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 الدعاء
 ربنا ال عمم لنا إال ما عممتنا إنك أنت العميم الحكيم

 الميم عممنا ما ينفعنا وأنفعنا بما عممتنا وزدنا عمما

 ا وعمال متقبالالميم إنا نسألك عمما نافعا ورزقا طيب

 الذات يطان وحبغرور والرياء ووسوسة الشالميم إنا نعوذ بك من ال

 آمين يا رب العالمين

 

 



 شكر وعرفان
إتماـ ىذا البحث، ونشكره أف سيؿ إخراجو، فيو أىؿ  لنا يسر نحمد اهلل جّؿ وعبل الذي

سداة والسراج الحمد والشكر، ونصمي ونسمـ عمى رسوؿ اهلل الرحمة الميداة والنعمة الم
 المنير، وعمى آلو وصحبو ومف تبعو بإحساف إلى يـو الديف.

كبار ألستاذتنا الكريمة الدكتورة تياب نادية، التي أعطتنا  ال يسعنا إال أف نقؼ وقفة إجبلؿ وا 
رشادنا إلى الصحيح في منيج البحث  مف وقتيا الثميف، والتي لـ تدخر جيدا في توجيينا وا 

 ، شاكريف ليا كؿ الشكر عمى صبرىا معنا وسعة خاطرىارغـ مشاغميا الكثيرة

 فدمت قبسا منيرا في طريؽ طمبة العمـ

 جزاؾ اهلل خيرا

ونشكر كؿ أساتذة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري، باألخص رئيس 
ؿ" "زرورو ناصر" ورئيس مكتبة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية "إدرنموش نبي القسـ األستاذ

 إعداد ىذه المذكرةدتيما لنا في لمساع

األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة الذيف قبموا قراءة  كما نقدـ شكرنا الكبير إلي
ثرائيا، فميـ كؿ ومناقشة ىذه المذكرة بي  والتقدير. االحتراـدؼ تحسينيا وا 

د معمري، ومكتبات كما ال يفوتنا أف نشكر كؿ العامميف في مكتبة كمية الحقوؽ لجامعة مولو 
الكميات اآلتية: البويرة، بودواو، المكتبة المركزية لوالية الجزائر، المكتبة الرئيسية لممطالعة 

 العمومية لوالية تيزي وزو عمى المساعدات القيمة التي قدموىا لنا.

 

 



   

 إىداء

 
وحـر  ،يإنارة طريق الفضؿ بعد اهلل سبحانو وتعالى فيأىدي ثمرة جيدي إلى مف كاف لو 

ما بقي في حياتي وقاـ بتشجيعي وأنا أقـو سو ليعطيني، إلى مف أتعب نفسو ليريحني نف
 حفظو اهلل وأطاؿ في عمره أبي بتحقيؽ إحدى أمنياتو،

قمبيا أوؿ صوت يسمع ومف دفئ بطنيا أوؿ مأوى ومسكف، إلى  نبض إلى مف جعؿ اهلل مف
تيا لتنير حياتي وعممت المستحيؿ مف مف جعؿ اهلل الجنة تحت أقداميا وأطفأت شمعة حيا

 حفظيا اهلل وأطاؿ في عمرىا أمي ،أجؿ نجاحي

 الدنيا... إال بوجودىـ وقربيـ موإلى مف ال تح

 لياس وفريدإخوتي إ

 إلى مف جمعني القدر بيـ وأحببتيـ وأحبوني

 أصدقائي وصديقاتي أصحاب القموب النقية

 ليديةعيد ولد سبالخصوص زميمتي في إعداد ىذه المذكرة و 

 

 

ةيليم



 

 إىداء
 

مثمي األعمى والدي  ،ألجمي ولـ يبخؿ عمي يوما سخر حياتو أىدي ىذا العمؿ إلى الذي
 العزيز

 منبع القوة و اإللياـ أمي الغالية  ،إلى التي رافقني دعائيا في كؿ وقت

 قمبي إخوتيلى مف ليـ في القمب محبة تفوؽ إ

لى كؿ عائمتي  لي مف جمعتني بيـ األقدوا   ار وا 

لى صديقتي وزميمتي في إعداد ىذه المذكرة، بف نوناس ليمية  وا 

 . المذكرةىذه  إعدادفي د   يب أو مف بعيوكؿ مف ساىـ مف قر 
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يتضح في  ،ة عمى األرضإذ جعمو أرقى المخموقات منزل ،كرموو  خمؽ اهلل عز وجؿ اإلنساف
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  ُّ  :عبلقولو جمى و 
 (1).سورة اإلسراء 70 َّ ين ىن نن من زن  رن مم

فأوؿ جريمة ارتكبيا اإلنساف ىي القتؿ بقتؿ  ،ف عمى وجو األرضيمة بظيور اإلنساظيرت الجر  
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت مخ جخ مح حج  ُّ  :و تعالىلقول "ىابيؿ"ألخيو  "بيؿقا"

 نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 حب  جب هئ مئ خئحئ جحجئ مج يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 (2).سورة المائدة َّ حس جس  مث هت مت خت حت جت هب مب خب
ترتكب مف ، ع عف عمؿ مخالفا ألحكاـ القانوفشخص بعمؿ أو امتنايقصد بالجريمة قياـ  

قد ترتكب مف شخص أو عدة و  ،أطريؽ الخططريقة عمدية أو عف طرؼ شخص بالغ أو قاصر ب
 أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المرجو.  أشخاص يساىـ كؿ منيـ بدوره مف

 قة بعد البحث عنياالحقي إلىالوصوؿ و  الدولة في متابعة الجاني ؽوقوع الجريمة ينشأ حب
عمى ىذا النحو ىو العصب الرئيسي الذي يقود القاضي إلى إصدار  فاإلثبات ،ثبوتيا باألدلةو 

 (3).أو البراءة باإلدانةالحكـ 

ي فعؿ مجـر بوصفو إدانة شخص دوف أف تثبت مساىمتو ف إمكانيةعدـ  باإلثباتيقصد 
أو ىو كؿ ما يؤدي إلى  ،مة في حقوجتماع كافة أركاف الجرييثبت كذلؾ او  ،فاعبل أو شريكا

واف  ،يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتيا إظيار الحقيقة فالحكـ عمى المتيـ في المواد الجنائية
 .المتيـ ىو المرتكب ليا

                                       
 مف رواية ورش. مف المصحؼ الشريؼ،، سراء( مف سورة اإل70آية رقـ) -  1
 .(مف سورة المائدة29(،)28(،)27آية) -  2
دار ىومة  ، النظرية العامة اإلثبات الجنائي،الجزء األوؿ محاضرات في اإلثبات الجنائي، ،نصر الديف مروؾ -  3

 .243ص، 2013الجزائر، 



 مقدمة
 

3 
 

 نتإذ مر بعدة مراحؿ كا، لـ يكف عمى صورتو الحالية الجنائيجدير بالذكر أف اإلثبات  
 يرت بما يتماشى مع حاجة المجتمعثبات تدريجيا ثـ تغؿ اإلئثمرة تطور طويؿ تشكمت معو وسا

االنتقاـ إلى عصر فمف عصر القوة و ، متيا المميزة عمى وسيمة اإلثباتفكؿ مرحمة تركت بص
 (1).األدلةيأتي العصر الحالي المسمى بعصر و ، ثـ عصر األدلة القانونية، آلليةاحتكار ا

كما  ،وبالقيـ السائدة في المجتمعات ،وثقافية وامؿ سياسية واجتماعيةبع الجنائيتأثر اإلثبات 
 التقدـ في الدولة.تأثر بدرجات النمو و 

والتي  البدائيةتأتي أوليا المجتمعات  ،ور القديمة مر بثبلثة مراحؿ ىامةفي العص فاإلثبات 
                                                                                                                                          .ديتجاه المعتإدة فعؿ مماثمة عتداء يقع عمى أحد األفراد أو الماؿ يولد لديو ر إأي تميزت بالقوة و 

 الحؽ وتحميو.  تنشئف قوة الشخص أو 

ثبات الحؽ و  قتناع ال يحكمو ال العقؿ وال ذا اإلىو ، قتناع الشخصيعمى اإل ءايكوف بناا 
أف  البدائيأدرؾ اإلنساف  إذ ،طويبلدـ لكف ىذه الحالة لـ ت ،يةالقوة البدنمنطؽ بؿ تحكمو الغريزة و ال

 (2).لذا بدأ يبحث عف بديؿ يحتكـ إليو ،ثير مف النفعالضرر الذي يعود إليو أكبر بك

فترة كاف ألف اإلنساف في تمؾ ال، تظير أي وسيمة مف وسائؿ اإلثبات في ىذه المرحمة لـ 
 عتمادا عمى قوتو البدنية. إ يمحيو بنفسوأ حقو و ينش

تربية و  ت التي تمارس الزراعةالمجتمعا وىي ،في المجتمعات القبمية الجنائيتميز اإلثبات 
عد اعتداء عمى ي فاالعتماد عمى الفرد في قبيمة ،حؿ انتقاـ الفردم القبيمة الحيوانات بحؿ إنتقاـ

تنزؿ العقاب عمييـ تراقب سموكاتيـ و و  أفعاليـاآللية تنظر إلى  أف االعتقادقد ساد و  ،القبيمة بأكمميا
 (3).أذنبوا إف

                                       
 .167ص ،مرجع سابؽ نصر الديف مروؾ، -1
 .09،ص2011،رالجزائ التوزيع،دار األمؿ لمطباعة والنشر و  القرائف القضائي، مسعود زبدة، -2
 .08ص  ،ف.س.د، دار اليدى، الجزائر أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف، ،فرح مناني -3
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نب بحيث كاف يعتقد أف القوى الغيبية تتدخؿ لمعاقبة المذ ،ؿ اإلثباتئنعكس ذلؾ عمى وساإ 
القوى  ىي دعوةاليميف و لذا ظيرت وسائؿ إثبات خاصة نذكر منيا ، الذي ال يريد االعتراؼ بذنبو

 ر.س بالشكاف كاذبا فيي دعاء عمى النف إذاعقابا ذنب تنزؿ بالمالغيبية بأف 

ىي وسيمة أخرى مف وسائؿ اإلثبات يخضع لو مف يشتبو في باإلضافة إلى االبتبلء و  
أو مذنبا  بريئاف كاف إاليدؼ منو معرفة المتيـ و ، ا معينا دوف أف يقـو دليؿ ضدهارتكابو جرم

 (1).اإلثباتوسائؿ  الوقتىي في ذات عدة صور و االبتبلء و  ،ى الغيبيةبتوجيو مف القو 

لكشؼ عف أمر مجيوؿ باالستعانة إلى ايدؼ ت لئلثباتكما نجد العرافة كوسيمة أخرى 
ذلؾ عندما تثور الشبية في ارتكاب جريمة دوف أف يكوف في الوسع معرفة الفاعؿ و ، باإللية
 .الحقيقي

ألف اآللية في  ،لمنيـز يقتؿ أو ينفىوا ،بيف شخصيف بارزةفيي م القضائيةأما المبارزة  
تبقى وسيمة إثبات غير مقنعة لكف استخدمت في ىذه المجتمعات أقرت مصيرىـ و اعتقادىـ قد 

 . البدائية

يشبو إلى حد  لئلثباتوفي الحضارات القديمة تطور نظاـ اإلثبات إذ عرؼ العبريوف نظاما 
التشريع العبري ينص عمى عدـ اإلسناد و  ،عاترفتيـ لقاعدة شفوية المرافبعيد النظاـ المختمط لمع

 ثفح ،القرائففي الحكـ لئلدانة عمى اعتراؼ المتيـ وحده أو عمى شيادة شاىد واحد أو عمى 
، وذات الوضع بالنسبة لميند مراعاة الدقة في أقواؿ الشيود ىالسبلـ القضاة عم عميو موسىسيدنا 

الكشؼ عما يخطر في ذىف الشيود عف  ولمقضاة الشيادة واحد،تكتفي لـ  " مانو"،في ظؿ شريعة 

                                       
تقاط إللو زيت أاف يغمس يده بماء مغمي  يتزاـ المبتمإل ذات الوقت وسائؿ اإلثبات منيا: في ىيو بتبلء عدة صور لئل -1

و الغطس في ماء ص أو غلتزاـ بالا و يمصؽ عمى بطنو شيئا محمي في النار،أتزاـ بأف يحمؿ يده إل ،اإلناءشيء بو في قاع 
 .و في ماء نير فإذا نجى أعتبر بريئاأ



 مقدمة
 

5 
 

لتي يقـو بيا المتيـ أو الحركات احالة الجسـ و  ،لوف الوجو ،رة صوتمظاىر ممثمة في نب طريؽ 
 (1).لتقديرية لمقاضيى سمطة االشاىد وىذا كمو يرجع عم

 ،مف اإلجراءات المعروفة في عصرنا فعرفت الكثير ،أما بالنسبة لمحضارات الفرعونية
القضاة بالدفاع أو عمنية غير أف المرافعات تتـ عف طريؽ الكتابة ليبعد تأثر  ةجمسات المحاكمف

يمكف اعتبار حاالت التعذيب و  ،ي القاضي حكمو عف اقتناعو الشخصيبالتالي يبنحالة المتيـ و 
 .المبدألمحصوؿ عؿ اعتراؼ أو المحاكمات اإلليية كاستثناء ليذا 

ىو األصؿ و  الجنائيىي التي تتولى القضاء  كانت المحاكـ شعبية فقد ،أما الحضارة اليونانية
الطابع العاـ في نظاـ اإلثبات غير و  ،رفو التشريعات المعاصرةفي نظاـ المحمفيف الذي تع

 .مقيد)حر(

 (2).يئرة اإلثبات الحر السائد بشكؿ بدافي العصور القديمة يرتكز عمى فك فاإلثباتبالتالي و  

 بات تطورا في القانوف الروماني إذ ىو اآلخر مر بثبلث مراحؿ: كما عرؼ نظاـ اإلث 

لمسمطة  استحواذهأدى ذلؾ إلى  ،قائدهىف األعظـ لشعبو و عد الممؾ الكايففي العصر الممكي 
ر و  ،القضائية لروماف ينظروف إلى الجريمة أنيا كاف او  ،ؿ الجنائيةئتباط القانوف بالديف في المساا 

 .اإلثـوبة بمثابة تطيير لمنفس مف ذلؾ العقو  عتداء عمى اآلليةإ

 (3).اإلثبات في ىذا العصر تشبو الوضع السائد في الحضارات القديمة

ؿ الجنائية عف ئيفصؿ في المسا نتشر فيو القضاء الشعبي الذيإوفي العصر الجميوري ف 
الذي يدلي  كاف االقتناع الشخصيو ، ي تعقد فييا المحاكمات الجنائيةطريؽ المنتديات الشعبية الت

                                       
  رسالةث العممي في مادة الجريمة" البحعتبارات التقميدية التجريـ و "اإلالسياسة الجنائية بيف  ،ييمممسيدي محمد الح -1

، تخصص الدكتوراه  .04ص ،2012،قايد،تممسافكر بمجامعة أبو ب ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسةقانوف،  ، عمـو
 جنائي،القانوف التخصص  الماجستير،مذكرة  ثبات في القانوف الجنائي الجزائري،لئلالنظرية العامة  دليمة فركوس، -2

 .12،ص1994 الجزائر، ة يوسؼ بف خدة،جامع
 .11ص سابؽ،مرجع  مسعود زبدة، -3
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عتراؼ ير اإلتقدوكاف  ،ىو المبدأ السائد في ىذا النظاـ بو القضاة الشعبيوف أثناء التصويت
 .الشيود ة يخضع إلقناع القاضي دوف اعتبارالشيادو 

كؿ محكمة  رأسالقانونية، وكاف عمى  اإلثبات بأدلةالذي تميز  اإلمبراطوريوجاء العصر 
 كإثبات، اإلثباتليـ بعض طرؽ  حددي إذالقضاة،  إلىمات تعمي إصدارتولى حاكـ المدينة، حيث 

كما وضعت قائمة  ضائيةـ االعتماد عمى القرائف الق، وعداألقؿصحة الواقعة بشيادة شاىديف عمى 
 الشؾ. تحمؿال الشيادة، وتقديـ وثائؽ حاسمة مف المدعيف  ألداء األىميةلعديمي 

كف الحصوؿ عميو عف طريؽ ، ويميعد دليبل كامبل األحيافعتراؼ في بعض اإل ماأ 
واليدؼ مف اشتراط بعض القيود ىو حماية المتيميف مف تعسؼ حكاـ المدينة  التعذيب،

 ومساعدييـ الذيف كانوا يشكموف ىيئات قضائية. 

 األدلةتسـ باالقتناع الشخصي لمقاضي، رغـ ظيور إفي ىذا العيد  اإلثبات أفيمكف القوؿ 
 (1)الحر. اإلثباتى ىذا النظاـ طابع القانونية وبالتالي يغمب عم

باستيبلء البربر عمى السمطة وقع تغيير في  اإلمبراطوريةوفي العصور الوسطى وبعد سقوط  
وجوده في حالة تمبس يؤدي  أوعتراؼ المتيـ إلقانونية، فكاف ا األدلةظير نظاـ  إذ اإلثباتنظاـ 
 . إدانتو إلىمباشرة 

 أفالمتيـ، كما  إدانةلشاىديف دليبل كامبل تترتب عنو عتبرت شيادة اإ اإلقطاعوفي عيد 
 أفرادمف ضائية ذه الفترة بنقؿ السمطة القت ىامتاز ا  العكس، و  إثباتتقبؿ  الكتابة دليؿ قاطع ال

 (2)قضاة محترفيف دائميف. إلىالشعب 

لفرنسي ثر القانوف اأالشخصي، و  واإلقناعالحر  اإلثباتبعد قياـ الثورة الفرنسية تـ تبني نظاـ 
 .عمى تشريعات مختمفة

                                       
 .119، 118ص ،سابؽصر الديف مروؾ، مرجع ن -1
 .11ص سابؽ، مرجع فرح مناني، -2
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تسمى مرحمة العممية، حيث  لئلثباتالحديث عف ظيور مرحمة جديدة  إلىتجو غالبية الفقو إ
الدليؿ العممي، ومف وسائؿ  عماؿبإتمعب الخبرة الجنائية دورا كبيرا في تكويف عقيدة القاضي، وذلؾ 

 أجيزة، عمـ الطب الشرعي، ائييكيمالعمـ التحميؿ  ،العممية الحديثة نذكر عمـ البصمات اإلثبات
 (1).التسجيؿ الصوتي

مرحمة الوجود العثماني في  أولياالجزائي الجزائري فقد شيد عدة مراحؿ  اإلثباتنظاـ  ماأ
 أخرى، ولكف ىذا لـ يمنع مف وجود وسائؿ أساسافي الشيادة  اإلثباتالجزائر، فتركزت وسائؿ 

 .وإلقراركاليميف 

لـ يكف ىناؾ قانوف وضعي خاص بالجزائرييف، فظؿ العمؿ  إذلفرنسي، حتبلؿ اتمتيا فترة اإل
، بعدىا عمدت فرنسا عمى وضع نظاميف قضائييف مختمفيف، النظاـ اإلسبلميةالشريعة  بأحكاـ

 ف.مي يطبؽ عمى الرعايا المحمييعمى وجو عاـ، ونظاـ مح األوروبييفالفرنسي المختص في مسائؿ 

غاية  إلى 1941ختصاص القضاء الفرنسي منذ صدور قانوف إوكانت القضايا الجنائية مف 
 .جوىرية في المسائؿ المتعمقة باالختصاص إصبلحاتحدث أالذي  1944 أمرصدور 

حقوؽ  فألغتطبقت فرنسا قوانيف صارمة، كاف اليدؼ منيا توقيؼ الثورة،  1954وفي سنة 
 . الدفاع، وتمتعت الشرطة بسمطات واسعة

خبارهتجواب الشخص حوؿ ىويتو سإقتصر التحقيؽ عمى ا  و    .إليوالمنسوبة  باألفعاؿ وا 

الثورة  إباف ف التشريعات الجنائية والممارسات القضائية في الميداف الجنائيأيمكف القوؿ ب
  (2).نسانيةإالبلبلمشروعية و التسـ بإ

ما بعد استقبلؿ الجزائر لـ تصدر قوانيف جديدة، فظؿ العمؿ بالقوانيف الفرنسية باستثناء 
 اإلجراءات، ظؿ العمؿ بقانوف 31/12/1962يتعارض مع السيادة الوطنية، وبصدور قانوف 

                                       
 .144،145،146ص سابؽ،مرجع  نصر الديف مروؾ، -1
 .159ص ،المرجع نفسو -2
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-66رقـ  لؤلمرالمشرع الجزائري  إصدارالذي صادؼ 1966وانج08لغاية  الفرنسيالجزائية 
-66 وأيضا األمر رقـ (1)متضمف قانوف اإلجراءات الجزائية 1966جوان08المؤرخ في 155
 (2).الذي يتضمف قانوف العقوبات 1966 جوان08ؤرخ في م 156

ينقطع عنو طواؿ مساره الميني،  ي يرتكز عميو القاضي والىو العمؿ الذّ  اإلثبات أفعتبار إب
ستثناء مقيد بنص قانوني في بعض واإلحر  األصؿشؽ منيا يجعؿ القاضي في في البحث و 

لـ تنقطع عف دراستو باعتباره مف  فالبحوث والدراسات والرسائؿ الجامعية األىميةالجرائـ نظرا ليذه 
النظريات تطبيقا في الحياة العممية، ولـ تنقطع المحاكـ عنو يوما واحدا، وىو موضوع ميـ  أكثر
 . ف عف طريقو يتـ الحصوؿ عمى الحؽ المتنازع حولوي ولدارسي القانوف والمتقاضيف، أللمقاض

لذي يظير مف خبللو خي امنيج لمبحث في ىذا الموضوع ىو المنيج التاري أحسفولعؿ 
عتمدنا في دراسة ىذا إيومنا ىذا، كما  إلى اإلنساف خمؽمف  اإلثباتمر بيا المراحؿ التي 

يحمؿ مختمؼ جزئيات الموضوع وتحميؿ النصوص القانونية ىذا  إذالموضوع عمى المنيج التحميمي 
عطيات معمومة لموصوؿ ستدالؿ مف خبلؿ مستداللي الذي يقـو عمى اإلئلالمنيج ال إلى باإلضافة

  .مبيمة أوفيـ عناصر غامضة  إلى

 اإلشكاليةعمى ىذه  لئلجابةالجنائي؟  اإلثبات ألحكاـالمشرع في تنظيمو  مدى توفيؽما 
ضرورة  ،(األوؿالجنائي )الفصؿ  لئلثباتالمبادئ العامة  أولياوجب التعرض لمسالتيف ىامتيف 

 .صؿ الثاني()الف عف الجريمةدلة اإلثبات في الكشؼ أ

 

 

                                       
صادر (، 49)ج.ر.ج.ج،عدد  الجزائية، اإلجراءاتقانوف  يتضمف ،1966جواف 8،مؤرخ في 155-66 أمر رقـ -1

 .متمـو  معدؿ 1966جواف 08بتاريخ
صادر  (،07ج.ر.ج.ج عدد ) تضمف قانوف العقوبات،ي،1966جواف  08مؤرخ في  ،156-66أمر رقـ -2

 .متمـو  معدؿ ،1966جواف08بتاريخ



 

 

 لفصل األولا

 الجنائي لإلثباتالمبادئ العامة  
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ائية منذ لحظة وقوع ز جتقـو عميو قواعد اإلجراءات ي نظرية اإلثبات ىي األساس الذ 
 الجريمة إلى غاية صدور الحكـ النيائي. 

قامة دليؿ و  اإلثبات في المواد الجنائية ىو كؿ ما يؤدي إلى إظيار الحقيقة عمى وقوع ا 
مشروعة تكشؼ عف الحقيقة مما تجعؿ  أدلةعمى صحة إسناد الواقعة لممتيـ مف خبلؿ و  ،الجريمة

 .القاضي يحكـ بناءا عمى أدلة قاطعة

دور و  ،أدلة اإلثباتو  أوعب مف غرضعف اإلثبات المدني في كؿ  الجنائييختمؼ اإلثبات  
لمقاضي المدنية تسعياف إلى تقديـ دليؿ ف الجنائية و ييتا الدعو مإال أف لك ،القاضي في الدعوى

 اقتناعو.تكويف و 

كمما اختمؼ النظاـ السائد المعموؿ بو منو ما يقيد القانوف األدلة  الجنائييختمؼ اإلثبات  
كما ىناؾ نظاـ جامع و  ،لقانوف أطراؼ الدعوى بأدلة معينةومنو ما ال يقيد ا ،المستندة إليو

 .(األول)المبحث ؽ بينيما في بعض األحيافلمنظاميف السابقيف بمحاولة التوفي

 تقؼ في صؼ المتيـ تيالعامة لمقانوف الجنائي ىو مبدأ قرينة البراءة ال مبادئالأىـ  
لتضمف لو حقوقو مف  البشرية لكشؼ عف جريمةالتي توفر كؿ األجيزة المادية و  مواجية الدولةل

تفاقيات والمعاىدات الدولية عمييا في أىـ المواثيؽ واإلالنص  تـقد و  ،عتداء عميياالضياع أو اإل
 أصبحت قاعدة دستورية ال يكاد يخمو منيا دستور أي دولة.و 

 تياـ تحمؿفعمى سمطة اإل ،رتكابو لجريمةلو كاف متيما إلو ة بالشخص ققرينة البراءة لصي 
متناع عف إبعمؿ أو فبمجرد قياـ شخص  ،جمع األدلةإثبات وقوع الجريمة بالبحث والتحري و  عبء

. معنوي( ،مادي ،)شرعي الثبلثة ألركانيا باستيفائياعمؿ مخالؼ ألحكاـ القانوف تقـو الجريمة 
 .)المبحث الثاني(
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 المبحث األول

 الجنائيمفكوم اإلثبات 
 ،المبادرة لمحصوؿ عمى الدليؿىو إقامة الحجة والدليؿ بشكؿ يفيد السعي و  الجنائياإلثبات  

 .ستنباط واقعة مجيولة مف واقعة معمومةالمختصة ليعمؿ بو إلتقديمو لمجية و 

فإذا وقعت  ،الة سكوفأي أف الدليؿ دليؿ ماداـ في ح ،حالتو الحركية في ىو دليؿ فاإلثبات 
نطاؽ اإلثبات و  ،ما يشير إليو كاف ذلؾ إثباتا ستعممو لداللة عمىا  و  تـ تقديمو إلى العدالةعميو اليد و 

ية ئبؿ يتسع إلى سمطات الضبط القضا ،قامة الدليؿ أماـ قضاة الحكـ فقطإ ال يقتصر عمى الجنائي
يؿ تياـ النيابة العامة)وكسمطة اإلو ،اط الشرطة القضائية وأعوانيـ (ستدالالت)ضبجمع اإلبالمكمفة 

ىي تعد السمطات التي تثبت الجريمة منذ لحظة و ،سمطة التحقيؽ)قاضي التحقيؽ(و  ،الجميورية(
 صدور الحكـ.  وقوعيا إلى حيف

 )المطمب الجنائييتعيف الوقوؼ عند تعريؼ اإلثبات  ،الجنائيعند البحث في مفيـو اإلثبات 
 .)المطمب الثاني (الرئيسية التي يقـو عمييا اإلثبات ادئبالم ،األول (

 المطمب األول 

 تعريف اإلثبات الجنائي
وعمى كؿ مف القاضي  ،يةئقضاجوانب فقيية و نب عممية متطورة و جوا الجنائي لئلثبات 

كي يكونوا عمى دراية كافية لما يحدث حوليـ مف  ،أف يكونوا في مستوى ىذه التطوراتالمحامي و 
 تطور في مختمؼ المجاالت.

مية أخذت وىذه األى ،لتبرئة صة في الدعوى العمومية خا الجنائيونظرا ألىمية اإلثبات  
لفرع والقانوني)ا ،قييالف ،يا اإلثبات المغوينم دنجو  الجنائي باتلئلثعدة تعريفات  إلى ظيور

 .(الفرع الثانيدى أيضا إلى تمييز اإلثبات الجنائي عف اإلثبات المدني)أو ،األول(
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 الفرع األول

 الجنائي باإلثباتالمقصود 
ف اؾ مفين ،فجاءت آراءىـ متباينة ،اإلثباتختمؼ فقياء القانوف الجنائي في تحديد معنى إ 

 .ىناؾ مف عرفو قانونا )ثالثا( أخيراؾ مف عرفو فقييا )ثانيا(ثـ ىناو  ،(أوالعرؼ اإلثبات لغة )

 .اإلثبات الجنائي لغة أوال:
ثبات الشيء أي عرفو حؽ ىو إ فاإلثبات .اإلثبات يعني الدليؿ أو البرىاف أو الحجة 
 (1).المعرفة

لصاحبو بعد أف كاف يتراوح بيف ستقرار الحؽ إإذ ىو يؤدي إلى  ،ويسمى الدليؿ ثباتا 
  (2).المتداعييف

 اإلثبات الجنائي فقيا. ثانيا:
يقصدوف بالعاـ  ،المعنى الخاصىما المعنى العاـ و و  يفعرؼ الفقياء اإلثبات عمى معتد 

 ،كاف أماـ القاضي أـ أماـ غيره سواءو  ،كاف ذلؾ عمى حؽ أـ واقعة واءسإقامة الحجة مطمقا 
 زع أـ قبمو. كاف عند التنا سواءو 

كتابة و  الديوفو  إنشاءىاعند الحقوؽ فشمؿ توثيؽ  ،اإلثباتكما توسعوا في إطبلؽ معنى 
فكؿ عمـ ال قيمة لو إال بإثبات  ،وغير ذلؾ مف المجاالت العممية, ،المحاضر والمستندات...

 صحتو. 

يا دتحدلحجة أماـ القضاء بالطرؽ التي ا إقامة "فيو:بمفيومو الخاص  اإلثباتأما معنى 
 .الشريعة عمى حؽ أو واقعة تترتب عمييا آثار شرعية"

                                       
  مذكرة تخرج  الزنا والسياقة في حالة سكر، يالجنائي ومدى تطبيقيا عمى جريمت قواعد اإلثبات سيد أحمد سماعوف، - 1

 .04،ص2004الجزائر ،لمقضاءالمدرسة العميا 
المدرسة العميا لمقضاء،  مذكرة تخرج الجنائي، الشخصي لمقاضي  قتناعدلة اإلثبات عمى اإلخمؼ، تأثير أإمصطفى  - 2

 .08،ص2009الجزائر،
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واه لدى فإذا أثبت دع، وصوؿ المدعي إلى حقو أو منع التعرض لو قيؿ في تعريفو:و  
ا فالقاضي ىن ،ميو مانع حقو أي تعرض لو بغير حؽتبيف أف المدعي عو  ،القاضي بوجييا الشرعي

 يو.يوصمو إلى مدعيمنعو عف تمرده في منع الحؽ و 

ة مطمقة اإلثبات بحجيبت ما يدعيو أماـ القضاء بالحؽ و يتضح ىنا أف المدعي عميو أف يث 
 (1).مقنعة بطرؽ حددىا المشرعو 

 .قانونا الجنائي ثالثا: اإلثبات 
 :ثبلث معانييتضمف اإلثبات القانوني  

ترتب جود واقعة قانونية إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التي حددىا القانوف عمى و  -
 .(2)في الخصوص يقاؿ أنو يقع عبء اإلثبات عمى الخصـو  ،آثارىا

 ،نو بياف العناصر أو الوقائع التي يعتمد عمييا المدعي إلقناع القاضي بوجود الحؽإ -
 الواقعة قد حصمت أو لـ تحصؿ لعبلقة ىذه العناصر أو الوقائع. أو بأف

جود الحؽ أو صحتو أو بقياـ نو النتيجة التي وصؿ إلييا المدعي إلقناع القاضي بو إ -
 .الواقعة اإلجرامية

يتحمؿ إذ يبدأ بتعييف مف يقـو بو و  ،اتفالمعاني السابقة تبيف األدوار التي يمر بيا اإلثب 
 (3).أخيرا بالنتيجة التي يصؿ إليياثـ يمر بدور تقديـ األدلة و  ،عبئو

                                       
سعود بف جامعة اإلماـ محمد  الدكتوراه،ى الجنائية)دراسو مقارنة(،رسالة ، إثبات الدعو رسعبد اهلل سعيد أبو دا -1

 .07،08،ص2013مكة العربية السعودية،عية، الممـ السياسة الشر قساإلسبلمية، 
 التربوية، لؤلشغاؿالديواف الوطني  قواعد وطرؽ اإلثبات ومباشرتيا في النظاـ القانوني الجزائري، ي بف ممحة،ثو غال -2

  .05ص ،2001الجزائر،
 .04سيد أحمد سماعوف،مرجع سابؽ،ص -3
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 الفرع الثاني

 .تمييز اإلثبات الجنائي عن اإلثبات المدني 
يئة تيقديـ األدلة لمقاضي و تيعتمد عمى  إثباتيا الدعوى المدنية فيرؾ الدعوى الجنائية و تشت 

صدار حكمو يف أف تقدـ األدلة في مواجية يويشترط في كمتا الدعو  ،الفرصة لو لتكويف اقتناعو وا 
تمؼ عدا ذلؾ فإف نظاـ اإلثبات الجنائي يخو  ،ينو مف مناقشتيا والرد عميياالخصـ اآلخر مع تمك

عمى و  ،(أوال)أساسا في الغرض مف اإلثباتعف نظاـ اإلثبات المدني في عدة فروؽ جوىرية تتعمؽ 
 .)رابعا( دور القاضي في الدعوىو  ،)ثالثا(وأدلة اإلثبات  ،)ثانيا(ت اإلثبا عبءمف يقع 

 اإلثباتأوال : من حيث غرض  
حؿ بحث ظؿ ىذه الحقيقة متف ال مانع أو  ،يسعى إلى إظيار الحقيقة دائما الجنائي اتاإلثب 

فبل  ،عمى إدانة المتيـ في الدعوىفإذا لـ يقدـ الدليؿ الكامؿ  ،اليقيفإلى أف تصؿ لمبمغ العمـ و 
غاية إلي صؿ كؿ شخص بريء أألف  ،ؿ يجب الحكـ عميو بالبراءةب ،يجوز الحكـ عميو بعقوبة ما

 .قابمة لمشؾغير إثبات إدانتو بأدلة 

ؿ المدنية فإنو يقـو عمى الفصؿ في نزاع بيف طرفي الخصـو عمى ئااإلثبات في المس أما 
 .حؽ يدعي كؿ منيما ممكيتو

 :حيث عبء اإلثبات ثانيا: من 
ما مف إ ،خبر إلى النيابة العامة عف جريمةتباشر الدعوى الجنائية بمجرد وصوؿ التحرؾ و  

 (1).مجيوال لو كافأو أي فرد مف أفراد المجتمع و  ،طرؼ المجني عميو أو الشرطة

 

 

                                       
 .169ص سابؽ، نصر الديف مروؾ، مرجع - 1
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مف ىنا و  ،(1)تياـ في تحريؾ الدعوى الجنائيةؿ التي قيد فييا القانوف سمطة اإلستثناء األحواإب
 .لو كاف محرؾ الدعوى ىو المجني عميوو  فإف عبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ النيابة العامة حتى

طرؼ بأف  بحيث يمتـز كؿ، فإنو يقع عمى الخصـو المدنية ؿئأما عبء اإلثبات في المسا 
الدعي بيا في مواجية الخصـ اآلخر و يثبت الواقعة الم  .حكـ القاضي لمصمحة الطرؼ اآلخر ا 

دوف أف يستطيع الطرؼ يتوقؼ عمى مف يقع عميو اإلثبات و لذلؾ فإف نجاح الدعوى المدنية  
 (2).اآلخر إثبات العكس

 اإلثباتثالثا: من حيث أدلة 
 لمقدمة إليو في الدعوىلحرية في تقديـ األدلة اأعطى القانوف لمقاضي الجنائي كامؿ ا 

