010( مستاري عادل ، االحكام الجزائية بين االقتناع والتسبيب ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد اخضير ، بسكرة ، 5

 .   54، ص 2011/
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استناده الى اجراءات صحيحه : يجب ان يكون االعتراف الصادر من المتهم نتيجة اجراءات  

ه فاذا ما كان االعتراف وليد اجراء باطل فانه وللتعديل علية من عدمه ينبغي على  صحيح

المحكمة بحث الرابطة بينه وبين االجراء الباطل جاء بعد ان زال كل مؤثر من ناحيته فقي  

الحالة االولى اي حالة ما اذا كان االعتراف مترتبا عن االجراء الباطل فانه ال يجوز االستناد  

كما اعتراف المتهم نتيجة لعملية تفتيش في منزلة لم  ( 1جل الحكم بإدانة المتهم )علية من ا

تراع فيها احكام قانون االجراءات الجزائية او اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق من دون  

من ق . أ . ج فيما يخص تنسيبه في حقه بعدم االدالء باي تصريح   100مراعاة  احكام المادة 

بالتهمة المنسوبة الية هذا اذا كان هذين االعترافين قد صدر متأثر بهذين   واحاطته علمت  

االجراءين الباطلين والحكم الذي يستند الى االعتراف المستمد من االجراء الباطل يكون   

منسوبا بما يعيه ويلزم القاضي ببيان رابطته السببية بين االعتراف واالجراء الباطل اذا لم 

 (2ألجراء باطل )لى هذا االعتراف على اساس انه جاء نتيجة يستند في المحكمة ا

 

اما في الحالة الثانية وهي حالة ما اذا كان االعتراف جاء مستقال عن االجراء الباطل فانه  

بطالن االجراء ال يمنع من االستناد على هذا االعتراف الالحق علية فيكون هذا االعتراف 

االجراء الباطل فعلى سبيل المثال يعد االعتراف دليال قائمه  دليال مستقال بذاته في االثبات عن 

بذاته ومستقال عن التفتيش الباطل الذي قام به رجال الضبطية القضائية اذا صدر امام النيابة  

العامة او فاضي التحقيق كما يعتبر كما يعتبر االعتراف دليال قائمه بذاته اذا صدر امام ضابط  

ة االمر الذي تولى اجراء التفتيش الباطل وقد ذهب بعض   شرطة يختلف عن ضابط الشرط

الفقه الى ابعد من ذلك حينما اجازوا تعويل على اعتراف. المتهم اما ضابط الشرطة الذي 

اجرى التفتيش الباطل مادام قد صدر في غير الوقت الذي جرى فيه التفتيش نلخص الى القول  

بين االعتراف كلما وجد فاصل زمني او مكاني او  بانه يتحقق االستقالل بين االجراء الباطل و

 (3اختلف شخص القائم بها )

 

،   2008( مراد احمد العبادي ، اعتراف المتهم واثرة في االثبات ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1

 96-95ص ص

 97(عدلي خليل ، مرجع سابق ، ص 2

 .  97سابق ، ص(مراد احمد العبادي ، مرجع  3
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 الشهادة   (2

تعريفها : الشهادة هي اثبات واقعه معينه من خالل ما يقول احد االشخاص عما شاهده او  

( كما عرفته محكمة النقض 1ه عن هذه الواقعة بطريقة مباشره )ادراكه بحاسة من حواس

هي تقرير   ان الشهادة في االصل 1964يونيو   15المصرية بقولها في قرار صادر بتاريخ 

 (2شخص لما يكون قد راه او سمعة بنفسه او ادركه عن وجه العموم بحداسه )

 

 المطلب الثاني : االدلة الفعلية 

 البصمة  

قد يعتقد البعض ان ظهور بصمات االصابع هو وليد الحضارة الحديثة ولكنها في الحقيقة خلقة  

مع االنسان واكتشفت فيه ولم يخترعها احد اال انها من حيث االستخدام تعود الى العصور 

القديمة وتعتبر طبعات االصابع من الوسائل االكيدة  والقوية في التحقيق والتعرف على هوية  

