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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

�´��²�³{ العادل يف جزائه القائل يف حمكم كتابه احلمد هللا احلكيم يف قضائه     

µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ{ )ة والسالم والصال)١
  .أما بعد... .على من ال نيب بعده 

ظ فرمســــت طرقـــاً و وســـائًال حلفــــاإلســــالمية باإلثبـــات عنايـــة كبـــرية،  فقـــد عنيـــت الشـــريعة    
احلقوق ووضعت لكل حق ما يناسبه ويكفي للداللة على ثبوته أما القضاء عند نشوء تنـازع 

  .على حق ما
لـــو يعطـــى النـــاس بـــدعواهم  ©:� وممـــا يؤكـــد اعتنـــاء الشـــريعة اإلســـالمية باإلثبـــات قولـــه   

الدعـــى أنـــاس دمـــاء رجـــال وأمـــوالهم ولكـــن البينـــة علـــى مـــن ادعـــى واليمـــين علـــى مـــن 
  ....دوبع    .)٢(®أنكر
أمحــد اهللا جــال وعــال أن هيــأ يل حبــث هــذا املوضــوع الــذي جــاء بعنــوان إثبــات الــدعوى ف   

حيــث قســمت هــذا البحــث علــى فصــلني ففــي األول حتــدثت عــن ماهيــة اإلثبــات ، ةاجلنائيــ
اجلنــائي مــن حيــث تعريــف املصــطلحات العلميــة ، وبيــان فكــرة مــنهج اإلثبــات احلــر واملقيــد 

ني الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية، مث انتقلت بعد ب أوجه الفرقبان وختمته باحلديث عن 
ذلـــــك إىل الفصـــــل الثـــــاين يف بيـــــان إجـــــراءات إثبـــــات الـــــدعوى اجلنائيـــــة وركـــــزت احلـــــديث يف 

وكان منهجي يف هذا أن أحتـدث يف البدايـة عـن اإلجراءات املتعلقة بوسائل اإلثبات اجلنائي 
قـانوين مث أبـني أسـاس مشـروعية كـل وسـيلة إثبـات التعريف اللغوي واالصطالحي الشرعي وال

أختم املبحث بأهم إجراءات وسيلة اإلثبات يف القانون املقارن الوضعي وإجراءات وسيلة  مث
  .اإلثبات يف النظام اإلجرائي اجلزائي السعودي مقارنة بالفقه اإلسالمي

علـى سـعت فـان ناصـر الجو . دوهنا ال أنـس شـكر اهللا أوًال مث شـكر أسـتاذي وشـيخي     
صدره وحرصه على طالبه يف أهم مراحل الدراسات العليـا مرحلـة الـدكتوراه فأسـأل اهللا جـل 

  .وعال أن مين عليه بالصحة والعافية ويطيل يف عمره على طاعته

                                        
  .٥٨: آية :سورة النساء )١(

، مطبعة املكتبة ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيويينعبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة الربعي القز نن ابن ماجه ، أبو س )٢(
  .٢٣٢١: ، رقم احلديث )٧٧٨/ ٢( اإلسالمية ، استانبول ، تركيا ، 
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  :خطة البحث

  .ماهية إثبات الدعوى اجلنائية:  الفصل األول  •

  .التعريف مبصطلحات املوضوع: املبحث األول     �

  .اإلثبات يف اللغة واالصطالح :�	ط���א�ول�א     
     ���  .الدعوى يف اللغة واالصطالح :א�	ط���א��
     ��� .اجلنائي يف اللغة واالصطالح :א�	ط���א��

  .منهج اإلثبات: املبحث الثاني     �

  .املنهج املقيد :א�	ط���א�ول�     
     ���  .املنهج احلر :א�	ط���א��

  .الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية: ث املبحث الثال    �

  .مفهوم الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية :א�	ط���א�ول��������
   ������  .أوجه الفرق بني الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية :א�	ط���א��

  .إجراءات إثبات الدعوى اجلنائية: الفصل الثاني •

  .املعاينة: املبحث األول    �

  .مفهوم املعاينة ومشروعيتها :ولא�	ط���א��������
   �����  .ضوابط إجراءات املعاينة :א�	ط���א��

  .اخلربة: املبحث الثاني    �

  .مفهوم اخلربة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول     
���������  .ضوابط إجراءات اخلربة :א�	ط���א��

  .مساع شهود: املبحث الثالث    �

  .شروعيتهامفهوم الشهادة وم�:א�	ط���א�ول�     
     ���  .ضوابط إجراءات الشهادة :א�	ط���א��
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  .االعرتاف: املبحث الرابع    �

  .مفهوم االعرتاف ومشروعيته :א�	ط���א�ول��������
     ���  .ضوابط إجراءات االعرتاف :א�	ط���א��

  .القرائن: املبحث اخلامس   
  .مفهوم القرائن ومشروعيته :א�	ط���א�ول�     
  .ضوابط إجراءات القرائن :	ط���א�����א��������

  .وتتضمن استعراض أهم النتائج والتوصيات  :اخلامتة  �

  :لفهارسا �

����س�א�	�א�����−��� �

���−���.���س�א�	��و� �

، فلـــــــوال فضـــــــله و أوًال و آخـــــــراً  ،أشـــــــكر اهللا تعـــــــاىل ظـــــــاهراً وباطنـــــــاً  ،ويف ايـــــــة األمـــــــر     
  . احلمد كله عالنيته و سره إنعامه ملا استطعت إمتام هذا البحث فلهو 

جامعـــــة  –كمـــــا أتقـــــدم بالشـــــكر الـــــوافر ، و الثنـــــاء العـــــاطر ، هلـــــذه اجلامعـــــة العريقـــــة 
املعهـــــد العـــــايل للقضـــــاء  –و هـــــذا املعهـــــد املبـــــارك  –اإلمـــــام حممـــــد بـــــن ســـــعود اإلســـــالمية 

ق كــــل احـــــرتام و خلــــق و تعامـــــٍل ، الـــــذي وجــــدنا فيــــه حبـــــهــــذا الصــــرح العلمـــــي الشــــامخ –
  .دارته منا الشكر و العرفان ، فإلراقٍ 

  نـاصر اجلوفــــان:أختتم الشكر بشكر أستاذي املشرف فضيلة الدكتور و     
لـــــذي مـــــا فـــــيتء يف إرشـــــادي و تـــــوجيهي ، حـــــول جوانـــــب البحـــــث املختلفـــــة بســـــعة ا

  . حابة فأسأل اهللا أن يكتب ذلك يف ميزان حسناته يوم يلقاه ر صدر و 

��� �� ��	 
��� �� ���� 
�	 ��	� ��� ������ �� ��� ���  

  /الباحث                                                         

  عبد اهللا بـن سـعيد أبـو داسـر     
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  .ةالجنائي إثبات الدعوىماهية :  الفصل األول 

  .حات الموضوعالتعريف بمصطل: المبحث األول   
  .منهج اإلثبات: المبحث الثاني   
 .الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: لثالمبحث الثا   
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  .التعريف بمصطلحات الموضوع: المبحث األول 

  .اإلثبات يف اللغة واالصطالح: املطلب األول    
  .الدعوى يف اللغة واالصطالح: املطلب الثاين    
 .ي يف اللغة واالصطالحاجلنائ: املطلب الثالث    
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  .اإلثبات في اللغة واالصطالح: المطلب األول 
 ك من خالل الفرعنيصطالح وذلوااليف هذا املطلب عن اإلثبات يف اللغة  ثسأحتد      

  .التاليني
  .اإلثبات في اللغة : الفرع األول 

ويقال ثبت باملكان أقام . استقرر: وسيط يف مادة ثبت ثباتًا وثبوتاً جاء يف معجم ال     
الشيء ) أثبت(  يقال فالن ثابت القلب وثابت القدم فهو ثبت وثبيت، واألمر صح وحتقق

 ) ١(}¯�®�¬�»��ª©�¨�§�¦�¥{ :، ويف التنزيل العزيزأقره

   .األمر حققه وصححه) أثبت  (و
ويقال أثبت الكتاب سجله واحلق . ويقال ثبت باملكان أقام واألمر صح وحتقق: ويقال     

وعلى هذا فاإلثبات عند أهل اللغة تأييد . عرفه حق املعرفة:  أقام حجته ، وأثبت الشيء
  .)٢( وجود حقيقة من احلقائق أي دليل

  .اإلثبات في االصطالح: رع الثانيالف
  .اإلثبات في الفقه اإلسالمي: أوالً 

الفقهاء رمحهم اهللا عند تعريفهم اإلثبات يطلقونه على معنيني عام وخاص ، ويقصدون 
أكان أمام  ، وسواءً ًء كان ذلك على حق أم على واقعةسوابالعام إقامة احلجة مطلقا 

، وتوسعوا يف إطالق معىن اإلثبات التنازع أم قبله وسواًء كان عند ،القاضي أم أمام غريه
وغري ذلك من ...ون وكتابة احملاضر واملستنداتفشمل توثيق احلقوق عند إنشائها والدي

  .)٣(، فكل علم ال قيمة له إال بإثبات صحتهااالت العلمية

                                        
  . ٣٩: آية: ورة الرعد س) ١(

ه، مصر، باب الثاء مادة ثبت، ١٤٢٥، سنة ٤ملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية، طا) ٢(
،سنة ١للشيخ حممد ابن أيب بكر الرازي ، املطبعة الكلية لصاحبها عبد اهللا حممد الكتيب،ط خمتار الصحاح،. ٩٣ص

، ٣لسان العرب، البن منظور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، ط. ٥٣ه، فصل الثاء، مادة ثبت، ص١٣٢٩
  ).٨٠/ ٢( ه، ١٤١٩سنة 

، ١فى الزحيلي، مكتبة دار البيان، دمشق بريوت، طحممد مصط. سائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ، دو ) ٣(
  ).٢٣-٢٢/ ١( ه، ١٤٠٢سنة
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حددا إقامة احلجة أمام القضاء بالطرق اليت " :فهو أما معىن اإلثبات بإطالقه اخلاص
  . )١( "الشريعة على حق أو واقعة ترتتب عليها آثار شرعية

دعــواه لــدى  وصــول املــدعي إىل حقــه أو منــع التعــرض لــه ، فــإذا أثبــت :وقيــل يف تعريفــه     
نعـه ، ميالقاضي بوجهها الشرعي، وتبني أن املدعى عليه مانع حقه، أو متعـرض لـه بغـري حـق

  .)٢( إىل مدعيه ، ويوصلهالقاضي عن مترده يف منع احلق
يتضـــح أن يثبـــت املـــدعي بـــاحلق أمـــام القضـــاء مـــا يدعيـــه حبجـــة مقنعـــة بطـــرق حـــددها 

  .الشرع
  .اإلثبات في االصطالح القانوني: ثانياً 

جاء فيه اإلثبات هو عملية اإلقناع بأن واقعة حصلت أو مل حتصل، بناًء على حصـول 
  . )٣( و وقائعأو وجود واقعة مادية ماضية أو حاضرة أو تقرير واقعة أ

علـى حقيقـة واقعيـة ذات أمهيـة قانونيـة إقامة الـدليل  لـدى السـلطات املختصـة ٍ " :وقيل 
  .)٤( "وذلك بالطرق اليت حددها القانون وفق القواعد اليت أخضعها هلا

  .)٥( "إقامة الدليل على وقوع اجلرمية وعلى نسبتها إىل املتهم: "وجاء يف تعريفه 
ثالثـــة ســـلطات بقة يـــرتجح التعريـــف الثـــاين حيـــث أنـــه مشـــل ومـــن خـــالل التعـــاريف الســـا

   .، من جهة سلطة القضاء وسلطة االستدالل، وسلطة هيئة التحقيقإلقامة اإلثبات

                                        
م،   ١٩٩٦وسوعة الفقه اإلسالمي، بإشراف الشيخ حممد أبو زهرة ، مطبعة دار الفكر العريب ، بالقاهرة ، سنة م) ١(

 )١٣٦/ ٢.(  

  )٢٣٢/  ١(  م،٢٠٠٧ملوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الشؤون اإلسالمية ، الكويت ، ا) ٢(

  .٦٥٣م ، ص ١٩٨١لقانون اجلنائي وإجراءاته ، حممد حمي الدين عوض ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة ا) ٣(

  .٤١٧م، ص ١٩٨٢حممود جنيب حسين، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د.رح قانون اإلجراءات اجلنائية، أش) ٤(

  .م١٩٧٦، ١١ى، القاهرة ، طحممود مصطف.د.رح قانون اإلجراءات اجلنائية ، أش) ٥(
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  .الدعوى في اللغة واالصطالح: المطلب الثاني 
  .الدعوى في اللغة : الفرع األول 

قـول  يف القضاء، و دعاوىاسم ما يدعى ويقال دعوى فالن كذا قوله : الدعوى يف اللغة    
  .)١( يطلب به اإلنسان إثبات حق على غريه

   :لتمــين، ومــن ذلــك قــول اهللا عــز وجــلالطلــب وا:  )٢( منهــا وهلــا يف اللغــة معــان متعــددة    

}Q�R�S�T�U�V�W{ )٣(.   

�i�j�k�l{  :حانه وتعــاىل الــدعاء ، كمــا يف قــول اهللا ســب: ومنهــا      

m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x )٤( .  
  .في االصطالح لدعوىا: الفرع الثاني

  :الدعوى في الفقه اإلسالمي: أوال 
فقـــد عـــّرف الفقهـــاء الـــدعوى بعبـــارات خمتلفـــة، وسأقتصـــر علـــى تعريـــف واحـــد مـــن كـــل      

  :مذهب وذلك على النحو اآليت
قـــول مقبـــول عنـــد القاضـــي يقصـــد بـــه : "الـــدعوى بأـــا :تعريـــف الـــدعوى عنـــد احلنفيـــة: أوالً 

  .)٥( "طلب حق قبل غريه أو دفعه عن حق نفسه
  :تعريف الدعوى عند املالكية: ثانياً 

معتـربة شـرعاً  طلب معني أو ما يف ذمة معني أو ما يرتتب عليه أحدمها: "الدعوى بأا
  . )٦(" ال تكذا العادة

                                        
  .٢٨٧عجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مرجع سابق ، ص امل) ١(

املصباح املنري ، العالمة أمحد بن ).٣٦٠-٣٥٩/ ٢( رجع السابق ، لسان العرب ، البن منظور ، مرجع سابق ، امل) ٢(
  .٧٤ص . م١٩٨٧: حممد الفيومي املقرئ ، مكتبة لبنان ، بريوت لبنان، سنة 

  .٥٧ورة يس ، آية س) ٣(

  .١٠ورة يونس ، آية س) ٤(

دون س ( بن أمني بن عمر بن عابدين ، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت، رد املختار على الدر املختار ، حممد ) ٥(

  ).٥٤١/ ٥) ( س ط 

  ).٧٢ /٤( ه، ١٣٩٣، سنة ١فروق، أمحد بن إدريس القرايف، مطبعة عيسى احلليب، القاهرة ، مصر ، طال) ٦(
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  :تعريف الدعوى عند الشافعية :ثالثاً 
  . )١( "إخبار عن وجوب حق على غريه عند حاكم: "الدعوى بأا

  :تعريف الدعوى عند احلنابلة: رابعاً 
  .)٢("ان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه أو يف ذمتهإضافة اإلنس":الدعوى بأا

  

  .الدعوى في االصطالح القانوني: ثانياً 
  .)٣( هي الدعوى اليت يطلب ا صاحب احلق تقرير حقه ومتكينه من االنتفاع: قيل

الدعوى هي احلق الذي يعود لكل ذي طلب بأن يتقدم بـه إىل القضـاء للحكـم : وقيل
  .)٤( له  مبوضعه

                                        
  دار قتيبة مصر،  ، حتقيق بدر الدين حسونة،لشافعيسوعة اإلمام الشافعي، الكتاب األم ، حممد بن إدريس امو ) ١(

)١٠٢/ ٨(  

  ).  ٢٤٢/ ١٠( ه، ١٣٦٧، ٣ملغين ، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامه ، مطبعة دار املنار ، السعودية ، طا) ٢(

  .٢٢٢ه ، ص ١٤٢٠بية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة ، عجم القانون ، جممع اللغة العر م) ٣(

  .١٦٢م، ص ١٩٩٦، ١جرجس جرجس،الشركة العاملية للكتاب، ط. عجم املصطلحات الفقهية والقانونية ،دم) ٤(
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  .الجنائي في اللغة واالصطالح: لب الثالث المط
  .الجنائي في اللغة : الفرع األول

جناية أذنب ويقـال جـىن علـى نفسـه وجـىن علـى قومـه والـذنب مأخوذ من الفعل جىن، 
علــى فــالن جــره إليــه والثمــرة وحنوهــا جــىن وجنيــا تناوهلــا مــن منبتهــا ويقــال جــىن الثمــرة لفــالن 

  .)١( لّي أي ادعى علّي ذنب مل أرتكبهويقال فالن جتىن عوجىن الثمرة 
  .الجنائي في االصطالح: الفرع الثاني

  .الجنائي في الفقه اإلسالمي: أوًال 
  .جاءت عدة تعاريف متنوعة للجناية عند الفقهاء ومنها 

يف مال أو نفس ، لكن يف عرف الفقهـاء اسم لفعل حمرم شرعاً سواء كان : قيل اجلناية     
  . )٢( جلناية الفعل يف النفس واألطرافيراد بإطالق اسم ا

كل فعل عدوان على نفس أو مال ، لكنها يف العرف خمصوصة : ويف املغين اجلناية هي
اً وبـاً وسـرقة وخيانـة مبا حيصل فيه تعدي على األبدان ، وّمسوا اجلنايات علـى األمـوال غصـب

  .)٣( وإتالفاً 
  .القانون الوضعيالجنائي في :  ثانياً 

كل فعل يعود بالضرر على اتمع : يف القانون يقابلها اجلنحة ، واملخالفة وهياجلناية 
  .)٤( ويعاقب عليها القانون عقوبة شائنة

  

                                        
  .١٤١عجم الوسيط ، مرجع سابق، م) ١(

، سنة  ١عة الكربى األمريية ببوالق، مصر، طبني احلقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، املطبت) ٢(
ه، ١٣١٠: وكذلك ، شرح الكنز ،أبو حممد حممود العيين ، املطبعة امليمنية ، مبصر، سنة) . ٩٧/ ٦( ه، ١٣١٥

)٢/٢٣٣.(  

  ).٣١٨/ ٩( غين ، مرجع سابق ، امل) ٣(

  .٧٥، ص ١، طعجم املصطلحات القانونية ، أمحد زكي بدوي ، دار الكتب املصري،القاهرة م) ٤(
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  .منهج اإلثبات: المبحث الثاني

  .المنهج المقيد: المطلب األول    
  .المنهج الحر: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
إىل وسائل اإلثبات اليت حصروها يف الشهادة  –رمحهم اهللا  - اهتم غالبية الفقهاء    

ء قد تصدى ملن قصر البينة على واإلقرار واليمني والنكول عنها غري أن بعضا من الفقها
  .)١(أوضح أنت البينة هي كل ما يُبني احلق ويظهرهو وسائل معينة 

اجتهت إىل تقيد وسائل اإلثبات وتقيد حرية القاضي يف أن األنظمة الوضعية  كذلك     
يأخذ مبا ورد به النظام والبعض أطلق احلرية فجعل القاضي له احلرية يف األخذ واالقتناع 

نهجني ليل ، وعلى هذا يتبني أن منهج التنظيمات الوضعية اجتهت إىل فرض مبأي د
  : ، وهذا ما سأبينه يف هذين املطلبنيهج حرنلإلثبات منهج مقيد وم

  .المنهج المقيد: المطلب األول 
ميكن أن ال  مفاده أن القاضي ،  املنهج القانوينيسمى هذا املنهج منهج التحديد أو    

ال ميلك االقتناع إال ذه األدلة احملددة  و، لقانونبات غري اليت حددها اوسائل إثستخدم ي
  .يف القانون 

القضاء ويلتزم اخلصوم  إىلتقدميه  وإجراءاتالقانون هو الذي حيدد نوع الدليل وقيمته ف   
ملنهج؛ ا هذاعلى  فقهاء القانون وأطلقاملذكورة يف القانون دون غريها  األدلةبتقدمي هذه 

ألنه حدد القاضي باألدلة اليت يأخذ ا دون غريها وكف  اإلثباتالسليب للقضاء يف هج املن
  .قيمة قانونية غري اليت أعطاها القانون للدليل إعطاءيده عن 

وهـذا املــنهج املقيـد انتقــد مــن قبـل شــراح القـانون وأُبينــت عيوبــه حيـث أن حقيقــة القضــاء    
وال جيعـل للـدليل  ة كل البعد من واقع القضـية ،األساسية اليت من أجلها أسس صارت بعيد