 ،ؿ الجنائيةئرة في المساتطبيقا لمبدأ حرية اإلثبات المقر  ،وترجيح بعضيا عمى اآلخر ،وزنياو 
 (3).حصرا لئلثباتستثناء بعض الحاالت المحددة إب

                                       
 :ات التي قيدت سمطة االتياـ في تحريؾ الدعوى العمومية ستثناءاإل -1

يعبر عف إرادتو الصريحة في تحريؾ الدعوى  إجراء يباشر مف شخص معيف وىو المجني عميو في جرائـ محددة،": الشكوى
 وال كاـ الشكوى،العمومية إلثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة بالنسبة المشكو في حقو، المشرع الجزائري لـ ينظـ أح

الدعوى العمومية عف طريؽ سحب  نقضاءإالتي تنص عمى  6/3 ـ انوف اإلجراءات الجزائية وىيال مادة واحدة في قإجد ن
،جنحة (1فقرة ) 339 جريمة الزنا وفقا لممادة جب فييا الشكوى:تومف بيف الجرائـ التي  ،ةمتابعلمذ كاف شرطا إ الشكوى،

صيار حتى الدرجة ي تقع بيف األقارب والحواشي واألالتالخيانة جنحة النصب و  صيار،شي واألاألقارب والحوا السرقة بيف
 ؽ ع. 3وفقا لما نصت عميو المادة ،الرابعة...الخ

رتكب جريمة يشترط إكي تحرؾ الدعوى العمومية ضد شخص "ببلغ مكتوب يقدمو موظؼ يمثؿ ىيئة معينة ل: الطمب 
حيث تتعمؽ  شخاص وجرائـ محددة،ة مف اإلبشأنيا تقديـ طمب منو الطمب يخص فئة معين القانوف لتحريؾ الدعوى العمومية

ال يتـ تحريؾ الدعوى العمومية إال بناءا عمى  ذؽ ع،إ 163إلى161المنصوص عمييا في المواد  بمتعيدي تمويف الجيش
مف قانوف الجمارؾ فيما  259المادة ىذه الفئة توجد جرائـ أخرى مقيدة بطمب مثؿ " إلى باإلضافة مف وزير الدفاع،طمب 

فبل يجوز تحريكيا إال بناءا عمى طمب كتابي مف اإلدارة العامة ،يتعمؽ بالمخالفات المتعمقة بالتشريع والتنظيـ الجمركي
 ". ؾ جرائـ الصرؼ والضريبة.....الخلمجمارؾ كذل

ي ارتكب الجريمة وقد وضع اإلذف لحماية و الجية التي يتبعيا الموظؼ الذأرخصة مكتوبة تصدر مف الييئة " :اإلذن 
 ".سة ولتمتعيـ بالحصانة البرلمانيةمياميـ الحسالنواب البرلماف نظرا  بعض الموظفيف مثؿ:

 .170ص ر الديف مروؾ، مرجع سابؽ،نص -2
 .170نفسو، ص مرجع -3
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أماـ ثبات تصرؼ ما فإذا أراد الشخص إ ،بأدلة اإلثبات فاأما القاضي المدني فيو مقيد سم 
 (1).فعميو أف يحتـر قواعد اإلثبات السارية المفعوؿ وقت حدوث التصرؼ ،القاضي المدني

 :مثاؿ 

ىذا األمر غير و  ،ال يستطيع اإلثبات بشيادة الشيودشتراط القانوف المتابعة فإنو إفي حالة  
 .كقاعدة عامة ألف اإلثبات حر الجزائيةؿ ئوارد في المسا

ي دليؿ يقدـ عميو أي أف يقتنع بفممقاض ،نائي بوجو عاـ بأدلة معينةات الجال يتقيد اإلثب إذف 
 (2).قتناع إذ قدمت عميو أدلة معينةالقاضي يتقيد باإلف ىذا خبلفا في اإلثبات المدنيو 

 رابعا: من حيث الدور الذي يمعبو القاضي في الدعوى
، ث عف الحقيقةف أكثر اتساعا بالبحليكو ، طاؽ المطبؽيتعدى دور القاضي الجنائي الن 

تقديـ األدلة بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة لو القانوف أف يبادر إلى البحث والتحري و بحيث أجاز 
 .لو تقاعس األطراؼ عف ذلؾو  حتى

عماؿ الموازنة بيف األدلة المقدمة مف الخصـو في إما دور القاضي المدني يقتصر عمى أ 
 (3).الدعوى دوف أف يتدخؿ في توجيييـ

                                       
مطباعة والنشر والتوزيع، جماؿ نجمي، إثبات الجريمة عمى ضوء اإلجتياد القضائى )دراسة مقارنة(، دار ىومو ل -1

 .24،25، ص 2012الجزائر، 
 .170ص لسابؽ، مرجعنصر الديف مروؾ، -2
 . 25ص ،جماؿ نجمي، مرجع سابؽ -3
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 نيالمطمب الثا

 الجنائي اإلثباتالنظم القانونية في  
، ضيقا تبعا لنظاـ اإلثبات السائديختمؼ الدور الذي يمعبو القاضي في مجاؿ اإلثبات سعيا و  

لـ يتقيد بأي قيد سواء مف حيث اإلثبات أو كاف يطمؽ حريتو و  أـ ،قيد وغؿ يدهفيما إذا كاف 
 التقيد. إلطبلؽ و ذاؾ أي بيف او  بيف ىذا االقتناع, أـ أنو كاف وسطا

التي تقـو عمييا كؿ واحدة منيا أنظمة اإلثبات الجنائي ثبلثة تختمؼ فيما بينيا في األسس 
 ،الفرع الثاني(ات المطمؽ أو الحر)نظاـ اإلثب ،()الفرع األولالتي تتمثؿ في نظاـ اإلثبات القانونيو 
 .الفرع الثالث(ختمط)أخيرا نظاـ اإلثبات المو 

 الفرع األول 

  اإلثبات القانونينظام 
وذلؾ لتحديده  ،عف طريؽ التقنيف  الدور الرئيسي في اإلثباتالجزائري  المشرع يمعب  

شترط المشرع افإذا ، القاضي الجنائي في الحكـ إليياالمسبؽ لؤلدلة المقدمة في الدعوى التي يستند 
إال عمى  باإلدانةفبل يمكف لمقاضي أف يؤسس حكمو  ،ا أو شرطا بذاتو يضاؼ إلى الدليؿدليبل معين

يمكف بناء حكمو بالبراءة إال عمى ال كما  ،إضافة ىذا الشرط إلى ىذا الدليؿ أو، لدليؿىذا ا
 (1).نفييما

قتناع إدليؿ القيمة المقتنعة لو إذ أف  وبصورة أكثر وضوحيا أف المشرع ىو الذي يمنح لكؿ 
 قتناع القاضي.االمشرع يقـو مقاـ 

ريؽ فحص مدى توفر األحكاـ القانونية ذلؾ عف طالذي يخص القاضي و الدور كما نجد  
 . الشروط القانونية المميدة لمحكـ التحقيؽ مع مراعاةو  باإلثباتالمتعمقة 

                                       
 منشرس لمقيبدار  المقارف،و  اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،عبد الرحمف خمفي -1

 .49،ص2015،الجزائر،والتوزيع



 المبادئ العامة لئلثبات الجنائي   الفصؿ األوؿ:
 

18 
 

 دانة.اإلممـز بالحكـ ب فإف القاضي ،موبة في جمعياىذه األدلة مع الشروط المط تتوفر  ذافإ

يده طرقا حصرية القاضي في اإلثبات بتحدني يقـو عمى فكرة تقييد الخصـو و النظاـ القانو  
ي مصمحة كما يحم ،مة التي يتابع عمى أساسيا المتيـيتخذىا دوف غيرىا إلثبات حقيقة الجري

بناءا عمى أدلة  بحيث ال يحكـ القاضي عمى المتيـ بعقوبة معينة إال ،المتيميف مف تعسؼ القضاة
 (1).افحددىا المشرع سم

 خصائص نظام اإلثبات القانوني *

  :عمى بعض الخصائص أىميا القانونييقـو نظاـ اإلثبات 

تتضح في سمطة القاضي المقيدة في تقدير و  خضوع اإلثبات الجنائي لمقواعد الشكمية - 
 إليو.تقدير قيمة األدلة المعروضة و  قتناعوإصر اإلثبات التي يستند فييا عمى عنا

ثـ فبل يمكف  ومف ،قاربو أو ممؾ لممجتمعالدعوى الجنائية حقا خالصا لممجني عميو أو أ -
 .لـ تقدـ أماـ المحكمة إذالمقاضي أف ينظر في الدعوى أو يفصؿ فييا 

ويفحص الدليؿ الدور السمبي لمقاضي الجنائي أماـ أسانيد وحجج الخصـو إذ يستمع ليـ  -     
 .عميو ويحكـ بناء

بطريقة  سواءإذ ينظـ قبوؿ األدلة  ،لدعوىالدور اإليجابي لممشرع في عممية اإلثبات في ا -     
 ،كؿ دليؿ لشروط معينة بإخضاعأو  ،ستبعاد أدلة أخرىإأو ب باإلدانةتعييف األدلة المقبولة لمحكـ 

 .ة األقوى دوف أدلة أخرىيعطى لبعض األدلة الحجيناعية لكؿ دليؿ بأف قيحدد القيمة اإلو 

، القانونيةتوافر األدلة وشروطيا ال يتعدى مراعاة  ليآودور القاضي في ىذا النوع دور  
قتنع أف إلو حتى و  باإلدانةال يجوز لو أف يحكـ  قانونا وصة صنالم األدلة بحيث إذا لـ تتوافر

 (2).المتيـ مداف

                                       
 .49ص ،مرجع سابؽ ،عبد الرحمف خمفي -1
 .12،13ص ،2008 الجزائر، المدرسة العميا لمقضاء، ئية، مذكرة تخرجزاأدلة اإلثبات الج شاف،إغانية  -2
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العيوب المتمثمة و  عيوب نظاـ اإلثبات القانوني رغـ مزايا ىذا النظاـ إال أنو لـ يسمـ مف النقد
 يمي:  فيما

ديره وتكويف اقتناعو إخراج القاضي مف وظيفتو الطبيعية التي تتمثؿ في فحصو لمدليؿ وتق - 
 .الشخصي

مبلء أدلة اإلدانة عميو عمى سبيؿ الحصر ىذا ما و  إقحاـ المشرع في وظيفة القاضي-         ا 
 .أدى إلى استبعاد االقتناع الشخصي لمقاضي

مسألة يطرحيا الواقع رغـ أف اليقيف ، تقنيف اليقيف في نصوص قانونية عامة ومحددة سمفا -
 .وليس المشرع

ا الجمود ىي حماية قرينة ىدؼ المشرع مف ىذو  ،لقاضي في قالب جامد اإلثباتا وضع -
حاالت كثيرة مف العقاب مما قد يشكؿ خطورة لنظاـ  إفبلتغير أف ىذا أدى إلى  ،البراءة
 .العدالة

ادلة في حيف كاف عميو أف يقدـ موازنة ع ،يب مصمحة عمى حساب مصمحة أخرىتغم - 
 .حؽ المجتمع في توقيع العقابو بيف حؽ المتيـ في البراءة 

ي وضعيا بؿ يسير وفقا لئلجراءات الت ،القاضي بشأف األدلة المقدمة إليوعدـ حرية   -
 .وؿ دوف كشؼ الحقيقةحوىذا ي ،المشرع مسبقا في القانوف

    ألف القاضي قد حدد لو  ،القاضي في النزاع المعروض أمامو الدور السمبي الذي يمعبو  -     
 .بيا نقصقد تكوف غير كافية كميا أو بعض منيا يشو  التي ألدلتيـع لعرض الخصـو ستمااإل

غفؿ الخبلؼ الجوىري بيف الخصومتيف أعوى المدنية والدعوى الجنائية و تساوي بيف الد -
 (1).وأدلة اإلثبات في كؿ منيما

                                       
 .57،58ص سابؽ، مرجع نصر الديف مروؾ، -1
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 الفرع الثاني

 نظام اإلثبات المطمق 
نما ترؾ الخصـو أحرار و  ،خذ في اإلثبات المطمؽدلة التي تألـ يقيد المشرع الجزائري األ  ا 

مف أي  وإقتناعيترؾ القاضي حر في تكويف لتي يستطيعوف بيا إقناع القاضي و في تقديـ األدلة ا
 (1).دليؿ تقدـ إليو

المنطؽ( والذي عمى أساسو يبني حكمو تفاؽ العقؿ و إره)قتناع القاضي النابع مف ضميإف 
وضمير القاضي ىو الذي  ،عميو المشرع لموصوؿ إلى الحقيقة يايممي، دوف مراعاة لطرؽ معينة

لمعنوي الذي ينبع مف ضمير وىذا ما يقصد بو الدليؿ ا، حديد مدى قوة أي دليؿ في اإلثباتيقـو بت
عماؿ سمطتو التقديرية لموازنة األدلة لنظاـ يجعؿ القاضي صريحا واسعا إلىذا ا ،(2)القاضي

 (3).ةستخبلص الحقيقعتقاده ويقينو إلإوسع النظر فييا لتكويف يرىا فمو المقدمة أمامو وتقد

الواجب في المعامبلت ألف  ستقراراإلمما يزعزع  ،فضفاضة فمنح لمقاضي حرية واسعة 
الخصـو ليس بإمكانيـ إزاء ما يتمتع بو القاضي مف حرية التقدير معرفة ما إذا كانت األدلة التي 

 .ختبلؼ التقدير لمقاضي لآلخري أـ ال نظرا إلشأنيا إقناع القاضيتقدموف بيا مف 

بؿ  ،عصوما تماما مف الوقوع في الخطأعتباره بشرا ليس مإأضؼ إلى ما تقدـ أف القاضي ب 
 (4)قد يجوز التعسؼ في التقدير دوف أف يكوف عميو رقيب.

 خصائص نظام اإلثبات المطمق*

 يمي: يقـو ىذا النظاـ عمى بعض الخصائص والتي نختصرىا فيما 

                                       
المدرسة العميا  تخرج  ، مذكرةـ القاضيذات الحجية المطمقة أما ، أدلة اإلثباتيزرفة ىمكم ،أسمياف بف حركات -1

 .04،05ص،2008 ،، الجزائرلمقضاء
 .50ص سابؽ،، مرجع د الرحمف خمفيعب -2
 .108،109،ص 2010،، الجزائردار اليدى الذاتي لمقاضي الجزائي،قتناع باإل ر، تبلـز مبدأ اإلثبات الحغميسأبوزيد  -3
 التوزيعو  ضي الجنائي في تكويف عقيدتو،)دراسة مقارنة(، دار الجماىير النشرالقا موسى مسعود رحومة عبد اهلل، -4
 .25ص ، 1988المممكة العربية السعودية،  ،اإلعبلفو 
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 .حرية القاضي في تقديـ األدلة المقدمة إليو - 

 .ياستعانة بكافة طرؽ اإلثبات لموصوؿ إلى الحقيقة والكشؼ عنحرية القاضي في اإل - 

 إلظياريدا فمما يراه تخاذ إمنحيا المشرع القاضي الجزائي في السمطات المختمفة التي  -        
األدلة المقدمة إليو لموصوؿ إلى نتيجة  ترجيح و  ،أمامو قدير قيمة كؿ دليؿ يطرحوحرية ت، الحقيقة

   .أو البراءة باإلدانةمنطقية بالحكـ 

، ثبت التيمة بكؿ الوسائؿ المشروعةأف ت ثبات، فعمى سمطة اإلتياـلمخصـو حرية اإل -        
 (1).تياـ بكافة الطرؽ المخولة قانوناينفي اإل متيـ أفلمو 

 عيوب نظام اإلثبات المطمق*

 يمي:  العيوب المتمثمة فيمانظاـ إال أنو لـ يسمـ مف النقد و رغـ مزايا ىذا ال 

لصاؽ التيمة بو دوف النظر إلىة المتيـ عند تطبيؽ ىذا النظاـ و تياؾ براءإ - أو  تومصمح ا 
 .حقو في الدفاع عف نفسو

مت تسإولكنيا  ،القضائيةيا صفات األعماؿ لت األولية في ىذا النظاـ لـ يكف اإلجراءا -
بتدائي وىذا ما جعؿ األدلة التي تجمع في ىذه وليسية خاصة في مرحمة التحقيؽ اإلبالب

 .المرحمة محؿ شؾ
س المتيـ لحيف الفصؿ في الدعوى المقدمة ضده, بوح، سيطرة سرية التحقيؽ والخصومة -

 .ة في جمع الدليؿ عمى سمطة المتيـوىذا ما غمب سمطة الدول
نما ما تراه ، المحكمة وتناقشو في حضور المتيـ ما تسمعوأساس الحكـ في الدعوى ـل يكف  - وا 

وىذا ما جعؿ القاضي ال يحقؽ ال العدالة وال مصمحة ، ياتعاينو مف الممفات المطروحة عميو 
 (2).المتيـ

                                       
 .62،64ص  ،سابؽ نصر الديف مروؾ، مرجع -1
 .12ص  سابؽ،مرجع  شاف،إغانية  -2
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 الفرع الثالث 

 المختمطاإلثبات نظام 
ونظاـ  ،ونييقـو ىذا النظاـ أساسا عمى المزج بيف النظاميف السابقيف)نظاـ اإلثبات القان

وكذلؾ بناءا عمى ، فالقاضي يحكـ بناءا عمى األدلة القانونية التي يحدىا المشرع، اإلثبات المطمؽ(
 (1).قتناعو الشخصيإ

 لسابقيف في صورتيف أساسيتيف ىما:ىذا النظاـ في محاولتو التوفيؽ بيف النظاميف ا ميجتوي 

 الصورة األولى 

أكيد القانوني المطروح مف طرؼ المشرع في جميع قتناع القاضي والتإأف يتـ الجمع بيف  
، التطبيؽفكؿ مف النظاميف يكونا عمى قدـ المساواة في ، اإلدانة وأفي حالة البراءة  سواءالحاالت 

ف القاضي ال يستطيع إف، (ناع القانونيتلشخصي لمقاضي واإلققتناع ااإل)وفي حالة ما إذا لـ ينطبؽ
 .ةوال البراء باإلدانةأف يحكـ ال 

قترح أنصار ىذا النظاـ بأف الحؿ في ىذه الحالة بأف يقرر القاضي أف يحكـ بعدـ ثبوت ا  و  
الحكـ مع بقاء  جؿيأولكف ، ف ال يحكـ في نفس الوقت بالبراءةأو  باإلدانةالتيمة أي ال يحكـ 

 (2)ضاء.أماـ الق الدعوى معمقة

 الصورة الثانية 

أي التوفيؽ بيف قناعة القانوف والقناعة ، دانة فقطيف النظاميف في حالة اإلأف يتـ التوفيؽ ب 
ألف في األصؿ كؿ ، القانونية حكـ عميو بالبراءة باألدلةالشخصية لمقاضي,فإذا لـ يقتنع القاضي 

 .الشؾ يفسر لصالح المتيـشخص بريء إلى غاية إثبات إدانة و 

                                       
 .64ص سابؽ،مرجع  نصر الديف مروؾ، -1
 .15ص سابؽ،مرجع  شاف،إغانية  -2



 المبادئ العامة لئلثبات الجنائي   الفصؿ األوؿ:
 

23 
 

نص  مفوىذا ما يتبيف  ات الجزائي الحرالجدير بالذكر أف المشرع الجزائري أخذ بنظاـ اإلثب 
ما  ،اإلثباتيجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق »مف قانوف اإلجراءات الجزائية  212ة الماد

يصدر حكمو تبعا إلقناعو لمقاضي أن و  ،تي ينص فييا القانون عمى غير ذلكعدا األحوال ال
 .الخاص

والتي  معرض المرافعات لة المقدمة لو فيال يسوغ لمقاضي أن يبني قراره إال عمى األدو  
  (1).«أماموحصمت المناقشة فييا حضوريا 

 341ستثنائية مثؿ ما نصت عميو المادةإنظاـ اإلثبات القانوني في حاالت غير أنو أخذ ب
رتكاب الجريمة المعاقبة إيؿ الذي يقبؿ عف مف قانوف العقوبات فييا يخص إثبات جريمة الزنا الدل

عف حالة  القضائييحرره أحد رجاؿ الضبط  قضائيعمى محضر ما إيقـو  339عمييا بالمادة 
ما، تمبس  (2).قضائيما بإقرار ا  و  أو مستندات الصادرة مف المتيـ رسائؿبإقرار وارد في  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 .تمـدؿ و معم، يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، 1966يونيو  08مؤرخ في ،155-66رقـ أمر   -1
 .عدؿ و متمـ، ميتضمف قانوف العقوبات ،1966جواف  08مؤرخ في  ،156-66أمر رقـ   -2
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 المبحث الثاني

 صبء اإلثبات في المواد الجنائية
لذا ، تيالتي ناضمت الشعوب مف أجؿ حمايالحقوؽ ا وأقدستعتبر الحرية الفردية مف أقدـ  

كما تعمؿ عمى توفير أكبر  ،قرينة البراءة ولمبدأحتراما لكرامة اإلنساف إتعمؿ الدوؿ عمى تطويرىا 
قدر ممكف مف الضمانات التي يقررىا القانوف لتحقيؽ التوازف بيف الفعالية الجنائية والشرعية 

 .كأصؿوىذا ما يقرره مبدأ قرينة البراءة  اإلجرائية

وتطبيقيا ، منو جميع مراحؿ الدعوى الجنائية ة حؽ لصيؽ بالمتيـ يستفيدتعتبر قرينة البراء 
 .)المطمب األول(ترتب نتائج ىامة لصالح المتيـ 

الدعوى العمومية مف تمقاء  األصؿ في اإلنساف البراءة ولو قامت النيابة العامة بتحريؾ 
صر المتطمبة لوقوع الجريمة فعمييا إثبات جميع العنا، إليياأو عف طريؽ الشكوى المقدمة ، نفسيا

كانت العناصر عامة أو  سواءبالبحث والتحري  القضائيةومسؤولية المتيـ عنيا بتكميؼ الضبطية 
وتثبت العناصر المكونة لمجريمة وىو ، ا أف تخؿ كؿ عناصر قرينة البراءةكما يجب عميي ،خاصة

 .)المطمب الثاني(إجراء تفرضو طبيعة الدعوى العمومية 

 ألوللمطمب اا

 في اإلثبات الجنائي األصلقرينة البراءة 
بيا النظـ القانونية لصمتيا الوثيقة بحقوؽ اإلنساف  رؼتعتبر قرينة البراءة مف المبادئ التي تعت 

  .والحريات الفردية

نما جاء لمحد مف اإل ،مبدأ قرينة البراءة لـ يظير صدفةجدير بالذكر أف  نتياكات التي وا 
 .المنتيكة ليذه الحريات القضائيةأجؿ التحرر مف قيد األنظمة يتعرض ليا الفرد مف 
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 ،رتكابو جريمة ماإالتيمة لشخص ب فالجريمة أمر مخالؼ لموضع الطبيعي لذلؾ عندما توجو 
ألف األصؿ في  ،بريء إنساففعمى السمطة المخوؿ ليا تنفيذ القوانيف معاممتو عمى أساس أنو 

 .تياـ إدانتو أماـ المحكمة بما ال يدع مجاؿ ألي شؾاإلنساف البراءة حتى تثبت سمطة اال

 األول()البراءة وخصائصياعند البحث في قرينة البراءة يستوقفيا الوقوؼ عف المقصود بقرينة  
 .)الفرع الثالث(نتائج المترتبة عف أعماليا و  )الفرع الثاني(ؽ قرينة البراءة نطاؽ تطبيالفرع و 

 الفرع األول

  مفيوم قرينة البراءة
ور الحكـ النيائي المثبت قرينة البراءة وصؼ لصيؽ باإلنساف مف وقوع الجريمة إلى غاية صد

أما إذا ثبتت إدانتو فيو استثناء عف األصؿ في  ،البراءة فيو تمسؾ باألصؿ دتكأفإذا ت، لئلدانة
التي جاء  2016من دستور  56المادة تعديؿ وىو مبدأ مكرس دستوريا حسب  (1)قرينة البراءة

في إطار محاكمة عادلة إدانتو،  كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية" فييا
 .(2)"نفسو ن لو الضمانات الالزمة لمدفاع عنتؤم

 تعريف قرينة البراءة :أوال 
حيث تستخمص واقعة ، القانوف بيف وقائع معينة يائينش يقصد بالقرينة الصمة الضرورية التي 

 مجيولة مف واقعة معمومة .

                                       
، الدكتوراه رسالة قرينة البراءة، كريمة خطاب، -1 جامعة يوسؼ بف  ،لسياسيةف، كمية الحقوؽ والعمـو انو تخصص قا عمـو

 .22ص ،2015 الجزائر، حدة،
 07مؤرخ في  ،438-96الصادر بموجب مرسـو رئاسي رقـ  ،1996مف الدستور الجزائري لسنة  56انظر المادة  -2

 (،76عدد ) .ج.ج،ج.ر1996نوفمبر  28ستفتاء إتعديؿ الدستور الموافؽ عميو في  يتعمؽ بنشر نص ،1996ديسمبر 
(، بتاريخ 25)، ج.ر.ج.ج عدد 2002 أفريؿ 10،مؤرخ في 03 -02ـ ،معدؿ ومتمـ بقانوف رق1996ديسمبر  08بتاريخ 

 16(، بتاريخ 63ج.ر.ج.ج عدد ) 2008نوفمبر  15مؤرخ في  ،19-08معدؿ ومتمـ بقانوف رقـ  2002أفريؿ 14
( صادر 14تضمف التعديؿ الدستورى ج.ر.ج.ج عدد )ي 2016مارس  06مؤرخ في  01-16وقانوف رقـ ،2008نوفمبر 
 . 2016مارس  07بتاريخ 
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أو متيـ بجريمة ميما بمغت خطورتيا فيو أما قرينة البراءة فيقصد بيا أف كؿ شخص مشتبو  
 (1).وجب معاممتو بوصفو شخصا بريئا حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي بات

وتكفؿ فييا ضمانات الدفاع عف النفس وفقا لما نص عمييا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
الذي نص في  1948 ديسمبر 10لعامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في المعتمد بموجب قرار الجمعية ا

، ثبت إدانتو قانونا بمحاكمة عادلةعتبر بريء إلى أن تيكل شخص متيم بجريمة "منو  11المادة 
 .من لو الضمانات لمدفاع عنو"أت

منو  2البند  14وىذا ما أكده أيضا العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية في المادة 
 (2)."رتكابو جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عميو الجرم قانوناإ"من حق كل منو ب

إذ عرفيا جانب مف ، الجنائي فيما يخص تعريؼ البراءة ال يوجد خبلؼ كبير بيف فقياء القانوف 
 ."ال يجازى الفرد عمى فعل أسند إليو ما لم يصدر ضده حكم بعقوبة من جية قانونية" الفقو بأنيا

يم بجريمة ميما ت"إن مقتضى أصل البراءة أن كل شخص مكما عرفيا جانب آخر مف الفقو  
 ."حتى تثبت إدانتو بحكم قضائي بات بمغت جسامتيا يجب معاممتو بوصفو شخصا بريئا

ي معاممة الشخص "أصل البراءة يعنالتعريؼ الذي يراه جانب مف الفقو انو الراجح فيو  أما 
ميما كانت جسامة الجريمة التي نسبت متيم في جميع مراحل اإلجراءات و  مأالمشتبو فيو كان 

ضمانات التي قررىا القانون لمثبت إدانتو بحكم قضائي بات وفق إليو عمى أنو بريء حتى ت
 (3)لمشخص في مراحل الدعوى الجنائية"

 (4).وعميو فقرينة البراءة تيدؼ إلى عدة أىداؼ تكفؿ حماية األفراد وحرياتيـ

                                       
 .22ص،سابؽ مرجعكريمة خطاب،  -1
 .60،61، ص سابؽ مرجع، جماؿ نجمينقبل عف:  -2
 .223سابؽ، ص  نصر الديف مروؾ، مرجع ,نقبل عف-3
 .37ص سابؽ،مرجع  عبد الرحمف خمفي، ,نقبل عف -4
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 خصائص قرينة البراءة نيا:ثا 
وىو مبدأ مستقر ال يحتاج ، الجوىرية التي يتمتع بيا األفرادتعتبر قرينة البراءة مف الضمانات  

 ومف بيف الخصائص التي تتميز بيا: أصبل، عتبارىا إويأخذ بيا بيؤكده،  إلى نص قانوني

 قرينة البراءة قاعدة قانونية ممزمة - (1

كمما كاف ىناؾ شؾ ، يتعيف عميو األخذ بياقانونية ممزمة لمقاضي قرينة البراءة قاعدة  تعد 
 تياـ. اب المشتبو فيو لمواقعة موضوع اإلرتكإفي 

ابت في صالح المتيـ وقضى عتبر الواقعة محؿ شؾ ثا  لـ يعتد بقرينة البراءة و  افالقاضي إذ
 كاف الحكـ باطؿ ويجوز الطعف فيو.، بإدانتو

نيابة العامة لملتـز المتيـ بالصمت أو لـ يقدـ إولو ، نة البراءةكمة ممزمة باألخذ بقريفالمح 
 أدلة قاطعة. 

ري وجمع يتعيف عميو فحص ممؼ الدعوى والتحباإلدانة، بؿ أف يصدر القاضي حكمو ق
أي يبقى الشخص عمى أصمو  باإلدانةفإذا لـ يتبيف دليؿ قاطع جازما  ،األدلة التي تثبت إدانتو

 (1)بريئا.

  ءة قاعدة قانونية ذات مبدأ مستمربراقرينة ال (2

عتباره بريئا في واقعة إي غير تمؾ الواقعة التي يتعيف تبقى قرينة البراءة قائمة لذات الشخص ف
أو  لو سوابؽ عدلية، أخرى نسبت إليو، بغض النظر مف كونو مجرما توفر فيو ظرؼ العود، أو

البراءة إلى غاية  اإلنسافحرية، ألف أصؿ فيذ عقوبتو السالبة لمنثبت ضده جرائـ جديدة أثناء ت
 (2)إثبات العكس.

                                       
 .25ص سابؽ، عمرج كريمة خطاب، -1
 .24ص ، نفس المرجع -2
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 الثاني الفرع 

 نطاق تطبيق قرينة البراءة
وخبلؿ  )ثانيا(،ة مسامة وخطورة الجريجميما كانت  )أوال(،كؿ متيـ لخص مقرينة البراءة مبدأ  

 )ثالثا(.جميع مراحؿ الدعوى العمومية 

  لألشخاص ق قرينة البراءة بالنسبةأوال: نطاق تطبي 
نوا في الواقع ال يمكف تحديد نطاؽ البراءة، ألنيا ضمانا مطمقا يستفيد منو الجميع، سواء كا

 (1)رتكاب الجرائـ.إمجرميف مبتدئيف، أو سبؽ ليـ 

و أخص يتمتع باألىمية الجنائية سواء كاف شخصا طبيعيا تطبؽ قرينة البراءة عمى كؿ ش 
 (2)أو معتدا. ءايا فاعبل أصميا أو مساىما مبتدمعنو 

( قضائيةالسوابؽ الصحيفة ، فسوابؽ المتيـ )ف ما يحدث في الواقع العممي يثبت العكسأغير 
 وتمعب دورا كبيرا في تحديد العقوبة.  ،تمعب دورا كبيرا في تقميؿ إمكانية االعتداد لقاعدة البراءة

 . قرينة البراءة بالنسبة لمجرائمثانيا: نطاق تطبيق
مذكور لخطورتيا، وفقا لمتقسيـ الثبلثي اة ميما كانت طبيعة الجريمة و تطبؽ مبدأ قرينة البراء 

طورتيا إلى جنايات وجنح تقسم الجرائم تبعا لخ » :مف قانوف العقوبات التي جاء فييا 27في المادة
 (3).«وتطبق عمييا العقوبات المذكورة المقررة لمجنايات أو الجنح أو المخالفات ومخالفات

                                       
الجنائي والعمـو اإلجرائية، كمية الحقوؽ تخصص قانوف  ،في القانوف ،ماجستيرال مذكرة قرينة البراءة،  رورو،ناصر ز  -1

 .25، ص 2001 جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر، والعمـو السياسية،
 داخمي،قانوف عاـ تخصص  ر،ماستال رجمذكرة تخ الحبس المؤقت مساس بقرينة البراءة، كريمة تمار، فريزة عوالي، -2

 .30،31ص، 2015، تيزى وزو،جامعة مولود معمري كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،
 مرجع سابؽ. متمـ،و  ، معدؿ1966جواف 08، مؤرخ في 156-66أمر رقـ  -3



 المبادئ العامة لئلثبات الجنائي   الفصؿ األوؿ:
 

29 
 

نما بقرينة البراءة القائمة في حؽ  ريمة أوججسامة ال ليست بمدىفالعبرة   كيفية وقوعيا، وا 
فراغا لقرينة  المتيـ والتي تطبؽ ميما كانت طبيعة الجريمة والقوؿ بعكس ذلؾ يعد تيديدا لمحريات وا 

 (1)البراءة مف مضمونيا وسندىا الدستوري.

  موميةبالنسبة لمرحمة الدعوى الع ثالثا: نطاق تطبيق قرينة البراءة 
مومية بدءا بجمع بمرحمة معينة، بؿ يشمؿ كؿ مراحؿ الدعوى الع دنطاؽ قرينة البراءة غير محد

تياـ، ثـ إلى مرحمة التحقيؽ إلى المحاكمة إلى مرحمة الطعف وصدور ستدالالت إلى مرحمة اإلاإل
 (2)الحكـ النيائي.

الذيف يروف أف قرينة  Prodelمف ىناؾ الكثير مف الفقياء ومف بينيـ  عمى إثر ىذا النقيض
 :باب اآلتيةالمحاكمة وذلؾ لؤلسالبراءة يجب أف ترتبط بمرحمة التحقيؽ كما ارتبطت بمرحمة 

 بالنسبة لمرحمة التحقيق  

قرينة البراءة ضرورية لممتيـ في مرحمة التحقيؽ لمواجية النيابة العامة، ألنيا ال تقتصر عمى 
د إلى كؿ المسائؿ وخاصة الحبس المؤقت الذي ال يجب فقط، بؿ تمت اإلثباتالتكفؿ بمشكمة عبء 

المجوء إليو إال في حالة عدـ كفاية وسائؿ الرقابة القضائية األقؿ مساسا بالحرية الفردية، بالتالي 
 (3)أقؿ مساسا بقرينة البراءة.

باإلحالة  رراالق أوإف قاضي التحقيؽ عند إصداره ألمر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح 
 تياـ، فإنو تخمؽ بحؽ المتيـ قرينة اإلذناب.رة عند غرفة اإلالصاد

 

 

                                       
 .31ص سابؽ،مرجع  كريمة تمار، فريزة عوالي، -1
 .229ص  ،سابؽ مرجع نصر الديف مروؾ، -2
 .34ص مرجع سابؽ، ،كريمة تمار فريزة عوالي، -3
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 ة المحاكمةبالنسبة لمرحم  

قرينة اإلذناب بقرينة براءة المتيـ مف أجؿ توفير جو الحياد أماـ المحكمة،  مواجيةال بد مف 
راءة قرينة الب نقمبتإصدر الحكـ النيائي باإلدانة وحاز الحكـ حجية الشيء المقضي فيو،  الكف إذ

.  (1)التي كاف يتمتع بيا في مختمؼ المراحؿ التي مرت بيا الدعوى العمومية إلى قرينة الجـر

، إذ ما قاـ بطعف اإلثباتالمحكـو عميو ال يستفيد مف قرينة البراءة األصمية، فيقع عميو عبء  
لعامة ىي إعادة النظر وىذا عمى عكس ما كاف عميو قبؿ صدور الحكـ النيائي أيف كانت النيابة ا

 (2).التي تقدـ الدليؿ القاطع عمى اإلذناب

جدت وقائع جديدة تختمؼ عف وقائع محؿ حكـ باإلدانة يبقى مبدأ قرينة البراءة قائـ أما إذا است
 لممحكـو عميو بعد صدور الحكـ.