االنسان وهنا تكمن اهميتها مقارنة بالوسائل االخرى المتبعة للتعرف على المجرمين  وشخصية

ويمكن تعريف البصمة بانها الطبعات التي تتركها االصابع عند مالمستها سطحا مصقوال وهي  

كما عرفها ايضا الدكتور قدري الشهاوي  ( 3ال تشابه اطالقا حتى في اصابع الشخص الواحد )

لبارزة التي تحاذيها خطوط اخرى منخفضة تتخذ اشكاال مختلفة على جلد  بانها الخطوط ا

( وكما ذكرنا سابقا ان  4اصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى اصابع وباطن القدمين )

طبعات االصابع  تعد مظهر من مظاهر اعجاز الخالق فهي بطاقة شخصية اودعها هللا تعالى  

الطفل فان   دشخص وهو جنين في بطن امه وعند ما يولفي اطراف االنسان اذ تتكون عند ال

الخطوط الحليمة للطبعات تكون اكتملت نهائيا وهي بذلك تبقى محافظة على شكلها وكافة  

الوفاة والجدير بالذكر ان طبعات االصابع تتكون تحت الجلد وتبقى   دخصائصها الى ما بع

اي خدوش او حروق فأنها سرعان ما  طوال بقاء الطبقة الجلدية نفسها حتى وان اصاب الجلد 

الى حالتها االولى وبكافة خصائصها والتغيير الوحيد الذي يطرا عليها هو نموها مع   دتعو

 (5) ماالصابع لكن دون حدوث اي زيادة او نقصان وهي مميزة للشخص حتى في حالة التوائ

 .  498( احمد فتحي سرور ، مرجع سابق ن ص1

 .   411رجع سابق ، ص ( هاللي عبدهللا احمد ، م2

(فرح بن هالل ابن  محمد العتبي ، بصمات االصابع واشكاالتها في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون ، رسالة مقدمة استكماال  3

،   2009 العربية للعلوم االمنية ، كلية الدراسات العليا  قسم العدالة الجنائية ، الرياض ، للحصول على درجة الماجستير ، جامعة نايف

 17ص

 .   38, ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1( طه كاسب الدروبي ، المدخل الى علم البصمات ، ط4

( كوثر احمد خالد ،االثبات الجنائي بالوسائل العلمية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة صالح الدين ،  5

 .   281، ص  2007العراق ، 
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 المبحث الثالث  

 مبدأ المشروعية
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 يشابهه 

 المطلب الثاني : مشروعية االدلة القولية  

 المطلب الثالث : مشروعية االدلة الفعلية  
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 المبحث الثالث 

 مبدا المشروعية  

 : مفهوم مبدا المشروعية وتمييزه عما يشابهه   المطلب االول 

احترام القانون من االصول الدستورية   بمبدأيعتبر مبدا المشروعية الجنائية او ما يعرف 

الكبرى في نظام الدول الديمقراطية وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي  

تصدره السلطة المختصة وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية او الدكتاتورية  

العام ومفادها ان ال جريمة وال عقوبة ال بنص   وتعتبر الشريعة الجنائية فرع من ذلك االصل

واذا ال يمكن توجيه اتهام بشخص ما الرتكابه فعل معين ما لم يكن منصوص على تجريم هذا  

( وبالرغم من ان هذه  1الفعل في القانون كذلك ال يمكن توقيع العقوبة مالم تكن محددة من قبل )

  يال تكف عليها كل التشريعات الجنائية  اال انها  القاعدة تمثل احدى الركاز االساسية التي تقوم

وحدها لحماية حرية االنسان في حالة القبض علية او حبسة او اتخاذ االجراءات االزمة 

تدعيم هذه القاعدة الدستورية بقاعدة ثانية تحكم تنظيم   الضروريلمحاكمته لذلك كان من 

رام الحقوق والحريات الفردية وهذه  االجراءات التي تتخذ ضد المتهم بطريقة يضمن بها احت

