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امحيد هلل وىهيا حيدٍاِ فنُ ٍظذىفٍ حيدِ وامصلاج وامظلاو عنى
طٌد منيسطنٌُ :
أهدي ثيسج جهدي هرِ إمى ىَتع فخسي واعذصاشي إمى ىُ طقاٍٍ كأض
الأخلاق فسواٍٍ  ،وحسضٍَ عنى طنث امعنً فهداٍٍ  ،إمى أجيه كنيح
ٍطق ةها مظاٍٍ :
أةٍ امعصًص
إمى امذٍ أو قدخ ةداخنٍ شعنح امحث  ،فصرخ أدًُ مها ةعيسي وكه ىا
أكذظته ىُ ىعاٍٍ امسقح وامحَاٌ ىَر أةصرخ عٌَاي ٍىز امحٌاج  ،إمى
ىُ احذضَذٍَ ةحَاٌ الأىهاخ:
 أىٍ..امحتٌتح
و إمى اخىدٍ حفظهً هللا
إمى شعاع الأىه وزفٌقح امدزب خطٌتذٍ امحتٌتح و امغامٌح امذٍ كاٌ مها
امفضه امكتٌس فٍ إٍجاش هرا امعيه ىُ خلال ىظاٍددها امدائيح مٍ و
وقىفها إمى جاٍتٍ طىال ىدج إٍجاشي مهرا امعيه
إمى جيٌع أصدقائٍ وٍخص ةامركس زضىاٌ
إمى كه ىُ ذكسهً قنتٍ وٍظٌهً قنيٍ
ومــــــــــــــك

مقدمة:
تعتبر مسألة اإلثبات الجنائي من المسائل البالغة األىمية التي يتعرض ليا القاضي الجزائي
عند نظره الدعوى المطروحة عميو ،فيو يستند عمى أدلة اإلثبات التي من خالليا يفصل في
الدعوى ميما كان موضوعيا ،فمن بين وسائل اإلثبات التي يعتمد عمييا القاضي في تكوين
قناعتو و بناء حكمو نجد القرائن القضائية ،ىذه األخيرة تمعب دو ار جد ميما في مجال
اإلثبات الجنائي.
وتكمن األىمية البالغة في االعتماد عمى القرائن في مجال اإلثبات الجنائي خاصة في
اإلرتباط الصادق بينيا وبين الوقائع التي تكشف عنيا ،فيي تصادف الحقيقة و تخاطب
المنطق و العقل ويزداد االعتماد عمى القرائن في مجال اإلثبات الجنائي عمى أثر التطور
العممي الذي واكب العصر الحالي ،و المراحل التي مرت بيا الجريمة و األساليب الفنية
الجديد والعممية المستخدمة في التنفيذ ،حيث تعددت ىذه الوسائل بالدرجة التي أصبحت
البينة بمعناىا التقميدي أم ار أو دليال يصعب الحصول عميو بمفرده لمحكم بو ،بل قد يستحيل
وجوده حيث يحرص المجرم دائما عمى ارتكاب جريمة في الخفاء

.

ولقد تعرضت القرائن لمياجمة كثير من الفقياء عند استخداميا كدليل إثبات في المسائل
الجنائية وذلك لما اتصفت بو ،ولكونيا أحد آثار النظام القانوني لإلثبات ،إال أن حركة
الدفاع االجتماعي قد أكدت أنو بقدر معرفة الحقيقة االجتماعية وحدىا يجب استخدام القرائن
كقاعدة لمسياسة الجنائية.
1

كما نجد أن البحث في موضوع القرينة و دورىا في اإلثبات الجزائي لو األىمية الكبر ،و
ذلك بالرغم من إعتبارىا من األدلة غير المباشرة ،ىذا باإلضافة أنيا تأتي في آخر أدلة
اإلثبات المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية ،إضافة إلى الجدل المثار حوليا في
مدى إعتمادىا لوحدىا كدليل إثبات ،و عمى الرغم من كل ما تقدم إرتأينا أن نتناول موضوع
القرينة القضائية بالدراسة و ذلك ألىميتيا و دورىا البالغ في مجال اإلثبات الجنائي .
بناءا عمى ما تقدم فإن اإلشكالي ة و الفرضيات التي يطرحيا ىذا الموضوع نجد اإلشكالية
التالية:
اإلشكالية الرئيسية:
ـ ما مدى أىمية القرائن القضائية كدليل إثبات في مجال اإلثبات الجنائي؟ و ماىي الحجية
القانونية التي تكتسييا؟.
اإلشكاليات الفرعية:
ـ إلى أي مدى يمكن التعويل عمى القرائن القضائية في مجال إثبات الوقائع المادية التي من
شأن القاضي الجزائي أن يستند عمييا في تكوين قناعتو و بناء حكمو و ق ارراتو؟.
ـ ماىو الدور الذي تمعبو القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي من خالل الوصول و
التأكد من صحة و صدق الوقائع المادية المكونة لمجريمة أو تكذيبيا؟.
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و لإلجابة عمى كل ىذه التساؤالت و اإلشكاليات إرتأينا أن نقسم موضوع دراستنا إلى
فصمين نتناول في الفصل األول ماىية القرائن القضائية و دورىا في مجال اإلثبات
الجنائي ،حيث قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين إثنين تناولنا في المبحث األول مفيوم
القرينة و في المبحث الثاني عناصر القرائن القضائية ،و جاء الفصل الثاني تحت عنوان
أىمية و حجية القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي و تقدير قيمتيا القانونية،
حيث قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين تناولنا في المبحث األول حجية العمل بالقرائن
القضائية في القانون الجزائي و تناولنا في المبحث الثاني تقدير قيمة القرائن القضائية
بالنسبة لبقية وسائل اإلثبات األخرى.

3

أهمية الدراسة:
ـ تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى األىمية البالغة لمقرائن القضائية في مجال اإلثبات
الجنائي و مدى حجيتيا ،حيث تعتبر القرائن القضائية من أىم المسائل التي عني الفقو
الجنائي بدراستيا ،بإعتبارىا من أىم األدلة التي يستند عمييا القاضي الجزائي في بناء حكمو
و تكوين قناعتو ،فمن خالليا يمكن لمقاضي الجزائي أن يتوصل إلى مدى صحة و صدق
الوقائع المادية المكونة لمجريمة أو كذبيا.

أسباب إختيار الموضوع:
ـ الرغبة في تجسيد جزء من دراستي في تناول موضوع ذا أىمية بالغة في مجال اإلثبات
الجنائي ،و كذلك لمجدل الحاصل حول إعتماد القرائن لوحدىا كوسيمة إثبات،

كما نجد أن

الموضوع يتداخل مع بعض أدلة اإلثبات الجنائي األخرى.

الدراسات السابقة:
رائد صبار األزيرجاوي  ،القرينة و دورىا في اإلثبات في المسائل الجزائية  ،دراسة مقارنة في
القانونين األردني و العراقي  ،رسالة ماجستير  ،كمية الحقوق  ،جامعة الشرق األوسط
. 2011
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معاش عقوني  ،موسى أمرجخيفة  ،دور القرينة في اإلثبات الجنائي  ،مذكرة لنيل شيادة
الميسانس  ،في العموم القانونية و اإلدارية  ،كمية الحقوق و العموم السياسية  ،جامعة المسيمة
.2005

المنهج المعتمد:
ـ المنيج الوصفي و المنيج التحميمي ،وذلك بيدف التعمق في دراسة الجانب النظري ألدلة
اإلثبات الجنائي و التعمق فييا ،و باألخص القرائن القضائية و دورىا في مجال اإلثبات
الجنائي و كذلك إبراز األىمية البالغة لمقرائن القضائية و حجيتيا في مجال إثبات الوقائع
المادية التي من شأنيا أن توصمنا إلى األدلة التي يستند عمييا القاضي الجزائي في بناء
حكمو و ق ارراتو و تكوين قناعتو.
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الفصل األول :ماهية القرائن القضائية ودورها في مجال اإلثبات الجنائي
إف البحث في مكضكع القرينة كدكرىا في اإلثبات الجنائي لو األىمية الكبرى عمى
الرغـ مف اعتبارىا مف األدلة غير المباشرة في اإلثبات ،باإلضافة إلى الجدؿ المثار حكليا
في مدى اعتمادىا لكحدىا كدليل كافي إلصدار الحكـ ،إال أف أىمية ىذا المكضكع يمزـ عمينا
دراستو ألف القرائف القضائية أصبحت دليبل قائما بذاتو خاصة عند غياب الدليل المباشر،
فأكبر مشكمة تكاجو القاضي الجزائي ىي مشاكل اإلثبات ،ألف مكضكع الدعكى الجزائية ىك
الكقائع المادية المتمثمة في الجريمة كالتي عادة ما تتـ في الخفاء مما يجعل تكفير األدلة
المباشرة أم ار متعس ار فيمجأ القاضي إلى إستقراء الكاقعة المادية ليستنتج منيا قرائف قضائية
تساعده عمى الكصكؿ إلى تككيف قناعتو كاكتشاؼ الحقيقة كسنحاكؿ في ىذا الفصل أف
نتكمـ عف القرائف القضائية كدكرىا في مجاؿ اإلثبات الجنائي مف خبلؿ المبحثيف التالييف:
المبحث األول :مفيكـ القرينة القضائية.
المبحث الثاني :عناصر القرينة القضائية.
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المبحث األول :مفهوم القرينة القضائية
قبل تناكؿ مفيكـ القرينة القضائية البد لنا أف نتطرؽ إلى مفيكـ اإلثبات الجنائي
إف مفيكـ اإلثبات لغة يعني الدليل أك البرىاف أك البينة أك الحجة ،كمف ىنا فإف كممة "إثبات"
تنصرؼ إلى كل عممية يكتسب بكاسطتيا إدعاء ما صحة فيصبح أكثر قكة.
أما مفيكـ اإلثبات مف الناحية المكضكعية فيعني "مجمكع الكسائل المستعممة لمكصكؿ
إلى إظيار الحقيقة حكؿ فعل معيف".
ككممت اإلثبات ىنا تعني الكسائل "  "MOYENSالتي يتذرع بيا أطراؼ الدعكى لمكصكؿ
إلى الحقيقة ،كالمعاينة أك الخبرة أك الشيادة أك القرائف ،كمف الراجح أف نعتبر اإلثبات تمؾ
"النتيجة التي تحققت باستعماؿ ىذه الكسائل أي إنتاج الدليل ،كىك ما يعبر عنو بصيغة
أخرى بأف اإلثبات ىك عممية تسمح بتككيف إقتناع حكؿ مسألة محل شؾ أك نزاع".

()1

كمف أىـ كسائل اإلثبات نجد القرائف القضائية ،ىذه األخيرة تحتل مكانة كبيرة في
اإلثبات ،كىي بذلؾ تشكل إحدى الدعامات األساسية لكصكؿ القضاء إلى حكـ عادؿ.
كما نجد أف القرائف القضائية تمعب دك ار جد ميما في تككيف القناعة الشخصية لمقاضي في
التكصل ك كشف الحقائق المادية المككنة لؤلدلة التي مف شأف أف يعتمد عمييا القاضي
الجنائي في بناء حكمو ك ق ارراتو.

( – )1دمحم ِزٚاْ ٔ ،ظاَ اإلثثاخ ف ٟاٌّٛاد اٌدٕائ١ح ف ٟاٌمأ ْٛاٌٛػؼ ٟاٌدشائز ،ٞج  ،1د ؽ ،دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١ح
تٓ ػىٕ ، ْٛاٌدشائز ،1990 ،ص . 105- 104
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فالقاضي ال يستطيع دائما أف يصل إلى الحقائق بصكرة مباشرة ،فيمجأ إلى تحكيـ
عقمو بإستخداـ ضكابط اإلستدالؿ لمتعرؼ عمى الحقائق بصكرتيا الكاقعية كلدراسة مكضكع
القرينة كدكرىا في اإلثبات الجنائي.
ال بد مف التطرؽ أكال إلى التعريف بالقرينة القضائية ك ىك ما تـ ذكره في المبحث
األكؿ ثـ التطرؽ إلى خصائص القرينة القضائية كتمييزىا عف باقي القرائف األخرى في
المطمب الثاني ثـ إلى أنكاع القرائف في المطمب الثالث.

المطمب األول :تعريف القرينة القضائية
نحدد أكال معنى القرينة ثـ نعرؼ القرينة القضائية
الفرع األول :تعريف القرينة لغة :مأخكذة مف المقارنة كىي المصاحبة ،كالقرينة مؤنث القريف
كالمراد بو الصاحب ،كمنو قكلو تعالى "قاؿ قائل منيـ إني كاف لي قريف"

() 1

الفرع الثاني :تعريف القرينة إصطبلحا :فالقرينة ىي أمر يشير إلى المطمكب ،كأنيا اإلمارة
التي نص عمييا الشارع ،كأف أمر استنباطيا ألئمة الشريعة بإجتيادىـ أك يستنتجيا القاضي
مف الحادثة كظركفيا كما يكتنفيا مف أحكاؿ.
فالقرينة ىي عبارة عف دليل يستخمصو القاضي مف كقائع مادية تحيط بالقضية المطركحة
أمامو مف خبلؿ عممية ذىنية يقكـ بيا القاضي لمتحقق مف كاقعة ليا عبلقة بالكاقعة المادية
المشكمة لمقضية أك تكذيبيا.

( - )1ػثذ اٌّطٍة زظٓ شساذٗ ،زد١ح اٌذٌ ً١اٌّاد ٞف ٟاإلثثاخ ف ٟاٌفمٗ اإلطالِٚ ٟاٌمأ ْٛاٌٛػؼ ،ٟؽ ، 1اإلطىٕذر٠ح،
دار اٌداِؼح اٌدذ٠ذج ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،طٕح  ،2005ص .23
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كنجد الفقياء اكتفكا بعطف التفسير أك المرادؼ عف الحديث عف القرينة ،فيقكلكف القرينة
كاإلمارة كالعبلمة ،كيفيـ مف كبلميـ أف القرائف ىي أمارات معمكمة تدؿ عمى أمكر
مجيكلة.

()1

الفرع الثالث :تعريف القرينة القضائية:
ىي عبارة عف عبلقة منطقية يستنتجيا القاضي بيف كاقعة معمكمة كأخرى مجيكلة يريد
إثباتيا ،فالقاضي ىك مصدر ىذه القرينة كتسمى كذلؾ بالقرينة الفعمية أك اإلقناعية ألف
القاضي يصل إلييا مف خبلؿ اقتناعو الشخصي أك المكضكعي .

()2

كعرفت أيضا عمى أنيا استنتاج القاضي حدكث كاقعة معينة مف كاقعة أخرى تثبت لديو
متى كاف ىذا اإلستنتاج متفقا مف المنطق مف أمثمة ذلؾ ،أف يعتبر كجكد بصمة إصبع
المتيـ أك آثار قدميو في مكاف الجريمة قرينة عمى مساىمتو في ارتكابيا.

()3

كعرفت القرينة القضائية كذلؾ عمى أنيا:ىي القرائف التي يترؾ أمر استنباطيا لمقاضي ،يستنبطيا مف ظركؼ القضية كمبلبستيا،
فالقاضي يختار كاقعة معمكمة مف بيف كقائع الدعكى ،ثـ يستبدؿ بيذه الكاقعة عمى األمر
المراد إثباتو ،كىناؾ ناحيتاف في شأف القرينة القضائية كىميا ،قياـ كاقعة ثابتة في الدعكى
كال ييـ الطريق الذي ثبتت بو ىذه الكاقعة ،فقد تككف ثابتة بشيادة الشيكد أك الكتابة أك عف

( - )1رائذ طثار االس٠زخا ،ٞٚاٌمزٕ٠ح ٚدٚر٘ا ف ٟاإلثثاخ ف ٟاٌّظائً اٌدشائ١ح  ،دراطح ِمارٔح ف ٟاٌمٛأ ٓ١األردٟٔ
ٚاٌؼزال ،ٟرطاٌح ِا خظر١ز،وٍ١ح اٌسمٛق ،خاِؼح اٌشزق األٚطؾ ،2011 ،ص.12
(ِ - )2ظؼٛد ستذج ،اٌمزائٓ اٌمؼائ١ح ،ؽِٛ ، 1فُ ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،اٌدشائز  ،2001ص.38
( - )3ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾٔ ،ث ً١طمز ،اإلثثاخ ف ٟاٌّٛاد اٌدشائ١ح ف ٟػٛء اٌفمٗ ٚاإلخرٙاد اٌمؼائ ،ٟد ْٚؽثؼح ،دار
اٌٙذٌٍٕ ٜشز ٚاٌرٛس٠غ ،اٌدشائز  ،2006ص.161
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طريق األقرار كالناحية األخرى استنباط الكاقعة المراد إثباتيا مف ىذه الكاقعة
()1

الثابتة .

كفي القانكف لـ يعرؼ المشرع الجزائري القرينة كانما ترؾ ذلؾ لمفقو ك حسنا ما فعل ألف
التعريفات مف عمل الفقياء كليست مف عمل التشريع كنقتصر ىنا عمى التعريف التالي مف
القانكف المدني الفرنسي.
تعريف المادة  1349مف القانكف المدني الفرنسي حيث عرفت القرينة بأنيا "" النتائج التي
يستخمصيا القانكف أك القاضي مف كاقعة معمكمة لمعرفة كاقعة مجيكلة".
مف خبلؿ التعاريف السابقة نستنتج أف القرينة القضائية ىي عبارة عف خبلصة لعممية
ذىنية يستنبطيا القاضي لكاقعة مجيكلة مف كاقعة معمكمة استنادا إلى ما ىك ثابت الكقكع في
حدكد سمطتة التقديرية.
المطمب الثاني :خصائص القرينة القضائية كتمييزىا عف القرائف األخرى.
الفرع األول :خصائص القرينة القضائية:
بعد تعريفنا لمقرينة القضائية يمكف لنا استخبلص أىـ الخصائص التي تمتاز بيا القرينة
القضائية باعتبارىا أىـ دليل قضائي:

( - )1ػثذ اٌسّ١ذ اٌشٛارت ،ٟاٌمزائٓ اٌمأ١ٔٛح ٚاٌمؼائ١ح ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١ح ٚاٌدٕائ١ح ٚاألزٛاي اٌشخظ١ح ،د ؽ ،االطىٕذر٠ح ِٕ ،شأج اٌّؼارف
ص .18-17
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أوال :القرينة القضائية دليل استنتاجي
إف أبرز خاصية عمى اإلطبلؽ تتميز بيا القرينة القضائية ىي ككنيا دليل استنتاجي يقكـ
القاضي بالكصكؿ إليو إعماال لفكره كعقمو كانطبلقا مف الدالئل المختمفة سكاء كانت مادية أك
معنكية كاالستنتاج ىك العنصر الذاتي الذي تتككف منو القرينة القضائية كأىـ عنصر فييا.

()1

ثانيا :القرينة القضائية دليل إثبات غير مباشر
إف اإلثبات في القرائف القضائية ال ينصب عمى الكاقعة القانكنية ،كانما ينصب عمى كاقعة
قريبة كمتصمة كمتعمقة بيا ،بحيث يعتبر إثبات ىذه الكاقعة األخيرة إثبات الكاقعة األكلى كمف
ىنا فإف اإلثبات بالقرائف القضائية ال يككف إثباتا مباشرا ،كتنقسـ أدلة اإلثبات إلى مباشرة
كغير مباشرة ،فاألدلة المباشرة ىي التي تنص داللتيا مباشرة عمى الكاقعة المراد إثباتيا
كاالعتراؼ كالشيادة ،أما األدلة غير المباشرة فيي التي تنصب عمى كاقعة أخرى ذات صمة
كثيقة بكاقعة الدعكى .
فالقرانية القضائية تنصف بأنيا دليل غير مباشر ،ككنيا تتمثل بعممية استنتاج يستخدـ
فييا القاضي العقل كالمنطق ألشخاص كقائع مجيكلة يستخمص منيا ما يفيده في تأكيد
الصمة بيف الكقائع المستخمصة كالنتائج المترتبة عمييا.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص.200
( - )2رائذ طثار األس٠زخاِ ،ٞٚزخغ طاتك ،ص.41
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ثالثا :القرينة القضائية موضوعية أو شخصية
تتميز القرينة القضائية بطابع مكضكعي قكامو الكاقع ألف القاضي ال يصد الكاقعة الثابتة
كيتخذىا أساسا لقرينتو إال بعد إتباع كل طرؽ التحديد العممي الممكنة ،كىك يستجمع
عناصرىا بعناية تامة فالقرينة القضائية تتصف بالمكضكعية إذا كانت مبنية عمى كقائع
ثابتة كعمى استنباط غيرىا منيا ،كتتصف بالشخصية إذا كانت مبنية عمى صفة في شخص
مثاؿ ،صفة أصحاب السكابق أك خصكمات تأدية مع المجني عميو.
رابعا :استحالة حصر القرائن القضائية
إف البارز في القرائف القضائية ىك استحالة تحديد نطاقيا كالسبب في ذلؾ ىك طبيعة
عنصرييا الذاتي كالمكضكعي ،فا بالنسبة لمعنصر الذاتي كالمتمثل في االستنتاج المبني عمى
المنطق كالعقل أي أف جكىر ىذا العنصر يتسع لمحد الذي يشممو العمـ كالمعرفة اإلنسانية
بمختمف فركعيا ،فنطاؽ العمـ كالمعرفة مسألة ال يمكف تحديدىا كىك ما ينعكس مباشرة عمى
قيمة القرائف كعددىا أما بالنسبة لمعنصر المكضكعي كىك الكاقعة المعمكمة المتمثمة في
الدالئل بنكعييا المادي كالمعنكي فيي عديدة كمتنكعة إذ يستحيل حصرىا كتحديد مجاليا
بحيث أنيا تختمف مف قضية إلى أخرى ،كما أف ظركؼ كمبلبسات كل كاحدة منيا تختمف
كتتنكع بقدر تنكع تمؾ الكقائع أي أنو ال يمكف حصرىا.

(ِ - )1ظؼٛد ستذج ِ ،زج ٔفظٗ ،ص .202
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مثاؿ ذلؾ :إذا حدثت جريمة قتل بسبلح ناري في ظل ظركؼ ك مبلبسات معنية فإف ما
يستنتج مف قرائف قضائية مف تمؾ القضية يختمف عما يستنتج مف قرائف قضائية أخرى في
جريمة قتل بالسـ ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجرائـ األخرى.
الفرع الثاني :تمييز القرينة القضائية عن القرائن األخرر
سنتناكؿ مسألة تمييز القرينة القضائية عف باقي القرائف األخرى مف خبلؿ اإلعتماد عمى
التقسيمات التالية:
أوال :التمييز بين القرينة القضائية والقرينة القانونية
أ -من حيث النطاق :القرائف القضائية يستنبطيا القاضي أما القرائف القانكنية فيستنبطيا
المشرع ،كيترتب عف ذلؾ أف القرائف القضائية ال يمكف حصرىا ألنيا تستنبط مف ظركؼ كل
قضية أما القرائف القانكنية فمذككرة في نصكص القانكف.
كما تتميز القرينة القانكنية بداللتيا المعينة بالذات كبثبكتيا كعمكميتيا ،حيث يحتج
بيا عمى كافة في جميع الحاالت ،بينما تككف القرينة القضائية مقتصرة عمى طرفي الدعكى
المطركحة أماـ القاضي فميس ليا صفة التجريد ،ألنيا ال تتقدر مقدما ،كانما ىي مختمفة
حسب ظركؼ كل دعكى.

()1

ب -من حيث القوة :فالقرائف القانكنية ممزمة لمقاضي ،أما القرائف القضائية ليست ممزمة
كيستنتجيا القاضي مف ظركؼ كل دعكى بمعنى يجكز القاضي أف يقدر قرينة في دعكى ثـ

( )1ػثذ هللا ػٍ ٟفٙذ اٌؼدّ ،ٟدٚر اٌمزائٓ ف ٟاإلثثاخ اٌّذٔ ،ٟدراطح ِمارٔح ت ٓ١اٌمأ ْٛاألردٔٚ ٟاٌى٠ٛر ،ٟرطاٌح
ِا خظر١ز ،وٍ١ح اٌسمٛق لظُ اٌمأ ْٛاٌخاص ،خاِؼح اٌشزق ،األٚطؾ  ،2011 ،ص .25-24
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يعدؿ عف تطبيقيا في دعكى أخرى حتى كلك تماثمت الظركؼ في كبل الدعكتيف ،كمف ثـ
فإف القرائف القضائية مف مسائل الكاقع التي يستقل قاضي المكضكع بتقديرىا كال رقابة عميو
مف ذلؾ مف محكمة التمييز ،بخبلؼ القرائف القانكنية فإنيا مف مسائل القانكف كمف ثـ فإف
أي قرار يصدر مخالفا ليا يككف عرضة لمنقض مف قبل محكمة التمييز.

()1

القرينة القضائية أدلة إيجابية في اإلثبات ألف الخصـ يتكصل بيا إلى إثبات دعكى
كعميو ىك أف يستجمع عناصرىا كيمـ شتاتيا كيتقدـ إلى القاضي باستنباط الكاقعة المراد
استخبلصيا منو ك القاضي حر في مسايرة الخصـ ،فقد يسمـ بثبكت الكاقعة التي ىي أساس
القرينة كقد ال يسمـ ،كالقرينة القضائية ثاني دليل غير مباشر ،ألف الكاقعة الثابتة ليست ىي
نفس الكاقعة المراد اثباتيا بل كاقعة أخرى قريبة منيا كمتعمقة بيا بحيث أف ثبكت الكاقعة
األكلى يعتبر إثبات لمكاقعة الثانية.
أما القرينة القانكنية فيي ليست دليبل لئلثبات ،بل ىي إعفاء منو فالخصـ الذي تقكـ
لمصمحتو قرينة قانكنية يسقط عف كاىمو عبىء اإلثبات ،إذ القانكف ىك الذي يكفل باعتباره
الكاقعة المراد إثباتيا ثابتة بقياـ القرينة كأعفى الخصـ مف تقديـ الدليل عنيا.