ة التي أديف بيا بحكـ فقرينة البراءة تبقى ممزمة بإنسانيتو وال يفقدىا إال في حدود الجريم 
 (3)، يكوف عنوانا لمحقيقة.ئيئي نياقضا

 الفرع الثالث

 تطبيق قرينة البراءةالنتائج المترتبة عمى 
إال  ة المتيـ نتياؾ حريإفبل يمكف  ،ءات الدعوى العموميةتمتد قرينة البراءة عمى طوؿ إجرا 

بحكـ قضائي بات يقضي بإدانتو، ويترتب عمى ىذا المبدأ عدة نتائج تعمؿ عمى حفظ وحماية 
 قوؽ اإلنساف وحريتو، ومف أىميا:ح

                                       
 .232ص سابؽ،مرجع  نصر الديف مروؾ، -1
 ديواف المطبوعات، ،(الجزء األوؿ) محمد مرواف، نظـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري، -2

 .157ص ،1996 الجزائر،
 .157ص ،مرجع نفسو -3
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  ال: حماية الحرية الشخصية لممتيمأو  
، ال يجوز المساس بالحرية الشخصية لممتيـ في جميع مراحؿ الدعوى تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة

الشخص الذي لـ تثار نحوه  ومعاممتو معاممة تصوف كرامتو اإلنسانية، وعدـ تمييزه عف ،العمومية
  (1)لجريمة.رتكاب اإشبية ب

الماسة بالحرية، فيجد القاضي نفسو  اإلجراءاتتخاذ بعض إقد تقتضي مصمحة التحقيؽ  فلك
 بيف أمريف متناقضيف:

 حتراـ. صية وتضمنو لمبادئ وأسس واجبة اإلخرؽ أحكاـ الدستور الذي يحمي الحرية الشخ -

ثبات الجريمة ومعاقبة يتطمب البحث عف البراىيف واألدلة إل الذيإشكاالت الواقع العممي - 
(2).المجرميف

 

المجتمع فاألصؿ أف المتيـ بريء إلى أف تثبت إدانتو، إال أف توفر ىذه الحرية قد يصطدـ بحؽ 
  .ائـفي تتبعو لمرتكبي الجر 

فمثبل إذا ما حبس المتيـ عمى ذمة التحقيؽ، فيعد ىذا خرقا ألحد الضمانات القانونية التي 
مثمة في حماية حريتو الشخصية. والحبس يعد قيدا ماديا لحرية الفرد يعطييا المشرع لممتيـ المت

 التي تعتبر إحدى النتائج األساسية لمبدأ قرينة البراءة. 

 اإلجراءتخاذ إجراء الحبس المؤقت ضد المتيـ، جعؿ ىذا إلذا نص المشرع الجزائري عند 
مف  123ي نص المادة الشخصية لممتيـ، منيا ما جاء ف الحريةمحاطا بعدة ضمانات تصوف 

                                       
 .200،201ص،خنشمة ،لعدد الحادي عشرا،رفكممجمة ال ،ت في القانوف الوضعي الجزائريسعادف العيد، عبئ اإلثبا -1
جامعة أبو بكر  كمية الحقوؽ، ماجستير في القانوف العاـ،ال مذكرة  تياـ وعبلقتو بحقوؽ اإلنساف،اإل محمد مرزوؽ، -2

 .31،ص2008تممساف  بمقايد،
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إليو إال لمضرورة  المجوءستثناءا ال يمكف إا اإلجراء ، إذ جعؿ المشرع ىذ(1)الجزائية اإلجراءاتقانوف 
 كأف يكوف الوسيمة الوحيدة لمحفاظ عمى الحجج واألدلة المادية لمجريمة.

مجددا  دوثوحالوقاية مف  أواليدؼ مف ذلؾ قد يكوف حماية المتيـ لنفسو أو وضع حد لمجريمة  
 الحبس المؤقت.  إيداعوستئناؼ أمر إمع إقرار حؽ المتيـ في 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى تحديد مدة الحبس  125كما نص المشرع الجزائري في المادة
 (2)المؤقت.

 ثانيا: تفسير الشك لصالح المتيم
فيكوف ذلؾ  ،يؿ لمشبية أو شؾاألصؿ في المتيـ أنو بريء، فبل يحكـ عميو باإلدانة إذا تعرض الدل 

 (3)" اليقين ال يزول بالشك"لصالح المتيـ، ويبقى عمى براءتو ألنيا األصؿ عمبل بالقاعدة الفقيية الكبرى 

يفسر لصالح  أفيقصد بتفسير الشؾ لصالح المتيـ وجود غموض في النص الجزائي ال بد 
 ثابتة ال مجاؿ لمشؾ فييا.وحجج قطعية  أدلةالمتيـ، وال يجب أف يداف إال بناءا عمى 

إال بحكـ نيائي بات المؤسس عمى أدلة تفيد الجـز واليقيف وليس  تيدـإف قرينة البراءة ال  
 بمجرد شؾ. 

باإلدانة  قاعدة تفسير الشؾ لصالح المتيـ إلزامية لمقاضي ويتعيف العمؿ بيا، فكمما صدر الحكـ
                                       

إجراءات  أثناءيبقى المتيم حرا ": دؿ و متمـعم، 1966جواف 8،مؤرخ في 155 -66مف األمر رقـ 123تنص المادة  -1
لتزامات إجراءات لضمان مثولو أمام القضاء يمكن إخضاعو إل  إتخاذ ةقتضت الضرور إ إذاالتحقيق القضائي غير أنو 

 .الرقابة القضائية
 .مؤقت يؤمر بالحبس ال أنستثنائية إىذه التدابير غير كافية يمكن بصفة  أنتبين  إذا
قاضي التحقيق اإلفراج ليمكن  مكرر أدناه، 123الحبس المؤقت لم يعد مبررا باألسباب المذكورة في المادة  أنتبين  إذا

 ."القضائية مع مراعاة األحكام المقررة في ىذا القسم الراقيةضاعو لتدابير إخ أوعن المتيم 
 .62،63ص ،باتنة ،العدد الحادي عشر فكر،ممة المج ،"قرينة البراءة في التشريع الجزائري "خضر زرارة،ل -2
كمية الحقوؽ  ،جنائي ، تخصص قانوفقانوف في ماسترال  قرينة البراءة في التشريع الجزائري, مذكرة، جويدة ميشي -3

 .48ص ، 2014 ، مسيمة ،محمد بوضياؼ جامعة ،والعمـو السياسية
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  (1).وىو ما أثبتو الفقو والتشريع قضوباطبل ووجب ن ثابتة كاف الحكـو  دوف أدلة قطعية
يوجد نص صريح يوضح ذلؾ، بؿ يمكف غير أف موقؼ المشرع الجزائري غامض، فبل 

إذا رأى قاضي » :الجزائية اآلتي نصيا اإلجراءاتمف قانوف  163ستخبلصو مف نص المادة إ
كان  أوافية ضد المتيم توجد دالئل ك ال نوأمخالفة أو  أوجنحة  أوالتحقيق أن الوقائع ال تكون جناية 

ين محبوس بأال وجو لممتابعة المتيم ويخمي سبيل المتيمين أمرالجريمة ما يزال مجيوال، أصدر  مقترف
 .(2)«ستئناف وكيل الجميورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر ...إمؤقتا في الحال رغم 

 بأدلة قاطعة تديف المتيـ مبدأ أصؿ البراءة يعد ضمانا أكيدا لمحرية الشخصية، فبل إدانة إال
ؽ لمقاضي الحكـ باإلدانة، ألف ال إدانة حبل يفكاف ىناؾ احتماال يفيد البراءة  فإذا (3)الرتكابو لمجـر

 (4).إال باقتناع وال اقتناع إال باليقيف وال يقيف إال بزواؿ الشؾ

 المتيم بإثبات براءتو لتزامإثالثا: عدم 
ليؿ براءتو وال يمـز إثباتيا، و غير ممـز بتقديـ دييـ بريء، فأصؿ البراءة بأف المت يترتب عمى 
 صحةتياميا، فإف توافرت أدلة تفيد إتياـ بتقديـ دليؿ لتدعيـ يقع عمى سمطة اإل اإلثبات بءفع
ال تدينو فيو غير  األدلةأما إذا كانت  تياـ كاف مف حؽ المتيـ تقديـ أدلة تفيد إبعاد الشبية منو.اإل

ويفترض مبدأ قرينة البراءة دائما البراءة في  ،5تو ألف األصؿ في اإلنساف البراءةاءممـز بإثبات بر 
 .انةداإلتوفر أي سبب المتيـ، وال يمكف إدانتو إال إذا لـ ي

عند توفر الركف المادي لمجريمة إذا ما توافرت إحدى أسباب  المتيـوبالتالي ال يكفي إلدانة  
تنفي  أفؤولية، أو أي سبب مف األسباب التي مف شأنيا مانع مف موانع المسوجد  أواإلباحة 
 . (6)رتكابو لمجريمةإفي  المتيـ مسؤولية

                                       
 .64سابؽ, ص لخضر زرارة, مرجع  -1
 .عدؿ ومتمـالجزائية، م وف اإلجراءات، متضمف قانمعدؿ ومتمـ ،1966جواف  08رخ في مؤ ، 155-66قـ أمر ر  -2
 .49ص ،مرجع سابؽ، جويدة ىشمي -3
 .38ص ،مرجع سابؽ ،عبد الرحمف خمفي -4
 .46، ص مرجع سابؽ ،جويدة ميشي -5
 .62ص  ، مرجع سابؽ ،لخضر زرارة -6
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تيا، ألف قولو مدعـ وتتوافر إحدى ىذه األسباب وتمسؾ بيا المتيـ، فيو غير ممـز بإثبات صح
المحكمة البحث في مدى صحة ىذه الدفوع، فإذا  أوفتراض وعمى النيابة العامة باألصؿ، وىو 

يكوف حكميا  ،تبحث المحكمة في مدى صحة دفوع المتيـ أفتمسؾ المتيـ بأسباب براءتو دوف 
ف لـ  غير مسبب نظرا لكونيا لـ تقـ بواجبيا إلثبات صحة الوقائع التي يتمسؾ بيا المتيـ، وحتى وا 

 مف واجب المحكمة دائماالدفوع التي تؤدي إلى براءتو، فيبقى  أوبأحد األسباب  المتيـيتمسؾ 
 إف تبنية األدلة التي قامت لدييا.  مف عدـ توافرىا قبؿ إدانة المتيـ والتحقؽ

البراءة،  لمبدأمما تقدـ نستطيع القوؿ أف مبدأ البينة عمى مف ادعى، الذي يعتبر نتيجة منطقية 
ادعاءىا مخالؼ لؤلصؿ الثابت لمبدأ  أففتتحمؿ النيابة العامة وحدىا عبء إثبات ادعائيا باعتبار 

  (1)وىو قرينة البراءة. إال نونيقا

يقتضي افتراض البراءة في المتيـ وعدـ مطالبة بإثبات براءتو إذ ينتج عمى ىذا المبدأ عدـ الرد  
اءة كونو الموجية لو، وبذلؾ يكوف المتيـ قد مارس حقو في االستفادة مف قرنية البر  األسئمةعمى 

دانتو.بدليؿ ات إلتيافاسمطة االتياـ  ىعم، بؿ ليس ممـز بإثبات براءتو  (2)يامو وا 

 المطمب الثاني

 ليا عبء اإلثبات ةالسمطة المخول
اد الجنائية يقع عمى عاتؽ جية المتعارؼ عميو في جميع التشريعات أف عبء اإلثبات في المو  
تياـ ممثمة في النيابة العامة التي تسعى إلى إثبات أركاف الجريمة، ويساعده في ذلؾ الضبطية اإل

 يمة.البحث عف مرتكبي الجر ، و اإلثباتوؿ ليـ ميمة جمع أدلة القضائية المخ

عند المقصود بالنيابة  عند البحث عف السمطة المخوؿ ليا عبء اإلثبات يستوقفنا الوقوؼ 
 .)الفرع الثاني(وأركانياودورىا في الكشؼ عف الجريمة  )الفرع األول(ختصاصاتيا ا  و  العامة

                                       
 .62ص  ، مرجع سابؽ ،لخضر زرارة -1
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو  المؤقت، رسالة والحبس  أحمد، قرينة البراءةرشيدة عمي  -2 الدكتوراه عمـو

 .132ص ، 2016السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 األولالفرع  

 النيابة العامة
فيقع عمييا عبء إثبات  ،بالمجتمع تممؾ حؽ التجريـ والعقاالنيابة العامة بوصفيا ممثمة 

نسابيا و الجريمة   ، كما تقـو بتحريؾ الدعوى العمومية مف تمقاء نفسيا. األصميإلى فاعميا ا 

لمحددة في القانوف اإلجراءات ر تحريكيا طبقا لمشروط او ضر ز أيضا لمطرؼ المكما يجو 
 ائية.ز الج

 : المقصود بالنيابة العامةأوال
تتخذ سـ المجتمع و إالدعوى العمومية ب مباشرةو  قمة تقـو بتحريؾالنيابة العامة ىيئة قضائية مست 

صفة الخصـ، وتشرؼ عمى شؤوف الضبط القضائي وتسير عمى تطبيؽ القوانيف وتختص دوف 
 (1)ي األحواؿ المبينة في القانوف.غيرىا بتحريؾ الدعوى العمومية، إذ ال تحرؾ مف غيرىا إال ف

ئي، أو أف و مف مأموري الضبط القضابدتن بمساعدة مفت التحقيؽ بنفسيا، أو تقـو بإجراءاو 
جراءات الجزائية في مف قانوف اإل 29وىذا ما أكدتو نص المادة  (2)،تطمب ندب قاضي التحقيؽ

وىي  سم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون.ة بإالنيابة العامة الدعوى العمومتباشر  »نصيا اآلتي  
يا المرافعات أمام الجيات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين ممثم رضحتمثل أمام كل جية قضائية. ي

وليا في سبيل مباشرة  .أن ينطق باألحكام في حضوره كما يتولى العمل عمى تنفيذ أحكام القضاء
 (3).«ةباط وأعوان الشرطة القضائيضلى القوة العمومية .كما تستعين بوظيفتيا أن تمجأ إ

                                       
لجزائر، ، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ا(دراسة مقارنة)حسيف طاىري، عبلقة النيابة العامة بالضبط القضائي،  -1

 .27، ص 2014
 .136عبد الرحمف خمفي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .عدؿ و متمـم زائية،ف اإلجراءات الجتضمف قانو ي، 1966جواف8مؤرخ في ،155-66أمر رقـ  -3
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منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكـ، فتقـو بتحريؾ الدعوى النيابة العامة ىي صاحبة الدعوى ف
لجرائـ، ، والمطالبة بإنزاؿ العقوبة عمى مرتكبي ا(1)سـ المجتمعإلعمومية ومباشرتيا أماـ القضاء با

تياـ ومتابعة مرحمة الضبط والتحري، والقياـ بالتحقيؽ في دعاء أو اإلكما أنيا تحتكر وظيفة اإل
ما ليا حؽ المطالبة بتحقيقات إضافية، فيي مف تمارس الدعوى أماـ تمبس بيا، كمالجرائـ ال

وىي بيذا تحرص عمى  ،كاـ والمطالبة بتنفيذىاالقضاء بتقديـ الطمبات، إبداء الدفوع ومراجعة األح
 .(2)حسف سير العدالة وتسير عمى تطبيؽ القانوف ومبلحقة مخالفيو.

ىو مركز الخصـ في مواجية المتيـ دفاعا  أما عف مركز النيابة العامة في الدعوى العمومية
 ، والقانوف. تحقيؽ المصمحة العامة، والعدالة عف حؽ المجتمع، ييدؼ إلى

عتبارىا وكيمة عف الجماعة، كما تسعى إؿ الفرد وحده، بؿ تمثؿ المجتمع بالنيابة العامة ال تمثف
 (3)لة وحياد.إلى إظيار الحقيقة ومعاقبة المجرميف الخارجيف عف القانوف بكؿ عدا

مؤرخ في  89-21رقـ مف القانوف  2 تتشكؿ النيابة العامة مف مجموعة قضاة طبقا لممادة 
 (4).1989ديسمبر 12

                                       
 الفرؽ بيف تحريؾ ومباشرة الدعوى العمومية: -1
ذ إجراء مف إجراءات التحقيؽ أي مباشرة تخاإفييا ب ءىي إقامة الدعوى أماـ المحكمة أو البد العمومية :تحريك الدعوى  *

الضبط القضائي بإجراءات في حالة  المعمـو أف قياـ مأموري ومف ،قاضي التحقيؽ لعممو بعد إخطار وكيؿ الجميورية
 .نتدابيـ مف قاضي التحقيؽ يعتبر بداية لتحريؾ الدعوى العمومية إ

تخاذىا كافة اإلجراءات الصادرة مف النيابة إميا أماـ المحكمة بمنذ لحظة قيا فيي متابعة الدعوى العمومية: *أما المباشرة
 نافات، الطعف في األحكاـ.ئـ الطمبات، إبداء الدفوع، استبوصفيا ممثمة المجتمع كتقدي

، السرقة بيف األقارب إلى ؽ.ع 330إال أف ىناؾ بعض الجرائـ قيدىا المشرع الجزائري بالشكوى مثؿ : ترؾ المقر الزوجي  
 .....الخ ؽ.ع 1\369لدرجة الرابعة غاية ا

" الدعوى العمومية لتطبيق ستعمالو لمصطمحيف في مادتو األولى مف ؽ.ا.ج إشرع الجزائري أقر بيذه التفرقة بحتى أف الم
 ."نالعقوبات يحركيا ويباشرىا رجال القضاء أو الموظفون المعيود إلييم بيا بمقتضى القانو

، ص 1993،اف المطبوعات الجامعية، الجزائرائية، ديو ز األساسية في قانوف اإلجراءات الجبراىيـ منصور، المبادئ إإسحاؽ  -2
107. 

 .106العدد الخامس، وىراف، ص  ،مجمة الفكر القانوني، "دور النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية"، لعربي بمحاجا -3
 .104سابؽ، ص مرجع  يو في كتاب عبد الرحماف الخمفي،مشار إل -4
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 :وعميو تتشكؿ النيابة العامة مف
 النائب العام  

ى مستوى المحكمة العميا يوجد عمى مستوى الجياز القضائي الجنائي نائباف عاماف أحدىما عم
المجالس القضائية، وال توجد بينيما أي عبلقة تبعية أو رئاسية وىو ما أكدتو مستوى  عمىواآلخر 
 ائية. ز مف قانوف اإلجراءات الج34/1المادة

مف  34/2يساعد النائب العاـ مساعد أو عدة نواب عاميف مساعديف، وبناءا عمى المادة 
  (1)ج، فإف وكيؿ الجميورية يساعد النائب العاـ عمى مستوى المحكمة.إ.ؽ.

 2ف قانوف اإلجراءات الجزائيةم 34وىذا ما أكدتو نص المادة 
 وكيل الجميورية 

 يمثؿ وكيؿ الجميورية النيابة العامة لدى المحاكـ بنفسو، ويساعده مساعد واحد أو أكثر. 
  (3)ختصاص المحكمة التي بيا مقر عممو.إمومية في دائرة يباشر الدعوى الع

  :من ق.ا.ج 36يمكف ذكرىا في نص المادة لوكيؿ الجميورية عدة مياـ وذلؾ و 
ختصاص المحكمة، ولو جميع إأعواف الشرطة القضائية في دائرة إدارة نشاط ضباط و  -

 ضابط الشرطة القضائية. توالسمطات والصبلحيات المرتبطة بصف
 .مراقبة تدابير التوقيؼ لمنظر - 
 ، وكمما رأى ذلؾ ضروريا.أشيرة ة أماكف التوقيؼ لمنظر مرة واحدة عمى األقؿ كؿ ثبلثر زيا - 
التحري عف الجرائـ المتعمقة و  تخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لمبحثإمباشرة أو األمر ب -

 بالقانوف الجزائي. 
اآلجاؿ ما يتخذه بشأنيا ويخطر  أحسفتمقي المحاضر والشكاوي والببلغات ويقرر في  -

                                       
  .104ص عبد الرحمف خمفي، مرجع سابؽ، -1
اآلتي  ،عدؿ و متمـميتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ،1966جواف 08مؤرخ في  ،155-66أمر رقـ مف 34المادة -2

 النيابة العامة لدى المجمس القضائي يمثميا النائب العاـ. »نصيا 
 «.عديفعدة نواب عاميف مساو  نائب عاـ مساعد أوؿ ،يساعد النائب العاـ

 .141عبد الرحماف خمفي، مرجع سابؽ، ص  - 3
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ظر فييا أو يأمر بحفظيا بمقر يكوف قاببل الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أو المحاكمة لمن
يمكنو أيضا أف و  ،اآلجاؿقرب أو/ أو الضحية إذا كاف معروفا في دائما لممراجعة ويعمـ بو الشاكي 

 يقرر إجراء الوساطة بشأنيا. 
 .إبداء ما يراه الزما مف طمبات أماـ الجيات القضائية المذكورة أعبله -
 .رات التي تصدرىا بكافة طرؽ الطعف القانونيةقتضاء، في القرااإلالطعف عند  - 
 (1)جيات الحكـ.و  العمؿ عمى تنفيذ قرارات التحقيؽ - 
ختصاص ختصاص اإلقميمي والنوعي يتحقؽ اإلص وكيؿ الجميورية وفقا لقواعد اإلىذا ويخت 
 تتمثؿ في : ختصاص وكيؿ الجميورية و إي دائرة توافر أحد عناصر الجريمة فبيمي اإلقم

 .ختصاص المحكمة المعنيةإلجريمة موضوع البحث بدائرة قوع او  -
 (2) .ختصاص المحكمةإالمشتبو فيو أو المتيـ في دائرة وجود محؿ إقامة  -
 37نص المادة ختصاص وكيؿ الجميورية طبقا لإتيـ بدائرة مإلقاء القبض عمى ال -

 ..جإق.
مية عف طريؽ وى العمو ختصاص النوعي ىو أف تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعأما اإل 

تخاذ أوؿ إجراء فييا كما تقدـ طمب فتح تحقيؽ تقدمو لقاضي التحقيؽ أو رفع إتحريكيا بالمبادرة ب
 (3).جإمن ق.35يقا لنص المادة شكاؿ المحددة قانونا، تطبلؤلوى مباشرة أماـ جية الحكـ وفقا الدع

                                       
 .عدؿ و متمـم جراءات الجزائية،اإلتضمف قانوف ي، 1966جواف 8مؤرخ في ،155-66مف أمر رقـ  36المادة  -1
 .141، صماف خمفي، مرجع سابؽعبد الرح -2
 .116العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
، اآلتي تمـو م ؿعدم متضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،،1966اف جو  8مؤرخ في ،155-66أمر رقـ مف  35المادة  -

يمثل وكيل الجميورية النائب العام لدى المحكمة بنفسو أو بواسطة أحد مساعديو وىو مباشرة الدعوى » :نصيا
 .«العمومية في دائرة المحكمة التي بيا مقر عممو

وبمحل  ،بمكان وقوع الجريمة الجميوريةلمحمي لوكيل ختصاص ااإل تحدد" يمف نفس القانوف والتي تنص  37المادة  -
عمى أحد ىؤالء األشخاص حتى إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيم فييا أو بالمكان الذي تم في دائرتو القبض 

ختصاص محاكم أخرى، إإلى دائرة  الجميوريةالقبض لسبب آخر. يجوز تمديد االختصاص المحمي لوكيل  حصل ىذا ولو
ريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية ط عن

 .«التشريع الخاص بالصرفبالمتعمقة  والجرائم  لممعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرىاب
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 ثانيا: اختصاص النيابة العامة 
 اصاتيا عمى ثبلث مراحؿ : ختصتقـو النيابة العامة بإ 

 عتبارىا سمطة االتيامإاختصاصات النيابة العامة ب .1

منيابة العامة ىو تحريؾ الدعوى العمومية ومباشرتيا أماـ القضاء لختصاص األساسي اإل 
 قتضاءإمة الدولة ووكيمة عف المجتمع في عتبارىا ممثإب من ق.ا.ج 29المادة وفقا لما نصت عميو 
رساؿ تخاذىا إجراءات عرض القضية عمى دإتحريؾ الدعوى بحؽ العقاب، ويتـ  وائر التحقيؽ وا 

 (1)ممحكمة.لممؼ الدعوى 

، والشيود، وتكميفيـ بالحضور في الجمسة المحددة لمنظر   كما تقـو بتبميغ المتيـ، والخصـو
 ..جإمن ق. 440، 439، 333ص المواد في الدعوى وفقا لنصو 

ع مراحؿ ة بمباشرة الدعوى العمومية بالبحث والتحري في جميكقاعدة أصمية تقـو النيابة العام
ا أماـ الجية القضائية في الجمسة وتقديـ األدلة، وطمب الحكـ عمى يالدعوى مثؿ: إبداء طمبات

ىا الفاعؿ والطعف في الحكـ بعد صدوره مثبل الحؽ في الطعف في القرارات القضائية التي يصدر 
 (2).تياـقاضي التحقيؽ أو غرفة اإل

ستدالالت والمحفوظات بحسب ما تراه ع اإلجم محاضر كما أنيا ىي التي تتصرؼ في 
 (3)متطابقا مع القانوف والعدالة.

 

                                       
الماجستير في القانوف،   ري، مذكرنوف الجزائنصيرة بوحجة، سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية في القا -1

، ص 2002تخصص قانوف الجنائي والعمـو اإلجرامية، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
37. 

قانوف جنائي، كمية الماستر، تخصص  ذكرة ، م02 – 15محمد سعيد زناتي، صبلحيات النيابة العامة في القانوف  -2
 .37، ص 2016الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،، 

 .123العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
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 اختصاصات النيابة العامة كسمطة تحقيق .2

ستثناء والغاية مف إجراءات التحقيؽ عمى سبيؿ اإل منيابة العامة بعضلوؿ المشرع الجزائري خ 
ىذه ، ومف بيف خاذ اإلجراءاتتا  ي تتطمب سرعة التصرؼ و لحاالت التتقريرىا معالجة ا

 ختصاصات:اإل

بإجراء وحقيا المطالبة  ،ا لقاضي التحقيؽ بإجراء تحقيقاتيحؽ النيابة في إصدار طمبات - 
 (1).المعاينة في مسرح الجريمة

 » من ق.ا.ج 1\110المادة  ، وفقا لما نصت عميوباإلحضاركما أف ليا الحؽ في إصدار أمر  -
قتياد المتيم، ومثولو القوة العمومية إل ىلإاألمر الذي يصدره قاضي التحقيق  ذلك باإلحضارأمر يقصد 
 .«عمى الفور أمامو

تمبس بيا إذا مية الز لوكيل الجميوريو في حالة الجنايجو  »:58/1نصت عميو المادة  ىـ صورة لو ماأو 
 (2).«لم يكن قاضي التحقيق قد أبمغ بيا بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبو في مساىمتو في الجريمة

منيابة العامة لا لـ يقدـ المتيـ ضمانات، فيجوز الة ما إذيداع في حاإلباإلضافة إلى األمر ب
 إيداعو بجنحة متمبس بيا، ويشترط إلصدار ىذا األمر ما يمي:

 .عدـ إخطار قاضي التحقيؽ بالقضية - 

 .عدـ تعمؽ الجريمة بجنح الصحافة أو الجنح ذات الصيغة السياسية - 
 .يكوف المتيـ قاصرا ال أف - 
 (3).ياـأ 08الحبس  أف ال تتجاوز مدة - 

                                       
 .124ص العربي بمحاج، مرجع سابؽ،  -1
وف اإلجراءات ، يتضمف قان1966جواف  08، مؤرخ في 155 -66مف أمر رقـ  58/1والمادة  1/ 110المادة  -2

 .عدؿ و متمـالجزائية، م
 .124العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
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نتقاؿ لممعاينة ىو إجراء بمقتضاه ينتقؿ وكيؿ الجميورية إلى مكاف وقوع الجريمة اإل وأيضا 
األخرى التي  األشياءليشاىد بنفسو ويجمع اآلثار المتعمقة بالجريمة، وكيفية وقوعيا، وكذلؾ جميع 

اليميف ولو قبؿ ذلؾ فيـ صطحاب األشخاص المؤىميف ويحمإيد في كشؼ الحقيقة، ولو الحؽ في تف
 (1)القضائية. الشرطةالحؽ في ندب ضباط 

ة إذ يقـو قاضي التحقيؽ بأخذ رأي وكيؿ ينلحؽ في إبداء الرأي في مسائؿ معكما لو ا 
ستطبلع رأيو في تمديد بإاليارب مف العدالة، ويقـو  ىيورية قبؿ إصدار األمر بالقبض عمالجم

 ..جق.ا 125/2الحبس المؤقت حسب المادة 

رفع األمر  ؿ  ب  في حالة ما إذا تبيف لقاضي التحقيؽ أف إجراء التحقيؽ مشوب بعيب البطبلف ق   
 تياـ لبطبلنو.إلى غرفة اإل

عند خروج الميعاد القانوني لمتفتيش بمسكف متيـ بجناية، يكوف حضور وكيؿ الجميورية 
 (2).من ق.ا.ج 82ضروري وىذا حسب المادة 

مباشرة ة، فميا صبلحيات توجيو األسئمة العامة سمطات ىام نيابةممفحاكـ أما بالنسبة لمرحمة الم 
 . ق.ا.ج(288)ملممتيميف والشيود 

سـ المجتمع أماـ جية الحكـ، وليا حؽ الطعف إتقديـ ما تراه الزما مف طمبات ب وليا الحؽ في 
 (3)انوف.الجنائية حسب ما يقرره الق والقراراتوالنقص في األوامر واألحكاـ  ستئناؼباإل

 ختصاصات األخرى لمنيابة العامةاإل ثالثا:

 ب:  أيضاختصاصات األساسية لمنيابة العامة فإنيا تقـو باإلضافة إلى اإل

                                       
 .54غانية إشاف، مرجع سابؽ، ص  -1
 .31محمد سعيد زناتي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .49، 48مرجع نفسو، ص -3
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يجيز القانوف لوكيؿ الجميورية في حالة تمبس المتيـ بجنحة معاقبة عمييا بالحبس أف يصدر -
وبة إليو ما لـ يكف قاضي التحقيؽ عف األفعاؿ المنسستجوابو عف ىويتو و إالجانح بعد  أمر بحبس

 (1).كاف ال يقدـ ضمانات كافية لمحضور إذاالمحكمة  ىإلأخطر بالوقائع ثـ يحيمو فورا  قد

كما تتولى النيابة العامة اإلشراؼ عمى السجوف وتنفيذ األحكاـ النيائية الصادرة في الدعوى  -
 ىذا باإلضافة إلى: 2العمومية

 .تنفيذ القرارات واألحكاـ القضائية القضائيالضبط  يمأمور ائؼ ظاإلشراؼ عمى و - 

 .لضبط القضائي وكيفية التصرؼ فييامراقبة األعماؿ الخاصة با- 

ما كطرؼ أصمي أو كطرؼ متيـ في جميع األحواؿ إالتدخؿ في بعض القضايا المدنية -
 طبلؽ والحجر.التي عينيا القانوف كقضايا شؤوف األسرة كال واألحواؿالمتعمقة بالنظاـ العاـ 

 بطبلف المحاكمة في حالة تخمؼ النيابة العامة عف أحد الجمسات. -

 (3).ختصاصاتيا وتحت سمطة وزير العدؿإبة أعضاء النيابة العامة مف أىـ إشراؼ ومراق-

 الفرع الثاني 

 عبء إثبات الجريمة
عة وتحمؿ عبء إثبات بعد وقوع الجريمة تمـز النيابة العامة بتطبيؽ الشرعية الجزائية عمى الواق 

 .العناصر المكونة لمجريمة

                                       
،كتاب جيبللي 22610،مف القسـ الثالث لمغرفة الجنائية الثانية في الطعف رقـ 1981نوفمبر  26قرار صادر يـو  -1

، ص 2006المواد الجزائية، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، الجزء الثالث، الجزائر،  اإلجتياد القضائي في بغدادي،
 .3899، رقـ 392

، كتاب جيبللي بغدادي، مرجع 63122مف غرفة الجناية األولى في الطعف رقـ  1989فبراير  14قرار صادر يـو  -2
 .3901، رقـ 392نفسو، ص

 .125،126العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
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 تعريف الجريمة :أوال 
غير ،تاركا ميمة لمفقياء  لـ يورد المشرع في قانوف العقوبات أي نص يقضي بتعريؼ الجريمة 
ـ يفكؿ باحث يطبؽ تعريفو مف منطؽ بحثو وصم ،ىؤالء لـ يتفقوا عمى ذات التعريؼأف 

 .تخصصو

حقيقة واقعية تشبع الغريزة اإلنسانية بطريقة شاذ ال يسمكو  :»ياـ بأنفعرفيا عمماء اإلجرا
نتابت مرتكب الجريمة في لحظة إ وذلك األحوال نفسية، ل العادي حين يشبع الغريزة نفسياالرج

 (1)الغريزة اإلنسانية ال تخرج عف ثبلثة أىداؼ وىدفيا النيائي ىو البقاء.و  ،«ترتكابيا بالذاإ

ت والعادات عدم تطابق سموك الفرد مع المقوما »"الجريمة" ىي س أف ى عمماء النففي حيف ير 
 لممبادئرتكاب فعل مخالف إعتبر مجرما الشخص الذي يقدم عمى ي، شعورالالموجودة في ال

 .«مقومات الموجودة في األنا األعمىوال

بر ومنو تعت ،جتماعيكل خروج عن السموك اإل » ياعمما االجتماع فيروف الجريمة بأن أما 
وبسبب ردة فعل  ،لسائد في المجتمعماعي ال فعل من شأنو أن يصدم الضمير الج"الجريمة " ك

 .«ةجتماعيإ

لتزام بأوامره روج عن طاعة اهلل ورسولو وعدم اإل "خوعند فقياء الشريعة اإلسبلمية الجريمة ىي 
 (2).ونواىيو"

رمو القانون ويقرر لو جزاء ذلك الفعل الذي بج »عمماء القانوف فيعرفوف الجريمة بأنيا أما 
 (3).«متناع يخالف قاعدة جنائيةفعل إأو ىو ، جنائي

                                       
، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دراسة العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر،  :نقبل عف -1

81،82 . 
عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانوف الجنائي العاـ،) دراسة مقارنة(، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،  -2

 .40، ص 2013
 .83منصور رحماني، مرجع سابؽ، ص  -3



 المبادئ العامة لئلثبات الجنائي   الفصؿ األوؿ:
 

44 
 

 ثانيا: إثبات أركان الجريمة
ي يجب عمييا الت، تياـاإلوىي سمطة  نيابة ثبات عمى عاتؽ الفي المواد الجنائية يقع عبء اإل

الضرر بسموؾ النتيجة لربط ف تثبت وجود رابطة سببية بيف الفعؿ و ا  و ، إثبات عناصر الجريمة
 .المتيـ

ظيرت  إذا اإلثباتلجمع أدلة  ،كما عمييا إثبات العناصر المكونة لمجريمة بالبحث والتحري 
 .وتقديميا لمقضاء

 و في حالة عدـ وجود أدلة التي تدين ءيالبر فالنيابة العامة نائبة عف المجتمع ييميا إثبات براءة 
ثبات إدانة المتيـ كؿ ركف مف  وتقاـ الجرائـ عمى ثبلث أركاف ىامة سيتـ تحديد كيفية إثبات ،وا 

 .أركاف الجريمة

  إثبات الركن الشرعي-1 

وىو ما يعرؼ بشرعية ، ود نص قانوني يعاقب عمى كؿ جريمةيقصد بالركف الشرعي وج
فبل يمكف تصور إدانة شخص ،الجريمة والعقوبة وىو عنصر جوىري لئلدانة في أي جريمة

مف  نصوص عميو في المادة األولىالم (2)وتسميط العقوبة عميو في غياب الركف الشرعي ،(1)بجريمة
 (3).«عقوبة وال تدابير أمن بغير قانونال جريمة وال  »اقانوف العقوبات التي جاء فيي

بمقتضى قانون صادر قبل  إالال إدانة » :تنص التي 58ىذا المبدأ مكرس دستوريا في المادة 
 (4).«اإلجراميرتكاب الفعل إ

                                       
الماجستير، في القانوف، تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو  إلثبات الجنائي، مذكرة ىدى زوزو، عبء ا -1

 .89، ص 2006السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
وزيع، الجزائر، إبراىيـ بمعميات، أركاف الجريمة وطرؽ إثباتيا في قانوف العقوبات الجزائري، دار خمدونية لمنشر والت -2

 .93، ص 2007
 .معدؿ و متمـ،متضمف قانوف العقوبات،1966جواف  08،مؤرخ في 156 – 66مف أمر  1المادة  -3
 الدستور الجزائر سالؼ اإلشارة إليو.  يتضمف ،2016مارس  06مؤرخ في  ،10-16قانوف رقـ  -4
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ر ا يأتي دو ىعدب،د الجرائـ وتقرر العقوبةيتولي تحدتعامة ىي مف فالسمطة التشريعية كقاعدة 
 والنيابة العامة في البحث والتحري عف مرتكبي ىذه القضائية ةيالضبطالسمطة التنفيذية مف خبلؿ 

 تقديميـ لممحاكمة.الجرائـ و 

الفعؿ  أي ىناؾ قانوف يجـر ذلؾ، وؿجية المتابعة إثبات وجود نصا ساري المفع مىوعميو يتعيف ع 
 دراية كافية بأف ذلؾ الفعؿ معاقبة عميو قانونا.  فالفرد يكوف عمى ،اإلجراميرتكاب الفعؿ إ قبؿ

عؿ الذي يعد جريمة يصبح فعؿ فلفا ،مرحمة المتابعة نونية أف تتعدؿ خبلؿلمنصوص القا يمكف
 .القانوف يجرمومباح و  يكوف الفعؿ أو عكس ذلؾ ،مباح

يقدر ما إذا كاف الفعؿ الوارد بيا يشكؿ  ،نيابة العامةوعميو فعندما تعرض الشكوى عمى ممثؿ ال 
 .الجريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو القوانيف المكممة لو

، متنع عف متابعة المشتكي منوإالواردة بالشكوى ال تكوف جريمة  فإذا تبيف لو أف الوقائع 
 (1).ويصدر أمرا بحفظ الممؼ

ذا  وفقا (2)ستنادا إلى النص الواجب التطبيؽإفإنو يكيؼ الفعؿ ، ع تكوف جريمةالوقائ أفتبيف  وا 
 (3).من ق .ع 27نصت عميو المادة  امل

تياـ تساير كؿ مراحؿ الدعوى العمومية وتعمؿ كؿ إ يتضح مما سبؽ أف النيابة العامة كسمطة 
مف قانوف  األولىؽ لممادة ما في وسعيا إلثبات التيمة عمى المتيـ بإبراز توافر الركف الشرعي تطبي

 العقوبات ويتجمى الدور مبدأ الشرعية الجزائية في اإلثبات الجنائي: 

 .عدـ رجعية القوانيف -

                                       
 .252،253نصر الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص  -1
 .253مرجع نفسو، ص  -2
" تقسم الجرائم تبعا اآلتي نصيا  عدؿ و متمـ،ميتضمف قانوف العقوبات،  156 – 66مف أمر رقـ  27ة الماد -3

 لخطورتيا إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عمييا العقوبات المقررة لمجنايات أو الجنح أو المخالفات"
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عدـ التوسيع في النصوص القانونية لمنع ظيور جرائـ جديدة غير منصوص عمييا   -
 .األحكاـفي تطبيؽ  وقانونا وتقييد القاضي بنص لعدـ التفريط

 اديإثبات الركن الم -2

متناعا وكما يمكف أف يكوف لحظيا أو إكاف فعبل إيجابيا أو  سواءيثبت الركف المادي لمجريمة  
ويمكف أف يكوف مشكبل مف  ،عتياد عمى القياـ بواء نتيجة اإلمستمرا ويمكف أف يكوف مفاجئا أو ج
 (1).شتراكاإاما أو شروعا أو فعبل ت كاف سواء ،فعؿ واحد أو مف سمسمة مف األفعاؿ

ف أوب ،متناع موجودبأف ىذا الفعؿ أو اإلاؿ يتعيف أف تقدـ جية المتابعة الدليؿ فعي ىذه األفف
 الشخص المتابع ىو مف قاـ بو. 