مشروعية الدليل وهي تعني ضرورة اتفاق  القاعدة سميت بالشرعية االجرائية او قاعدة 

( وبما ان قاعدة  2االجراء مع القواعد القانونية واالنظمة الثابتة في وجدان المتحضر )

نية نجد ان المشرع مشروعية الدليل الجنائي تعني ضرورة اتفاق االجراء مع القواعد القانو 

من الدستور بقولة ال يتابع احد وال يوقف او يحتجز ال   47الجزائري نص على هذا في المادة 

فان   م( وترتيبا على ما تقد 3في الحاالت المحددة في القانون وطبقا لألشكال التي نص عليها )

ذه االخيرة هي  قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تغاير قاعدة الشرعية الجنائية ولكن تضل ه 

( لذا يجب على القاضي الجنائي اال يثبت توافر سلطة  4الحل الذي تتفرع منه كل القواعد )

الدولة في عقاب المتهم اال من خالل اجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات وال يحول دون  

ر كذلك هذه االدلة مشبوه وان كان االم تذلك ان تكون االدلة ثابتة في حق المتهم طال ما كان 

 (5فهل ينطبق هذا القول على البراءة ؟ )

 

 .  519( مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص1

 .   309-308،ص ص  1(احمد ابو القاسم ، الدليل الجنائي المادي ودورة في اثبات جرائم الحدود والقصاص ، ج2

 .  521-520( مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص ص3

 .  307ق ، ص( احمد ابو القاسم ،مرجع ساب4

524-524-522( مروك نصر الدين ، مرجع سابق ، ص ص5  
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 المطلب الثاني : مشروعية االدلة القولية 

 

 االعتراف  -1

االعتراف قد يكون شفويا او مكتوبا وكالهما كافي في االثبات غير ان االعتراف  -شكلة :

كتابة اقوى من االعتراف الشفوي إلنكاره احيانا واالدعاء  بانة اخذ تحت الضغط او تهديد  

والقانون لم يتطلب شكال معينا في االعتراف مكتوب فقد يكون بخط اليد او على الة كاتبة او  

 ( 3واجوبة او حديث مسترسل شريطة ان يتوقع من المعترف على اقواله )في صورة اسئلة 

 :   انواعه

 من حيث السلطة التي يصدر امامها   -أ

االعتراف القضائي : هو ذلك االعتراف الذي يصدر من المتهم امام احدى الجهات   -1

( فاذا كان امام قاضي التحقيق يكون  4القضائية اي يصدر امام المحكمة او قضاء التحقيق )

أ . ج بعد ان يتحقق مثول المتهم لدية  ( ق .  108-100امام استجواب المتهم وقف المواد من )

ألول مرة عن هديته ويحيطه علما بالواقعة المنسوبة الية ويبن له انه حر باألدالء او عدم  

( وقد يكون  5ستجواب )االدالء وانه حر باختيار محامي وبدون كل هذا في محضر اال

ق . ا . ج كما يجوز   224االعتراف امام قاضي الحكم وبعد استجوابه وفق نص المادة 

اء سير المرافعة ان يعرض على المتهم ادلة االثبات ويقبل مالحظاته ويمكن  في  للرئيس اثن

رأى ان جميع هذه االدلة كشف امره وهذا ما نصت علية  هذه الحالة ان يتعرف المتهم اذا ما 

االعتراف القضائي هو الذي يتم امام قاضي المحكمة و اما ق . ا . ج وبالتالي فان  302المادة 

 . امام قاضي التحقيق 

 

 .  498ص،   1979، دار انهضه العربية ، القاهرة ،  1(احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون االجراءات الجنائية ، ج1

 .  811(هاللي عبدهللا احمد ، مرجع سابق ، ص2

 

 25، ص 2011(محمد علي سكيكر ، ادلة االثبات الجنائي ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 3

 .   254، ص 1990( عبد الحميد الشواربي ،البطالن الجنائي ، منشاة المعارف ، القاهرة ، 4

 .  254ائي ، منشاة المعارف ، القاهرة ، ص(عبد الحميد الشواربي ، البطالن الجن5
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االعتراف القضائي : فهو ذلك االعتراف الذي يصدر امام جهة اخرى غير جهات القضاء 