()2

جػ -من حيث األثر  :القرائف القضائية كميا غير قاطعة فيي قابمة دائما إلثبات العكس،
كيجكز دفعيا بجميع الظركؼ كمنيا الشيادة كالقرائف ،أما القرائف القانكنية فبعضيا يجكز
نقضو بإثبات العكس ،كبعضيا قاطع ال يقبل الدليل العكسي.
(- )1ػثذ هللا ػٍ ٟفٙذ اٌؼدِّ ،ٟزخغ طاتك ،ص .25
( - )2ػثذ اٌسّ١ذ اٌشٛارتِ ، ٟزخغ طاتك ،ص.65 -64
(- )3ػثذ هللا ػٍ ٟفٙذ اٌؼدِّ ،ٟزخغ طاتك ،ص.24
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ثانيا :تمييز القرائن القانونية عن القواعد الموضوعية
يجب التمييز في كثير مف العناية بيف القاعدة المكضكعية كالقرينة القانكنية ،كيجب
أف نذكر بأف ىناؾ فارقا أساسيا بيف القرينة القانكنية ك القكاعد المكضكعية فالقرينة القانكنية
ىي استنباط المشرع لكاقعة مجيكلة مف كاقعو معمكمة ،كال قرينة قانكنية بغير نص كىذا
النص يجب أف يشتمل عمى الكاقعة الثابتة المعمكمة كتمؾ الكاقعة التي كانت في األصل
مجيكلة ثـ استنبطيا المشرع ،كعميو يمكف القكؿ أف كذلؾ الكاقعة المستنبطة المككنة لمقرينة
القانكنية تمثل العمة التي يرتب المشرع عمييا حكمة القانكني ،فالقرينة القانكنية تأتي دائما مع
عمتيا ظاىرة في النص ،أما القاعدة المكضكعية تأتي مجردة مف العمة حيث يترتب المشرع
حكـ القانكف عمى الكاقعة الثابتة المعمكمة مباشرة دكف أف يشير إطبلقا إلى العمة فيأتي نص
القانكف المتضمف لقاعدة مكضكعية مشتمبل عمى الكاقعة الثابتة المعمكمة كعمى حكـ القانكف
دكف أف يتضمف النص عمى العمة.

()1

كالقانكف ال يتقدـ بالقرينة إال مسببة ،أما القاعدة المكضكعية فيتقدـ بيا مجردة كاألمر
الثاني يترتب عمى األمر األكؿ ،ذلؾ أف القاعدة المكضكعية ال تجكز معارضتيا بالعمة في
تقريرييا ،فقد اختفت ىذه العمة كاستغرقتيا القاعدة ،مثاؿ ذلؾ إذا برز إنساف في التاسعة
عشر مف عمره كدؿ بتفكقو في الذكاء كالعمـ أنو أرشد مف بمغ الحادية كالعشريف فبل يزاؿ ىذا
اإلنساف قاص ار في نظر القانكف ميما بمغت منزلتو مف التفكؽ.

( – )1ػثذ هللا فٙذ ػٍ ٟاٌؼدِّ ،ٟزخغ طاتك ،ص .25
( - )2ػثذ اٌسّ١ذ اٌشٛارتِ ،ٟزخغ طاتك ،ص.74
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عمى العكس مف ذلؾ نجد إنساف في الحادية كالعشريف كقد بدت عميو عبلمات
القصكر العقمي ،فإنو يعتبر بالرغـ مف ذلؾ بالغا سف الرشد إال إذا كاف القصكر العقمي قد
كصل بو إلى حد الغفمة أك العتو يعد لمعمة مجاؿ لمعمل.
أما القرينة القانكنية فتجكز معارضتيا بعمة ،فإف العمة لـ تستغرقيا القرينة بل بقيت
إلى جانبيا بارزة مثاؿ :فإذا تقدـ المؤجر بدليل يثبت أنو بالرغـ مف استيفائو لمقسط البلحق
لـ يستكؼ القسط السابق ،سمع منو ذلؾ كانيارت قرينة الكفاء بالقسط السابق ،ذلؾ أف
القرينة يتقدـ بيا المشرع مسببة بعمتيا كما تقدـ القكؿ ،كككف الكفاء بالقسط البلحق يككف في
الكثرة الغالبة مف األحكاؿ بعد الكفاء بالقسط السابق ال يمنع في القمة النادرة مف األحكاؿ أف
يستكفي المؤجر القسط البلحق أك أف يستكفي القسط السابق ،كقد أثبت المؤجر أف حالتو
ىذه تندرج في القمة مف األحكاؿ في الكثرة ،ففي مثل ىذه الحالة تختمف القرينة لتخمف عمتيا
فبل يعمل بيا بعد أف دحضيا المؤجر.

()1

كمف أمثمة القكاعد المكضكعية التي تقكـ عمى القرائف حجية األمر المقضي ،التقادـ
كالحيازة ىي المنقكؿ ،مسؤكلية المتبكع عمى أعماؿ التابع ...إلخ.

()2

ثالثا :تمييز القرائن عن الدالئل
يقضي التمييز بيف القرائف كالدالئل أف نعرؼ أكال ما المقصكد بالدليل أما القرائف فقد سبق
اإلشارة إلييا.

( - )1ػثذ اٌسّ١ذ اٌشٛارتِ ،ٟزخغ طاتك ،ص.74
( - )2ػثذ هللا ػٍ ٟفٙذ اٌؼدِّ ،ٟزخغ طاتك،ص .50
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 تعريف الدليل -1تعريف الدليل لغة :ىك ما يستدؿ بو ،كالدليل الداؿ أيضا ،كقد دلو عمى الطريق
يدلو بضـ الداؿ ،كفبلف يدؿ بفبلف أي يثق بو.
 -2تعريفه شرعا :ىك ما يمزـ مف العمـ بو العمـ بشيء آخر ،فإذا أعمـ المدعي القاضي
بحجيتو عمى دعكاه لزـ عمى مف عمـ القاضي بتمؾ الحجة مع اقتناعو بيا عممو بصدؽ
دعكى المدعي فييا ادعاه كالحكـ لو بو.

()1

أما تعريف الدليل قانكنا ،فقد تعددت التعريفات التي قيدت في الدليل فعرؼ "أنو
الكسيمة التي يستعيف بيا القاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة التي ينشرىا ،كالمقصكد بو الحقيقة
ىك كل ما يتعمق بالكقائع المعركضة عميو ألعماؿ حكـ القانكف عمييا".

() 2

إف الدليل يختمف عف الدالئل ،الدليل في اإلثبات الجزائي ىك أف االستنتاج الذي
ينجـ عف الدليل يقطع عمى كجو الجزـ بثبكت الكاقعة ك نسبتيا إلى المتيـ ،أما الدالئل فبل
يككف فييا االستنتاج عمى سبيل اليقيف كانما عمى سبيل االحتماؿ حيث تقبل الكاقعة الثابتة
أكثر مف تفسير ،كتتفق الدالئل مع القرائف فيي أنيا استنتاج الكاقعة المجيكلة المراد إثباتيا
مف كاقعة أخرى أما االختبلؼ بيف الدالئل كالقرائف فيكمف فيما يمي:
قكة الصمة بيف الكاقعتيف ،ففي القرائف القضائية يجب أف تككف الصمة بيف الكاقعتيف
قكية كمتينة ،الزمة في حكـ العقل كالمنطق ،بحيث يتكلد االستنتاج مف ىذه الصمة بحكـ
(ٔ - )1ظز اٌذِ ٓ٠زٚنِ ،ساػزاخ ف ٟاإلثثاخ اٌدٕائ ،ٟأدٌح اإلثثاخ اٌدٕائ ٟاٌدشء اٌثأ ،ٟؽ ، 1دار ٌٍ٘ ِٗٛطثاػح
ٚإٌشز ٚاٌرٛس٠غ ،اٌدشائز ،2004،ص.7
( - )2دمحم زّاد اٌ١ٙر ،ٟاٌرسم١ك اٌدٕائٚ ٟاألدٌح اٌدزِ١ح ،ؽ ،1دار إٌّا٘ح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،األردْ ،2010 ،ص.29
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الضركرة المنطقية ،كال يحتمل تأكيبل مقبكال غيره ،أما الدالئل فإف الصمة بيف الكاقعتيف ليست
قكية كال حتمية ،ذلؾ أف الكاقعة الثانية تحمل صك ار شتى مف التأكيل ك اإلحتماؿ كليذا فإف
الدالئل تصمح أساسا لئلتياـ ،دكف أف تصمح كحدىا أساسا لمحكـ باألدلة.

() 1

كعميو يمكف القكؿ بأف التمييز بيف القرائف كالدالئل يكمف في أف األكلى يككف
االستنتاج فييا ضركريا كالزما ،بمعنى أف الكاقعة الثابتة تؤدي عمى الجزـ بحدكث الكاقعة
غير الثابتة بصكرة ال تحتمل تأكيبل آخر ،أما الدالئل فبل يككف فييا االستنتاج عمى سبيل
اليقيف ك أنيا عمى سبيل االحتماؿ  ،حيث تقبل الكاقعة الثابتة أكثر مف تفسير كيترتب عمى
ىذا الفارؽ الكبير في المعنى أنو بينما تصمح القرائف دليبل كامبل فإف الدالئل ال ترقي إلى
مرتبة الدليل فبل يمكف أف يستند إلييا كحدىا الحكـ باإلدانة كاف كانت تصمح سندا إلتخاذ
بعض إجراءات التحقيق االبتدائي كالقبض أك التفتيش أك الحبس اإلحتياطي.

()2

المطمب الثالث :أنواع القرائن
تنقسـ القرائف مف حيث مصدرىا إلى قرائف قانكنية كقرائف قضائية كسكؼ نتناكؿ ذلؾ
بالتفصيل عف ىذيف النكعيف مف القرائف كتصنيفاتيا.
الفرع األول :القرينة القانونية
ك سنقكـ بالتطرؽ إلى القرينة القانكنية مف خبلؿ التعريفات التالية:

( - )1دمحم فاػً س٠ذاْ ،طٍطح اٌماػ ٟاٌدٕائ ٟف ٟذمذ٠ز األدٌح " دراطح ِمارٔح" ،ؽ ،1دار اٌثمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،األردْ
 ، 2005ص .150-149
(ِ - )2ظطفِ ٝدذ٘ ٞزخٗ ،دفٛع ٚأزىاَ ف ٟلأ ْٛاإلثثاخ ف ٟاٌّٛاد اٌدٕائ١ح ،د ؽ ،دار اٌفىز ٚاٌمأِ،ْٛظز ،ص .251
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 تعريف القرينة القانونيةالقرينة القانكنية ىي التي ينص عمييا القانكف ،فيي مف كضع المشرع كال كجكد ليا
بدكف نص قانكني يتضمنيا كينص عمييا صراحة.
فالقرينة القانكنية ىي استنباط المشرع لكاقعة لـ يقـ عمييا دليل مباشر مف كاقعو نص
عمييا ،فإذا تثبت استدؿ بيا عمى ثبكت تمؾ الكاقعة المطمكب إثباتيا ،بمعنى أف المشرع ىك
الذي يقكـ باستنباط القرينة القانكنية كىك الذي ينص عمييا في صيغة عامة مجردة .

()1

كما تعرؼ القرائف القانكنية عمى أنيا الحاالت التي تكلي فييا المشرع عف القاضي
القياـ بعممية استنتاج أمر معيف مف ثبكت كاقعة معينة ،كىي قرائف حددىا المشرع عمى سبيل
الحصر ،كفرضيا عمى كل مف القاضي كالخصكـ ،فالقرينة القانكنية مف عمل المشرع كحده،
فيك الذي يختار الكاقعة الثابتة ،كىك الذي يجري عممية االستنباط فالمشرع يقرر مقدما أف
بعض الكقائع تعتبر دائما قرينة عمى أمكر معينة كال يجكز لمقاضي أف يرى ذلؾ ،بل أنو
متى ثبتت تمؾ الكقائع يجب أف يستنتج منيا القاضي حتما ما قدره القانكف.

()2

كالقرينة القانكنية ىي بدكرىا تنقسـ إلى نكعيف أك صنفيف فقد تككف قاطعة أي ال تقبل
إثبات العكس كقد تككف بسيطة أي يمكف لصاحب المصمحة إثبات عكسيا أي يقتصر أثرىا
عمى مجرد نقل عبىء اإلثبات كيتضح ذلؾ فيما يمي:
( - )1رائذ طثار االس٠زخاِ ،ٞٚزخغ طاتك ،ص.20
( - )2دمحم ازّذ ِسّٛد ،اٌٛخ١ش ف ٟأدٌح اإلثثاخ اٌدٕائ( ٟاٌمزائٓ  -اٌّسزراخ -اٌّؼإ٠ح ) ،ؽ ، 1دار اٌفىز اٌداِؼِ،ٟظز
 ،2002ص.21
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-1القرينة القانونية القاطعة
كىي التي يستفاد مف خبلؿ النص القانكني الذي ينظميا أنو ال يقبل دليل ينقصيا أي ال
تقبل إثبات العكس ،كمف أمثمة القرائف القانكنية القاطعة نجد أف قانكف اإلجراءات الجزائية لـ
ينص إال عمى القميل مف القرائف القانكنية القاطعة كمثاؿ ذلؾ ما نص عميو المشرع في المادة
 246مف اعتبار غياب المدعي المدني دكف عذر مقبكؿ بعد إعبلنو أك عدـ إبدائو طمبات
في الجمسة ،قرينة قاطعة عمى ترؾ الدعكى المدنية ،ككذلؾ في حالة الطعف في التزكير إذا
رفض الطعف ككانت الدعكى الجزائية قد أكقفت ،فيحكـ عمى الطاعف بغرامة الفتراض الخطأ
باعتبار أف رفض الطعف يعتبر قرينة عمى ىذا الخطأ ،كاعتبار المشرع أف مباشرة اإلجراء
الباطل في حضكر محامي المتيـ دكف اعتراض منو قرينة عمى الرضى بو كبالتالي يصحح
البطبلف المتعمق بالخصكـ.

()1

كاعتبار عدـ بمكغ سف السابعة بالنسبة لمطفل الصغير قرينة عمى انعداـ التمييز حتى
إذا كاف يتمتع بذكاء عالي كادراؾ سميـ ،كىذا ككفقا لما تنص عميو المادة  3مف القانكف رقـ
 31لسنة  1974الخاص باألحداث.

()2

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لنشر القانكف في الجريدة الرسمية فإنو يعتبر قرينة قانكنية
قاطعة عمى العمـ بو ،كليس ألحد أف ينفي عنو المسؤكلية بالرغـ أنو يجيل أف الفعل الذي

( - )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾٔ ،ث ً١طمزِ ،زخغ طاتك ،ص.159
( - )2دمحم أزّذ ِسّٛد ِ ،زخغ طاتك ،ص .22
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اقترفو قد جرمو القانكف ،كىذا ما نصت عميو القكانيف العقابية بأف ليس ألحد أف يحتج بجيمو
()1

أحكاـ القانكف.

كقرينة عدـ كقكع الجريمة عف التنازؿ عف الشككى أك الطمب في األحكاؿ التي
يستمزميا فييا القانكف أك عند تقديميا فبل يمكف السير في الدعكى كنص المادة

 339مف

قانكف العقكبات في جريمة الزنا ،كقرينة حالة االنفعاؿ عند تكفر عذر االستفزاز المبيف في
المادة  237مف قانكف العقكبات.

()2

مف خبلؿ ىذه األمثمة التي تكضح القرينة القانكنية القاطعة يمكف أف نستنتج بأف ىذا
األخيرة ليا حجية مطمقة كال تقبل إثبات العكس أك تدع مجاال لمشؾ كأف أغمب القرائف
القانكنية ىي قاطعة .
 -2القرينة القانونية البسيطة
كىي القرائف التي ليس ليا إال حجية نسبية ،كيجكز دائما إثبات عكسيا أي يجكز
نقضيا مف خبلؿ دليل عكسي.

( - )1ػّار ثاِز ِطٕ ،ٟاٌمزٕ٠ح ٚدٚر٘ا ف ٟاإلثثاخ اٌدٕائِ ،ٟماي ِٕشٛر ػٍِٛ ٝلغ أٔرزٔد  ،صٌٛ .25زع َٛ٠
 2014/04/25ػٍ ٝاٌظاػح ِ 18:36ظاءاwww.iraqja.iq/krarat/researsh/al qarena .
( - )2ػّز ٚػ١ظ ٝاٌفم ،ٟػٛاتؾ اإلثثاخ اٌدٕائ ،ٟشزذ طّاخ اٌرسم١ك ف ٟاٌدزائُ اٌمرً اٌؼّذ  ،اٌمرً ٚاإلطاتح اٌخطأ،
٘ره اٌؼزع ،اٌرش٠ٚز ٚاالطرؼّاي ٚاالخرالص ،ؽِٕ ، ،1شأج اٌّؼارف ٌٍٕشزِ،ظز ،1999 ،ص .184
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كمثاؿ ذلؾ اعتبار كجكد أجنبي في بيت مسمـ في المحل المخصص لمحريـ قرينة
عمى ارتكاب الشريؾ لجريمة الزنا المادة  339مف قانكف العقكبات كىي قرينة غير قاطعة.
إذ يجكز لممتيـ أف يقيـ الدليل عل عكسيا فتنيار قكتيا في اإلثبات.

()1

كاألصل في القرائف البسيطة أنو يجكز إثبات عكسيا ،ذلؾ أف االستنباط المجرد الذي
تقكـ عميو قد يخالف الكاقع العممي.

()2

كمف أمثمة ذلؾ ارتكاب المتيـ المشتغل بالتجارة إحدى الجرائـ المنصكص عمييا في
القانكف رقـ  48سنة  1941الخاص بقمع التدليس كالغش ،يعتبر قرينو عمى عممو بالغش
كالفساد ،كلكنيا قرينو تنيار إذا أثبت المتيـ إنتفاء ىذا العمـ لديو ،كقرينو براءة المتيـ حتى
تثبت إدانتو ،كاعتبار تخمف الشاىد عف الحضكر بعد إعبلنو بالتكميف بالحضكر قرينو عمى
خطئو ،كيمكف إثبات عكسيا إذا حضر بعد ذلؾ كتقدـ لممحكمة بعذر مقبكؿ.
كمشاىدة الجاني حامبل أسمحة أك أدكات أك أي أثار معينة قرينة عمى أنو فاعبل أك
شريكا في الجريمة.

()3

( - )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾِ ،زخغ طاتك ،ص .160
( - )2أزّذ شٛل ٟدمحم ػثذ اٌززّاْ ،اٌذراطاخ اٌثسر١ح ف ٟلأ ْٛاإلثثاخ ف ٟاٌفمٗ ٚاٌمؼاء اٌّظزٚ ٞاٌفزٔظ ،ٟؽِٕ ،1شأج
اٌّؼارفِ ،ظز ، 2001 ،ص .141
( - )3دمحم أزّذ ِسّٛدِ ،زخغ طاتك ،ص.23
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كقرينو براءة المتيـ كالتي ينص عمييا الدستكر في المادة

 45إذ جاء فييا كل شخص

يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو مع كل الضمانات التي يطمبيا القانكف.

()1

كل ىذه الكقائع ىي أمثمة عف القرائف القانكنية البسيطة التي يمكف إثبات عكسيا في التحقيق
كالمحاكمة.
كتتمثل أىمية القرائف القانكنية البسيطة في ككف المشرع قد قصد بيا دفع عبىء إثبات
األمر الذي افترضو المشرع عف كاىل النيابة العامة كيككف عمى المتيـ أف يثبت انتقاء ىذا
األمر كيجب مراعاة أف القرينة القانكنية سكاء كانت قاطعة أك بسيطة ال يمكف أف تقكـ بغير
نص مف القانكف كاذا كجد النص قامت القرينة القانكنية كما أنو ال يمكف أف يقاس عميو قرينة
أخرى بغير نص اعتمادا عمى المماثمة كذلؾ ألنيا جاءت في القانكف عمى سبيل الحصر فبل
يجكز اإلضافة إلييا.

()2

الفرع الثاني :القرينة القضائية
القرينة القضائية سبق لنا تعريفيا عمى أنيا عبارة عف عبلقة منطقية يستنتجيا
القاضي بيف كاقعة معمكمة كأخرى مجيكلة يريد إثباتيا.

()3

كمف أمثمتيا:

 كجكد بصمة أصبع المتيـ في مكاف الجريمة أك أثار قدميو في مكاف الجريمة قرينةعمى مساىمتو في ارتكابيا.
 إصدار شيؾ عمى البياض قرينة عمى تفكيض المستفيد في تحرير بياناتو.(ِ - )1ظؼٛد ستذج ِ ،زخغ طاتك ،ص .37
( - )2دمحم أزّذ ِسّٛدِّ ،زخغ طاتك ،ص .24-23
(ِ - )3ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص.38
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 سير عدة أشخاص في الطريق مع مف يحصل المسركقات كدخكليـ معو في منزؿكاختفاؤىـ فيو قرينة عمى اشتراكيـ في جريمة السرقة.
 اعتبار رؤية المتيميف مقبميف معا حامميف العصي ثـ ضربيـ المجني عميو عمىرأسو بالعصي في كقت كاحد قرينة عمة تكافر االتفاؽ بينيـ عمى الضرب.
 كقكع مشاجرة سابقة أصيب فييا المتيـ قرينة عمى تكافر سبق اإلصرار لديو فيجريمة قتل مف إصابة في المشاجرة.

()1

كيمكف أف نصنف القرائف القضائية كما يمي:
أوال :من حيث مدر داللتها في اإلثبات
 -1قرائن قضائية أصمية :كىي القرائف الكاضحة الظاىرة كالتي تؤدي عمى كجو المزكـ
بصفة حتمية إلى إثبات كاقعة معينة كمف أمثمتيا :حيازة السارؽ الشيىء المسركؽ .
 -2قرائن قضائية تكميمية :كىذا النكع مف القرائف يؤدي إلى عدة إحتماالت كمثاؿ ذلؾ:
سكابق المتيـ.
ثانيا :من حيث قوتها في اإلثبات:
 -1القرائن القاطعة :كتككف دليبل في ذاتيا الرتباطيا مباشرة بكاقعة معينة كمثاؿ ذلؾ:
القبض عمى القاتل كىك يحمل سكينا ممكثا بالدماء.
 -2القرينة الراجحة :كىي التي ترجح داللتيا كمثاؿ ذلؾ :كجكد أثر قدـ المتيـ في
محل الجريمة أك كجكده في منزؿ مسككف كمعو آالت تستعمل لمكسر.
(- )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾِ ،زخغ طاتك ،ص.161
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 -3القرينة الشابهة :كىي القرائف ضعيفة الداللة كىي مجرد شبو كمثاليا كجكد عداء
بيف المتيـ كالضحية.

()1

ثالثا :من حيث ميقات ظهورها بالنسبة لمحظة ارتكاب الجريمة
كتصنف إلى ثبلثة أنكاع:
 -1القرينة السابقة الرتكاب الجريمة :كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ،تيديد المتيـ لمضحية
قبل ارتكاب الجريمة.
 -2القرائن المعاصرة الرتكاب الجريمة :كىي التي تتزامف مع الكقت ارتكاب الجريمة
كالقبض عمى القاتل ممطخ بالدماء عقب ارتكابو لجريمة القتل.
 -3القرائن الالحقة الرتكاب الجريمة:

كيبلحظ ظيكرىا بعد ارتكاب الجريمة كمف

أبرز األمثمة عمى ذلؾ :ظيكر مظاىر الثراء عمى المتيـ بسرعة بعد مدة مف كقكع الجريمة
أك إختفاء شخص ما عقب ارتكاب الجريمة مف خبلؿ ىذا التقسيـ األخير يمكف استنتاج أف
القرائف المعاصرة الرتكاب الجريمة تككف غالبا قكية الداللة تؤدي إلى اثبات الكقائع المراد
إثباتيا كذلؾ نتيجة لتبلزميا مع كقت ارتكاب الجريمة في حيف أف القرائف السابقة كالبلحقة
الرتكاب الجريمة فإنيا تككف أقل داللة كتؤدي إلى احتماالت مختمفة.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .39
(ٔ - )2فض اٌّزخغ  ،ص.40
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المبحث الثاني :عناصر القرينة القضائية
يجمع فقياء القانكف المدني كالجنائي عمى أف القرينة القضائية تتككف مف عنصريف
ىما:
 العنصر الموضوعي :كيتمثل في عممية االستنباط التي يقكـ بيا القاضي باختيار كاقعةثابتة أك قرينة لمكصكؿ مف خبلليا إلى الكاقعة المجيكلة المراد إثباتيا.
 العنصر المادي أو الركن المادي :كىك الكاقعة الثابتة مف بيف كقائع الدعكى تسمى ىذهالكاقعة بالدالئل كاالمارات كىذا ىك العنصر المادي لمقرينة كسكؼ نفصل في ىذيف
العنصريف مف خبلؿ تطرقنا لممطمب األكؿ كيتضمف العنصر المكضكعي كالمطمب الثاني
()1

العنصر الذاتي.