حتياط أو إور الخطأ الجنائي مف رعونة وعدـ وفي الجرائـ غير العمدية يتعيف عمييا إثبات ص
 (2).من ق.ع 288لما نصت عمييا المادة وفقا  نتباه أو إىماؿإعدـ 

اية أو كانت جنحة أو وبالتالي عمى النيابة العامة إثبات الركف المادي ألي جريمة كانت جن
عينة سرح الجريمة مف أجؿ البحث وأخذ نتقاؿ مف مثبات ذلؾ يستوجب ليا اإلإلو  ،كانت مخالفة

 (3) .مف اآلثار المتروكة مف مرتكب الجريمة
نما ، متناع عنو ويترتب نتيجة معينةأو اإل لمجريمة لمجرد إتياف الفعؿال يتحقؽ الركف المادي  وا 

النتيجة ند وجود عبلقة سببية بيف الفعؿ و نتيجة اإلجرامية تتحقؽ عفال ،يمـز توافر عبلقة سببية
 (4) .اإلجرامية

                                       
 .92ىدى زوزو، مرجع سابؽ، ص  -1
كل من  » و متمـ ؿعدقانوف العقوبات، م،يتضمف 1966جواف  08مؤرخ في  156 -66مف  أمر رقـ  288المادة  -2

قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتو أو عدم إحتياطو أو عدم إنتباىو أو إىمالو أو عدم مراعاتيا األنظمة يعاقب بالحبس 
 .«دينار100.000إلى 20.000من أشير إلى ثالث سنوات وبغرامة  من ستة

ية ويساعده في ذلؾ أخصائيوف مف األقساـ الفنية كالمتخصصيف بتصوير، يقـو بالمعاينة ضابط الشرطة القضائ -
، والمختصيف بالتعرؼ عمى الشخصية بواسطة أثار البصمات، كما يساعدىـ خبراء جنائيوف.الو   رسـو
 .54جماؿ نجمي، مرجع سابؽ، ص  -3
 .57، 56مرجع نفسو، ص  -4
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 إثبات الركن المعنوي -3 

، ةه إرادتو إلحداث الصفة اإلجراميتجاا  و ، عمـ الجاني بارتكاب الفعؿ المجـريقصد بالركف المعنوي 
  (1).أو أف يدخؿ يده في جيب الضحية ،قضيبا وينياؿ بو ضربا عمى الضحيةف يحمؿ أك

كما يتطمب القانوف إلى جانب ذلؾ  ،فذلؾ ىو القصد العاـ وىو مدرؾ بأفعاؿفالجاني ىنا يقـو 
عذيب مف أجؿ جناية الت رتكابكإقصدا خاصا في بعض الجرائـ ليحقؽ الجاني نتيجة بذاتيا 

أو  ،ق.ع 2مكرر  263عترافات أو معمومات أو ألي سبب آخر حسب المادة ى اإلالحصوؿ عم
 (2).ق.ع 376ة األمانة بسوء النية ـ نايخختبلس أو التبديد في جريمة أف يكوف اإل

لمخالفات البسيطة التي ال يتطمب فييا المشرع إثبات الركف المعنوي يكفي أف اوىناؾ بعض 
يا البعض بالجرائـ المادية, مثؿ عدـ يتبار نية الفاعؿ( ويسمعاالركف المادي )أي دوف  يتحقؽ

 وضع حزاـ األمف.

لييا اإلثبات إتي يتعرض الركف المعنوي )القصد الجنائي( ىو أصعب األمور ال فإثبات 
 .لتعمقو بأمور نفسية داخمية يخفييا المتيـ، الجنائي

                                       
قؽ اإلرادة ويعمؿ عمى إدراؾ األمور عمى النحو الصحيح مطابؽ يقصد بالعمـ :حالة ذىنية أو قدر مف الوعي يسبؽ تح -1

لمواقع، والعمـ بيذا المعنى يرسـ اإلرادة إتجاىيا ويعيف حدودىا لتحقيؽ الواقعة اإلجرامية، وال يتحقؽ القصد الجنائي إال إذا 
 قصد الجنائي.كاف الجاني يعمـ بالعناصر األساسية لقياـ الجريمة فإذا كاف جاىبل بذلؾ فبل يتحقؽ ال

دراؾ بيدؼ بموغ غرض معيف، فإذا توجيت ىذه اإلرادة إلى  ويقصد أيضا باإلرادة ذلؾ النشاط النفسي الصادر مف وعي وا 
 القياـ بالسموؾ المادي وتحقيؽ النتيجة قاـ القصد الجنائي.

 ولئلرادة أىمية قصوى في نطاؽ القانوف الجنائي.
ني إلى إرتكاب الجريمة مع توافر العمـ باألركاف التي يتطمبيا القانوف، وىو الزما القصد العاـ :ىو إنصراؼ إرادة الجا -2

لقياـ المسؤولية الجزائية والقانوف يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيؽ بغض النظر عف 
 الباعث الذي دفعو إلى إرتكاب الجريمة. 

 النفسي لتحقيؽ سموؾ معيف بالنظر إلى غاية محددة. أما القصد الجنائي الخاص فيو الدافع
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 وىذا الخطأ ،(1)ثبات خطأ المتيـتياـ إى سمطة اإلفيجب عم، عمديةكانت الجريمة غير  إذا أما
كما قد يكوف بسبب عدـ مراعاة األنظمة وىذا ما نصت عميو  ،اإلىماؿ، قد يكوف بسبب الرعونة

 .ق.ع288المادة 

فمثبل في  ،اإلىماؿحتياط أو فيعني إثبات عدـ اإل ،يتعمؽ بإثبات الخطأ الغير العمديفيما  
حتياط إوفاة المجني عميو كاف نتيجة عدـ ات أف تياـ إثبيجب عمى سمطة اإلالقتؿ غير العمدي 

بؿ إف تثبت النتيجة الضارة التي  ،الفاعؿ أو إىمالو وال يقع عمى النيابة العامة إثبات الخطأ فقط
 (2).الخطأخمفيا 

 

 

                                       
 .104ىدى زوزو، مرجع سابؽ، ص  -1
 .270نصر الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص  -2



 

 

 
 الفصل الثاني

أدلة اإلثبات لمكشف عن ضرورة 
 الجريمة
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قتناعو في الحكـ الذي إيا القاضي البرىاف عمى إثبات الدليؿ ىو الواقعة التي يستمد من
ال كاف باطبل. ؤسسةيجب أف يتحصؿ عميو بطريقة م ينتيي إليو، إذ  وا 

فبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أف ىناؾ عدة أنواع مف األدلة نص عمييا المشرع 
د لمقاضي األدلة ، إال أنو لـ يحد235 إلى 213في قانوف اإلجراءات الجزائية مف المواد 

 الواجب إتخاذىا لئلثبات.

 (المبحث األولفاألصؿ أف يبني القاضي حكمو بناء عمى إعتقاده الشخصي )

إال أف لكؿ قاعدة إستثناء إذ أورد المشرع بعض القيود تخص في بعض الجرائـ بأدلة 
 إثبات معينة يمـز األخذ بيا فبغير ىذه األدلة ال يمكف إثبات الجريمة.

الحالة القاضي الجنائي ممـز ومقيد باألخذ باألدلة المنصوص عمييا قانونا،  ففي ىذه
 (.المبحث الثانيومف بيف ىذه الجرائـ نجد جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر )
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 المبحث األول

 أدلة اإلثبات في المواد الجنائية
ة، فيو إقامة الدليؿ لدى اإلثبات في المواد الجنائية ىو كّؿ ما يؤدي إلى إظيار الحقيق

 السمطات المختصة بحقيقة واقعة ذات أىمية قانونية بالطرؽ التي حددىا القانوف.

فجمع الدليؿ الجنائي يعد مف المشاكؿ الرئيسية في الخصومة الجنائية، وبدونو ال تثبت 
 الجريمة وال تسند إلى المتيـ.

فالدليؿ ال يثبت الجريمة ومرتكبيا  وقد زادت أىميتو في إطار السياسة الجنائية الحديثة،
 فقط بؿ يحدد جسامة وخطورة الجريمة كما يساىـ في تحقيؽ اليقيف.

مف قانوف اإلجراءات الجزائرية عمى  235إلى  213لذا نص المشرع الجزائري في المواد 
 األدلة التي تناقش أماـ القاضي الجزائي.

شخصي المتمثؿ في األدلة القولية  تقسـ أدلة اإلثبات الجزائي حسب مصدرىا إلى مصدر
 (.المطمب الثاني(، ومصدر فني عممي المتمثؿ في األدلة المادية والعممية )المطمب األول)

 المطمب األول

 األدلة القولية
ف تختمؼ األدلة الج ت في غرضيا وىو الوصوؿ إلى دحتانائية في نوعيا وأىميتيا، وا 

 إلى المتيـ.كشؼ الحقيقة المتعمقة بالواقعة ونسبتيا 

األدلة القولية ىي تمؾ التي يكوف مصدرىا عناصر شخصية، فيذه األقواؿ يتفوه بيا المتيـ 
(، أو أف يتقدـ الغير بأف يشيد عمى المتيـ بإرتكابو الفرع األولويأتي في مقدمتيا االعتراؼ )

 (.الفرع الثانيلمجـر في إطار ما يعرؼ بالشيادة )
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 الفرع األول

 قولي في اإلثباتاإلعتراف كدليل 
يمعب اإلعتراؼ دورا ىاما في مجاؿ اإلثبات الجزائي خصوصا إذا كاف ىو الدليؿ الوحيد القائـ 

صدار حكميا.  في الدعوى، وفي كثير مف القضايا يكوف خير دليؿ لممحكمة في تكويف عقيدتيا وا 

 أوال: تعريف االعتراف
، (1)ع المكونة لمجريمة كميا أو بعضيااإلعتراؼ ىو إقرار المتيـ عمى نفسو بإرتكابو الوقائ

 .(2)دوف إعتراض أو تسميـ مف محاميو

ويقصد بو اإلقرار الذي يصدر مف المتيـ، يعترؼ فيو بصدور الواقعة اإلجرامية عنو، مما 
 .(3)يعني أف المقر ىو نفسو مف تنسب إليو الواقعة التي يترتب عنيا قياـ المسؤولية الجزائية

إلعتراؼ في جوىره ىو إقرار موضوع الواقعة سبب الدعوى ونسبة ويتضح مما سبؽ أف ا
"اإلعتراف ىو إقرار ىذه الواقعة لمشخص المتيـ، وذات التعريؼ تبنتو المحكمة العميا حينما قضت 

المتيم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليو وىو كغيره من أدلة اإلثبات موكل لتقدير قضاة 
 .(4)من ق.إ.ج" 213الموضوع وفقا ألحكام المادة 

كما عرؼ أيضا بأنو إقرار المتيـ عمى نفسو، في مجمس القضاة إقرار صادر عمى إدارة 
 .(5)حرة بصحة التيمة المسندة إليو

                                       
، تخصص قانوفماستر في الالعبد الرزاؽ بف طاية، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة، مذكرة  -1

 .43، ص 2014حقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قانوف جنائي، كمية ال
ماستر، تخصص قانوف جنائي، كمية ال ر الحاج، حدود سمطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات، مذكرة و عم -2

 .29، ص 2016طاىر، سعيدة، الالحقوؽ والعمـو السياسة، جامعة الدكتور موالي 
 ،الجزائرشرح قانوف اإلجراءات الجزائية بيف النظري والعممي، طبعة جديدة منقحة ومعدلة، دار البدر، فضيؿ لعيش،  -3

 .348د.س.ف،  ص 
 .32، ص 2010نصر الديف مروؾ، محاضرات في اإلثبات الجنائي )أدلة اإلثبات الجنائي(، الجزء الثاني، دار ىومو،  -4
 .161جماؿ نجمي، مرجع سابؽ، ص  -5
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 شروط وأنواع اإلعتراف -ثانيا 
  شروط اإلعتراف (1

 يتضح لنا مف خبلؿ تعريؼ اإلعتراؼ أنو يتكوف مف عنصريف إثنيف:

 إقرار المتيم عمى نفسو ( أ

يجب أف يكوف اإلعتراؼ صادر مف المتيـ عمى نفسو، بواقعة تتعمؽ بشخصو ال شخصا 
نما تعتبر أقواال ال ترقى إلى (1)آخر ، أي إقرار المتيـ بسموكو الشخصي فيي ليست إعتراؼ، وا 

 (2)  مرتبة الشيادة
 : "من المستقر عميو قضاء أنو إذا كان بإمكانوفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا بأف

قضاة الموضوع إستعمال سمطتيم التقديرية لموقائع، فميس بإمكانيم تأسيس إدانتيم ضد المتيم 
بناءا عمى تصريحات منفردة لمتيم شريك معو في نفس القضية، ومن ثم فإن القضاة بما 

 (3)يخالف ىذا المبدأ يعد تطبيقا سيئا لمقانون."

منسوبة إلى موكمو، إذ ال يعد ىذا لتسميـ كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممحامي الذي يسمـ بالتيمة ال
 .(4)إعترافا، كوف اإلعتراؼ مسألة شخصية تتعمؽ بالشخص المعترؼ فقط

  إعتراف المتيم عمى الوقائع المكونة لمجريمة كميا أو بعضياب( 

يجب أف يكوف إعتراؼ المتيـ عمى الوقائع المكونة لمجريمة كميا أو بعضيا، ألف اإلقرار 
فمثبل لو إعترؼ المتيـ بأنو كاف عمى عبلقة غير  (5)تتعمؽ بالجريمة ال يعتبر إعترافا بالوقائع التي

                                       
 .33ديف مروؾ، محاضرات في اإّلثبات الجنائي، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص نصر ال -1
 .44مرجع سابؽ، ص عبد الرزاؽ بف طاية، -2
، 1993العدد الثالث،  القضاءالمجمة  55648المكمؼ رقـ  في 28/03/1989المحكمة العميا، قرار الصادر بتاريخ  -3

 .291ص 
، اإلجراميةوالعمـو  جنائينوف قا، تخصص في القانوف ماسترالء الجزائي، مذكرة صوفية ساحمي، أدلة اإلثبات في القضا -4

 .09، ص 2015البويرة،  ، جامعة أكمي محند ولحاج،السياسية والعمـوكمية الحقوؽ 
 .09مرجع نفسو، ص  -5
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شرعية بالمجني عمييا، وأنكر قيامو بقتميا، ثـ ثبت لممحكمة مف أدلة أخرى أف المتيـ ىو الذي 
إرتكب جريمة القتؿ، فمممحكمة أف تستند عمى إعترافو بوجود عبلقة غير شرعية بينو وبيف المجني 

 . (1)عمييا كباعث عمى قتميا، دوف أف يعتبر ذلؾ إعترافا بالمعنى القانوني

وال يعتبر أيضا إعترافا ما يصدر مف المتيـ بشأف ما يود القياـ بو مف أفعاؿ في المستقبؿ، 
 .(2)حتى ولو وقعت ىذه األفعاؿ بعد ذلؾ

امية المنسوبة لشخص كما ال يعد صمت المتيـ إعترافا، ألنو ال يعد إقرارا بالواقعة اإلجر 
 .(3)المعترؼ

 أنواع االعتراف( 2

 ينقسـ اإلعتراؼ بالنظر إلى أىميتو إلى عدة أنواع:

 اإلعتراف الكامل ( أ

 .(4)ىو اإلعتراؼ الذي يقر فيو المتيـ بصحة إسناد التيمة إليو، كما وصفتيا سمطة اإلتياـ

 اإلعتراف الجزئي ( ب

بو لجزء مف الجريمة ال الجريمة كميا حتى يمكف تجزئة اإلعتراؼ، بحيث يقر المتيـ بإرتكا
وينكر الكمية ،يخفؼ عف نفسو العقوبة، كالمتيـ الذي يعترؼ بحيازتو لكمية قميمة مف المحظورات

 .(5)الباقية لتخفيؼ العقوبة، كما يقتصر اإلعتراؼ عمى الجريمة نافيا مسؤوليتو عنو

 
                                       

 .33الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص  نصر -1
 .45عبد الرزاؽ بف طابة، مرجع سابؽ، ص  -2

3-Georges LAWASSEUR, Albert CHAVANE Jean MONTVEUIL, Bernard BOULOC, Droit 
Pénal Général et procédure pénale, 12ème Edition, Paris, 1999, p 157. 

 .29عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص  -4
 .29ص  مرجع سابؽ،إخمؼ، مصطفى  -5
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 اإلعتراف القضائيج( 

أماـ إحدى الجيات القضائية سواء أماـ المحكمة أو  ىو اإلعتراؼ الذي يصدر مف المتيـ
 قاضي التحقيؽ. 

فإذا كاف اإلعتراؼ أماـ قاضي التحقيؽ، فسيكوف في مرحمة إستجواب المتيـ وفقا لممواد مف 
 من ق.إ.ج. 108 إلى 100

 . (1)وىنا يقر المتيـ بالواقعة المنسوبة إليو

 .(2)ق.إ.ج 224بو وفقا لنص المادة وقد يكوف اإلعتراؼ أماـ قاضي الحكـ بعد إستجوا

كما يجوز لمرئيس أثناء سير المرافعات أف يعرض عمى المتيـ أدلة اإلثبات، ويمكف في ىذه 
، وىذا ما نصت عميو المادة (3)الحالة أف يعترؼ المتيـ إذا ما رأى أف جميع ىذه األدلة تكشؼ أمره

 .(4)ق.إ.ج 302

 .(5)تـ أماـ قاضي التحقيؽ أو أماـ قاضي الحكـوبالتالي فاإلعتراؼ القضائي ىو الذي ي

 

                                       
 .30عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص  -1
واآلتي نصيا:  عدؿ و متمـءات الجزائية، مف اإلجراتضمف قانو ي، 1966جواف  08مؤرخ في  ،155-66ر رقـ أم  -2
إلى المتيم كما  ةتوجيو أسئمويجوز لمنيابة العامة  ،ويتمقى أقوالو ستجواب المتيم قبل سماع الشيودبإيقوم الرئيس "

 ."يجوز ذلك لممدعي المدني ولمدفاع عن طريق الرئيس
 قانوف،ماستر في الال قتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرة دي، أثر األدلة الجنائية عمى اإلوداد خبلشيناز  -3

 .78، ص 2014تخصص قانوف الجنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، واآلتي نصيا: عدؿ و متمـت الجزائية، مف اإلجراءاتضمف قانو ي، 1966جواف  08خ في ، مؤر 155-66مر رقـ أ  -4
طمب منو بال الشيود أو بعد ذلك مباشرة أو أقو  سماع ستجوابو أو أثناءإعمى المتيم، إن لزم األمر أثناء يعرض الرئيس "

 وألشيود أو الخبراء اعتراف بيذه األدلة، كما يعرضيا عمى و اإلأاإلثبات أو محضر الحجز أو من محاميو، أدلة 
 ."المحمفين إن كان ثمة محل لذلك

 .79ناز وداد خبلدي، مرجع سابؽ، ص شي -5
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 اإلعتراف الغير القضائيد( 

فيو ذلؾ اإلعتراؼ الذي يصدر أماـ جية أخرى غير الجيات القضائية كاإلعتراؼ الصادر 
أو في امر صادر مف  أماـ الضبطية القضائية، أو في التحقيؽ اإلداري أو أماـ أحد األشخاص،

 .(1)مات الياتفية أي التسجيؿ الصوتيالمتيـ كالرسائؿ والمكال

بصفة عامة فإعتراؼ المتيـ إما أف يكوف شفويا يثبت بواسطة وكيؿ الجميورية، قاضي 
 .(2)التحقيؽ أو قاضي الحكـ، أو أف يكوف مكتوبا، وفي ىذه الحالة ليس لو شكؿ معيف

 : شروط صحة اإلعترافثالثا 
 يشترط لصحة اإلعتراؼ توافر الشروط التالية:

صدور اإلعتراؼ مف المتيـ المتمتع بقواه العقمية، فبل يعتد بإعتراؼ المجنوف حتى ولو  (1
كاف في وقت إرتكاب الجريمة متمتعا بكامؿ قواه العقمية، وكذلؾ اإلعتراؼ الصادر 

 .(3)تحت تأثير مسكر أو مخدر تنويـ ومغناطيسي أو بتأثير نفسي

عتراؼ الواقع تحت الضغط أو إكراه  صدور اإلعتراؼ عف إرادة حرة، أي ال يقبؿ اإل  (2
مادي كالضرب أو التعذيب أو أدبي كالوعد والوعيد أو نتيجة الغش والخداع كإيياـ المتيـ 

 .(4)بوجود أدلة معينة، أو بأف المتيميف اآلخريف قد إعترفوا بالتيمة

ال ال يمكف اإلستناد إليو (3  أف يكوف اإلعتراؼ صريحا وواضحا ال لبس فيو وال غموض وا 
 .(5)كدليؿ لئلدانة

                                       
 .79ناز وداد خبلدي، مرجع سابؽ، ص شي -1
 .29عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص  -2
 .94، ص 2005حسيف طاىري، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
، 1998مقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، شوقي الأحمد ش -4

 .446ص 
 .94حسيف طاىري، مرجع سابؽ، ص  -5
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أف ينصب اإلعتراؼ عمى الواقعة اإلجرامية محؿ المتابعة ال عمى مبلبساتيا المختمفة،  (4
 .(1)كتسميـ المتيـ بأنو كاف موجودا في مكاف الجريمة وقتت وقوعيا

 .(2)أو وجود عداوة بينو وبيف المجني عميو، كؿ ذلؾ ال يعد إعترافا

المتيـ ال يعد إعترافا، ألف الصمت ال يعني إقرار  يبقى الرأي المستقر عميو أف صمتو   
 بالواقعة اإلجرامية المنسوبة إليو.

صدور اإلعتراؼ نتيجة إجراء صحيح، فاإلعتراؼ الذي وليد إجراء باطؿ يعتبر باطبل  (5
 ىو اآلخر، وال يجوز اإلستناد إليو ألف ما يبني عمى باطؿ باطؿ أصبل.

عف اإلعتراؼ، فيبطؿ اإلجراء دوف أف يمس أما إذا كاف اإلجراء الباطؿ منفصبل 
 .(3)بصحة اإلعتراؼ

تتنوع أسباب بطبلف اإلعتراؼ، فقد يصدر نتيجة إستجواب باطؿ، كما ىو الحاؿ في   
اإلستجواب عند الحضور األوؿ في حالة عدـ تنبيو المتيـ إلى حقو في عدـ اإلدالء بأي تصريح 

يف، أو عدـ دعوة محاميو عند إستجوابو، أو في حالة أو تحميؼ المتيـ اليم ق.إ.ج(، 100)المادة 
كتشاؼ اإلعتراؼ الوارد بيا  .(4)حجز رسائؿ المتيـ الموجية إلى محاميو وا 

صدور اإلعتراؼ أماـ قضاة الحكـ، وىو اإلعتراؼ الذي يعطي المحكمة الرخصة في  (6
 .(5)إكتفاء بإعترافو والحكـ عمى المتيـ دوف سماع الشيود

                                       
 .47عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .11صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .95شاف، مرجع سابؽ، ص غاني إ -3
 .31ج، مرجع سابؽ، ص عومر الحا -4
 .52عبد الرحماف خمفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارف، مرجع سابؽ، ص  -5
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 ة القاضي في تقدير اإلعترافسمط :رابعا    
نما يجب عميو تقديره والتحقؽ مف  ال يكتفي القاضي الجزائي عمى مجرد صدور اإلعتراؼ، وا 

 صدقو.

فإذا تبيف لو أف اإلعتراؼ غير صادؽ إستبعده، أما إذا تحقؽ مف صدقو فمو اإلستناد عميو 
 .(1)كديؿ لئلدانة

ؾ غير مطابؽ لمتحقيؽ، فالتطابؽ ليس ومع ذل،تتوافر شروط صحة اإلعتراؼ غير أنو قد
 حتميا بيف صحة اإلعتراؼ مف الناحية اإلجرامية وبيف صدقو مف الناحية الموضوعية.

ولكي يكوف اإلعتراؼ صحيحا يجب أف يكوف متطابقا لمحقيقة، فالتجربة أثبت أف اإلعترافات 
مص مف اإلكراه المادي أو ليست دائما مطابقة لمحقيقة، فقد يكوف اإلعتراؼ كاذبا ييدؼ إلى التخ

نقاذ المتيـ الحقيقي إلى غير ذلؾ  المعنوي أو تجنب إتيامو في جريمة أشد أو مف أجؿ تخميص وا 
مف األسباب والدوافع الشخصية لذا عمى المحكمة أف ال تكتفي بمجرد صدور اإلعتراؼ المستكمؿ 

نما يجب عمييا أف تقدره لمتحقؽ مف صدقو مف  لشروط صحتو، واإلستناد عميو في حكـ اإلدانة، وا 
 الناحية الواقعية.

ولمقاضي السمطة التقديرية في البحث عف صحة اإلعتراؼ، فمو أف يقرر إقتناعو بو، وثـ 
اإلستناد عميو في قضائو لئلدانة أو إستبعاده إذا كاف اإلعتراؼ مشتبيا فيو أو متناقضا مع عناصر 

 .(2)اإلثبات األخرى أو مشكوؾ في حديثو
"اإلعتراف شأنو كشأن جميع  ق.إ.ج م 213أكده المشرع الجزائري في نص المادة  وىو ما

 .(3)عناصر اإلثبات يترك لحرية تقدير القاضي"

                                       
 .36شاف، مرجع سابؽ، ص غانية إ -1
 .49عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .عدؿ و متمـاءات الجزائية، مقانوف اإلجر  تضمفي،1966جواف  08مؤرخ في  ،155-66أمر رقـ  -3
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"اإلقرار القضائي شأن كّل إقرار يخضع وذات المبدأ أكدتو المحكمة العميا حينما قضت أف 
ي األساس في سير ق.إ.ج التي ى 213لتقديرات قضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 
 .(1)القضايا أي اإلعتراف ترك لمحرية التقديرية لمقضاة"

 الفرع الثاني

 الشيادة كدليل قولي في اإلثبات
تعد الشيادة مف أدلة اإلثبات الجزائي ذات األىمية البالغة، وىذا بالنظر إلى إتساع المسائؿ 

جد شيودا في ممؼ قضية ما، في التي يمكف تقديـ الشيادة بخصوصيا ذلؾ أنو مف النادر أف ال ن
حيف أنو قد يخمو الممؼ تماما مف أدلة اإلثبات األخرى، لذا عينت مختمؼ القوانيف بتنظيـ أحكاميا 

حاطتيا بضمانات متعددة.  وشروطيا وا 

 أوال: تعريف الشيادة
الشيادة ىي إثبات واقعة معينة مف خبلؿ ما يقولو أحد األشخاص بما شاىده أو أدركو 

 .(2)ف حواسو عف ىذه الواقعة بطريقة مباشرةبحاسة م
، وىي دليؿ (3)رآه أو سمعو أو أدركو بأي حاسة مف حواسو ماكما أنو إقرار مف الشاىد ب

 .(4)شفوي يدلي بو الشاىد عمى وقوع الجريمة أو نفييا
الشيادة ىي معمومات يدلي بيا الشاىد أماـ قاضي التحقيؽ تتعمؽ بالجريمة موضوع 

في الدعوى العمومية، باإلدالء  سماع الغير ألف الشاىد ليس طرفا يقصد بسماع الشاىدو  التحقيؽ،
 88بما لديو، وبالتالي يمكف سماع أي شخص يفيد سماعو في إظيار الحقيقة تطبيقا لنص المادة 

                                       
ليو لدى نواصر العايش، تفتيش اإلجراءات إمشار  776تحت رقـ  02/12/1980ـو المحكمة العميا، قرار صادر ي -1

 .92، ص 1992جتياد القضائي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، ئية، النصوص القانونية، مبادئ اإلالجزا
 .54عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .244رجع سابؽ، ص عبد الرحماف خمفي، م -3
 .150بوزيد أغميس، مرجع سابؽ، ص  -4
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"يستدعي قاضي التحقيق أمامو بواسطة أحد أعوان القوة والتي تنص عمى أنو  من ق.إ.ج
 يرى فائدة من سماع شيادتو. العمومية كل شخص

وتسمم نسخة إستدعاء من طمب اإلستدعاء إلى الشخص المطموب حضوره كما يجوز 
إستدعاء الشيود أيضا بكاتب عادي أو موصى عميو أو بالطريق اإلداري وليؤالء األشخاص 

 (1)المطموب سماعيم فضال عن ذلك الحضور طواعية"

، ويخوؿ القانوف اإلدالء بالشيادة تكوف إما مف تمقاء ن فسو أو بناء عمى طالب أحد الخصـو
بشأف ثبوت الجريمة  لقاضي سمطة رفض طمب سماع شيادة شخص متى رأى عدـ جدوى سماعو

سنادىا لممتيـ أو براءتو  .(2)وظروفيا وا 
جدير بالذكر أف الشيادة ال تقتصر عمى التحقيؽ األولي أو اإلبتدائي، بؿ يتعداه إلى مرحمة 

ما يمتـز الشاىد بالحضور أماـ الجيات القضائية في جميع مراحؿ الدعوى العمومية المحاكمة، ك
عند دعوتو لئلدالء بشيادتو، ويترتب عف عدـ حضوره تطبيؽ إجراءات الحضور الجبري أي 

 .(3)ق.إ.ج 88إستعماؿ القوة العمومية، وتسميط الغرامة المالية وىو ما أكدتو المادة 
أىـ أدلة اإلثبات في المسائؿ الجنائية بما تمعبو مف دور في وبذلؾ تعتبر الشيادة مف 

 الكشؼ عف حقيقة الجريمة، خاصة إذا تمت عقب إرتكابيا وقبؿ ضياع معالميا.

 ثانيا: أنواع الشيادة  
 تتنوع شيادة الشيود بإختبلؼ تنوع الجرائـ، فنجد منيا:

 الشيادة المباشرة (1
الشاىد ما وقع تحت بصره أو سمعو، فقد يخبر  فيقوؿ األصؿ في الشيادة أف تكوف مباشرة،

أو يخبر ما سمعو كأف يسمع الجاني وىو ،ما رآه بعينو كواقع تسميـ مبمغ مالي أو مشاىدتو لحادث

                                       
 .عدؿ و متمـات الجزائية، موف اإلجراء، متضمف قان1966جواف  8مؤرخ في ،155-66أمر رقـ  -1
"التحري و التحقيؽ" دار ىومو لمطباعة و النشر و التوزيع، ، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائريىايبية، أعبد اهلل  -2

 .370، ص 2012الجزائر،
 .345فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص  -3
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 ييدد المجني عميو بالقتؿ.
 .(1)وعميو تستمد الشيادة قوتيا مف اإلتصاؿ المباشر لحواس الشاىد والواقعة التي يشيد عمييا

 اشرةالشيادة غير مب (2
ىي شيادة التي تأتي عف طريؽ السمع مع الغير، حيث يشيد شخصا أنو سمع مف شخص 

 .(2)آخر عف واقعة معينة
 .(3)أو أف يدلي الشاىد بما نقمو إليو شخص آخر عايش أو شاىد موضوع النزاع

 شيادة التبرئة (3
في الدعوى  وىي أف يدلي الشاىد بشيادتو لصالح المتيـ وينفي التيمة عنو أو لتقوية موقفو

ويطبؽ عمييا شيادة النفي، مثاؿ ذلؾ كاف يتيـ شخص بالسرقة في مكاف وزمف ومعيف، فيتقدـ 
 .(4)شاىد يثبت أنو كاف متواجدا معو في زمف وقوع السرقة بعيدا جدا عف مكاف الواقعة

 الشيادة اإلتيامية (4
طمؽ عمييا بشيادة ىي تمؾ التي يدلى بعا الشاىد ضد المتيـ إلثبات وتأكيد التيمة عميو وي

 .(5)اإلثبات
 عشيادة التسام (5

تعتمد ىذه الشيادة عمى ما يتسامعو الناس وبالرأي الشائع لدى الجميور عف الواقعة المراد 
 ، مثؿ يقوؿ شاىد في تصريحاتو أنو مع أف الناس يتحدثوف عف تمؾ الواقعة بكذا وكذا.(6)إثباتيا
 

                                       
المحكمة العميا، دار  قضاء ستقرت عميوإوفؽ أحكاـ الشريعة والقانوف وما يوسؼ دالندة، الوجيز في شيادة الشيود  -1

 .47، ص 2005ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .202براىيـ بمعيات، مرجع سابؽ، ص  -2
 .37مرجع سابؽ، ص غانية إيشاف،  -3
 .37ص نفسو،مرجع  -4
 .37ص ،مرجع نفسو -5
 .17صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -6
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تئناس فقط، دوف أف تكوف ليا حجية في وفي المسائمة الجنائية تأخذ عمى سبيؿ اإلس
 .(1)اإلثبات

 ثالثا: شروط الشيادة
بإعتبار أف الشيادة الصادقة قد تكوف حيز معيف لممحكمة في تكويف عقيدتيا، فيجب أف  

 تتوافر في ىذه الشيادة شروط منيا ما يتعمؽ بالشيود، ومنيا ما يتعمؽ بالشيادة بحد ذاتيا.