مثلما اذا صدر امام النيابة او في تحقيق اداري او امام احد االشخاص او في امر صادر منه  

 ( 1جيل الصوتي )كرسالة مثال او مكالمة هاتفية وكذلك االمر بالنسبة للتس

االعتراف الكامل : وهو االعتراف الذي يقر فيه المتهم بصحة اسناد التهمة اليه كاملة كما   -2

 وضفتها سلطة التحقيق  

_ االعتراف الجزئي : قد ال يعترف المتهم بالتهمة كاملة وانما بجزء من الوقائع حتى  

 لكمية قليلة من المحظورات( الذي يعترف بحيازته 2يخفف على نفسة العقوبة كالمتهم )

وينكر الكمية الباقية لتخفيف العقوبة او ان بتعرف بمساهمته بوصفة شريكا في  

المساعدة وينفي قيامة بارتكاب السلوك االجرامي المنسوب الية وكما قد يقتصر  

عنه او ان يقر   هاالعتراف على الجريمة في ركنها المادي نافيا مع ذلك مسؤوليت

 (3ة ولكن في صورة تختلف عن التصوير المنسوب الية )بارتكاب الجريم

 

 ب / من حيث الحجية : 

 االعتراف كدليل االثبات : وقد يكون قضائي او غير قضائي وينقسم الى نوعين : -1

 غيرة من ادلة االثبات في قولة  *االعتراف كدليل اقتناع شخصي : وهو الذي يستوي مع 

*االعتراف كدليل قانوني : وهو الذي يتطلبة القانون كمصدر لإلدانة كما هو الحال في جريمة  

 ق. ع  3 41الزنا المادة 

لقد نص المشرع في البعض من الجرائم على اعفاء   -االعتراف كسبب لإلعفاء من العقاب :-2

ق . ع. جرائم   199مادة الجناة من العقوبة اذا اعترفوا بشروط معينه مثال في جرائم التزوير ال

إمن الدولة واالتفاق الجنائي وذلك نظرا للظروف الحدية إلثبات التهمه في مثل هذه الجرائم  

بسبب  الظروف التي تحيط بارتكابها عادة ونظرا للدقة الكبيرة التي تراعي فيها عند االرتكاب  

(4 ) 

 

 .   462، ص 1986طرح ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (محمود نجيب حسني ، شرح قانون االجراءات الجنائية ، 1

 .  259(عبد الرحمن الشواربي ، البطالن الجنائي ، مرجع سابق ، ص2

 .  12( عبد الحميد الشواربي ، البطالن الجنائي ، مرجع سابق ، ص3

 .  12( سامي صادق المال ، مرجع سابق ،ص4
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 شروطه :  

على الكالم لكن من الصعوبة احباره على قول الحقيقة وليس كل  يقال انه من السهل ارغام شخص  

اعتراف صحيح وصادق بل كثيرا ما تحيط به الشبهات  والريبة لكونه جاء نتيجة اضطراب عقلي او 

تأثير مادي او معنوي او مستند على اجراءات باطلة ولذلك يشترط لصحة االعتراف الشروط التالية 

: 

قصد باألهلية االجرائية االهلية لمباشرة نوع من االجراءات على نحو يعتبر  االهلية االجرائية : ي-1

هذا االجراء صحيحا ومنتجا األثارة  القانونية مناطها فهم ماضيه االجراء ومكان تقدير اثارة  

 وبالنسبة للمعترف تقوم هذه االهلية على شرطين وهما :

لدية االدراك والتميز وقت االدالء باالعتراف   *ان يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة وان يتوفر 

( فال يعتد باعتراف صادر  1اي ان تكون له القدرة على فهم ماهيه أفعاله  وطبيعتها  وتوقع اثارها )

عن مجنون حتى ولو كان وقت الجريمة متمتعا بقواه العقلية وال عبرة كذلك باعتراف قد يصدر تحت  

 (2طيسي او تأثير نفساني )تأثير مسكر او مخدر او تنويم مغنا

االختيار : يقصد بذلك قدرة الشخص على توجيه نفسة الى عمل معين او االمتناع عنه   و حرية -2

