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-1المقدمة - :
اإلثبات لغة مأخوذ من القول ثبت الشئ وذلك إذا دام واستقر  ،فيقال فالن ثبت على
رأيه وذلك إذا لم يتراجع عنه  ،ولذلك يسمى الدليل ثبتا ألنه يؤدي إلى استقرار
الحق لقول ال أحكم بكذا إال إذا وجدت الثبت  ،أي وجدت الحجة للمدعي  ،ولذلك
فمفهوم اإلثبات لدى علماء اللغة يعني تأكيد وجود الحق بالدليل.1
واإلثبات شرعا يعني اإلتيان بالدليل الذي يثبت الحق أو الواقعة المطروحة أمام
القضاء وفقا للطرق المحددة شرعا . 2
وطرق اإلثبات التي اعترف بها التشريع اإلسالمي والمشرع الوضعي في
اإلجراءات الجزائية هي الشهادة واالعتراف و الخبرة و الكتابة والقرائن .
وتنقسم طرق اإلثبات إلى طرق إثبات مباشرة وطرق إثبات غير مباشرة .
فاألولى هي التي تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بالذات  ،ويعني ذلك
الدليل المباشر يتضمن في ذاته قوته في اإلثبات  ،و-مجرد تقديمه محاطا بضمانات
معينه يتيح للقاضي الحصول على العلم بالوقائع المراد إثباتها أما الطرق غير
المباشرة فال تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها و إنما تنصب على واقعة
ذات صلة منطقية وثيقة بها  ،وعلى القاضي أن يعمل ذهنه ليستنبط من الواقعة التي
 1القاموس المحيط  ،ج ،1ص145 -144
 - 2سامح السيد جاد ،اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في الفقه االسالمى والقانون الوضعي،كتاب الوطن ،السعودية 1984، ، ،ص9
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انصب الدليل عليها الدليل غير المباشر مجرد المالحظة الحسية أو االستيعاب -
فيستخلص مما ورد عليه الدليل واقعة لم يرد عليها مباشرة دليل وطرق اإلثبات غير
المباشرة هي ما يطلق عليها القرائن  ،أما ما عداها فهي طرق إثبات مباشرة.
 -2أهمية البحث-:
تلعب األدلة الجزائية بصفة عامة أهمية قصوى في اثبات الجريمة قبل
الجاني  ،ويعد االعتراف أحد أدلة االثبات ،ويتميز بكونه الدليل الوحيد الذي يقدمه
الجاني ضد نفسه ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في هذا الموضوع .
ومن جهة أخرى ،فإن ندرة الدراسات القانونية التحليلية لهذا الموضوع
على الرغم من شدة الحاجة إليه  ،و اتساع نطاق تطبيقه القضائي مما يسوغ
الحاجة لهذه الدراسة.
-3مشكلة البحث - :
كل جريمة تقع في حق المجتمع يتعين أن تكون لها أدلة ثبوت قبل المتهم واألدلة
الجزائية كثيرة ومتنوعة و إن كان يجمعها وحدة واحدة و غرض واحد هو الوصول
إلى كشف الحقيقة المتعلقة بالواقعة ونسبتها إلى المتهم الذي قارفها  ،وبدون هذه
األدلة ال يمكن توقيع الجزاء الجنائي على المتهم  .ومن بين هذه األدلة اعتراف
المتهم الذي يقر به على نفسه ارتكاب الجريمة ،فيقدم بإقراره هذا دليل إدانته ،فإذا
كان االعتراف صحيحا وصادقا كان له أهمية كبيرة في اإلثبات  ،حيث يسهل
اإلجراءات ويختصرها ويريح ضمير المحقق والقاضي  ،ولكن ليس كل اعتراف
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يأتي صحيحا وصادقا  ،بل كثيرا ما تحيط به الشبهات والريبة ،لذلك اختلفت
المدارس القانونية في األخذ به كطريقة من طرق اإلثبات فمنها من يأخذ به على
إطالقه على اعتبار انه سيد األدلة  -وهو الفكر الذي كان سائدا قديما -ومنها من
يتعامل معه بشيئ من الحيطة والحذر باعتبار أنه دليال يقدمه المتهم على نفسه
وخشية أن يكون انتزاعه من المتهم بصورة غير مشروعة الرتباطه بتعذيب أو
تأثير أو اضطراب عقلي أو نفسي فيجيء بعيدا عن الصدق والحقيقة  ،وهنا يتعين
استبعاده في مجال اإلثبات
المطروحة على القاضي.