المطمب األول :العنصر الموضوعي :الدالئل les indices
إف الدالئل أك االمارات ىي جزء تتككف منو القرينة بمعنى آخر ىي العنصر األساسي الذي
يتجسد في الكاقعة المعمكمة ،فالدليل كما أشرنا إليو بأنو الكسيمة التي يستعيف بيا القاضي
لمكصكؿ إلى الحقيقة التي ينشدىا كالمقصكد بالحقيقة في ىذا الصدد ىك كل ما يتعمق
بالكقائع المعركضة عميو ألعماؿ حكـ القانكف عمييا.

()2

كقد أشار قانكف اإلجراءات الجنائية الجزائرية إلى الدالئل في الفصل الخاص بالجناية
أك الجنحة المتمبس بيا ،كقد نصت المادة

 41مف القانكف المذككر "إذا كاف الشخص

(- )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾِ ،زخغ طاتك ،ص .164
(ِٕ - )2ظٛر ػّز اٌّؼا٠طح ،األدٌح اٌدٕائ١ح ٚاٌرسم١ك اٌدٕائٌ ٟزخاي اٌمؼاء  ٚاالدػاء اٌؼاَ ٚاٌّساِٚ ٓ١أفزاد اٌؼاتطح
اٌؼذٌ١ح ،ؽّ ، 1دار اٌثمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،األردْ  ،2009ص .28
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المشتبو في ارتكابو إياىا في كقت قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة بالصياح
أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت أثار أك دالئل تدعك إلى اقتراض مساىمتة في الجناية
أك الجنحة".

()1

كتصنف الدالئل بصفة عامة إلى نكعيف رئيسيف ىما:
الدالئل المادية :مثمما أشارت إليو المادة  41مف قانكف اإلجراءات الجزائية. الدالئل المعنوية :أي الدالئل مف طبيعة غير مادية أي ال يمكف إدراكيا بالحكاسكسكؼ نفرد لكل مف النكعيف مف الدالئل فرعا خاصا بكل منيما.

()2

الفرع األول :الدالئل المادية
الدليل المادي ىك ذلؾ الدليل الذي ينبعث مف عناصر مادية ناطقة بنفسيا كتؤثر في
اقتناع القاضي بطريقة مباشرة ،فقد يترؾ الجاني في مكاف الجريمة بعض األدكات التي
استخدميا في ارتكابيا ،كيترؾ بصمات أصابعو أك أقدامو أك غير ذلؾ مف الظكاىر المادية
التي تفيد القاضي في اإلثبات.

()3

كقد ثبت مف الناحية العممية أف الجاني عندما يرتكب جريمتو فإنو ال بد أف يترؾ في محل
الجريمة أثار مادية ميما كانت درجة دقتو كاحتراسو في محكه لآلثار الناتجة عف الجريمة،
كيعكد السبب في ذلؾ إلى االنفعاؿ الذي يصاحب الجاني في مرحمة التنفيذ كالقمق الذي
يسيطر عميو ،كالحالة النفسية المضطربة التي يككف عمييا سكاء أثناء تنفيذه لمجريمة أك في
( - )1أزظٓ تٛطم١ؼح  ،لأ ْٛاإلخزاءاخ اٌدشائ١ح ف ٟػٛء اٌّّارطح اٌمؼائ١ح ،ؽ ،2اٌذٛ٠اْ اٌٛؽٌٕ ٟألشغاي اٌرزت٠ٛح،
 ،2002ص.28
(ِ - )2ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .46
(ٔ - )3ظز ااٌذِ ٓ٠زٚن ِ ،زخغ طاتك ،ص .13-12
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مرحمة ما بعد التنفيذ كعميو فإف نقطة االنطبلؽ في التحقيقات الجنائية تنطمق بناء عمى ىذه
الدالئل المادية ،كنظ ار لؤلىمية ىذه األخيرة كقد أكجب المشرع الجزائري في المادة

 42مف

قانكف اإلجراءات الجزائية عمى مأمكر الضبط القضائي الذي بمغ بجناية في حالة تمبس ،أف
يخطر بيا ككيل الجميكرية عمى الفكر ثـ ينتقل بدكف تميل إلى مكاف الجريمة كيتخذ جميع
التحريات البلزمة ،كعميو أف يسير عمى المحافظة عمى اآلثار التي يخشى أف تختفي كأف
يضبط كل ما يمكف أف يؤدي إلى إظيار الحقيقة.

()1

كقد حدد القانكف طرؽ معينة لمحصكؿ عمى الدالئل المادية كالتي تيدؼ بدكرىا إلى
النجاعة في الكشف عف مرتكبي الجريمة مف جية كالمحافظة عمى حقكؽ المتيميف كحرمة
المكاطف كحياتو مف جية ثانية ،كقبل التطرؽ إلى ىذه الطرؽ كجب عمينا أكال التعرؼ عمى
المصدر الذي تستقي منو الداللة المادية.
أوال :مصادر الدالئل المادية
يتـ الحصكؿ عمى الدالئل المادية مف خبلؿ قياـ جيات التحقيق المختمفة بالمعاينات
الرتكاب الجريمة كالتفتيش في األمكنة كذلؾ لضبط ما يمكف أف يساعد في الكشف عمى
الجرائـ كمرتكبييا.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .48-47
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كسنحاكؿ التطرؽ بشيء مف التفصيل لممصادر الثبلثة لمدالئل المادية (المعاينات ،التفتيش،
()1

الضبط).

 -1المعاينات
تعتبر المعاينة مف أىـ اإلجراءات في التحقيقات الجنائية ،كىي بذلؾ تشكل عصب
التحقيق كدعامتو ،فالمعاينة ىي إثبات مباشر كمادي لحالة األشخاص األشياء كاألمكنة ذات
الصمة بالحادث كيككف ذلؾ مف خبلؿ رؤيتيا أك فحصيا فحصا مباش ار.

()2

كتتـ المعاينة بأية حاسة مف الحكاس مثل المس كالسمع كالبصر كالشـ كالتذكؽ كقد
تككف المعاينة شخصية فتنصب المبلحظة عمى شخص ،كقد تككف مكانة إذا تكافر عنصر
العبلنية إزاء المكاف الذي كقعت فيو الجريمة كقد تككف المعاينة عينية أي مكضكعيا منقكؿ
أك السبلح الذي استخدـ في ارتكاب الجريمة لمتحقق منيا إذا كاف صالحا ألحداث المكت.

()3

كتتـ المعاينات مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية أك جيات التحقيق أك جيات
الحكـ في بعض الحاالت.
فتنص المادة

 42مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو "يجب عمى ضابط الشرطة

القضائية الذي بمغ بجناية في حالة تمبس أف يخطر بيا ككيل الجميكرية عمى الفكر ثـ ينتقل
بدكف تميل إلى مكاف الجناية كيتخذ جميع التحريات البلزمة كعميو أف يسير عمى المحافظة
عمى اآلثار التي يخشى أف تختفي "...
(٘ - )1شاَ اٌدّ ،ٍٟ١اٌٛاف ٟف ٟاإلثثاخ اٌدٕائ ٟف ٟػٛء ِخرٍف ا٢راء  ٚأزىاَ ِسىّح إٌمغ ،ؽ ،1دار اٌفىز ٚاٌمأْٛ
ٌٍٕشز اٌرٛس٠غِ ،ظز  ،2006ص .179
( - )2دمحم أدمحم ِسّٛد ِ ،زخغ طاتك ،ص .56-55
( - )3أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .31-28
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كتنص المادة

 49مف القانكف نفسو أنو "إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكف

تأخيرىا ،فممأمكر الضبط القضائي أف يستعيف بأشخاص مؤىميف لذلؾ".
كاذا حضر ككيل الجميكرية أك قاضي التحقيق إلى مكاف كقكع الجريمة فإنو يقكـ
بإجراء المعاينات البلزمة غير أنو يبلحظ أنو ال يمكف لقاضي التحقيق ،كفي حالة قياـ
قاضي التحقيق بالمعاينات قبل أف يطمب منو ككيل الجميكرية فإف تمؾ المعاينات تعتبر مف
قبيل االستدالالت ،كذلؾ فإف الفقرة

 3مف المادة  60مف قانكف اإلجراءات تكجب عمى

قاضي التحقيق في ىذه الحالة كعند انتياء اإلجراءات إرساؿ جميع أكراؽ التحقيق إلى ككيل
الجميكرية ليتخذ البلزـ بشأنيا كفي حالة قياـ قاضي التحقيق بإجراء التحقيق بناء عمى
الطمب االفتتاحي مف ككيل الجميكرية فإف المادة

 79مف قانكف اإلجراءات الجزائية تجيز

لقاضي التحقيق االنتقاؿ إلى أماكف كقكع الجرائـ إلجراء المعاينات البلزمة.

()1

 -2التفتيش
التفتيش ىك إجراء مف إجراءات التحقيق التي تيدؼ إلى ضبط أدلة الجريمة مكضكع
التحقيق ككل ما يفيد في كشف الحقيقة مف أجل إثبات إرتكاب الجريمة ،كعرؼ كذلؾ عمى
أنو "إجراء تحقيق يقكـ بو مكظف مختص لمبحث عف أدلة مادية لجناية أك جنحة كذلؾ في
محل خاص أك لدى شخص كفقا لؤلحكاـ المكقرة قانكنا".

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .52
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التفتيش إذف ىك كسيمة لئلثبات المادة تيدؼ إلى اكتشاؼ أشياء خفية أك أشخاص
ىاربيف مف كجية العدالة فيك كسيمة إلثبات أدلة مادية ،كقد يككف مكضكعو شخصا أك مكانا
أك شيئا.
ففي الحالة األكلى يقصد بو بحث مادي يشمل جسـ اإلنساف ككل ما يتكاجد في
مجاؿ الحماية الشخصية الذي يصاحبو كالحالة الثانية أيضا يقصد بيا بحث مادي ينفذ في
مكاف إقامة أحد األفراد لضبط األشياء إلثبات الحقيقة.
كفي ىذا الصدد تنص المادة

()1

 81مف قانكف االجراءات الجزائية عمى أف " ،التفتيش

يباشر في جميع األماكف التي يمكف العثكر فييا عمى أشياء يككف كشفيا مفيدا إلظيار
الحقيقة" .
كنصت المادة

 44مف نفس القانكف أنو " ال يجكز لضباط الشرطة القضائية االنتقاؿ

إلى مساكف األشخاص الذيف يظير أنيـ ساىمكا في الجناية أك أنيـ يحكزكف أكراقا أك أشياء
متعمقة باألفعاؿ الجنائية المرتكبة إلجراء التفتيش ،إال بإذف مكتكب صادر مف ككيل
الجميكرية أك قاضي التحقيق مع كجكب اإلستظيار بيذا األمر قبل الدخكؿ إلى المنزؿ
كالشركع في التفتيش.

()2

( - )1فزج ٍ٘ ً١ػٍٛأ ،ٟاٌرسم١ك اٌدٕائٚ ٟاٌرظزف فٚ ٗ١األدٌح اٌدٕائ١ح ،ؽ ، 1دار اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١حِ ،ظز ،2006
ص .305 ،304
( - )2أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .43-29
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 -3الضبط
يككف ضبط األشياء التي ليا عبلقة بالجرائـ نتيجة لممعاينة التي تقكـ بيا سمطات
التحقيق أك نتيجة التفتيش.
فقد أكجبت المادة

 42مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى مأمكر الضبط القضائي

عند إنتقالو إلى مكاف الجناية أف يضبط كل ما يمكف أف يؤدي إلى إظيار الحقيقة.

()1

كشركط الضبط ىي نفسيا شركط التفتيش ألف الضبط ما ىك إال نتيجة لمتفتيش في
الغالب ،كىك إجراء مف إجراءات التحقيق ،كقد أكجبت المادة

 48مف قانكف االجراءات

الجزائية عمى المحقق سكاء كاف قاضيا لمتحقيق أك مأمكر الضبط القضائي بأف يقكـ
بإحصاء األشياء المضبكطة ككضعيا في أحراز مختكمة كتحديد محضر الضبط.
كاألشياء المضبكطة ىي عبارة عمى أدكات استعممت في الجرائـ كاألسمحة ،كاآلالت
المختمفة أك األشياء المسركقة أك آثار مختمفة مف الجرائـ كالمبلبس الممكثة أك قطرات الدـ
أك البصمات ،كىناؾ البعض مف ىذه األشياء كالدالئل تخضع لمفحص مف طرؼ خبراء
كمختصيف ،كىذا ما سنتطرؽ إليو في العنصر المكالي.

( – )1أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .28
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ثانيا :فحص الدالئل المادية
ىناؾ العديد مف الدالئل المادية التي يستنتجيا القاضي مباشرة الكاقعة المجيكلة
المكاد إثباتيا بدكف المجكء إلى فحصيا عف طريق الخبرة كمثاؿ ذلؾ :ضبط جسـ الجريمة
كالمسركؽ أك المخذر المنحدر أك المسندات التي يككف فييا التزكير كاضحا ،غي أف ىناؾ
بعض الدالئل المادية التي تحتاج إلى تدخل أشخاص مختصيف لفحصيا كتحميميا.
كقد أدى تقدـ العمكـ المعاصية إلى تجاكز الخبرة القضائية كاستعماؿ تقنيات أخرى
عف طريق عمماء متخصصيف في مكاد مختمفة كسنحاكؿ إبراز أىـ صكر الفحص كالتحميل
التي يتـ بكاسطتيا فحص الدالئل المادية.
 -1اإلستعراف بواسطة الكمب البوليسي
تتميز الكبلب البكليسية عف معظـ الحيكانات بقكة حاسة الشـ لدييا ،كقد قدرت نسبة
استعماؿ الكبلب ليذه الحاسة ب  %100كعندما يؤتى بالكمب البكليسي إلى المكاف الذي
ارتكبت فيو الجريمة فإنو يتتبع أثر رائحة المجرـ المنتشرة في اليكاء أك التي رسيت عمى
األشياء التي أمسؾ بيا أك إنطبعت عمى األرض بفعل أقدامو كيندمج لمبحث عف
()1

مصدرىا.

كفي حاؿ تعرؼ الكمب عمى المتيـ فإف ىذا األخير يتخذ أحد المكقفيف التالييف:
أ -االعتراؼ بأنو مرتكب الجريمة كيعتبر اعترافا قانكنيا.
( - )1االطرؼزاف تٛاططح اٌىالب اٌث١ٌٛظ١حِ ،ماي ِٕشٛرٌٛ ،زع  2014/04/13 َٛ٠طا ِ 16:00ظاءا
http://www uobaylom-edu ia/ uapcoleges/lecture-asp.
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ب -مكقف اإلنكار مف طرؼ المتيـ ،كاف إقرار المتيـ عمى اإلنكار يؤدي إلى اعتبار
عممية استعراؼ الكمب مجرد قرينة تكميمية لعناصر اإلثبات األخرى كقد استقر كل مف
القضائيف األمريكي كاالنجميزي عل قبكؿ الدليل المستمد مف استعراؼ الكمب.
كفي األخير يمكف القكؿ أف حاسة الشـ عند الكمب تعتبر مف الكسائل اليامة في
التعرؼ عمى المتيـ ،أك في كشف دليل مادي مف خبلؿ فحص الدالئل المادية التي يتركيا
الجناة ،غير أف ىناؾ العديد مف الجناة المحترفيف يحترسكف عند ارتكابيـ لمجرائـ كال يترككا
أشياء تدؿ عمييـ ،كرغـ ذلؾ فإنيـ يترككف أثا ار تدؿ عمييـ كمف أىـ ىذه األثار،
()1

البصمات.

 -2البصمات
لمبصمات أىمية كبيرة في اإلثبات الجنائي ،كتتككف البصمات كالجنيف في بطف أمو
تحديدا في الشير الثالث كالرابع ،كالبصمة ىي خطكط البشرة الطبيعة عمى باطف اليديف
كالقدميف ،كتتككف أثار البصمات عندما تكضع ىذه

الخطكط عمى حامل األثر ،كتأخذ

البصمات قيمتيا اإلثباتية كدليل عمى أساس حقيقتيف عمميتيف ىما:
أ -أف اإلنساف يحمل في كف يده كأصابعو كقدمو كأصابعيا خطكطا مميزة ال تتغير منذ
مكلده كحتى مماتو كذلؾ ألف ىذه البصمات تتككف في الجنيف في بطف أمو.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .63-62
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رد آخر عمى االختبلؼ
ب -أف ىذه الخطكط خاصة بكل فرد كال تطابق خطكط أي ؼ

()1

كلمبصمات أنكاع عديدة منيا المقكصات كالمنحدرات كالمستديرات كالمركبات كحقيقة ظيكر
البصمة مرجعو إلى أف مساحة العرؽ تكجد عمى خطكط البصمة كتكجد عمى المسافات بيف
الخطكط  ،فإذا المست األصابع أك الكف أي جزء سطحي عميو حممات البصمة انتقمت
إفرزات العرؽ مف البصمة إلى السطح عمى شكل خطكط  ،فإذا عكلجت ىذه األسطح
ا
بالمساحيق الخاصة تمتصق ذرات المسحكؽ بعرؽ المجرـ أثناء ارتكاب الجريمة تزداد لديو
إفرزات العرؽ كيترؾ بصماتو عمى كل شيء يممسو عمى مسرح الجريمة .

()2

كعميو يمكف القكؿ أفؿ بصمات األصابع كراحة اليديف كالقدميف أىمية في تحقيق
الشخصية كاإلثبات كيرجع ذلؾ إلى ما تـ إثباتو عمميا في المجاؿ مف عدـ كجكد شخصي
ليما بصمتاف متماثبلف في الخطكط ك المميزات حتى لك كاف تكوـ اف مف بكيضة كاحدة مما
أكسب البصمات أىمية السيما في اإلثبات الجنائي ،حيث أف كجكد بصمة الشخص في
()3

مسرح الجريمة يعد دليبل مقنعا عمى تكاجدقفي كقت ما في مسرح الجريمة.

(ِٕ - )1ظٛر ػّز اٌّؼا٠طحِ ،زخغ طاتك ،ص .148
( - )2زظ ٓ١اٌّسّذ ،ٞاٌٛطائً اٌؼٍّ١ح اٌسذ٠ثح ف ٟاإلثثاخ اٌدٕائ١ح ،ؽِٕ 1شأج اٌّؼارف ِ ،ظز  ، 2003ص .30
( - )3دمحم زّاد ٞاٌ١ٙرِ ،ٟزخغ طاتك ،ص .106
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 -3فحص الدم
إف البحث عف البقع الدمكية في مسرح الجريمة يعتبر مف الكسائل التي تسيل عممية
الكشف عف الجرائـ كمعرفة مرتكبييا  ،فإجراء الفحكص كاالختبارات كعينات الدـ التي تؤخذ
مف المجني عميو أك المشتبو بو بما يحقق أىداؼ كثيرة مف تحديد المشتبو بو إذا كاف لو
عبلقة بالجريمة مف عدمو  ،كمعرفة فصيمة الدـ التي تنتمي إليو  ،فإذا كانت البقعة التي تـ
الحصكؿ عؿييا في مكاف ارتكاب الجريمة أك عمى مبلبس المجني عميو مف فصيمة غير
فصيمة دـ المجني عميو كفصيمة دـ المتيـ  ،فإف ذلؾ ينفي عبلقة المتيـ بالجريمة  ،أما إذا
كانت مف نفس فصيمة دـ المجني عميو أك فصيمة المتيـ فإف ذلؾ يعزز عبلقة المتيـ
()1

بالجريمة كاف كاف اليؤكدىا بصكرة قاطعة.

باإلضافة إلى ىذه الحاالت فإف فحص الدـ يؤدي إلى تحديد نسبة الكحكؿ في الدـ ،كما أنو
مسلة إنكار النسب  ،كما يساعد عمى تحديد ىكية الشخص.
يؤدي إلى الفصل في أ
أ -فحص الدم إلثبات السكر
نصت المادة  19مف القانكف  14-01المؤرخ في  2001/08/19المتعمق بتنظيـ
المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا  ،عمى أنو " في حالة كقكع حادث مركر جسماني تقكـ
الشرطة القضائية بإجراء عممية الكشف عمى تناكؿ الكحكؿ بكاسطة جياز زؼر اليكاء ،
كعندما تبيف عممية الكشف عف احتماؿ تناكؿ مشركب كحكلي أك في حالة اعتراض السائق
( - )1رائذ طثار األس٠زخاِ ،ٞٚزخغ طاتك ،ص .99
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عمى نتائج ىذه العمميات أك رفضو ،تقكـ الشرطة القضائية بإجراء عمميات الفحص الطبي
كاالستشفائي كالبيكلكجي لمكصكؿ إلى إثبات ذلؾ كتثبت حالة السكر بكجكد الكحكؿ في الدـ
()1

بنسبة تعادؿ أك تزيد عف  0,02غ .100 /

كقد نصت المادة  49مف ؽ إ ج " عادة ما يسخر الطبيب بمكجب تكميف شخصي
مف أجل نزع عينتيف مف دـ الفاعل المتكرط في جنحة القيادة في حالة سكر لترسل القنينتيف
في إطار تسخيره ثانية إلى مخبر الشرطة العممية بغية إجراء التحاليل عمييما قصد مكافاة
مصالح األمف لدى دائرة االختصاص بتقرير كتابي عف الخبرة العممية المنجزة مف طرؼ فرع
الكحكليات ( ، )2كلقد أكدت المحكمة العميا عمى إجباريتو كمف ثـ رأى المشرع الجزائري أف
جريمة السياقة في حالة سكر تخرج عف قاعدة حرية اإلثبات الجزئي فحصيا بدليل خاص
كمسبق كىك تكافي نسبة  0. 02في األلف في الكحكؿ أك المخذرات في الدـ.
كإلثبات ىذه النسبة البد مف المجكء إلى الخبرة المتمثمة في التحميل الدمكي كىك ما
أكدتو المحكمة العميا في اجتياداتيا بتاريخ  1981/02/19الصادر عف القسـ الثالث لمغرفة
الجنائية الثانية ،حيث قضت بأف " الخبرة ضركرية إلثبات جريمة قيادة مركبة في حالة سكر
()3

كلك اعترؼ المتيـ.

( - )1أزظٓ تٛطم١ؼح ،اٌٛخ١ش ف ٟاٌمأ ْٛاٌدٕائ ٟاٌخاص ،اٌدشء األٚي ،ؽ  ،2002دار ٘ ،ِٗٛص .54
( - )2أزّذ ػش٠ش ،اٌطة اٌشزػٚ ٟدٚرٖ ف ٟاإلثثاخ اٌدٕائِ ،ٟذوزج ِا خظر١ز ،ذخظض لأ ْٛخاص ،وٍ١ح اٌسمٛق
ٚاٌؼٍ َٛاٌظ١اط١ح ،خاِؼح أت ٟتىز تٍما٠ذ ،ذٍّظاْ ،2011 ،ص.18
(ٔ - )3ظز اٌذِ ٓ٠زٚنِ ،ساػزاخ ف ٟاإلثثاخ اٌدٕائ ،ٞؽ ، 3دار ٘ ،ِٗٛج ،2004 ،1ص .475
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ب -فحص الدم عند إنكار البنوة :يحدث أحيانا أف ينكر الزكج بفكة المكلكد الذي تضعو
زكجتو كيرفض إلحاقو بنسبة ،كذلؾ إذا كلد الطفل بعد فترة مف الزكاج تقل عف األشير
المعركفة كالبلزمة لتككيف الطفل في رحـ األـ  ،أك لغيبتو عف زكجتو لمدة طكيمة  ،كاف
فحص الدـ عف طريق تحميمو باالعتماد عمى نكعية فصيمة الدـ عند كل مف األب كاألـ
كالكلد  ،يمكف االعتماد عمييا في نفي اؿبفكة كذلؾ بصفة قاطعة ،غير أنو إلثبات اؿبفكة فإف
بف
ذلؾ الفحص ال يقدـ أي دليل مقنع  ،فالنتيجة المتحصل عمييا مف فحص الدـ تثبت لنا أ
رجبل معينا بذاتو ليس كالد الطفل بذاتو كال يمكف االعتماد عمى نفس الفحص إلثبات أف ىذا
الرجل ىك أب لذلؾ الطفل  ،لذلؾ يعتمد اإلثبات في نفي اؿبفكة عف طريق فحص الدـ عف
قانكف مندؿ لمكراثة كقد كضع الخبراء كالمختصيف جدكال يبيف العبلقة بيف فصيمة دـ األب
كاالبف كاألـ.

()1

جـ  -تحديد هوية الشخص عن طريق فحص الدم :يتـ بكاسطة البقع الدمكية التعرؼ
عمى الكثير مف المجرميف في جرائـ القتل كاالغتصاب كغيرىا مف الجرائـ كذلؾ عف طريق
تحديد الفصائل الدمكية أك بصمة الحمض النككي لمبقع الدمكية المكجكدة في مسرح الحادث
أك عمى مبلبس المتيـ أك المجني عميو أك عمى السبلح المستخدـ المعثكر عميو أك عمى
السيارة التي تخص المتيـ كبعد ذلؾ يتـ مقارنة الفصائل الدمكية مع فصائل دـ المشتبو بو
()2

كبصمة الحامض النككي لو.