واالعتراف الذي يعول علية في مجال االثبات يجب ان يكون صادرا عم ارادة حرة وواعيه وعلى  

بموضوع الدعوى الموجهة هذه  هذا االساس يشترط ان يكون المتهم قد ادلى باعترافه وهو على علم 

 (  3به متمتعا بحرية االختيار )  رومدرك لمعنى ما يق

والعوامل التي يمكن ان توثر على حرية شخص هي اما عوامل ذاتيه تأثير مادي او عوامل 

ذات تأثير معنوي وتتمثل العوامل ذات تأثير المادي في استعمال العنف والذي يعد اشد انواع  

لذي يقع على المتهم ويوثر على اعترافه وطالما استخدم خصوصا في  االكراه  المادي ا

المراحل االولى من التحقيق باإلضافة الى االستجواب المطول ولذلك احاطة المشرع  

( من قانون االجراءات الجزائية على وجوب  52الجزائري بضمانات لحماية المتهم في المادة )

ستجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة ان يصمن كل ضابط للشرطة القضائية محضر ا

مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة الذي اطلق صراحة فيها او قدم  

 الى القاضي المختص واخيرا استخدام الكلب البوليسي . 

 

 

 .   12(عدلي خليل ، مرجع سابق ، ص 1

 .  9-8، ص ص 1999،منشأة المعارف ، االسكندرية ، الفقي ، ضوابط االثبات الجنائي (عمروا عيسي 2

 .   64(عدلي خليل ، مرجع سابق ، ص 3
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اما العوامل ذات التأثير المعنوي فتتمثل في الوعد وذلك ببث االمل لدى المتهم بتحسن مركزة 

القانونية  مثال ومن ثمة قد يعترف على نفسة اعتراف غير حقيقي والتهديد تحليف المتهم اليمين 

باعتبار ذلك اعتداء على حريته في الدفاع عن نفسة وبشرط هنا ان تكون هناك رابطة سببية  

 ( 1متعدمة فال مانع من التعديل على هذا االعتراف )

 الصراحة والوضوح : يجب ان يكون االعتراف صريحا وواضحا ال لبس فيه وال غموض  -3

 ة فال ينتج مثال من هروب المتهم او تغييبه او تصالحه  و اال فانه ال يمكن ان يكون دليال لإلدان

 مع المجني علية على تعويض معين كما ينبغي ان ينصب على الواقعة االجرامية محل المتابعة  

 ال على مالبستها المختلفة فتسليم المتهم مثال بأنه كان موجود في مكان الجريمة في وقت  

 وقوعها او بأنه يحرز سالحا من نفس النوع للذي وقعت به الجريمة كل ذلك ال يعد اعترافا  

  (2كما يشترط ان يأتي بعبارات واضحة وغير قابلة للتأويل )

 الشهادة  -2

 شكلها :

الشهادة المكتوبة وهي عبارة عن اجابة على مجموعة من االسالة وكانت شائعه في   -1

تتميز بالدقة اال ان لها مساوئ كثيرة اذ انها جامده غير   القرون الوسطى وهي ان كانت

 كافيه او معبره مما ادى الى هجرها  

الشهادة الشفوية  وهي الشهادة الحقيقية امام القضاء التي تسمح للقاضي بتقدير شخصية   -2

الشاهد من خالل اشاراته وتعبيرات وجهه ويالحظ انه في حالة استعانة الشاهد  

ذاكرته بعد استئذان القاضي فأنها تبغى ايضا شهادة شفهيه وكذلك بمذكرات لمساعدة  

 (3الحال في اداء االبكم شهادته )

 انواعها  

الشهادة المباشرة : وهي النموذج االصلي في هذه الصورة يتلقى المحقق   -أ

بينهما وسيط فالشاهد هنا هو الذي   دالمعلومات من الشاهد مباشرة حيث ال يوج 

ادرك بنفسه الوقائع محل التحقيق اي انه عايش الواقعة ولذا فانه يرويها كما  

تقدمها له ذاكرته وعند سماعها يسترجع الوقائع من ذاكرته ويعيد بناءها امام  

 المحقق 

 92-91، ص ص2009ئر ،  ، دار الهومة ، الجزا 2محاضرات في االثبات الجنائي ، ج (مروك نصر الدين ، 1