1

 ،ومنها من يعتبره دليال كغيره من سائر األدلة

2

ونظرررا لخطررورة هررذا الرردليل ومغررزاه وصررلته بحريررة الفرررد  ،فقررد اقتصررر موضرروع
البحث عليه .
-4منهج البحث - :
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي بجانبيه الفقه القانوني و الجانب العملي
المتمثل في أحكام النقض الصادرة في هذا الصدد ،مع مراعاة المزج بينهما حتى
تحقق المقارنة أهدافها وال يتشتت القارئ وبالتالي تؤتي المقارنة ثمارها .

-5خطة البحث
ستقسم هذه الدراسة إلى فصلين و ذلك على النحو اآلتي:
الفصل األول :ماهية االعتراف وشروطه القانونية .
 - 1أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1993 ، 7ص 532
 - 2مدحت رمضان ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين  ،1998 ،ص254
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المبحث األول :ماهية االعتراف
المطلب األول:تعريف االعتراف.
المطلب الثاني:أركان االعتراف.
المبحث الثاني :أنواع االعتراف.
المطلب األول :االعتراف القضائي.
المطلب الثاني :االعتراف غير القضائي.
الفصل الثاني :شروط صحة االعتراف و سلطة المحكمة في تقديره.
المبحث األول :الشروط اإلجرائية لالعتراف.
المطلب األول  :األهلية االجرائية للمعترف.
المطلب الثاني :استناد االعتراف على اجراءات صحيحة.
المبحث الثاني :الشروط الموضوعية لالعتراف.
المطلب األول :اإلرادة الحرة للمعترف.
المطلب الثاني :مطابقة االعتراف للحقيقة و الواقع.
المبحث الثالث :سلطة المحكمة في تقدير االعتراف.
المطلب األول :تجزئة االعتراف.
المطلب الثاني :العدول عن االعتراف.
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الفصل األول
ماهية االعتراف وشروطه القانونية
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المبحث األول
ماهية االعتراف
تمهيد و تقسيم-:
للوقوف على ماهية االعتراف فإن ذلك بطبيعته يقتضي التعريف به  ،ثم بيان أركانه  ،وعقب
ذلك التطرق ألنواعه واتساقا ً مع ذلك  ،فإنه من المناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
نخصص األول لتعريف االعتراف و بيان أركانه  ،و نفرد الثاني لبيان أنواعه وذلك على النحو
التالي-:

المطلب األول
تعريف االعتراف
اإلقرار لغة ":هو اإلثبات  ،من قر قرارا إذا ثبت ،وشرعا األخبار عن حق أو االعتراف به"

1

و األصل في اإلقرار :الكتاب والسنة واإلجماع .
فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم﴾
و لقد فسر العلماء أن المقصود بشهادة المرء على نفسه هو اإلقرار

2

3

و أما السنة " ماروي أن ماعزا أقر بالزنى فرجمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وكذلك
الغامدية  ،وفي قضية العسيف قال الرسول صلى هللا عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا
فإن اعترفت فارجمها " .

4

و أما اإلجماع  " :فإن األمة أجمعت على صحة اإلقرار ألنه إخبار بإثبات التهمة  ،وألن العاقل
ال يكذب على نفسه كذبا يضر بها  ،ولهذا كان اإلقرار أكد من الشهادة وكان حجة في حق المقر
يوجب عليه الحد والقصاص والتعزير كما يوجب عليه الحقوق المالية" .