فالقاضـي ال ميلـك إال أن ميضـي بقلمـه حكمـاً ملـا قـد  . قيمة أكثر ممـا هـو حمـدد لـه بالقـانون
  .)٢( نتج عن هذه األدلة املقيدة وعلى هذا ال يتحقق العدل الكامل يف هذه الواقعة

                                        
طرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، مشس الدين حممد النب القيم اجلوزية ، حتقيق حممد حامد الفقي، دار ال) ١(

  .١٢الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، ص 

ة بريوت، ،الدار اجلامعيدراسة يف القانون املصري واللبناين-واعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ، سلطان أنورق) ٢(
  .٧م، ص ١٩٨٤:سنة 
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  .المنهج الحر: المطلب الثاني 
نص على طريقة أو طرق حمددة لإلثبات ، فيكون اإلثبات عنده مفاده أن القانون ال ي 

وهـذا املـنهج أخـذ بـه بعـض فقهـاء الفقـه ، )١( بأي وسـيلة توصـل القاضـي إىل اقتنـاع القاضـي
إذا ظهـرت أمــارات العـدل وأســفر وجهـه بــأي :" اإلسـالمي كــابن القـيم اجلوزيــة حيـث يقــول 

لـــم وأحكـــم وأعـــدل أن خيـــص طـــرق العـــدل طريقـــة ، فـــثم شـــرع اهللا ودينـــه ، واهللا ســـبحانه أع
وأماراته وأعالمه بشيء، مث ينفي ما هو أظهر منها ، وأقوى داللة ، وأبني أمارة ، فال جيعله 
منهــا، وحيكــم عنــد وجودهــا وقيامهــا مبوجبهــا، فــأي طريــق اســتخرج ــا العــدل والقســط فهــو 

  .)٢( "الدين ، وليست خمالفته
كالقـــانون األملـــاين والقـــانون   وضـــعية اجلنائيـــة احلديثـــةوإىل هـــذا املـــذهب متيـــل القـــوانني ال

حبجــة تطــور اجلرميــة وأســاليبها وصــعوبة  )٣(السويســري والقــانون اإلجنليــزي والقــانون األمريكــي
  .دةإثباا بالطرق احملد

وعلـــى هـــذا فـــإن األخـــذ ـــذا املـــنهج يلـــزم القاضـــي مؤمتنـــاً مـــن اجلـــور واحليـــف وإال فلـــن 
  .من القضاء تتحقق العدالة املرجوة 

                                        
م، ١٩٨٢:واعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، توفيق حسن فرج، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، سنةق )١(

  .١١ص 

  .١٥لطرق احلكمية ، ابن القيم ، مرجع سابق ، صا) ٢(

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  لوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، عبد الرزاق أمحد السنهوري،ا) ٣(
  .٤٠م ، ص ١٩٥٢:سنة
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  .الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المبحث الثالث

  .مفهوم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب األول    
  .ين الدعوى الجنائية والدعوى المدنيةأوجه الفرق ب: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 

يف هــذا املبحــث عــن الــدعوى اجلنائيــة والــدعوى املدنيــة، مــن حيــث مــا  يســيكون حــديث    
يف املــراد بالــدعوى اجلنائيــة والــدعوى املدنيــة ، وهــل هنــاك فــرق بــني الــدعوى اجلنائيــة واملــدين 
ني اإلثبـــات، هـــذه التســـاؤالت هـــي مـــا ســـنجيب عنهـــا قـــي هـــذا املبحـــث مـــن خـــالل املطلبـــ

  :التاليني

  .مفهوم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب األول 
  :الدعوى الجنائية : الفرع األول

ملطالبة لتتبع مرتكب هذه اجلرمية واعندما تقع جرمية يف اتمع تأيت الدولة يف املقدمة       
من نظام ) ٣:(، وعلى هذا جاءت املادةة عليهالعقوبة عليه إذا ثبتت اجلرمي عبإيقا 

اإلجراءات اجلزائية تنب أنه ال ميكن إيقاع العقوبة على اجلاين إال إذا ثبتت اجلرمية عليه 
ال جيوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر  ©:حيث جاء يف املادة ما نصه

حمظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم ائي بعد حماكمة 
  :وهي م الدعوى اجلنائية إىل قسمني وتنقس .®رى وفقاً للوجه الشرعي جتُْ 

 : دعوى جنائية عامة �
وهي الدعوى اليت تتعلق باجلرائم اليت تقع اعتداء على احلق العام، وتتمثل يف اجلرائم     

 .اليت تنال باالعتداء على الدولة أو اتمع مباشرة
ــال ذلــك    وكــذلك ) اإلفســاد يف األرض(ة الزنــا واحلرابــة جــرائم احلــدود العامــة، كجرميــ :مث

وهــذا القســم مــن الــدعوى يتــوىل ؛ ملعاصــي الــيت فيهــا حــق اهللا عــز وجــلجــرائم التعزيــر علــى ا
 ،)١(املدعي العـام التـابع هليئـة التحقيـق واالدعـاء العـام: رفعها ومباشرا أمام احملكمة املختصة

تص هيئـة التحقيـق ختـ © زائية علـى ذلـكمن نظام اإلجراءات اجل) ١٦( :حيث نصت املادة 
  .®ومباشرا أمام احملاكم املختصة واالدعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى اجلزائية 

                                        
، ١عبد احلميد احلرقان ،ط. إلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل احملاكمة يف اململكة العربية السعودية، دا) ١(

  .٢١ه، ص ١٤٣٠
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 : دعوى جنائية خاصة
، كجـــرائم  وهـــي الـــدعوى الـــيت تنصـــرف إىل اجلرميـــة الـــيت تقـــع اعتـــداء علـــى حـــق خـــاص

وكـــذلك اجلـــرائم التعزيريـــة الـــيت فيهـــا  القصـــاص عمومـــاً ســـواء كـــان يف الـــنفس أو فيمـــا دوـــا،
   .)١( اعتداء على احلقوق الفردية

ينوب عنه أو وارثه من بعده،  رفعها اين عليه أو من وهذا القسم من الدعوى يتوىل     
للمجين عليه أو من ينوب عنه،  © ما نصه من النظام) ١٧(وهذا ما نصت عليه املادة رقم 

، ع القضايا اليت يتعلق ا حق خاصدعوى اجلزائية يف مجي، حق رفع الولوارثه من بعده
، وعلى احملكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي هذه الدعوى أمام احملكمة املختصةومباشرة 

ال جيوز إقامة الدعوى اجلزائية أو إجراءات التحقيق ومن خالل هذه املادة  ،®العام باحلضور
إال بناًء على شكوى من اين عليه أو َمنء  يف اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد

؛ إال يف حاالت استثنائية ترى هيئة التحقيق  اجلهة املختصةينوب عنه أو وارثه من بعده إىل
  :وهي )٢( واالدعاء العام مصلحة عامة يف رفع الدعوى والتحقيق يف هذه اجلرائم

  .القذف والسب يف مكان غري علين - أ 
  .خيانة األمانة من أصول اين عليه أو فروعهالسرقة واالختالس و  - ب
  .قضايا العقوق - ج 
االمتناع عن أداء النفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاعة أو املسكن احملكوم ا حبكم  - د 

  .واجب التنفيذ
االمتناع عن تسليم الصغري ملن له احلق يف حضانته، أو أخذه بقصد حضانته من يد  - ه 

  .ه، حبكم واجب التنفيذَمنء يتواله، أو يكفل
 

                                        
  .٢٢ملرجع السابق ، ص ا) ١(

  ).١٨/١(هذا ما نص عليه مشروع الالئحة يف املادة و ) ٢(
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  :الدعوى المدنية: الفرع الثاني
اجلرمية و هو املدعي املدين من  تعرف الدعوى املدنية بأا مطالبة من َحلقُه ضرر من

نتيجة القضاء اجلنائي جبرب الضرر الذي أصابه  عن احلقوق املدنية أمام املسئولاملتهم أو 
  . باملدعى اجلرمية اليت ارتكبها فأضر

بعض الدعاوى ذات  ليه فإن الدعوى املدنية الناشئة عن فعل غري إجرامي و كدالكعو 
غري مشمول ذا التعريف   املنشأ اإلجرامي واليت ال يكون موضوعها التعويض عن الضرر

احلرمان من اإلرث الناجتة عن جرمية قتل  و دعوى. كدعوى التطليق الناشئة عن جرمية الزنا
عن دعوى املطالبة بالتعويض بسبب ما حلق املدعي  وى تتميزوهي مجيعها دعا ؛املورث

   .نتيجة اجلرمية املدين املتضرر من أضرار
املسائل  فإن القضاء اجلنائي يعترب قضاء استثنائيا خيتص بنظر وعلى هذا األساس

 اليت تلحقها اجلرمية األضرار املدنية املتعلقة منها مبطالبة املتضرر من اجلرمية تعويضه عن
  .)١(املدعي املدينب

بشكل مباشر فقد  فراداألضرر خاص يصيب احد من عن اجلرمية أ ينش ومن هنا فما     
 نأضرر من اجلرمية  صابهأاحلالة يكون ملن  هذهعرضة وىف  أو ماله أو بدنه يف يصيبه

  .ذلك الدعوى املدنية يف ووسيلتهعن هذا الضرر  يطالب بالتعويض
و أيتبناه شخص ،به و حمتمل الثبوتأملطالبة حبق ثابت، ا :يذًا فالدعوى املدنية هإ   

  .أكثر

                                        
  ١٤١صم ٢٠٠٣نة س .اهلومه دار.د عبد اهللا أوهابيةالتحقيق التحري و  ،إلجراءات اجلزائية اجلزائرينون اشرح قا )١(
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  .أوجه الفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب الثاني 
 .الموضوع من حيث :أوالً 
 أما ه يف نظام اإلجراءات اجلزائيةنائية توقيع العقاب املنصوص علياجل موضوع الدعوى    

 من حلقهطلب التعويض عما فات املضرور من كسب وما  موضوع الدعوى املدنية هو

  خسارة
 .الخصوم من حيث :ثانياً 
الدعوى  يفواملتهم واخلصوم  هيئة التحقيق واإلدعاء العامالدعوى اجلنائية  يفاخلصوم     

 .واملتهم املدنية املضرور
 .شخصية العقوبة من حيث :ثالثاً 
على  إالن الدعوى اجلنائية ال تقام اجلنائية ألالدعوى  يفالشخصية  مبدأ إعمالال جيوز     

 الدعوى املدنية فيلتزم بالتعويض املتهم ماه، أهلأغري  إىلمد العقاب تيس أنميكن  املتهم وال

 .القاصر جرمية يف كالوصي املدينوهو املسئول  هغري  أو األصلوهذا هو 
 .السبب من حيث :رابعاً 
سبب الدعوى  أمااتمع  أفراد أصاب الذيام اجلنائية هو الضرر الع سبب الدعوى    

 .اتمع أفراداحد  أصاب الذياخلاص  املدنية الضرر
  .القواعد الموضوعية من حيث :خامساً 

بينما نظام اإلجراءات اجلزائية  هو ةالدعوى اجلنائيختضع هلا  اليتاملوضوعية  القواعد    
المي وما يصدره ويل األمر من تنظيمات هو الفقه اإلسللدعوى املدنية  القواعد املوضوعية

 .خاصة 
  .اإلجرائيةالقواعد  من حيث :سادساً 

 اإلجراءات نظام يفللقواعد املقررة  إعماالً  اجلنائياجلنائية يفصل فيها القضاء  الدعوى

 بشأا القاضيويطبق  احملكمة العامةخيتص ا  أن فاألصلالدعوى املدنية  ماأ زائيةاجل

املقررة  رفعت بالتبعية للدعوى اجلنائية ختضع للقواعد إذا ماأ الشرعيةرافعات قواعد قانون امل
  .)١(جلزائيةا اإلجراءات نظام يف

                                        
  .، مصر الزقازيق كلية احلقوق جامعة،سيد سند  جنايت. د ،اجلنائية تاإلجراءاشرح قانون  )١(
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  .إجراءات إثبات الدعوى الجنائية :الفصل الثاني
  

  .المعاينة: المبحث األول   
  .الخبرة: المبحث الثاني   
  .سماع شهود :المبحث الثالث   
  .االعتراف: المبحث الرابع   
  .القرائن: المبحث الخامس   
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  المعــــــاينة: المبحث األول

  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها:المطلب األول    
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
املعاينـــة إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق يف إثبـــات األدلـــة اجلنائيـــة ، واملعاينـــة تعـــد عصـــب    

أميناً صادقاً ، ال حماباة فيها وال كذب التحقيق ودعامته الرئيسة، فهي تعرب عن الواقع تعبرياً 
  .وال خداع بل تعطي صورة واضحة وواقعية ألدلة اجلرمية املادية 

ومن هنا جاء هذا املبحث ليتحدث عن مفهوم املعاينـة ومشـروعيتها وإجراءاـا املتبعـة       
  : يف النظام املقارن ، وعلى هذا األساس سأحتدث عن املعاينة يف املطالب التالية

  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها :المطلب األول   
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني   
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  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها: المطلب األول 
  .مفهوم المعاينة :الفرع األول 

  .المعاينة في اللغة: أوال ً  
لرؤيـــة واإلبصـــار جـــاء يف معجـــم اللغـــة املعاينـــة هـــي عـــاين الشـــيء عيانـــاً رآه بعينـــه، أي ا

مل أشـك يف رؤيـيت إيـاه ويف  ومعاينـة معاينة وعيانا رآه بعينه ولقيتـه عيانـاً ) عاينه(بالعني،ومنه 
  .)١()ليس اخلرب كالعيان ( املثل
  . حاالصطالالمعاينة في :  ثانياً 
إجـراء يتطلـب ©: قيـل أـا: تعددت تعاريف املعاينة عنـد الشـراح ومنهـا علـى سـيل املثـال    

حالة األمكنة واألشياء واألشخاص ووجـود اجلرميـة ، وهـي إجـراء ال يتضـمن إكـراه أو  إثبات
  .)٢( ®اعتداء على حرمة األشياء و األشخاص

جراء الذي يتضمن وصف مكان احلادث مبا فيه من أشياء وأشخاص، اإل ©:وقيل املعاينة   
ملكـان ، والـيت تشـري والفحص الدقيق لكافة احملتويـات ـدف كشـف خملفـات وآثـار اجلـاين با

إىل شخصيته أو شركائه، وما يفيد يف إثبات ارتكاب اجلرمية وتوضح قدراً من االسـتنتاجات 
  .)٣(® املنطقية اليت تشكل يف حد ذاا األساس الذي تقوم عليه التحقيق والبحث التالية

بالواقعـــة إثبــات حالـــة األشــخاص واألشــياء واألمكنـــة املتصــلة  ©:وجــاء يف تعريــف املعاينـــة   
اإلجرامية موضوع التحقيق ، ويكـون مـن خـالل مشـاهدا والوقـوف علـى حالتهـا وفحصـها 

 .)٤(®فحصاً دقيقاً مباشراً بواسطة عضو سلطة االستدالل أو احملقق املختص

                                        
  . ٦٤١املعجم الوسيط ، مرجع سابق، . ٤٦٦تار الصحاح ، مرجع سابق ، صخم) ١(

لنظرية العامة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن ، سامي حسين احلسبين، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، ا) ٢(
  .٥٠م ، ص ١٩٧٢سنة 

نايف العربية للعوم  ةلقواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث اجلنائي، حممد فاروق عبد احلميد كامل ، أكادمييا) ٣(

  .٦٦، ص م١٩٩٩األمنية ، الرياض ، 

مدين عبد الرمحن تاج الدين، . ،د -دراسة مقارنة –صول التحقيق اجلنائي وتطبيقاا يف اململكة العربية السعودية أ) ٤(
  . ١٤٣ه، ص ١٤٢٥مركز البحوث مبعهد اإلدارة ، الرياض ، 
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هــي إثبــات مباشــر ومــادي حلالــة شــخص أو مكــان معــني مــن خــالل الرؤيــة أو  ©:وقيــل     
  .)١(®الفحص املباشر

إثبات حالة األشخاص واألشياء واألمكنة ذات الصلة  ©: ء يف تعريفها أيضاً وجا     
 .)٢(®باحلادث

املعاينة هي دليل مباشر أو عام باعتبار أن احملقق يلمس بنفسه  © :ومن التعاريف
 ®العناصر املادية اليت تفيد يف كشف احلقيقة

)٣(

.  

وليس فيها غلبة  ألدلة املادية وويف ضوء التعاريف السابقة أجد أن املعاينة تتمحور يف ا
   .وقوة وال اعتداء على حقوق األفراد

فهدفها النظر إىل األشـياء واألشـخاص واألمـاكن واملوجـودات املاديـة للجرميـة ، وكـذلك 
  .معاينة اجلاين إن وجد واين عليه

  :فاملعاينة إجراء يستهدف أمرين
بصمات وقص األثر وحتليل الـدماء، مجع األدلة اليت ختلفت عن اجلرمية كرفع ال :األول

 ®كآثــــار املقاومــــة والطعنــــات واإلكــــراه©مــــن آثــــار ) كاجلثــــة(وحصــــر مــــا جبســــم اجلرميــــة 
وبالعموم مجع كل ما يفيد يف كشـف احلقيـق سـواء ألنـه اسـتخدم يف إحـداث اجلرميـة أو 

     . ختلف عنها
ة حــىت يــتمكن فإعطــاء احملقــق فرصــة ليشــاهد بنفســه علــى الطبيعــة مســرح اجلرميــ :الثــاني

من متحيص مدى صدق األقوال اليت أبدت حول كيفية وقوع اجلرمية وتقـدير املسـافات 
  .)٤(ومدى الرؤية وغريها من فنون التحقيق

                                        
  .٢١٤ه، ص ١٤٣٠، ٢ملوسوعة اجلنائية اإلسالمية ، سعود عبد العايل العتييب، دار التدمورية ، الرياض، طا) ١(

عبد الفتاح مراد ، مؤسسة شباب اجلامعة ، . حلقيق اجلنائي العملي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دا) ٢(
  .٢٤٧م، ص ١٩٨٩: اإلسكندرية ، سنة 

  .٣٤٧ص  .م١٩٨٠، ١، الفكر العريب، مصر، طملأمون سالمه .، دقانون اإلجراءات اجلنائية )٣(

  .٦٢٧حممد زكي أبو عامر، مرجع سابق ، ص . ائية ،دإلجراءات اجلنا)٤(
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  :مشروعيتها: الفرع الثاني 
املعاينة مشروعة بالكتاب والسنة واألثر ، وعلى ذلك سارت التنظيمات يف الدول ومن      

  : ذلك ما يلي
  .نآالقر في مشروعيتها : أوالً 

  :جاء يف سورة يوسف بيان املعاينة يف موقعني مها  
��{: يف قوله تعاىل 
ٍم����������� ������������
�� 
���وא�
فقد عرف يعقوب عليه ) ١( }و

السالم كذب أوالده يف دعواهم أن الذئب أكل يوسف مع وجود الدم على القميص بأن 
ى من القرائن واألحوال ما دل على قوله على لسان ألنه رأ ©القميص مل يكن ممزقاً، 


���{:فيقوله ) ٢(® القرآن�����

�ن����
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�s�t�u�v�w{ :يوسف قوله تعاىل ويف موضع آخر من سورة
x�y�z�{�|�}�~�_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�i�

j�kl�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�
z�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�

«�¬ ®�¯�°�±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�
½{ )٤(  .  