 .   8ص(عمروا عيسى الفقي ، مرجع سابق ،2

 .   37-36، ص ص  2002(ابراهيم ابراهيم الغماز ، الشهادة كدليل اثبات في القرار الجنائي ، عالم الكتب ، القاهرة ، 3
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الشهادة غير المباشرة : الشهادة على الشهادة فيشهد الشاهد بها سمع رواية عن   -ب

سميت شهادة سماعيه ويجب ان يكون الغير قد ادركها بنفسه  غيره ومن ثم 

)أ( يقول انه قتل   فالشاهد الذي يدلي بالواقعة لم يشهدها ذاته فمثال الشاهد سمع 

)ب( فالشهادة هنا تكون مباشره فيما يتعلق بهذه االقوال ولكن اذا سمع الشاهد  

فالشهادة تعتبر مباشرة فيما  شخص يدعي )ا( يقول بانه رأى )ب( يقتل )ج( 

 ولكنها غير مباشرة فيما يتعلق بواقعته القتل ذاتها   يتعلق باألقوال )ا(

وكلما زاد الوسطاء ادى ذلك الى االبتعاد التدريجي عن الواقعة والشهادة هنا تنصب على ذات  

 (1الواقعة وتنسب الى الشخص معين بالذات ويمكن التحري عنها وعن مدى صدقها )

الناس وتتبادله االلسن دون ان تنسي الى اصل  الشهادة بالتسامع :وهي شهادة بما يتسامعة  -ج

مصدر معين وال تنصب هذه الشهادة على الواقعة المراد اثباتها بالذات بل على الرأي الشائع  

لدى جماهير الناس عن هذه الواقعة فهي ال تعتبر دليال وال يجوز ان يستمد القاضي منها  

 (2)اقتناعه 

الواجب توافرها في الشهود : لقد قام الفقه والقانون والقضاء تحديد جملة من   الشروط -أ

الشروط الواجب توافرها في الشهود حتى يكونوا يحق عيون واذان للقاضي وهذه  

 الشروط هي : 

التمييز واالدراك يقصد بالتميز قدرة الشخص على فهم ماهيه الفعل وطبيعة وتوقع االثار  -1

( وتوجد ثالثة عوامل من الممكن ان تؤثر في قدرة الشخص على  3شأنه احداثها )التي من 

 (  4التميز وهي صغر السن والشيخوخة المتقدمة وللمرض العقلي )

 

 

 

 .  37-36( ابراهيم ابراهيم الغماز ، مرجع سابق ، ص ص1

 . 37_36( ابراهيم ابراهيم الغماز ، مرجع سابق ، ص2

 .  48-41احمد ، مرجع سابق ، ص ص(هاللي عبد هللا 3

 .  125ص ،  1931، دار العلم للجميع ، القاهرة ،   2( جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائية ، ط4
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حرية االختيار : الحرية هي مقدرة االنسان على تحديد الوجه التي تتخذها ارادته اي مقدرته  -2

على دفع ارادته في الوجهة التي يعينها من الوجهات المختلفة التي يمكن ان تتخذها وال يخف  

 قام  على احد اهمية االقوال التي يدلي بها الشاهد بحريه واختيار وهو ال يكون في حالة ما اذا 

الشاهد بأداء شهادته وهو في حالة غيبوبة ناشئة عن تعاطي مخدرة او مسكرة وهو ما يفقده  

الشعور واالختيار كليا او جزئيا وكذلك اذا كانت هذه الشهادة تحت تأثير االكراه ألنه يؤدي  

 ( 1الى سلب ارادة الشاهد واالنحراف في الوعي وضعف سيطرة الشخص على ارادته )

ن القانونية : يقصد باليمين القانونية ان يتخذ الشاهد هللا تعالى رقيبا على صدق  حلف اليمي-3