1

 1عبد القادر عوده  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1ج،2ص249
 2سورة النساء  ،اآلية 135
 3عبد القادر عوده  ،مرجع سابق،ص250
 4المرجع السابق  ،ص250
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واالعتراف قانونا " هو إقرار المرتهم علرى نفسره بصردور الواقعرة اإلجراميرة عنره"  2وتأسيسريا
على ذلك فإن االعتراف في ماهيته يفترق عن مجرد األقوال الصادرة عرن المردعى عليره والتري
قد يستشف منها القاضي ارتكابه للفعل اإلجرامي  ،فاالعتراف هو ذلك اإلقرار الصريح الصادر
عن المتهم باقترافه الجريمة  ،وعلى ذلك ال يعد اعترافا مرا يمكرن أن يكرون اسرتنتاجا مرن بعرض
تصرفات المدعى عليه  ،فسكوته ال يعد إقرارا منه بما نسب إليه  ،ألنه ال ينسب إلى ساكت قول
 ،وكذلك فراره أو تصالحه مع المجني عليه.3
وجرردير بالررذكر أن اإلقرررار برربعض الوقررائع الترري ال تتعلررق بالجريمررة ال يعتبررر اعترافررا بررالمعنى
المقصود في قانون اإلجراءات الجزائية ولكن هذا ال يحول دون أن تسرتند إليره المحكمرة إلثبرات
ظروف الجريمة  ،فمثال لو اعترف المتهم للمحكمة بأنه على عالقة غير شرعية بالمجني عليهرا
دون أن يعترف بقتلها  ،ثم استخلصت المحكمة من أدلة أخررى أن هرذا المرتهم هرو الرذي ارتكرب
جريمة القترل  ،فللمحكمرة أن تسرتند إلرى إقرراره بأنره علرى عالقرة غيرر مشرروعة برالمجني عليهرا
كباعث على قتلها  ،دون أن تعتبر ذلك اعترافا بالمعنى القانوني.

4

وال يعتبر اعترافا إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إليره  ،مرالم يقرر صرراحة بارتكابره األفعرال
المكونررة لهررا  ،حيررث انرره ال شررأن للمررتهم بالوصررف القررانوني للواقعررة  ،إذ أن هررذا الوصررف عمليررة
ذهنية يقوم بها المحقق أو القاضي لتحديرد الوصرف القرانوني الرذي تنردرج تحتره بعرض الوقرائع ،
لذلك يكفي لصدور االعتراف أن يقر المتهم بارتكابه بعض الوقائع  ،ولو لم يقر بصحة الوصف
القانوني الذي ينطبق عليها  ،فإطالق الوصف القانوني هو أمر متعلق بوظيفة سرلطة التحقيرق أو
الحكم  ،وال تخضع في ذلك إال لكلمة القانون نفسه في تفسيرها الصحيح.

5

 1المرجع السابق  ،ص250
 2محمود نجيب حسني،شرح قانون اإلجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،ط ،2القاهرة ،1988،ص460
 3حسن جوخدار  ،أصول المحاكمات الجزائية،مطبعة دار الحياة،دمشق ،سوريا،ج ،1987 ،2ص.171
 4عدلي خليل ،اعتراف المتهم فقها وقضاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،1991 ،2ص21
 5المرجع السابق.
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واالعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأي منهما كراف فري اإلثبرات  ،ويمكرن أن يثبرت
االعتررررراف الشررررفوي بواسررررطة

المحقررررق أمررررا االعتررررراف المكترررروب فلرررريس لرررره شرررركل معررررين.

واالعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يردافع بهرا عرن
نفسه ضد االتهام الموجه له .فله الحق في عدم اإلجابة على األسئلة التي توجه إليه كما ال يجوز
تحليررف المررتهم اليمررين القانونيررة قبررل اإلدالء بأقوالرره وإال كرران االعتررراف برراطال وإذا تضررمن
االعترررررررررراف أقرررررررررواال غيرررررررررر صرررررررررحيحة فرررررررررال يعرررررررررد تزويررررررررررا وال يعاقرررررررررب عليررررررررره.
واالعتراف ال يعد حجة فري ذاتره وإنمرا يخضرع دائمرا لتقردير قاضرى الموضروع وال يعفرى سرلطة
االتهام والمحكمة من البحث في باقي األدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فري أي وقرت دون أن
يكون ملزما بإثبرات عردم صرحة االعترراف الرذي عردل عنره  ،وهرذا األمرر يخضرع لتقردير سرلطة
المحكمة.

1

المطلب الثاني
أركان االعتراف
يقصد بالركن لغة  ":الجانب األقوى للشيء"

2

والركن عند علماء األصول  ":هو ما ال بد منه وكان جزءا من حقيقة الشيء ".