ه إال من خالل ميكن الوصول إليفمعرفة متزق القميص من عدمه ومكان قّد القميص ال

  .؛ تشري إىل املعاينة بالرؤية واملشاهدة }¯ {: املعاينة، والقرينة يف ذلك أن كلمة

                                        
  .١٨آية : ورة يوسف س) ١(

ه،          ١٤٢١، ١يسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، بريوت لبنان،طت) ٢(
  .٣٩٤٥-٣٩٤ص 

  .١٨آية : ورة يوسف س )٣(

  ). ٢٨ -٢٥( اآليات : ورة يوسف س) ٤(
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  .في السنة مشروعيتها :  ثانياً 
أن معاذ بن عمرو بن  –رضي اهللا عنه –ومن ذلك ما روي عن عبد الرمحن بن عوف

صلى اهللا عليه وسلم اجلموح ومعاذ بن عفراء تداعيا قتل أي جهل يوم بدر ، فقال النيب 
كالكما قتله، وقضى ( :ال ، فنظر يف السيفني فقال:قاال )هل مسحتم سيفيكما؟(

  .)١( )بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
يف حــديث اللعــان وفيــه قولــه  صــلى  –رضــي اهللا عنهمــا –ويف ذلـك حــديث ابــن عبــاس

ـــه أكحـــل العـــين، ســـابغ اإللي ©: اهللا عليـــه وســـلم ـــين، خـــدلج أبصـــروها، فـــإن جـــاءت ب ت

  . )٢( ®الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك 
وهذا  األمر صرح به الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبعاينة املولـود عنـد والدتـه ملعرفـة أي 

  .منهما كاذب يف دعواه
  .مشروعيتها في األثر: ثالثا

وكانــت أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه أتتــه امــرأة قــد تعلقــت بشــاب مــن األنصــار 
واه، فلما مل يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضـة فألقـت صـفرا وصـبت البيـاض علـى 

ي يف هـذا الرجـل غلبـين علـى نفسـي وفضـح: ثوا وبني فخذيها، مث جاءت صارخة، فقالت
فهـّم بعقوبـة . أن ببـدا وثوـا أثـر املـين: فسأل عمـر النسـاء فقلـن لـه. أهلي، وهذا أثر فعاله

تثّبت يف أمري فو اهللا ما أتيت فاحشة قط : يا أمري املؤمنني: ستغيث ويقولالشاب فجعل ي
مـا تـرى يف : يـا أبـا احلسـن: فقـال عـم: وما مهمت ا، فلقـد راودتـين عـن نفسـي فاعتصـمت

أمرمهـــا؟ فنظـــر علـــي إىل مـــا علـــى الثـــوب، مث دعـــاء مبـــاء شـــديد الغليـــان، فصـــب علـــى الثـــوب 
  . )٣( ذاقه، فعرف طعم البيض، وزجر املرأة فاعرتفتفجمد ذلك البياض مث أخذه واشّتمه و 

تقلـد القضـاء بواسـطة رجـل ثقـة فـأودع رجـل  ©: من ذلك قال يزيد بن هـارون رمحـه اهللا
هد بعـض شـهوده كيسـاً خمتومـًا، ذكـر أن فيـه ألـف دينـار، فلمـا طالـت غيبـة الرجـل فتـق الشـا

                                        
، صحيح مسلم ٣٢٩٦: مسلم ، كتاب اجلهاد والسري، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم احلديث  اهرو ) ١(

  ).١١٩، ١٠. ( م١٣٩٢، ٢بشرح النووي، نسلم ابن احلجاج القشريي، دار إحياء الرتاث، لبنان ،بريوت، ط

، ٤٧٤٧: هادات ، رقم احلديثواه البخاري ، كتاب تفسري القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شر ) ٢(
  ).٨/٤٤٩(،)د، ت( ، )د،ط(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمد بن علي العسقالين،دار املعرفة، بريوت لبنان، 

  .٦٧ – ٦٦، البن القيم ، مرجع سابق ، ص الطرق احلكمية )٣(
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د اخلياطـة كمـا كانـت، وجـاء الكيس من أسفله وأخـذ الـدنانري، وجعـل مكاـا دراهـم ، وأعـا
صــاحبه ، فطلــب وديعتــه، فــدفع إليــه الكــيس خبتمــه، فلمــا فتحــه وشــاهد احلــال رجــع إليــه، 

فاســتعدي . هــو كيســك خبامتــك: وقــال إين أودعتــك دنــانري، والــيت دفعــت إّىل دراهــم، فقــال
منــذ كــم أو : فــأمر بإحضــار املــودع ، فلمــا صــارا يــن يديــه قــال لــه القاضــي . عليــه القاضــي

مخسة عشر سنة، فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها، فإذا : دعك هذا الكيس؟ فقال
  .)١( ®فيها ما قد ضرب من سنتني أو ثالثة فأمره بدفع الدنانري إليه وأسقطه ونادى عليه

وبعـــــد هـــــذا البيـــــان يتضـــــح للباحـــــث أن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ، واخللفـــــاء 
باملعاينـــة ، مســـتندين علـــى ذلـــك مبـــا جـــاء يف  اية قـــد قضـــو الراشـــدين وســـلف األمـــة اإلســـالم

الكتــاب والســنة ، وــذا يتضــح بــأن إجــراء املعاينــة مشــروع بــل ويعــد أهــم إجــراءات إثبــات 
  .الدعوى اجلنائية 

                                        
  .٢٦ملرجع السابق، ص ا) ١(
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  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني
 الوضعية يف هذا املطلب سأحتدث عن ضوابط إجراءات املعاينة مقارنة ببعض القوانني    

  :مث أختم بالنظام السعودي وذلك يف فرعني التاليني
  .إجراءات المعاينة في القوانين الوضعية: الفرع األول

جيب انتقال عضو النيابة العامة إىل مكان احلادث إلثبات احلالة احلقيقية للجرمية وهذا     
ينتقل عضو النيابة العامة،  © )٧٤:(من املادة)١(جاء يف قانون اإلجراءات اجلنائية القطريما 

إىل أي مكان، ليثبت حالة األشخاص واألماكن واألشياء املتعلقة باجلرمية وكل ما يلزم 
 )٢( ، ويف قانون اإلجراءات اجلنائية املصري®إثبات حالة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

ى ذلك ينتقل قاضي التحقيق إىل أي مكان كلما رأ ©أكدت على أنه ) ٩٠:(من املادة
، ®ليثبت حالة األمكنة واألشياء واألشخاص ووجود اجلرمية ماديًا وكل ما يلزم إثبات حالته

فيتبني من هذا النص أن املقنن يتيح لقاضي التحقيق االنتقال ألي مكان ملعاينة مسرح 
  .اجلرمية ليثبت كل ما يتعلق مباديات اجلرمية ويتم ضبط كل ذلك مبا يرتب ملصلحة التحقيق

ألزمت حاكم التحقيق باملعاينة ملسرح اجلرمية  )٣( التونسية اجلزائيةت اإلجراءا جملة ويف    
 وكيل من بطلب أو نفسه تلقاء من التحقيق حاكم يتوجه©:ما نصه ) ٥٦(يف الفصل وذلك 

 يظن اليت األماكن من غريه إىل أو فيه املضنون مقر إىل أو اجلرمية اقرتاف مكان إىل اجلمهورية

 تلقاء من اجلرمية اقرتاف مكان إىل توجهه وعند .احلقيقة لكشف مفيدة فيها شياءأ وجود

 الالزمة األعمال جيري فإنه األخري هذا حيضر مل وإن اجلمهورية وكيل إعالم عليه جيب نفسه

  .®ذلك لزوم ظهر إن التوجه حمل إىل الشبهة ذي نقل ويقع ،حضوره على توقف بدون
ئية باجلزائر حيث حدد وقت إجراء املعاينة وذلك من بعد ويف قانون اإلجراءات اجلزا

، حيث تساهم املعاينة يف تكوين وضوحاً )٤(الساعة اخلامسة وحىت الساعة الثامنة مساء
واستجالًء للمحقق وذلك مبا متنحه من أفكار أو انطباعات مادية نامجة عن اإلطالع 

                                        
  .م٢٠٠٤لسنة  ٢٣:قم ر ) ١(

  .م١٩٥٠لسنة  ١٥٠: قم ر ) ٢(

 ٣٢م، نشرت بالرائد الرمسي عدد ١٠٦٨جويلية  ٢٤م املؤرخ يف ١٩٦٨لسنة  ٢٣:لة اإلجراءات اجلزائية رقمجم) ٣(

  .م١٩٦٨أوت  ٦و٢تاريخ 

  .م١٩٨٢فرباير  ١٣املؤرخ يف  ٣-٨٢انون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، ق) ٤(
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ود أو خرباء ، كما أا تعد دليالً والفحص أو النظر مباشرة حملل املعاينة دون وساطة شه
  .قوياً  إلثبات الدعوى اجلنائية 

  .إجراءات المعاينة في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي: الفرع الثاني  

أوجب النظام ومشروع الالئحة االنتقال للمحقق يف اجلرائم ملكان احلادث واحملافظة 
  .عليه من العبث باألدلة 

ينتقل احملقق عند االقتضاء فور إبالغه ©من النظام على أنه ) ٧٩:(حيث نصت املادة    
بوقوع جرمية داخلة يف اختصاصه إىل مكان وقوعها إلجراء املعاينة الالزمة قبل زواهلا أو 

  .®معاملها أو تغيريها طمس
سه إىل حمل احلادث وجيب أن ينتقل رجل الضبط اجلنائي بنف © )٢٧:(ويف املادة    

م باإلجراءات ، والقياباجلرمية، واحملافظة على أدلتها، وضبط كل ما يتعلق للمحافظة عليه
  . ®، وعليه أن يثبت مجيع هذه اإلجراءات يف احملضر اخلاص بذلكاليت تقتضيها احلال

أن ينتقل  يف حالة التلبس باجلرمية جيب على رجل الضبط اجلنائي  ©)٣١:(ويف املادة    
، ويثبت حالة األماكن آثارها املادية وحيافظ عليها اينفورًا إىل مكان وقوعها ويع

  .® واألشخاص ، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة
أن مينع يف حالة التلبس باجلرمية،  .لرجل الضبط اجلنائي عند انتقاله ©) ٣٢: (ويف املادة   

وله  ،كىت يتم حترير احملضر الالزم بذل، حرحة حمل الواقعة أو االبتعاد عنهاحلاضرين من مبا
   .®أن يستدعي يف احلال من ميكن احلصول منه على معلومات يف شأن الواقعة

  :هذا اإليضاح أورد أهم ضوابط وإجراءات االنتقال واملعاينة إلثبات الدعوى اجلنائيةوبعد   
إلجراء املعاينة  –مسرح اجلرمية  –جيب على احملقق االنتقال فورًا ملوقع اجلرمية  .١

 . )١( اجلرمية ، وإبالغ اهليئة مبحضر املعينة مباشرة وإثبات ما يدل على
 .) ٢( للمحقق إجراء املعاينة بنفسه أو يندب أحد رجال الضبط اجلنائي لذلك .٢

                                        
  )٧٩/١(، م مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية  )١(

  ).٧٩/٤(رجع السابق ، م امل) ٢(

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٣٠  - 
 

يبدأ احملقق فور وصوله إىل مسرح اجلرمية بإجراء املعاينة الالزمة عن طريق إلقاء نظرة  .٣
واآلثار املادية املتخلفة شاملة فاحصة ملسرح اجلرمية ويقوم بإثبات حالة األشخاص 

 .عن اجلرمية 
إذا كان يف مسرح اجلرمية  مصابني فإنه حيظر على احملقق أن حيول من إسعافهم  .٤

 .)١( إلجراء املعاينة
يلزم من كلفه احملقق بإجراء معاينة مكان اجلرمية كخرباء األدلة اجلنائية بالبحـث عمـا  .٥

ع الدم وكذلك فحص املالبس وبقية تركه اجلاين من آثار لألقدام أو البصمات أو بق
 .)٢( األشياء املادية ووضع رسم خمططي، وتصوير مكان اجلرمية بالكامل

علــى احملقــق أن يتنبــه إذا كانــت اجلرميــة مــن جــرائم هتــك العــرض وحنوهــا، فإنــه جيــب  .٦
ليس للمحقق أن جيري املعاينة جلسم اين عليه بنفسه ، ولكن يلزمه يف هذه احلالة 

 .)٣( برياً خمتصاً يتم اختياره وفقاً جلنس وحالة اين عليهأن يندب خ
مســح النظــام للمحقـــق أن يــأمر بوضــع أختـــام علــى األمــاكن الـــيت وجــدت يف مســـرح  .٧

اجلرميــة ، أو أي أثــر ختلــف عــن اجلرميــة ، ولــو وجــدت آثــار تفيــد يف كشــف حقيقــة 
 .)٤( اجلرمية

من جـرائم القتـل جيـب علـى  املنظم وضع للمحقق إجراءات خاصة إذا كانت اجلرمية .٨
 : )٥( احملقق القيام ا وهي

؛ من جلثة ووصفها ظاهريًا بصورة مفصلةإثبات احلالة اليت وجدت عليها ا   . أ
، ها اخلاص على وجهها أو على ظهرهاناحية املكان الذي وجدت فيه ، ووضع

 .ووضعها بالنسبة إىل اجلهات األصلية 
، وبيان ة من آثار، دون املساس اصيلي ملا يظهر على اجلثعداد وصف تفإ   . ب

 . اإلصابات واألسباب اليت أدت إليها 

                                        
  ).٧٩/١٣( ملرجع السابق ، م ا) ١(

  ).٧٩/٥( ملرجع السابق ، م ا) ٢(

  ).٧٩/١٤(ملرجع السابق ، م ا) ٣(

  ).٧٩/٦(رجع السابق م امل) ٤(

  )٧٩/٧(ملرجع السابق م ا) ٥(
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أو وجودها ، ه اجلثة من حيث بعثرة حمتوياتهوصف حالة املكان الذي توجد في   . ت
، وغري ذلك مما يفيد من نوافذ وأبواب، وحالة كل منها، وفتحات املكان مرتبة

 . التحقيق 
 . ر حتديد اإلصابات ، وأسباب الوفاة ، إذا اقتضى األماإلذن بتشريح اجلثة   . ث
اختاذ ما يلزم للتحفظ على مالبس اين عليه واملتهم واألداة املستعملة ؛    . ج

  .لفحصها من خرباء األدلة اجلنائيةمتهيداً 
أوجب مشروع الالئحة على احملقق أن يثبت ما أسفر عن املعاينة يف حمضر خاص  .٩

 :ويوضح فيه ما يلي 
 .وقت وتاريخ انتقاله �
 .معاينة مكان احلادث  �
 .س أثناء املعاينة وأثناء اجلرميةحالة الطق  �
 .حالة املكان من هدوء أو ضوضاء، والظروف احمليطة  �
 .حالة اإلنارة داخل املكان وحوله، ورائحة املكان �
 .يت تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحهااملسافات واالجتاهات ال  �
 .ء أو األدلة املتخلفة عن اجلرميةاألشيا  �
 .املعاينةمجيع إجراءات   �

  
أرى أن املعاينة تعد أهم مراحل إثبات الدعوى اجلنائية وذلك ألا تصف  :وخالصة األمر

وصفًا دقيقاً وواضحًا حلقيقة اجلرمية، بل ومكن أن يستنج من هذا اإلجراء ما يفيد يف إقامة 
  .التهمة على املتهم وإيقاع العقوبة عليه أو تربئته من اجلرمية
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  .الخبرة: المبحث الثاني    
  .مفهوم الخبرة ومشروعيتها:المطلب األول    
  ضوابط إجراءات الخبرة: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
اخلربة أو ما يسمى باخلرباء إجراء من إجراءات إثبـات األدلـة اجلنائيـة، واخلـربة تعـد وسـيلة    

مهمــة مــن وســائل إثبــات الــدعوى اجلنائيــة الــيت يســتعني ــا قاضــي التحقيــق يف حتقيــق ثبــوت 
  .حقيقة اجلرمية على املتهم أو الفصل يف الدعوى بالرباءة

حـث ليتحـدث عـن مفهـوم اخلـربة ومشـروعيتها وإجراءاـا املتبعـة ومن هنا جـاء هـذا املب      
  :يف القانون املقارن ، وعلى هذا األساس سأحتدث عن اخلربة يف املطالب التالية 

  .ومشروعيتها لخبرةمفهوم ا :المطلب األول   
  .خبرةضوابط إجراءات ال: المطلب الثاني   
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  .ومشروعيتها لخبرةمفهوم ا :المطلب األول
يف هذا املطلب سأبني املفهوم اللغوي واالصطالحي الشرعي والقانوين للخربة و مث     

  .أختم هذا املطلب ببيان مشروعيتها
  .مفهوم الخبرة : الفرع األول 

  .في اللغةالخبرة : أوال ً 
معرفتــه علــى حقيقتــه ، ومنــه العلــم بالشــيء، و  –بكســر اخلــاء وضــمها - اخلــربة يف اللغــة 

وخربت األمر أخُربه إذا عرفته على حقيقته، واخلرب بالشـيء، العـامل . لمتهباألمر أي ع خربته
بــه صــيغة مبالغــة، مثــل العلــيم وقــدير ، وأهــل اخلــربة ذووهــا، واســتعمل يف معرفــة كنــه الشــيء 


;;)�:ًא��{: وحقيقتــه، ومنــه قولــه تعــاىل <��وخبـــَره . أي اســأل عنــه خبــرياً َخيبـُــرُ  )١(}��Z٥٩(��4 ;;=�ل ���;;
  .  )٢( سأله عن اخلرب وطلب أن خيربه: واستخربه . أخربه نبأهبكذا و 
  . حاالصطالفي  الخبرة: ثانياً 

إبــداء رأي فــين مــن شــخص خمــتص فنيــاً يف شــأن واقعــة  ©:جــاء ي تعريــف اخلــربة بأــا 
  .)٣(®ذات أمهية يف الدعوى اجلنائية 

اخلــربة كلمــا  هــو كــل شــخص لــه درايــة خاصــة مبســألة مــن املســائل ، فيلجــأ إىل ©:وقيــل
قامت يف الدعوى مسـألة يتطلـب حلهـا معلومـات خاصـة ، ال يـأنس احملقـق أو القاضـي مـن 
نفســـه الكفايـــة العلميـــة أو الفنيـــة هلـــا كلمـــا إذا احتـــاج احلـــال لتعيـــني ســـبب الوفـــاة أو معرفـــة 

. )٤(®تركيب مادة مشـتبه يف أـا خمـدرة أو سـامة أو مغشوشـة أو حتقيـق كتابـة مـدعى بتزويرهـا
  .ا التعريف طويل جداً بل احتوى على متثيل لألسباب اليت تدعوا إىل ندب اخلبري هذ

هــي إجــراء يتعلــق مبوضــوع يتطلــب اإلملــام مبعلومــات فنيــة إلمكــان اســتخالص ©: وقيــل
  .)١(®معرفة خاصة بأمور معينة تتجاوز اختصاص احملقق،أو القاضي©:وقيل .)٥(®الدليل منه

                                        
  ٥٩ آية: سورة الفرقان )١(

  ).٤/١٢(سان العرب ، مرجع سابق، ل) ٢(

  .٤٨٥، مرجع سابق، اإلجراءات اجلنائيةشرح قانون  )٣(

  ). ٢٢٢/ ١( م، ١٩٧٦، سنة ١ملوسوعة اجلنائية ، للمستشار جندي عبد امللك، دار إحياء الرتاث العريب، طا) ٤(

  .٥٩٨إلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ، مرجع سابق، ص ا) ٥(
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الدرايـة ، بفـن مـن الفنـون ، قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة فأهل اخلربة هم أهل املعرفـة و 
، ويسمى الفقهاء أهل اخلربة بأهل )٢( ®واخلبري باألمور املطلع على بواطنها ©: - رمحه اهللا  –

  : )٣( البصرية، وأهل اخلربة يف هذا الزمن
 .األطباء . أ

 .خرباء البصمات  . ب
 .خرباء األسلحة  . ت
 .خرباء التحليل الكيميائية  . ث
 .جمقدرو الشجا   . ج
 ).املري(القافية    . ح

لمحقق رؤية فنية فاحصة لواقعة حادثة تنير ل: وأخلص بتعريف للخبرة فأقول هي     
  .الحكم فيهاوالقاضي في مسألة تصعب 

  :مشروعيتها: الفرع الثاني 
  .ثبتت مشروعية اخلربة كوسيلة من وسائل اإلثبات يف القضاء بالكتاب والسنة       
  .نآلقر افي مشروعيتها  :أوالً 


;;)�ٍ:���{:قولــه تعــاىل: وردة عــدة آيــات تــدل علــى اخلــربة ومنهــا <��&;; @����A;;�BC(
D�E�F
 )٤(}��Z١٤و

أي ال خيربك مثـل مـن هـو خبـري باألشـياء عـامل ـا وهـو :  - رمحه اهللا - قال اإلمام الشوكاين 
 بكنـه األمـور اهللا سبحانه فإنه ال أحـد أخـرب خبلقـه وأقـواهلم وأفعـاهلم منـه سـبحانه وهـو اخلبـري

  .) ٥( وحقائقها

                                                                                                                 
  .٣٣٢ة جامعة القاهرة ، الناشر دار النهضة العربية، صفوزية عبد الستار، مطبع.رح قانون اإلجراءات اجلنائية، دش) ١(

وع فتاوى ابن تيمية، إلمام تقي الدين أمحد عبد احلليم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم رمحه اهللا مجم )٢(
ة السعودية بوية، اململكة العربيجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة الن: وساعده ابنه حممد ، الناشر

  ).١٨/٣١(،  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

  ).١/٣٧٧( ملوسوعة اجلنائية اإلسالمية ، مرجع سابق، ا) ٣(

  .١٤آية : ورة فاطر س) ٤(

  .٤/٤٤٨، حممد بن علي الشوكاين: اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري فتح القدير )٥(
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� ����;;3ن
����{ويف قولــه تعــاىل 
6��F� ,��;;D-ن��HI�H'�ْC�;;#א�
&;; J�+4 ;;=�#-3ْא���)�Zتوجيــه لســؤال  )١(}�٤٣
املعــىن فاســألوا أهــل الكتــاب فــإن مل يؤمنــوا فهــم معرتفــون بــأن : قيــلأهــل العلــم وــم اخلــرباء 

وقيل أهل العلم، واملعىن . كر أهل القرآنأهل الذ : وقال ابن عباس... الرسل كانوا من البشر
)٢( متقارب

.  
  .في السنة مشروعيتها :  ثانياً 

وردت أحاديــث مــن ســنة املصــطفى صــلى اهللا عليــه وســلم تبــني مشــروعية عمــل اخلبــري 
دخل علي قائف والنبي صلى اهللا عليـه ©: عن عائشة رضي اهللا عنها قالـتومنها ما جاء 

بـن حارثـة مضـطجعان فقـال إن هـذه األقـدام بعضـها  وسلم شاهد وأسامة بـن زيـد وزيـد
  . )٣(®من بعض قال فسر بذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة

أن الناس كانوا يقدحون يف نسب أسامة كونه أسوداً وأبوه أبـيض اللـون،  :وجه الداللة
 عليـه وسـلم بتلـك فلما شهد القائف بأن هذه األقدام بعضها من بعض سـّر النـيب صـلى اهللا

الشــهادة الــيت أزالــت التهمــة حــىت برقــت أســارير وجهــه مــن الســرور، والرســول صــلى اهللا عليــه 
وســروره . وســلم أقــّر القــائف إحلاقــه أســامة بنســب أبيــه، والرســول ال يقــر وال يســّر إال بــاحلق

  .)٤(ف يدليل على ثبوت العمل خبرب القا
ا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــدمو  عرينــهمــن  أنــس بــن مالــك أن ناســاً وعــن 

إن شئتم أن تخرجوا إلـى إبـل  (املدينة فاجتووها فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ففعلـوا فصـحوا مث مـالوا علـى الرعـاة فقتلـوهم وارتـدوا  )الصدقة فتشربوا مـن ألبانهـا وأبوالهـا

لــغ ذلــك النــيب صــلى اهللا عليــه عــن اإلســالم وســاقوا ذود رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فب
أعيـنهم وتـركهم يف احلـرة حـىت  رواأتى م فقطع أيديهم وأرجلهم ومسوسلم فبعث يف أثرهم ف

)٥(®ماتوا

.  