شهادته ويعرض نفسة لغضبة وانتقامه اذا كذب فيها وهي تهدف الى جلب انتباه الشاهد الى  

خطورة واهمية االقوال التي سيدلي بها وهذا ما جعلة حريصا على قول الحق كما تهدف كذلك  

ق . إ. ج   277الى مصاف االدلة التي يعول عليها القانون وقد نصت المادة الى رفع الشهادة 

على الزامية ان يردي الشاهد اليمين القانونية حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها في  

من نفس القانون وقد استقرت المحاكم الفرنسية على الحكم ببطالن الشهادة اذا حلف   93المادة 

بدال من عبارة ))كل الحق (( ألنه قد يخفي جزءا من الحقيقة  او اذا  الشاهد ان يقول الحق 

حلف بأن القول ))كل الحق (( ولم يقل عبارة )) وال شيء غير الحق (( ألنه قد يقول الحقيقة  

 (2ولكنه يضيف لها شيئا غير حقيقي )

حياد  عدم تعارض صفة الشاهد مع اي صفة اخرى في الدعوى : يجب ان يتمتع الشاهد بال-4

التام ومن ثم يجب ان ال تتعارض صفته كشاهد مع اي صفه اخرى في الدعوى وتشمل هذه  

الفكرة القاضي ووكيل الجمهورية وامين الضبط في نفس الدعوى والمحلفين والمترجمين وذلك  

حتى يتمكنوا من اداء المهمة المعهودة بها اليهم بعد تحيز وبذهن خال من كل مؤثر شخصي  

 ( 3وا بدورين في آن واحد )وحتى ال يقوم

الشروط ال اجب توفرها في الشهادة : باإلضافة  الى ما يشترط الفقه في الشهادة من ان   -ب

يكون موضوعها واقعه معينه وان تكون هذه الواقعة المراد إثبات متعلقة بموضوع  

الدعوى ومتجه فيها وجائزة القبول وان يكون موضوع الدعوى واقعه متنازع عليها  

 وان تودي في مواجهه الخصوم    يشترط في الشهادة ان تؤدى شفويا

 

 .   846( هاللي عبدهللا احمد ، مرجع سابق ، ص 1
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شفوية الشهادة يجب ان تؤدى الشهادة شفويا امام المحكمة وان تستمع المحكمة بنفسها  -1

ة وان تناقش شفويا الشهود وان تمكن سائر الخصوم كشفهم حتى يمكنها ان تقدر  لهذه الشهاد

هذه الشهادة تمام التقدير فالقاضي يستعمل في تحصيل عقيدته على الثقة التي تولى بها  

اقوال الشاهد او ال توحي بها والتأثير الذي تحدثه هذه االقوال في نفسة وهو ينصت إليها  

المحكمة التي فصلت في الدعوى االستماع للشهادة من الشاهد  مما يبني عليه انه على 

مباشرة الن التغرس في حالته النفسية  وقت اداء الشهادة مراوغاته واضطراباته وغير ذلك  

 ( 1هو الذي يعين القاضي على تقدير اقواله حق قدرها )

 

شهادته في مواجهه الخصوم   ةمن الضروري ان يقوم الشاهد بتأدي وجاهيه الشهادة :-2

 ( 2حتى يتمكنوا من سؤال الشاهد ومناقشته فيما يدلي به )
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 :مشروعية االدلة الفعلية   المطلب الثالث

 البصمة  

بما ان البصمة تعد حاليا من االدلة المهمة في االثبات الجنائي فال بد من االنتباه حيث مكان  

حدوث الجريمة السيما عند لمس االشياء التي يكون من المحتمل تواجد البصمات عليها لهذا  

لمؤثرات التي قد تعرضها للتلف يجب ان نجري البحث عليها بعناية وحذر واالبتعاد عن كل ا

وقد تكون البصمات المتروكة في مكان الحادث ظاهرة ونستطيع رؤيتها بالعين المجردة وهنا  