3

و لالعتراف ثالثة أركان هي-:
- -1صدوره عن المتهم نفسه  :يشترط في االعتراف الذي يعتد بره والرذي يجيرز للمحكمرة
االكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن
يكون من المتهم على نفسه ،والفرد ال يكتسب صفة المتهم إال منذ تحريك الدعوى الجزائية ضده
 ،وقبل هذا اإلجراء فان مرا يردلى بره مرن أقروال يكرون لره قيمرة االسرتدالالت ،وحجيرة االعترراف
قاصرة على المتهم فقط ولرذلك فراألقوال الصرادرة مرن المرتهم فري الردعوى علرى مرتهم آخرر فيهرا
التعد اعترافا صحيحا ،وهى في حقيقتهرا ليسرت إال شرهادة مرتهم علرى مرتهم آخرر وتعرد مرن قبيرل
االستدالالت وال تصح بالتالي أن تكون سببا في عدم سماع الشرهود .وإن كران لريس هنراك بداهرة
 1احمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص534
 2محمد رأفت عثمان ،النظام القضائي في الفقه اإلسالمي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،العين،ط ،1989 ،1ص148
 3مرجع رقم 1
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ما يمنع القاضي من التعويل عليه على سبيل االستدالل إذا اطمأن إليه ويسرتوي إن يكرون المرتهم
الذي اخذ بأقوال زميله المتهم اآلخر مقرا بالتهمة أم منكرا لها.
واالعتررراف مسررألة شخصررية تتعلررق بشررخص المررتهم المقررر نفسرره  ،فررإذا سررلم المحررامى بالتهمررة
ألمنسوبه إلى موكله ولم يعترض  ،فان ذلك ال يعد اعترافا.

1

وفي هذا الشأن تقول محكمة نقض ابوظبي " من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بذأاوال
متهم على متهم آخر تأييدا لألدلة و القرائن األخرى باعتبار أن تلك األاوال ال تخرج عن كونها
عنصذرا مذذن عناصذذر ا ابذا التذذح تملذذك محكمذذة الموضذوع الحريذذة ذذح األخذ بهذذا و ذذح تقذذدير
ايمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والوااع ح الدعوى  .إ يرجذع لذك كلذه إلذى اطمئنذان محكمذة
الموضوع لصحته وصدوره عن إرادة حرة مختارة ،كما هو الحال ح الدعوى ".

2

 -2يجب أن تكون الوااعة موضذوع االعتذراف وااعذة ا أهميذة اانونيذة  ،أمرا مرا يقرر بره
المتهم في شأن نسبة وصف قانوني معين إلى الواقعرة  ،فهرو مجررد رأي  ،ويجرب أن تكرون
الواقعة متصلة بارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم  ،وهذا هو أصل عام في جميرع وسرائل
اإلثبات أيضا .

3

-3يجب أن يكون من شأنه تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها ،أما مرا يقررره المرتهم علرى
الذي ثبت إسناد الجريمة إليه فري شرأن واقعرة يترترب عليهرا نشروء سربب إباحرة لمصرلحته أو
مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو سبب تخفيف فهو ليس اعترافا  ،وإنما هو دفع. 4

 1محمود نجيب حسني ، ،مرجع سابق ،ص461
 2محكمة نقض ابوظبي  ،الطعون أرقام 24و 25و  26لسنة  2007جزائي (112و  394و  455ق ع ) جلسة 2008 ،1 ،17
3
محمود نجيب حسني ، ،مرجع سابق ،ص461
 4المرجع السابق .
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المبحث الاانح
أنواع االعتراف
تمهيد و تقسيم -:
ال يسير االعتراف على وتيرة واحدة  ،فقد يكون اعترافا قضائيا  ،وقد يكون غيرر ذلرك  ،وعلرى
ذلك فإنه من المالئم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو اآلتي-:

المطلب األول
االعتراف القضائح
نص المشرع اإلماراتي على االعتراف القضائي في المادة  1 / 165من قانون اإلجراءات
الجزائية االتحادي بقوله "  .....ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه  ،فإذا
اعترف يجوز للمحكمة االكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود و إال فتسمع شهود
اإلثبات مالم تكن الجريمة مما يعاقب عليها باإلعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق"،
وهذا يعني أن االعتراف القضائي هو ما صدر أمام قضاء الحكم أي في مرحلة المحاكمة و
جلساتها  ،ويرتب عليه أنه يجوز للمحكمة االكتفاء بهذا االعتراف وحده كدليل إلدانة المتهم ،
ومع ذلك يبقى لها أن تسمع الشهود وتجري ما تراه من تحقيق لتكوين عقيدتها على الرغم من
اعتراف المتهم فاألمر في جميع األحوال جوازي لها ،مالم تكن الجريمة معاقبا عليها باإلعدام
فيتعين على المحكمة استكمال التحقيق. 1
وجدير بالذكر أن اعتراف المتهم أمام محكمة غير مختصة جزائية أو مدنية  ،فإن هذا االعتراف
يعد اعترافا غير قضائي  ،وإن كان حصوله أمام رجال قضاة الحكم يكسبه الثقة ويجعله في
مأمن من الشك في سالمة الكيفية التي تم بها الحصول عليه  ،إال أنه يخضع أوال و أخيرا لتقدير

 1مدحت رمضان ،مرجع سابق،ص263

10

أكاديميـةأبوظبـي

القضائيـة

محكمة الموضوع 1التي ال تملك أن تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة  1/ 165من قانون
اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .
ويدلل على ذلك أيضا  ،أن المشرع اإلماراتي تعامل مع االعتراف القضائي بحرص شديد فلم
يجعله دليال قاطعا و حاسما على ارتكاب المتهم للجريمة ،لذلك أعطى للمحكمة الجزائية سلطة
تقديره كدليل  ،بل أوجب على المحكمة التحقيق النهائي في الجريمة إذا كانت معاقبا عليها
باإلعدام .

المطلب الاانح
االعتراف غير القضائح
أما االعتراف غير القضائي  :فهو الذي يصدر أمام جهة أخرى غير جهة قضاء الحكم  ،كما إذا
صدر أمام النيابة أو مأموري الضبط القضائي  ،أو فري تحقيرق إداري  ،أو أمرام أحرد األشرخاص
أو دون في ورقة عرفية أو رسمية  ،كمن يعترف بارتكاب الجريمة أمام أحد األشرخاص ويشرهد
بررذلك الشررخص بررالتحقيق برراالعتراف الررذي سررمعه  ،أو مررن يعترررف فرري محرررر صررادر منرره قبررل
شررروعه فرري االنتحررار بأنرره ارتكررب جريمررة مررا  ،كررذلك يعتبررر اعترافررا غيررر قضررائي التسررجيل
الصوتي.

2

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية على أنه " من المقرر أن التسجيل الصوتح يعد
وال ريب إارارا غير اضائح  ،ولما كان الطاعنة تسلم ح أسباب طعنها أن المطعون ضده اذد
أنكر أن ه ا التسجيل خاص به ،إنه يجذب علذى الطاعنذة أن تابذ صذدوره منذه طبقذا للقواعذد
العامة ح ا ابا

ح القانون المدنح .و إ كان ه ه القواعد توجب الحصول على دليل كتابح

ذذح ه ذ ا الصذذدد  ،ذذإن اضذذام الحكذذم المطعذذون بعذذدم جذذوان ا ابذذا بالبينذذة ينسذذحب علذذى ه ذ ا

 1عدلي خليل ،مرجع سابق ،ص108
 2المرجع السابق ،ص.29
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التسجيل ويتضمن الرد عليه مادام ال يعد عنصرا مستقال عذن العناصذر التذح أبذدى الحكذم رأيذه
يها" .

1

وجدير بالذكر أن اعتراف المتهم أمام محكمة غير مختصة جزائية أو مدنية  ،فإن هذا االعتراف
يعد اعترافا غيرر قضرائي  ،و ن كران حصروله أمرام رجرال قضراة الحكرم يكسربه الثقرة ويجعلره فري
مأ من من الشك في سالمة الكيفية التي تم بها الحصول عليه  ،ال أنره يخضرع أوال و أخيررا لتقردير
محكمة الموضوع التي ال تملك أن تستعمل الرخصرة المخولرة لهرا فري المرادة  1/ 165مرن قرانون
اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .

2

وطبقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ،فإن له كامل الحرية في تقدير قيمة
االعتراف سواء كان قضائيا أو غير قضائي  ،وليس هناك ما يمنع أن يكون االعتراف غير
القضائي سببا في اإلدانة ألنه ال يخرج عن كونه دليال في الدعوى يخضع لتقدير القاضي كباقي
األدلة المطروحة عليه  ،ولكن قيمته في اإلقناع تتوقف على الثقة في السلطة التي صدر أمامها
االعتراف  ،أو شهادة من صدر االعتراف أمامه  ،وفي قيمة المحضر أو الورقة التي دون بها ،
وهو أمر يحتاج لى تدعيم من سائر األدلة المطروحة في الدعوى للتأكد من مطابقته للواقع.

3

وفي هذا تقول محكمة نقض أبوظبي " من المقرر أن االعتراف في المسائل الجنائية من
العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبات ولها
دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن االعتراف المعزو إليه قد انتزع منه
بطريق اإلكراه  ،ومتى تحققت أن االعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به
بال معقب عليها مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة"

4

 1محكمة النقض المصرية  ،الطعن رقم  1807سنة  39ق جلسة 1970 /1 /22
 2عدلي خليل ،مرجع سابق ،ص108
 3المرجع السابق  ،ص29
 4محكمة نقض أبوظبي ،الطعن رقم  279لسنة  2007نقض جزائي جلسة 2008 /1 /27م
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شروط صحة االعتراف
وسلطة المحكمة في تقديره
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تمهيد و تقسيم:
االعتراف دليرل مرن أدلرة اإلثبرات  ،ولكرل دليرل شرروط وقواعرد تتحقرق بره صرحته وبالترالي ثقرة
المحكمة فيه واالستناد إليه في حكمها  ،ولالعتراف الجزائري قواعرد وشرروط فرإذا تروافرت كران
اعتراف المتهم صحيحا وللمحكمة أن تأخذ به متى اطمأنت إليره  ،أمرا إذا لرم يسرتكمل االعترراف
عناصر صحته وافتقد شرطا من شروطه فعلى القاضي أن يطرحه وال يستند عليه في قضائه ،
وال ي برر االستناد إليه توفر أدلة أخرى في الدعوى  ،ولو كانت مؤدية بذاتها إلى الحكرم باإلدانرة
 ،لما هو معروف بأن األدلرة فري المرواد الجنائيرة متسراندة يكمرل بعضرها بعضرا وتكرون المحكمرة
عقيرردتها منهررا مجتمعررة  ،وال يسررتطاع مررع مررا جرراء بررالحكم الوقرروف علررى مبلررل األثررر الررذي كرران
لإلقرار الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . 1
ويشترط لصحة اعتراف المتهم أن تتوافر فيه شروط إجرائية وموضوعية وهو ما ستتعرض له
الدراسة في مبحثين على النحو التالي-:

المبحث األول
الشروط ا جرائية لالعتراف
تمهيد وتقسيم-:
حتى يكون لالعتراف قيمة في اإلثبات الجزائي فإنه يتعين أن تتوافر فيه شروط إجرائية ،
وتكمن في شرطين أساسين وهما األهلية االجرائية للمعترف و استناد االعتراف إلى إجراءات
صحيحة وهو ما سنتعرض له في مطلبين على النحو التالي-:

1

عدلي خليل ،مرجع سابق ،ص45
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المطلب األول
األهلية ا جرائية للمعترف
ويقصد بها األهلية لمباشرة نوع من اإلجراءات على نحو يعتبر معه هذا اإلجراء
صحيحا وينتج آثاره القانونية  ،وهي ال ترتبط بضوابط األهلية للمسؤولية الجنائية  ،فمناطها هو
فهم ماهية اإلجراء و إمكان تقدير آثاره  ،أي توافر اإلدراك أو التميز دون اشترط حرية
االختيار .

1

وجدير بالذكر أن األهلية الجزائية تتمثل في مدى قدرة الشخص على اإلرادة الحرة التي
هي أساس المسؤولية الجزائية  ،وعناصر هذه األهلية ليست إال الشروط التي يوجبها القانون
لالعتداد بإرادة الجاني والمتمثلة في اإلدراك أو التميز وحرية االختيار .
وتتوافر األهلية اإلجرائية إذا كان المعترف متهما  ،سواء باتخاذ أحد إجراءات التحقيق
االبتدائي قبله أو بتكليفه بالحضور أمام المحكمة  ،فما يصدر من إقرار قبل ذلك ال يعد اعترافا
بالمعنى الدقيق  ،مثال ذلك اعتراف المتهم أثناء سؤاله كشاهد في الدعوى فهذا االعتراف ال
يؤخذ به ضد المتهم بعد توجيه االتهام إليه كما أن االعتراف الصادر من المشتبه فيه في مرحلة
االستدالالت ال يعتبر اعترافا بالمعنى الدقيق أيضا ،باعتبار أنه صدر من شخص لم
يوجه إليه االتهام قانونا بعد  ،هذا دون إخالل بسلطة المحكمة في االعتماد على هذا االعتراف
إذا تأييد بأدلة أخرى في الدعوى.