(ِ - )1ظؼٛدج ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص.69
(ِٕ - )2ظٛر ػّز اٌّؼا٠طحِ ،زخغ طاتك ،ص .118
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 -4الفحص الطبي
لمفحص الطبي أىمية كبيرة في الميداف الجنائي حيث تتـ معاينة الدالئل المادية
المختمفة التي تظير عمى جسـ اإلنساف سكاء كاف متيما أك جثة ىامدة أك ضحية في جرائـ
الضرب كالجرح العمدي أك الخطأ أك في الجرائـ الجنسية أك القتل ...الخ.
فبالنسبة لممتيـ الحق في إجراء فحص طبي عند انتياء مدة التكقيف لمنظر كىذا ما
نص عميو الدستكر الجزائري في المادة " 48 :كلدى انتياء مدة التكقيف لمنظر يجب أف
يجرى فحص طبي عمى الشخص المكقكؼ إف طمب ذلؾ عمى أف يعمـ بيذه اؿضمانة".
كلضماف إجراء ىذا الفحص فقد أجاز قانكف االجراءات الجزائية بنص الفقرة األخيرة
مف الماد ة  52لككيل الجميكرية سكاء مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب احد أفراد عائمة
المتيـ أف يأمر بندب طبيب لفحص الشخص المكقكؼ لمنظر ،كذلؾ أثناء مدة التكقيف
()1

لمنظر كفي فترة مف فتراتيا أي أثناء تمؾ المدة كبعد انتيائيا ".

كبالنسبة لفحص جسـ الضحية ،فإف ؿلفحص الطبي دك ار حاسما في تحديد سبب
الكفاة بالنسبة لمشخص في حالة جيميا مف طرؼ جيات التحقيق ككذلؾ الكشف عف مرتكبي
جرائـ القتل أك الضرب كالجرح التي يمكف أف تسبب عج از لمضحية ،كقد كشف الفحص
الطبي أنو إذا كاف العجز يزيد عف خمسة عشر يكما فإف ذلؾ يؤدي إلى اعتبار الجريمة
جنحة ،أما إذا أدى إلى العنف إلى بتر أحد األعضاء أك إلى عاىة ـ ستديمة  ،فإف ذلؾ
( - )1أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .33
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يؤدي إلى تشديد العقكبة إلى عشر سنكات سجف كقد تصل إلى عشريف سنة  ،كقد حدد
المشرع الجزائري جرائـ العنف العمدية التي تؤدي إلى أضرار جسمانية في المكاد مف 246
إلى  272مف قانكف العقكبات(. )1
ضي إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا فقد
أما حالة ارتكاب جريمة الضرب كالجرح الـ ؼ
ضى الضرب
نصت المادة  264الفقرة الرابعة مف قانكف العقكبات الجزائري عمى أنو "إذا أؼ
كالجرح الذي ارتكب عمدا إلى الكفاة دكف قصد أحد اثيا ،لتككف عبلقة السببية بيف الضرب
كالجرح كحدكث الكفاة مسألة ذات طابع فني بحت ،كعميو فالقاضي الجنائي سيجد نفسو
مضط ار لبلستعانة بالطبيب الشرعي إلفادتو بالمعطيات الطبية الشرعية التي مف شأنيا أف
()2

تسيل اإلجابة عف السؤاؿ المتعمق بعبلقات السببية بيف الفعل كالنتيجة".

كما يمكف استنتاجو أف الفحص الطبي ىك المعمكؿ عميو في الكشف عف الجرائـ
سكاء في جرائـ الضرب كالجرح أك جرائـ التعذيب البدني المنصكص عميو في المادتيف
 293ك  293مكرر مف قانكف العقكبات ،أك الكشف عف الجرائـ الجنسية بمختمف أنكاعيا
مثل حالة االغتصاب كىتؾ العرض ككذا بالنسبة لمجرائـ الجنسية التي تقع عمى األطفاؿ
الصغار.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .75
( - )2أزّذ تاػش٠شِ ،زخغ طاتك ،ص .62
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كمف كسائل اإلثبات الحديثة لمجرائـ نجد التحاليل العممية لماديات الجريمة كمرتكبيا
كمنيا أثار الشعر ،المقذكفات النارية ،آثار األقداـ المستندات المزكرة ،التصكير كالتسجيبلت،
كسنحاكؿ باختصار التعرؼ عمى ىذه الكسائل.
أ -أثار الشعر  :يعد الشعر أحد األدلة الجنائية لمكشف عف المجرـ كذلؾ عف طريق
أخذ عينات الشعر المكجكد في مسرح الجريمة كربطيا بعينات مف شعر المشتبو بيـ فأثار
الشعر تساعد عمى تشخيص بعض حاالت التسمـ بالسمكـ المعدنية ،كما يستخدـ في حكادث
الدىس لؤلشخاص حيث يمكف بكاسطة الشعر التعرؼ عمى السيارة الصادمة مف خبلؿ آثار
()1

الشعر المكجكد عمى تمؾ السيارة  ...الخ.

ب -المقذوفات النارية  :تأتي أىمية المقذكؼ الناري كدليل مادي مف اإلثبات الجنائي
مف أنو يحمل بصمة سبطانة السبلح الذي أطمق منو كالذي غالبا ما يككف قد استقر في
جسـ المجني عميو ،باعتباره اليدؼ الذي يسعى إليو الجاني ،فالمقذكؼ الناري ىك الذي يقكد
إلى التعرؼ عمى مستخدمو عند حيازتو لمسبلح الذي تـ تحديد ىكيتو ،كبالتالي تحديد إف
كاف السبلح الناري لبياف كقت اإلطبلؽ(.)2
جـ  -آثار األقـدام  :مف الكسائل المعتبرة في تحقيق الجفائي آثار األقداـ التي يتركيا
الجنائي بمكاف الجريمة كىكذا يمكف لممحقق أف يتابع آثار األقداـ العارية كالمحتذية ككذا
آثار أقداـ الحيكانات كتحديد اتجاه سيرىا ،كالتأكد مف تحديد أحجاميا كمدى سرعة صاحب
(ِٕ - )1ظٛر ػّز اٌّؼا٠طحِ ،زخغ طاتك ،ص .144
( - )2دمحم زّاد اٌ١ٙرِ ،ٟزخغ طاتك.313 ،
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أثر القدـ أك بطنو ،كتختمف اآلثار باختبلؼ األماكف  ،سطكح مبممة صخكر أراضي رممية،
طينية ...الخ ،كيمكف رفع ىذه اآلثار سكاء بكاسطة التصكير الفكتكغرافي أك عف طريق
ؼد المحقق مف معرفة صاحب القدـ ىل ىك صغير أك راشد كحكؿ طريقة
الجبس ،كما تي
مشيتو سيتأكد لو إذا كاف في حالة سكر أك تخدير ،أك مصاب في ساقو أك في حالتو
الطبيعية.
د -آثار الزجـاج  :في غالب األحياف ما تككف الجنايات مصحكبة بكسر الزجاج سكاء
زجاج األبكاب اك النكافذ أك زجاج السيارات كالشاحنات كتبقى شضاياه منتشرة بعيف المكاف
أك عمى مبلبس الضحية أك المتيـ ،بحيث يمكف ربط تناثر بقايا ىذا الزجاج بالجريمة كيتعيف
التحفظ أثناء رفع قطع الزجاج  ،نظ ار لككنو يمكف أف تكجد عميو آثار لمدماء أك الشعر  ،كما
يتعيف أخذ صكر لو بمجرد العثكر عميو كاخضاعو لتحميل المخبر العممي لمشرطة.

()1

هـ -المستندات المزورة  :لقد نص المشرع الجزائري عمى جرائـ التزكير في الفصل
السابع مف الكتاب الثالث مف قانكف العقكبات كالميـ في مكضكع التزكير ىك فحص
كمبلحظة الدالئل المادية بالنسبة لممستند أىمية حاسمة في مسألة إثبات التزكير ففي بعض
األحياف يمكف لممحقق أك القاضي أف يكتشف بسيكلة بعض أنكاع التزكير أك التغيير الذي
أحدث عمى المستند كبذلؾ بالفحص النظري العادي أك بكاسطة عدسات مكبرة ،كفي كثير
مف الحاالت يصعب ذلؾ فيتـ المجكء إلى الخبراء المختصيف مف أجل القياـ بفحكص مختمفة
(ٚ -. )1طائً اٌرسم١ك اٌدٕائ ،ٟذُ اٌذخٛي 1.5.2014 :َٛ٠ػٍ ٝاٌظاػح www.faculty.ksu.edu.sa 13573/doc lib2 .9:58
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تشمل المحكر كالحبر الذي استعمل في تحريره ككذلؾ مقارنة الخطكط كمضاىاتو  ،كمف أىـ
الفحكص التيتتـ عمى المستندات المشتبو في تزكيرىا ىي مقارنة كتبات اآللة الكاتبة
كتحميل الحبر.
ؼ لآللة الكاتبة خصائص تظير حسب نكعية اآللة كحالتيا مف حيث قدميا أك
ا
كتبة آلة مع آلة كاتبة أخرى
حداثتيا أك آتكل حركفيا ،فقد ثبت مف الناحية العممية أف تشابو ا
ىك أمر مستحيل حتى لك كانت مف نفس النكع أما فيما يخص تحميل الحبر فيتـ ىذا التحميل
مف خبلؿ االعتماد عمى نظرية انفصاؿ األصباغ الداخمة في تركيب المادة  ،فإذا اختمفت
نتائج المقارنة بيف حبر أخذ مف كممة تابعة لمحكر حبر كممة مف نفس المستند فإف ذلؾ
()1

يؤدي إلى أف ىذا دليبل قاطعا عمى التزكير .

و -التصوير والتسجيالت  :أضاؼ عمـ التصكير لئلثبات الجنائي قيمة عممية حديثة
لما لو مف أثر في نقل الصكرة صادقة لؤلماكف كاألدلة  ،كتستمد الصكرة حجيتيا لدى
القاضي الجنائي مف عكامل مكضكعية فيقصد بيا العكامل التي تتعمق بالكاقعة المصكرة كأثر
الصكرة في إيضاح الغرض منيا  ،أما العكامل الذاتية فيي التي تتصل بالشخص المصكر
()2

فالصكرة تتكقف عمى صاحب المصمحة فييا كمسؾ المصكر.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .81
( - )2ػثذ اٌسّ١ذ اٌشٛارتِ ،ٟزخغ طاتك ،ص .138
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أما التسجيبلت الصكتية فيي استخداـ األجيزة في تسجيل الصكت عمى أشرطة
تحفظ كتبرر ألدلة المدعي عميو ،كالتسجيل عادة ما يككف بكاسطة آلة تترجـ األصكات التي
تحدثيا ،كقد أشارت الدراسات العممية الحديثة إلى أف األصكات تعتبر مف الصفات النكعية
المميزة لؤلشخاص  ،شأنيا شأف بصمات األصابع فمكل شخص بصمة صكت خاص بو
تختمف عف شخص آخر.
كيتـ التعرؼ عمى األصكات عف طريق تحكيل المكجات الصكتية الخاصة بالمتيميف
إلى ذبذبات خطية مناظرة ليا كتسجيميا عمى لكحات خاصة كيمكف لمخبير بعد مقارنة
الرسكـ لمتسجيبلت المختمفة مف أف يقكـ كيتعرؼ عمى ذاتية الشخص المتحدث كتحقيق
()1

شخصيتو حتى كؿك كاف في حالة تبلعب كخداع.

كمف خبلؿ استعراضنا ألىـ الدالئل المادية كمف بينيا الصكرة كالصكت كالتي يعتمد
عمييا القاضي في الكصكؿ إلى تككيف قناعتو في اإلثبات كالى جانب ىذه الدالئل المادية
ىناؾ نكع آخر مف الدالئل يمتاز بككنو ذك طبيعة غير مادية.
الفرع الثاني :الدالئل المعنوية
ال يكفي لتقكـ المسؤكلية الجنائية أف يصدر السمكؾ اإلجرامي ذك مظير مادي بل
مف تكافر الدليل المعنكي ،فالدالئل المعنكية تختمف عف الدالئل المادية في ككنيا ال يمكف
إخضاعيا لممعاينة المادية فيي تتعمق باألشخاص سكاء كانكا متيميف أك ضحايا ،كبالناحية
( - )1رائذ خظار األ٠ش٠زخاِ ،ٞٚزخغ طاتك ،ص .103
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النفسية ليـ  ،كيمكف استنتاجيا مف خبلؿ تصرفات كخمفيات الشخص عمى عكس الدالئل
المادية التي سبق لنا كعرفناىا بأنيا تتعمق بأشياء مادية مممكسة كمحسكسة عف طريق
الحكاس  ،كيسيل التأكد منيا عف طريق الفحص كالدراسة  ،فمف الدالئل المعنكية كجكد
عداكة بيف المتيـ كالمجني عميو أك تيديد المتيـ لمضيحة قبل ارتكاب الجريمة  ،أك اختفاء
()1

المتيـ بعد ارتكابو لمجريمة أك محاكةؿ إغكاء الشيكد

كقد أشار قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائري إلى الدالئل المعنكية كذلؾ في نصي
بصف ضمنية.
ة
المادتيف  45ك  51كذلؾ
كقد نصت المادة  41مف ؽ .إ .ج عمى ما يمي "تعتبر الجفاية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف
الشخص المشتبو في ارتكابو إياىا في كقت قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة
بالصياح أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت آثار أك دالئل التي كردت في ىذا المكضكع
تفيد إلى الدالئل سكاء كانت مادية أك معنكية.
أما المادة  51مف ؽ إ ج فقد أشارت إلى الدالئل المعنكية بصفة أكثر كضكحا في
الفقرة الثانية " إذا قامت ضد شخص دالئل قكية كمتماسكة مف شأنيا التدليل عمى اتيامو
يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي أف يقتاده إلى ككيل الجميكرية أف يحجزه لديو أكثر مف
ثماف كأربعيف ساعة .

()2

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .87
( - )2أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .32-28
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أوال :مصادر الدالئل المعنوية
إف الدالئل المعنكية كثيرة كمتنكعة كىي متشابكة كمعقدة بتعقد مصادرىا غير أنو
يمكف الكقكؼ عمى أبرزىا:
 -1الوسط االجتماعي :يقكـ المحققكف في الجرائـ الخطيرة بالتحري عف حالة المتيـ أك
كعبلؽتو المختمفة كىل لو عداكة مع غيره ،كبالتالي لقاضي التحقيق دكر
ا
الضحية كظركفو
ىاـ في جمع الدالئل المعنكية المتعمقة بالدعكى المطركحة أمامو كذلؾ مف خبلؿ قيامو
بنفسو أك بكاسطة مأمكري الضبط القضائي بالتحقيق عف شخصية المتيـ كحالتو المادية
كالعائمية أك االجتماعية  ،كيتـ ىذا التحقيق الذي يعرؼ بالبحث االجتماعي عادة في
الجنايات بصفة عامة كبكاسطتو يمكف التعرؼ عمى شخصية المتيـ كالظركؼ التي مر بيا
مما يساعدعمى التعرؼ عمى مرتكب الجريمة .
 -2سوابق المتهم :مف أبرز الدالئل المعنكية المعركفة قانكنا كقضاءا ىي سكابق المتيـ
القضائية إذ أنو يتـ التعرؼ عمى ماضي المتيـ قضائيا باستخراج صحيفة السكابق القضائية
 ،إذ أف ىذه األخيرة تدؿ بكضكح عف المجرميف ،إذ غالبا ما نجد تاريخ تسجيل الجرائـ ليـ
منذ طفكلتيـ كتحمل تمؾ الصحيفة عرضا لمنشاطات اإلجرامية التي يتصف بيا الشخص
()1

المسبكؽ قضائيا.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .91
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كألىمية السكابق القضائية كدالئل معنكية جاء في قرار محكمة الفقض المصرية

"

لمحكمة المكضكع في سبيل تككيف عقيدتيا أف تستند إلى عناصر الدعكى المطركحة عمى
بساط البحث كأف تتناكؿ ما لممتيـ مف السكابق فتتخذ منيا قرينة تكميمية في إثبات التيمة
كما تتناكؿ عناصر التقدير األخرى التي تكجد في الدعكى.
ثانيا  :أهمية الدالئل المعنوية في تكوين القرائن القضائية
إف الجرائـ بصفة عامة ليا جانب مادي كجافب نفسي يتعمق بمف يقكـ إبرتكابيا كىك
اإلنساف كنظ ار لتعقد نفسية ىذا األخير كصعكبة اإلحاطة كاإللماـ بكل جكانبيا كخفاياىا،
لذلؾ يصعب تفسير الدكافع التي تؾـ ف كراء سمككات اإلنساف كتصرفاتو  ،كعادة ما تقض
بالقاضي  ،إلى الكقكع بالخطأ عند اعتماده عمى الدالئل المعنكية ،لذلؾ يجب تكخي الحيطة
()1

كالحذر في اإلستناد عمييا كأف يككف مبناىا عمى الجزـ كاليقيف ال عمى الظف كالتثميف.

كإل يضاح العبلقة بيف الدالئل المعنكية كالخطأ القضائي ،سنعطي مثاؿ عف حالة
كاقعية نبرز فييا المبلبسات التي تحمل عمى الكقكع في الخطأ القضائي كنتيجة لئلعتماد
عمى الدالئل المعنكية.

(ِ – )1ظؼٛد ستذج ِ ،زخغ طاتك ،ص .96
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"كانت ىناؾ سيدة تسكف مع زكجيا في بيت كاحد ككانت معركفة بأنيا مدمنة عمى الخمر،
كفي أحد األياـ كجد أخكىا كزكجيا جثتيف ىامدتيف في سريرىما كقد قضت تمؾ المرأة ذلؾ
مات نتيجة لتسمميما
بف الرجميف ا
اليكـ في المنزؿ بحيث لـ تغادره كقد أثبت تقرير الخبرة أ
بتناكؿ مادة سامة كاتجيت الشككؾ نحك المرأة ألنيا لـ تكف تربطيا عبلقة طيبة مع زكجيا
كأخييا ،كصرحت ىي بذلؾ بناءا عمى ىذه الدالئل المعنكية كغيرىا مف المبلبسات تمت
محاكمة المرأة بالسجف المؤبد بتيمة قتل زكجيا كأخييا كبعد مركر ثماني سنكات عف الحادثة
لكحظ مكت أشخاص آخريف في نفس المنزؿ كفي ظركؼ متشابية كانتيى التحري عف سبب
الكفاة اكتشاؼ غاز ساـ متسرب إلى المنزؿ المذككر كأنو ىك السبب في كفاة جميع
األشخاص في ذلؾ المنزؿ ألنو كاف يتسرب مف محل مجاكر كتـ إثر ذلؾ مراجعة قضية
()1

المرأة كنالت ب ارءتيا.

كخبلصة القكؿ أف الدالئل بنكعييا سكاء كانت مادية أك معنكية ىي الكاقعة المعمكمة
المكجكدة في القضية كالتي ينطمق منيا القاضي ليبني بكاسطتيا القرينة القضائية ككسيمة مف
الجزئي كاليدؼ مف الدالئل ىك إثبات الكاقعة
ا
أىـ الكسائل التي يعتمد عمييا في اإلثبات
المجيكلة المراد إثباتيا كايجاد عبلقة منطقية تربط بيف الكاقعتيف .

- pierre hugonet. la verite judiciar .paris. 19987. page 89.
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المطمب الثاني  :العنصر الذاتي ) استنباط الواقعة المجهولة (
إف القاضي كىك يقكـ بعممية االستنباط كاالستنتاج إلى القرينة القضائية ،فبل يمكنو
الكصكؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ الحرية الكامنة في االستنتاج عف طريق اقتناعو الشخصي عمى
أف يككف ذلؾ االستنباط متماشيا مع العقل كالمنطق كسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب تبياف
مفيكـ مبدأ االقتناع الشخصي ككذا مبرراتو كاالنتقادات التي كجيت إليو.
الفرع األول  :مفهوم مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
يتجمى ىذا المفيكـ مف خبلؿ تناكؿ مختمف التعريفات التي خص بيا االقتناع في حد
ذاتو ،ككذا مف خبلؿ تناكؿ طريقة تككينو ،كشركط ممارسة القاضي الجنائي لحريتو في
االقتناع باإلضافة إلى تناكؿ مبرراتو كأخي ار تقييمو.
 تعريف االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائيلقد تعددت التعاريف بخصكص مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي فقد عرؼ
بأنو "عبارة عف حالة ذىنية كجدانية تستنج منيا الكقائع المعركضة عمى بساط البحث
()1

عناصر ذات درجة عالية مف التأكيد الذي نصل إليو نتيجة استبعاد الشؾ بطريقة قاطعة".

(ٔ - )1ظز اٌذِ ٓ٠زٚن ِ ،زخغ طاتك ،ص .621
51

الفصل األول.............................ماهية القرائن القضائية ودورها في مجال اإلثبات الجنائي

كما عرفو الدكتكر محمكد مصطفى بأنو "التقدير الحر المسبب لعناصر اإلثبات في
الدعكى كىك البديل عف نظاـ األدلة القانكنية" .
بف مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
مف خبلؿ ىػذيف التعريفيف نخؿص إلى القكؿ أ
يتجسد في جانبيف:
حػرية القاضي الجزائي في أف يستمد قناعتو مف أي دليل يطمئف إليو ،دكف أف يتقيدفي قناعتو بدليل معيف.
حرية القاضي الجزائي في تقدير األدلة المطركحة عميو ،دكف أف يككف ممزمابإصدار حكـ باإلدانة أك بالبراءة لتكافر دليل معيف طالما أنو لـ يقتنع بو فمو أف يأخذ بالدليل
()1

الذي يطمئف إليو كجدانو كيطرح الدليل الذي ال يطمئف إليو .

فدكر القاضي الجزائي ليس دك ار سمبيا كدكر القاضي المدني الذي يقتصر عمى المكازنة
بيف األدلة التي يقدميا الطرفاف ثـ يرجح أييما أغمب  ،بل دكره إيجابي فمف حقو بل كاجبو
أف يتحرى عف الحقيقة بكافة الطرؽ سكاء نص عمييا القانكف أـ لـ ينص عمييا
فالقاضي في ضكء ىذا المبدأ يقدر قيمة األدلة بحرية ،كال يممي عميو المشرع الجزائري أي
حجة معينة ألعماليا ،كعمى القاضي أف يبحث عف األدلة البلزمة ثـ يقدرىا في حرية تامة
عمى أف ىذا التقدير يجب أال يصل إلى حد التحكـ الكامل ،فاقتناع القاضي يجب أف يخضع
(ِ - )1زاد ت ،ٌٍٟٛٙاٌسذٚد اٌمأ١ٔٛح ٌظٍطح اٌماػ ٟاٌدشائ ٟف ٟذمز٠ز األدٌحِ ،ذوزج ٌٕ ً١شٙادج اٌّاخظر١ز ،لظُ اٌسمٛق
خاِؼح اٌساج ٌخؼز ،تاذٕح ،2011 ،ص .20
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دائما لمعقل كالمنطق كقد أفرغت محكمة النقض مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي في العبارات
التالية "إف القانكف قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسمطة كاسعة كحرية كاممة في سبيل
نقض ثبكت الجرائـ أك عدـ ثبكتيا كالكقكؼ عمى حقيقة عبلقة المتيميف كمقدار اتصاليـ بيا
ففتح ليـ باب اإلثبات المستمدة مف كل عنصر بمحض كجدافق فيأخذ بما تطمئف إليو عقيدتو
كيطرح ما ال ترتاح إليو غير ممزـ بأف يسترشد في قضائو بقرائف معينة بل لو مطمق الحرية
()1

في تقدير ما يعرض عميو منيا....الخ.

أما المشرع الجزائري فقد كرس نظاـ االقتناع الشخصي بمكجب المادة  307مف ؽانكف إ
ج ككرستو صراحة المادة  212مف نفس القانكف  ،حيث نصت عل أنو " يجكز إثبات
الجرائـ بأي طريق مف طرؽ اإلثبات ماعدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ
كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو الخػاص(.)2
 -1تكوين اإلقتناع
كما قمنا سابقا أف االقتناع ىك حالة ذىنية تتعمق بضمير القاضي  ،فالقاضي عند
رجكعو لضميره لمعرفة الحقيقة كتككيف اقتناعو  ،فإف ىذا االقتناع يتككف مف خبلؿ القكاعد
األخبلقية الفطرية التي يحتكي عمييا الضمير  ،إف الضمير يتأثر إذا بقيـ المجتمع كتقاليده
كيتشكل ىذا التأثير مف خبلؿ األكامر كالنكاىي التي يتمقاىا ضمير القاضي منذ نشأتو مف
( - )1ػثذ هللا تٓ طاٌر تٓ رش١ذ اٌزت١ش ،طٍطح اٌماػ ٟاٌدٕائ ٟف ٟذمذ٠ز أدٌح اإلثثاخ ت ٓ١اٌشز٠ؼح ٚاٌمأٚ ْٛذطث١ماذٙا فٟ
اٌٍّّىح اٌؼزت١ح اٌظؼٛد٠ح ،رطاٌح ِاخظر١ز ،وٍ١ح اٌذراطاخ اٌؼٍ١ا لظُ اٌؼذاٌح اٌدٕائ١ح ،أواد١ّ٠ح ٔا٠ف اٌؼزت١ح ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١ح،
اٌز٠اع ،2003 ،ص .79
( - )2أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .91
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خبلؿ المحيط األسري كاإلجتماعي كالتعاليـ الدينية كاألخبلقية كالقانكف يجعل مف ىذا
الضمير كميزاف ساىـ يقكـ بكزف الكقائع كيتكلد عف ىذه العممية استمياـ الحقيقة كبالتالي
تككيف اقتناع القاضي.