                                        
  ٤٣آية : ورة النحل س) ١(

  ).١٠/٧٢( ،١/١٩٨٨دار الكتب العلمية ط ، اهللا حممد بن أمحد القرطيب يب عبدأل جلامع ألحكام القرآن ،ا) ٢(

  ).٢/٤٦٣(واه البخاري، كتاب فضائل الصحابة ، مناقب زيد بن احلارث، ر ) ٣(

  .٥٢، ص٢٠٠٥/ ١ط ،دار النفائس ،عبد الناصر شنيور: اإلثبات باخلربة )٤(

  ).١١/١٥٣(واه مسلم ، باب حكم احملاربني واملرتدين ر ) ٥(
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد استعان بالقائف يف البحث والكشف  :وجه الداللة
  .قائف هلامكان العرنيني، وذلك من خالل الكشف عن آثار أقدامهم بتتبع ال عن
  .أقوال الفقهاء في ذلك: ثالثا

اتفــق الفقهــاء رمحهــم اهللا علــى جــواز األخــذ بــاخلربة فيمــا خيتصــون فيــه أهــل املعرفــة مــن 
ويرجع ألهل الطلب واملعرفة باجلراح يف معرفة  ©:علم وبصرية حاذقة ،جاء يف تبصرة احلكام 

يف رأس اجلــاين أو يف  طــول اجلــرح مــن عمقــه وعرضــه، وهــم الــذين يتولــون القصــاص فيشــقون
وكـذلك يرجـع إىل أهـل املعرفـة مـن النسـاء : بدنه مثل ذلك، وال يتوىل ذلك اين عليه، قالوا

  .)١(®يف قياس اجلرح وقدره إذا كان مما جتوز فيه شهادة النساء
إذا اختلف يف الشجة هل هي موضحة أو ال ، أو فيما كان أكثر من ©: وجاء يف املغين    

ة ، واملنقلــــة ، واآلمــــة ، والدامغــــة ، أو أصــــغر منهــــا كالباضــــعة ، واملتالمحــــة ، ذلــــك كاهلامشــــ
والسمحاق ، أو يف اجلائفة وغريها من اجلراح الـيت ال يعرفهـا إال األطبـاء ، أو اختلفـا يف داء 
خيتص مبعرفته األطباء أو يف داء الدابة ، يؤخذ بقـول طبيبـني أو بيطـارين إذا وجـدا ، فـإن مل 

 .)٢(®ثنني أجزأ واحد ؛ ألنه مما خيتص به أهل اخلربة من أهل الصنعةيقدر على ا
يستفاد مما تقدم أن اخلربة إجراًء مهمًا يعتمد عليه احملقق والقاضي يف إقامة الدعوى     

قامة الدعوى وإيقاع اجلنائية وكشف احلقيقة للتوصل إىل إثبات التهمة على املتهم ومن مث إ
خذت به القوانني والنظام السعودي على وجه التحديد وذلك ، وهذا ما أالعقوبة عليه

بضرورة إعمال إجراء اخلربة كوسيلة إلثبات الدعوى اجلنائية، وهذا ما سأبينه يف املطلب 
  .التايل

                                        
  ). ٨-٢/٨٤(بصرة احلكام، إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ، درا الكتب العلمية ، بريوت، ت) ١(

  ).٢٧٣/ ١٤(ملغين ، البن قدامه ،ا) ٢(
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  .خبرةضوابط إجراءات ال: المطلب الثاني
  .إجراءات الخبرة في القوانين الوضعية: الفرع األول 

ات للمحقق االستعانة باخلرباء فيندب من يراه مناسباً الستجالء أجازت كثري من التقنين    
الغموض عن حقيقة اجلرمية؛ وذلك يف بعض املسائل الفنية اليت ال يتقنها احملقق واليت حتتاج 
إىل مهارة فنية خاصة وخربة طويلة يف هذا اال، ومثال ذلك حتديد أسباب الوفاة واملادة 

  .ق الشبهة يف جرمية التزويراملستخدمة يف القتل ، وحتقي
) ٢٩:(إلجراءات اجلنائية االستعانة باخلربة وذلك يف املادةوقد بني القانون املصري ا    

وهلو أن يستعينوا باألطباء وغريهم من ... ©اخلاصة مبرحلة االستدالل اليت نصت على أنه
نظم القطري وذلك يف وهذا أخذ به امل. ®...أهل اخلربة ويطلبون رأيهم شفهيًا أو بالكتابة 

 يطلبوا وأن اخلربة، بأهل يستعينوا أن القضائي الضبط وملأموري ...©بأنه على) ٣٤:(املادة

 أال خيف إذا إال اليمني اخلرباء أو الشهود حتليف هلم جيوز وال تابة،ك أو شفاهة رأيهم

فقد ) ٨٥:٨٩(ويف مرحلة التحقيق االبتدائي وذلك يف املواد من .بعد فيما ذلك يستطاع
إذا استلزم إثبات احلالة ©على جواز االستعانة باخلبري إلثبات احلالة ) ٨٥: (نصت املادة

تابة قاضى التحقيق احلضور وقت العمل وك ىاالستعانة بطبيب أو غرية من اخلرباء جيب عل
وإذا اقتضى األمر إثبات احلالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إىل ضرورة  همالحظت
عض أعمال حتضريية أو جتارب متكررة أو ألي سبب أخر وجب على قاضى القيام بب

خلبري مأموريته بغري حضور التحقيق أن يصدر أمرا يبني فيه مجيع األحوال أن يؤدى ا
أكدت على وجوب اليمني على اخلبري قبل القيام بعمل اخلربة  ) ٨٦:(ويف املادة ®اخلصوم

اء أن حيلفوا أمام قاضى التحقيق ميينا على أن جيب على اخلرب  ©حيث نصت املادة على أنه 
ويف قانون اإلجراءات اجلنائية  .®يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة

اجلزائري أكد على حلف اخلبري أمام جملس القضاء وبينت صيغة احللف وذلك يف 
اص بالس القضائي حيلف اخلبري املقيد ألول مرة باجلدول اخل ©على أنه ) ١٤٥:(املادة

أقسم باهللا العظيم بأن أقوم بإبداء مهميت  : " ميينًا أمام ذلك الس بالصيغة اآليت بياا 
  ".  كخبري على خري وجه وبكل إخالص وأن أبدي بكل نزاهة واستقالل

مث على اخلبري أن يقدم تقريرًا عن عمله وذلك خالل املدة اليت حددا سلطة التحقيق    
حيدد قاضى التحقيق ميعادا للخبري ليقدم  © ما نصه) ٨٧( :ما أشارت إليه املادةوهذا 
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وكذلك  ®تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبريا أخر إذا مل يقدم التقرير يف امليعاد احملدد
من القانون اجلزائري بأن كل قرار يصدر بندب اخلرباء جيب حتديد ) ١٤٨: (أكدت املادة

  . ز مهمتهم وجيوز متديد املهلة هلمفيه املهلة إلجنا
: له ذلك وهذا ما نصت عليه املادةوإذا رأى املتهم أن يستعني خببري استشاري جاز    
للمتهم أن يستعني خببري استشاري ويطلب متكينه من االطالع على األوراق  ©بقوهلا ) ٨٨(

على ذلك تأخري السري ب وسائر ما سبق تقدميه للخبري املعني من قبل القاضي على أال يرتت
كما أجاز املقنن املصري منح اخلصوم احلق يف رد اخلبري املعني وذلك إذا   ®يف الدعوى

قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إىل قاضى التحقيق للفصل فيه وجيب أن  وجدت أسباباً 
   .®الفصل فيه مدة ثالثة أيام من يوم تقدميه تبني فيه أسباب الرد وعلى القاضي

د أن املقنن اجلزائري أجاز للخرباء أن يتلقوا أقوال األشخاص غري املتهم وهذا ما بينته وجن   
م فإن هذا ، كما أجاز نفس املادة للخرباء إذا رأوا حمال الستجواب املته)١٥١:(املادة

  .قاضي التحقيق راإلجراء يقوم به حضو 
  .إجراءات الخبرة في النظام السعودي : الفرع الثاني 
السعودي حنى حمىن القوانني الوضعية حيث أجاز للمحقـق االسـتعانة بـاخلرباء يف املنظم 

حمقـق أن يسـتعني  © )٧٦: (األمور الفنيـة الـيت ختفـى علـى احملقـق وهـذا مـا نصـت عليـه املـادة
مـــن هـــذه املـــادة .®خببـــري خمـــتص إلبـــداء الـــرأي يف أي مســـألة متعلقـــة بـــالتحقيق الـــذي جيريـــه 

ن األعمــال اجلوازيــة للمحقــق فهــو مــرتوك لتقــديره، فــإذا رأى أن نســتنتج أن نــدب اخلــرباء مــ
األمــر يســتحق االســتعانة خببــري فلــه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء علــى طلــب اخلصــوم لزمــه تنفيــذ 

  .)١( ذلك
ويلتزم اخلبري بتقدمي تقريرًا مستوفيًا ألعماله يف املدة اليت حددها املنظم وهذا ما نصت    

 املوعد الذي حدد من على اخلبري أن يقدم تقريره كتابة يف ©تقول  حيث) ٧٧: (عليه املادة
دم التقرير يف امليعاد احملدد له، أو ، وللمحقق أن يستبدل به خبريًا آخر إذا مل يققبل احملقق

، ولكل واحد من اخلصوم أن يقدم تقريرًا من خبري آخر بصفة وجد مقتضى لذلك
خصوم احلق يف أنه إذا مل يطمئنوا إىل عمل اخلبري كذلك جند أن املنظم ضمن لل  .®استشارية

                                        
  .١٥٢إلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ا) ١(
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فقد أجاز النظام هلم االعرتاض على اخلبري وذلك إذا وجدت أسباب قوية تدعوا لذلك ، 
ويقدم االعرتاض على احملقق شريطة أن يفصل  فيه احملقق خالل املدة اليت حددها املنظم 

ذا وجدت أسباب قوية اخلبري إ للخصوم االعرتاض على ©) ٧٨:(وهذا ما نصت عليه املادة
، وجيب أن يبني فيه أسباب م االعرتاض إىل احملقق للفصل فيه، ويقدتدعو إىل ذلك

ويرتتب على هذا  دميه،االعرتاض ، وعلى احملقق الفصل فيه يف مدة ثالثة أيام من تق
ق ستعجال فيأمر احملقاالعرتاض عدم استمرار اخلبري يف عمله إال إذا اقتضى احلال اال

  .®باستمراره 
بعد هذا نستنتج أهم اإلجراءات اليت حتكم عمل اخلبري عند ندبه يف املسائل العلمية     

  :والفنية على النحو التايل
علــى اخلبــري أن يقــدم عنــد إجنــاز عملــه تقريــراً يف املوعــد الــذي حــدد مــن قبــل احملقــق،  .١

للموضــع الــذي طلــب  ويلزمــه أن يــؤرخ التقريــر والتوقيــع عليــه متضــمناً ملخصــاً وافيــاً 
منه، وإجراءات الفحص والكشف والتحاليل الفنية اليت باشرها ومشـاهداته والنتـائج 

 .)١( اليت خلص إليها بشكل دقيق وواضح
عنـد تعـدد اخلـرباء واخـتالفهم يف الـرأي فعلـيهم أن يقـدموا تقريـراً واحـداً يتضــمن رأى   .٢

 .)٢( كل واحد منهم وحجته
 اقتضـت الفًا لتقرير اخلبري وجب عليـه أن يُبـني األسـباب الـيتإذا اعتمد احملقق رأياً خم .٣

اقشــــتهم يف التقــــارير املقدمــــة ، ولــــه اســــتدعاء اخلــــرباء ملنإمهــــال هــــذا الــــرأي أو بعضــــه
 .)٣(منهم

على ضـمها مللـف ) ٧٦(التقارير الواردة من خرباء استعان هم اخلصوم مل ينص يف م .٤
إىل ذلــك الطــالع احملكمــة  تأشــار مــن مشــروع الالئحــة ) ٦(القضــية إال أن الفقــرة 

 .)٤( املختصة عليها

                                        
  ) ٧٧/١(مشروع الالئحة التنفيذية ) ١(

  )٧٧/٢(التنفيذية مشروع الالئحة  )٢(

  )٧٧/٣(مشروع الالئحة التنفيذية  )٣(

  .١٧٢لتعليق على نظام اإلجراءات اجلزائية ، مرجع سابق، صا) ٤(
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جيــب علــى اخلــرباء طبقــاً لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة املصــري أن حيلفــوا اليمــني أمــام  .٥
اخلبري على أن يبدوا رأيهم باألمانـة والصـدق وعلـيهم أن يقـدموا تقريـرهم كتابـة ، ومل 

ء قبــل مــزاولتهم أعمــاهلم يشــرتط نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي أن حيلــف اخلــربا
 .)١(املهنية

الرأي الذي ينتهي إليه احملقق يف تقريره ال يعدو أن يكون استشارياً ، وخيضع لتقدير   .٦
احملقــق فلــه أن يأخــذ بــه أو يطرحــه جنبــاً ، إال أن بعــض الشــراح يــنص علــى أن رأي 

 .)٢( اخلبري يعد دليالً 

                                        
  .١٥٤صول التحقيق اجلنائي ، مرجع سابق، صأ) ١(

  .١٥٣وكذلك اإلجراءات اجلنائية، ص١٧٢وكذلك التعليق على اإلجراءات اجلزائية، ص.١٥٤ملرجع السابق، صا) ٢(
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 .سماع الشهود:المبحث الثالث 

  .ومشروعيتهاشهادة فهوم الم:المطلب األول    
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
الشــــهادة ، وذلـــك مــــن خــــالل بيــــان  تعــــاىل مســــألة بـــإذن اهللا حتدث يف هــــذا املبحــــثســـأ   

يف القــانون الوضــعي والنظــام الســعودي  مث بيــان إجــراءات مســاع الشــهودتعريفهــا ومشــروعيتها 
  .مقارناً بالفقه اإلسالمي

  :سيتم ذلك يف مطالب ثالثة تالية   
  .ومشروعيتهاشهادة مفهوم ال:المطلب األول    
  .شهادةات الضوابط إجراء: المطلب الثاني    
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  .ومشروعيتهاشهادة مفهوم ال:المطلب األول 
  .مفهوم  الشهادة : الفرع األول

  .سأبني يف هذا الفرع تعريف الشهادة يف اللغة واالصطالح الفقهي والقانوين    
يـدل علـى  أصـلٌ : السـني واهلـاء والـدال:"جـاء يف معجـم املقـاييس .الشهادة فـي اللغـة: أوالً 

 مع األصول اليت ذكرناها، من احلضور والعلمجيَ ومن ذلك الشهادة،، وإعالم حضور، وعلم،
: هي اإلخبار مبا شاهده، وهـي اخلـرب القـاطع، يقـال ويف لسان العرب الشهادة .)١("عالمإلوا

: سـيدةقـال ابـن  .ا، أي أدى مـا عنـدُه مـن الشـهادةَشِهَد الرجُل على كذا، وَشِهَد لزيد بكذ

��{:يبّني ما علمه، شهد شهادة؛ ومنه قوله تعاىلالشاهد العامل الذي '
L
Mא�
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M�+{)مــن هــذا .)٣(أي الشــهادة بيــنكم شــهادة اثنــني.)٢
  .فورود الشهادة يف اللغة على معاين منها احلضور والعلم واإلعالم واخلرب القاطع

  .لشهادة في االصطالحا: ثانياً 
عرف الفقهاء رمحهم اهللا الشهادة بتعاريف خمتلفة اكتفي بذكر تعريف واحد لدى كل  :أوالً 

  : مذهب من املذاهب األربعة
 :الشهادة عند الحنفية - 
  . )٤( ® اإلخبار عن كون ما يف يد غريه لغريه©: الشهادة  لقي

 :الشهادة عند المالكية  - 
  .) ٥(®حاكماً مبا علم ولو بأمر عام ليقضي مبقتضاهإخبار عدل ©: قيل الشهادة  
 :الشهادة عند الشافعية - 
  .) ٦(®إخبار عن شيء بلفظ خاص ©:قيل  

                                        
  اللغة، أليب احلسن أمحد بن فارس زكريا،حتقيق عبد السالم هارون،دار الفكر،مادة شهد  سعجم مقاييم )١(

)٣/٢٢١.(  

  .١٠٦آية : ورة املائدة س) ٢(

  ).٢٢٤-٢٢٣/ ٧(، مرجع سابق ،  لسان العرب) ٣(

  ).٤/٥٤(ه، ٢،١٤٠٦ط دائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين  الكاساين، دار الكتب العلمية بريوت ،ب) ٤(

  ).٤/٦٨٣(ه،١٤١٨بلغة السالك ألقرب املسالك،أمحد بن حممد الصاوي، الدار السودانية للكتب، اخلرطوم ،) ٥(

)٦( ،ه، ١٤١٤اية احملتاج إىل شرح املنهاج، شهاب الدين حممد الرملي، دار الكتب العلمية ،بريوت)٨/٢٩٢.(  
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 :الشهادة عند الحنابلة - 
  .)١(®خاصاإلخبار مبا علمه بلفظ ©: قيل 

إخبـار بحـق للغيـر : وعلى ضـوء التعريـف السـابق يمكـن أن أعـرف الشـهادة بأنهـا 
  .شهدفي مجلس القاضي بلفظ أ

  :فقد وردت بعدت تعاريف ومنها أما تعريف الشهادة يف القانون: ثانياً 
األقوال اليت يديل ا غري اخلصـوم أمـام سـلطة التحقيـق أو احلكـم يف شـأن  ©: قيل بأا

جرمية وقعت ن سواء كانت تتعلق بثبوت اجلرميـة وظـروف ارتكاـا أو إسـنادها إىل املـتهم أو 
  . )٢( ®براءته منها
إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عمـا شـاهده أو مسعـه  ©:  وقيل

إخبـــار صـــادق مــــن ©: وقيـــل بأـــا. )٣( ®أو أدركـــه حبواســـه عـــن هـــذه الواقعـــة بطريقـــة مباشـــرة
الشــاهد أمــام الســلطة املختصــة مبــا يكــون قــد رآه أو مسعــه بنفســه أو مــن غــريه ممــن يوثــق بــه 

  .)٤( ®عد ميني يؤديها على الوجه الصحيحبشأن اجلرمية وبلفظ الشهادة ب
إخبار من يعتـد  ©: وعرفها مشروع الالئحة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بقوله

  . )٥( ®بقوله إلثبات حق أو نفيه
والنـاظر لتعـاريف القـانونني يف أـا ال ختـرج عـن تعـاريف الشـهادة يف الفقـه اإلســالمية ، 

بــار بلفــظ خــاص وهــو أشــهد عنــد ســلطة قضــائية ،فكــاال حيــث أــا اشــتملت علــى أــا إخ
الفقهني اإلسالمي والقانوين اتفقوا على اعتبارها وسيلة من أهم وسائل اإلثبات يف الـدعوى 
اجلنائية ، وعلى هذا األساس فالشهادة إخبار لواقعة حالة عنـد سـلطة حيـددها النظـام بلفـظ 