يمكن تصويرها في الحال لضمان سالمتها اما اذا كانت هذه االثار غير مرئية وخفية فيجب  

 ( 1االظهارها )اوال ان تظهر وذلك من خالل اتباع طرق واساليب خاصة 

 خصائص بصمه االصابع  

لقد باتت بصمة االصابع من اهم االدلة في مجال االثبات الجنائي اضافة لغيرها من البصمات  

فلقد اثبتت البحوث العلمية والدراسات الطبية ان بصمات االصابع تتميز بصورة عامة  

الوفاة الى ان تتحلل   د لخصائص رئيسة فهي تتكون لدى االنسان قبل والدته وتبقى الى ما بع

خاليا الجسم بكاملها كما انها تمتاز بعدم تطابق بصمتين لشخصين مختلفين او اصبعين ولو  

لشخص واحد ومن جهة اخرى فهي تمتاز بميزة الثبات وعدم قابليتها للتغيير اذا ثبت علميا اذا  

طوط الحليمة بل  اصيبت الطبقة الخارجية من الجلد بحروق او جروح فأنها ال تؤاثر على الخ

سرعان ما تعود الى الظهور مرى اخرى بنفس اشكالها االصلية كما ثبت علميا عدم تأثر  

 (2البصمات بعامل الوراثة حتى في حاالت التوائم الذين ينتمون لبويضة واحدة )

 

 

 .   44فرح بن هالل ابن محمد العتيبي ، مرجع سابق ، ص( 1

المادية والبيولوجية لمسرح الجريمة واوجهه داللتها ، كلية علوم االدلة الجنائية ،   ( ناصر عبد العزيز النويصر ، االثار2
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 الخاتمة 

 اقتناعه بالحكم الذي ينتهي اليه  الدليل هو الواقعة التي يستمد منه القاضي البرهان على اثبات  

وعلة الترجيح هذا التعريف تعود لمرحلة الحكم باعتبار المرحلة الحاسمة التي تقرر المصير 

 النهائي في الدعوى الجنائية وتفصل بين 

االدلة و البراءة وذلك اما بتحقيق حاله اليقين لدى القاضي فيحكم باإلدانة  او ترجيح موقف  

بالبراءة والمحور في ذلك كله هو الدليل الجنائي وهذا ما ذهبت به احدى  الشك لديه فيحكم 

الفرقة الجنائية االولى رقم   26/6/1984القرارات المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

الدليل هو البينة او الحجه التي يستمد منها القاضي البرهان على اقتناعه   34186الطعن 

ون الدليل مباشر كاالعتراف وشهادة الشهود وتقرير الخبرة او غير  بالحكم الذي يصدره قد يك

كالقرائن اما قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تعني ضرورة اتفاق االجراء مع القواعد  مباشر 

من الدستور بقولة ال يتابع احد   47القانونية نجد ان المشرع الجزائري نص على هذا في المادة 

الحاالت المحددة في القانون وطبقا لألشكال التي نص عليه وترتيبا  وال يوقف او يحتجز ال في 

فان قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تغاير قاعدة الشرعية الجنائية ولكن تضل هذه   م على ما تقد

االخيرة هي الحل الذي تتفرع منه كل القواعد  لذا يجب على القاضي الجنائي اال يثبت توافر  

متهم اال من خالل اجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات وال يحول  سلطة الدولة في عقاب ال

هذه االدلة مشبوه وان كان االمر    تدون ذلك ان تكون االدلة ثابتة في حق المتهم طال ما كان

   كذلك فهل ينطبق هذا القول على البراءة ؟

اجراءات   استناده الى اجراءات صحيحه : يجب ان يكون االعتراف الصادر من المتهم نتيجة

صحيحه فاذا ما كان االعتراف وليد اجراء باطل فانه وللتعديل علية من عدمه ينبغي على  

المحكمة بحث الرابطة بينه وبين االجراء الباطل جاء بعد ان زال كل مؤثر من ناحيته فقي  

ناد  الحالة االولى اي حالة ما اذا كان االعتراف مترتبا عن االجراء الباطل فانه ال يجوز االست 

 .  علية من اجل الحكم بإدانة المتهم
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