()1

كاالقتناع يتميز بخاصيتيف ىما  :الذاتية كالنسبية  ،كيقصد بالذاتية أف القاضي عند
قيامو بفعل ذىني كتقديـ استنتاج لمكقائع المطركحة عمى سبيل البحث فإنو يتأثر لدكافعو
كالبكاعث المختمفة دكف كعي منو  ،مما قد يؤدي بو إلى اف يخطئ في تقدير األمكر كمف
ثـ ال يمكف القطع بالكصكؿ إلى التأكيد التاـ  ،كىذا ما يكسب القناعة الخاصية الثانية أال
كىي خاصية النسبية  ،ذلؾ أف النتائج التي يتـ التكصل إلييا تككف عرضة لمتنكع كاالختبلؼ
في التقدير مف قاض إلى آخر  ،كيعزى ذلؾ إلى أف ىناؾ مف األسباب ما يؤثر عمى ضمير
القاضي عندما يحاكؿ تحميل كتقييـ الكقائع المعركضة عميو فيتأثر بالتجارب السابقة
كالعادات كاألفكار التي يعتنقيا  ،مف ىنا تحرص التشريعات "األنجمكسكسكنية" عمى أف
يذىب القاضي إلى الجمسة خالي الذىف تماما مف مكضكعات القضايا التي ستعرض عميو
حتى ال يككف رأيو مسبقا بخصكصيا.

(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .112
(ِ - )2زاد تٍِ ،ٌٟٙٛزخغ طاتك.22 ،
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كما يجب عمى القاضي في طريق تككيف اقتناعو أف يسمؾ طريق اإلستدالؿ باالفتراضات
اإلجتماعية كاعماؿ معايير الحقيقة  ،ثـ يجرب بعد ذلؾ ما كصل إليو إقتناعو مف نتائج مع
اإلفتراضات المعاكسة  ،اتضح مف ذلؾ أف االقتناع قد بني عمى أسس سميمة  ،كعند ذلؾ
فقط يمكف القكؿ أف االقتناع يعبر عف يقيف كتأكيد جازميف كعمكما يجب أف تبنى عميو
األحكاـ الجزائية.

()1

-2شروط ممارسة القاضي لحريته في اإلقتناع :
بناءا عمى المبدأ
عمى الرغـ مف السمطة التقديرية الكاسعة التي خكليا المشرع لمقاضي ً
كضمانا لحق
السابق ذكره ،كالتي تجعل لقاضي المكضكع حرية كاممة في تككيف اقتناعو
ً
كمنعا لمتحكـ ،فقد استقر القضاء عمى كضع شركط يجب عمى القاضي أف يراعييا
الدفاع ً
في تككيف اقتناعو كىذه الشركط ىي بمثابة صماـ أماف إزاء انحراؼ القاضي عند ممارستو
ليا كىي :
أ -أف تككف عقيدة القاضي كاقتناعو قد استمد مف أدلة طرحت بالجمسة  ،فبل يسكغ
لمقاضي أف يستند في حكمو إلى دليل ليس لو أصل في األكراؽ كلـ يحققو في الجمسة
ممكنا  ،كيبلحظ أف حرية اقتناع القاضي ال يجب أف تتعارض مع حق المتيـ
فالمكاف ذلؾ
ً
في الدفاع  ،كلذلؾ يجب أف يككف استناد القاضي قد كرد عمى دليل استمد مف إجراء بكشر
مستمدا مف كاقعة
في حضكر المتيـ أك اطمع عميو المتيـ كال يشترط أف يككف الدليل
ً
(ِ - )1ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .113
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معاصرة لمجريمة بل يمكف لممحكمة أف تستند إلى كقائع سابقة أك الحقة عمى الجريمة متى
كانت متصمة بيا ،كتفيد في الكصكؿ إلى حقيقة االتياـ مف حيث الثبكت أك النفي .

()1

مبنيا عمى دليل مستمد مف إجراء صحيح  ،فبل
ب -يجب أف يككف اقتناع القاضي ً
يجكز االستناد في إدانة المتيـ عمى دليل غير مشركع أك باطل فما بني عمى الباطل يككف
باطبلً ،لذلؾ ال يصح االستناد إلى اعتراؼ المتيـ في مرحمة التحقيق االبتدائي إذا تحقق
لممحكمة أف إرادتو كانت معيبة كقت صدكره أك أنو قد جاء عمى كجو مخالف لمقانكف كأف
يككف بعد تحميفو اليميف أك أثر تعذيبو أك استمد مف أكراؽ حصل عمييا عف طريق الجريمة
كالسرقة أك خيانة األمانة أك إفشاء السر الميني في غير األحكاؿ المقررة .

()2

مبنيا عمى أدلة مستساغة عقبلً  ،فالقاضي في
جػ -يجب أف يككف اقتناع القاضي ً
حر في اختياره لؤلدلة التي يطمئف إلييا في حكمو ،إال أف ذلؾ
تككيف قناعتو كاف كاف ًا
مشركطا بأف يككف استنتاج القاضي لحقيقة الكاقعة كما كشف عنيا مف األدلة ال يخرج عف
مقتضيات العقل ك المنطق .
د -يجب أف يككف اقتناع القاضي مبنيا عمى اليقيف  ،فالقاعدة ىي أف األصل في
المتيـ أنو بريء متى تثبت إدانتو  ،كاذا قضى بإدانتو فبل بد اف يككف ىذا القضاء مبنيا عمى
اليقيف الذي ينفي األصل كىك البراءة.

( - )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾِ ،زخغ طاتك ،ص .28
( - )2أزّذ شٛل ٟاٌشٍمأِ ،ٟثادئ اإلخزاءاخ اٌدشائ١ح ف ٟاٌرشز٠غ اٌدشائز ،ٞج  ، 2ؽ ، ،4دٛ٠اْ اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١ح،
اٌدشائز  ،2008ص .443
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ىػ -يجكز أف يؤسس القاضي اقتناعو بناء عمى قرينة كاحدة أك استدالؿ كاحد فالقاعدة
ىي أف القرائف كالدالئل التي ال ترقى إلى مرتبة األدلة ال يجكز االستناد إلييا مفردة في
الحكـ إال إلى جانب دليل أك أدلة متعددة ذلؾ أف دكر القرائف كالدالئل ىك تدعيـ األدلة التي
طرحت في الجمسة.

()1

الفرع الثاني :مبررات مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي واالنتقادات
الموجهة إليه:
أوال :مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
تعتبر مبررات مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي الكسيمة التي يستطيع القاضي
الجزائي بكاسطتيا أف ينفذ إلى الحقيقة بإستعمالو لكافة الكسائل التي تكفل لو قياـ قناعتو

()2

غير أف ىذا المبدأ كأثناء تطبيقو تكاجيو مجمكعة مف المبررات كىي كاألتي :
 -1صعوبة اإلثبات في المواد الجنائية
كيرجع ذلؾ لمدكر الذي يقكـ بو المجرمكف في طمس معالـ الجريمة كآثارىا مف جية
كلمطبيعة الخاصة باألفعاؿ اإلجرامية مف جية أخرى.

( - )1ػثذ اٌمادر اٌؼزت ٟشسؾِ ،زخغ طاتك ،ص .29
( - )2دمحم ػّٛرج ،طٍطح اٌماػ ٟاٌدشائ ٟف ٟذمذ٠ز أدٌح اإلثثاخ اٌّاد٠حِ ،ذوزج ٔ ً١شٙادج اٌّاخظر١ز ف ٟاٌؼٍ َٛاٌدٕائ١ح ٚػٍُ
اإلخزاٌَ ،ىٍ١ح اٌسمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌظ١اط١ح ،خاِؼح أتٛتىز تاٌما٠ذ ،ذٍّظاْ ،2010 ،ص .39
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أ-الدور الذي يقوم به الجناة
إف المجرمكف لـ يصبحكا أكلئؾ األشخاص اليمجيكف البدائيكف الذيف يقكمكف بإرتكاب
الجرائـ دكف احتراس كدكف أف يقكمكا بطمس حقائقيا ،بل عمى العكس مف ذلؾ كمو فإف
المجرميف المعاصريف أصبحكا يتفننكف في إرتكاب الجرائـ كفي محك آثارىا كطمس معالميا،
كىك ما يترتب عميو صعكبة اكتشاؼ الجريمة أك آثارىا رغـ ما تقكـ بو مصالح األمف مف
مجيكدات ،كما مستعيف بو مف كسائل تقنية كتكنكلكجية كبيكلكجية كعممية إلكتشاؼ
الجريمة ،كما أف غالبية المجرميف عند اقترافيـ لجريمة ما فإنيـ يككنكا قد خططكا ليا مسبقا
فينفذكنيا في خفاء مع اتخاذىـ أكبر قدر ممكف مف االحتياطات لمقياـ بيذه الجريمة ،حتى ال
تستطيع مصالح األمف اكتشافيا كبالتالي تضميل األمف كالقضاء معا بإخفاء الحقيقة كمف ىنا
تظير صعكبة اإلثبات الجنائي حيث يحاكؿ المجرـ بكل ما أكتي مف ذكاء كفطنة كحيمة أف
يمحكا أي أثر يؤدي إلى اكتشاؼ أعمالو اإلجرامية ،كىذه الصعكبة تزداد تفاقما نظ ار لطبيعة
()1

الجرائـ.

(ِ - )1زاد تِ ،ٌٍٟٛٙزخغ طاتك.25 ،
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ب -طبيعة الجرائم
ففي المكاد المدنية نجد أف اإلثبات ينصب عمى أعماؿ قانكنية  ،كبالتالي فإف طريقة
اإلثبات يتـ في الغالب عف طريق األدلة القانكنية المعدة مسبقا كبصفة خاصة اإلثبات
بالكتابة عمى النقيض مف ذلؾ في القانكف الجزائي  ،فإف اإلثبات ينصب عمى كقائع مادية
كنفسية  ،لذلؾ فإف طبيعتيا تقتضي إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات المشركعة.

()1

 -2مبررات مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
إف المصالح التي يحمييا القانكف المدني ىي مصالح خاصة في الغالب كذات طابع
مدني كال تتأثر بشأنيا حماية كياف المجتمع كنظامو كال حماية الحرية الفردية في حيف أف
ىدؼ القانكف الجزائي كميمتو تتمثل في كياف المجتمع كالمصالح األساسية ألفراده  ،مف أي
اعتداء عمييا كيعاقب األفراد الذيف ينتيككف القكاعد القانكنية عف طريق أفعاليـ المضرة
بالمجتمع  ،كلتحقيق ىذه الحماية بصفة فعالة يترؾ المشرع لمقاضي حرية كاسعة لمكصكؿ
إلى كشف الحقيقة كالتعرؼ عمى الجناة كمعاقبتيـ.

()2

فمبدأ االقتناع الحر يعكد بالفائدة عمى سمطة االتياـ  ،كما أف الدفاع يستفيد منو عف
طريق إستعماؿ كافة طرؽ اإلثبات لدفع اإلتياـ  ،رغـ أف الكسائل المتاحة لمنيابة في البحث

( - )1دمحم ػّٛرجِ ،زخغ طاتك ،ص .40
(ِ - )2ظؼٛد ستذجِ ،زخغ طاتك ،ص .117
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كالتحري أقكى بكثير مف الكسائل التي يمتمكيا الدفاع  ،كيرجع ذلؾ إلى الدكر المنكط بالنيابة
في الحماية كالدفاع عف الحق العاـ كمكافحة األعماؿ اإلجرامية.

()1

-3الدور اإليجابي لمقاضي الجزائي
يقصد بالدكر اإليجابي لمقاضي الجزائي عدـ إلتزامو بما يقدمو إليو أطراؼ الدعكى
مف أدلة كانما لو سمطة ككاجب أف يبادر مف تمقاء نفسو في إتخاذ جميع اإلجراءات لتحقيق
الدعكى كالكشف عف الحقيقة الفعمية فييا ،كالقانكف فتح باب اإلثبات الحر أماـ القاضي
الجزائي حتى يختار ما يرشده إلى كشف الحقيقة لمكازنة القكة اإلقناعية لعناصر اإلثبات
كتقديرىا مف خبلؿ الكقائع كظركفيا ،عمى عكس القاضي المدني الذي يككف مقيدا بطرؽ
إثبات محددة ككسائل معينة كيمتزـ في الظاىر بما يقدمو الخصكـ كيقف مكقفا سمبيا ،فمثبل:
إذا اعترؼ أحد الخصكـ أماـ القاضي المدني كجب عميو الحكـ بيذا اإلعتراؼ عمى عكس
القاضي الجزائي الذي يمكف أف يأخذ بيذا اإلعتراؼ أك ال يأخذ بو أك األخذ بجزء منو فقط
حسب اقتناعو.

()2

كتكمف مظاىر الدكر اإليجابي لمقاضي الجزائي في البحث عف الحقيقة ككشفيا مف
خبلؿ المرحمتيف األساسيتيف لمدعكى العمكمية كىما  ،مرحمة التحقيق اإلبتدائي كمرحمة
المحاكمة بحيث أنو في مرحمة التحقيق اإلبتدائي يتـ جمع األدلة كتمحيصيا لتحديد مدى

(ِ -)1ظؼٛد ستذج ِ ،زخغ طاتك  ،ص .118
( - )2ػادي ِظرار ،ٞدٚر اٌماػ ٟاٌدشائ ٟف ٟظً ِثذأ اإللرٕاع اٌمؼائِ ،ٟدٍح إٌّرذ ٜاٌمأ ، ٟٔٛاٌؼذد اٌخاِض ،ص 183
ٌٛزع  2014/05/27 َٛ٠ػٍِ 15:00 ٝظاءا http://www.univ-biskra-dz/fac/droit/mages -
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كفايتيا إلحالة المتيـ عمى المحكمة المختصة  ،أما في مرحمة المحاكمة فإف القاضي يقكـ
بمناقشة األدلة المعركضة في القضية  ،كيقكـ بتكجيو األسئمة لمف يشاء كلو استظيار
الحقيقة أف يأمر بإجراء أك أي تدبير لمكصكؿ إلى ىذه الغاية كال معقب عميو في ذلؾ (.)1
كفي قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائري ىناؾ العديد مف النصكص التي تبيف مظاىر
الدكر اإليجابي لمقاضي الجزائي نذكر مثبل  :المادة  286مف قانكف إجراءات الجزائية ،التي
تنص عمى " ...لو سمطة كاممة في ضبط حسف سير الجمسة كفرض االحتراـ الكامل لييئة
المحكمة كاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا إلظيار الحقيقة ".

()2

-4اعتماد اإلثبات الجزائي عمى القرائن القضائية
يرى العديد مف الفقياء أف ابرز مبرر لمبدأ حرية القاضي في الكصكؿ إلى اقتناعو
الشخصي يكمف في اإلعتماد الكاسع عمى القرائف القضائية في مجاؿ اإلثبات الجزائي
نظ ار لصعكبة اإلثبات الجزائي حيث قد تنعدـ األدلة كال يبقى أماـ القاضي إال إستنتاج
القرائف القضائية كاالعتماد عمييا كميا لمكصكؿ إلى إظيار الحقيقة  ،كلو كامل الحرية في
إستنتاج القرائف القضائية مف الدالئل المختمفة سكاء ـ كاف منيا ماديا أك معنكيا.
فطبيعة القرائف كتعقدىا كتنكعيا كشمكليا لنكاحي مختمفة مف حياة اإلنساف كسمككو
ككذلؾ ارتباطيا في كثير مف األحياف بمسائل ذات عبلقة بالنفس البشرية كميكليا كغرائزىا ،

ص .183

( -)1ػادي ِظرارِ ، ٞزخغ طاتك ،
( - )2أزظٓ تٛطم١ؼحِ ،زخغ طاتك ،ص .111
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فيذا المجاؿ الكاسع إلستنتاج القرائف القضائية كاستحالة تحديده كضبطو ىك مف أىـ األسباب
التي أدت إلى المجكء إلى مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي بإعتباره األسمكب الذي تنعدـ فيو
كل القيكد أك الحكاجز التي تعيق القاضي في الكصكؿ إلى الكشف عف الحقيقة.

()1

 -5الطبيعة الخاصة بنظام المحمفين
إف المحمفيف ىـ مساعدكف شعبيكف ال يتمتعكف بنفس التككيف القانكني كالميني
لمقضاة  ،كبالتالي ليس لدييـ اإللماـ الكافي بالقكانيف حتى يصدركا آرائيـ بناء عمى األدلة
القانكنية التي ينص عمييا القانكف في ظل نظاـ اإلثبات المقيد ىذا مف جية ،كمف جية ثانية
فإف المحمفيف يطمعكف عمى كقائع القضايا التي يبدكف رأييـ فييا أثناء الجمسة ،بينما القضاة
المينيكف يمكنيـ اإلطبلع عمى كقائع القضايا أثناء دراسة القضية كتحضيرىا لمجمسة كلذلؾ
فإف المحمفيف يبينكف حكميـ لما يمميو عمييـ ضميرىـ كاقتناعيـ الشخصي في ظل مبادو
()2

العدالة.

ثانيا :االنتقادات الموجهة إلى مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي
(ِ - )1ظؼٛد ستذج ِ ،زخغ طاتك ،ص .118
(ِ - )2زاد تٍِ ،ٌٟٙٛزخغ طاتك ،ص .28
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رغـ كجاىة المبررات السابقة الذكر كما تطرحو مف أسس يرتكز عمييا مبدأ اإلقتناع
الشخصي لمقاضي الجزائي ،إال أنو كغيره مف المبادو ال يخمك مف العيكب التي تشكبو كمف
أىـ اإلنتقادات المكجية ليذا المبدأ ىي :
 -1إف حرية القاضي في تككيف اقتناعو الشخصي تؤدي إلى تعطيل تطبيق القكاعد
القانكنية المتعمقة بغير اإلثبات ،فضبل عف أف ذلؾ يعطي محاكـ المكضكع حرية مطمقة
لتقدير األدلة كذلؾ يحكؿ دكف ممارسة محكمة النقض ألي نكع مف الرقابة ،إذ يكفي أف يعبر
القاضي أقتناعو في المكضكع باالستناد إلى األدلة التي اختارىا ضميره ميما كانت ىذه
األدلة كال يمكف لمحكمة النقض النظر في كيفية تككيف ىذا اإلقتناع  ،غير أنو يمكف ليا
مراقبة قضاة المكضكع بطريقة غير مباشرة كحالة انعداـ أك قصكر تسبب األحكاـ .

()1

 -2إف ىذا المبدأ ييدر دقة القكاعد القانكنية الخاصة بعبئ اإلثبات في المكاد الجنائية
الناتج عف أصل البراءة ،فيما أف القاضي حر في تككيف حقيقتو فبل ييـ أف يككف مصدر
اإلقتناع دليل يقدمو اإلتياـ أك يقدمو الدفاع ،كيجعل قاعدة أف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ ال
معنى ليا ،حيث يستطيع بإعبلف اقتناعو الشخصي أف يفسر الشؾ ضد المتيـ.

( - )1دمحم ػّٛرجِ ،زخغ طاتك ،ص .41
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 -3إف ىذا المبدأ كاف قصد بو مصمحة المتيـ إال أنو في الكاقع يخل بحقكؽ الدفاع ألنو
يسمح لمقاضي بأف يعتمد عمى اعتراؼ تـ العدكؿ عنو ،كما أنو يعكؽ حرية الدفاع ألنو
يترؾ المتيـ في حيرة مف اإلنطباع الذي يمكنو أف يحدثو ىذا العنصر مف عناصر اإلثبات
عمى نفسية القاضي ،كبذلؾ يجعل المتيـ في حالة يصعب عميو فييا تحديد السمكؾ الذي
يجب أف يسمكو لمدفاع عف نفسو.

()1

 -4كىناؾ مف يرى بأف مبدأ االقتناع الشخصي يشكل تيديدا أك خط ار عمى الحريات
الفردية خاصة عندما تككف الكقائع اّإلجرامية تؤدي إلى عقكبات شديدة كعقكبة اإلعداـ أك
السجف المؤبد  ،فميس عدال أف يككف اقتناع القاضي خاطئا فيؤدي إلى التعدي أك انتياؾ
الحريات الفردية  ،كلذلؾ اشترط القانكف البريطاني أف يككف الدليل فكؽ الشبيات كال يرقى
إليو أي شؾ في الحالة التي يحكـ فييا بعقكبة اإلعداـ.
كرغـ ىذه اإلنتقادات فإف التطبيق العممي لمبدأ اإلقتناع الشخصي يزيل عنو الكثير مف
العيكب السابقة الذكر  ،فالقاضي ليس حر في االقتناع بما يحمك لو كال يبني اعتقاده عمى
مجرد تصكرات شخصية كنزكات عاطفية ،بل يجب أف يككف ىذا االقتناع مبنيا عمى منطق
سميـ في التفكير كمستسقى مف أدلة مشركعة طرحت أمامو في الجمسة كخضعت لممناقشة
كأدلت في سياقيا العقمي كالمنطقي إلى تمؾ النتيجة التي تكصل إلييا في المحكمة.

(ِّ -)1ذٚذ خٍ ً١اٌثذرٔ ،طاق زز٠ح اٌماػ ٟاٌدٕائ ٟف ٟذى ٓ٠ٛلٕاػرٗ اٌٛخذأ١حِ ،دٍح اٌشز٠ؼح ٚاٌمأ ،ْٛاٌؼذد اٌسادٞ
ٚاٌؼشز ،2004 ،ٓ٠ص .340
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ك خبلصة القكؿ ك مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو في الفصل األكؿ نصل إلى أف القرائف
القضائية تحتل مرتبة جد ميمة بيف كسائل اإلثبات األخرى فيي أحد الدعامات األساسية
لتحقيق العدالة الجنائية.
فالقرائف القضائية فيي عممية استنتاجية يقكـ بيا القاضي الجزائي قصد الكصل إلى حدكث
كاقعة معينة مف خبلؿ مبلبسات ك كقائع تحيط بقضية أك مسألة ما ك عبلقتيا ك مطابقتيا
بكقائع أخرى متى كاف ىذا االستنتاج منطقيا يتناسب مع المنطق.
ك القرينة القضائية تتميز عف باقي القرائف األخرى لما تتصف بو مف خصائص تجعميا
تحتل مكانة جد ميمة بيف عناصر اإلثبات الجزائي األخرى.
ك نجد أيضا أف القاضي الجزائي يتمتع بحرية كبيرة في مجاؿ اإلثبات الجنائي مف خبلؿ
إعماؿ مبدأ اإلقتناع الشخص في اإلثبات ك خاصة القرائف القضائية التي تدخل في تككيف
قناعتو عند نظره في الدعكى المطركحة أمامو ك الفصل فييا ك بناء حكمو ك ق ارراتو.
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الفصل الثاني :حجية القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي و تقدير قيمتها
القانونية
تحظى القرائف القضائية بأىمية كبرى في مجاؿ اإلثبات الجزائي فميا قيمة كبيرة في تعزيز
أدلة اإلثبات التي يستند إلييا القاضي في تكويف حكمو ،بل إف ىذه القرائف كثي ار ما تكوف
ىي المعيار الذي يوازي بو القاضي بيف األدلة المختمفة
وسنحاوؿ التعرؼ عمى ذلؾ مف خالؿ الفصل الثاني الذي قسمناه إلى المباحث
التالية.
المبحث األول :حجية العمل بالقرائف القضائية في القانوف الجزائي.
المبحث الثاني :تقدير قيمة القرائف القضائية بالنسبة لبقية وسائل اإلثبات األخرى.
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المبحث األول :حجية العمل بالقرائن القضائية في القانون الجزائي
سنحاوؿ في ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو إلى ثالثة مطالب التطرؽ في المطمب
األوؿ لسمطة القاضي الجزائي في إستنباط وتقدير القرينة القضائية ،ثـ نتناوؿ موقف الفقو
مف اإلثبات بالقرائف القضائية في المطمب الثاني ولموقف القضاء الجزائي مف اإلثبات
بالقرائف القضائية في المطمب الثالث.

المطمب األول :سمطة القاضي الجزائي في إستنباط وتقدير القرينة القضائية
لمقاضي الجزائي الحرية الكاممة في تقدير واستنباط القرائف القضائية ،فالمشرع يقضي
في ىذا الصدى بأنو "يترؾ لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لـ يقررىا القانوف"

()1

فالسمطة التقديرية لمقاضي في تقرير القرائف القضائية يمارسيا في مرحمتيف متعاقبتيف يمر بيا
تقديره لمقرينة القضائية وىما:
الفرع األول :المرحمة األولى التي يبدأ فييا القاضي بالتحقق فيما إذا كانت واقعة معينة تعد
ثابتة في الدعوى ،ولمقاضي في ذلؾ السمطة التقديرية ،فيو ال يتقيد بأف تكوف ىذه الواقعة
مستمدة مف أوراؽ في الدعوى أو مف أوراؽ أخرى خارجة عنيا ،كتحقيق أجري في دعوى
أخرى أو أماـ جية ،كما ال يتقيد القاضي بقيود اإلثبات العادية في تقديره لما كانت تمؾ

( - )1ػثذ انحًٍذ انشىارتً ،يزجغ ساتك ،ص .18
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الواقعة تعد ثابتة في الدعوى ،فمو أف يعتبرىا واقعة شيد بيا شاىد وىي ثابتة بالرغـ أنو أدلى
بشيادتو أماـ الخبير دوف أف يحمف اليميف ما داـ القاضي قد إقتنع بشيادتو.
الفرع الثاني :و ىي المرحمة الثانية التي ينتقل فييا القاضي إلى تقدير الواقعة التي اعتبرىا
ثابتة و ترجح قياـ الواقعة المسببة لألثر القانوني المتنازع فيو ،ولمقاضي سمطة تقديرية واسعة
في ذلؾ ،فقد يقيـ مف واقعة واحدة قرينة عمى قياـ الواقعة محل النزاع وقد يرفض أف يقيـ مف
عدة وقائع يسوقيا أحد الخصوـ قرينة عمى ذلؾ ،وليس لممحكمة العميا رقابة عمى ما يقدره
القاضي ما دامت القرينة التي أقاميا مقبولة عقال.