  .خاص

                                        
وسى بن أمحد احلجاوي، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، هجر إلقناع لطالب االنتفاع، شرف الدين ما) ١(

  )٤/٣٩٣(ه، ١،١٤١٨للطباعة والنشر، القاهرة ،ط

  ).٥٠٧/ ١( ، ) ب ت ط(و ) ب د ن(حممد عوض ، . انون اإلجراءات اجلنائية ، دق) ٢(

  .٤٩٨م، ص ١٩٩٦رة ، أمحد فتحي سرور، دار النهضة القاه. لوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دا) ٣(

أمين فاروق . إلثبات اجلنائي يف القانون املقارن والفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف النظام السعودي، دراسة مقارنة، دا) ٤(

  .١٦٣ه، ص١٤٣٣عبد املعبود محد، مركز البحوث مبعهد اإلدارة ، 

  .٢٦أحكام عامة فقرة  –باب األول ال) ٥(
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  .مشروعيتها: الفرع الثاني 
الشهادة جاءت مشروعيتها مما اتفق عليه الفقهاء رمحهم واستندوا يف ذلك إىل اإلثبات ب    

  .الكتاب والسنة واإلمجاع
  .من الكتاب : أوالً 

  :ذكر اهللا تبارك وتعاىل الشهادة يف عدد من اآليات ومنها
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ـــة مـــن اآليـــات الســـابقة أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل أمـــر باإلشـــهاد عنـــد إثبـــات  وجـــه الدالل

، ففي ذلك داللة واضحة علـى مشـروعة الشـهادة كوسـيلة مـن وسـائل احلقوق وإقامة احلدود
  .اإلثبات

  .من السنة : ثانياً 
ٌر، َمن حَلف على ميٍني يسَتِحق ا ماًال، وهو فيها فاجِ : اِهللا رضي اُهللا عنه قال عبدُ  .١

ِإن الِذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللِه { : فأنَزل اُهللا تصديَق ذلك  ،لِقي اَهللا وهو عليه غضبانُ 
شَعَث بَن قيٍس خرَج مث إن األ. } َعَذاٌب َألِيٌم  -فقَرأ إلى  - َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليًال 

ُثكم أبو عبِد الرمحِن؟ قال: إلينا فقال ْثناه، قال: ما ُحيَد واِهللا : فقال: فحد صَدق، لِفي
أُنزَِلْت، كانت بيين وبني رجٍل ُخصومٌة يف بئٍر، فاختَصمنا إىل رسوِل اِهللا صلى اُهللا عليه 

إنه إًذا حيِلُف : قلُت . ِهداك أو مييُنه شا: اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم وسلم، فقال رسولُ 

                                        
  .٢٨٢: ورة البقرة، آية س) ١(

  .٢: ورة الطالق، آية س )٢(

  .٦: ورة الطالق، آية س )٣(

  .٤: ورة النور، آية س) ٤(
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َمن حَلف على ميٍني يستِحق ا : وال يُبايل، فقال رسوُل اِهللا صلى اُهللا عليه وسلم 
ذلك، مث اقَرتأ هذه فأنَزل اهللاُ تصديَق . ماًال، هو فيها فاِجٌر، لِقي اَهللا وهو عليه غضباُن 

َعَذاٌب  - فقَرأ إلى  - ِبَعْهِد اللِه َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا َقِليًال ِإن الِذيَن َيْشتَـُروَن {: اآليةَ 
  . )٢( )١( }َألِيٌم 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلب من املدعي إثبات حقه بشهادة  ووجه الداللة
  .الشهود

وِهَبِة ِيل مسألْت أمي أِيب ب: قال - رضي اهللا عنهما- النعماَن بَن َبشريٍ روى 
َ
ْن عَض امل

، ال َأرَضى حىت ُتْشِهَد النيب صلى اُهللا عليِه وسلمَ : َدا َله فَوَهبَـَها ِيل ، فقاَلت، مث بَماِلهِ 
، إن أمُه بنَت رواَحةَ : صلى اُهللا عليِه وسلَم فقالَ ، فأََتى يب النيب ، وأنَا غالمٌ فَأَخَذ بيِدي

وِهَبِة هلَذاس
َ
ال (:َفُأرَاُه قال: نعم ، قالَ : قال. )َك وَلٌد ِسَواُه ألَ ( :، قالأَلَْتين بعَض امل

  . )٣()ال َأْشَهُد على َجْوٍر ( : ، عن الشْعِيب وقاَل أبو َحرِيز. )ُتْشِهْدِني َشَهاَدَة َجْوٍر 
  .يستدل من منطوق احلديث على حترمي الشهادة على جور وظلم  :وجه الداللة 

  .من اإلجماع: ثالثاً 
هاء على أن الشهادة حجة شرعية، وطريق من طرق القضاء ووسيلة إلثبات أمجع الفق 

  .)٤( احلق، ومل خيالف يف ذلك أحد من العلماء

                                        
  .٧٧: رة آل عمران ، آيةسو ) ١(

  )٢/٨١٠( ،٢٥١٥ :واه البخاري يف صحيحه، باب اليمني على املدعى عليه يف األموال واحلدود، رقم احلديثر ) ٢(

  ).٢/٨٠١(٢٦٥٠ور إذا أشهد، رقم احلديث واه البخاري يف صحيحه ، باب ال يشهد على شهادة جر ) ٣(

   .٥٢ص،)ب ت ط(و ) ب د ن(راتب اإلمجاع ، علي بن أمحد بن حزم ، دار الكتب العلمية ، بريوت،م) ٤(
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  .الشهادةضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
اهتمت قوانني اإلجراءات اجلنائية بالشهادة كدليل من أدلة اإلثبات ووضعت لذلك     

ىل النتيجة املرجوة وظهور احلقيقة املخفية، ويف هذا إجراءات يتبعها احملقق حىت يصل إ
املطلب أتناول إجراءات الشهادة يف القوانني الوضعية والنظام السعودي  وما جرى عليه 

  .الفقه اإلسالمي
  .القانون الوضعيي إجراءات الشهادة ف: الفرع األول

بات، من غـري عند وقوع حادث جرمية ما ، وجب على احملقق االستماع إىل شهود اإلث
  .أطراف الدعوى

الســـماح للغـــري أطـــراف الـــدعوى اجلنائيـــة بـــاإلدالء مبـــا : ومفهـــوم االســـتماع إىل الشـــهود
  .)١(لديهم من معلومات أما سلطة التحكيم

إجراء يقوم به احملقق أن يسمع األقوال من الشهود الذي يغلب  لومن هنا كان أو      
عوى اجلنائية وإدانة املتهم أو تربئته من مته على ضنه أنه يفيد يف التحقيق إلثبات الد

وكذلك يسمع للشهود الذين يطلبهم اجلاين و اين عليه إذا تبني للمحقق ضرورة ذلك 
من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري ) ٨٤:(وجديته يف التحقيق، وهذا ما أكدته املادة

 اليت الوقائع عن الشهود من مساعه لزوم يرى من العامة النيابة عضو يسمع©: حيث تقول

 الشهود ويسمع، منها براءته أو املتهم إىل وإسنادها وظروفها اجلرمية ثبوت إىل تؤدي أو تثبت

، وهذا مأخذ به ®مساعهم جدوى عدم ير مل ما مساعهم عليه واين املتهم يطلب الذين
  ).١١٠: (املقنن املصري يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة

احملقــق بإرســال طلــب االســتدعاء مــع أحــد معاونيــه، وتســلم نســخة هــذا الطلــب  يقــوم
للشخص املطلوب حضـوره للمثـول أمـام احملقـق، يلتـزم كـل مـن طلـب منـه املثـول أمـام قاضـي 

.   التحقيق أن حيضر ويدىل بشهادته ، للمحقق أن يطلب اليمـني مـن الشـاهد عنـد االقتضـاء
اجلزائيـــة ترتـــب علـــى عـــدم حضـــور الشـــاهد لســـلطة وهنـــا جنـــد أن بعـــض قـــوانني اإلجـــراءات 

دينــار، كمــا بينتــه  ٢٠٠٠إىل ٢٠٠التحقيــق عقوبــة ماليــة قــدرا بعــض القــوانني اجلزائيــة مــن 

                                        
  .٦٥٨إلجراءات اجلنائية ،حممد زكي ، مرجع سابق، ص ا) ١(
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ويف القــانون املصــري قــدر الغرامــة املاليــة أال  )١(مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائــري) ٩٧:( املــادة
مـــن هـــذه الغرامـــة إذا حضـــر وبـــني ، وللمحقـــق أن يعفـــي الشـــاهد )٢(تتجـــاوز مخســـني جنيهـــاً 

أعذار تغيبه واقتنع ا احملقـق خـالف القـانون اإلجرائـي القطـري مل يوجـب غرامـه وإمنـا يرتـب 
  .)٣( على عدم حضور الشاهد أمام سلطة التحقيق أن يأمر احملقق بضبطه وإحضار

 وسنه ولقبه امسه يبنني أن شاهدمن ال يطلبفإذا حضر الشهود كان على احملقق أن 

، مث يستمع إىل )٤( شخصيته من ويتثبت عليه، اين أو باملتهم وعالقته إقامته وحمل ومهنته
كل شاهد على إنفراد وحيضر معه معاوٌن له يكتب أقوال الشهود ومن مث تضبط يف حمضر،  

من قانون ) ١٢٢: (كما جيوز للمحقق أن يواجه الشاهد باملتهم وهذا ما أكدته املادة
  .رياإلجراءات املص

فإذا تعذر حضور الشاهد ملرضه أو لديه مانع مينعه فيرتتب على ذلك انتقال احملقق 
حملل الشاهد واالستماع إىل شهادته ، وأكد القانون املصري يف هذا الشأن على أنه إذا 
وجد احملقق حالة الشاهد خالف ما تقدم به من عذر مانعه من احلضور أمام سلطة 

كم بغرامة ماليه ال تتجاوز مائيت جنيه، كما جوز القانون التحقيق جاز للمحقق أن حي
للمحكوم عليه بالغرامة أن يطعن يف احلكم الصادر عليه بطريق املعارضة أو االستئناف ، 

  .من قانون اإلجراءات) ١٢١: (وهذا ما أكدته املادة
هناك إجراء يشرتك فيه احملقق والكاتب والشاهد ؛ وهو أن يوقع كًال منهم على 

لشهادة شريطة أن يسبق ذلك تالوة على الشاهد وأخذ إقراره عليها، فإن امتنع عن ا
  .)٥( التوقيع أثبت ذلك يف حمضر مع بيان األسباب اليت دفعته لذلك

أجاز املقنن اجلزائري لقاضي التحقيق استدعاء مرتجم غري الكاتب والشهود ، مث 
أقسم باهللا  ©: حيلف بالصيغة اآلتيةاشرتط املقنن إذا مل يكن املرتجم أدي القسم فإنه 

                                        
  .ه ١٣٨٦صفر ١٨ؤرخ يف امل)  ١٥٥-٦٦: (، رقم -املعدل واملتمم –انون اإلجراءات اجلنائي اجلزائري ق) ١(

  ).١١٧: ( قانون اإلجراءات املصري ، مادةال) ٢(

  .م٢٠٠٤لسنة  ٢٣: من قانون اإلجراءات اجلنائية القطري ، الصادر برقم) ٩٢: (نظر املادةا) ٣(

  ).٨٧: (، مادةاملرجع السابق ) ٤(

  .)٩٤: (، اجلزائري مادة )٨٧: (، القطري مادة)١١٤:( لقانون املصري مادةا) ٥(
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العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخالص األقوال اليت تلفظ أو تتبادل بني األشخاص معربة 
  .)١( ®بلغات خمتلفة

أما إذا كان الشاهد أبكم فيديل مبعلوماته كتابًة  ويتم سـؤال الشـاهد األصـم عـن طريـق  
فيـتم الوقـوف علـى معلوماتـه بواسـطة مـن كتابة األسئلة له، وإذا كـان أصـم أبكـم وكـان أميـاً 

  .)٢( اعتاد التحدث مع أمثاله
ويلتزم احملقق بناء على طلب الشهود املصاريف و التعويضات اليت يستحقوا بسبب 

  .من اإلجراءات املصري) ١٢٢:( حضورهم ألداء الشهادة كما أكدت على ذلك املادة 
ادة بالغ األمهية فهي أقوى الوسائل أن القوانني الوضعية اهتمت بالشه وخالصة األمر

إلثبات اجلرمية أو نفيها وذلك أنه قد يطرأ تغري ملالمح اجلرمية يف مسرحها وهنا يصعب 
اكتشاف احلقيقة وذا فالوسيلة الوحيدة هي مساع الشهود لكشف أسرار حقيقة اجلرمية 

  .ميةوهنا يتم إيقاع العقوبة على اجلاين وتربئة من انتفت عنه مة اجلر 
  .ي نظام اإلجراءات الجزائي السعوديإجراءات الشهادة ف: ثانيالفرع ال

حيث أا  الشهادة أو مساع الشهود تبني يل أن من أهم إجراءات التحقيق االبتدائي    
تعد دليًال واضحًا إلثبات اجلرمية على مرتكبيها أو نفيها، فقد أخضع املنظم السعودي يف 

مساع الشهود إىل ضوابط وإجراءات وذلك للوصول إىل الدليل  نظام اإلجراءات اجلزائية
  :الصحيح املنتج يف القضية واليت تتمثل فيما يلي 

إن حضور الشاهد إىل سلطة التحقيق هلو من أهم أبواب إقامة العدل فكان يلزم احملقق     
ا مل يــر اجتــاه الشــاهد أن يســتمع إىل أقــوال كــل شــاهد الــذين يطلــب اخلصــوم مســاع أقــواهلم مــ

عــدم الفائــدة مــن مساعهــا ويكــون ذلــك علــى إن فــراد؛ شــريطة أن يســود هــذا األمــر االحــرتام 
للبــوح بكــل مــا لديــه مــن  - الشــاهد- ن جنــاح احملقــق يف معاملتــه للشــاهد يدفعــهوالتقــدير، فــإ

شــهادة ويقابــل ذلــك أن إخفاقــه يف معاملتــه للشــاهد رمبــا أدى بــه إىل االمتنــاع عــن الشــهادة 
  .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٥:( وهذا ما أكدته املادة  )٣( مما يضر بالعدالة وإنكارها

                                        
  ).٩١: (جلزائري ، مادة ا) ١(

  .٢٠٢صول التحقيق اجلنائي وتطبيقاته، مرجع سابق، ص أ) ٢(

ص ه، ٢،١٤٢٨ية يف اململكة العربية السعودية، مرعي القحطاين، مطابع الوليد القاهرة طتطور اإلجراءات اجلنائ )٣(

٤٤٨.  
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ِهيدٌ {: تعــاىل هقالــولــذلك جــاء يف حمكــم التنزيــل  فــإن مــن  )١( }َال ُيَضــآر َكاتِــٌب َوَال َشــ
 - رضــي اهللا عنــه  - املعــاين الــيت ذكرهــا املفســرون حــول هــذه اآليــة، مــا ورد عــن ابــن عبــاس 

أن يــدعى الشــاهد إىل الشــهادة والكاتــب إىل الكتابــة ومهــا مشــغوالن " ســرين وغــريه مــن املف
فــإذا اعتــذر بعــذرمها أخرجهمــا وآذامهــا وقــال خالفتمــا أمــر اهللا، وحنــو هــذا مــن القــول فيضــر 

لكـــان فيـــه شـــغل عـــن أمـــر دينهمـــا  فنهـــى اهللا ســـبحانه عـــن هـــذا ألنـــه لـــو أطلقـــه... مـــا، 
  . )٢( "ومعاشهما 

نظـام مديريـة األمـن عليه مهم ما نص دة يف االهتمام بالشهود واحرت ومن النصوص الوار 
جيــب عنــد أخــذ أقــوال الشــهود أن يظهــر احملقــق مبظهــر املتشــكك، وان ال "  :علــى أنــهالعــام 

يبــدي هلــم مالحظــات أو إرشــادات تبعــث يف قلــوم اخلــوف أو متــنعهم مــن تقريــر احلقيقــة،  
حبلف ميني الطالق وغري ذلك من الطـرق كما جيب جتنب طرق الوعد وجتنب تكليف أحد 

  .) ٣( "القدمية، وجيب عليه مراعاة كرامة الشهود حبسب منزلتهم االجتماعية
مـــــن مشـــــروع الئحـــــة نظـــــام ) ٢(ويف شـــــأن كيفيـــــة تبليـــــغ الشـــــهود فقـــــد نصـــــت الفقـــــرة 

يكــــون تبليــــغ وطلــــب الشــــهود للحضــــور أمــــام احملقــــق بوســــاطة اإلجــــراءات اجلزائيــــة علــــى أن 
أو رجـــال الســـلطة العامـــة ، أو أي وســـيلة أخـــرى يراهـــا احملقـــق ، وجيـــب أن يـــتم  احملضـــرين ،

تبلــيغهم قبــل أربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل مــن موعــد مســاع أقــواهلم ؛ مــا مل يســتدع األمــر 
   .االستعجال ، ويكون اإلحضار وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام املرافعات 

لتبليغ وذلك بأربعة وعشرين ساعة على األقل  فهنا جند  أن الالئحة أعطت حد زمن
  .من وعد مساعهم ، وإجراء إحضارهم وفق نصوص اإلحضار يف نظام املرافعات الشرعية

ومن املفارقات بني النظام السعودي واألنظمة الوضعية أن األخرية أوجبت على احملقق 
قه اإلسالمي ال تصريف اليمني على الشاهد واملرتجم أما سلطة التحقيق وحىت يف الف

  .يوجب ذلك

                                        
  .٢٨٢:ورة البقرة ، آية س) ١(

  ).٤٠٥/ ٣(مرجع سابق ،  ،لقرطيباجلامع ألحكام القرآن ، ل )٢(

  . ١٣٣هـ ، املادة ٢٨/٣/١٣٦٩وتأريخ  ٣٥٩٤نظام مديرية األمن العام، الصادرة باألمر السامي رقم  )٣(
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فــإذا متــت الشــهادة ضــبطت يف حماضــر التحقيــق مــع إثبــات بيانــات كــل شــاهد وتشــمل 
ته بــاملتهم واــين عليــه الشــاهد ولقبــه وســنه ومهنتــه وجنســيته وحمــل إقامتــه وصــلتشــمل اســم 

  .)١(باحلق اخلاصواملدعي 
، وإذا  احملضــروقـع الشــاهد علـى شـهادته يفيكـذلك مـن ضـوابط إجــراءات الشـهادة أن 

؛ فـإن امتنـع أي أصـبع مـن أصـابعه عنـد تعـذر ذلـك ، أون أمياً فببصمة إام يده اليسرىكا
  .)٢(عن التوقيع أو تعذر عليه فُيدون ذلك وأسبابه يف احملضر

علــى احملقــق االنتقــال إىل حمــل الشــاهد وتســمع ) ١٠٠: (أوجيــب النظــام كمــا يف املــادة     
  .الشاهد مريضاً ، أو لديه ما مينعه من احلضور  منه الشهادة وذلك إذا كان

األسئلة من احملقق ، وتُثَبت مع إجابتها يف حمضر  بعد االنتهاء من مساع الشهود يوجه 
  .)٣(التحقيق ، وجيوز أن يكون توجيهها مباشرة من اخلصم ؛ ما دامت حتت إذن احملقق

                                        
  .من نظام اإلجراءات اجلزائي السعودي) ٩٦: (نظر املادةا) ١(

  ).٩٧/١( شروع لالئحة نظام اإلجراءات اجلزائي السعودي املادة م) ٢(

  ).٩٩/١: ( ظام اإلجراءات اجلزائيةشروع الئحة نم) ٣(
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  .االعتراف: المبحث الرابع     

  .عتراف ومشروعيتهمفهوم اال:المطلب األول    
  .االعترافضوابط إجراءات : المطلب الثاني    
     
    

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٥٤  - 
 

 

  :تمهيد 
وسيلة من وسائل اإلثبات اجلنائي من خالل  سأتناول يف هذا املبحث االعرتاف باعتباره

بيات لتعريف االعرتاف يف اللغة االصطالح مث بيان لضوابط إجراءات االعرتاف يف القانون 
  :اجلزائية، وهذا يكون يف املطلبني التاليني تالوضعي ونظام اإلجراءا

  .عتراف ومشروعيتهمفهوم اال:المطلب األول    
  .االعترافجراءات ضوابط إ: المطلب الثاني    
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  .مفهوم االعتراف ومشروعيته: المطلب األول
  .مفهوم االعتراف في اللغة واالصطالح: الفرع األول

  . لغة االعتراف: أوالً 
، به اقر أي بذنبه اعرتف يقال به، اإلقرار بالشيء واالعرتاف اعرتف، الفعل من مشتق      