 لشيودالشروط الواجب توفرىا في ا (1

 حدد القانوف والقضاء والفقو جممة مف الشروط الواجب توفرىا في الشيود، تتمثؿ في:

 التمييز واإلدراك -
وتوقع آثاره أف ال يكوف الشاىد ،يقصد بالتمييز قدرة الشخص عمى فيـ ماىية الفعؿ وطبيعتو

 .(2)صغير السف أو في شيخوخة متقدمة أو مرض عقمي
بنصو عمى أف القصر الذيف  (3)ق.إ.ج 228ذلؾ في نص المادة  ومع ذلؾ أقر المشرع الجزائري

 لـ يكتمموا سف السادسة عشر تسمع شيادتيـ بغير حمؼ اليميف، وتسمع عمى سبيؿ اإلستدالؿ.
 .(4)والعبرة بسف الشيادة وقت أداء الشيادة ال وقت حصوؿ الواقعة المشيود بو

يتمتع بسف قانوني يـو وقوع الجريمة وليس يـو  إال أننا ال نوافؽ ىذا الرأي، فيجب عمى الشاىد أف
ال يمكف أف يشيد شخص في جناية يعود تاريخيا لما كاف عمره  سنة، ويقدـ شيادتو  12آداء الشيادة وا 

أما الشيخوخة فيي مرحمة ومتقدمة مف ، سنة، وىذا غير منطقيي 18عند وصولو سف الرشد الجزائي 
 مما يجعمو ليس أىبل لتحمؿ الشيادة وأدائيا. السف، يفقد الشخص القدرة عمى التمييز

                                       
 .202براىيـ بمعميات، مرجع سابؽ، ص  -1
 .83شيناز وداد خبلدي، مرجع سابؽ، ص  -2
اآلتي نصيا:  ،عدؿ و متمـجراءات الجزائية، موف اإلمتضمف قان،1966جواف  08مؤرخ في ،155-66مر رقـ أ  -3
 "تسمع شيادة القصر الذين لم يكمموا السادسة عشرة بغير حمف يمين...""
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ  الدكتوراهصالح براىيمي، اإلثبات بشيادة الشيود في القانوف الجزائري، رسالة  -4 العمـو

 .41، ص 2012والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الجدير بالذكر أف المشرع الجزائري لـ يورد حكما فيما يخص الشيادة في مرحمة الشيخوخة 
 ولمقاضي الجزائي السمطة التقديرية لقبوؿ شيادة في ىذا السف أو رفضيا.

دير حالة الشاىد أما المرضى العقمي فيو حالة يفقد فييا الشخص القدرة عمى التمييز وتق
 .(1)العقمية مسألة يختص بيا قاضي الموضوع

 حرية اإلختيار- 
الحرية ىي قدرة اإلنساف عمى تحديد الوجية التي يتخذىا إرادتو أي قدرتو عمى دفع إرادتو في 

 .(2)الوجية التي يعينيا منف الوجيات المختمفة التي يمكف أف تتخذىا
إذ ال يأخذ بيا في ،ي يدلي بيا الشاىد بناء عمى إختيارهوال يخفي عمى أحد أىمية األقواؿ الت

حالة ما إذا قاـ الشاىد بأداء شيادتو وىو في حالة غيبوبة ناشئة عف تعاطي مواد مخدرة أو 
 .(3)إذ يفقده الشعور في ىذه الحالة يمكف لمقاضي اإلستعانة بيا كميا أو جزء منيا،مسكرة

ألنو يؤدي إلى سمب إرادة الشاىد واإلنحراؼ في ،كراهوكذلؾ إذا كانت الشيادة تحت تأثير اإل
 .(4)الوعي وضعؼ سيطرة الشخص عمى إرادتو

 حمف اليمين القانوني -
ويعرض نفسو لغضبو يادتو، ويقصد بو أف يتخذ الشاىد اهلل تعالى رقيبا عمى صدؽ ش

بتبلءهو  يدلي بيا، وىذا ما  إف كاف كاذبا، فيي تمفت إنتباه الشاىد إلى خطورة وأىمية األقواؿ التي ا 
 سيجعمو حريصا عمى قوؿ الحؽ.

 .(5)ىذا ما أدى إلى رفع الشيادة إلى درجة األدلة التي يعتد بيا القانوف

                                       
 .56عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -1
ماستر في الحقوؽ، تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ الي، الشيادة وحجيتيا في اإلثبات الجنائي، مذكرة بابح نجيب -2

 .39ص ، 2014والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
 .56عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -3
 .85ي، مرجع سابؽ، ص دخبليناز وداد شي -4
 .22ساحمي، مرجع سابؽ، ص  صوفية -5



 الحقيقة الفصؿ الثاني                           دور أدلة اإلثبات الجنائي في الوصوؿ إلي
 

64 
 

عمى إلزامية تأدية اليميف القانونية المنصوص عمييا في  من ق.إ.ج 227فنصت المادة 
 .(1)مف نفس القانوف 93/2المادة 

تسمع شيادة  »: بنصيا من ق.إ.ج 228عميو المادة إال أف ليذا اإللتزاـ إستثناء نصت 
القصر الذين لم يكمموا السادسة عشرة بغير حمف يمين وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص 

 المحكوم عمييم بالحرمان من الحوق الوطنية.

خوتو وأخواتو وأصياره عمى  ويعفى من حمف اليمين أصول المتيم وفروعو وزوجو، وا 
 .«عمود النسب ندرجة م

غير أن األشخاص المشار الييم في »أما الفقرة األخيرة مف نفس المادة اآلتي نصيا: 
الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حمف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو 

 . (2)«أحد أطراف الدعوى

حمؼ اليميف بإستقراء نص المادة تبيف أف المشرع أجاز سماع األشخاص سالفي الذكر بعد 
 .(3)شريطة عدـ معارضة النيابة العامة أو أحد اطراؼ الدعوى في ذلؾ

إال أنو وفي جميع األحواؿ فإف أداء اليميف مف شخص غير أىؿ لمحمؼ أو محرـو منيا أو 
 معفى ال يعد سببا لمبطبلف.

غير أن أداء اليمين من شخص »بنصيا  من ق.إ.ج 229وىذا ما ىومنصوص في المادة 
 «ىل لمحمف أو محروم أو معفى منيا ال يعد سببا لمبطالنغير أ

                                       
"يحمف اآلتي نصيا:  ،عدؿ و متمـ، متضمف قانوف اإلجراءات الجزائيةي،1966مؤرخ في جواف ،155-66أمر رقـ  -1

 "93المنصوص عمييا في المادة  اليمين  الشيود قبل آداء شيادتيم
ه اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة اآلتية: يؤدي كل شاىد ويد »نفس القانوف عمى فم 93/2المادة  وفي ذات السياؽ تنص

 .«"ن أقول كل الحق وال شيء غير الحقأحقد وال خوف و باهلل العظيم أن أتكمم بغير "أحمف 
 .عدؿ و متمـوف اإلجراءات الجزائية، متضمف قاني،1966جواف  08مؤرخ في  ،155-66أمر رقـ  -2
 .54عبد الرحمف خمفي، مرجع سابؽ، ص  -3
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... وال يحمف اليمين الشيود الذين »تنص عمى أف:  من ق.إ.ج 286/3وكما أف المادة 
 .(1).«يستدعون بموجب السمطة التقديرية لرئيس الجمسة، وىم يستمعون عمى سبيل اإلستدالل

يحضروف جمسة محكمة الجنايات مف خبلؿ إستقراء نص المادة نجد أف الشيود الذيف 
لئلدالء بشيادتيـ بأمر مف الرئيس وبموجب سمطتو التقديرية ال يحمفوف اليميف ويسمعوف عمى 

 سبيؿ اإلستدالؿ.

 عدم تعارض صفة الشاىد مع أي صفة أخرى في الدعوى -

يجب أف يتمتع الشاىد بالحياد، ومف ثـ يجب أف ال تتعارض صفتو كشاىد مع أي صفة 
 لدعوى.أخرى في ا

وتشمؿ ىذه الفكرة القاضي، وكيؿ الجميورية، أميف الضبط في نفس الدعوى، والمحمفيف 
والمترجميف وذلؾ حتى يتمكنوا مف أداء الميمة المعيودة بيا إلييـ عمى أتـ وجو دوف أي مؤثر 

 خارجي.

 كما تشمؿ المدعي المدني المتضرر مف الجريمة الذي لـ يدعي مدنيا، فيجوز سماعو كشاىد
 بعد حمؼ اليميف القانونية.

أما إذا كاف كمدعي مدني، فيصبح طرفا في الدعوى، وبالتالي ال يمكف أف تجمع فيو صفة 
 .(2)الخصـ والشاىد معا

 الشروط الواجب توفرىا في الشيادة (2

 إضافة إلى الشروط الواجبة توافرىا في الشاىد، فممشيادة شروط ىي:

                                       
 .عدؿ و متمـوف اإلجراءات الجزائية، متضمف قاني ،1966جواف  08مؤرخ في ، 155-66مر رقـ أ -1
 .312، 311جماؿ نجمي، ومرجع سابؽ، ص  -2
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مية قانونية تستمد أىميتيا مف حيث دالالتيا أف يكوف موضوع الشيادة واقعة ذات أى -
ونسبتيا إلى فاعميا، ويتضح مف ذلؾ أف موضوع الشيادة واقعة فبل يجوز أف يكوف 

 (1) رأي أو يقيـ.

أماـ المحكمة في جمسة عمنية عمى مسمع الجميور، فيي ضمانة لممتيـ  أداء الشيادة -
 .(2)ولمقاضي إذ تحميو وتبرز إستقبلليتو وعدـ إنحيازه

فيي قاعدة جوىرية فرضيا القانوف تحت طائمة البطبلف فإذا أغفمت وكاف الحكـ  -
 .(3)عمى أساسيا وقع باطبل

يجب أف يدلى بالشيادة شفويا أماـ المحكمة وأف تستمع إلييا وتناقشيا، وأف يتمكف  -
 جميع الخصـو مف مناقشتيـ حتى يمكف ليا أف تقدر ىذه الشيادة تماـ التقدير.

ضي في تكويف عقيدتو عمى الثقة التي توحي أو ال توحي بيا أقواؿ فيعتمد القا -
 الشاىد والتأثير الذي تحدثو ىذه األقواؿ في نفسو.

حيث عمى المحكمة التي تفصؿ في الدعوى اإلستماع إلى شيادة الشيود مباشرة لمعرفة 
 حالتو النفسية.

في الجمسة أماـ الحضور  * شفوية الشيادة في الجمسة أي أف يؤدي الشيود شيادتيـ شفويا
مف ؽ.إ.ج واآلتي نصيا:  233/1وذلؾ تطبيقا لنص المادة  (4) )أماـ المتيـ، القاضي...(

 (5)"يؤدي الشيود شيادتيم شفويا"

                                       
 .40شاف، مرجع سابؽ، ص غانية إ -1
 .46، 45ي، مرجع سابؽ، ص بنجيب حبا -2
 .40، مرجع سابؽ، ص إشافغانية  -3
قارنة، الطبعة األولى، دار دة في المسائؿ الجزائية، دراسة مأحمود فبلح الخرابشة، اإلشكاالت اإلجرائية لمشيا :نقبل عف -4

 .229،230، ص2009الثقافة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .مـعدؿ و متجراءات الجزائية، موف اإلتضمف قاني، 1966جواف  08،مؤرخ في 155-66أمر رقـ  -5
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وىذا تطبيقا  (1)لكف في حاالت إستثنائية اإلستعانة بمستندات بتصريح مف رئيس الجمسة
غير أنو يجوز ليم بصفة إستثنائية مى: "نفس القانوف والذي تنص ع فم 233/2لنص المادة 

 .(2) ..."اإلستعانة بمستندات  بتصريح من الرئيس
، وحتى يتمكف القاضي مف سؤالو ومناقشتو  * ضرورة تأدية الشاىد شيادتو لمواجية الخصـو

 فيما يدلى بو.
عداد دفاعيـ عمى وحتى يتمكف الخصـو مت  ساس تفنيدىا إذا كانت في غيرأابعة الشيادة وا 

 .(3)صالحيـ
 .(4)ونعني بالخصـو أطراؼ النزاع ذاتيـ أو مف يمثميـ كالمحاميف أو الوكبلء

 رابعا: حجية الشيادة 
فمو ،(5)لمقاضي الجزائي السمطة المطمقة في تقدير الشيادة وتقدير الظروؼ التي تؤدي فييا

 س صحيح.أف يأخذ بشيادة الشاىد في التحقيؽ اإلبتدائي دوف شيادتو في الجمسة والعك

وقد يأخذ بيا كميا أو جزء منيا، وقد يأخذ أيضا بأقواؿ الشاىد ولو كاف قريب لممجني عميو 
متى إطمئف إلى أف القرابة لف تحممو عمى تغيير الحقيقة، كما لو أف يأخذ بشيادة الشاىد ولو كانت 

صحت عمى والمحكمة ليست ممزمة بتبياف سببب إقتناعيا ولكف إذا أف،تتناقض مع شيادة أخرى
األسباب التي مف أجميا إعتمدت عمى أقواؿ الشاىد، فمممحكمة العميا اف تراقب ما اذا كانت مف 

 (6) شأف ىذه األسباب أف تؤدي إلى نتيجة أـ ال.

                                       
 .230د فبلح  الخرابشة، مرجع سابؽ، ص م: أحفنقبل ع -1
 .عدؿ و متمـلجزائية، موف اإلجراءات اتضمف قاني، 1966جواف  08، مؤرخ في 155-66أمر رقـ  -2
 .87شيناز وداد خبلدي، مرجع سابؽ، ص  -3
 .50صالح براىيمي، مرجع سابؽ، ص  -4
الماستر في ر، مذكرة ة في حالة سكتي الزنا و القيادأحكاـ اإلثبات الجنائي في جريمجعودي، أأحسف خمتاش، ليدية  -5

جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية،  كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، الحقوؽ، تخصص قانوف خاص و العمـو الجنائية،
 .27، ص 2013

 .113ص ،2006دار اليدى ،الجزائر، اإلثبات في المواد الجنائية،، نبيؿ صقر، شحطالعربي  عبد القادر -6



 الحقيقة الفصؿ الثاني                           دور أدلة اإلثبات الجنائي في الوصوؿ إلي
 

68 
 

 المطمب الثاني

 األدلة المادية والعممية
 

المتيـ فيو ذلؾ لضبط األثار المادية في مكاف الحادث أو في حوزة ىي أدلة صادقة تنشأ 
( والمحررات األول الفرعالشيء المحسوس الذي يدؿ عمى واقعة أو أمر معيف مف بينيا القرائف )

 (.الثاني الفرع)

 لقصدتطور المجتمعات أدى إلى نتيجة لجوء الجناة إلى إستخداـ وسائؿ عصرية متطورة في 
ىذه اآلثار أدلة إال بجيد وسعي  تصبحذا الل ،إرتكاب الجريمة إخفاء معالميا ومنع تقصي آثارىا
 .(الثالث الفرعالقائميف عمى التحقيؽ في إطار ما يعرؼ بالخبرة )

 الفرع األول

 القرائن كدليل مادي في اإلثبات
 

بإعتبار القرائف مف قبيؿ األدلة الغير المباشرة فيي تمعب دورا ىاما في عممية اإلثبات 
 أو لمصادقتيا لمحقيقة ولمخاطبتيا لمعقؿ. الجزائي إلرتباطيا بالوقائع التي تكشؼ عنيا

 تعريف القرائن أوال:
 لـ يعرؼ المشرع الجزائري القرائف تاركا ذلؾ لمفقو وقد أحسف في ذلؾ صنعا.

 تعددت التعاريؼ التي قبمت بشأف القرائف، وقد عرفيا البعض بأنيا:
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ؿ غير مباشر، ألنيا إستنباط المشرع أو القاضي األمر المجيوؿ مف األمر المعمـو وىي دلي»
 .(1)«ال تؤدي إلى إثبات مباشرة بؿ بواسطة الوساطة أو األمر المعمـو

فيي النتائج التي ،(2)ويقصد بيا أيضا بأنيا "الوصوؿ إلى نتائج معينة مف وقائع ثابتة
 .(3)يستخمصيا القانوف أو القاضي مف واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة"

ويتحتـ ،ة المطموب إثباتيا مف واقعة أخرى قاـ عمييا دليؿ اإلثباتإستنتاج الواقع»كما أنيا 
عمى القاضي لؤلخذ بيا، وبإختصار القرائف ىي إستنباط الشارع أو القاضي األمر مجيوؿ مف 

 .(4)«واقعة معمومة

اإلمارة الدالة  »أو ىي «ستنتاج واقعة مجيولة مف واقعة معمومةإ»فاإلستدالؿ بالقرينة ىو 
اإلمارة المعمومة التي تدؿ »، وقد عرفيا الفقياء بأنيا «أمر مف األمور أو عدـ تحققوعمى تحقيؽ 

 .«عمى أمر مجيوؿ عمى سبيؿ الظف

فاإلستدالؿ بالقرائف ىو الوصوؿ إلى نتائج معينة مف وقائع ثابتة، وقد تناوليا المشرع 
غير أنيا ليست عمى  الجزائري وجعؿ منيا وسيمة لئلثبات تعفي مف تقررت لصالحو عبء إثباتيا

 درجة واحدة مف الحجية في اإلثبات.

فمنيا ما ىو قطعي الثبوت ألسباب يرى المشرع فييا أساسا إلستقرار النظـ القانونية، ومنيا 
ما ىو غير ذلؾ، يمكف لصاحب المصمحة أف يقيـ العكس عمى عدـ صحة القرينة التي تمثؿ سندا 

 .(5)اإلثبات وسائؿي ذلؾ كافة الطرؽ و إلدانتو بالواقعة المنسوبة إليو ولو ف

                                       
،  2009، الجزائر، ءة العميا لمقضاالمدرس تخرج  جزائية، مذكرةرجاء بحري، اإلثبات بالقرائف في المواد ال,نقبل عف  -1

 .05ص
 .32صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  :نقبل عف-2
 .172بوزيد أغميس، مرجع سابؽ، ص : نقبل عف -3
 .58عبد الرحماف خمفي، مرجع سابؽ، ص  :نقبل عف-4
 .41 شاف، مرجع سابؽ، صإ غانية :نقبل عف-5
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 ثانيا: أقسام القرائن
تنقسـ القرائف مف حيث مصدرىا إلى قرائف قانونية يقررىا المشرع بنص قانوني عمى سبيؿ 

 (.2وقرائف قضائية يستنبطيا القاضي مف وقائع الدعوى وظروفيا) ،(1الحصر)

 

 القرائن القانونية (1

فالمقارنة  ،ضرورية التي ينشئيا القانوف بيف وقائع معينةعرفيا بعض الفقياء بأنيا الصمة ال
القانونية ىي التي نص عمييا المشرع في نص صريح وىي محددة عمى سبيؿ الحصر، وتقـو عمى 

 . (1)فكرة الراجح الغالب أو اإلحتماؿ القوي

 قرائف بسيطة تقبؿ إثبات العكس وقد ال تقبؿ ذلؾ وتكوف» وعرفيا البعض اآلخر عمى أنيا 
مطمقة وىذه الحاالت التي تتطمب توافر القصد الجنائي لدى الشخص الذي إرتكب الفعؿ وال يمكنو 
أف يثبت حسنف النية مثؿ جريمة الشيؾ بدوف رصيد التي إعتبر فييا المشرع سوء النية 

 .(2)مفترضة

 (3) وقرينة العمـ بالقانوف بعد نشره في الجريدة الرسمية، بالتالي ال يعذر بجيمو.

لجدير بالذكر أف القرائف القانونية ىي تمؾ المستمدة مف نصوص قانونية صريحة ال يترؾ ا
 .(4)فييا المشرع لمقاضي حرية اإلستنتاج، بؿ يمزمو أف يستنتج منيا نتيجة معينة

 ومف أمثمة القرائف القانونية نجد:

 إنعداـ التمييز لدى القاصر الغير المميز ولدى المجنوف. -

                                       
ماجستير ال مقارنة، بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الجنائي، مذكرة رائف في اإلثبات الجنائي، دراسة قتاؿ جماؿ، دور الق -1

 .14، ص 2007، بسكرةجامعة محمد خيضر،  العمـو السياسية،كمية الحقوؽ و  ف جنائي،، تخصص قانو قانوففي ال
 .23، ص 2009الجزائر،  التوزيع،النشر و لمطباعة و  مومركية، دار ىو أحسف بوسقيعة، المنازعات الج: نقبل عف -2
 .33، 32عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
 .59عبد الرحماف خمفي، مرجع سابؽ، ص  -4



 الحقيقة الفصؿ الثاني                           دور أدلة اإلثبات الجنائي في الوصوؿ إلي
 

71 
 

قانوف بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومنو فبل يجوز الدفع أو التمسؾ قرينة العمـ بال -
إذ « يعذر بجيل القانون ال»مف الدستور  74بالجيؿ بعد نشره وىذا ما أكدتو المادة 

 يجب عمى كّؿ شخص أف يحتـر الدستور وقوانيف الجميورية.

تمبسيف بالزنا أو عمى فراش قرينة اإلستفزاز في قتؿ الزوج لزوجتو وشريكيا حاؿ مفاجأتو ليما م -
 غير مشروع وتنقسـ القرائف القانونية في ذاتيا إلى قسميف القرائف البسيطة والقرائف المطمقة.

 القرائن البسيطة ( أ

غير أنو أعطى لصاحب المصمحة أف يثبت عكسيا بكافة  ،ىي تمؾ التي نص عمييا المشرع
 .(1)ع العقؿ والمنطؽوسائؿ اإلثبات طالما كانت ىذه الوسائؿ مشروعة وتتفؽ م

ويمكف إثبات عكسيا مثؿ قرينة عمـ صاحب البضاعة بفساد بضاعتو الموجودة عنده في 
 .(2)المحؿ

 القرائن المطمقة  ( ب

ىي القرائف التي نص عمييا المشرع في القانوف بنص صريح بما ال يدع مجاال لممجادلة في 
يج المشرع في اإلثبات الذي أجاز لو صحتيا، فيو قيد لمقاضي والخصـو معا، إذ يمتـز القاضي بن

، وىي دليؿ في ذاتيا إلرتباطيا المباشر بواقعة (3)أف يحكـ باألدلة المقنعة المطروحة في الدعوى
 .(4)معينة ومثاال عمى ذلؾ القبض عمى القاتؿ وىو يحمؿ سكينا مموثا بالدماء

ات العكس، ومف أمثمتيا وبالتالي ال يجوز لمقاضي وال لؤلطراؼ مخالفتيا بحيث ال تقبؿ إثب
 «.ال يعذر بجيل القانون»مف الدستور التي جاء فييا:  74ما جاءت بو المادة 

                                       
 .54شي، مرجع سابؽ، ص جويدة مي -1
 .59عبد الرحماف خمفي، مرجع سابؽ، ص -2
 .57عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص  -3
 .43مرجع سابؽ، ص مسعود زبدة،  -4
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فوضع المشرع الدستور بذلؾ قرينة قانونية قاطعة مفادىا أف المخاطبيف بالقانوف ىـ عمى 
لو كانوا عمـ بو بمجرد صدوره ونشره وال يقبؿ منيـ التذرع بأنيـ يجيموف حقيقة قانونا معينا حتى 

 .(1)في الواقع يجيمونو حقيقتا 

ونجد أيضا قرينة الصحة في األحكاـ النيائية، فبل يجوز لمقاضي الحكـ عمى خبلفيا، وذلؾ 
 .(2)في نطاؽ القواعد العامة التي تنظـ حجية األحكاـ

وىي ترد كإستثناء عمى حرية القاضي  ،وعميو فإف القرائف القانونية تقـو عمى إفتراض قانوني
 ي اإلثبات.ف

 القرائن القضائية (2
، تترؾ لتقدير القاضي يستخمصيا مف ظروؼ (3)تعد القرينة القضائية دليبل غير مباشر

وتترتب النتائج عمى  (4)القضية ومبلبستيا، أي مف الوقائع المطروحة أمامو بطريقة اإلستنتاج
عدة  ضي إستشراؾوىي بذلؾ ليست واردة عمى سبيؿ الحصر، فمثبل ال يستنتج القا المقدمات

أشخاص في السرقة مف وجودىـ مع مف يحمؿ المسروقات، أو وجود أداة الجريمة في منزؿ المتيـ 
 .(5)أو بقع الدـ عمى ثيابو

فيي عبلقة منطقية يستنتجيا القاضي بيف وقائع معمومة وأخرى مجيولة يريد إثباتيا، 
ة أو اإلقناعية، ألف القاضي يصؿ فالقاضي ىو مصدر ىذه القرينة وتسمى كذلؾ بالقرائف الفعمي

 .(6)إلييا بإقتناعو الشخصي أو الموضوعي أو قرائف الواقع وىناؾ مف يسمييا بالقرائف التقديرية

                                       
 .373نجمي جماؿ، مرجع سابؽ، ص  -1
 .57عومر بمحاج، مرجع سابؽ، ص  -2
تيا نظمتبينما  ،ة القضائيةينر قوف اإلجراءات الجزائية تعريفا لمتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري لـ يضع في قان -3

 باط قرينة لـ يقررىا القانوف.ستنإيترؾ لتقدير القاضي »بنصيا:  340وف المدني في نص المادة القان
 «.ةنيجيز فييا القانوف اإلثبات بالبيوال يجوز اإلثبات بيذه القرائف إال في األحواؿ التي 

 .72عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -4
 .59عبد الرحماف خمفي، مرجع سابؽ، ص  -5
، 2008المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر،  تخرج رة لجزائي بالقرائف لقضائية، مذكقاسي خثير، كماؿ معوشي، اإلثبات ا -6

 .13ص 
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وعرفت أيضا عمى أنيا إستنتاج القاضي بحدوث واقعة معينة مف واقعة أخرى تثبت لديو 
بع المتيـ أو آثار قدميو في متى كاف ىذا اإلستنتاج متفقا مع المنطؽ مف أمثمة وجود بصمة أص

 .(1)مكاف الجريمة وىي قرينة عمى مساىمتو في إرتكابيا
 جدير بالذكر أف القرينة القضائية تتكوف مف عنصريف:

 العنصر المادي ( أ

ىي تمؾ الواقعة المراد إثباتيا التي يختارىا القاضي مف بيف الوقائع الدعوى وتسمى 
 عدـ وجود إقرار أو بينة.باألمارات، ويتـ المجوء إلييا في حالة 

 مثؿ: وجود بصمة أصبع المتيـ في مكاف الجريمة.

 العنصر المعنوي ( ب

ىو إستنباط الواقعة المراد إثباتيا مف الواقعة الثابتة، إذ يتخذ مف الواقعة المعمومة قرينة 
فعمى القاضي أف يستخمص مف وجود بصمة المتيـ في مسرح الجريمة قرينة  الواقعة المجيولة.

 مساىمتو فييا. عمى

وال رقابة تفرض عميو في ذلؾ متى كانت  ،والقاضي حّر في تقدير ما تحممو الواقعة مف داللة
 .(2)القرينة التي إستخمصيا مستمدة مف واقعة ثابتة يقينا في حؽ المتيـ وكاف إستنباطو عقبلني

 ثالثا: حجية القرائن في اإلثبات )قانونية، قضائية(
فيي وسيمة إثبات غير مباشرة  ،لى أمر معمـو لمداللة عمى أمر مجيوؿالقرائف ىي اإلستناد إ

وقرائف قضائية يستخمصيا  ،وعميو ىناؾ نوعيف مف القرائف: قرائف قانونية نص عمييا المشرع
 القاضي ولكؿ منيما حجية الخاصة في اإلثبات.

 
                                       

جنائي كمية الحقوؽ ، تخصص لقانوف في القانوف ماسترالالحسف غبلب، اإلثبات الجنائي بالقرائف القضائية، مذكرة  -1
 .11، ص 2014والعمـو السياسية، جامعة محمد بوضياؼ، مسيمة، 

 .42سابؽ، ص  غانية إيشاف، مرجع -2



 الحقيقة الفصؿ الثاني                           دور أدلة اإلثبات الجنائي في الوصوؿ إلي
 

74 
 

 حجية القرائن القانونية في اإلثبات (1

وتيا في اإلثبات الجنائي وذلؾ مف خبلؿ ق ي مجاؿتكتسي القرائف القانونية حجية بالغة ف
 .(1)تقييد حرية القاضي الجنائي

وقد نص عمييا المشرع الجزائري صراحة وىو بذلؾ قد قاـ بصياغة الدليؿ في قاعدة قانونية 
محددة إحتوى مف خبلليا عممية اإلثبات، فالقاضي مقيد بالنصص قانوني إذ يقتصر دوره فقط في 

 .(2)ر الشروط التي إستمزميا المشرعالتأكد مف توف

غير أف القرائف القانونية تقـو بيدـ أىـ مبدأ في اإلثبات الجنائي وىو قرينة البراءة المفترضة 
 .(3)في المتيـ

أماـ ىذا الوضع يكوف القاضي ممـز بإحتراـ ما يقرره المشرع مف تحديد األحكاـ القرينة 
 رينة القانونية ممزمة لمقاضي.والواقعة التي تنشأ بيا، وتكوف ىذه الق

ففي القرائف القانونية القاطعة يمـز القاضي بأف يحكـ بمقتضاه، أما القرائف القانونية البسيطة 
فبل يمـز القاضي أف يحكـ بمقتضاىا إال عند ثبوت العكس، فإف ثبتت ذلؾ يتـ الرجوع إلى األصؿ 

 .(4)العاـ وىو خضوعيا لمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي

فالقرينة القانونية ىي أثر مف آثار نظاـ األدلة القانونية لتضمنيا دليبل قانونيا معد مسبقا مف 
قبؿ المشرع، يمتـز القاضي بتطبيقو متى توافرت شروطو سواء إقتنع بو أـ لـ يقتنع وبيذا تعد ممزمة 

 .(5)عمى القاضي

                                       
محمد طاىر رحاؿ، "القرائف القانونية ومدى حجيتيا في اإلثبات الجنائي"، مجمة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد  -1

 .274، سكيكدة، ص 11
 .36-35صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .274محمد طاىري رحاؿ، مرجع سابؽ، ص  -3
 .74عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -4
 جنائي،قانوف تخصص ماجستير، القتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرة طاىري، تأثر أدلة اإلثبات عمى اإلشريفة  -5

 .112، ص2004جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر،  كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،
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 حجية القرائن القضائية في اإلثبات  (2

في اإلثبات كحجية البينة، يتوقؼ األخذ بيا عمى مدى إقتناع  إف حجية القرائف القضائية
 القاضي بقوتيا فيي أقؿ مرتبة مف الكتابة واإلقرار واليميف الحاسمة.

تعتبر القرائف القضائية دليؿ غير مباشر قواميا اإلستنباط الذي يقـو بو القاضي، وبالتالي 
الوقائع التي إستند إلييا القاضي أو يمكف أف يشوبيا الضعؼ في داللتيا إما بسبب عدـ صحة 

بسبب عدـ توفيؽ القاضي في عممية اإلستنباط لعدـ إتخاذه الحيطة والحذر، لذلؾ يجوز لمخصـ 
 .(1)دحضيا بكافة طرؽ اإلثبات

» وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا ومف بينيا القرار اآلتي: 
مف الوقائع والقرائف ما يروف أنو سائغ منطقيا وقانونا وأنو يؤدي إلى  لقضاة الموضوع أف يستنبطوا

 . (2)«نتيجة التي إنتيوا إلييا في منطوؽ قرارىـ بكؿ وضوح وبدوف تناقض

ألنو تنتفي فييا شبو  ،ومما يثبت في القرائف القضائية يعتبر حجة متعدية ثابت بالنسبة لمكافة
 .(3)إصطناع أحد الخصـو دليؿ نفسو

د إستنباط القرائف القضائية مسألة موضوعية يستقؿ بيا قاضي الموضوع، دوف خضوعو ويع
 .(4)ألي رقابة مف المحكمة العميا متى كاف إستنباطو مقبوال عقبل

وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية يستنتج مف النصوص المتعمقة بقواعد اإلثبات 
القضائية مثؿ سائر عناصر اإلثبات األخرى ال تقؿ الجزائي أف المشرع الجزائري يعتبر القرائف 

                                       
ماستر في الحقوؽ، تخصص ال مذكرة نورية سيدي عمي، سامية تيزى أوكداؿ، طرؽ اإلثبات ذات القوة المحدودة،  -1

 . 35، ص 2016القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 
وذات مبدأ أكده القرار الصادر  37941مف الغرفة الجنائية األولى في الطعف رقـ  07/05/1985 بتاريخقرار صادر  -2

 نقبل عف جيبللي بغدادي، 216211 سـ الثاني مف غرؼ الجنح والمخالفات في الطعف رقـلقامف  27/05/1998يـو 
 .218سابؽ، صمرجع 

 .35نورية سيدي عمي، سامية تيزى أوكداؿ، مرجع سابؽ، ص  -3
 .36، ص نفسو مرجع -4
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أىمية فيي متروكة لحرية القاضي طبقا لمبدأ حرية القاضي في اإلثبات عف طريؽ إقتناعو 
 .(2)، ما عدا الحاالت التي يجيز فييا القانوف اإلثبات بالبينة(1)الشخصي

 الفرع الثاني

 المحررات كدليل مادي في اإلثبات
حررات أو عف طريؽ الدليؿ الكتابي في الدعوى الجزائية أىمية بالغة إذ يحتؿ اإلثبات بالم

يحتؿ الصدارة بيف وسائؿ اإلثبات، فالجريمة عمؿ غير مشروع يسعى الجاني فيو إلى اليروب عند 
إرتكابو لمجريمة، والعمؿ عمى محو آثارىا والتي قد تشكؿ أدلة إثبات ضده، فإنو مف الطبيعي 

 ر الجاني يقدـ دليبل مكتوبا عمى نفسو يثبت إرتكابو لمفعؿ الغير المشروع.والمنطقي أف ال نتصو 

تناوؿ المشرع الجزائري المحررات في قانوف العقوبات وأقر ليا الحماية الجزائية في الفصؿ السابع 
 مف قانوف العقوبات 213إلى 197مف الكتاب الثالث الذي عنوانو التزوير وذلؾ بالمواد مف 

وكذلؾ المواد  21، 20، 18ظـ المحاضر كدليؿ مف أدلة اإلثبات الجزائي في المواد كما ن )أوال(،
 )ثانيا(. مف قانوف اإلجراءات الجزائية 218إلى  214

 أوال : تعريف المحررات
عبارة عف أوراؽ تحمؿ بيانات في شأف واقعة » لممحررات عدة تعاريؼ فيمكف القوؿ بأنيا 

 .(3)«يمة ونسبتيا إلى المتيـذات أىمية في إثبات إرتكاب الجر 
ات والرموز تعبر إصطبلحا عف مجموعة مترابطة مف األفكار مجموعة مف العبلم» أو ىي 

 (4).«والمعاني

                                       
مية لمدراسات االجتماعية األكاديعمور، "اإلثبات الجزائي بالقرائف القضائية بيف الشريعة والقانوف"،  طيبمحمد  -1

 .83، ص 2013شمؼ،  ،09، العدد واإلنسانية
 . 201ي بف ممحة، مرجع سابؽ، صثالغو  -2
 تخصص القانوف، ماجستير فيال دير أدلة اإلثبات المادية، مذكرةمحمد عمورة، سمطة القاضي الجزائي في تق نقبل عف,-3

 .46، ص2010مـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، العمـو الجنائية وعمـ اإلجراـ، كمية الحقوؽ والع
 .201نصر الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص  ,نقبل عف -4
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أوراؽ تحمؿ بيانات معينة لواقعة معينة وليا أىمية كبيرة في إثبات » ويمكف إعتبارىا أيضا 
 (1).«ؿ المعامبلت التجاريةالجرائـ خاصة في الوقت الحاضر مع تطور المجتمعات وتداخ

 المحررات منيا ما يحمؿ جسـ الجريمة مثؿ الورقة التي تتضمف التيديد.