()1

فالقرائف القضائية متروكة لتقدير القاضي ولو أف يستنتج اإلدانة أو البراءة مف أي
ظرؼ مف ظروؼ الدعوى ،وىذا ما عبرت عنو محكمة النقض بقوليا "،أف قضاءىا قد
استقر عمى أف لمحكمة الموضوع أف تأخذ بالدليل المباشر وغير المباشر مف أي مواطف تراه
ما داـ لو أصل ثابت في الدعوى وليا أف تأخذ بالقرائف وتستخمصيا مف الوقائع المطروحة
عمييا بغير رقابة مف المحكمة العميا ما داـ استخالصيا سائغا عقال ومستمدا مف وقائع ثابتة
إطمأف ليا ،فال جناح عمى المحكمة في حكميا المطعوف فيو إذا عولت عمى بعض القرائف
وعمى أقواؿ سمعت عمى سبيل االستدالؿ وبغير حذؼ".

()2

( - )1انغىثً تٍ يهحح ،لىاػذ وغزق اإلثثاخ ويثاشزذها فً انُظاو انماَىًَ  ،غ ، 1انذٌىاٌ انىغًُ نألشغال انرزتىٌح ،
انجشائز  ،2001 ،ص .101
( - )2دمحم أحًذ يحًىد  ،يزجغ ساتك ،ص .32
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واف لمقاضي سمطة تقديرية واسعة في استنباط القرائف القضائية ،فمو السمطة المطمقة
في اختيار أية واقعة ثابتة في الدعوى لكي يستنبط منيا القرينة القضائية كما أنو حر في
تكويف اقتناعو ،فقد يقتنع بطريقة واحدة قوية الداللة ،وقد ال يقتنع بقرائف متعددة حقيقية
الداللة ،وقد يستنبط القاضي القرينة القضائية مف وقائع خارج الدعوى كأقواؿ الشيود الذيف

سمعوا في دعوى أخرى طالما كانت مقدمة في الدعوى المطروحة أمامو .

() 1

كما أنو مف الممكف أف يستمد القاضي القرينة مف وقائع لـ تحصل بيف مف في
الخصومة ،فإذا إدعى شخص أنو مالؾ لقطعة أرض بمقتضى عقود قديمة ،قدـ خصمو
خريطة مساحية يبيف فييا أف ىذه األرض كانت ممموكة لمحكومة ،كاف لمقاضي أف يستنبط
مف ىذه الخريطة قرينة عمى كذب المدعي في إدعائو الممكية عمى أنو ينبغي بطبيعة الحاؿ
أف يراعي حق الخصومة في االطالع عمى ما يقدـ مف أدلة وتقيدىا ،ويراعي أف أحكاـ
المحاكـ بالنسبة التساع سمطة القاضي في استنباط القرائف ،كثيرة جدا ويمكف الرجوع
()2

إلييا.

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ حاالت استثنائية ال يجوز فييا لمقاضي االستناد إلى
القرائف كوسيمة لإلثبات مثل :حالة إثبات جريمة الزناء إذ أف القانوف قد حدد عمى سبيل
الحصر األدلة التي تثبت بيا ىذه الجريمة.

( - )1ػثذ هللا ػهً فهذ انؼجًً ،يزجغ ساتك ،ص .73
( - )2ػثذ انحًٍذ انشىارتً ،يزجغ ساتك ،ص .19
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فا لمقاضي الجزائي حرية واسعة في تقدير عناصر اإلثبات كما نصت عميو المادة
 213مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،وذلؾ رغـ اإلستثناءات المحدودة التي يتدخل أثنائيا
المشرع محددا القيمة الثبوتية لمدليل ،ومف جية أخرى فإف خضوع كل القرائف لتقدير القاضي
يدؿ عمى أف القانوف يضع جميع األدلة عمى قدـ المساواة وال يفضل واحد منيا عمى غيرىا،
بحيث لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمتفرقة التي كانت سائدة في القديـ بيف األدلة الطبيعية واألدلة
االصطناعية ،ىذه األخيرة التي كاف يقصد بيا القرائف والتي تستخمص مف طرؼ القاضي
عف طريق العقل والمنطق ،أما األدلة الطبيعية فإنيا تستنتج بمالحظة الحواس كشيادة
الشيود والمحررات ...الخ.
إف القرائف القضائية بإعتبراىا أدلة اصطناعية لـ تكف ليا نفس القيمة في اإلثبات
بالنسبة لألدلة األخرى ،أما في القوانيف المعاصرة ،فإف كل األدلة تخضع لحرية القاضي
وتقديرييا بما يمميو عميو ضميره واقتناعو الشخصي في كل سيادة مبدأ اإلقتناع الشخصي.

()1

وما يمكف استنتاجو أف القرائف القضائية ىي مف طرؽ اإلثبات األصمية في المواد
الجنائية وسمطة القاضي في التعامل معيا و تقديرىا كفمو لو المشرع ،حيث أف لمقاضي
السمطة الكاممة ،في تقدير القرائف القضائية وفقا لمبدأ اإلقتناع الشخصي الذي ال رقابة عميو
إال رقابة الضمير ووجداف القاضي الذي يسيره في تحديد مدى تقديره لمقرينة القضائية

( - )1يؼاش ػمىًَ ،يىسى أيزجخفٍه ،دور انمزٌُح فً اإلثثاخ انجُائً ،يذكزج نٍُم شهادج انهٍساَس فً ػهىو انماَىٍَح و
اإلدارٌح ،كهٍح انحمىق وانؼهىو انسٍاسٍح ،جايؼح دمحم تىظٍاف انًسٍهح ،2005 ،ص. 52
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وظروفيا ولـ يحد المشرع مف سمطة القاضي في تقديره لمقرائف إال في بعض الحاالت
القانونية الواردة حص ار في القانوف والتي ال يمكف إثبات عكسيا .
وخالصة القوؿ :أف االقتناع ىو حالة ذىنية تمتاز بكونيا ذو خاصية لتفاعل ضمير
القاضي عند تقديره لألمور فاالقتناع يعبر عف ذاتية وشخصية القاضي.

()1

المطمب الثاني :موقف الفقو من اإلثبات بالقرائن القضائية
اختمف فقياء القانوف الجنائي في إمكانية اإلعتماد عمى القرائف القضائية في المواد
الجنائية ويمكف إرجاع ىذا االختالؼ إلى ثالثة إتجاىات عمى النحو التالي:
الفرع األول :اإلتجاه المعتمد عمى القرائن القضائية
يرى أنصار ىذا االتجاه أف القرائف القضائية ىي مف طرؽ اإلثبات األصمية في المواد
الجنائية فيي دليل إثبات قائـ بذاتو ،وقد استدؿ أنصار ىذا االتجاه:
 -1أف مبدأ االقتناع القضائي يخوؿ لمقاضي أف يستمد اقتناعو مف أي دليل ،فال وجود
لدليل يحظر عمى القاضي أف يستمد اقتناعو منو ،فإذا كاف مقتنعا بداللة قرينة معينة وتوافر
فييا الشروط المتطمبة في الدليل القانوني فال سند مف القانوف لحرمانو مف االعتماد عمى
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الداللة المستخمصة منيا ،وىذه القاعدة مقدرة في القانوف المدني ،فينبغي تقديرىا في
اإلجراءات الجنائية مف باب أولي.

()1

وعميو يمكف القوؿ أف القاضي عند اعتماده عمى القرائف القضائية ال يتقيد بعدد معيف
أـ بكثرتيا أو قمتيا ،فيمكنو االعتماد عمى قرينة واحدة إذا إقتنع بداللتيا وفي ىذا السياؽ
يقوؿ الفقيو "بوانيي" إف قرينة واحدة يمكف أف تكوف قاطعة ،بينما ال يمكف في حاالت أخرى
اإلعتماد عمى ثالث أو أربع قرائف نظ ار لعدـ توافرىا عمى أي قوة في اإلثبات ،واف الشخص
الذي لو المقدرة في الحسـ في ىذه المسألة ىو الذي ينظر القضية مطروحة أمامو بما يمميو
عميو ضميره واقتناعو الشخصي.

()2

 -2أف لمقرينة قوة واضحة في اإلثبات ،ويتضح ذلؾ مف خطوات عمل القاضي ،حينيا
يستمد اقتناعو مف القرينة حيث يمر بخطوات ثالث:
أ -أنو يتطمب إثباتا كامال لمواقعة التي تستمد القرينة منيا.
ب -أنو يستظير عالقة نسبية منطقية بيف ىذه الواقعة وبيف الواقعة األخرى التي يراد
إثباتيا .
جػ -أنو إذا كانت في الدعوى أدلة أخرى كالشيادة أو اإلعتراؼ فإنو يتحرى مدى
االتساؽ بينيما وبيف القرينة ،فإذا تبيف لو ذلؾ االتساؽ فال شؾ بعد ذلؾ في داللة القرينة .
( - )1ػثذ انًطهة حسٍ شحاذه ،يزجغ ساتك ،ص .82-81
( - )2يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .216
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د -أف القرينة استنتاج عمى سبيل الجزـ واليقيف ومف ثـ ساغ أف تستند إلييا اإلدانة.
ىػ -أنو مف المقرر أف لمحكمة الموضوع أف تستنبط مف الواقع والقرائف ما تراه مؤديا عقال
إلى النتيجة التي انتيت إلييا ،فيي ليست مطالبة بأف ال تأخذ إال باألدلة المباشرة وليا أف
تستخمص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانيا بطريق االستنتاج ،ما داـ ذلؾ سميما و
متفقا مع حكـ العقل والمنطق.

()1

فأصاحب ىذا االتجاه يروف بضرورة االعتماد عمى القرائف القضائية في اإلثبات وذلؾ
لما تكتسبو القرينة مف قوة في اإلثبات لدرجة جعمت مف األستاذ "غارو" يقوؿ ( :إف القاضي
يعيش ويتحرؾ في جو مف القرائف) وعميو حسب أنصار ىذا االتجاه فإف القرائف القضائية
تعتبر الوسيمة الوحيدة المعوؿ عمييا في الوصوؿ إلى إظيار الحقيقة.
الفرع الثاني :االتجاه المتحفظ نحو القرائن القضائية
يرى أصحاب ىذا االتجاه بأنو ال يجوز االستناد عمى القرائف القضائية وحدىا في
اإلدانة ،ويعتمدوف في ذلؾ عمى جعمو مف المبررات التي ىي بمثابة انتقادات يوجيونيا
لعنصري القرينة القضائية الموضوعي والذاتي كاآلتي:
 -1بالنسبة لمعنصر الموضوعي والمتمثل في الدالئل فإذا كانت تعبر عف أحداث صامتة
وال تعرؼ الكذب فإنيا قد تكوف ممفقة ومصطنعة بقصد التضميل والمغالطة.

( - )1ػثذ انًطهة حسٍ شحاذه ،يزجغ ساتك ،ص .82
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 -2بالنسبة لمعنصر الذاتي وىو اقتناع القاضي فإف ىذا األخير كثي ار ما تكوف استنتاجاتو
خاطئة اعتمادا عمى الدالئل وبالتالي فالقرائف القضائية التي يصل إلييا ال يمكف أف يعوؿ
عمييا في الوصوؿ إلى الحقيقة الحتماؿ الخطأ في االستنتاج.
وطبقا لذلؾ فأصحاب ىذا االتجاه يروف بأنو ال يمكف الركوف واالعتماد عمى القرائف
القضائية ،فيي ال ترقى إلى مرتبة الدليل ،وبالتالي ال يجوز االستناد عمييا وحدىا في
()1

اإلدانة.

الفرع الثالث :االتجاه األقل تحفظا نحو القرائن القضائية
يرى أنصار ىذا االتجاه وىـ أقل تحفظا مف سابقييـ بأنو ال يجوز االستناد عمى
القرينة القضائية الواحدة في اإلثبات ،بل يمكف االعتماد عمى مجموعة مف القرائف القضائية
إذا وجدت وحسب ىذا االتجاه فالقاضي ال يجوز لو أف يعتمد في إصدار حكمو عمى قرينة
واحدة ،وذلؾ ألنيا طريقة غير مباشرة لإلثبات وأنيا تعتمد عمى القدرة البشرية في
اإلستخالص واالستنتاج.

()2

وفي ىذا اإلطار يرى الدكتور "مأموف محمود سالمة" بأف(:القدرة البشرية مازالت
عاجزة عف القطع واليقيف حينما تستخمص واقعة مجيولة مف أخرى معمومة إذ أف افتراض

( - )1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .210
( - )2ػثذ انًطهة حسٍ شحاذه ،يزجغ ساتك.83 ،
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الخطأ في االستنتاج قائـ ولو بنسبة تكاد ال تذكر ،ومجرد وجود ىذا االفتراض يحوؿ دوف
االستناد إلييا وحدىا في الحكـ).

()1

فيذا االفتراض ال يسوغ لممحكمة االستناد عمى القرينة القضائية وحدىا في إطار
حكميا ،أما إذا اجتمعت عدة قرائف وكانت منسقة مع بعضيا فإنيا تكوف حينئذ متساندة
ويصح لمقاضي أف يستند إلييا مجتمعة في إصدار حكمو في الدعوى المطروحة أمامو ،وقد
اشترط أنصار ىذا االتجاه لإلستناد إلى القرائف المتعددة شرطيف:
 -1الشرط األول :أف تكوف القرائف جميعيا التي استندت إلييا المحكمة تؤدي إلى
استخالص الواقعة المجيولة وفقا لمقتضيات العقل والمنطق ،بمعنى أف يكوف ىناؾ توافق
في النتائج التي تؤدي إلييا.
 -2الشرط الثاني :أنو ال يجوز أف تكوف القرائف مستفادة مف السموؾ الخاص بالمتيـ
باعتبار أف المتيـ عند التحقيق معو و محاكمتو يمزـ أف يكفل لو الحرية التامة في دفاعو،
فال يجوز لممحكمة أف تستخمص مف ىروب المتيـ أثناء التحقيق أو عدـ حضوره في الجمسة
رغـ تكميفو بالحضور قرينة عمى ارتكاب الواقعة المنسوبة إليو.

()2

اعتمادا عمى المبررات السابقة نجد أف أغمبية الفقياء يروف في القرائف القضائية مف
طرؽ اإلثبات األصمية في الميداف الجنائي والتي يمكف االعتماد عمييا وحدىا.

( -)1يأيىٌ ساليح ،اإلجزاءاخ انجُائٍح فً انرشزٌغ انًصزي ،غ ، 1دار انفكز ،انؼزتً ،،يصز ،1977ج ،2ص.215
( - )2يأيىٌ ساليحَ ،فس انًزجغ ،ص .216
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المطمب الثالث :موقف القضاء الجزائي من اإلثبات بالقرائن القضائية
إف القضاء ىو مصدر القرائف والعنصر المكوف ليا عف طريق استنتاجيا مف طرؼ
القضاة الذي يفصموف في القضايا المختمفة التي تطرح أماميـ بناء عمى الدالئل المختمفة
التي يالحظونيا مف خالؿ وقائع تمؾ القضايا ،وقد أبرز االجتياد القضائي موقفو مف القرائف
القضائية مف خالؿ الق اررات التي أصدرتيا محكمة النقض المصري والفرنسية والتي أبدت
مف خالليا أىمية القرائف القضائية في اإلثبات الجنائي كما يمي:
فمقد قضت محكمة النقض في حكـ ليا بأف "القرائف مف طرؽ اإلثبات األصمية في
المواد الجنائية فممقاضي أف يعتمد عمييا دوف غيرىا ،وال يصح اإلعتراض عمى الرأي
المستخمص منيا ما داـ سائغا و مقبوال".

()1

وفي قرار ثاني أكدت محكمة النقض المصرية ىذا الرأي بقوليا إف القانوف قد منح
القاضي في المسائل الجنائية سمطة واسعة وحرية كاممة في سبيل تقصي ثبوت الجرائـ أو
عدـ ثبوتيا والوقوؼ عمى حقيقة عالقة المتيميف ومقدار اتصاليـ بيا ففتح لو باب اإلثبات
عمى مصراعيو ،يختار مف كل طرقو ما يراه موصال لمكشف عف الحقيقة ويزف قوة اإلثبات
المستمدة مف كل عنصر بمحض وجدانو ،فيأخذ بما تطمئف إليو عقيدتو ويطرح ما ال ترتاح
إليو غير ممزـ بأف يسترشد في قضائو بقرائف معينة بل لو مطمق الحرية في تقدير ما يعرض
عميو منيا ووزف قوتو التدليمية في كل حالة حسبما يستفاد مف وقائع كل دعوى وظروفيا،
( -)1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .216
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بغيتو الحقيقة ينشدىا إف وجدىا ،والقاضي مطالب إال بأف يبيف في حكمو العناصر التي
استمد منيا رأيو واألسانيد التي يبنى عمييا قضاءه وذلؾ فقط لمتحقق مما إذا كاف ما اعتمد
عميو مف شأنو أف يؤدي عقال إلى النتيجة التي خمص ىو إلييا ،عمى شرط أف يكوف ذلؾ
كمو مما عرض عمى بساط البحث أمامو بالجمسة وقد امتنعت مجادلة القاضي في تقدير قوة
الدليل وكفايتو في اإلثبات.

()1

وقالت أيضا أف القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائو باألخذ بدليل معيف
أو بقرينة خاصة ،بل ىو يحكـ بما إطمأف إليو مف أي عنصر مف عناصر الدعوى وظروفيا
المعروضة عميو ،إذف فال تتريب عميو إذ اعتمد في قضائو عمى أقواؿ المجني عميو الذي لـ
يحمف اليميف القانونية إحداثو منو ،ما داـ ىو قد قدر ىذه األقواؿ واطمأنت عقيدتو إلى
()2

صدقيا ".

يتضح لنا مف خالؿ األحكاـ السابقة بأف محكمة النقض تعتبر القرائف القضائية دليل
إثبات قائما بذاتو.
ومف أمثمة ما قضت بو محكمة النقض في ىذا الشأف:
 -قضت بأف وجود آثار المخدر بجيب المتيـ يكفي لمداللة عمى اإلحراز.

( -)1سؼٍذ أحًذ شؼهح ،لعاء انُمط فً األدنح انجُائٍح  ،ج ، 1دار انكرة انماَىٍَح ،يصز  ،2005ص .10
( -)2سؼٍذ أحًذ شؼهحَ ،فس انًزجغ ،ص .11-10
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 قضت أيضا بأف ضبط ورقة مع الميتـ بيا رائحة األفيوف ىو قرينة عمى ارتكابولجريمة إحراز مخدر عمى إعتبار أف الورقة ال بد أنو كاف بيا مادة األفيوف.
 وفي حكـ آخر قضت بأف الدليل المستمد مف تطابق البصمات ىو دليل مادي لوقيمتو وقوتو االستداللية القائمة عمى أسس عممية و فنية.
مما سبق يتضح لنا أف محكمة النقض اعتبرت القرينة القضائية دليال كامال يصح
اإلستناد إليو والتعويل عميو في المواد الجنائية.

()1

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري مف القرائف القضائية :لـ يتطرؽ قانوف اإلجراءات
الجزائية الجزائري إلى ذكر القرائف القضائية عمى عكس ما فعل المشرع في القانوف المدني
حيث أفرد ليا فصال كامال وىذا في الباب السادس مف القانوف المدني والمتعمق بإثبات
االلتزاـ في المواد  337إلى .341
غير أنو وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري وبتأمل المواد المتعمقة
بقواعد اإلثبات الجزائي ،نجد أف المشرع الجزائري يعتبر القرائف القضائية مثل سائر عناصر
اإلثبات األخرى متروكة لحرية القاضي طبقا لمبدأ حرية القاضي في اإلثبات عف طريق
إقتناعو الشخصي ،ويستشف ذلؾ ضمنيا مف خالؿ نص المادة  212والتي تنص عمى أنو
"يجوز إثبات الجرائـ بأي طريقة مف طرؽ اإلثبات ماعدا األحواؿ التي ينص فييا القانوف
عمى غير ذلؾ ،ولمقاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو الخاص".
( -)1ػثذ انًطهة حسٍ شحاذح  ،يزجغ ساتك ،ص .85
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كما يستشف ذلؾ أيضا مف نص المادة

 213مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي

تنص عمى أنو" :االعتراؼ شأنو كشأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية تقدير القاضي"

()1

تستنتج مف وسائل اإلثبات شأنيا في ذلؾ شأف وسائل اإلثبات األخرى وىي ال تقل
أىمية عنيا ويتجمى ذلؾ في ثالثة نواحي ىي:
* حرية القاضي في اإلستعانة بجميع وسائل اإلثبات.
* حرية القاضي في تقدير جميع عناصر اإلثبات.
* شمولية حالة االستثناء الواردة في نص المادة  212وعدـ قصرىا عمى مسائل معينة،
فالقاضي ممزـ في االستثناءات أف ال يستعيف إال بالوسائل المحددة قانونا.

() 2

ولـ يخرج إجتياد المحكمة العميا عف إعتبار القرائف القضائية وسيمة مف وسائل
اإلثبات حيث قضت "يكفي لقناعتيا وتكويف عقيدتيا وىي غير ممزمة بأف تسترشد في
قضائيا بقرائف معينة بأف ليا مطمق الحرية في تكويف عقيدتيا وقناعتيا بأية بينة أو قرينة
يرتاح إلييا ضميرىا ،ويؤدي إلى النتيجة التي اتجيت إلييا بمنطق سائغ وسيتـ كما ىو

( -)1دمحم غٍة ػًىر ،اإلثثاخ انجشائً تانمزائٍ انمعائٍح تٍٍ انشزٌؼح وانماَىٌ ،يمال يُشىر ػهى يىلغ االَرزَد.
نىحظ ٌىو  2014/05/19ػهى انساػح www.univ-chlef.dz 13:00
( -)2دمحم غٍة ػًىرَ ،فس انًزجغ.
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الشأف في واقعة الحاؿ ،األمر الذي يجعل النفي عمى الحكـ مف ىذه الناحية مجرد محاولة
موضوعية في تقدير الدليل".

()1

وقضت كذلؾ أنو إستقر القضاء بشأف وسائل اإلثبات أف لممحكمة الجزائية حرية
تقدير وسائل اإلثبات التي اقتنعت بيا واطمأنت إلييا في نطاؽ اجتيادىا المطمق ،وليا أف
تستند إلى أية حجة لـ يستبعدىا القانوف " ال مانع عند انعداـ الدليل القاطع مف استقراء
الوقائع واستخالص الدليل مف المناقشات التي تدور في الجمسة".

المبحث الثاني :تقدير القرائن القضائية بالنسبة لوسائل اإلثبات األألرر
سنعالج ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو إلى مطمبيف ،ففي المطمب األوؿ نتعرض إلى
دور القرينة القضائية بالنسبة لبقية وسائل اإلثبات األخرى ،ثـ نعالج في المطمب الثاني تقييـ
دور القرائف القضائية في مجاؿ اإلثبات الجزائي.

المطمب األول :دور القرينة القضائية بالنسبة لبقية وسائل اإلثبات
يبرز دور القرائف المعززة لبقية وسائل اإلثبات المتمثمة بصفة أساسية في االعتراؼ،
وشيادة الشيود ،واستجواب المتيـ وأخي ار في المعاينة والخبرة.

( - )1انؼزتً شحػ ػثذ انمادر ،يزجغ ساتك ،ص .197
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الفرع األول :القرائن القضائية واالعتراف
يقصد باالعتراؼ بأنو قوؿ صادر عف المتيـ يقر فيو بصحة نسب التيمة إليو،
واإلعتراؼ المقصود كدليل إلثبات الدعوى ىو االعتراؼ القضائي أي القوؿ الذي يصدر عف
المتيـ أماـ إحدى الجيات القضائية ،كالمحكمة أو قضاء التحقيق.

()1

وىناؾ االعتراؼ غير القضائي الذي يصدر خارج مجمس القضاء ويكوف إما مدونا
في محضر أو ورقة التي تخضع كغيرىا مف المستندات لتقدير القاضي ،واما أف يكوف شفييا
أي حاصال أماـ الشيود ومثل ىذا االعتراؼ ال يكتسب أىمية االعتراؼ القضائي ،ولكف
قيمتو تتوقف عمى الثقة في السمطة التي حدث أماميا االعتراؼ أو شيادة مف مصدر أماميـ
أو قيمة الورقة التي دوف بيا.

()2

ويشترط لصحة اإلعتراؼ:
 -1أف يكوف صاد ار عف إدرادة حرة وبدوف إكراه أو ضغط أو وعد أو وعيد.
 -2أف يكوف االعتراؼ واضحا و مقبوال عقال وال يقبل التأويل والتفسير.
 -3أف ال يتعارض االعتراؼ مع حقائق ووقائع ثابتة في الدعوة.
 -4أف يدوف االعتراؼ مف قبل قاضي التحقيق.

()3

واالعتراؼ في القانوف الجزائري كجميع عناصر اإلثبات متروؾ لحرية تقدير القاضي حسب
المادة  213مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،فميس معنى اعتراؼ المتيـ بالتيمة المنسوبة إليو

( - )1إًٌاٌ دمحم ػهً انجاتزيٌ ،مٍٍ انماظً انجُائً دراسح يمارَح فً انمىاٍٍَ انًصزٌح اإليارذٍح وانذول انؼزتٍح
واألجُثٍح ،غ ،1يُشأج انًؼارف ،يصز  ،2005ص .467
( - )2أحًذ شىلً انشهماًَ ،يزجغ ساتك ،ص .445
( - )3دمحم يهحاٌ انذٌهًً ،االػرزاف فً دور انرحمٍك ،ذارٌخ االغالع  - 2014/05/05:سا 18:30
http://www.iraqja.ia/view.1859
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أف تكوف المحكمة ممزمة بالحكـ باإلدانة ،بل يتعيف عمييا أف تبحث في سالمتو وصحتو،
وىي في ذلؾ ال تخضع لرقابة محكمة النقض.