  .)١(سألته عن خرب ليعرفه: واعرتفته 
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   . في االصطالح الفقهي االعتراف: ثانياً 
الفقهاء إال أن  ،لالعرتاف عن معناه اللغوي الفقهاء ال خيرج استعمالأما يف الفقه ف    

  .مبعىن اإلقرار  الفقه لفظ االعرتاف يف كثري من أبوابرمحهم اهللا استعملوا 
  .)٤(®للغري على نفسه خبار عن ثوت حقإ © :اإلقرار عند الحنفية
  .)٥(®خرب يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه ©:اإلقرار عند المالكية
  .)٦(®إخبار عن حق ثابت على املخرب © :اإلقرار عند الشافعية
  .)٧(®احلق لفظاً أو كتابة أو إشارةً  وهو إظهار، أنه االعرتاف ©: اإلقرار عن الحنابلة

  .في االصطالح القانوني االعتراف: ثالثاً 
االعــــرتاف واإلقــــرار معــــىن واحــــد غــــري أن لفــــظ االعــــرتاف يكثــــر اســــتخدامه يف املســــائل 

  .)٨( اجلنائية واإلقرار يكثر استخدامه يف املسائل املدنية أو احلقوقية
  

                                        
  ).وما بعدها ٩/١٥٣( ،) عرف(سان العرب، مرجع سابق، مادة ل) ١(

  .١١: ورة امللك، آية س) ٢(

  ١١: ورة غافر، آيةس) ٣(

  ). ٥/٢(بني احلقائق، مرجع سابق،ت) ٤(

  ).٢/١٧٦(، مرجع سابق، بلغة السالك ألقرب املسالك )٥(

)٦(نهاج، مرجع سابق، اية احملتاج إىل شرح امل)٥/٦٤.(  

  ).٥/١٣٨( ملغين ، مرجع سابق، ا) ٧(

  .٢٠٥إلثبات اجلنائي ، مرج سابق، ص ا) ٨(
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إقرار املتهم على نفسه بصدور الواقعة اإلجرامية عنـه، إمـا تقريـره  ©: وقيل االعرتاف هو
  . )١( ®مسؤوليته أو خيففها فال يعترب اعرتافاً ، وإمنا هو إدعاء من جانبهملا ميحو 

  .)٢( ®قول صادر عن املتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه ©: وقيل هو
اعــــرتاف  ©:بأنـــه ) ١٠٣( وجـــاء تعريـــف اإلقــــرار يف قـــانون اإلثبــــات املصـــري يف املــــادة 

ه ، وذلـك أثنـاء السـري  يف الـدعوى املتعلقـة اخلصم أما القضـاء بواقعـة قانونيـة مـدعى ـا عليـ
  .®ذه الواقعة

إخبـار اخلصـم أمـام احملكمـة حبـق  ©:من قانون البينات السـوري بأنـه) ٩١(وعرفته املادة 
  .®عليه آلخر 

  .وهذان التعريفان األخريان يقتصران على اإلقرار أثناء سري الدعوى أمام القضاء فقط
  

  .افمشروعية االعتر : الفرع الثاني
سيد األدلة قدمياً أو حـديثاً فـإذا أقـر املـدعي فيقطـع النـزاع ويعفـى  - االعرتاف - اإلقرار 

مـــن عـــبء اإلثبـــات لعـــدم حاجتـــه، ويصـــبح احلـــق املـــدعى بـــه ظـــاهراً، ويلتـــزم املقـــر مبوجـــب 
،  ومن هنـا أجـازت الشـريعة اإلسـالمية العمـل بـاإلقرار بـل وجعلتـه مـن أهـم الوسـائل )٣(إقراره

ـــا الـــدعوى اجلنائيـــة أو احلقوقيـــة ، وعلـــى هـــذا فـــاإلقرار مشـــروع بـــالقرآن الكـــرمي الـــيت تثبـــت 
  . والسنة واإلمجاع 

  :القرآن الكريم: أوال 
و
HIذ �{: وردت آيــات كثــرية تــدل علــى اإلقــرار ومــن ذلــك ، مــا جــاء يف قــول اهللا تعــاىل 
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  .٧٤٢انون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص ق) ١(

  .٢٠٦اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٤١، ص سائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق و ) ٣(
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أن اهللا تبـارك وتعـاىل بـني أن اإلقـرار حجـة  لـةووجـه الدال )١( }��Z٨١و
  .)٢( على املقر ، وإال ملا طلب منه
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ووجـه  ،
ن حــق للــدائن، واإلمــالء مــن أن اهللا ســبحانه وتعــاىل أمــر املــدين أن ميلــي مــا عليــه مــ الداللــة

املدين هو إقرار واعرتاف بالدين والتزام به، وإظهار له، فلو مل يكن اإلقرار حجة عليه يؤخذ 
  .)٤(به ملا كان فيه فائدة وملا أمر به

  :السنة:  ثانياً 
أن رجلــني اختصــما إىل رســول عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه وزيــد بــن خالــد اجلهــين . ١
وهــــو  ،بكتـــاب اهللا ، وقــــال اآلخـــراقــــض بيننـــا : ه وســــلم ، فقـــال أحـــدمهالى اهللا عليـــاهللا صـــ

). تكلـم ( : تاب اهللا وأذن يل أن أتكلم ، قال، فاقض بيننا بكأجل يا رسول اهللا: أفقههما
زىن بامرأتــــه،  - والعســــيف األجــــري : قــــال مالــــك - ين كــــان عســــيفا علــــى هــــذا إن ابــــ: قــــال

، مث أين سـألت أهـل العلـم، مبائة شاة وجارية يل فافتديت منه، فأخربوين أن على ابين الرجم
ال رسـول اهللا ، فقـما على ابين جلد مائـة وتغريـب عـام، وإمنـا الـرجم علـى امرأتـهفأخربوين أن 

أما والذي نفسي بيده ألقضـين بينكمـا بكتـاب اهللا، أمـا غنمـك ( : صلى اهللا عليه وسلم

أن يــأيت امــرأة ر أنــيس األســلمي ، وأمــوجلــد ابنــه مائــة وغربــه عامــا. )وجاريتــك فــرد عليــك 
  .)٥(، فإن اعرتفت رمجها ، فاعرتفت فرمجهااآلخر

واضح وصـريح مـن احلـديث علـى حجيـة اإلقـرار، وذلـك أن النـيب صـلى  :ووجه الداللة
  . اهللا عليه وسلم علق إقامة احلد على املرأة باعرتافها، فلما اعرتفت رمجها

سـلم رجـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و  أتـى: قـال –رضي اهللا عنه  –وعن أيب هريرة  .٢
أعرض عنــه حــىت ردد عليــه ، فــيــا رســول اهللا، إين زنيــت: وهــو يف املســجد ، فنــاداه فقــال

ه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، دعــاأربــع مــرات، فلمــا شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات

                                        
  .٨١: ورة آل عمران ، آيةس) ١(

  ).وما بعدها ٤/١٢٤(جلامع ألحكام القرآن ، مرج سابق ،ا) ٢(

  .٢٨٢:ورة البقرة، آيةس) ٣(

  ).٣/٣٨٣(جلامع ألحكام القرآن ، مرج سابق ، ا)٤(

  .٦٦٣٣: االعرتاف بالزنا، رقم احلديثباب واه البخاري، كتاب احلدود، ر ) ٥(

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٥٨  - 
 

فقـال النـيب صـلى  ،نعـم: قـال ).فهل أحصـنت :( ال، قـال: قال). أبك جنون ( :فقال
ين مــن مســع جــابر بــن فــأخرب : قــال ابــن شــهاب). اذهبــوا بــه فــارجموه( : عليــه وســلماهللا

 اهفأدركنـ، فكنت فيمن رمجه، فرمجناه باملصلى، فلما أذلقته احلجـارة هـرب: عبد اهللا قال
 . )١( باحلرة فرمجناه

مـن  ©: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: قـال - رضي اهللا عنـه –وعن أيب هريرة  .٣
مظلمة ألخيه فليتحللـه منهـا، فإنـه لـيس ثـم دينـار وال درهـم، مـن قبـل  كانت عنده

أن يؤخــذ ألخيـــه مــن حســـناته، فــإن لـــم يكــن لـــه حســنات أخـــذ مــن ســـيئات أخيـــه 

مــن احلــديث أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طلــب  ووجــه الداللــة. )٢( ® فطرحــت عليــه
  . ويعيدها لصاحبهامن كانت عنده مظلمة ألخيه أن يتحلل منها ، وذلك بأن يقرا 

  .اإلجماع : ثالثاً 
اتفــق ســلف األمــة علــى أن اإلقــرار حجــة ويعتــد بــه يف اإلثبــات ، فقــد عمــل بــه اخللفــاء 
الراشــدين والصــحابة رضــوان اهللا علــيهم وأئمــة املــذاهب األربعــة مــن عهــد رســولنا صــلى اهللا 

  .)٣( عليه وسلم حىت يومنا هذا ، ومل ينكر أحداً ذلك فصار إمجاعاً 
ا فعنـــد القـــانونني فيعـــد االعـــرتاف مـــن أقـــوى أدلـــة اإلثبـــات وأعظمهـــا تـــأثرياً يف نفـــس أمـــ

  . )٤(القاضي، ألنه ليس هناك دليل أقوى على املتهم من اعرتافه أو إقراره على نفسه باجلرمية

والناظر لقوانني اإلجراءات اجلنائية أم جعلوا سـؤال املـتهم يف أول اإلجـراءات ألنـه لـو 
م وأقر باجلرمية انتهى األمر وعرفة احلقيقة وأخـذ املـتهم بـاعرتاف وعلـى إثـر ذلـك اعرتف املته

  .توقع العقوبة فهنا تظهر حكم املقنن يف ذلك

                                        
  ٦٨١٥ :، رقم احلديث باب سؤال اإلمام املقر هل أحصنت ،كتاب احلدودصحيحه ،   خرجه البخاري يفأ) ١(

  ٦٥٣٤: خرجه البخاري ، برقم أ) ٢(

  ).٥/١٣٨(، واملغين ، مرجع سابق، )٥/٣(ابق، نظر يف ذلك ، تبني احلقائق ، مرجع سا) ٣(

  ٢٠٦/ ٢(إلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، مرجع سابق، ا) ٤(
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  .االعترافضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
ســأبني يف هــذا املطلــب إلجــراءات االعــرتاف يف القــوانني الوضــعية ومــا عليــه العمــل يف 

  :السعودي وذلك يف فرعني تاليني نظام اإلجراءات اجلزائي
  .إجراءات االعتراف في القوانين الوضعية: الفرع األول

  .إجراءات االعتراف في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي: الفرع الثاني 
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  .إجراءات االعتراف في القوانين الوضعية: الفرع األول
  .شكل االعتراف: أوالً 
، وميكـن اإلثبـات يفمنهمـا كـاف  و أي و يكون مكتوباً أ االعرتاف أما أن يكون شفهياً     

  .املكتوب فليس له شكل معني بواسطة احملقق أما االعرتاف الشفويأن يثبت االعرتاف 
  :ومن أشكال االعرتاف أن يكون قضائياً أو غري قضائي 

  :أما القضائي
يف ة احملكمـ أمـاميصـدر  أي اجلهـات القضـائية إحـدىيصـدر مـن املـتهم أمـام  الذيهو 

االعـرتاف يكفـى  وهـذا. قضـاء التحقيـق و يصدر أمامأجملس احلكم وهو املعول عليه غالباً، 
على املتهم شريطة أن يكون هذا االعـرتاف خاليـاً مـن املوانـع كـاإلكراه أو  الدعوى إثبات يف

  .)١( الضغوط على  املتهم
ات هــــاجليصــــدر أمــــام جهــــة أخــــرى غــــري  الــــذيفهــــو  :القضــــائيغيــــر  أمــــا االعتــــراف

أو التحقيـــق  حمضـــر مجـــع االســـتدالالتكـــأن يكـــون أمـــا ســـلطات التحقيـــق أو يف ،  ئيةالقضـــا
اإلداري وغري ذلك؛ وهنا للمحكمة أن تأخذ ـا االعـرتاف إذا اقتنعـت بـه ولـو عـدل املـتهم 

  .)٢(عن ذلك
  :ضمانات المتهم وإجراءات االستجواب: ثانياً 

إقــراره جبرمــه إال عــن طريــق االســتجواب ،  احملقــق ال يســتطيع الوصــول إىل اعــرتاف املــتهم أو
واملقـــنن اهـــتم باالســـتجواب بـــالغ األمهيـــة واخلطـــورة، وذلـــك ألنـــه يعـــد وســـيلة متحـــيص املـــتهم 
هلــدف االعــرتاف باجلرميــة هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى وســيلة للــدفاع عنــه ، ومــن هنــا 

  :تربت على ذلك وضع ضمانات خاصة باالستجواب ، وهي
 :صة في ذلك سلطة التحقيق ممثلةً  في المحققالسلطة المختأن   . أ

جند أن أغلب القوانني قصـرت االسـتجواب علـى  سـلطة التحقيـق ، وهنـا الجيـوز نـدب 
مــــن نظــــام اإلجــــراءات اجلزائيــــة ) ٦٥: ( مــــأمور الضــــبط القضــــائي وهــــذا مــــا أكدتــــه املــــادة 

ط القضــائي السـعودي ، كــذلك ال جيـوز للمحكمــة اسـتجواب املــتهم ، ولـو قــام مـأمور الضــب

                                        
  .٢٠٧ينظر يف ذلك اإلثبات اجلنائي، مرجع سابق، ص ) ١(

  .٢٠٨ملرجع السابق، ص ا) ٢(
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إال أنـــه قـــد يســـتثىن مـــن ذلـــك أن يقـــوم مـــأمور الضـــبط . بـــذلك فإجرائـــه بـــاطًال ال يعتـــد بـــه 
باســـتجواب املـــتهم وذلـــك يف األحـــوال الـــيت خيشـــى فيهـــا فـــوات املـــتهم كـــأن يكـــون مشـــارفاً 

مــن قــانون ) ٧١:(للمــوت، مــع تســبيب ذلــك يف حمضــر االســتدالل، وهــذا مــا أكدتــه املــادة
وللمنــدوب أن جيــرى أي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق أو أن ©: أن اإلجــراءات املصــري بــ

يستجوب املتهم يف األحوال اليت خيشى فيها فوات الوقت مىت كان متصال بالعمـل املنـدوب 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائــي ) ٦٦:( ويقابــل ذلــك املــادة )١( ®لــه والزمــا يف كشــف احلقيقــة

  .السعودي
  :دعوة محامي المتهم للحضور  - ب

إن حضــور احملــامي مــع املــتهم عنــد االســتجواب ليعــد مــن أقــوى الضــمانات للمــتهم ، 
وذلـــك ألنـــه خيلـــق لـــه جـــو الطمأنينـــة ، وصـــيانةً لـــه للـــدفاع عـــن نفســـه وـــذا يســـتطيع املـــتهم 

يف غــري  ©: مــن القــانون املصــري بأنــه) ١٢٤: ( املناقشــة والــرد ، وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة
بســبب اخلــوف مــن ضــياع األدلــة ال جيــوز للمحقــق يف اجلنايــات  حالــة التلــبس وحالــة الســرعة

أن يســـتجوب املـــتهم أو يواجهـــه بغـــريه مـــن املتهمـــني أو الشـــهود إال بعـــد دعـــوة مـــن حماميـــه 
  . ®للحضور إن وجد

وال يقتصر على حضور حمامي املتهم فقط بل جيب أن ميكن مـن االطـالع علـى حمضـر 
رت عليـــه أغلـــب القـــوانني اإلجرائيـــة كالقـــانون التحقيـــق قبـــل االســـتجواب وهـــذا اإلجـــراء جـــ

مــن القــانون القطــري وغريهــا ؛ ولعــل العلــة مــن ) ١٠٢: (واملــادة) ١٢٥: (صــري يف املــادةامل
ذلــك حــىت يــتمكن املــتهم وحماميــه مــن إعــداد خطــة الــدفاع ملواجهــة مجيــع األدلــة املتــوافرة يف 

مـا تتضـمنه الـدعوى مـن أدلـة  الدعوى ضد املتهم، ومعىن ذلك متكني احملامي مـن معرفـة كـل
  .)٢( وقرائن

  :إعالم المتهم بالتهمة الموجهة له - ج
املتهم عند حضوره لسلطة التحقيق إما بالقوة أو بغريها فهو يعيش يف قلق وخوف ألنه     

ال يعرف ما سبب ذلك، وهنا ضمنت القوانني اإلجرائية للمتهم أنه يتوجب على احملقق 

                                        
  ).١٠١: (،  واجلزائري املادة)٦٨: (ذلك نص القانون القطري على ذلك يف املادة ك) ١(

  .٢١٤صول التحقيق اجلنائي وتطبيقاا ، مرجع سابق ، ص أ) ٢(
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وجهة إليه وذلك عند حضوره أول مرة لسلطة التحقيق واهلدف من إحاطة املتهم بالقضية امل
من ) ١٢٣:(ذلك ليتمكن من إعداد مذكرًة للدفاع عن هذه التهمة وهذا ما بينته املادة

عند حضور املتهم ألول مرة يف التحقيق جيب على احملقق أن ©: القانون املصري حيث تقول
  .®نسوبة إليه ويثبت أقواله يف احملضريثبت من شخصيته مث حييطه علما بالتهمة امل

  :حرية المتهم أثناء االستجواب -د
مبعىن أن تكون أقوال املتهم من تلقاء نفسه دون أن خيضع إىل إكراه أو قوة أو تعذيب 
سواء كان هذا من قبل احملقق أو من قبل السلطة أو من لـه نفـوذ ، فـإذا أجـري االسـتجواب 

ا اإلجــراء بــاطًال ال يعتــد بــه ؛ ومــن هــذه التــأثريات تنوميــه حتــت التعــذيب أو اإلكــراه كــان هــذ
مغنطيســياً أو ختــديره وقــد يكــون ماديــاً كتعذيبــه أو إيقــاع أذى علــى جســمه، ومــن التــأثريات 
املعنــــوي اســــتجواب املــــتهم حتــــت دائــــرة التهديــــد أو الوعــــد والوعيــــد أو االســــتجواب املطــــول 

دف اعـرتاف املـتهم بكـل مـا نسـب إليـه بغـض بالساعات الطويلة ومنعه من الراحـة والنـوم ـ
ـــا  تالنظـــر عـــن مـــدى احلقيـــق، فـــإن كـــان هـــذا حـــال اإلجـــراء فهـــو باطـــل ال يعتـــد بـــه يف إثب

  .)١( الدعوى اجلنائية

                                        
، وكذلك أصول التحقيق اجلنائي ، مرجع ٦٧٢-٦٦٧نظر يف ذلك ، اإلجراءات اجلنائية ، مرجع سابق، ص ا) ١(

  .٢١٤-٢١٣سابق، ص 
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  .االستجواب في نظام اإلجراءات الجزائية السعوديإجراءات : لثانيالفرع ا
ة يف التحقيــق أن أو جــب املــنظم الســعودي علــى احملقــق عنــد حضــور املــتهم ألول مــر  .١

مث يسأل احملقق املتهم عن امسه الثالثي وعنوان . )١(يدون مجيع بياناته الشخصية اخلاصة به
مســكنه ورقــم هويتــه وتــاريخ وجهــة إصــدارها، وإن كــان املــتهم غــري ســعودي يســأله احملقــق 

 .)٢(عن هويته وجواز سفره أو الوثائق املثبتة هلويته وشرعية إقامته باململكة واسم كفيله
إذا أنكر املتهم التهمة املوجهة إليه يبدأ احملقق مبواجهة باألدلة املتوافرة ضده ويناقشه  .٢

أقوال الشــهود، وإذا اقتضــى التحقيــق تكــرار اســتجواب بــ فيهــا وللمحقــق أن يواجــه املــتهم
 .)٣(املتهم فله ذلك مبا ال يؤثر على إرادته 

ود فـور مباشـرة االسـتجواب على احملقق عزل املتهمـني بعضـهم عـن بعـض وعـن الشـه .٣
 .)٤(مبا يراه من استمرار العزل أو إلغائه وله التقدير 

تــدون األقــوال الصــادرة عــن أصــحاا باللغــة العربيــة بصــيغة املــتكلم ، وعلــى يكــون   .٤
مســمع مــن قائلهــا ، وإذا كــان املــتهم ال حيســن العربيــة فينــدب احملقــق مــن يــرتجم أقوالــه ، 

ـدون ذلــك يف احملضــر ، ويُ  ـدون حمضــر ويُـ راعــى عنــد اعــرتاف مــن يــتكلم بغــري العربيــة أن يُـ
االعرتاف بلغته مرتمجاً إىل العربية ، ويُوقع عليه كل من احملقق والكاتب واملرتجم واملـتهم ، 

ويـُتبـع يف اسـتجواب املتهمـني مـن الصـم الـبكم مـا جـاء . ومن حضـر مـن أطـراف القضـية 
 .)٥( ن هذه الالئحة م)  ٦/  ٩٥م ( يف الفقرة ذات الرقم 