وفي ىذه الحالة ال بد مف إثبات صدورىا عف المتيـ، ويتـ ذلؾ بالتدقيؽ بالكتابة وعادة ما 
 .(2)يتـ بواسطة الخبرة

ؼ المتيـ أو الخطابات ومنيا ما تكوف كدليؿ عمى الجريمة مثؿ: الورقة التي تحمؿ إعترا
والتمغرافات والدفاتر واألوراؽ الخصوصية التي يمكف أف يأخذ منيا دليؿ عمى جريمة ما، باإلضافة 

  .                      (3)إلى المحاضر والتقارير التي تثبت االتياـ

  ثانيا: أنواع المحررات

حكمة كدليؿ إثبات في الدعوى تشمؿ المحررات عمى األدلة الكتابية التي يمكف أف تقدـ لمم
 (. 2) وأخرى عرفية( 1)الجزائية، ويمكف تقسيميا إلى محررات رسمية 

 ( المحررات الرسمية                                               1

ىي ما صدر عف موظؼ مختص بتحريرىا بمقتضى وظيفتو كالعقود التي تحرر أماـ »  
 . (4)«الموثؽ

لضباط الشرطة القضائية وحده مع  45ف اإلجراءات الجزائية في مادتو ولقد أجاز قانو 
الشخص المشتبية فيو أو ممثمو في حالة تعذر حضوره أو شاىديف مف غير الموظفيف الخاضعيف 
لسمطة ضابط الشرطة القضائية أو في حالة إمتناع المشتبو فيو عف تعييف ممثؿ لو أو ىروبو، 

                                       
 .313براىيـ بمعميات، مرجع سابؽ، ص  نقبل عف ,-1

2 -Jean Claude SOYER, Droit Pénal et Procédure Pénale, 12ème Edition, Delta, Paris, 1995, 
p.296. 

 .202اإلثبات الجنائي، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص  نصر الديف مروؾ، محاضرات في - 3
 .41صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  : عفنقبل- 4
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مو الغمؽ عمييا والختـ عمييا مع اأو المستندات قبؿ حجزىا، ثـ إلز  الحؽ في اإلطبلع عمى األوراؽ
 جردىا.

وليا أف ل ،كذلؾ لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الخصـو أو تأمر بضـ أي ورقة
أو كانت غير جائزة القبوؿ وىنا يجب عمى القاضي أف  ،ترفض إذا كانت ال عبلقة ليا بالموضوع

تى تتمكف المحكمة العميا مف مراقبة ما اذا رفضو إخبلال بحقوؽ يبيف في حكمو سبب الرفض ح
 .(1)الدفاع مف عدمو

كما يدخؿ في إطار المحررات الرسمية وثائؽ أخرى ال تقؿ أىمية وىوما يسمى 
، إذ تقدـ كدليؿ عمى وقوع الجريمة ونسبتيا لشخص محدد، فمؤلطراؼ الحؽ في تقديـ (2)بالمحاضر

مزاعميـ وتقوي مراكزىـ، لكف يجب ضماف تمكيف الخصـ مف اإلطبلع  أي وثيقة يروف أنيا تثبت
 والرد عمييا إما بنفسو أو عف طريؽ محاميو.

كما يجب أف تكوف الوقائع المقدمة قد تـ الحصوؿ عمييا بطريقة مشروعة وغير مخالفة 
 .(3)لمقانوف

األشكاؿ التي يرد في المحاضر المحررات التي يدونيا الموظفوف المختصوف وفؽ الشروط و 
، وىي عمى عدة أنواع (4)حددىا القانوف إلثبات إرتكاب الجرائـ واإلجراءات التي إتخذت بشأنيا

 أىميا:

 محاضر يحررىا ضابط وأعواف الشرطة القضائية. -

محاضر يحررىا الموظفيف واألعواف في مصالح إدارية مختمفة يحددىا القانوف )كأعواف  -
 غابات والمياه ومصالح الجمارؾ(.الجمارؾ ومفتشي العمؿ وأعواف ال

                                       
 .65، مرجع سابؽ، ص بف طاية عبد الرزاؽ -1
الجدير بالذكر أف ىناؾ اختبلؼ في تصنيؼ الفقياء لممحاضر فيناؾ مف يعتبرىا جزء ال يتجزأ مف المحاضر الرسمية  -2

 ات مستقؿ.وىناؾ مف يعتبرىا كدليؿ إثب
 .186جماؿ نجمي، مرجع سابؽ، ص  -3
 .66عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -4
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محاضر ضابط عمومي )كالمحاضر القضائية( لما عاينو بحواسو مف أفعاؿ وأقواؿ  -
 .(1))تصريحات( أو معاينات مادية

محاضر يحررىا وكيؿ الجميورية بخصوص الجرائـ المتمبس بيا أو محاضر سماع  -
 . (2)المتيـ

 ب عند الحضور األوؿ.محاضر يحررىا قاضيي التحقيؽ ومنيا محضر إستجوا -

محاضر يحررىا كتاب الجمسات بمناسبة حضورىـ لمجمسات وتسمى محاضر  -
 .(3)الجمسات

 218إلى  214نظـ المشرع الجزائري المحررات كدليؿ مف أدلة اإلثبات الجزائي في المواد 
 .(4)مف قانوف اإلجراءات الجزائية

وتية إال اذا إستوفت جميع الشروط التي وال يكوف ليذه المحاضر حجيتيا القانونية وقوتيا الثب
مف ؽ.إ.ج التي تستخمص شروط شكمية وأخرى  214يستمزميا القانوف، وىو ما تؤكده المادة 

 .(5)موضوعية

 الشروط الشكمية -

ال يكون لممحضر أو التقرير قوة اإلثبات إال إذا كان صحيحا »عمى أنو:  214تنص المادة 
 .(6) ...«في الشكل

ير المحضر طبقا لؤلشكاؿ التي نص عمييا قانوف اإلجراءات الجزائية، ومف وعميو يجب تحر 
ؽ .إ.ج أف   مف52الشكميات الواجب مراعاتيا في مرحمة جمع اإلستدالالت ما نصت عميو المادة 

                                       
 .186جماؿ نجمي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .42صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .46عبد الرزاؽ بف طابة، مرجع سابؽ، ص  -3
 .عدؿ و متمـمية، ، يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائ1966جواف  08، مؤرخ في 155-66قـ أمر ر  -4
 .67شريفة طاىري، مرجع سابؽ، ص  -5
 .متمـعدؿ و م  يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ،1966جواف  08، مؤرخ في 155-66أمر رقـ  -6
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وفترة الراحة التي تخممت ذلؾ  ،يتضمف المحضر سماع كؿ شخص موقوؼ لمنظر ومدة إستجوابو
 ييا أو قدـ إلى القاضي المختص.اليـو والساعة التي أطمؽ ف

وذكر  ،باإلضافة إلى توقيع صاحب الشأف عمى ىامش ىذا المحضر أو اإلشارة إلى إمتناعو
 األسباب التي أدت إلى توقيؼ الشخص تحت النظر.

مف ؽ.إ.ج التي إشترطت تحرير المحاضر في الحاؿ  54وكذلؾ ما نصت عميو المادة 
 .(1)وتوقيع كؿ ورقة مف أوراقيا

 لشروط الموضوعيةا-

 مف ؽ.إ.ج يمكف إستخبلص ىذه الشروط كاآلتي: 214بالرجوع إلى نص المادة 

 تحرير المحضر أثناء مباشرة أعماؿ الوظيفة. -

 تضميف المحضر الموضوع الذي يندرج ضمف نطاؽ إختصاص الموظؼ الذي حرره. -

 .(2)يجب أف يكوف المحضر متضمنا لبيانات ما قد رآه أو سمعو أو عيانو بنفسو -

 ولصحة المحررات في مجمميا يجب أف تتوفر فييا مجموعة مف الشروط نذكر منيا:

يجب أف يكوف تحرير المخضر ضمف اإلختصاصات الوظيفية لمحرره، فإذا حصر  -
القانوف إختصاصات الموظؼ في نوع معيف مف المخالفات، فميس ثمة حجية بالنسبة 

 لممحاضر التي يحررىا في مخالفات مف نوع آخر.

يجب أف يستوفي المحضر بعض الشروط التي يفرضيا المنطؽ القانوني ومف بينيا أف  -
يكوف مؤرخا، وأف يحمؿ توقيع مف قاـ بتحريره، وأف يتضمف جميع المعمومات التي تحدد 

 صفة محرره.

                                       
 .67عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .67شريؼ طاىري، مرجع سابؽ، ص  -2
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أف يكوف محرر المحضر قد أثبت الوقائع المادية لمجريمة التي عاينيا بنفسو، وذكر  -
 .(1)لمتعمقة بالجريمة، فبل يأخذ باألقواؿ التي إستمدىا أو نقميا مف الغيرالوقائع المادية ا

 ( المحررات العرفية2

ال يتوافر و  ىي المحررات الصادرة عف األشخاص دوف أف يتدخؿ موظؼ عاـ في تحريرىا،
 .(2)فييا إذف أية صفة رسمية

 مكتوبة بخطو.وتكتسب الحجية إذا كانت موقعة مف الشخص الذي نسبت إليو وأف تكوف 

 والمحررات العرفية نوعاف: محررات عرفية معدة لئلثبات ومحررات عرفية غير معدة لذلؾ.

يشترط لصحة األولى التوقيع ممف ىي حجة عميو، وال يمتـز فييا شكؿ خاص، فكؿ ما يكتب 
 ويؤدى المعنى يعتبر كافيا وال تفيـ المغة التي كتب بيا.

، كما يكوف أيضا الختـ أو بصمة األصبع وفي حالة التوقيع يكوف بإمضاء الشخص نفسو
خمو المحررات العرفية مف التوقيع فبل قيمة ليا، إال إذا كانت مكتوبة بخط المديف، ّفإنيا تصبح 

 مبدأ ثبوت بالكتابة.

والمحررات العرفية ال تكوف حجة إال إذا لـ يذكر مف نسب إليو ما ىو منسوب إليو مف خط 
 بصمة والبد أف يكوف اإلنكار صريحا.أو إمضاء أو ختـ أو 

إما النوع الثاني: والمتمثؿ في المحررات العرفية غير المعدة لئلثبات فيي عبارة عف رسائؿ 
 .(3)أو البرقيات والدفاتر التجارية أو األوراؽ المنزلية

                                       
 .189، 188ص  ،جماؿ نجمي، مرجع سابؽ -1
 .65ة، مرجع سابؽ، ص يبف طاعبد الرزاؽ  -2
 .47، 46شاف، مرجع سابؽ، ص غانية إ -3
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 ا: حجية المحررات في اإلثباتنيثا
لتالي يجوز لمخصـو مناقشتيا المحررات كغيرىا مف األدلة ليس ليا أي حجية خاصة، وبا

 ودحض ما ورد فييا بمختمؼ الطرؽ.

 .(1)كما يجوز لممحكمة أف تأخذ بيا  أو تطرحيا ولو كانت أوراقا رسمية

وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية، وما يتعمؽ بالمحررات العرفية والمحررات الرسمية 
ؽ.إ.ج قد أعطى لمقاضي  212المادة بإستثناء المحاضر نجد أف المشرع الجزائري وبموجب 

الجزائي الحرية في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو بما فييا المحررات، وبموجب المادة 
مف نفس القانوف إستثنى مف ذلؾ المراسبلت المتبادلة بيف المتيـ ومحاميو، بحيث ال يجوز  217

 اإلعتماد عمييا في اإلثبات.

قتناعو الشخصي، ويجوز إستنباط  أما غيرىا مف المراسبلت فإنيا ال تخضع لتقدير القاضي وا 
 .(2)الدليؿ الكتابي منيا

أما بالنسبة لحجية المحاضر فيقصد بيا قوتيا القانونية ومدى إعتماد القاضي عمييا لتكويف 
 قناعتو الشخصية.

 أف بعضيا إذ،الجدير بالذكر إنو ليس لجميع محاضر الضبطية القضائية نفس القوى الثبوتية
ليا حجية حتى يثبت العكس والبعض اآلخر تبقى  ليا حجية إلي أف يطعف فييا بالتزوير،و كما أف

 مجرد إستدالالت.

 المحاضر التي ليا حجية إلى أن يطعن فييا بالتزوير ( أ

ىذه المحاضر تنظميا قوانيف خاصة وتتعمؽ بالجرائـ التي يصعب إثباتيا، بحيث ال يجوز 
ؽ.إ.ج التي  218، وىو ما نصت عميو المادة (3)طريؽ الطعف فييا بالتزويرإستبعادىا إال عف 

                                       
 .44صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .74شريفة طاىري، مرجع سابؽ، ص  -2
 .10حمد سماعوف، مرجع سابؽ، ص أسيد  -3
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إن المواد التي تحرر عنيا محاضر ليا حجيتيا إلى أن يطعن فييا بالتزوير تنظميا »جاء فييا: 
 قوانين خاصة.

وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما ىو منصوص 
 .(1)«الكتاب الخامس عنو في الباب األول من

وأبرز مثاؿ عمى ذلؾ المحاضر الجمركية المحررة مف طرؼ عونيف محمفيف، فاإلعترافات 
مف قانوف   254، وفقا لما نصت عميو المادة (2)الواردة فييا تعتبر حجة ما لـ يطعف فييا بالتزوير

عمى األقل  تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محمفين»الجمارؾ التي تنصص 
من ىذا القانون، صحيحة ما لم  يطعن فييا  241من بين األعوان المذكورين في المادة 

بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواىا أو بوسائل مادية من شأنيا السماح 
 .(3) ...«بالتحقق من صحتيا

العمؿ والمحررات ىذا باإلضافة إلى محاضر أعواف إدارة الضرائب ومحاضر مفتشية 
 .(4)الرسمية لممحاكـ

 محاضرات ذات حجية إلى غاية إثبات العكس ( ب

ىي المحاضر التي يحررىا ضابط الشرطة القضائية أو أعوانيـ أو الموظفيف وأعوانيـ 
محاضر أو تقارير ليا حجيتيا الموكمة إلييـ بعض مياـ الضبط القضائي إلثبات جرائـ معينة في 

 .(5)ما لـ يدحظيا دليؿ عكسي بالكتابة أو شيادة الشيود

                                       
 .عدؿ و متمـم يتصمف قانوف اإلجراءات الجزائية،،1966جواف  08مؤرخ في  155-66أمر رقـ  -1
 .211جمي، مرجع سابؽ، ص جماؿ ن -2
، 1979يوليو  21مؤرخ في  ،07-79، يعدؿ و يتمـ القانوف رقـ 2017فبراير  06مؤرخ في  ،04-17قانوف  -3

 .2017فبراير  19(، صادر بتاريخ 11المتضمف قانوف الجمارؾ، ج.ر.ج.ج عدد )
 .56عبد الرحماف حمفي، مرجع سابؽ، ص -4
قانوف  ماستر في القانوف، تخصصال يات المعاينة في الجرائـ المستحدثة، مذكرة ، خصوصتمميسة سميماني، نصيرة خموا -5

 .91، ص 2017جنائي وعمـو إجرامية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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في األحواؿ التي يخوؿ القانوف فييا » مف ؽ.إ.ج بنصيا  216وىو ما نصت عميو المادة 
بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانيـ أو الموظفيف وأعوانيـ الموكمة إلييـ بعض مياـ 

سمطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكوف ليذه المحاضر أو التقارير حجيتيا الضبط القضائي 
 .(1)«ما لـ يدحظيا دليؿ عكسي بالكتابة أو شيادة شيود

 

 ستدالالتإمحاضر تتضمن مجرد ج( 

تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات أو  ال»مف ؽ.إ.ج عمى:  215تنص المادة 
 .(2)«ا لم ينص القانون عمى خالف ذلكالجنح إال مجرد إستدالالت م

وبالتالي فيي المحاضر التي يحررىا ضباط الشرطة القضائية المثبتة لمجنايات والجنح 
والمعمومات الواردة في ىذه المحاضر تعتبر مجرد إستدالالت ال يمكف لمقاضي أف يبني حكمو 

ـّ أف يأخذ بيا أو يطردىا، وبالتالي فالدليؿ المستم د منيا شأنو شأف بقية أدلة اإلثبات عمييا ومف ث
 األخرى يخضع لئلقتناع الشخصي لمقاضي.

 .(3)فيي مف قبيؿ اإلستدالالت التي يستنير بيا القاضي ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ

 الفرع الثالث

 الخبرة كدليل عممي في اإلثبات
لدالئؿ وتحديد تعتبر الخبرة وسيمة مف وسائؿ اإلثبات الجنائي تيدؼ إلى كشؼ بعض ا

 مدلوليا.

                                       
 .عدؿ و متمـية، متضمف قانوف اإلجراءات الجزائي 1966جواف  08،مؤرخ في 155-66 رقـأمر  -1
 .معدؿ و متمـ تضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،ي 1966جواف  08مؤرخ في  ،155-66 رقـأمر  -2
استر، تخصص قانوف جنائي الم ثبات في المواد الجزائية، مذكرة فازية عميواف، صافية عمر، مدى فعالية وسائؿ اإل -3

 .55، ص 2016والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جرامية، كمية الحقوؽ إوعمـو 
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كرسيا المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات الجزائية حتى يتسنى لمقاضي الجنائي المجوء 
 إلييا لمفصؿ في النزاع المعروض أمامو وتوقيع الجزاء عمى المجرميف.

( ثالثا(، وشروطيا )ثانيا( وبياف أنواعيا )أوالونظرا ألىميتيا يتعيف الوقوؼ عند تعريفيا )
 حجيتيا )رابعا(.و 

 أوال: تعريف الخبرة
إستشارة فنية يستعيف بيا القاضي في مجاؿ اإلثبات لمساعدتو في تقدير  »الخبرة عبارة عف

مسائؿ فنية يحتاج تقديرىا إلى معرفة فنية أو دراسة عممية ال تتوافر لدى القاضي بحكـ 
 .(1)«تكوينة

ممية التي ال تتوافر لدى رجاؿ القضاء، إجراء إستخداـ قدرات الشخص الفنية والع»كما أنو 
مف أجؿ الكشؼ عف دليؿ أو قرينة تفيد في معرفة الحقيقة بشأف وقوع الجريمة أو نسبتيا إلى 

 (2).«المتيـ أو تحديد مبلمح شخصيتو اإلجرامية

مسألة فنية يستعيف بيا القاضي أو المحقؽ في مجاؿ اإلثبات لمساعدتو  »كما تعتبر الخبرة 
المسائؿ الفنية التي يحتاج تقديرىا إلى خبرة فنية أو دراية عممية ال تتوافر لدى عضو  في تقدير

 .(3)«السمطة القضائية المختص بحكـ عممو وثقافتو

اإلستشارة الفنية مف أشخاص مؤىميف يستعيف بيا الجياز القضائي في » وعرفت أيضا بأنيا
 .(4)«تقدير مسائؿ ذات طابع فني في مجاؿ اإلثبات

                                       
 .112، ص ، الجزائر2006ؽ القضائي، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، يبوسقيعة، التحق أحسف -1
، حمد شوقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعيةأ -2

 .259، ص 2003الجزائر، 
قانوف جنائي، كمية  ، تخصصفي القانوف ماسترالنيؿ شيادة لخبرة في اإلثبات الجنائي، مذكرة طويؿ، دور العبد الحؽ  -3

 .09، ص 2017الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد بوضياؼ، مسيمة، 
الجنائي  ، تخصص قانوف ماجستير في القانوفال مذكرة  يمة، مميكة بيموؿ، دور الشرطة العممية والتقنية في الكشؼ عف الجر  -4

 .195، ص 2013والعمـو اإلجرامية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
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إبداء رأي فني مف شخص مختص )الخبير( بشأف واقعة ذات أىمية في الدعوى »ي وى
 .(1)«الجزائية

فالخبرة وفقا لمتعارؼ السابقة عبارة عف إجراء تتخذه جيات التحقيؽ أو الحكـ بمقتضاه يتـ 
 بشخص مؤىؿ مف أجؿ إستشارتو في مسألة فنية ليا أىمية في الكشؼ عف الحقيقة. اإلستعانة

ت مف أىـ أدلة اإلثبات في القضايا الجزائية لتحديد أسبابا الوفاة أو تركيبة مادة وقد أصبح
 .(2)معينة خارجة عف نطاؽ إختصاص القضاء

 فالخبرة مرتبطة بشرطيف ىما:

 تعمق الخبرة بمسائل فنية (1

يجب أن تتخذ دائما في قرار ندب »مف ؽ.إ.ج في نصيا  149ىذا ما نصت عميو المادة 
 .(3)«التي يجوز أن تيدف إال إلى فحص مسائل ذات طابع فني الخبراء ميمتيم

 ومف بيف ىذه المسائؿ نجد:
بياف الحالة العقمية لممتيـ لمعرفة درجة توفر مقومات اإلسناد المعنوي لتقدير المسؤولية  -

 .(4)الجزائية
 تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة. -
 .(5)عف اإلعتداءتحديد العجز الناجـ  -
 ة الفنية عن إختصاص المحكمةخروج المسأل (2

دراكيا خارج عف دائرة المعارؼ التي يستطيع القاضي بيا  إذ يجب أف يكوف فيـ المسألة وا 
 إستيعاب الوقائع.

                                       
 .222جماؿ نجمي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .57فازية عميواف، صافية عمر، مرجع سابؽ، ص  -2
 .عدؿ و متمـإلجراءات الجزائية، ما تضمف قانوفي ،1966جواف  08ي مؤرخ ف،155-66مر رقـ أ -3
 .47صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -4
 .78عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -5
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أما الوسائؿ الفنية األخرى التي يمكف لمقاضي تقديرىا إعتمادا عمى تجارب وخبراتو التي ال 
 .(1)ه الفصؿ فييا دوف اإلستعانة بالخبراءيثير تقديرىا خبلفا أو صعوبات فنية، فإنو بمقدور 

وقد حدد المشرع الجزائري بعض الحاالت التي يجب فييا المجوء إلى الخبرة مثؿ إجراء خبرة 
 .(2)عقمية قبؿ التصرؼ في ممؼ التحقيؽ الذي يكوف بصدد جناية

 ثانيا: أنواع الخبرة
 تعدد أنواع الخبرة بتعدد الجرائـ المرتكبة، فنجد منيا:

 برة اإلتفاقيةالخ (1

تكوف بناء عمى إتفاؽ األطراؼ، ىدفيا الحصوؿ عمى معمومات فنية عممية بواسطة خبير أو 
 عدة خبراء حسب ما تقتضيو القضية، ألنيا تكوف برضى األطراؼ.

سميت بالخبرة اإلتفاقية لتدخؿ األطراؼ في تحديد ميمة الخبير وتوفير الوسائؿ المستعممة 
 .(3)لخبير الذي تكوف مقاسمة بيف الطرفيف إال إذا ورد إتفاؽ يخالؼ ذلؾفي إجرائيا ودفع أجرة ا

 الخبرة الحيطة (2

وتعني مساعدة السمطة في تقييـ األخطار المحدقة بيف إتجاىيف متعارضيف، إذ يرى اإلتجاه 
 األوؿ يقينا ضرر موقع واإلتجاه الثاني يرى عدـ يقيف أي ضرر مفترض.

 .(4)السبيؿ إلى إتخاذ قرار الحيطةوبالتالي تكوف خبرة الحيطة ىي 

 الخبرة الفنية( 3

وتكوف في المسائؿ الفنية البحت، أىـ مثاؿ عمى ذلؾ العمؿ المعماري كحالة وقوع حادث في 

                                       
 .47، مرجع سابؽ، ص صوفية ساحمي -1
 .78عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .27، ص 2008والتوزيع، الجزائر،  لمنشرازعات اإلدارية، دار ىومو المن مادةنقبل عف رشيد خموفي، الخبرة القضائية في  -3
جنائية، تخصص قانوف جنائي وعمـو ماستر في القانوف، ال الجنائي، مذكرة  اإلثباتنادية بوزيدي، الخبرة القضائية في  -4

 .23، ص 2014ولحاج، البويرة، أكمي محند أ جامعةالسياسية،  والعمـوكمية الحقوؽ 
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 بناية ميما كاف نوعيا.

ففي ىذه الحالة يكوف القاضي المحقؽ بصدد البحث عف سبب وقوع الحادثة وبالتالي يكوف 
لمعرفة سبب الحادث، كما يمكف أف نجد ىذا النوع مف  "جيوتقني"مسمى بحاجة إلى تعييف خبير ال

 .(1)الخبرة في مصمحة تحديد الغش

 ( الخبرة الطبية4 

ممثمة في الطب الشرعي، وىو نوع مف فروع الطب يختص بتطبيؽ العمـو الطبية لخدمة 
 الكثير مف الوسائؿ القضائية التي ال يستطيع القاضي البث فييا.

 رة الطبية عمى ميارات وقدرات الطبيب وكذا خبراتو وضميره وحياده.تعتمد لخب

تصدر الخبرة الطبية بناء عمى إنتداب الضبطية القضائية ويسمى بالتقرير الطبي اإلبتدائي، 
وىناؾ خبرة طبية تصدر بناء عمى إنتداب النيابة العامة، وأىـ المسائؿ التي يتضمنيا الطب 

 .(2)الشرعي: التشريح

 خبرة القضائيةال(  5

ونعني بيا إبداء رأي فني مف شخص مختص في شأف واقعة ذات أىمية في الدعوى الجنائية 
تأمر بيا المحكمة لممرة األولى، حينما يستعصي عمييا فيـ مسائؿ فنية أو عندما تتوفر في القضايا 

خبرة المطروحة ظروؼ أو شروط معينة فتسندىا لخبير واحد أو عدة خبراء، وذلؾ بحسب ال
 .(3)المأمور بيا أو حسب موضوعيا أو طبيعتيا أو أىميتيا

                                       
تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ  قانوف،ماستر في الال ة، الخبرة كدليؿ إثبات في المواد الجنائية، مذكرة و سعاد ىوي -1

 13، ص 2004والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
لحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة يوسؼ بف خدة، ، كمية افي القانوف ماسترال كرة ذاللو، أدلة اإلثبات الجزائية، م رابح -2

 .115، ص 2001الجزائر، 
جنائية، عمـو قانوف خاص و ، تخصص قانوفماستر في الالية في المادة الجنائية، مذكرة يسينة بف حاج، الخبرة القضائ -3

 .15، ص 2013كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 
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الجدير بالذكر أف األنواع السابقة قد وردت عمى سبيؿ المثاؿ وليس عمى سبيؿ الحصر، 
فيناؾ أنواع أخرى كثيرة ومتعددة تختمؼ باختبلؼ الجرائـ واألفعاؿ المرتبكة كالخبرة اإلضافية، 

 ة... وغيرىا.الخبرة التكميمية، الخبرة المضاد

 ثالثا:  شروط صحة الخبرة
لكي تكوف الخبرة صحيحة يجب أف تتوافر عمى شروط ومف ىذه الشروط ما يتعمؽ بالخبير 

 ومنيا ما يتعمؽ بمينة الخبير فالشروط المتعمقة بالخبير تشمؿ التعييف ووظيفتو وأداء اليميف.

 .(1)أما الشروط المتعمقة بمينتو فنقصد بيا تقرير الخبرة

 شروط الواجب توفرىا في الخبير (1

 .(2)الخبير ىو كّؿ شخص لو خبرة وكفاءة عالية في اختصاص معيف

 ويجب أف تتوفر فيو الشروط اآلتية:

 التعيين في وظيفة الخبير ( أ

نظـ المشرع الجزائري شروط التعييف في وظيفة الخبراء الفضائييف بموجب المرسـو التنفيذي 
واجباتيـ إذ نص عمييا في الفصؿ الثاني تحت عنواف الشروط ، كما يحدد حقوقيـ و 310-95رقـ 

 .(3)العامة لمتسجيؿ
ويبلحظ أف المشرع فرؽ بيف الشروط المتطمبة في الشخص الطبيعي وتمؾ المتعمقة بالشخص 

 المعنوي.
 
 

                                       
الماجستير في العمـو القانونية، تخصص األدلة، مذكرة تقدير الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في مراد بموليي،  -1

 .72ص ، 2011عمـو جنائية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .49صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -2
في قوائـ الخبراء القضائييف ،الذي يحدد شروط التسجيؿ 1995أكتوبر  10،مؤرخ في 310-95قـ ر  تنفيذي مرسـو -3

 .02ص ، 15/10/1995،صادر بتاريخ 06وكيفياتو، كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ، ج.ر.ج.ج.، عدد 
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 الشروط الخاصة بالشخص الطبيعي-
بفقراتيا الثمانية  310-95مف أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ  04بالرجوع إلى أحكاـ المادة 

 يمكف إجماؿ الشروط المتعمقة بالشخص الطبيعي فيما يمي:
 الجنسية الجزائرية. -

 الكفاءة العممية. -

 حسف السيرة. -

 :الشروط الخاصة بالشخص المعنوي -

 مف أحكاـ المرسـو المذكور أعبله، نجد أف ىذه الشروط ىي: 05بإستقراء نص المادة 

 5، 4، 3ف الشروط المنصوص عمييا في الفقرات أف تتوافر في المسيريف اإلجتماعيي -
 وىي تمؾ الشروط المطموبة في الشخص الطبيعي. ،04مف المادة 

سنوات إلكتساب تأىيؿ كاؼ في  05ممارسة الشخص المعنوي نشاط ال تقؿ مدتو عف  -
 التخصص الذي يطمب التسجيؿ فيو.

ائرة أختصاص أف يكوف لو مقرر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصو في د -
 .(1)المجمس القضائي

 ب( أداء اليمين

أداء اليميف مف الشروط الواجب توفرىا في الخبير لصحة خبرتو لما فييا مف إحتكاـ إلى 
ضمير الخبير وحثو أدبيا عمى الصدؽ واألمانة والنزاىة والجرأة في رأيو، وىي صفات متعمقة بذات 

 .(2)ثير عمييا إال برباط دينيالخبير، والتي ال يمكف التحكـ فييا أو التأ

                                       
 سالؼ الذكر. ،1995أكتوبر  10مؤرخ في  310-95مرسـو تنفيذي رقـ  -1
 .80ع سابؽ، ص عبد الرزاؽ بف طابة، مرج -2
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التي جاء  145/1لذا أوجب قانوف اإلجراءات الجزائية أداء اليميف وذلؾ وفقا لنص المادة 
يحمف الخبير المقيد ألول مرة بالجدول الخاص بالمجمس القضائي يمينا أمام ذلك »فييا: 

 المجمس بالصيغة التي بيانيا:
تي كخبير عمى خير وجو، وبكل إخالص وأن أبدي "أحمف باهلل العظيم بأن أقوم بأداء ميم

 .(1)"«رأيي بكل نزاىة وا ستقالل
 (تقرير الخبرة )ميمة الخبير (2

عندما ينيي الخبير الميمة المسندة إليو، يقـو بتحرير عرض عف أعمالو المنجزة وكذا رأيو، 
كيف القاضي ويجب أف يكوف تقرير الخبير واضحا متضمنا كافة المسائؿ المطموبة منو، ذلؾ لتم

 (2)والخصـو مف مناقشة كؿ ما جاء فيو

يحرر الخبراء لدى إنتياء أعمال »مف ؽ.إ.ج التي تنص  153/1وىذا وفقا لنص المادة 
الخبرة تقريرا يجب أن يشمل عمى وصف ما قاموا بو من أعمال ونتائجيا وعمى الخبراء أن 

م بإتخاذىا ويوقعوا عمى يشيدوا بقياميم شخصيا بمباشرة ىذه األعمال التي عيد إليي
 .(3)...«تقريرىم

 وعميو يتضمف تقرير الخبرة بيانات رئيسية يمكف إجماليا في:
 المقدمة: 

 تشمؿ إسـ الخبير وبياف الميمة المكمؼ والجية أو القاضي الذي أمر بيا.
 محضار األعمال 

حتى  تشمؿ عمى جميع اإلجراءات واألبحاث التي قاـ بيا الخبير منذ مباشرتو لميامو
واليدؼ المرجو مف ذلؾ ىو تمكيف القاضي مف تتبع خطوات الخبير لفيـ النتيجة  إنتيائيا.

 .(4)المتوصؿ إلييا

                                       
 دؿ و متمـ.عم يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،،1966جواف  08مؤرخ في ،155-66أمر رقـ  -1
 .186، ص 2014محمد حزيط، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 .عدؿ و متمـم يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ،1966جواف  08مؤرخ في ،155-66أمر رقـ  -3
 .51صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -4
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 الرأي والنتيجة 

 ويتضمف رأي الخبير في المسائؿ التي إنتدب ألجميا، أي ما توصؿ إليو الخبير.