()1

ويمكف لمحكمة الموضوع أف تجزئ ىذا االعتراؼ وتأخذ منو ما تطمئف إليو وتطرح
ما عدا ذلؾ ،فقد ذىبت محكمة النقض إلى ىذا وقضت ":بأف االعتراؼ في المسائل الجنائية
ال يخرج عف كونو عنص ار مف عناصر الدعوى التي تممؾ محكمة الموضوع كامل الحرية في
تقدير حجيتيا وقيمتيا التدليمية عمى المعترؼ ،فميا أف تجزئ ىذا االعتراؼ وتأخذ منو ما
تطمئف إلى صدقو وتطرح سواه مما ال تثق بو ،دوف أف تكوف ممزمة ببياف عمة ذلؾ ،كما ال
يمزـ في االعتراؼ أف يرد عمى الواقعة بكافة تفاصيميا ،بل يكفي أف يرد عمى وقائع تستنتج
المحكمة منيا ومف باقي عناصرىا الدعوى بكافة الممكنات العقمية واالستنتاجية القتراؼ
الجاني لمجريمة

()2

 ،إف قاضي الموضوع عندما يعترؼ أمامو المتيـ بإرتكاب الجريمة

المتابع عنيا ال يكتفي بذلؾ بل عميو مناقشتو وسماع التفاصيل الكاممة بدقة مع تحميل
الوقائع وتشريحيا ،فإذا اعترؼ المتيـ مثال بإرتكابو لجريمة قتل بواسطة سالح ناري تـ
إخفائو في مكاف معيف فإنو ال بد مف القياـ بالمعاينات مع ضبط السالح وفحصو عف طريق
الخبرة لمتأكد مف استعمالو في الجريمة ،إف جميع القرائف المستخمصة مف مناقشة مختمف
ظروؼ ومالبسات القضية تجعل مف االعتراؼ الصادر أف يكوف حقيقيا ،صادقا ومقنعا،
لذلؾ فإف القرائف يمكف أف تؤكد وتنفي إعترافات المتيـ عمى الوجو الذي يتفق مع الحقيقة
( - )1أحًذ شىلً انشهماًَ ،يزجغ ساتك ،ص .447
( - )2هشاو انجًٍهً ،يزجغ ساتك ،ص .69
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وفقا لمتصور المنطقي والذي يقاـ عمى أساس إفتراض المقدمات والوصوؿ إلى نتائج تتفق
معيا دوف تناقض ،ولممحكمة المختصة أف تأخذ باإلعتراؼ الصادر مف المتيـ في أي
مرحمة مف مراحل الدعوى ،سواء كاف ىذا االعتراؼ قد تـ في محضر ضبط الواقعة أو
تحقيق إداري ،وأف المحكمة ضمتو لمدعوى أو التحقيق الذي قامت بو النيابة العامة ،حتى لو
عدؿ المتيـ عف ذلؾ بالجمسة.

()1

كما أف القاضي وىو يستمع لممتيـ أثناء إدالئو بتصريحاتو و مناقشتو في ذلؾ يمكف
أف يالحظ أف المتيـ مف خالؿ مالمحو و نبرات صوتو وحركاتو وحالتو النفسية أف يستنتج
مف كل ذلؾ قرائف تفند أو تدعـ االعترافات ،وال يقتصر ذلؾ عمى المتيميف فقط ،ويمكف
مالحظة ذلؾ بالنسبة لمشيود.

()2

الفرع الثاني :القرائن القضائية والشهادة
تعتبر الشيادة وسيمة مف وسائل اإلثبات ،بل ىي عماد اإلثبات ألنيا تقع في أكثر
األوقات عمى وقائع مادية ال تثب في مستندات ،وليس الشأف في المسائل الجزائية كالشأف
في المسائل المدنية التي تحصل غالبا بناءا عمى إتفاؽ بيف الخصوـ يدرج في محرر.

( -)1يسؼىد ستذج  ،يزجغ ساتك ،ص .195
( - )2يسؼىد ستذج َ ،فس انًزجغ ،ص .196
( - )3ػثذ انمادر انؼزتً شحػ ،يزجغ ساتك ،ص .99
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تعد الشيادة مف أدلة اإلثبات الجزائي ذات األىمية البالغة وىذا بالنظر إلى إتساع
المسائل التي يمكف تقديـ شيادة بخصوصيا ،ذلؾ أنو مف النادر أف ال نجد شيودا في ممف
()1

قضية ما ،في حيف أنو قد يخمو الممف تماما مف أدلة اإلثبات األخرى .

والشيادة ىي إثبات واقعة معينة مف خالؿ ما يقولو أحد األشخاص عما شاىده أو
سمعو أو أدركو بحواسو مف ىذه الواقعة بطريقة مباشرة ،وتعرؼ أيضا عمى أنيا :تقرير
يصدر عف شخص في شأف واقعة عاينيا بحواسو عف طريق السمع أو البصر ،وىي دليل
شفوي يدلي بو شفويا أماـ السمطة المختصة.
مف خالؿ ما جاء في التعريفيف فإف المقصود بالشيادة (شيادة الشيود) ىي تمؾ
المعمومات التي يقدميا شخص أو أشخاص إلى السمطة المعنية ،سواء سمطة التحقيق أو
أماـ المحكمة.
وقد نص عمييا المشرع الجزائري في المواد مف

 220إلى  230مف قانوف اإلجراءات

الجزائية حوؿ سماع شيادة الشيود أماـ قاضي التحقيق ،فنظميا المشرع في المواد مف

88

إلى  99وأيضا في المادتيف 542و 543مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،وعميو فالشيادة تدؿ
عمى واقعة ذات أىمية قانونية.

- michele pourerassat,droite de procédure pénale 1ére ed, p.u.f. paris, 2001, p 397.
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وىي تدؿ عمى وقوع الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ في اإلطار الجزائي،

()1

فالشيادة ىي

تصريحات صادرة مف الغير أي مف شخص غير طرؼ رسمي في الدعوى الجنائية.

()2

والشيادة كغيرىا مف األدلة تخضع في تقدير قيمتيا في اإلثبات لسمطة المحكمة فمف
المقرر أف وزف أقواؿ الشيود وتقديرييا راجعة إلى محكمة الموضوع التي تنزلو المنزلة التي
تزنيا  ،وتقدرىا التقدير الذي تطمئف إليو ،كما تعد الشيادة حجة مقنعة ،لكنيا غير ممزمة
لمقاضي ،وىو ما أجازتو القوانيف الجنائية مف خالؿ نص المادة

 ،212فا لمقاضي سماع

الشيود ،إال أنو غير ممزـ باألخذ بشيادتيـ ،ولو الحق المطمق بتقدير أقواؿ الشيود واألخذ
بيا كميا أو بعضيا دوف حصر عدد الشيود وصفاتيـ.

()3

وشيادة الشيود ثالثة أنواع ىي الشيادة المباشرة ،والشيادة السماعية والشيادة
بالتسامع ،فاألصل في الشيادة المباشرة أف يقوؿ الشاىد في التحقيق االبتدائي أو النيائي ما
وقع تحت سمعو وبصره مباشرة كمف يشيد واقعة مف الوقائع تحت سمعو وبصره مباشرة كمف
يشيد واقعة مف الوقائع فيروي ما شاىده أو ما وقع مف الغير أمامو ،ومف ثـ فإنو في ىذه
الشيادة المباشرة يجب أف يكوف الشاىد قد عرؼ شخصيا متحقق ما يشيد بو مف حواس ،أما
الشيادة السماعية فيي أف يشيد بما سمعو مف رواية الغير فيشيد مثال :أنو سمع شخصا
يروي واقعة معينة ،وبطبيعة الحاؿ تعتبر الشيادة غير المباشرة أقل مف الشيادة األصمية
()1

- http://www.twitmail.com/fulview/ 76055
)انشهادج انرؼزٌف -األهًٍح -األَىاع) ذارٌخ انذخىل ، 2014/05/06 ،سا 10.05
( – )2دمحم يزواٌَ ،ظاو اإلثثاخ فً انًىاد انجُائٍح فً انماَىٌ انىظؼً انجشائزي ،ج  ، 2د غ  ،دٌىاٌ انًطثىػاخ
انجشائزٌح تٍ ػكُىٌ .1990 ،ص .360
( - )3إًٌاٌ دمحم ػهً انجاتزي ،يزجغ ساتك ،ص .474
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المباشرة ،والقانوف لـ ينص عمى عدـ األخذ بشيادة السماع لذلؾ يمكف القوؿ بأف لمقاضي
أف يأخذ بيا إذا اقتنع بيا اقتناعا تاما.

()1

أما الشيادة بالتسامع فيي تختمف عف الشيادة السماعية المتعمقة بأمر معيف نقال عف
شخص معيف شاىد ىذا األمر بنفسو ،فالشيادة بالتسامع ولو أنيا تتعمق بأمر معيف لكنيا
ليست نقال عف شخص معيف شاىد األمر نفسو ،فيقوؿ الشاىد سمعت كذا وكذا أو أف الناس
قالوا كذا دوف أف يستطع إسنادىا ألشخاص معينيف أما مف حيث قيمتيا كاإلثبات فيي
ضئيمة وال تمقى قبوال في المسائل الجنائية ،واف كاف القضاء يقبميا في المسائل التجارية عمى
سبيل االستئناس أما الفقو اإلسالمي فقبميا في حاالت معينة كشيادة النسب والموت والنكاح
()2

والدخوؿ.

إذا فشيادة الشيود وخاصة شيادة المباشرة يعوؿ عمييا كثي ار في اإلثبات الجنائي نتيجة
لطبيعة الجرائـ ،فالشيود ىـ آذاف المحكمة وعيوبيا ،وألىمية الشيادة والخطوة المترتبة عنيا
في اإلثبات فإف ىناؾ نوع مف الجرائـ يتعمق بالشيادة نفسيا.

()3

وقد نص عمييا المشرع الجزائري في القسـ ،السابع مف الباب الثالث مف قانوف العقوبات
تحت عنواف شيادة الزور واليميف الكاذبة وذلؾ في المواد مف  232إلى .245

( - )1ػثذ انمادر انؼزتً شحػ ،يزجغ ساتك ،ص .101 -100
( - )2ػثذ انمادر انؼزتً شحػَ ،فس انًزجغ  ،ص .102
( - )3يسؼىدج ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .195
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نصت المادة  232مف قانوف العقوبات عمى " كل مف شيد زو ار في مواد الجنايات
فمثال ّ
سواء ضد المتيـ أو لصالحو ،يعاقب بالسجف مف خمس إلى عشر سنوات".....

()1

والشيادة قد تكوف صادقة مطابقة لمحقيقة ،وقد تكوف كاذبة مخالفة لمحقيقة ،وقد تكوف
خاطئة ،ذلؾ ألف ىناؾ عوامل عدة تؤثر في صدؽ الشيادة أو كذبيا فيناؾ العوامل
االجتماعية ،فيناؾ العوامل الذاتية الشخصية التي تتعمق بقدرات الشاىد الذىنية وبالتالي
تؤثر في الشيادة ،ومنياُ :خمق الشاىد وسيرتو ،ومدى تعرضو لإليحاء أو الضعف فالشيادة
كدليل إثبات قد يعترييا الكثير مف أوجو النقص والقصور ،وىنا يأتي دور القرائف القضائية
في تأييد الشيادة بالقرائف.

()2

إف الدور الميـ الذي تقوـ بو القرائف القضائية بالنسبة لمشيادة يتمثل في مساندتيا
وتعزيزىا أو نفيياػ فالقرائف يصفيا القانوف االنجميزي بأنيا أكثر صدقا مف الشيود ،ألف
القرائف القضائية وخاصة المستخمصة مف الدالئل المادية ىي بحق عبارة عف شاىد صامت
ال يعرؼ الكذب والذي يشير بكل حواسو إلى مرتكب الجريمة.
كما أنيا الضوء الذي ينير ضمير القاضي لكشف اآلثار المطموبة مف أجل الوصوؿ إلى
معرفة الحقيقة ،إف حسف تقدير القاضي وتقييمو لمشيادة يستدعي إلمامو بالدراسات النفسية

( - )1اَظز ،انًادج  232يٍ لاَىٌ انؼمىتاخ انجشائزي.
( - )2رائذ صثار ،االٌش تزجاوي ،يزجغ ساتك ،ض .109
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واالجتماعية التي تساعده في الكشف عف الجوانب النفسية الخفية لمشاىد ،ومدى صدقو أو
كذبو.

()1

مثال :إذا قرر الشاىد أنو رأى المتيـ وىو يقتل المجني عميو بسكيف ،ومف ثـ العثور
عمى السكيف في حديقة المتيـ ووجد عمى السكيف بقع دـ بشرية مف نفس فصيمة دـ المجني
عميو ،فإف ذلؾ يعزز أقواؿ الشاىد ويؤكد شيادتو ،وقد تكذب الشيادة بالقرائف وتؤكد مخالفتيا
لمحقيقة ومثاؿ ذلؾ إذا قرر الشاىد أنو رأى المتيـ في الميل أثناء قيامو بارتكاب الجريمة،
وعند فحص بصر الشاىد تبيف أنو مصاب بالعمى  ،وبالتالي عدـ مطابقة شيادتو لمحقيقة
وعميو يمكف القوؿ أف لمشيادة أىمية كبرى في الكشف عف القرائف والقرائف القضائية تبقى
الوسيمة األكثر فعالية في تقدير وتقييـ الشيادة مف طرؼ القاضي.

()2

الفرع الثالث :القرائن القضائية واستجواب المتهم
يعد االستجواب وسيمة استقصاء عمى الحقيقة في اتجاىي اإلثبات والنفي ،إذ أنو
كإجراء مف إجراءات التحقيق ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى الوقوؼ عمى حقيقة التيمة الموجية
لممستجوب.

( - )1يسؼىدج ستذج ،يزجغ ساتك ،ص.196
( - )2رائذ صثار االٌشٌزجاوي ،يزجغ ساتك ،ص .110
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وذلؾ إما بالحصوؿ عمى اعتراؼ منو يؤيدىا أو إلى دفاع منو ينفييا.

()1

ويقصد باالستجواب مواجية المتيـ باالتياـ المسند إليو وباألدلة القائمة قبمو ومناقشتو
بشأنيا تفصيال كي يعترؼ بيا فيؤيدىا أو يفندىا فيدفعيا عف نفسو ،فيو ذو طبيعة مزدوجة
إذ ال ييدؼ فقط إلى جميع األدلة شأف إجراءات التحقيق ولكنو كذلؾ وسيمة لمدفاع ويترتب
عمى ىذه الطبيعة المزدوجة نتائج ىامة فاعتباره مف إجراءات جمع األدلة فإنو متروؾ لتقدير
قاضي التحقيق ليقوـ في أي وقت إباف التحقيق االبتدائي ،بل ويجوز لو أف يمجأ إليو أكثر
مف مرة كمما رأى ذلؾ ضروريا ،وكذلؾ يتعيف أف يتـ االستجواب طبقا لمضمانات واإلجراءات
القانونية.
أما باعتباره وسيمة دفاع فإف القانوف الجزائري يوجو كمما حصل تعرض لممتيـ في شخصو،
فيو واجب قبل األمر بحبس المتيـ احتياطيا" المادة

 ،118وأثر إحضاره تنفيذا ،ألمر

اإلحضار وتقديمو إلى قاضي التحقيق المادة .112

( -)1أتى تكز ثائز ،ظًاَاخ انًرهى فً يزحهح انرحمٍك االترذائً فصم  39االسرجىاب،
ذارٌخ انذخىل  ،2014/005/07 ،سا  / i4098n 7f p1/ 15:30انكرة-http://www.al.eman.com/
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وكذلؾ في خالؿ ثماف وأربعيف ساعة مف اعتقاؿ المتيـ بناء عمى أمر القبض الصادر مف
()1

قاضي التحقيق مادة .121

ويختمف االستجواب عف السؤاؿ إذ أف السؤاؿ يعني مجرد استيضاح المتيـ أمر
جريمتو واالستماع إلى إجابتو ،ومطالبتو بجالء الغموض في أقوالو وال يتضمف مناقشة
تفصيمية أو مواجية بأدلة االتياـ.

()2

ويختمف االستجواب عف باقي إجراءات جمع األدلة في أنو يصدر مف المتيـ نفسو
سواء باالعتراؼ بالجريمة وتقديـ األدلة عمى مفارقتو أو بإقرار األدلة القائمة قبمو لعدـ
استطاعة تنفيذىا إف كاف منك ار ليا .ومتى يبقى االستجواب وسيمة مف الوسائل التي يستطيع
مف خالليا المتيـ دحض التيـ عف نفسو ،ولكي ال يشغل ىذا اإلجراء لمحصوؿ عمى اعتراؼ
غير صحيح مف المتيـ وجب أف يحاط المتيـ بعدد مف الضمانات التي تضمف حريتو
وتساعده في الدفاع عف نفسو وتمنع جية التحقيق مف الضغط عميو لمحصوؿ عمى أقواؿ منو
في غير صالحو في ظروؼ يكوف فييا ىذا األخير مكرىا وبدوف إرادة سميمة.
ويوجب القانوف الجزائري استجواب المتيـ في مرحمة المحاكمة في المادتيف

()3

-224

 300مف قانوف إ.ج ،ولعل أىـ ضمانات االستجواب التي بعضيا يتصل بالسمطة التي تقوـ

( - )1أحًذ شىلً انشهماًَ ،يزجغ ساتك ،ص .225
( - )2فزج ػهىاًَ ههٍم ،يزجغ ساتك ،ص .645
( - )3أتى تكز ثائز ،ظًاَاخ انًرهى فً يزحهح انرحمٍك االترذائً ،يزجغ ساتك ،ص.41
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بو ،والبعض اآلخر موضوع لتمكيف المتيـ مف الدفاع عف نفسو واتاحة الحرية الكافية لو في
إبداء ما يشاء مف أقواؿ.
أوال :بالنسبة لمسمطة المألتصة باالستجواب :لقد وضع المشرع ثقتو بالسمطة القضائية
إلجراء االستجواب.
 -1في مرحمة التحقيق األولى :ليس لمضابطة العدلية في األحواؿ العادية استجواب
المشتبو بو عمى أنو فاعل لمجريمة ،وكل ما ليا مجرد سؤالو واالستماع إلى أقوالو دوف
الدخوؿ معو في مناقشة تفصيمية عمى الواقعة اإلجرامية وأدلتيا.
 -2في مرحمة التحقيق االبتدائي:

مف أىـ خدمات االستجواب أف تقوـ بو جية

قضائية ،فيستطيع قاضي التحقيق استجواب المدعى عميو متى كانت الدعوى قد دخمت في
حوزتو عمى الوجو القانوني.

()1

 -3في مرحمة المحاكمة :تختمف التشريعات في مسألة تخويل المحاكـ سمطة استجواب
المتيـ فالبعض منيا ( االنجميزي والمصري والميبي) جعل مف االستجواب في مرحمة التحقيق
النيائي وسيمة دفاع فقط .فال يجوز استجواب المتيـ إال إذا قتل ذلؾ ،واذا ظير أثناء
المرافعة والمناقشة بعض الوقائع يرى لزوـ تقديـ إيضاحات عنيا مف المتيـ لظيور الحقيقة،
يمفت القاضي نظرة ويرخص لو بتقديـ تمؾ اإليضاحات ،واذا امتنع المتيـ عف اإلجابة أو

( - )1هٍثى انفمً ،االسرجىاب واالػرزاف.
ذارٌخ انذخىل  ،2014/05/07 ،سا - http://www.shaima atalalla.com.17:10
91

الفصل الثاني ..............حجية القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي وتقدير قيمتها القانونية

كانت أقوالو في الجمسة األولى مخالفة ألقوالو في محضر جمع االستدالالت أو محضر
التحقيق ،جاز لممحكمة أف تأمر بتالوة أقوالو األولى.

()1

أما في التشريع الفرنسي فإنو يجيز استجواب المتيـ في جميع المراحل التي تمر بيا
التيمة بما في ذلؾ مرحمة المحاكمة .وقد إنجاز قانوننا إلى ىذا االتجاه فأجاز لممحاكـ عمى
اختالؼ أنواعيا استجواب المدعى عميو لموقوؼ عمى الحقيقة.
ثانيا :ضمانات االستجواب الألاصة بالمتهم :بما أف االستجواب وسيمة تحقيق ودفاع في
آف واحد ،كاف والبد مف مراعاة بعض الضمانات التي تحفظ لممتيـ حق إبدائو ألقوالو بحرية
وىذا يقتضي:
 -1إطالعو عمى التهمة :حتى يتمكف المدعى عميو مف الدفاع عف نفسو وذلؾ قبل
استجوابو وىو ما يجب إتمامو مف قبل المحقق أو مف قبل المحكمة.
 -2دعوة محاميو :بعد أف يطمع قاضي التحقيق المدعى عميو عمى األفعاؿ المنسوبة
إليو ،ويطمب جوابو عنيا وينبيو إلى أف مف حقو أال يجيب إال بحضور محاـ ويدوف ىذا
التنبيو في محضر التحقيق ،فإذا رفض المدعى عميو إقامة محاـ أو لـ يحضر محاميا في
مدة  24ساعة جرى االستجواب بمعزؿ عنو.

( 1هٍثى انفمً ،االسرجىاب واالػرزاف ،يزجغ ساتك.
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 -3عدم جواز الضغط عميو:

فاالستجواب يجب أف يجري بمعزؿ عف كل أشكاؿ

الضغط أو التأثير المادي أو المعنوي عمى إرادة وحرية المدعى عميو واال كاف استجوابا
باطال ،وقد عاقب قانوف العقوبات في المادة

 395منو كل مف ينتزع مف شخص آخر

اعترافا بالقوة لذلؾ يمتنع استجواب المدعى عميو باستخداـ وسائل العنف معو أو عف طريق
التخذير أو التيديد أو تحقيقو اليميف القانونية .
نصت المادة
وقد َ

()1

 100مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائرية عمى أف االستجواب

تقوـ بو سمطة التحقيق المتمثمة أساسا في قاضي التحقيق ومف خالؿ نص المادة يتبيف لنا
ضمانات استجواب المتيـ كما يمي " يتحقق قاضي التحقيق حيف مثوؿ المتيـ لديو ألوؿ مرة
مف ىويتو ،ويحيطو عمما صراحة بكل واقعة مف الوقائع المنسوبة إليو ،وينبيو ألنو حر في
عدـ اإلدالء بأي إقرار ،وينوه عمى ذلؾ التنبيو في المحضر ،فإذا أراد المتيـ أف يدلي بأقواؿ
تمقاىا مف التحقيق عمى الفور .كما ينبغي لمقاضي أف يوجو المتيـ بأف لو الحق في اختيار
محامى عنو ،فإذا لـ يختر لو محاميا عيف لو القاضي محاميا مف تمقاء نفسو ،إذا طمب منو
ذلؾ. "......

()2

إف ىذه المادة تحدد ضمانات لعدـ المساس بحرية المتيـ وعدـ االعتداء عميو،
فالمتيـ حر في أف يعترؼ أو ينكر ،كما أف مف حقو رفض اإلدالء بتصريحاتو أماـ قاضي
التحقيق حتى يحضر محاميو وقاضي التحقيق يتمقى تصريحات المتيـ عند الحضور األوؿ
( - )1هٍثى انفمً ،يزجغ ساتك.
( - )2أحسٍ تىسمٍؼح  ،يزجغ ساتك ،ص .48
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كما ىي بدوف أف يتدخل بأي استفسار ،وفي المرحمة الثانية وىي ما يعرؼ في الميداف
القضائي باالستجواب في الموضوع يقوـ القاضي بمناقشة المتيـ في التيـ المنسوبة إليو عمى
ضوء التصريحات التي أدلى بيا ،فإذا كاف معترفا فإنو يسأؿ عف تفاصيل دقيقة تتعمق
باألفعاؿ المنسوبة إليو وكيفية حصوليا ليثبت مف صحة االعتراؼ ،أما إذا كاف منك ار فإف
القاضي يواجو المتيـ باألدلة المقدمة ىذه في الدعوى ،كما أنو يمكف لقاضي التحقيق
مواجية المتيـ بغيره مف المتيميف معو أو الشيود إذا كانت تصريحات الطرفيف متناقضة،
ومف خالؿ تمؾ المواجيات يستطيع القاضي أف يصل عف طريق دالئل مادية ومعنوية تؤكد
أو تنفي عالقة المتيـ بالوقائع المنسوبة إليو.

()1

وفي ختاـ التعرض لعالقة االستجواب بالقرائف القضائية تجدر بنا اإلشارة إلى نص المادة
 101مف قانوف اإلجراءات الجزائية والتي تشير بصفة صريحة لتمؾ العالقة.
وقد جاء في نص المادة  101مف قانوف.إ.ج ما يمي " :يجوز لقاضي التحقيق عمى
الرغـ مف مقتضيات األحكاـ النصوص عمييا في المادة

 100أف يقوـ في الحاؿ بإجراء

استجوابات أو مواجيات تقتضييا حالة استعجاؿ ناجمة عف وجود شاىد في خطر الموت أو
وجود أمادت عمى وشؾ االختفاء ،ويجب أف تذكر في المحضر دواعي االستعجاؿ"
اإلمارات التي تشير إلييا ىذه المادة ما ىي إال الدالئل بنوعيتيا المادية والمعنوية.