كــان التحقيـــق مــع امـــرأة فــال جيـــوز للمحقــق اســـتجواا أو مواجهتــاه بغريهـــا مـــن  إذا .٥
املتهمني أو الشهود إال بعد دعوة احملرم معها ، مع التأكيد على وجوده طوال التحقيـق؛ 
وإذا تعذر وجود احملرم فيكون لذلك جلنة مكونة مـن احملقـق وعضـوين مـن احملكمـة وهيئـة 

                                        
  .من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي) ١٠١: (نظر للمادةا) ١(

ية، من إصدار اإلدارة العامة للحقوق، وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية، مطابع رشد اإلجراءات اجلنائم) ٢(
  .األمن العام

  ).١٠١/٦(شروع الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي م) ٣(

  ).٢/  ١٠١( شروع الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديم)٤(

  ).١٢/  ١٠١( ديشروع الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية السعو م)٥(
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، أو املســــئول يف الســــجن أو دار املالحظــــة و الســــجانة أو املشــــرفة إذا  ر بــــاملعروفاألمــــ
 .)١( كانت املرأة املراد التحقيق معها مودعة يف أحد السجون أو دور املالحظة

إذا مت استجواب املتهم يلزمه التوقيع علـى أقوالـه بعـد تالوـا عليـه، فـإذا امتنـع أثبـت  .٦
  .)٢(ذلك يف احملضر

قــق أن تكــون مناقشــته للمــتهم تتصــف باحلكمــة واملنطــق ، بعيــداً عــن جيــب علــى احمل .٧
من نظام اإلجـراءات ) ٢: (وسائل اإلكراه والتعذيب املادية واملعنوية وهذا ما أكدته املادة

 .اجلزائية السعودي 
ينبغي على احملقق أن يكون فطنـاً ملراقبـة املـتهم أثنـاء االسـتجواب ومالحظـة تصـرفاته  .٨

مـــا يطـــرأ عليـــه مــــن انفعـــاالت واضـــطراب، مـــع إثبـــات ذلـــك يف حمضــــر وحركـــات وجهـــه و 
 . التحقيق

جيب أن يباشر االستجواب مبقر جهة التحقيق ، وال يباشر خارجها إال لضرورة يقـدرها  .٩
 .)٣(احملقق

هذه املبادئ اإلجراءات املنصوص عليها لالستجواب املتهم يف نظام اإلجراءات اجلزائية   
  .يق ملبادئ الشريعة اإلسالميةالسعودي ما هي إال تطب

  

                                        
ه املشار إليه يف ١/٨/١٣٩٩يف ) ٢٩٥٥/س ١٦( اجع تعميم وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية رقم ر ) ١(

  .٣١-٢٩مرشد اإلجراءات اجلنائية  ، مرجع سابق، ص 

  ).١١/  ١٠١( شروع الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديم )٢(

  .إلجراءات اجلزائية السعوديمن نظام ا) ١٠٢: (نظر املادة ا) ٣(
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  .القرائن: المبحث الخامس  

  .ومشروعيته رائنالقمفهوم :المطلب األول   
  .القرائنضوابط إجراءات : المطلب الثاني   
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  .مفهوم القرائن ومشروعيتها: المطلب األول 
  .مفهوم القرائن: الفرع األول 

  .القرائن في اللغة: أوال 
مـــأخوذة مـــن االقـــرتان، وهـــو املصـــاحبة، حيـــث يقـــال إن فالنـــاً قـــرين لفـــالن ومنـــه قولـــه 

��2
��{: تعاىلb
��#��
�
א��
J���DEH'���
وقارن الشيء بالشيء ربطه بـه وضـمه إليـه،  )١( }���Z٢٣�%�و
���ل
  .)٢(قرائن ، : وجتمع على 

  .القرائن في االصطالح الشرعي: ثانياً 
  .)٣( ®هي كل أمارة تقارن شيئاً فشيئاً  ©: قيل هي

  .)٤( ®أمر يشري إىل املطلوب © :وقيل القرائن هي     
ظــاهرة تقــارن شــيئاً خفيــاً فتــدل عليــه ، وهــي كــل أمــارة   ©: وعرفهــا مصــطفى الزرقــا بأــا    

  .)٥( ®مأخوذة من املقارنة مبعىن املرافقة واملصاحبة
  :القرائن في االصطالح القانوني: ثالثاً 

اســتنتاج حكــم علــى واقعــة معينــة مــن وقــائع أخــرى وفقــاً ملقتضــيات العقــل  ©:قيــل هــي 
  . )٦(® واملنطق

  .)٧(® علوم بناًء على الغالب من األحوالاستنباط أمر جمهول من أمر م ©: عرفت بأا
  .) ٨(®استنباط أمر غري ثابت من أمر ثابت يف الدعوى املنظورة ©: وقيل بأن القرينة هي

.  
  .®األمارة البالغة حد اليقني ©:بأا) ١٧٤١( :جملة األحكام العدلية يف املادة عرفتها

                                        
  .٢٣: ورة ق ، آية س) ١(

  ).وما بعدها ١١/١٤٢( ، ) قرن(سان العرب ، مرجع سابق، مادة ل) ٢(

  ).٢/٦١٦(مرجع سابق، / ملوسوعة اجلنائية اإلسالميةا) ٣(

  .٢٢٣لتعريفات للجرجاين، مرجع سابق، ص ا) ٤(

  ).٢/٩١٤( ه، ١٣٧٩، ٦رقا، مطبعة جامعة دمشق، طدخل للفقه العام يف ثوبه اجلديد ، مصطفى الز امل) ٥(

  ).٢/٢٥٠(إلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، مرجع سابق ، ا) ٦(

  .٥الالئحة التنظيمية هليئة التحقيق واإلدعاء العام ، ص  )٧(

  ).٣٠(شروع الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، األحكام العامة، بند م) ٨(
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  .مشروعية القرائن: الفرع الثاني 
ء إىل مشروعية االستدالل بالقرائن ، مستدلني على ذلك بالكتاب ذهب مجهور العلما     

  .والسنة 
 :القرآن الكريم: أوالً 
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مل يقتنـع نـيب اهللا يعقـوب عليـه السـالم بـأن الــذئب قـد افـرتس يوسـف عليـه السـالم كمــا 
 نتيجـةاّدعى إخوته، وتوصل إىل هذه القناعة بقرينة أن قميص يوسف عليه السالم مـا متـّزق 

ويقـول القـرطيب يف . ) ٢( يصـهاعتداء الذئب عليه، إذ كيف يأكله الذئب وميزق حلمه دون قم
اســتدل الفقهــاء ــذه اآليــة يف إعمــال األمــارات يف مســائل مــن الفقــه  ©:اآليــة هلــذهيف تفســريه 

ــــه الســــالم اســــتدل علــــى كــــذم بصــــحة  كالقســــامة وغريهــــا، وأمجعــــوا علــــى أن يعقــــوب علي
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l#ْא��Z٤(�}��٢٩( KK يقرر القرآن أن الشاهد املذكورـ أي احلـاكم عـرب عنـه القـرآن بالشـاهد   

ادرة مـــن كـــل مـــن يوســـف عليـــه يف اآليـــات اعتمـــد علـــى القـــرائن يف احلكـــم يف الـــدعوى الصـــ
يف الفصــل بينهمــا، والقــرآن ) قــد القمــيص(الســالم وامــرأة العزيــز، حيــث اعتمــد علــى قرينــة 

  .)٥(يذكر ذلك على سبيل التقرير مما يدل على جواز القضاء بالقرائن

                                        
  .١٨: آيةورة يوسف، س) ١(

  .)٩/١٤٩ (،اجلامع ألحكام القران ، مرجع سابق )٢(

  .)٩/١٥٠ (،اجلامع ألحكام القران ، مرجع سابق)٣(

  .٢٩ -٢٦: ورة يوسف، آيةس)٤(

  .)٨/١٧٢ (،اجلامع ألحكام القران ، مرجع سابق)٥(
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 :السنة النبوية: ثانياً 
ال رسـول مـا جـاء يف الصـحيحني ، مـن قصـة ابـين عفـراء ملـا تـداعيا قتـل أيب جهـل ، فقـ

ـــاني  ©: ال ، قـــال : ، قـــاال  ®هـــل مســـحتما ســـيفيكما  ©:اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  فأري
  .)١( ®هذا قتله ، وقضى له بسلبه ©: فلما نظر فيهما ، قال ألحدمها  ®سيفيكما 

تبــاع ، فالــدم يف وهــذا أحســن األحكــام ، وأحقهــا باإل(  - رمحــه اهللا –قــال ابــن القــيم 
احلـــق ويظهـــره ومـــن خصـــها  فالبينـــة اســـم لكـــل مـــا يبـــني: ملـــةالنصـــل شـــاهد عجيـــب، وباجل

، ومل تــأت البينــة قــط يف القــرآن ة، أو الشــاهد مل يــوف مســماها حقــه، أو األربعــبالشــاهدين
  . )٢()مراداً ا الشاهدان وإمنا أتت مراداً ا احلجة والدليل والربهان، مفردة جمموعة

ثمـــان ابــن عفــان رضــي اهللا عـــنهم وحكــم  عمــر بــن اخلطـــاب وعبــد اهللا بــن مســعود وع
أمجعـني ومل يعلـم هلــم خمـالف بوجــوب احلـد برائحــة اخلمـر مــن يف الرجـل أو قيئــه مخـراً اعتمــاداً 

  .)٣( على القرينة الظاهرة 
وأمجـــع الصـــحابة علـــى العمـــل بـــالقرائن يف اإلثبـــات ، وقـــد حكـــى اإلمجـــاع علـــى العمـــل 

كـــم ـــا ن وقـــد جعـــل العمـــل ـــا مـــن بـــالقرائن بعـــض الفقهـــاء وذكـــروا أن ال  خـــالف يف احل
  .  )٤(مسائل اتفق عليها فقهاء املذاهب األربعة

                                        
  ).١٧٥٢( ومسلم برقم ) ٣١٤١( قصة يف صحيح البخاري ، برقم ، ال) ١(

  .١١، مرجع سابق، ص لطرق احلكمية ا) ٢(

  .٦ملرجع السابق ، ص ا) ٣(

  .رجع السابق ، نفس الصفحةامل) ٤(
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  .القرائنضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
، ذكر شراح القانون املقارن أن  االستدالل بالقرينة يتأتى من واقعة جمهولة من واقعة معلومة

  :القرائن تقسم إىل قسمني مها 
  . القرائن القانونية: أوالً 

 أقــراألخــذ ــا أو هــي نتيجــة  القضــية يتحــتم علــى القاضــي واخلصــوم القرينــة الــيتوهــي 
قد تكون القرينة قطعية ال جيـوز إثبـات  .مشاة القانون صحة استخالصها من واقعة أخرى

افـــرتاض العلـــم بالقـــانون بعـــد نشـــره يف الصـــحيفة الرمسيـــة ومضـــي املـــدة الـــيت  عكســـها مثاهلـــا
ومـــن ، داللتــه علــى عــدم التمييــزصــغر الســـن أو اجلنــون يف  ،)١( ل بــهحيــددها الدســتور للعمــ

إذا  ©: بقوهلـا) ١٧٤١: (أمثلة القرائن القانونية ما أشارة إليه جملة األحكـام العدليـة يف املـادة
خــرج أحــد مــن دار خاليــة خائفــاً مدهوشــاً ، ويف يــده ســكني ملوثــة بالــدم فــدخل يف الــدار 

لوقــت فــال يشــتبه يف كونــه قاتــل ذلــك الشــخص، وال ورؤي فيهــا شــخص مــذبوح يف ذلــك ا
وقد . )٢( ®الومهية الصرفة كأن يكون الشخص املذكور رمبا قتل نفسهيلتفت إىل االحتماالت 

 :تكـــون القرينـــة بســـيطة تقبـــل إثبـــات العكـــس مثاهلـــا قرينـــة الـــرباءة املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة
تثبـت إدانتـه بصـدور حكـم ـائي  حيث يعترب املتهم بـريء حـىت املصري من الدستور )٤٥(

  .وبات يف الدعوى العمومية
  :القرائن القضائية: ثانياً 

، فهي دليل وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم يف واقعة جمهولة
. )٣(غــري مباشــر حيــث تقــوم علــى اســتنباط وذكــاء وفطنــة القاضــي وخربتــه يف عملــه القضــائي

صـــدر التـــارخيي للقـــرائن القضـــائية، وذلـــك أن الشـــارع يقـــرر القرينـــة فـــالقرائن القضـــائية هـــي امل
القضائية إذا ما الحظ استقرار القضاء واضطراده على قرينة معينة فيقره على ذلك، و ينص 

  .)٤( عليها فتتحول إىل قرينة قانونية

                                        
من النظام األساسي للحكم باململكة العربية ) ٧١: ( من الدستور املصري واليت يقابلها املادة) ١٨٨: (نظر املادةا) ١(

  .ه٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ) ٩٠/أ: (السعودية رقم

  .٣١٦ثبات اجلنائي يف القانون املقارن ، مرجع سابق، صاإل إليها يف لة األحكام العدلية ، أشريجم) ٢(

  .٢٥٠ثبات اجلنائي يف القانون املقارن ، مرجع سابق، ص اإل) ٣(

  .٧٩٥انون اإلجراءات اجلزائية معلقاً عليه ، مرجع سابق، ق) ٤(
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  .إجراءات العمل بالقرائن في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي
يف نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة السـعدي بالعمـل بـالقرائن وإعماهلـا  أخذ املنظم السـعودي 

ــ دعوى اجلنائيــة، يف القضــاء ، جــاء يف نصــوص النظــام والئحتــه بإعمــال القــرائن يف إثبــات ال
علــى عــدد مــن القــرائن الــيت يعــد معهــا الشــخص متلبســاً جبرميتــه ) ٣٠(:حيــث نصــت املــادة

أو تبعته العامة مع الصياح . تبع اين عليه شخصاً  ا إذا وتعد اجلرمية متلبساً .... ©:ومنها 
أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حـامًال آالت ، أو أسـلحة ، أو . إثر وقوعها 

أمتعــة ، أو أدوات ، أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا ، أو إذا 
وعلـى هـذا يسـتطيع رجـل الضـبط  .®وجدت بـه يف هـذا الوقـت آثـار أو عالمـات تفيـد ذلـك

اجلنــائي يف أحــوال التلــبس القــبض علــى مرتكــب اجلرميــة إذا مت ارتكاــا يف احلــال، أو كانــت 
  .هناك قرائن تدل على وقوعها منذ وقت قريب

جيب على رجل  ©:من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أنه) ٣١:(ونصت املادة    
أن ينتقل فورًا إىل مكان وقوعها ويعاين آثارها  ،باجلرمية يف حالة التلبس ،الضبط اجلنائي

، ا، ويثبت حالة األماكن واألشخاص، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقةاملادية وحيافظ عليه
علومات يف شأن الواقعة وأن يسمع أقوال من كان حاضراً ، أو من ميكن احلصول منه على م

ومن هنا جند أن  ؛®واالدعاء العام فورًا بانتقالهوجيب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق  ،ومرتكبها
انتقال احملقق ملسرح اجلرمية ومعاينة أثارها املادية واحملافظة عليها، وذلك للمحافظة على 

  .القرائن املساعدة يف الكشف عن اجلرمية 

قق من النظام والئحتها على مجلة من القرائن اليت نبه املنظم احمل) ٧٩(:يتبني من املادة    
ينتقل احملقق عند االقتضاء ـ فور إبالغه  © :ستشهاد ا على اجلرمية الواقعةاألخذ ا واال

بوقوع جرمية داخلة يف اختصاصه إىل مكان وقوعها إلجراء املعاينة الالزمة قبل زواهلا أو 
  .®طمس معاملها أو تغيريها
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هــم يف كشــف احلقيقــة ملويف مشــروع الالئحــة مــن املــادة املــذكورة بــني عــدد مــن القــرائن ا
ـــم مـــن اخلـــرباء  االســـتعانةيصـــطحب احملقـــق إىل مكـــان احلـــادث مـــن يـــرى  ©: اجلرميـــة وهـــي

   . )١( ®ورجال الضبط اجلنائي
املعاينـــة الالزمـــة ، وإلقـــاء نظـــرة  بـــإجراءيبـــدأ احملقـــق فـــور وصـــوله إىل مكـــان احلـــادث © 

شــــياء واآلثــــار املاديــــة فاحصـــه وشــــامله علــــى مســــرح اجلرميــــة ، ويثبــــت حالــــة األشــــخاص واأل
املتخلفة عن اجلرمية ، واالستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات األولية املتوفرة عن كيفية 

يبــدأ احملقــق فــور وصــوله إىل  ©  .)٢(®حــدوثها ، ووقــت ارتكاــا ، وهويــة مرتكبيهــا والشــهود 
ــاملعاينــة الالزمــة ، وإلقــاء نظــر  بــإجراءمكــان احلــادث  ، ى مســرح اجلرميــةة فاحصــه وشــامله عل

ويثبــت حالــة األشــخاص واألشــياء واآلثــار املاديــة املتخلفــة عــن اجلرميــة ، واالســتماع بصــورة 
عـــن كيفيـــة حـــدوثها ، ووقـــت ارتكاـــا، وهويـــة ســـريعة وشـــفهية للمعلومـــات األوليـــة املتـــوفرة 

يـــد ركـــه اجلـــاين مـــن آثـــار تفاحملقـــق خـــرباء األدلـــة اجلنائيـــة بالبحـــث عمـــا ت.مرتكبيهـــا والشـــهود
، ورفـع اآلثـار األشـياء ية، وبقوالبصمات وبقع الدم وفحص املالبس؛ كآثار األقدام التحقيق

   .)٣( ®، وأخذ صور ملكان احلادثفة عن اجلرمية، ووضع رسم ختطيطياملتخل
للمحقق أن يأمر بوضع األختـام علـى األمـاكن الـيت كانـت مسـرحاً للجرميـة ،  ©كذلك 

  .)٤(® شياء تفيد يف كشف احلقيقةأو اليت ختلفت فيها آثار، أو أ
جند أن املنظم حث احملقق على مجع أكرب عدد من القرائن اليت تفيد يف كشف احلقيقـة 
وإثبات التهمة على املتهم أو تربئته ، وهلذا فائدة مهمة  وهـي إقامـة العـدل وإصـدار حكمـا 

  . اجلرميةمطابقاً للواقعة 
التفتيش لشـــخص أو مســـكن املـــتهم إذا والقـــرائن قـــد تكـــون ملزمـــة للمحقـــق أن يقـــوم بـــ

تفتيش املساكن  ©: بقوهلا ) ٨٠: (ةوجدت دالئل قوية على ذلك وهذا ما نصت علية املاد
  عمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال التحقيـــــــــــــــق ، وال جيـــــــــــــــوز االلتجـــــــــــــــاء إليـــــــــــــــه إال بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى

  ، أو باشـــــرتاكهســـــكن املـــــراد تفتيشـــــه بارتكـــــاب جرميـــــةاـــــام موجـــــه إىل شـــــخٍص يقـــــيم يف امل

                                        
  ).٧٩/١: ( شروع الالئحة التنفيذية للمادةم) ١(

  ).٧٩/٤: ( للمادةشروع الالئحة التنفيذية م )٢(

  ).٧٩/٥: ( شروع الالئحة التنفيذية للمادةم )٣(

  ).٧٩/٦: ( شروع الالئحة التنفيذية للمادةم )٤(
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أن  وللمحقق. اء تتعلق باجلرمية ا ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز ألشييف ارتكا
، وكـل ل يف ارتكـاب اجلرميـة أو نـتج عنهـايفتش أي مكان ويضـبط كـل مـا حيتمـل أنـه اسـتعم

أن يُِعـد  واألسـلحة، ويف مجيـع األحـوال جيـبما يفيد يف كشف احلقيقـة مبـا يف ذلـك األوراق 
ِـين عليهـا ونتائجـهيتضـمن ا حمضراً عن واقعة التفتيش أنـه ال جيـوز  مـع مراعـاة ،ألسـباب الـيت ُب

مســبب مــن هيئــة  حــوال املنصــوص عليهـا نظامــاً وبــأمردخـول املســاكن أو تفتيشــها إال يف األ
بل أن مـن القـرائن مـن تبـيح تفتـيش شـخص ومسـكن غـري املـتهم  .®التحقيق واالدعاء العام 

، ولـه تفتـيش غـري للمحقـق أن يفـتش املـتهم ©ا بقوهلـ) ٨١(:ومن ذلك مـا نصـت عليـه املـادة
، ويراعـــى يف خيفـــي أشـــياء تفيـــد يف كشـــف احلقيقـــة املـــتهم إذا اتضـــح مـــن أمـــارات قويـــة أنـــه