 التوقيع 

بير أدى ميمتو بنفسو بإعتبار أف عمؿ الخبير شخصي، فيجب أف يتضمف ما يثبت أف الخ
 .(1)وتوقيعو يدؿ عمى ذلؾ

وفي حالة تعدد الخبراء فإنيـ شركاء في وضع التقرير إذا ما إتفقت آرائيـ، وبالتالي يقـو 
 منيـ بالتوقيع عمى التقرير 

أما إذا إختمفت آرائيـ أو كانت ليـ تحفظات في النتائج المشتركة عف كؿ منيـ رأيو أو 
 نظره. تحفظاتو مع تعميؿ وجية

 .(2)يودع التقرير لدى أمانة ضبط الجية القضائية التي إنتدبت الخير ويثبت ذلؾ بمحضر

 .(3)مف قانوف اإلجراءات الجزائية 2، 153/1وىذا ما نصت عميو المادة 

وبعدىا يتعيف عمى القاضي إستدعاء األطراؼ ويحيطيـ عمما بالنتائج المتوصؿ إلييا، وذلؾ 
مف ؽ.إ.ج ويتمقى أقواليـ بشأنيا ويحدد  106و 105يا في المادتيف في األوضاع المنصوص عمي

طمبات خبللو والسيما فيما يخص إجراء خبرة تكميمية أو ليـ أجبل إلبداء مبلحظاتيـ عنيا أو تقديـ 
 (4) مف ؽ.إ.ج. 154القياـ بخبرة مضادة وىذا تطبيقا لنص المادة 

                                       
 .51صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .184محمد خريط، مرجع سابؽ، ص  -2
يحرر » :تنص والتي ،متمـمعدؿ و ، يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، 1966جواف  08مؤرخ في ،155-66أمر رقـ  -3

نتياء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشمل عمى وصف ما قاموا بو من أعمال ونتائجيا وعمى الخبراء أن إ الخبراء لدى
 يوقعوا عمى تقريرىم .و  شخصيا بمباشرة ىذه األعمال التي عيد إلييم بإتخاذىا يشيدوا بقياميم

يو أو تحفظاتو مع تعميل وجية أنتائج المشتركة عين كّل منيم ر ختمفوا في الرأي أو كانت ليم تحفظات في شأن الإفإذا   
 «....نظره

 .51صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -4
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ير إذا لـ يبدي الخصـو مبلحظاتيـ سواء وفقا لذلؾ يمكف لممحكمة أف تستعيف بتقرير الخب
 .(1)بأنفسيـ أو بواسطة محامييـ

 رابعا: حجية الخبرة
، وىذا (2)تعد التقارير التي يحررىا الخبراء مجرد إستدالالت تساعد القاضي في تكويف عقيدتو

ايات ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجن»مف ؽ.إ.ج التي جاء فييا:  215ما أكدتو المادة 
 (3)«خالف ذلك علأو الجنح إال مجرد إستدالالت ما لم ينص القانون 

ألف رأي الخبير يأخذ عمى سبيؿ اإلستشارة فيو ليس بحكـ وليست لو قيمة قضائية، إذ يتمتع 
القاضي بسمطة تقديرية واسعة في األخذ أو عدـ األخذ بيا تطبيقا لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي 

 .(4)الجزائي

الي فعدـ إقتناع القاضي بيا يمكنو أف يأمر بإجراء خبرة إضافية أو تكميمية أو وبالت
 . (5)مضادة

                                       
 .369عبد اهلل أوىايبية، مرجع سابؽ، ص -1
  .69مرجع سابؽ،ص فازية عميواف، صافية عمر، -2
 .معدؿ و متمـ يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،، 1966جواف  08، مؤرخ في 155-66أمر رقـ  -3
 .69فازية عميواف، صافية عمر، مرجع سابؽ، ص  -4
 ومف بيف الخبرات اإلضافية نجد: -5

 ،تمؾ التي تأمر بيا المحكمة عندما ترفض نيائيا الخبرة األولى ألي سبب مف األسباب كالبطبلف مثبل *الخبرة اإلضافية:
 .فتقار إلى المعموماتة األولى مشوىة بقمة العناية واإلر ولمقضاة الحرية المطمقة في األمر بخبرة جديدة إذا كانت الخب

 نحيازه إلى خصـ مف الخصـو إكمو أو مشوبا بإذا كاف التقرير معيبا في ش-:ر بخبرة جديدة في الصورة التاليةيمكف األم 
 إذا كاف التقرير ناقصا أو غير كاؼ في نظر المحكمة أو المجمس-

ف الخبير لـ يجيب عمى أ و، أليياإى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة ا المحكمة عندما تر والتي تأمر بي *الخبرة التكميمية:
 .جميع األسئمة والنقاط الفنية المعيف مف أجميا، أو أنيا لـ تستوفي حقيا مف البحث والتحري

ضي إذا رأى أف الذيف القابيا مر بيا المحكمة مف تمقاء نفسيا، ويأمر أىي التي يطمبيا الخصـو أو ت: *الخبرة المضادة
أو أف  ،ستطاعتو الفصؿ في القضية سواء لعدـ عدالة الحؿ المقترح في تقرير الخبرةإزوا الخبرة التي كمفوا بيا ليس بنجأ

 تقارير الخبرة المختمفة أو المطروحة أماـ الجية القضائية متناقضة.
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إذا رأت الجية القضائية لزوم إجراء خبرة فعمييا » ؽ.إ.ج  219كما نصت عمييا المادة 
 .(1)«156إلى  143إتباع ما ىو منصوص عميو في المواد 

ذا تعارضت آراء الخبراء في المسألة الواحد ة فممقاضي ترجيح الخبرة عمى أخرى حسب ما وا 
 يطمئف إليو ضميره.

ففي حالة عجز الخبير أو عدة خبراء القطع أو الفصؿ في أمر فني أو عممي برأي راجح، 
فعمى القاضي إستعبادىا وعدـ اإلعتماد عمييا لتكويف عقيدتو حتى ال يتعارض مع المبدأ السائد في 

، وحتى ال يكوف حكمو مشوبا بالقصور واإلخبلؿ «ح المتيمالشك يفسر لصال»القانوف الجنائي 
 .(2)بحؽ الدفاع والمساس بمبدأ قرينة البراءة

إن تقرير الخبرة ال يقيد لزوما قضاة »وىو األمر الذي أكدتو المحكمة العميا حينما قضت: 
نما ىو كغيره من أدلة اإلثبات قابمة لممناقشة والتمحيص ومتروك لتقديرىم ،الموضوع  وا 
 (3)«.وقناعتيم

غير أف الواقع العممي يثبت غير ذلؾ بحيث أف حكـ القاضي يبنى عمى رأي الخبير ألنو 
 ،منطقي ال يمكف إستعاد نتائج الخبرة وذلؾ لطبيعة األعماؿ التي قاـ بيا الخبير ومؤىبلتو الخاصة

شؼ عف أسباب نجعؿ مف الخبرة إجراء يفمت مف مراقبة القاضي، ومف أمثمة ذلؾ تشريح الجثة لمك
 الوفاة.

 

 

 

                                       
 .و متمـعدؿ م لجزائية،يتضمف قانوف اإلجراءات ا،1966جواف  08مؤرخ في ،155-66مر رقـ أ -1
 .57مرجع سابؽ، ص  ،روروناصر ز  -2
عف رقـ طرقة الجنائية في الغمف القسـ الثاني ال 1981 /12/ 24 قرار الصادر يـو ،نقبل عف جيبللي بغدادي -3

24880. 
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 المبحث الثاني

 سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة
اإلثبات ىو إقامة الدليؿ عمى واقعة معينة، وتحقيؽ النتيجة بإستعماؿ وسائؿ اإلثبات 
المختمفة أي إنتاج الدليؿ الجنائي والذي يعد أساس اإلثبات فالقاضي ال يكتفي بما يقدمو الخصـو 

 وتقديره.بؿ يسعى لفحصو 

عتمادا عمى ذلؾ يصدر الحكـ وتكوف نتيجة عممية منطقية يمارسيا القاضي الجزائي بناء عمى  وا 
 السمطة المخولة لو في تقدير األدلة، والتي تختمؼ حسب نوع نظاـ اإلثبات الذي تبناه المشرع.

بنى نظاـ بالرجوع إلى نظاـ السائد في معظـ التشريعات ومف بينيـ التشريع الجزائري الذي ت
اإلثبات المختمط المتمثؿ في منح القاضي الجزائي سمطة واسعة في تقدير األدلة المعروضة أمامو 

(، إال أف ليذا األصؿ األول المطمبكأصؿ، وفي إطار ما يعرؼ باالقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي )
 (.الثاني المطمبإستثناء والمتمثؿ في تقيد سمطة القاضي في تقديره لؤلدلة في بعض الجرائـ )

 المطمب األول

 حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة عند غياب النص
حرية القاضي في تقدير األدلة مف خصائص اإلثبات الجنائي. فاإلقتناع الشخصي ىو 
خبلصة النشاط المبذوؿ مف القاضي الجزائي وذلؾ عف طريؽ األدلة المطروحة أثناء جمسات 

قناعتو وبمدى ثبوت أو نفي أو إسناد الواقعة اإلجرامية إلى الشخص المحاكمة، فيي تعيير عف 
 المتيـ سواء بوصفو فاعبل أو شريكا.

فمبدأ اإلقتناع الشخصي منح لمقاضي الجزائي دور إيجابي في قبوؿ وتقدير أدلة اإلثبات، 
( ومبررات الفرع األولوعميو يستوقفنا الوقوؼ في ىذا المطمب بتحديد قناعة القاضي محؿ إعتبار )

 (.الفرع الثانياألخذ بيا وكذا اإلنتقادات الموجو إليو )
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 الفرع األول

 قناعة القاضي محل إعتبار
إف اليدؼ مف أي عممية قضائية الوصوؿ إلى الحقيقة، أي الوقوؼ عمى حقيقة الوقائع كما 

.  حدثت وليس كما يصورىا الخصـو

نيا وثبوتيا باألدلة، والتوصؿ إلى نسبتيا وال يمكف الوصوؿ إلى ىذه الحقيقة إال بعد البحث ع
سنادىا لممتيـ ماديا ومعنويا وىنا يكوف القاضي قد توصؿ إلى حالة اإلقتناع.  وا 

 أوال: تعريف االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
 تعددت التعريفات التي قيمت بشأف اإلقتناع الشخصي لمقاضي ونجد منيا ما يمي:

رة عف حالة ذىنية خاصة وذاتية عف تفاعؿ ضمير القاضي اإلقتناع الشخصي لمقاضي عبا»
 (1)«عند تقديره لؤلدلة

أو ىو حالة ذىنية تستنتج مف الوقائع المعروضة عمى بساط البحث، وىو اإليماف العميؽ »
ذا إعتمدىا القاضي وتمكف منيا فيي  والركوف إلى صحة الوقائع التي يقدميا األطراؼ المتنازعة، وا 

 .(2)«ثرا عميقا تتركو يصدر حكمو عف قناعتوتخمؽ في نفسو أ

الحالة الذىنية أو النفسية أو ذلؾ المظير الخارجي الذي يوضح وصوؿ »أو بمعنى آخر ىو 
 .(3) «القاضي بإقتناعو إلى اليقيف لحقيقة واقعة لـ تحدث تحت بصره

                                       
 .47عبد الحؽ طويؿ، مرجع سابؽ، ص  :نقبل عف -1
المدرسة العميا لمقضاء،  تخرج قتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرةمحسف، عدة إلياس بوعبدلي، اإلاؿ بكم :نقبل عف-2

 .08، ص 2008الجزائر، 
الجنائي والعمـو تخصص قانوف  ،ماجستير في القانوفالجماؿ بيراز، الدليؿ العممي في اإلثبات الجنائي، مذكرة  -3

 .43، ص 2014لحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، اإلجرامية، كمية ا
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ف يستمد فيقصد بحرية القاضي الجزائي في تكويف إقتناعو، إف تكوف لو كامؿ الحرية في أ
إقتناعو مف أي دليؿ يطمئف إليو مف األدلة التي تقدـ في الدعوى دوف أف يتقيد بدليؿ معيف إال إذا 

 نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

وفقا لما نصت  (1)فالقاعدة العامة في اإلثبات الجنائي أنو يجوز إثبات الجرائـ بكافة الطرؽ
 .(2)...«ي طريق من طرق اإلثباتيجوز إثبات الجرائم بأ: »ؽ.إ.ج 212عميو المادة 

 وعميو يظير مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي مف جانبيف:

_ حرية القاضي الجزائي في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو، دوف أف يتقيد في تكويف 
 قناعتو بدليؿ معيف.

ممزما بإصدار حكـ  _ حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة المطروحة عميو دوف أف يكوف
باإلدانة أو البراءة لتوافر دليؿ معيف طالما انو لـ يقتنع بو، فمو أف يأخذ بالدليؿ الذي يطمئف إليو 

ستبعاد الدليؿ الذي ال يطمئف إليو  .(3)وا 

 ثانيا: تكوين اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
ف قناعتو وترجمتيا إلى ، لتكوي(4)اإلقتناع ىو حالة نفسية وجدانية متصمة بضمير القاضي

الواقع، فبل يمكف لممشرع أف يمـز القاضي عمى رسـ تفكيره، وال كيؼ يشكؿ معادلتو الذىنية 
 .(5)لموصوؿ إلى الحقيقة مف خبلؿ تقدير األدلة

و الذكاء  يدخؿ في تكويف اإلقتناع الشخصي لمقاضي ثقافتو وتربيتو وتجاربو في الحياة،
يداف القضائي، والمحيط الذي يعيش فيو والمشاكؿ التي مر بيا في خبرتو في المو  الذي يتمتع بو

 الحياة، ومدى تأثره باألفكار الدينية والعممية.
                                       

 .43ص مرجع سابؽ، جماؿ بيراز،  -1
 .عدؿ و متمـاءات الجزائية، موف اإلجر تضمف قاني، 1966جواف  08، مؤرخ في 155-66 األمر رقـ -2
 .20صمرجع سابؽ،مراد بموليي،  -3
 .09لياس بوعبدلي، مرجع سابؽ، صإكماؿ بمحسف، عدة  -4
 .45عبد الحؽ طويؿ، مرجع سابؽ، ص -5
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 .(1)كؿ ىذه العوامؿ تؤثر عمى ضمير القاضي في تقييمو وتفسيره لممعاني المختمفة

 وتبعا لذلؾ فممقاضي دور إيجابي في الدعوى ويمر بمرحمتيف لتكويف إقتناعو.

 مرحمة اإلعتقاد الشخصي-1     

تتميز بالطابع الشخصي ألنيا تعتمد عمى التقدير الشخصي لقاضي الموضوع، وفي 
لبحث ، فإف القاضي لو السمطة الواسعة في ا(2)إستخبلصو لمحقيقة وبحثو عف األدلة التي تثبتيا

 .(3)ي يقيني صائبأعف األدلة التي توصمو إلى ر 

 مرحمة اإلعتقاد الموضوعي-2

ز ىذه المرحمة بإستقرار إعتقاد القاضي عمى رأي معيف، سواء باإلدانة أو البراءة، معتمدا تتمي
، لذا عمى القاضي أف يبيف مصادر إقتناعو، إذ يجب أف يقتنع (4)في ذلؾ عمى أدلة كافية ويقينية

 بحكمو كؿ مف يطمع عمى أحكامو.

 عتبر ذلؾ تدخبل في حريتو.كما أف لممحكمة العميا الحؽ في الرقاية عمى أحكامو، وال ي

فاألحكاـ التي يصدرىا القاضي مف خبلؿ تحميؿ الوقائع واألدلة ىي أحكاـ موضوعية وليس 
 آراء حرة.

ليذا فعمى القاضي بياف أدلة الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ، وعميو البد عمى القاضي أف يكوف 
ية والمنطؽ السميـ والتحميؿ المنطقي عمى قدر كبير مف الذكاء والتفكير والثقافة القانونية العال

 .(5)لتكويف قناعتو شخصية

                                       
 .38محمد عمورة، مرجع سابؽ، ص -1
 .10ص سابؽ،لياس بوعدلي، مرجع إؿ بمحسف، كما -2
 .45عبد الحؽ طويؿ، مرجع سابؽ، ص -3
 .10لياس بوعبدلي، مرجع سابؽ، ص إكماؿ بمحسف،  -4
 .45عبد الحؽ طويؿ، مرجع سابؽ، ص  -5
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 الفرع الثاني

 األساس القانوني لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
نص المشرع الجزائري بنص صريح وواضح تبنيو لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي وذلؾ 

ئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجمسة يتمو الر »، التي تنص: من ق.إ.ج 307وفقا لنص المادة 
  التعميمات اآلتية التي تعمق فضال عنو ذلك بحروف كبيرة في أظير مكان من غرفة المداولة

أن القانون ال يطمب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بيا قد وصموا إلى 
ليا عمى األخص تقدير تمام تكوين إقتناعيم وال يرسم ليم قواعد بيا يتعين عمييم أن يخضعوا 

أنفسيم  في صمت وتدبر، وا ن يبحثوا بإخالص  او يسألأو كفاية دليل ما، ولكنو يأمرىم أن 
ضمائرىم في أي تأثير قد أحدثتو في إدراكيم األدلة المسندة إلى المتيم وأوجو الدفاع عنيا ولم 

لديكم اقتناع  يضع ليم القانون سوى ىذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتيم: ىل
 .«شخصي

يجوز إثبات :»مف نفس القانوف التي جاء فييا  212/1كما نصت عمييا أيضا المادة 
الجرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال التي ينص فييا القانون عمى غير ذلك، 

 .(1) ...«ولمقاضي أن يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص

مف ؽ.إ.ج في القسـ الموجو  284خبلؿ نص المادة  ويظير أيضا تبني ىذا المبدأ مف
تقسمون وتتعيدون أمام اهلل »... التي جاء نصيا:  (2)لممحمفيف مف قبؿ رئيس محكمة الجنايات

وأمام الناس بأن تمحصوا باإلىتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دالئل إتيام عمى عاتق فالن 
تخونوا عيود المجتمع الذي يتيمو وأال تخابروا أحدا )يذكر إسم المتيم( وأال تبخسوه حقوقو أو 

ريثما تصدرون قراركم وأال تستمعوا إلى صوت الحقد والخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا 
قراركم حسبما يستبين من الدالئل ووسائل الدفاع وحسبما يرضيو ضميركم ويقتضيو إقتناعكم 

                                       
 .عدؿ و متمـموف اإلجراءات الجزائية، تضمف قاني، 1966جواف  08ي ، مؤرخ ف155-66 أمر رقـ - 1
 .35عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص - 2
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ر وبأن تحفظوا سر المداوالت حتى بعد إنقضاء الشخصي بغير تحيز وبالجزم الجدير بالرجل الح
 .(1)«ميامكم

كما حرصت المحكمة العميا مف جيتيا عمى ضرورة إعماؿ مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي 
 أماـ محكمة الجنايات وذلؾ في ما أكدتو العديد مف قراراتيا ومف ذلؾ نذكر:

يات أف يقدموا حسابا عف مف المقرر أنو ال يطمب مف القضاة المشكميف لمحكمة الجنا »
الوسائؿ التي بيا قد وصموا إلى تكويف إقتناعو ويرسـ ليـ بيا قواعد يتعيف عمييـ أف يخضعوا ليا 
عمى األخص تقدير تماـ أو كفاية دليؿ ما أو مف ثمة فإف النفي عمى الحكـ المطعوف فيو يخرؽ 

 القانوف غير سديد مما يستوجب رفضو.

أف الحكـ الصادر مف محكمة  الجنايات بالبراءة   -ضية الحاؿمف ق-ولما كاف مف الثابت 
بأغمبية األصوات، وأف األسئمة قد طرحت بصفة قانونية، وأف األجوبة والمعطيات كانت حسب 
اإلقتناع الشخصي لمقاضي الذي ال يخضع لرقابة المحكمة العميا، ومتى كاف ذلؾ إستوجب رفض 

 .(2)«الطعف

قرر قانونا أنو يجوز إثبات الجرائـ بأي طريؽ مف طرؽ اإلثبات مف الم »وفي قرار آخر ليا 
ما عدا األحواؿ التي ينص عمييا القانوف عمى غير ذلؾ، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا 

 المبدأ يعد خرقا لمقانوف.

أف قضاة اإلستئناؼ ناقشوا أدلة اإلثبات وأوجو دفاع  -في قضية الحاؿ–ولما كاف ثابتا 
ق تنعوا بعدـ صحة دفاعو فيما يخص النكراف لمتيمة المنسوبة إليو عالما أف الجريمة لـ المتيـ وا 

 تكف مف الجرائـ التي ينص القانوف عمى إثباتيا بنص خاص يكونوا قد طبقوا القانوف تطبيقا سميما.

 .(3)«.ومتى كاف األمر كذلؾ إستوجب رفض الطعف

                                       
 .عدؿ و متمـوف اإلجراءات لمجزائية، متضمف قاني، 1966جواف  08، مؤرخ في 155-66 مر رقـأ -1
 .36-35نقبل عف عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .72-71، مرجع سابؽ، ص نقبل عف صوفية ساحمي -3
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 الفرع الثالث

نتقادات مبدأ اإلقتناع   الشخصي لمقاضي الجزائيمبررات وا 
إف اليدؼ مف مبدأ اإلقتناع الشخصي ىو الوصؿ إلى الحقيقة والواقع اإلجرامي، بإستعماؿ 
جميع وسائؿ اإلثبات التي تؤدي إلى تكويف قناعة القاضي الجزائري وعقيدتو، وليذا المبدأ مبررات 

 كما أنو لـ يسمـ مف اإلنتقادات.

 ي لمقاضي الجزائيأوال: مبررات مبدأ االقتناع الشخص
 لئلقتناع الشخصي عدة مبررات يمكف إجماليا في:

صعوبة اإلثبات في المواد الجنائية ويرجع ذلؾ إما إلى الدور الذي يقـو بو المجرموف في -
طمس معالـ الجريمة بالتخطيط المسبؽ وتنفيذىا في الخفاء بإتخاذ أكبر قدر ممكف مف اإلحتياط، 

 إكتشافيـ. لكف ال تستطيع أجيزة األمف

أو إلى الطبيعة الخاصة باألفعاؿ اإلجرامية، إذ نجد اإلثبات ينصب عمى أعماؿ قانونية، 
ويمكف إثباتيا بكافة الطرؽ المشروعة،  ،فاإلثبات في المواد الجزائية يتكوف مف وقائع  مادية ونفسية

 .(1)بقاعكس المواد المدنية فاإلثبات فييا يتـ عف طريؽ األدلة القانونية المعدة مس

المصالح األساسية لؤلفراد، في حيف أف القانوف  كذاو  ف الجنائي يحمي كياف المجتمعالقانو -
 المدني يحمي مصالح خاصة أكثر مف حماية كياف المجتمع.

لذا نجد المشرع سمح لمقاضي الجزائي إف يستعمؿ سمطتو التقديرية في إختيار الدليؿ الذي 
 .(2)كتشاؼ الحقيقةايوصمو إلى 

دور القاضي الجنائي إيجابي في الخصومة أي لو دور تدخمي، وذلؾ بمناقشة األدلة -
المعروضة في القضية بتوجيو األسئمة لمف يشاء ويأمر بأي إجراء أو تدبير يراه مناسب لموصوؿ 

                                       
 .40محمد عمورة، مرجع سابؽ، ص -1
 .44رورو، مرجع سابؽ، ص ناصر ز  -2
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إلى الحقيقة، عمى عكس القاضي المدني فدوره حيادي ال يتدخؿ في الخصومة أي ينظر إلى مدى 
التي يتطمبيا القانوف في الواقعة المعروضة عميو وبناء عمى ذلؾ يصدر حكمو، أي لو توافر األدلة 
 .(1)دور سمبي

إلقاء عبء اإلثبات عمى عاتؽ النيابة العامة والذي يعد عبء ثقيبل نظرا ألف الجناة -
 مما يصعب البحث عف األدلة. ،يتصرفوف في الخفاء ويجتيدوف بمحو اآلثار

الموازنة بيف المتيـ، الذي يتمتع بقرينة البراءة وبيف حماية مصالح ىذا ما يؤدي إلى ضرورة 
 المجتمع بتقرير مبدأ حرية اإلثبات.

اليدؼ مف الدعوى العمومية الكشؼ عف الحقيقة ولبموغ ىذا اليدؼ يجب إعطاء الحرية -
 .(2)الواسعة لمقاضي الجزائي إلختيار وسائؿ اإّلثبات المناسبة وتقديرىا

 ادات الموجية لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائيثانيا: اإلنتق
لـ يسمـ مبدأ اإلقتناع الشخصي مف النقد، فمكؿ قاعدة مميزات وعيوب، ومف أىـ اإلنتقادات 

 الموجية إليو نذكر منيا:

إف تقرير مبدأ حرية القاضي في تكويف إقتناعو الشخصي يؤدي إلى تعطيؿ تطبيؽ القواعد 
إذ يكتفي أف يعبر القاضي عف إقتناعو بالموضوع باإلستناد إلى ،عبء اإلثباتالقانونية المتعمقة ب

األدلة التي إختارىا ضميره، وال يمكف لمحكمة النقض النظر في كيفية تكويف ىذا اإلقتناع، غير 
أنو يمكف ليا مراقبة قضاة الموضوع بطريقة غير مباشرة، كحالة إنعداـ أو قصور في تسبيب 

 .(3)األحكاـ

                                       
 .12كماؿ بمحسف، عدة إلياس بوعبدلي، مرجع سابؽ، ص  -1
، العدد الخامس، بسكرة، مجمة المنتدى القانونيقتناع القضائي"، ور القاضي الجزائي في ظؿ مبدأ اإلعادؿ مستاري، "د -2

 .187،189 ص ص
 .41محمد عمورة، مرجع سابؽ، ص  -3
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ذا كانت الوسيمة الوحيدة واألسموب يتمي ز مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي بالذاتية والنسبية، وا 
األمثؿ لموصوؿ إلى عدالة إنسانية، إال أنو ال يعتبر في جميع الحاالت عيف اليقيف بإعتباره نتيجة 

 .(1)عف عمؿ ذىني

المختمفة التي تأثر  وبإعتبار القاضي إنساف يتأثر كغيره مف البشر ببعض العوامؿ والبواعث
عمى ضميره حينما يكوف بصدد تحميؿ وتقييـ الوقائع المعروضة مف أجؿ الوصوؿ إلى إقتناعو 
الذي عميو الحكـ ومف ذلؾ أفكاره التي يعتنقيا، تجاربو، وخبراتو السابقة، إحساسو ببعض الفوارؽ 

قضاة، فاإلنساف قد عض الاألخبلقية واالجتماعية بينو وبيف المتيـ، حب السيطرة والتسمط لدى ب
ف وعي منو نتيجة تأثره بموقفو ىذا، والذي قد يكوف نتيجة اإلطبلع المسبؽ، وتكويف يتخذ موقفا دو 

الغير الصحيح، ويخطئ في تقديره لؤلمور،  اهجإقتناعا في اإلت فيزدادفكرة مف واقع أوراؽ الدعوى، 
 .(2)وذلؾ ال يمكف الجـز بالوصوؿ إلى التأكد التاـ

خاصة عندما تؤدي  ،أ اإلقتناع الشخصي يشكؿ تيديدا أو خطرا عمى الحريات الفرديةمبد
 الوقائع اإلجرامية إلى عقوبة شديدة كعقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد.

ورغـ العيوب التي يتميز بيا مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، إال أف مبررات وجوده 
 (.3)لتي تبنتياكفمت تطبيقو في أغمب التشريعات ا

 الثاني المطمب

 تقييد سمطة القاضي بأدلة النص الجزائي
المبدأ العاـ والسائد في اإلثبات الجنائي ىو عدـ حصر األدلة بعدد أو نوع معيف مف الجرائـ 

 إال ما إستثنى منيا بنص خاص في القانوف.

                                       
 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ماجستير في القانوف الجنائي،ال اع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرةقتنمسعود زبدة، اإل -1

 .44، ص 1984جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
 .31عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .45جع سابؽ، ص مر  ،دةبز  مسعود -3
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بع طريقا خاصا غير أف القانوف الجنائي في بعض الجرائـ يمـز ويفرض عمى القاضي أف يت
في اإلثبات وأف يبني حكمو وفؽ ما حدده القانوف وليس في وسعو إختيار وسائؿ اإلثبات، ومف 

الة ح(، جريمة السياقة في الفرع األولىذه الجرائـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نجد جريمة الزنا )
 (.الفرع الثانيسكر )

 الفرع األول

 جريمة الزنا
امية يجوز إثباتيا بجميع أدلة اإلثبات المادية، إال أف المشرع القاعدة في األفعاؿ اإلجر 

 الجزائري إستثنى ىذه القاعدة في بعض الجرائـ ومنيا جريمة الزنا.

 أوال: تعريف جريمة الزنا
الزنا ىو إرتكاب الوطء غير المشروع مف شخص متزوج مع توفر القصد الجنائي مع إمرأة  »

 .(1)«الزوجية فعبل أو حكماقة العبلأو رجؿ برضائيما حاؿ قياـ 

كؿ وطء أو جماع تاـ غير شرعي يقع مف رجؿ متزوج أو امرأة متزوجة،  »وىي أيضا 
وبالتالي يكوف أحد الطرفيف متزوجيف وذلؾ إستنادا إلى رضائيما المتبادؿ وتنفيذا لرغبتيما 

 .(2)«الجنسية

ما في وضع يدؿ داللة مشاىدة الشرطة القضائية لممتيميف وى »كما عرفت أيضا بأنيا 
 .(3)قاطعة عمى إرتكابيما لفعؿ الزنا، وتحرير محضر بذلؾ في الحاؿ"

                                       
 .45مرجع سابؽ، ص  ،روروناصر ز  :نقبل عف -1
 .31حمد سماعوف، مرجع سابؽ، ص أسيد : نقبل عف -2
 .463نصر الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص : نقبل عف-3



 الحقيقة الفصؿ الثاني                           دور أدلة اإلثبات الجنائي في الوصوؿ إلي
 

105 
 

 ثانيا: طرق إثبات جريمة الزنا
نما تخضع  جريمة الزنا ال يمكف إثباتيا بكافة األدلة وال تخضع لقناعة القاضي الجزائي وا 

لمباشر عمى األسرة التي ىي لقواعد إثبات محددة، لما تتميز بو مف خصوصية ولتأثيرىا السيء وا
 لذا وضع ليا المشرع ثبلث طرؽ إلثباتيا والتي حددىا عمى سبيؿ الحصر.، (1)أساس قياـ المجتمع

يقبل عن إرتكاب الدليل الذي » ؽ.ع حينما نصت عمى أنو:  341وىذا ما قررتو المادة 
حد رجال الضبط يقوم إما عمى محضر قضائي يحرره أ 339عمييا بالمادة الجريمة المعاقب 

ما بإقرار  ما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتيم وا  القضائي عن حالة تمبس وا 
 .(2)«قضائي

 بإستقراء نص المادة نبلحظ وجوب توافر شروط إلثبات قياـ جريمة الزنا تتمثؿ في:

 محضر تمبس بجريمة الزنا وجود( 1

ابط الشرطة القضائية حسب ما ىو معروؼ يشترط أف تتـ معاينة ىذه الجنحة مف قبؿ ض
 .(3)من ق.إ.ج 15في المادة 

ويقصد بذلؾ مشاىدة  من ق.ع 341وأف تكوف الجنحة متمبس بيا وذلؾ حسب المادة 
فعؿ الزنا حقيقة وبذلؾ لالشرطة القضائية لممتيميف وىما في وضع يدؿ داللة قاطعة عمى إرتكابيما 

 .(4)يتـ تحرير محضر في الحاؿ

من طرق اإلثبات المنصوص عمييا في المادة » ا أكدتو المحكمة العميا في قرارىاوىذا م
من قانون العقوبات والتي تدل عمى وقوع الجريمة معاينة ضابط الشرطة القضائية حالة  341

ثبات ذلك في محضر.  التمبس بالزنا وا 

                                       
 .166محمد عمورة، مرجع سابؽ، ص  -1
 .عدؿ و متمـتضمف قانوف العقوبات، مي، 1966جواف  08مؤرخ في  ،155-66أمر رقـ  -2
 .46 عومر الحاج، مرجع سابؽ، ص -3
 .80صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -4
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اىدة ولما كان يتعذر عمى ضابط الشرطة القضائية وأعوانيم في أغمب الحاالت مش
المتيمين متمبسين بالزنا قضى بأنو يكفي أن تقع ومشاىدتيما عقب إرتكاب الجريمة بقميل في 

 .(1)«لشك في أنيما باشرا العالقة الجنسية تترك مجاال ة أو ظروف أو حالة الوضعي

 اإلقرار الوارد في الرسائل أو المستندات الصادرة من المتيم( 2

جريمة الزنا ىو اإلعتراؼ الصادر مف المتيـ في جو بعيد  اإلقرار الكتابي المطموب إلثبات
عف اإلنفعاالت النفسية، وبمعزؿ عف الشرطة والقضاء، أي ذلؾ اإلعتراؼ الذي يحرره المتيـ 
بمحض إرادتو في رسالة أو مذكرة يبعث بيا إلى شريكو أو غيره، فيكوف اإلقرار واضحا دوف لبس 

 .(3)و ذكر عبلقات جنسيةكما يجب أف يتناوؿ مضمون (2)أو غموض

مف أدلة اإلثبات في جريمة الزنا اإلقرار » وقد قضت المحكمة العميا في ىذا الصدد بأنو 
الوارد في رسائؿ أو مستندات صادرة مف المتيـ، غير أنو ال يكفي لمحكـ بالبراءة القوؿ بأف 

بؿ البد عمى قضاة اإلستئناؼ العبارات الواردة في الرسائؿ المضبوطة أثناء التحقيؽ ال تعتبر إقرار 
ال كاف  أف يتطرقوا إلى ىذه العبارات في قرارىـ وأف يمحصوىا ويبحثوف عف معناىا الحقيقي وا 

 (4) .«قضاؤىـ مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضو

 اإلقرار القضائي( 3

ـ يعتبر اإلقرار سيد األدلة في جريمة الزنا، إذ يعتمد عميو قضاة الموضوع لتكويف إقتناعي
 .(5)الشخصي إلثبات الجريمة

                                       
 34051لثانية في الطعف رقـ عف المحكمة العميا، القسـ األوؿ لمغرفة الجنائية ا 20/03/1984قرار صادر بتاريخ  -1

 .136مرجع سابؽ، ص  ياد القضائي في المواد الجنائية،جتليو في مرجع جيبللي بغدادي، اإلإمشار 
 .32سابؽ، ص سيد احمد سماعوف، مرجع  -2
 .139أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجنائي الخاص، مرجع سابؽ، ص -3
 .90عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص :نقبل عف  -4
 .465نصر الديف مروؾ، مرجع سابؽ، ص  -5
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ويقصد باإلقرار القضائي اإلعتراؼ الذي يصدر عف المتيـ أماـ إحدى الجيات القضائية 
 .(1)التي تمر بيا الدعوى العمومية سواء كانت النيابة أو جية التحقيؽ أو جية الحكـ

عمى سبيؿ  مف بيف األدلة المحددة قانونا »وقد قضت المحكمة العميا في ىذا الشأف بأنو 
الحصر اإلقرار القضائي الذي يحصؿ أماـ القضاة كإعتراؼ المتيـ أثناء إستجوابو مف طرؼ وكيؿ 

 .(2)«الجميورية بأنو زنا بالمتيمة

وتجدر اإلشارة إلى أف إعتراؼ الزاني ال يسري عمى الشريؾ وىو األمر الذي أكدتو المحكمة 
قبل كدليل إثبات عمى الشريك إذ قد يكون غير أن إعتراف الزاني ال ي» العميا حينما قضت 

 .(3)«الباعث عمى ذلك ىو الحاصل عمى الطالق

عدا ىذه الوسائؿ الثبلث ال تقبؿ أي وسيمة أخرى إلثبات جريمة الزنا مثؿ الشيادة، فإذا لـ 
 .(4)تتوافر أحد ىذه األدلة فالقاضي ممـز بالحكـ بالبراءة بغض النظر عف إقتناعو الشخصي

ال تصح اإلدانة في جريمة الزنا إال بتوقر » كدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا. وىذا ما أ
 .(5)«من قانون العقوبات 341دليل من األدلة القانونية الواردة عمى سبيل الحصر في المادة 

                                       
 .81صوفية ساحمي، مرجع سابؽ، ص  -1
، 28837وؿ لمغرفة الجنائية الثانية في الطعف رقـ عف المحكمة العميا، القسـ األ 12/06/1984قرار صادر بتاريخ  -2

 .136جتياد القضائي في المواد الجزائية، مرجع سابؽ، ص إليو في مرجع جيبللي بغدادي، اإل مشار
، 23349مف القسـ األوؿ لمغرفة الجناية الثانية في الطعف رقـ  16/12/1980المحكمة العميا، قرار صادر بتاريخ  -3
 .75جتياد القضائي في المواد الجزائية، مرجع سابؽ، ص جيبللي بغدادي، اإلشار إليو لدى: م
 .91عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -4
إليو  مشار،8420عف المحكمة العميا، مف لمغرفة الجنائية األولى في الطعف رقـ  15/05/1973قرار صادر بتاريخ  -5

 .75المواد الجزائية، مرجع سابؽ، ص جتياد القضائي فيفي مرجع جيبللي بغدادي، اإل
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 الفرع الثاني

 قة في حالة سكرجريمة السيا
يتـ بكؿ وسائؿ اإلثبات وحتى بمحاضر إثبات جريمة السياقة في حالة سكر كاف في البداية 

الضبطية القضائية، لكف مع تطور الوسائؿ الطبية والبيولوجية أصبح إثبات قياـ ىذه الجريمة يتـ 
 .(1)بإجراء الخبرة

ؽ بنسبة معينة حددىا المشرع ئفجريمة السياقة في حالة سكر ىي وجود كحوؿ في دـ السا
 .(2)في األلؼ غ0.20الجزائري بنسية تعادؿ أو تزيد عف 

نظرا لخطورة جريمة السياقة في حالة سكر عالجيا المشرع طبقا لقانوف المرور ووضع طرقا 
جراءات خاصة إلثباتيا ولـ يتركيا لقواعد اإلثبات العامة   .(3)وا 

التي  14-01مف القانوف رقـ  18قانوف المرور نصت عميو المادة  فالمبدأ الوارد في
ئق عن السياقة عندما يتعاطى مسكرا أو يكون تحت تأثير أية يجب أن يمتنع كل سا» تنص:

 .(4)«مادة أخرى من شأنيا أن تؤثر في ردود أفعالو وقدراتو في السياقة

ثبات ىذه الجريمة يكوف باألدلة العممية، إذ أشار المشرع بصفة ضمنية إلى الحجية والقيمة  وا 
في حالة وقوع حادث » التي جاء نصيا: 19القانونية لمدليؿ العممي، وىذا مف خبلؿ نص المادة 

مرور جسماني، يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية عمى كّل سائق أو مرافق لمسائق 
المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في  وقوع الحادث، عممية الكشف عن 

و المواد الميموسة تناول الكحول بطريقة زفر اليواء وعممية الكشف عن إستيالك المخدرات أ

                                       
 .47رورو، مرجع سابؽ، ص ناصر ز  -1
 .92عبد الرزاؽ بف طاية، مرجع سابؽ، ص  -2
ي، كمية الحقوؽ تخصص قانوف جنائ في القانوف، ماسترال نبيمة عبدي، المخالفات المتعمقة بقانوف المرور، مذكرة  -3

 .64، ص 2017بسي، تبسة، والعمـو السياسية، جامعة العربي الت
، 2001شت سنة غ 19مؤرخ في ،14-01تمـ بالقانوف رقـ معدؿ و م،2009جويمية  22، مؤرخ في 03-09 ر رقـأم -4

 .2004نوفمبر  29  (،صادر بتاريخ45) ـفي ج.ر.ج.ج. رق ،رؽ وسبلمتيا وأمنياالمرور عبر الط ةالمتعمؽ بتنظيـ حرك
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عن طريق جياز تحميل المعاب، وعندما تبين عمميات الكشف إحتمال وجود حالة سكر يعترض 
السائق أو مرافق السائق المتدرب نتائج ىذه العمميات أو يرفض إجراءىا، يقوم ضباط أو أعوان 

لى إثبات الشرطة القضائية بإجراء عمميات الفحص الطبي واالستشفائي والبيولوجي لموصول إ
 «.ذلك

ضباط أو أعوان الشرطة يمكن » ومكرر مف ذات القانوف بأنو: 19كما نصت المادة 
القضائية أثناء القيام بكل عممية مراقبة في الطرق إخضاع كل سائق يشتبو في وجوده في حالة 

 .  (1)«أعاله 19سكر، لنفس العمميات المنصوص عمييا في المادة 

بالكشؼ عف وجود الكحوؿ أو المخدرات أو المواد الميموسة  حدد المشرع األجيزة الخاصة
 .(2)لكوتاست واإلثيؿاوالتي تتـ عف طريؽ مقياس الكحوؿ أو جياز 

وذلؾ بتحميؿ كمية الكحوؿ  ،وعميو فئلثبات جريمة السياقة في حالة سكر البد مف إجراء خبرة
غ في األلؼ، وال 0.20يد عف في الدـ لمتأكد مف وجود الكمية المطموبة وىي نسبة تعادؿ أو تز 

وىذا ما أكدتو إحدى  (3)يجوز اإلثبات بغير ىذا الدليؿ وىو ما يعد تقييد لحرية القاضي في اإلثبات
إن الخبرة ضرورية إلثبات جريمة »  19/04/1981قرارات المجمس األعمى الصادر بتاريخ 

 «.قيادة مركب في حالة سكر

ر في ذات السنة وفي نفس الموضوع يزيؿ ونتيجة لغموض ىذا القرار صدر قرار آخ
فنص صراحة أف السياقة في حالة سكر ال يمكف إثباتيا إال  "الخبرة"الغموض وخاصة في عبارة 

 .(4)بواسطة التحميؿ الدموي الذي بو يستطيع تحديد مقدار الكحوؿ في الدـ 

                                       
 سالؼ الذكر. ،2009 جويمية 22مؤرخ في ،03-09مر رقـ أ-1
 يقصد بمقياس الكحوؿ وجياز اإلثيؿ او الكوتاست: -2

 خبلؿ اليواء المستخرج.ف مف وجود الكحوؿ في جسـ الشخص م * مقياس الكحوؿ: ىو جياز يسمح بالتحقيؽ الفوري
 * مقياس اإلثيؿ: ىو جياز يسمح بالقياس الفوري والدقيؽ لنسبة الكحوؿ بتحميؿ اليواء المستخرج.
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ومرتكبيا، التي تظؿ محؿ بحث إلى أف  ييدؼ اإلثبات الجنائي إلى إظيار حقيقة الجريمة
 يصؿ لمبمغ العمـ واليقيف، بإستعماؿ أدلة مشروعة تكشؼ عف الحقيقة وتطبيؽ قواعد العدالة.