( - )1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص.197
( - )2أحسٍ تىسمٍؼح ،يزجغ ساتك ،ص.48
94

()2

إف

الفصل الثاني ..............حجية القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي وتقدير قيمتها القانونية

 -4القرائن القضائية والمعاينة
تعتبر المعاينة مف أىـ وسائل اإلثبات خاصة في المسائل المادية ،بل إنيا قد تكوف
الوسيمة الوحيدة والدليل القاطع الذي ال غنى عنو في اإلثبات وقد سبق لنا وأف عرفنا المعاينة
بأنيا مف أىـ المصادر لمدالئل المادية وىي الوسيمة التي بواسطتيا يتمكف القاضي أو جيات
التحقيق مف الوقوؼ عمى مكاف الجريمة والتعرؼ عمى طريقة ارتكابيا وبالتالي التعرؼ عمى
مسرح الجريمة مباشرة ،وتشمل المعاينة إثبات النتائج المادية التي تخمفت عنيا أو إثبات
الوسيمة التي استخدمت في ارتكابيا أو المكاف الذي وقعت فيو الجريمة.

()1

والمعاينة تكوف أجدى في الوصوؿ إلى الحقيقة عند إجرائيا في مرحمة التحقيق
االبتدائي حيث ال يكوف قد مضى وقت طويل عمى وقوع الجريمة فتكوف معالميا ال زالت
باقية ولعل ىذا الواقع ىو الذي يفسر كوف المشروع لـ ينص عمى إجراء المعاينة إال في
مرحمة التحقيق االبتدائي تنص المادة رقـ  31إجراءات بقوليا " يجب عمى مأمور الضبط
القضائي في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقل فو ار إلى محل الواقعة ويعايف اآلثار
المادية لمجريمة ويحافظ عمييا ويثبت حالة األماكف واألشخاص وكل ما يفيد في كشف
الحقيقة ويسمع أقوؿ مف كاف حاض ار أو مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف
الواقعة ومرتكبيا".

()2

( - )1دمحم أحًذ يحًىد ،يزجغ ساتك ،ص .55
( - )2يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .198
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وقد يمجػأ في بعض األحياف إلى تمثيل الجريمة لمتعرؼ عمى مدى إمكانية حصوليا
عمى الوجو المطروح في الممف الذي صرح بو المتيـ ،إف مالحظة المتيـ وىو يقوـ بإعادة
تمثيل ارتكاب جريمتو ،يمكف القاضي المحقق مف استنتاج قرائف تضفي عمى اقتناعو
مصداقية مستقاة مف الميداف ،فا باإلضافة إلى الدالئل المادية الثابت ة يمكف مالحظة دالئل
معنوية أخرى تستسقي مف إعادة الحياة لممشيد اإلجرامي عف طريق إعادة تمثيمو وكمما تمت
معاينة بأقصى سرعة بعد ارتكاب الجريمة كمما كانت مفيدة فكما يقوؿ الدكتور "لوكارد" (إذا
ضاع الوقت اختفت الحقيقة).
فإذا تمت المعاينة مباشرة بعد ارتكاب الجريمة وقبل أف تمتد ليا يد التضميل أو محو
آثار الجريمة والى مسرحيا .فإف المعاينة فما تنصب عمييا مف وقائع مادية ثابتة ال تعرؼ
الكذب ،تعتبر محكا ومقياسا صادقا لتقدير بقية عناصر اإلثبات في الدعوى مف شيادة
واعتراؼ ومتى خبرات فنية واذا تطمبيا األمر.

()1

 -5القرائن القضائية والألبرة
تعتبر الخبرة وسيمة مف وسائل اإلثبات التي تيدؼ إلى الكشف بعض الدالئل أو أدلة
االستعانة بالمعمومات العممية ،ويقصد بالخبرة بأنيا عبارة عف استشارة فنية بشأف أمور معينة
يحتاج تقديرىا إلى معرفة خاصة ال تتوفر لدى المحقق ومف أمثمة ذلؾ :تشريح جثة القتيل
لمعرفة أسباب الوفاة ،أو مضاىاة الخطوط الكتشاؼ التزوير ،أو تحميل المادة المضبوطة
( - )1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .198
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تحديد طبيعتيا ،والخبرة بيذا المعنى تتميز عف الشيادة مف حيث أف ميمة الشاىد األساسية
تنحصر في اإلدالء بأقواؿ بشأف ما رآه أو سمعو دوف أف يكوف لو القياـ بتقدير شيء ما،
فواجبو إذا يشمل في قوؿ الحقيقة فحسب ،فأما في حالة الخبرة فيتطمب مف الخبير ،إبداء
رأيو بشأف تقدير مسألة مف طبيعة خاصة مما يتطمب إدراكا تمؾ الواقعة يتـ إما بالمالحظة
المجردة أو يتطمب أبحاثا وتجارب فنية حسب طبيعة الميمة ثـ استنتاج لما أدركو مطبقا في
ذلؾ معمومات العممية أو الفنية أو التجريبية إلى القاضي أو السمطة التي انتدبتو.

()1

والخبير ىو الشخص المختص فنيا بمسألة مف المسائل ،يمجأ إلييا كمما ثارت أثناء قياـ
الدعوى الجنائية مسألة فنية يتوقف عمييا الفصل في الدعوى .ولـ يكف في استطاعة القاضي
البحث فييا برأي ،ألف ذلؾ يستدعي منو اختصاصا فنيا ال يتوافر لديو.

()2

أما فيما يتعمق بندب الخبير ،فقد نصت المادة  143مف قانوف إ .ج عمى ما يمي " لكل
جية قضائية تتولى التحقيق أو تجمس لمحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف
تأمر بندب خبير إما بطب مف النيابة العامة أو الخصوـ أو مف تمقاء نفسيا ،واذا رأى
قاضي التحقيق أنو ال موجب لطمب الخبرة فعميو أف يصدر في ذلؾ ق ار ار مسببا ،ويقوـ
الخبراء بأداء ميمتيـ تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينو الجية القضائية
التي أمرت بإجراء الخبرة" ،ويقوـ الخبير بأداء اليميف أماـ المحقق قبل مزاولة الخبير لميامو
( - )1دمحم خهٍفح انشٍخ ػمٍذ ،انخثزج انمعائٍح واالثثاخ انجُائً /رؤٌح إجزائٍح حىل ػاللح انماظً تانخثٍز انمعائً فً
يسأنح اإلثثاخ انجُائً ،ذارٌخ انذخىل 2014/05/10 :سا ،10:23
http//www.aladel.gov.l4/main/modules/setions/ifem.phpr.ifemid=279
( - )2إًٌاٌ دمحم ػهً انجاتزي ،يزجغ ساتك ،ص .491
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ويوقع عمى محضر أداء اليميف القاضي المختص والخبير والكاتب ،ويجب عمى الخبراء في
القياـ بميمتيـ أف يكونوا عمى اتصاؿ بقاضي التحقيق أو القاضي المنتدب وأف يحيطوه عمما
بكامل التطورات التي يقوموف بيا.

()1

واذا كانت السمة الغالبة في األمر بالخبرة أف تكوف المبادرة فييا لقاضي التحقيق

إال أف

قانوف اإلجراءات الجزائية منح لكل مف المتيـ وباقي الخصوـ حق كسب إجراء معينة يتعمق
بموضوع الدعوى محل التحقيق.
وخالصة القوؿ أف الخبرة تبقى ىي المصدر الياـ بالنسبة لمكثير مف القرائف القضائية
التي استنتاجيا مف الدالئل المادية ،فحص المواد المختمفة واآلثار المادية لمجريمة تتـ عف
طريق الخبرة القضائية والخبرة بمفيوميا المعاصر تجاوزت الخبرة بمفيوميا التقميدي نتيجة
لمتطور العممي والتنقيب ،فتكويف القاضي في المجاؿ القانوني ،واستحالة إلمامو بمجاالت
أخرى تخرج عف نطاؽ اختصاصو تجعل المجوء إلى رأي الخبراء ،المختصيف مسألة ال مفر
منيا غير أف تقويـ الخبراء يبقى مجرد رأي في مسالة فنية يخضع لمطمق تقدير القاضي
الذي يفصل في الموضوع .ومف ىنا تجسد العالقة بيف الخبرة يبقى مجرد رأي في مسألة فنية
يخضع لمطمق تقدير القاضي الذي يفصل في الموضوع .ومف ىنا تتجسد العالقة بيف الخبرة
والقرائف القضائية ،ذلؾ أف الخبرة تمعب دو ار حاسما مف خالؿ دراسة وفحص الكثير مف

( - )1أحسٍ تىسمٍؼح ،يزجغ ساتك ،ص .71-70
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الدالئل المادية ،كما أف ليا دو ار آخر يتعمق بالدالئل المعنوية مف خالؿ الخبرات النفسية
والعقمية وتحديد مدى المسؤولية الجنائية التي يتحمميا الجاني.

()1

المطمب الثاني :تقييم دور القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجزائي
إف دور القرائف القضائية في مجاؿ اإلثبات الجزائي ىو أوسع و أشمل مف الدور
الذي تقوـ بو بقية عناصر اإلثبات األخرى ،بل إف القرائف القضائية ىي التي تؤكد وتعزز
عناصر اإلثبات ،فبالنسبة إلصراؼ المتيـ ،ال يمكف اإلطمئناف إليو بوجود قرائف تسنده
وتعززه  ،فإذا حضر المتيـ أماـ المحكمة كاف عمى القاضي أف يتأكد بعناية ودقة مف حجية
االعتراؼ ،ويستدؿ القاضي بالقرائف في تأكيد صحة االعتراؼ مف خالؿ استظيار جوانب
اإلكراه التي أحاطت بالمتيـ ،والتأكيد مف صدؽ أقوالو وفحصو طبيا ونفسيا عف طريق
الخبراء ،فالقرائف يمكف أف تؤكد أو تفند إق اررات المتيـ عمى النحو الذي يتفق مع الحقيقة وفقا
لمتصور المنطقي ،ولممحكمة أف تأخذ باإلعتراؼ الصادر مف المتيـ في أي مرحمة مف
()2

مراحل الدعوى حتى ولو عدؿ المتيـ عف ذلؾ في جمسة الحكـ .

أما فيما يخص الشيادة ،فإف التحقق مف مصداقيتيا يتـ غالبا مف خالؿ االستناد إلى
القرائف المختمفة ،فالدور الميـ الذي تقوـ بو القرائف بالنسبة ليا يتمثل في مساندتيا وتعزيزىا
أو نفييا ،في سمطة القاضي أف يدعـ اقتناعو بقرائف واضحة ولو تقرير قوتيا مف الوقائع

( - )1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .199
( - )2ػثذ انحًٍذ انشىارتً ،يزجغ ساتك ،ص .129
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المعروضة عميو ،وأف ،حسف تقدير القاضي وتقييمو لمشيادة يستدعي إلمامو بالدراسات
النفسية واالجتماعية التي تساعده في كشف الجوانب النفسية لمشخص الشاىد ومدى صدقو
أو كذبو ،وبالتالي فالقرائف القضائية تبقى الوسيمة األكثر فعالية في تقدير وتقييـ الشيادة مف
طرؼ القاضي ،كما لمخبرة أيضا دو ار بار از باعتباره مصدر الكثير مف القرائف التي يتـ
استنتاجيا مف الدالئل المادية ،ولو دور آخر يتعمق بالدالئل المعنوية مف خالؿ الخبرات
النفسية والعقمية وتحديد مدى المسؤولية الجنائية التي يتحمميا الجاني.

()1

باإلضافة إلى ىذا

الدور المتميز لمقرائف القضائية ،فإنيا تقوـ بالدور الرئيسي والحاسـ في أغمب األحياف وذلؾ
عند انعداـ عناصر اإلثبات األخرى ،وىذه الحالة ىي الغالبة في القضايا الجزائية ،بحيث
يجد القاضي نفسو أماـ الوقائع في مواجية متيميف محترفيف غالبا مبدأىـ اإلنكار وشعارىـ
النفي ،ىنا يجد القاضي نفسو مضطر لالعتماد الكمي عمى القرائف القضائية باعتبارىا
عنصر اإلثبات الوحيد الموجود والذي يمكف االستعانة بو لموصوؿ إلى الحقيقة.

()2

وعمى الرغـ مف الدور البارز لمقرائف القضائية في اإلثبات الجزائي إال أف ىناؾ مف
ينتقد ىذا الدور ،خاصة وىذا االنتقاد يتجسد في عنصري القرينة القضائية وىما العنصر
الذاتي والعنصر الموضوعي وحجتيـ في ذلؾ

( )1ػثذ انؼشٌش انخُفىسً ،انمزائٍ كذنٍم نإلثثاخ فً انًسائم انجُائٍح.ذارٌخ انذخىل 2014/05/15 :ػى انساػح -http://www.maroc droit.com 11:30
( - )2يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .220
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وجود خطأ يمكف أف يقع فيو القاضي سواء أكاف مف جية الوقائع الثابتة التي يختارىا
القاضي أساسا لالستنباط أـ مف جية االستنباط ذاتيا ،إذ قد يتنافى استنباط القاضي مع
منطق الواقع ،لذلؾ ينبغي الحذر واعتماد الدقة والفطنة في استخالص النتائج مف قبل
القاضي وأف ال يعتمد عمى الوقائع الثابتة التي ال يرتقي إلييا الشؾ واال كاف استنباط
القاضي مبنيا عمى الخطأ واإلخطار وقد تصيب القرينة القضائية بعض اإلخطار بأف تكوف
الدالئل واألمارات قد وضعت بصورة مضممة أو مصطنعة ،مما يؤدي إلى استنباط نتائج غير
صحيحة.

()1

فالقاضي وىو يقوـ بعممية االستنباط يعتمد في ذلؾ عمى طريقة فيمو لألمارات وعمى
تقديره لداللتيا ،وقد يتعرض لمخطأ عندما يساء فيـ ىذه الدالئل أو األمارات ،وبالتالي يؤدي
ذلؾ إلى نتائج خطيرة وثبوت وجود المتيـ في مكاف الجريمة واقعة ىامة وخطيرة ،ولكف ال
يجوز القفز مف ىذه الواقعة إلى القوؿ بأنو ىو الجاني أو الشريؾ.
مف ىنا يظير عيب المبالغة في التقدير ،ولتوضيح الميل إلى المبالغة بالتقدير نجد مثال:
أف وجود سـ في معدة المجني عميو يمكف اعتباره حادث تسميـ غذائي أو انتحار.

( -)1رائذ صثار االٌشرجاوي  ،يزجغ ساتك ،ص .120
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وال يجوز اعتباره ليذا السبب وحده ارتكاب جريمة قتل بالتسميـ ،ففي ذلؾ ميل لممبالغة في
التقدير مف قبل القاضي.

()1

عمى الرغـ مف االنتقادات التي تمس بعنصري القرينة القضائية إال أف ىناؾ مجموعة
مف المبررات التي تبرز الدور الحاسـ الذي تقوـ بو القرائف القضائية ،وىذه المبررات ىي:
 -1أف األخطاء القضائية ال يقتصر وقوعيا عمى الحاالت التي تـ االستناد فييا عمى
القرائف القضائية ،وكثير مف األخطاء القضائية الجسيمة كاف السبب فييا ىو االعتماد عمى
عناصر إثبات أخرى كشيادة الشيود أو اإلعتراؼ ...إلخ .

()2

 -2أف الخطأ القضائي ىو خطأ بشري أساسا ألف المتسبب فيو ىو القاضي باعتباره
إنسانا وال يخموا أي ميداف مف مياديف النشاط البشري ميما كاف مف الخطأ وذلؾ لصفة
مالزمة لإلنساف ميما كاف عممو وتجاربو وخبراتو " وخمق اإلنساف ضعيفا".
 -3إذا كاف الواقع العممي قد أثبت بعض الحاالت النادرة التي أدى فييا اإلعتماد عمى
القرائف القضائية إلى الوقوع في أخطاء قضائية جسيمة ،فإف ىذا الواقع العممي قد أثبت في
كثير مف الحاالت أف االعتماد عمى القرائف القضائية كاف ىو السبيل الوحيد الذي أدى إلى
الكشف عف الجناة ومعاقبتيـ عمى الجرائـ التي ارتكبوىا ،وأف ىذا الواقع العممي قد أثبت
مصداقية القرائف القضائية وامكانية االعتماد عمييا في اإلثبات الجنائي وذلؾ مف خالؿ

( -)1رائذ صثار االٌشٌزجاوي ،يزجغ ساتك ،ص .122
( - )2يسؼىد ستذج ،ساتك ص .221
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الق اررات التي أصدرتيا محاكـ النقض في كل مف فرنسا ومصر والتي اعتمدت صراحة
القرائف القضائية باعتبارىا مف أىـ وسائل اإلثبات التي يعتمد عمييا في جميع الجرائـ طبقا
لمبدأ حرية القاضي في اإلثبات وفقا القتناعو الشخصي.

()1

وخالصة القوؿ أف القرائف القضائية تعتبر مف أىـ وسائل اإلثبات الجزائي نظ ار لكونو
يتعمق بوقائع مادية يصعب أف ترد عمييا وسائل اإلثبات المباشرة ،وتزداد ىذه األىمية
اتساعا مع الثورة العممية اليائمة التي تشاىدىا مختمف العموـ المتصمة بفحص الدالئل المادية
والمعنوية بل إف معظـ المرافعات القضائية تتمحور حوؿ مناقشة الدالئل المادية والمعنوية
والتي تمكف القاضي مف بناء قناعتو الشخصية واصابة كبد الحقيقة،

()2

وحتى العموـ

اإلنسانية وخاصة عمـ النفس واالجتماع المرتبطة بعمـ اإلجراـ تتيح لمقاضي أف يعتمد عمى
بعض األسس لكي يبني عمييا استنتاجو لمدالئل المعنوية المتعمقة بشخصية لجاني مف
الناحية النفسية وكذا العوامل المختمفة التي تقف وراء سموكاتو وتصرفاتو بوصفو متيما أو
ضحية أو شاىدا كل ذلؾ يجسد لنا األىمية الكبيرة لمقرائف القضائية وتميزىا عف سائر وسائل
اإلثبات الجزائي ،خاصة في العصر الحالي الذي شيد قدما عمميا ىائال ونتيجة ذلؾ نجد أف
المجرميف قد استفادوا وبشكل كبير مف تمؾ التطورات العممية ،مما صعب ميمة القضاة في

( - )1يسؼىد ستذج ،يزجغ ساتك ،ص .221
( - )2دمحم غٍة ػًىر ،يزجغ ساتك ،ص .83
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الكشف عنيـ باالعتماد عمى وسائل تقميدية ،مف ىنا أصبح مف الضروري االستعانة بوسائل
إثبات حديثة ،وىذا لف يكوف إال عف طريق اإلستعانة بالقرائف القضائية في اإلثبات.

( -)1دمحم غٍة ػًىر ،يزجغ ساتك ،ص .79
104

()1

خاتمة:
و خالصة القول و من خالل كل ما تم التطرق إليو بالدراسة نخمص إلى أن القرائن
القضائية تمعب دو ار جد ميما في مجال اإلثبات الجنائي لما تكتسيو من أىمية بالغة في
الوصول إلى الحقائق و كشف الوقائع المادية التي من شأن القاضي الجزائي اإلعتماد عمييا
في تكوين قناعتو و إتخاذ ق ارراتو و بناء حكمو عند نظره في المسائل و الدعاوى المختمفة
المطروحة أمامو و الفصل فييا.
و تعتبر القرائن القضائية دعامة عناصر اإلثبات األخرى حيث تحل محل األدلة الجنائية
عند غيابيا أو إنتفائيا في ضروف و مالبسات الجريمة ،فالقاضي الجزائي ىنا يقوم بإعمال
ذىنو لموصل إلى الدليل من خالل إستخالص وقائع مادية تحيط بالقضية المطروحة أمامو
من واقعة ليا عالقة بالواقعة المادية المشكمة لمقضية أو دحضيا.
و من خالل كل ما تقدم نصل إلى أىم النتائج و التوصيات التالية:
النتائج:
 تعتبر القرائن القضائية دليال غير مباش ار يستخمصيا القاضي الجزائي و يستنتجيا منضروف و مالبسات القضية أو الدعوى المطروحة أمامو من خالل الواقعة التي قام
عمييا الدليل إلثبات واقعة أخرى ليا عالقة بيا.
 تعتبر القرائن القضائية أىم عناصر اإلثبات و ذلك ألىميتيا في مجال اإلثباتالجنائي و بإعتبارىا المحك الذي تقيم عمى ضوئو بقية عناصر اإلثبات األخرى و
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تعزيزىا و خاصة عند غياب ىذه األدلة فنجد أن القرائن تحل محل ىذه األدلة عندما
التتوافر في القضية ،و يتعرف بواسطتيا عمى مدى صدق الدليل أو كذبو.
 لمقرائن القضائية دو ار ميما في تكوين قناعة القاضي الجزائي في بناء حكمو و إتخاذق ارراتو .
 الحرية الواسعة التي يتمتع بيا القاضي الجزائي في مجال اإلثبات بالقرائن القضائيةمن خالل تطبيق مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي رغم القيود التي أوردىا
المشرع عمى ىذا المبدأ و اإلنتقادات الموجية لو من الفقو.
 نجد أن القانون الجزائي الجزائري بشقيو اإلجرائي و الموضوعي ال يشير إلى القرائنالقضائية إال ناد ار و ذلك بصفة ضمنية عكس القانون المدني.
التوصيات:
 تبني المشرع الجزائري القرائن القضائية في مجال اإلثبات الجنائي و النص عميياصراحة في القانون الجزائي ،و ذلك ألىميتيا الكبيرة في مجال اإلثبات الجنائي.
 منح القاضي الجزائي أكبر قدر ممكن من الحرية الواسعة في مجال اإلثبات الجنائيمن خالل رفع القيود الواردة عمى مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي و متابعتو و ذلك
لموصول إلى أكبر قدر ممكن من األدلة المادية التي من شأنيا كشف الحقيقة و
مالبسات القضايا المطروحة عمى القاضي الجزائي و الفصل فييا.
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 اإلعتماد عمى القرائن القضائية بشكل أوسع في مجال اإلثبات الجنائي بإعتبارىا منأىم عناصر اإلثبات الجنائي و لألىمية البالغة التي تكتسييا في كشف الحقائق
المادية لموقائع التي تبنى عمييا األدلة الجنائية األخرى.
 توسيع العمل بالقرائن القضائية في مختمف المجاالت و المسائل القانونية و الجنائيةو تدريسيا في الجامعات و المعاىد المتخصصة في المسائل الجنائية و القانونية.

( و آخر دعوانا أن الحمد هلل العلي العظيم )
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:ملخص
وخالصة القول أن القرائن القضائية تعتبر من أىم وسائل اإلثبات الجزائي نظ ار لكونو يتعمق بوقائع مادية
 وتزداد ىذه األىمية اتساعا مع الثورة العممية اليائمة التي،يصعب أن ترد عمييا وسائل اإلثبات المباشرة
تشاىدىا مختمف العموم المتصمة بفحص الدالئل المادية والمعنوية بل إن معظم المرافعات القضائية
تتمحور حول مناقشة الدالئل المادية والمعنوية والتي تمكن القاضي من بناء قناعتو الشخصية واصابة كبد
 وحتى العموم اإلنسانية وخاصة عمم النفس واالجتماع المرتبطة بعمم اإلجرام تتيح لمقاضي أن،الحقيقة
يعتمد عمى بعض األسس لكي يبني عمييا استنتاجو لمدالئل المعنوية المتعمقة بشخصية لجاني من الناحية
النفسية وكذا العوامل المختمفة التي تقف وراء سموكاتو وتصرفاتو بوصفو متيما أو ضحية أو شاىدا كل
 خاصة في،ذلك يجسد لنا األىمية الكبيرة لمقرائن القضائية وتميزىا عن سائر وسائل اإلثبات الجزائي
العصر الحالي الذي شيد تقدما عمميا ىائال ونتيجة ذلك نجد أن المجرمين قد استفادوا وبشكل كبير من
 من ىنا، مما صعب ميمة القضاة في الكشف عنيم باالعتماد عمى وسائل تقميدية،تمك التطورات العممية
 وىذا لن يكون إال عن طريق اإلستعانة بالقرائن،أصبح من الضروري االستعانة بوسائل إثبات حديثة
.القضائية في اإلثبات
Résumé :
La ligne de fond est que le système judiciaire de la preuve est l'un des moyens les plus importants de
pénal preuve Parce que ce qui concerne les faits de la matière est difficile d'y répondre, et les
moyens de preuve de directe, et accroît l'importance d'un processus de révolution encore plus
énorme de visualisation différents scans répertoires matériel à caractère scientifique et moral, mais
que la plupart des procédures judiciaires centré autour de la discussion de la preuve physique,
morale, et qui permet au juge de la construction conviction personnelle et en blessant l'ongle, et
même les sciences humaines, en particulier la psychologie et de la sociologie associé criminologie
permet au juge de s'appuyer sur une base afin de construire lors de la conclusion de la preuve de la
morale sur le caractère de l'auteur du point psychologique ainsi que les différents facteurs à l'origine
Slokath et actions comme un accusé ou d'une victime ou d'un témoin de tout ce qui nous incarne la
grande importance de la preuve, judiciaire et les distinguer des autres moyens de pénal la preuve, en
particulier dans le contexte actuel, qui a vu d'énormes progrès scientifique et, par conséquent, nous
constatons que les criminels ont grandement bénéficié de ces développements scientifiques, ce qui
rend difficile la tâche des juges dans la détection les s'appuient sur des méthodes traditionnelles, à
partir d'ici, il est devenu nécessaire d'utiliser les moyens modernes de la preuve, et ce ne sera grâce à
.l'utilisation de présomptions dans la preuve judiciaire
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