  .®التفتيش حكم املادة الثانية واألربعني من هذا النظام 
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  اخلامتة
احلمــــــــد هللا الــــــــذي هــــــــدانا هلــــــــذا ومــــــــا كنــــــــا لنهتــــــــدي لــــــــوال أن هــــــــدانا اهللا ، والصــــــــالة 

  ....، وبعد السالم على أشرف األنبياء واملرسلني و 

يف ختـــــــــام هـــــــــذا البحـــــــــث أتوجـــــــــه إىل اهللا أن جيعـــــــــل هـــــــــذا العمـــــــــل خالصـــــــــاً لوجهـــــــــه 
 قلوبنــــــا بتعظيمـــــه وحبــــــه ، و الكـــــرمي، و أن يســـــخرنا لطاعتــــــه ، و خدمـــــة دينــــــه ، وأن ميـــــأل

  . برعيته وعنايته ، وخيتم لنا من هذه الدنيا باحلسىن أن حييطنا 

  :توصلت إىل عدت نتائج وتوصيات أوجزها فيما يلي  هذا البحثعرض مباحث  وبعد   
 
ً
  .النتائج : أوال

ـــــــات احلـــــــق أمـــــــام القاضـــــــي حبجـــــــة مقنعـــــــة بطـــــــرق حـــــــددها  .١ ـــــــزم املـــــــدعى إثب أن يلت
 .الشرع

أن اإلثبــــــــــات يف االصــــــــــطالح القــــــــــانوين هــــــــــو إقامــــــــــة الــــــــــدليل لــــــــــدى الســــــــــلطات  .٢
ـــــــك  املختصـــــــة اإلجرائيـــــــة اجلنائيـــــــة علـــــــى حقيقـــــــة واقعيـــــــة ذات أمهيـــــــة قانونيـــــــة وذل

 .بالطرق اليت حددها القانون وفق القواعد اليت أخضعها هلا
 .هناك منهجان لإلثبات ، منهج يسمى احلر واآلخر يسمى املنهج  املقيد .٣
ـــــة تنقســـــم إىل قســـــمني .٤ ـــــدعوى اجلنائي ـــــة : أن ال ـــــة عامـــــة ودعـــــوى جنائي عـــــوى جنائي

 .خاصة 
 .ررأن مفاد الدعوى املدنية املطالبة جبرب الض .٥
 .أن الدعوى اجلنائية تثبت بأساليب وطرق متنوعة  .٦
املعاينـــــة و اخلـــــربة و مســـــاع الشـــــهود و االعـــــرتاف : أســـــاليب اإلثبـــــات اجلنـــــائي هـــــي .٧

 .و القرائن
 .أن املعاينة تعد عصب التحقيق ودعامته الرئيسة .٨
أن إجـــــراء املعاينـــــة مـــــن قبـــــل احملقـــــق مشـــــروع بالكتـــــاب والســـــنة وعلـــــى هـــــذا جـــــرى  .٩

 .اجلزائية السعودي نظام اإلجراءات
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رؤيـــــــــة فنيـــــــــة فاحصـــــــــة لواقعـــــــــة حادثـــــــــة تنـــــــــري للمحقـــــــــق : أن اخلـــــــــربة هـــــــــي  .١٠
 .والقاضي يف مسألة تصعب على احملقق والقاضي احلكم عليها

ـــــاخلربة فيمـــــا خيتصـــــون فيـــــه أهـــــل  .١١ اتفـــــق الفقهـــــاء رمحهـــــم اهللا علـــــى األخـــــذ ب
 .املعرفة من علم وبصرية حاذقة

 .قق باخلرباءأجازت كثري من التقنينات استعانة احمل .١٢
 .أن مفهوم االستماع إىل الشهود يكون من غري أطراف الدعوى .١٣
فــــــــــــاحملقق ال يســــــــــــتطيع  ،االعــــــــــــرتاف هــــــــــــو االســــــــــــتجوابأن الوســــــــــــيلة إىل  .١٤

ــــــرباءة مــــــن االــــــام إال بعــــــد اســــــتجواب  ــــــه االــــــام أو ال الوصــــــول إىل نتيجــــــة توجي
 .املعين التهم

والســـــــنة  مشـــــــروعية العمـــــــل بـــــــالقرائن حيـــــــث نـــــــص عليهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــرمي .١٥
 .النبوية املطهرة وجت على إثرمها األنظمة اإلجرائية 

 .قرائن قانونية وقرائن قضائية: القرائن تنقسم إىل قسمني  .١٦
أن القـــــــــــوانني الوضـــــــــــعية والنظـــــــــــام الســــــــــــعودي اجلزائـــــــــــي مل تـــــــــــنص علــــــــــــى  .١٧

إجــــــراءات مباشــــــرة مــــــن للقــــــرائن ، إال أنــــــه ممكــــــن اســــــتنتاج ذلــــــك مــــــن نصــــــوص 
 .النظام ذاته

ظـــــــام اإلجرائـــــــي الســـــــعودي بـــــــين علـــــــى قواعـــــــد اإلثبـــــــات يف أن نصـــــــوص الن .١٨
 .الفقه اإلسالمي

 
ً
  .التوصيات : ثانيا

جيب على الباحثني وخاصة املشتغلني بالتحقيق واحملاكمة العمل على إخراج  .١
 .موسوعة إلجراءات اإلثبات اجلنائي ،وذلك لوجود خالف كبري يف فهما

مة ، وذلك لتحقيق اهلدف الذي تبصري عامة اتمع بإجراءات التحقيق واحملاك .٢
 .من أجله وضع نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
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هــــذا وحســــيب أين بــــذلت غايــــة جهــــدي يف إخــــراج هــــذا البحــــث علــــى الوجــــه الــــذي 
رجـــــــوت فيـــــــه الســـــــداد والصـــــــواب مـــــــن اهللا عـــــــز وجـــــــل مـــــــا اســـــــتطعت ، مـــــــع العلـــــــم بـــــــأن 

ــــــنقص والتقصــــــري مــــــن طبيعــــــة البشــــــر فــــــال  الكمــــــال ال يكــــــون إال هللا وحــــــده ، واخلطــــــأ وال
ــــه لــــو قــــدم أو أخــــر  ميكــــن الكمــــال ، ومــــا كتــــب أحــــد كتابــــاً يف يومــــه إال رأى يف غــــده أن

  .أو زاد أو نقص لكان أفضل 
  من الذي ما ساء فقط                     ومن له الحسنى فقط     

فمـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــأ ونقـــــــص وتقصـــــــري فهـــــــو مـــــــين ومـــــــن الشـــــــيطان ، واســـــــتغفر اهللا     
مــــــن خطئــــــي وتقصــــــريي وأســــــأله إخــــــالص النيــــــة لــــــه يف القــــــول و العمــــــل يف وأتــــــوب إليــــــه 
  . السر والعلن 

 ً���� ً�����  !��� ����� ��� ��	� ��� ����� ��	 "#�$� 
��� �� ����.  

  
 

  الباحث                 
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  فهرس املراجع
 .القرآن الكرمي .١
 .السنة النبوية  .٢
المي وتطبيقاتــه يف النظــام الســعودي، إلثبــات اجلنــائي يف القــانون املقــارن والفقــه اإلســا .٣

اإلدارة ، أميــــن فــــاروق عبــــد املعبــــود محــــد، مركــــز البحــــوث مبعهــــد . دراســــة مقارنــــة، د
 .ه١٤٣٣

 .٢٠٠٥/ ١ط. دار النفائس. عبد الناصر شنيور: اإلثبات باخلربة .٤

عبــد . اإلجــراءات اجلنائيــة يف مرحلــة مــا قبــل احملاكمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، د .٥
 .ه١٤٣٠، ١يد احلرقان ،طاحلم

اإلقناع لطالب االنتفـاع، شـرف الـدين موسـى بـن أمحـد احلجـاوي، حتقيـق عبـد اهللا بـن  .٦
 .ه١،١٤١٨عبد احملسن الرتكي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة ،ط

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين  الكاسـاين، دار الكتـب العلميـة بـريوت  .٧
 .ه٢،١٤٠٦، ط

ألقـــرب املســـالك،أمحد بـــن حممـــد الصـــاوي، الـــدار الســـودانية للكتـــب،  بلغـــة الســـالك .٨
 .ه١٤١٨اخلرطوم ،

 .تبصرة احلكام، إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ، درا الكتب العلمية ، بريوت .٩

تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، املطبعة الكربى األمريية  .١٠
 .ه١٣١٥، سنة  ١ببوالق، مصر، ط

ور اإلجــــراءات اجلنائيــــة يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية، مرعــــي القحطــــاين، تطــــ .١١
  .٤٤٨ه، ص ٢،١٤٢٨مطابع الوليد القاهرة ط

دار الكتــب  ، أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد القــرطيباجلــامع ألحكــام القــرآن ،  .١٢
 .١/١٩٨٨العلمية ط

 رد املختــار علــى الــدر املختــار ، حممــد بــن أمــني بــن عمــر بــن عابــدين ، طبعــة .١٣
 ).دون س ط ( دار الكتب العلمية ، بريوت، 
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ابـــن ماجـــه ، أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن يزيـــد بـــن ماجـــة الربعـــي القـــزويين ،  ســـنن .١٤
  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة املكتبة اإلسالمية ، استانبول ، تركيا 

: شـــــرح الكنـــــز ،أبـــــو حممـــــد حممـــــود العيـــــين ، املطبعـــــة امليمنيـــــة ، مبصـــــر، ســـــنة .١٥
 .ه١٣١٠

التحـــــري والتحقيـــــق د عبـــــد اهللا ، ح قـــــانون اإلجـــــراءات اجلزائيـــــة اجلزائـــــريشـــــر  .١٦
 .م ٢٠٠٣سنة  .اهلومه دار.أوهابية

حممود جنيب حسين، دار النهضة العربية . د.رح قانون اإلجراءات اجلنائية، أش .١٧
 .، القاهرة 

 كليــة احلقــوق جامعــة،ســيد ســند  جنــايت. د ،اجلنائيــة تاإلجــراءاشــرح قــانون  .١٨

 .الزقازيق

فوزية عبد الستار، مطبعة جامعـة القـاهرة ، .رح قانون اإلجراءات اجلنائية، دش .١٩
 .الناشر دار النهضة العربية

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، مشس الدين حممـد الـنب القـيم اجلوزيـة ،  .٢٠
 .حتقيق حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان 

حممــد بــن علــي : ايــة والدرايــة مــن علــم التفســرياجلــامع بــني فــين الرو  فــتح القــدير .٢١
 .الشوكاين

الفـــروق، أمحـــد بـــن إدريـــس القـــرايف، مطبعـــة عيســـى احللـــيب، القـــاهرة ، مصـــر ،  .٢٢
  .ه١٣٩٣، سنة ١ط

 .)ب ت ط(و ) ب د ن(حممد عوض ، . ، دانون اإلجراءات اجلنائيةق .٢٣
لـــدين ، حممـــد حمـــي ايف التشـــريع املصـــري والســـوداينلقـــانون اجلنـــائي وإجراءاتـــه ا .٢٤

  .م ١٩٨١عوض ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة 
دراســة يف القـــانون -قواعــد اإلثبــات يف املـــواد املدنيــة والتجاريــة ، ســـلطان أنــور .٢٥

 .م١٩٨٤:،الدار اجلامعية بريوت، سنة املصري واللبناين

قواعـد اإلثبـات يف املــواد املدنيـة والتجاريــة، توفيـق حسـن فــرج، مؤسسـة الثقافــة  .٢٦
 م، ١٩٨٢:درية، سنةاجلامعية، اإلسكن
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، ٣لســـان العـــرب، البـــن منظـــور، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب، بـــريوت لبنـــان، ط .٢٧
  .ه١٤١٩سنة 

جمموع فتاوى ابـن تيميـة، إلمـام تقـي الـدين أمحـد عبـد احللـيم ابـن تيميـة، مجـع  .٢٨
جممـع امللـك فهـد : الناشـروترتيب عبد الرمحن بن قاسم رمحه اهللا وساعده ابنه حممد ، 

-هـــــ١٤١٦الشــــريف، املدينــــة النبويــــة، اململكــــة العربيــــة الســــعودية  لطباعــــة املصــــحف
 . م١٩٩٥

خمتـار الصـحاح، للشـيخ حممــد ابـن أيب بكـر الــرازي ، املطبعـة الكليـة لصــاحبها  .٢٩
 .ه١٣٢٩،سنة ١عبد اهللا حممد الكتيب،ط

، مصــطفى الزرقــا، مطبعــة جامعــة دمشــق، يف ثوبــه اجلديــدللفقــه العــام املــدخل  .٣٠
 .ه١٣٧٩، ٦ط

 .مجاع ، علي بن أمحد بن حزم ، دار الكتب العلمية ، بريوتمراتب اإل .٣١
، بـريوت املصباح املنري ، العالمة أمحد بن حممد الفيومي املقـرئ ، مكتبـة لبنـان .٣٢

 . م١٩٨٧: سنةلبنان،
معجـــم القـــانون ، جممـــع اللغـــة العربيـــة، اهليئـــة العامـــة لشـــؤون املطـــابع األمرييـــة،  .٣٣

  .ه١٤٢٠القاهرة ، 
جـــرجس جرجس،الشـــركة العامليـــة . فقهيـــة والقانونيـــة ،دمعجـــم املصـــطلحات ال .٣٤

 .م١٩٩٦، ١للكتاب، ط

معجـــــــــــم املصـــــــــــطلحات القانونيـــــــــــة ، أمحـــــــــــد زكـــــــــــي بـــــــــــدوي ، دار الكتـــــــــــب  .٣٥
 .١املصري،القاهرة ، ط

، ســـنة ٤ملعجـــم الوســـيط، جممـــع اللغـــة العربيـــة ، مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، طا .٣٦
 .ه، مصر١٤٢٥

فـارس زكريـا، حتقيـق عبـد السـالم  اللغة ، أليب احلسن أمحـد بـن سمعجم مقايي .٣٧
 .هارون،دار الفكر

املغين ، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامه ، مطبعة دار املنار ، السعودية ،  .٣٨
  .ه١٣٦٧، ٣ط
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موسوعة اإلمـام الشـافعي، الكتـاب األم ، حممـد بـن إدريـس الشـافعي ، حتقيـق  .٣٩
  .بدر الدين حسونة،دار قتيبة مصر

شــار جنــدي عبــد امللــك، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، املوســوعة اجلنائيــة ، للمست .٤٠
 .م١٩٧٦، سنة ١ط

الفقه اإلسالمي، بإشراف الشيخ حممد أبو زهـرة ، مطبعـة دار الفكـر  موسوعة .٤١
  .م١٩٩٦العريب ، بالقاهرة ، سنة 

  .م٢٠٠٧ملوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الشؤون اإلسالمية ، الكويت ، ا .٤٢
وتـــــأريخ  ٣٥٩٤درة بـــــاألمر الســـــامي رقـــــم نظـــــام مديريـــــة األمـــــن العـــــام، الصـــــا .٤٣

 .هـ٢٨/٣/١٣٦٩
حممــد مصــطفى الزحيلــي، مكتبــة . ســائل اإلثبــات يف الشــريعة اإلســالمية ، دو .٤٤

  .ه١٤٠٢، سنة١دار البيان، دمشق بريوت، ط
الوســـيط يف شـــرح القـــانون املـــدين اجلديـــد، عبـــد الـــرزاق أمحـــد الســـنهوري، دار  .٤٥

 .م١٩٥٢:إحياء الرتاث العريب، بريوت، سنة
أمحـــد فتحـــي ســـرور، دار النهضـــة . لوســـيط يف قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، دا .٤٦

 .م١٩٩٦القاهرة ، 
 .م١٩٨٢فرباير ١٣املؤرخ يف  ٣-٨٢قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،  .٤٧
 .م٢٠٠٤، لسنة  ٢٣: قانون اإلجراءات اجلنائية القطري، رقم  .٤٨
 .م١٩٥٠، لسنة ٢٥٠: قانون اإلجراءات اجلنائية املصري ، رقم .٤٩
جويليــــة  ٢٤م املــــؤرخ يف ١٩٦٨، لســــنة٢٣:جملــــة اإلجــــراءات اجلزائيــــة ، رقــــم  .٥٠

 .م١٩٦٨أوت  ٦و٢تاريخ  ٣٢م، نشرت بالرائد الرمسي عدد  ة ١٠٦٨
ه، ٢٠/٥/١٤٢١وتــاريخ ) ٢١/م(نظــام اإلجــراءات اجلزائــي الســعودي، رقــم  .٥١

 .ومشروع الئحته التنفيذية
/ ٢٨وتــاريخ  ٥٣٩٤الســامي رقــم نظــام مديريــة األمــن العــام، الصــادر بــاألمر  .٥٢

 .ه٣/١٣٦٩
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  فهرس املراجع
  
  

  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض

  ١  املقدمة 

  ٤  .ماهية إثبات الدعوى اجلنائية :األولالفصل 

  ٥  التعريف مبصطلحات املوضوع :املبحث األول 

  ٦   اإلثبات يف اللغة واالصطالح :א�	ط���א�ول�
�لغةاإلثبات يف ال:�א��ع�א�ول� �٦  
�اإلثبات يف االصطالح:�א��ع�א����� �٧  

  ٩  الدعوى يف اللغة واالصطالح :א�	ط���א������
�يف اللغة الدعوى:�א��ع�א�ول� �٩  
�يف االصطالح الدعوى:�א��ع�א����� �١٠  
  ١١  اجلنائي يف اللغة واالصطالح :א�	ط���א������
�يف اللغة اجلنائي:�א��ع�א�ول� �١١  
�يف االصطالح جلنائيا:�א��ع�א����� �١١  

  ١٢  اتبمناهج اإلث :املبحث الثاني 
  ١٣  املنهج املقيد :א�	ط���א�ول

  ١٤  املنهج احلر :א�	ط���א������

  ١٥  الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية :املبحث الثالث 
  ١٦  مفهوم الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية :א�	ط���א�ول
�يةالدعوى اجلنائ:�א��ع�א�ول� �١٦  
�املدنية الدعوى:�א��ع�א����� �١٨  
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  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض

  ١٩  أوجه الفرق بني الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية :א�	ط���א������

  ٢٠   إجراءات إثبات الدعوى اجلنائية :الفصل األول 

  ٢١  املعاينة :املبحث األول 
  ٢٣  مفهوم املعاينة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول
�مفهوم املعاينة:�א��ع�א�ول� �٢٣  
�مشروعية املعاينة:�א��ع�א����� �٢٥  

�ضوابط إجراءات املعاينة :א�	ط���א������ �٢٨  
�إجراءات املعاينة يف القوانني الوضعية:�א��ع�א�ول� �٢٨  
�إجراءات املعاينة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  :א��ع�א����� �٢٩  

  ٣٢  اخلربة : املبحث الثاني
  ٣٤  اخلربة ومشروعيتها مفهوم :א�	ط���א�ول�
�مفهوم اخلربة:�א��ع�א�ول� �٣٤  
�مشروعية املعاينة:�א��ع�א����� �٣٥  

  ٣٨  ضوابط إجراءات اخلربة :א�	ط���א������
�إجراءات اخلربة يف القوانني الوضعية:�א��ع�א�ول� �٣٨  
�إجراءات اخلربة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  :א��ع�א����� �٣٩  

  ٤٢  مساع الشهود:  حث الثالثاملب
  ٤٤  مفهوم الشهادة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول�
�مفهوم الشهادة:�א��ع�א�ول� �٤٤  
�مشروعية الشهادة:�א��ع�א����� �٤٦  

  ٤٨  ضوابط إجراءات الشهادة :א�	ط���א������
�إجراءات الشهادة يف القوانني الوضعية:�א��ع�א�ول� �٤٨  
�اخلربة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي إجراءات  :א��ع�א����� �٥٠  

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٨٢  - 
 

  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض

  ٥٣   االعرتاف: لرابعاملبحث ا
  ٥٥  مفهوم االعرتاف ومشروعيته:א�	ط���א�ول�
�مفهوم االعرتاف:�א��ع�א�ول� �٥٥  
�مشروعية االعرتاف:�א��ع�א����� �٥٦  

  ٥٩  ضوابط إجراءات االعرتاف:א�	ط���א������
�اف يف القوانني الوضعيةإجراءات االعرت :�א��ع�א�ول� �٦٠  
�إجراءات االعرتاف يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  :א��ع�א����� �٦٣  

  ٦٥  القرائن:  اخلامساملبحث 
  ٦٦  مفهوم القرائن ومشروعيته:א�	ط���א�ول�
�مفهوم القرائن:�א��ع�א�ول� �٦٦  
�مشروعية القرائن:�א��ع�א����� �٦٧  

  ٦٩  القرائن االعرتافضوابط :א�	ط���א������
�القرائن يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديالعمل إجراءات �������� �٧٠  

  ٧٣  .امتةاخل

  ٧٣ نتائجال

  ٧٤  توصياتال

  ٧٦  فهرس املراجع

  ٨٠  فهرس املوضوعات

  

 