فإذا لـ يقـ الدليؿ عمى إدانة المتيـ في الدعوى العمومية ال يجوز الحكـ عميو بعقوبة، بؿ 
ءة إلى أف يثبت إدانتو بدليؿ قاطع تقبمو يجب التصريح ببراءتو، ماداـ أف األصؿ في اإلنساف البرا

 المحكمة، وىذه اإلدانة تثبتيا النيابة العامة كسمطة إتياـ والتي يقع عمييا عبء إثبات الجريمة.

لئلثبات الجنائي عدة أدلة تثبت قياـ الجريمة نص عمييا المشرع في القوانيف العامة 
القرائف والمحررات والخبرة بأنواعيا مع إختبلفيا فنجد ما يتعمؽ باألدلة القولية والمادية و  ،والخاصة

 في حجيتيا وأىميتيا مف جريمة ألخرى.

لذلؾ فأدلة اإلثبات الجزائية عمى إختبلفيا تبقى نسبية ال تتمتع بحجية مطمقة إذ تبقى 
مف قانوف  212 خاضعة لمقاضي الجزائي وىو ما تـ تأكيده مف قبؿ المشرع في نص المادة

 ئية.اإلجراءات الجزا

وتبقى وسائؿ اإلثبات ضمانا لمحقوؽ والحريات ومانعة لمتجاوزات، وقد أعطى المشرع 
ىذا  تطبيقا لمبدأ و  لمقاضي الجزائي السمطة في تقدير ىذه األدلة التي تنحصر في وسائؿ معينة
 حرية لئلثبات التي نتج عنيا مبدأ حرية اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي. 

ىمية بالغة، خاصة اآلف وأف الغرض النيائي مف أي دعوى جزائية ىو فاإلثبات الجنائي أ
إثبات قياـ أركاف الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ، وتحديد شخصيتو ومدى خطورتو اإلجرامية، وال 

 يمكف إظيار ىذه الحقيقة إال بعد البحث عنيا وثبوتيا باألدلة.

قة، إذ ال يكتفي بمجرد موازنة األدلة ويبقى دور القاضي الجنائي إيجابيا في البحث عف الحقي
نما يفرض عميو البحث والتحري لموصوؿ إلى الحقيقة.  التي يقدميا الخصـو والترجيح بينيما، وا 

فالحصوؿ عمى الدليؿ يتطمب إتباع القواعد التي تحدد كيفية الحصوؿ عميو والشروط التي 
 ييدر الدليؿ ويشوب الحكـ البطبلف. يتعيف عميو تطبيقيا فيو، ومخالفة ىذه القواعد والشروط قد
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وبفضؿ اإلثبات الجنائي يؤسس القاضي في حكمو باإلدانة أو البراءة، وكما يمعب دورا ىاما 
في تحديد العقوبة بإظيار الظروؼ التي إرتكبت فييا الجريمة سواءا كانت الظروؼ مشددة أو 

 مخففة.

يمة بأمف ونظاـ المجتمع فتنشأ عنيا كما تظير أىمية اإلثبات الجنائي أكثر عند تعمؽ الجر 
 سمطة الدولة في تتتبع الجاني لتوقيع العقوبة تحقيقا لفكرة الردع العاـ.

ولما كاف مف المحتمؿ أف يكوف المتيـ بريئا مما أسند إليو مف أفعاؿ، فيجب أف تكفؿ لو 
ظيار الحقيقة.  قواعد اإلثبات لمدفاع عف نفسو وا 

نالؾ وسيمة إثبات تنطوي بذاتيا عمى درجة مف الدقة يتضح مف كؿ ما سبؽ أنو ليس ى
 والكماؿ، فالقاضي ىو الذي تأوؿ إليو مسؤولية كشؼ عف الحقيقة وبدونو ال يمكف الوصوؿ إلييا.

فالقانوف أوؿ مف يحمي الفرد مف الظمـ عف طريؽ السمطة القضائية عامة والقاضي الجزائي 
لى اليدؼ المرجو يتعيف إثراء المنظومة بصفة خاصة، غير أف الوصوؿ إلى ىذه الغاية  السامية وا 

 القانونية بجممة مف الحموؿ يمكف إجماليا في:

ضرورة تدخؿ المشرع الجزائري لوضع التعديبلت البلزمة والمناسبة عمى النصوص  -
 وسائؿ التطور التكنولوجي في ىذا المجاؿ.و  نونية المتعمقة باإلثبات الجزائيالقا

الجنائي السيما  مقانوفضرورة إلماـ القاضي الجزائي بصفة خاصة ببعض العمـو المكممة ل -
عمـ النفس الجنائي وعمـ اإلجراـ والعقاب وعمـ الطب الشرعي، لما ليذه العمـو مف أىمية 

 في تكويف قناعتو.

 .عدـ إسقاط قرينة البراءة لصالح قرينة اإلذناب إال في حالة التمبس بالجريمة -

مصطمح  إستبداؿ مصطمح الحبس المؤقت بمصطمح آخر مثؿ التوقيؼ، ألف إستخداـ -
الموقوؼ عمى المتيـ بإرتكاب الجريمة أفضؿ مف وصفو بالمحبوس مؤقتا، وذلؾ إحتراما 

 وتطبيقا لمبدأ قرينة البراءة.
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ضرورة تسبيب اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي لتمكيف المحكمة العميا مف فرض  -
 رقابتيا.
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 رش.القرآف الكريـ، مف رواية و 
 بالمغة العربية -أوال
 الكتب:-أ
 

، أركاف الجريمة وطرؽ إثباتيا في قانوف العقوبات الجزائري، دار إبراىيم بمعميات .1
 .2007خمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

ؽ القضائي، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، ي، التحقأحسن بوسقيعة .2
 .2006،الجزائر

 .2009 الجمركية، دار ىومو، الجزائر،  ، المنازعاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
أحمد شوقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديواف  .4

 .1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .5

 .2003الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، اإلشكاالت اإلجرائية لمشيادة في المسائؿ الجزائية، دراسة أحمود فالح الخرابشة .6

 .2009توزيع، الجزائر، مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر وال
، المبادئ األساسية في قانوف اإلجراءات الجزائية، ديواف إسحاق إبراىيم منصور .7

 .1993،المطبوعات الجامعية، الجزائر
، تبلـز مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي، دار بوزيد أغميس .8

 اليدى، الجزائر.
دار  ،تياد القضائى )دراسة مقارنة(، إثبات الجريمة عمى ضوء اإلججمال نجمي .9

 .2012الجزائر،،التوزيعو  النشرو  ىومو لمطباعة
اإلجتياد القضائي في المواد الجزائية، الديواف الوطني لؤلشغاؿ  ،جياللي بغدادي .10

 .2006التربوية، الجزء الثالث، الجزائر، 
لمنشر ، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، دار الخمدونية حسين طاىري .11

 .2005والتوزيع، الجزائر، 
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، عبلقة النيابة العامة بالضبط القضائي، )دراسة مقارنة(، دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12
 .2014اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

دة المنازعات اإلدارية، دار ىومو لمنشر ، الخبرة القضائية في مارشيد خموفي .13
 .2008والتوزيع، الجزائر، 

، محاضرات في القانوف الجنائي العاـ،)دراسة مقارنة(، دار عبد الرحمن خمفي .14
 .2013 ،اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع

المقارف، دار و  ، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .15
 .2015الجزائر،،و التوزيع بمقيس لمنشر

دار اليدى  ،المواد الجنائية اإلثبات في، ، نبيل صقرشحطالعربي  عبد القادر .16
  2006الجزائر،،
 . .فس.د ئر،قانوف، دار اليدى، الجزا، أدلة اإلثبات الحديثة في الفرح مناني .17
، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية بيف النظري والعممي، طبعة جديدة فضيل لعيش .18

 ، د.س.ف.الجزائر ،منقحة ومعدلة، دار البدر
، قواعد وطرؽ اإلثبات ومباشرتيا في النظاـ القانوني الجزائري، وثي بن ممحةغال .19

  .2001الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، الجزائر،
مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية، دار ىومو لمطباعة والنشر  ،محمد حزيط .20

 .2014والتوزيع، الجزائر، 
نظـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري،  محمد مروان، .21

 .1996)الجزء األوؿ(، ديواف المطبوعات، الجزائر، 
ر والتوزيع، ، القرائف القضائي، دار األمؿ لمطباعة والنشمسعود زبدة .22

 .2011الجزائر،
، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دراسة العمـو لمنشر والتوزيع، منصور رحماني .23

 .2006الجزائر، 
، القاضي الجنائي في تكويف عقيدتو،)دراسة مقارنة(، موسى مسعود رحومة عبد اهلل .24

 .1988،المممكة العربية السعودية ،اإلعبلف و  التوزيعو  دار الجماىير النشر
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، محاضرات في اإلثبات الجنائي )أدلة اإلثبات الجنائي(، الجزء نصر الدين مروك .25
 .2010 الجزائر، الثاني، دار ىومو،

األوؿ، النظرية ، محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .26
 .2013الجزائر،  ،العامة اإلثبات الجنائي، دار ىومة

، الوجيز في شيادة الشيود وفؽ أحكاـ الشريعة والقانوف وما إستقرت يوسف دالندة .27
 .2005عميو قضاء المحكمة العميا، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 الرسائل والمذكرات الجامعية:-ب
  معيةالرسائل الجا-

، السياسة الجنائية بيف "االعتبارات التقميدية التجريـ والبحث سيدي محمد الحمميمي .1
، تخصص قانوف  الدكتوراه، رسالةالعممي في مادة الجريمة"  كمية الحقوؽ  عمـو

 .2012والعمـو السياسة، جامعة أبو بكر بمقايد،تممساف،
تخصص  ،عمـو الدكتوراه رسالة مؤقت،الحبس الو  قرينة البراءة ،رشيدة عمي أحمد .2

 .2016 تيزي وزو، العمـو السياسية، جامعة مولود معمري،و  كمية الحقوؽ قانوف،
،  هالدكتورا، اإلثبات بشيادة الشيود في القانوف الجزائري، رسالة صالح براىيمي .3 عمـو

لود معمري، تيزي وزو، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مو 
2012. 

الدكتوراه،  مقارنة(،رسالة ة، إثبات الدعوى الجنائية)دراسعبد اهلل سعيد أبو داسر .4
سـ السياسة الشرعية، المممكة العربية قاإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، جامعة 

 .2013السعودية،
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ عمـو الدكتوراه رسالة، قرينة البراءة، كريمة خطاب .5

 .2015والعمـو السياسية، جامعة يوسؼ بف حدة، الجزائر، 
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 المذكرات الجامعية-
 مذكرات الماجستير 
، ماجستير في القانوفال لعممي في اإلثبات الجنائي، مذكرة، الدليؿ اجمال بيراز .1

والعمـو السياسية، جامعة  الجنائي والعمـو اإلجرامية، كمية الحقوؽ تخصص قانوف
 .2014الحاج لخضر، باتنة، 

 مذكرة ثبات في القانوف الجنائي الجزائري، لئل، النظرية العامة دليمة فركوس .2
جامعة يوسؼ  ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية الماجستير، تخصص قانوف الجنائي،

 .1994بف خدة، الجزائر، 
ت عمى االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرة ، تأثر أدلة اإلثباشريفة طاىري .3

جامعة يوسؼ بف  ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةجنائي، قانوف تخصص ماجستير، ال
 .2004خدة، الجزائر، 

سبلمي إلبيف الفقو ا مقارنة ة، دور القرائف في اإلثبات الجنائي، دراسقتال جمال .4
كمية الحقوؽ  ، تخصص قانوف جنائي،قانوفماجستير في الال والقانوف الجنائي، مذكرة

 .2007جامعة محمد خيضر، الجزائر،  والعمـو السياسية، 
 ، سمطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات المادية، مذكرة محمد عمورة .5

ـ جنائية وعمـ اإلجراـ، كمية الحقوؽ والعمو  تخصص عمـو ،قانوفماجستير في الال
 .2010السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 

ماجستير في القانوف العاـ، الة بحقوؽ اإلنساف، رس، اإلتياـ وعبلقتو محمد مرزوق .6
 .2008جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف  ،والعمـو السياسية كمية الحقوؽ

ير األدلة، مذكرة  الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقد، مراد بموليي .7
تخصص عمـو جنائية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة  ،القانوفماجستير في ال

 ، 2011الحاج لخضر، باتنة، 
، ماجستير في القانوفال لمقاضي الجزائي، مذكرةاع الشخصي ، اإلقتنمسعود زبدة .8

جامعة يوسؼ بف خدة،  ،لسياسيةالعموـ او  الجنائي، كمية الحقوؽ تخصص قانوف 
 1984الجزائر، 
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 مذكرة ، دور الشرطة العممية والتقنية في الكشؼ عف الجريمة، مميكة بيمول .9
لحقوؽ الجنائي والعموـ اإلجرامية، كمية ا ، تخصص قانوفماجستير في القانوفال

 .2013يوسؼ بف خدة، الجزائر،  والعمـو السياسية، جامعة 
 ، تخصص قانوف ماجستير في القانوفال ةمذكر ، قرينة البراءة، ناصر زرورو .10

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة يوسؼ بف خدة،  ،الجنائيةعمـو جنائي و 
 .2001الجزائر، 

ومية في القانوف ، سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمنصيرة بوحجة .11
عمـو اإلجرامية، و ، تخصص قانوف جنائي تير في القانوفماجسال الجزائري، مذكرة

 .2002،الجزائر، جامعة يوسؼ بف خدة، والعمـو السياسية كمية الحقوؽ
الماجستير في القانوف، تخصص  ، عبء اإلثبات الجنائي، مذكرة ىدى زوزو .12

 .2006قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  الماسترمذكرات 
دة أحكاـ اإلثبات الجنائي في جريمتي الزنا والقيا، جعوديأأحسن خمتاش، ليدية  .13

 الماستر في الحقوؽ، تخصص قانوف خاص والعمـو الجنائية، مذكرةفي حالة سكر، 
  .2013جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية،  ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 ،الماستر في القانوف راءة في التشريع الجزائري, مذكرةقرينة البجويدة ميشي،  .14
 ،محمد بوضياؼقانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة تخصص 
 .2014مسيمة،  

 ،في القانوف ماسترال، اإلثبات الجنائي بالقرائف القضائية، مذكرة الحسن غالب .15
كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد بوضياؼ،  ،يتخصص القانوف الجنائ

 .2014مسيمة، 
تخصص قانوف  ،في القانوف ماسترال كرةذ، أدلة اإلثبات الجزائية، ماللو رابح .16

 .2001كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر، جنائي، 
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 ،قانوفماستر في الالواد الجنائية، مذكرة الخبرة كدليؿ إثبات في الم ة،و سعاد ىوي .17
تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2004. 
اع الشخصي لمقاضي الجزائي، شيناز وداد خبلدي، أثر األدلة الجنائية عمى اإلقتن .18

ئي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ، تخصص قانوف الجناقانوفماستر في الال مذكرة
 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، في القانوف ماسترال القضاء الجزائي، مذكرة، أدلة اإلثبات في صوفية ساحمي .19
عمـو اإلجرامية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أكمي و  انوف جنائيقتخصص 

 .2015محند ولحاج، البويرة، 
، في القانوف ماسترال كرةت الجنائي، مذثبا، دور الخبرة في اإلطويل عبد الحق .20

قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد بوضياؼ،  تخصص
 .2017مسيمة، 

، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة، عبد الرزاق بن طاية .21
تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  ،القانوفي ماستر فال مذكرة 

 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 حدود سمطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات، مذكرة  عمور الحاج، .22

، تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسة، جامعة في القانوف ماسترال
 .2016ر، سعيدة، الدكتور موالي طاى

 لجزائية، مذكرة لمواد امدى فعالية وسائؿ اإلثبات في ا فازية عميوان، صافية عمر، .23
عمـو اإلجرامية، كمية الحقوؽ والعموـ ، تخصص قانوف جنائي و في القانوف ماسترال

 .2016السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ،سترماال مساس بقرينة البراءة، مذكرة ؤقتالحبس الم فريزة عوالي، كريمة تمار، .24

داخمي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، عاـ  قانوف تخصص
 .2015 تيزى وزو،
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، مذكرة 02 – 15صبلحيات النيابة العامة في القانوف محمد سعيد زناتي،  .25
ية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة قانوف جنائي، كمتخصص ، في القانوف ماسترال

 .2016قاصدي مرباح، ورقمة، 
ينة في الجرائـ المستحدثة، ، خصوصيات المعانصيرة خموان، مميسة سميماني .26

قانوف جنائي وعمـو إجرامية، كمية الحقوؽ  ماستر في القانوف، تخصصال مذكرة
 .2017والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ماستر في القانوف، ال إلثبات الجنائي، مذكرةالخبرة القضائية في انادية بوزيدي،  .27
عموـ السياسية، جامعة اكمي كمية الحقوؽ وال ،إجراميةتخصص قانوف جنائي وعمـو 

 .2014ولحاج، البويرة، أمحند 
 ،في القانوف ماسترال ت المتعمقة بقانوف المرور، مذكرة، المخالفانبيمة عبدي .28

ي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، تخصص قانوف جنائ
2017. 

، قانوفماستر في الال جيتيا في اإلثبات الجنائي، مذكرة، الشيادة وحنجيب حباني .29
تخصص قانوف جنائي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .2014،بسكرة
 طرؽ اإلثبات ذات القوة المحدودة، مذكرة  نورية سيدي عمي، سامية تيزى أوكدال، .30

ماستر في الحقوؽ، تخصص القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ال
  .2016جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 ،قانوفتر في الماسال ئية في المادة الجنائية، مذكرة، الخبرة القضايسينة بن حاج .31
تخصص قانوف خاص والعمـو الجنائية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد 

 .2013الرحماف ميرة، بجاية، 
 

 مذكرات المدرسة العميا لمقضاء -
، أدلة اإلثبات ذات الحجية المطمقة أماـ القاضي، أسميان بن حركات، زرفة ىمكمي .1

  2008المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر،  تخرج مذكرة 
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، ءالمدرسة العميا لمقضاتخرج ائف في المواد الجزائية، مذكرة اإلثبات بالقر  رجاء بحري، .2
 .2009الجزائر، 

، قواعد اإلثبات الجنائي ومدى تطبيقيا عمى جريمتي الزنا سيد أحمد سماعون .3
 .2004الجزائر  ،ضاءلمق مدرسة العمياال السياقة في حالة سكر، مذكرة تخرجو 
المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر،  لة اإلثبات الجزائية، مذكرة تخرج، أدغانية إشان .4

2008. 
المدرسة  تخرج لقضائية، مذكرةا، اإلثبات الجزائي بالقرائف قاسي خثير، كمال معوشي .5

 .2008العميا لمقضاء، الجزائر، 
 ، اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي، مذكرةال بمحسن، عدة إلياس بوعبدليكم .6

 .2008المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر،   جتخر 
تأثير أدلة اإلثبات عمى اإلقتناع  الشخصي لمقاضي الجنائي، مذكرة  مصطفى إخمف، .7

 2009المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، تخرج 
 

 االتالمق-ج
مجمة ، "القرائف القانونية ومدى حجيتيا في اإلثبات الجنائي"، محمد طاىر رحال .1

 .288-267ة، ص ص، سكيكد11، العدد البحوث والدراسات اإلنسانية
، "اإلثبات الجزائي بالقرائف القضائية بيف الشريعة والقانوف"، محمد طيب عمور .2

، ص 2013، شمؼ، 09د ، العداألكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية
 .85-79ص

مجمة الفكر  "،دور النيابة العامة في تحريؾ الدعوى العمومية"، العربي بمحاج .3
 .228-204، ص ص 1989، العدد الخامس، وىراف ،القانوني

العدد  ،فكرممجمة ال، "عبئ اإلثبات في القانوف الوضعي الجزائري"، سعادن العيد .4
 . 206-190ص ص ،خنشمة  ،الحادي عشر

مجمة ، "دور القاضي الجزائي في ظؿ مبدأ اإلقتناع القضائي"، عادل مستاري .5
 .192-182، ص ص بسكرة ،، العدد الخامسالمنتدى القانوني
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العدد الحادي عشر،  ،فكرلممجمة اأخضر زرارة، قرينة البراءة في التشريع الجزائري،  .6
 .67-58، ص صباتنة

 النصوص القانونية:-د
، 438-96، الصادر بموجب مرسـو رئاسي رقـ 1996 الدستور الجزائري لسنة .1

، يتعمؽ بنشر نص تعديؿ الدستور الموافؽ عميو في 1996ديسمبر  07مؤرخ في 
 ،معدؿ1996ديسمبر  08(، بتاريخ 76،ج.ر.ج.ج عدد )1996نوفمبر  28إستفتاء 

(، 25، ج.ر.ج.ج عدد )2002أفريؿ  10مؤرخ في ،03 -02متمـ بقانوف رقـ و 
نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08متمـ بقانوف رقـ و  معدؿ 2002فريؿأ 14بتاريخ 
مؤرخ  01-16،وقانوف رقـ 2008نوفمبر  16(، بتاريخ 63ج.ر.ج.ج عدد ) 2008
( صادر 14ج.ر.ج.ج عدد ) ي،يتضمف التعديؿ الدستور  2016مارس  06في 

 . 2016مارس  07بتاريخ 
 النصوص التشريعية

تضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ي،1966جواف 8،مؤرخ في 155-66رقـ  أمر .1
 متمـ.و  معدؿ 1966جواف 08(، صادر بتاريخ49عدد ) ج.ر.ج.ج،

تضمف قانوف العقوبات، ج.ر.ج.ج أ،1966ف جوا 08، مؤرخ في 156-66أمر رقـ .2
 متمـ.و  ، معدؿ1966جواف08(، صادر بتاريخ07عدد )

 14-01ف رقـ يعدؿ ويتمـ بالقانو  ،2009جويمية  22، مؤرخ في 03-09امر رقـ  .3
، المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطارؽ 2001غشت سنة  19مؤرخ في 

 .2004نوفمبر  29في (45)وسبلمتيا وأمنيا في ج.ر.ج.ج. رقـ 
 ،07-79، يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 2017فبراير  06،مؤرخ في 04-17قانوف  .4

(، 11ج.ر.ج.ج عدد ) ،المتضمف قانوف الجمارؾ ،1979يوليو  21مؤرخ في 
 .2017فبراير  19صادر بتاريخ 
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 التنظيمية:النصوص 
الذي يحدد شروط ، 1995أكتوبر  10مؤرخ في  310-95مرسـو تنفيذي رقـ  .1

قوائـ الخبراء القضائييف وكيفياتو، كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ، التسجيؿ في 
 .15/10/1995،صادر بتاريخ 06ج.ر.ج.ج.، عدد 

 
 :ةالقضائي اتاالجتياد
الجنائية  الغرفةعف المحكمة العميا،  15/05/1973صادر بتاريخ  8420 قرار رقـ .1

 .األولى
 ، الغرفة الجنائيةالمحكمة العمياعف  ،02/12/1980 بتاريخ، صادر 776رقـ قرار  .2

  األولى.
الجناية الغرفة  ،المحكمة العميا ،عف16/12/1980، صادر بتاريخ 23349رقـ قرار  .3

 .الثانية
رقة غال ،عف المحكمة العميا،12/1981/ 24بتاريخ ادر الص 24880رقـ القرار  .4

 .الجنائية
 . لغرفة الجنائية الثانيةعف ا ،1981نوفمبر 26صادر يـو ، 3899قرار رقـ  .5
لغرفة الجنائية اعف المحكمة العميا،  20/03/1984صادر بتاريخ .34051رقـ قرار  .6

 .الثانية
لغرفة امة العميا، عف المحك 12/06/1984صادر بتاريخ  ،28837رقـ قرار  .7

 .الجنائية الثانية
  .مف الغرفة الجنائية األولى 07/05/1985 بتاريخ صادر 37941رقـ قرار  .8
المجمة  55648ممؼ رقـ ،28/03/1989ميا، الصادر بتاريخ قرار المحكمة الع .9

 .1993العدد الثالث،  ،ئيةالقضا
 ،عمياعف المحكمة ال ،1989فبراير  14بتاريخ ، صادر 63122قرار رقـ  .10

 غرفة الجناية األولى.ال
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 ،عف المحكمة العميا ،27/05/1998 بتاريخ الصادر 216211رقـ القرار  .11
 .الجنح والمخالفات  ةغرف

 المراجع بالمغة الفرنسية-ثانيا
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Bernard BOULOC, Droit pénal Général et Procédure Pénale, 12
ème

 

Edition, Paris, 1999 

2. Jean Claude SOYER, Droit Pénal et Procédure Pénale, 12
ème

 Edition, 
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 الفيرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفيرس
 

127 
 

 

 1 ...................................................................................... مقدمة

 الفصل األول

 المبادئ العامة لإلثبات الجنائي
 11 ................................................... مفيـو اإلثبات الجنائي: المبحث األوؿ

 11 ............................................... تعريؼ اإلثبات الجنائي: المطمب األوؿ

 12 ............................................. المقصود باإلثبات الجنائي: الفرع األوؿ

 12 ....................................................... أوال: اإلثبات الجنائي لغة.

 12 ...................................................... ثانيا: اإلثبات الجنائي فقيا.

 13 .................................................... ثالثا: اإلثبات الجنائي قانونا.

 14 ............................ تمييز اإلثبات الجنائي عف اإلثبات المدني.: الفرع الثاني

 14 .................................................. أوال : مف حيث غرض اإلثبات

 14 .................................................... ثانيا: مف حيث عبء اإلثبات

 15 ..................................................... ثالثا: مف حيث أدلة اإلثبات

 16 ............................. ذي يمعبو القاضي في الدعوىرابعا: مف حيث الدور ال

 17 .................................... النظـ القانونية في اإلثبات الجنائي: المطمب الثاني

 17 ................................................. نظاـ اإلثبات القانوني: الفرع األوؿ

 20 ................................................. نظاـ اإلثبات المطمؽ: الفرع الثاني

 22 .................................................نظاـ اإلثبات المختمط: ع الثالثالفر 

 24 ......................................... عبء اإلثبات في المواد الجنائية: المبحث الثاني



 الفيرس
 

128 
 

 24 ............................... قرينة البراءة األصؿ في اإلثبات الجنائي: المطمب األوؿ

 25 .................................................... مفيـو قرينة البراءة: الفرع األوؿ

 25 ........................................................ أوال: تعريؼ قرينة البراءة

 27 ..................................................... ثانيا: خصائص قرينة البراءة

 28 ............................................. نطاؽ تطبيؽ قرينة البراءة: الفرع الثاني

 28 ................................ أوال: نطاؽ تطبيؽ قرينة البراءة بالنسبة لؤلشخاص

 28 .................................. اءة بالنسبة لمجرائـثانيا: نطاؽ تطبيؽ. قرينة البر 

 29 .................. ثالثا: نطاؽ تطبيؽ قرينة البراءة بالنسبة لمرحمة الدعوى العمومية

 30 ............................... النتائج المترتبة عمى تطبيؽ قرينة البراءة: الفرع الثالث

 31 .............................................. أوال: حماية الحرية الشخصية لممتيـ

 32 ................................................. ثانيا: تفسير الشؾ لصالح المتيـ

 33 ............................................. ثالثا: عدـ إلتزاـ المتيـ بإثبات براءتو

 35 .................................. السمطة المخولة ليا عبء اإلثبات: المطمب الثاني

 35 .......................................................... النيابة العامة: الفرع األوؿ

 35 ..................................................... أوال: المقصود بالنيابة العامة

 39 ................................................... ثانيا: اختصاص النيابة العامة

 43 .................................................. عبء إثبات الجريمة: الفرع الثاني

 43 .............................................................ريمةأوال: تعريؼ الج

 44 ....................................................... ثانيا: إثبات أركاف الجريمة
 



 الفيرس
 

129 
 

 كشف عن الجريمة لمضرورة أدلة اإلثبات  الفصل الثاني
 51 ........................................... أدلة اإلثبات في المواد الجنائية: المبحث األوؿ

 51 ......................................................... األدلة القولية: المطمب األوؿ

 52 ...................................... اإلعتراؼ كدليؿ قولي في اإلثبات: الفرع األوؿ

 52 ........................................................... أوال: تعريؼ االعتراؼ

 53 ................................................... شروط وأنواع اإلعتراؼ -ثانيا

 56 ................................................... ثالثا : شروط صحة اإلعتراؼ

 58 ......................................... رابعا: سمطة القاضي في تقدير اإلعتراؼ

 59 ....................................... الشيادة كدليؿ قولي في اإلثبات: الفرع الثاني

 59 ............................................................. أوال: تعريؼ الشيادة

 60 .............................................................. ثانيا: أنواع الشيادة

 62 ............................................................ ثالثا: شروط الشيادة

 67 ............................................................. رابعا: حجية الشيادة

 68 ................................................ األدلة المادية والعممية: المطمب الثاني

 68 ........................................ القرائف كدليؿ مادي في اإلثبات: الفرع األوؿ

 68 .............................................................. أوال: تعريؼ القرائف

 70 .............................................................. ثانيا: أقساـ القرائف

 73 .................................إلثبات )قانونية، قضائية(ثالثا: حجية القرائف في ا

 76 ..................................... المحررات كدليؿ مادي في اإلثبات: الفرع الثاني

 76 .......................................................... أوال : تعريؼ المحررات



 الفيرس
 

130 
 

 82 ............................................... ثانيا: حجية المحررات في اإلثبات

 84 ........................................ الخبرة كدليؿ عممي في اإلثبات: الفرع الثالث

 85 .............................................................. أوال: تعريؼ الخبرة

 87 ............................................................... ثانيا: أنواع الخبرة

 89 .......................................................ثالثا:  شروط صحة الخبرة

 93 .............................................................. رابعا: حجية الخبرة

 95 .................................. سمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة: المبحث الثاني

 95 ............... حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة عند غياب النص: المطمب األوؿ

 96 ............................................ محؿ إعتبار قناعة القاضي: الفرع األوؿ

 96 .................................. أوال: تعريؼ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي

 97 .................................. ثانيا: تكويف اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي

 99 .............. األساس القانوني لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي: الفرع الثاني

نتقادات مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائيم: الفرع الثالث  101 ............. بررات وا 

 101 ............................ أوال: مبررات مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي

 102 ............... وجية لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائيثانيا: اإلنتقادات الم

 104 .............................. تقييد سمطة القاضي بأدلة النص الجزائي: الثاني المطمب

 104 .......................................................... جريمة الزنا: الفرع األوؿ

 104 ........................................................ أوال: تعريؼ جريمة الزنا

 105 ................................................... ثانيا: طرؽ إثبات جريمة الزنا

 108 ......................................... جريمة السياقة في حالة سكر: الفرع الثاني



 الفيرس
 

131 
 

 110 ................................................................................... خاتمة

 114 ............................................................................ قائمة المراجع

 126 .................................................................................. الفيرس

 

 

 

 

 

 

 