2

وقد قضت محكمة النقض المصرية على انه " من المقرر أنه ينبغيي فيي االعتيراف لكيي
يكون صحيحا ويمكن االستناد إليه كدليل في الحكم أن يكيون الميتهم قيد أدليى بيه وهيو فيي كاميل
إرادته و وعيه ،فال يجوز االستناد إلى االعتراف الذي يصدر من المتهم فيي االية فقيدان اإلراد
 ،كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ،ذلك أن االعتراف سلوك إنساني والقاعيد
 2المرجع السابق ،ص46
 2أحمد فتحي سرور  ،مرجع سابق ،ص533
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أنه ال يعتبر سلوكا إال ماكان يجد مصدرا في اإلراد  ،ولما كان الدفع ببطالن االعتراف لصدوره
وليد إراد منعدمية غيير واعيية وتحيت تيأثير -المخيدر هيو دفياع ريوهري  -فيي خصوصيية هيذه
الدعوى وفق الصور التي اعتنقتها المحكمية و يتميمن المطالبية الجازمية بتحقييق عين طرييق
المختص فنييا – وهيو الطبييب الشيرعي -وال يقيد فيي هيذا الشيأن أن يسيكت اليدفاع عين طليب
دعو أهل الفن صرااة ،وكان الحكيم المطعيون فييه قيد اسيتند مين بيين ميا اسيتند إلييه فيي إدانية
الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بيالرد عليى اليدفع بميا ال يوارهيه و ينحسيم بيه
أمره ويسيتقيم بيه اطراايه ودون أن يعنيي بتحقييق هيذا اليدفاع عين طرييق المخيتص فنييا  ،في ن
الحكم فوق قصوره يكون منطويا على اإلخالل بحق الدفاع".
ونرى أن هذا الحكم محل نظرر ،

1

أنره لرم يبحر هرل أن انعردام رادتره راجرع لرى تنراول المخردر

بحريته و اختياره وبالتالي يكون مسئوال عن أقواله  ،أم كان لك بدون رادة منه وفي هرذه الحالرة
تعمل المحكمة أثره في بطالن اعترافه .

المطلب الثاني
استناد االعتراف إلى إرراءات صحيحة
يترتب على اإلخالل بقواعد قانون اإلجراءات الجزائية جزاءات عدة  ،وهي الجزاء التأديبي ،
والجزاء المدني والجزاء الجزائي  ،وأهم الجزاءات المترتبة على مخالفة القواعد اإلجرائية هو
البطالن  ،وقد قرر المشرع اإلماراتي أنه يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اآلثار المترتبة
عليه مباشرة  ،طالما أن هذه اآلثار بنيت عليه  ،ويبطل كذلك كل جراء ال حق بني عليه  ،حي
نصت المادة  228من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة على

 1نقض مصري ،الطعن رقم  9367لسنة  65القضائية جلسة  ، 1997 /7 /21مجموعة أحكام النقض الجنائي  48ص 786
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أنه ( ال يترتب على بطالن اإلرراء بطالن اإلرراءات السابقة عليه واإلرراءات الالاقة ،إذا لم
تكن مبنية عليه).1
وبناء على ما تقدم  ،فإنه ا شاب البطالن أي جراء من جراءات التحقيق وكان اعتراف المتهم
وليد هذا اإلجراء الباطل  ،فإن البطالن يمتد لى هذا االعتراف ويجب استبعاده وعدم التعويل
عليه في مجال أدلة الثبوت  ،فيقع باطال االعتراف الذي جاء وليد تعرف المجني عليه على المتهم
في عملية عرض باطلة ،أو نتيجة لتعرف الكلب البوليسي في عرض باطل  ،وكذلك يعتبر باطال
اعتراف المتهم في استجواب باطل بسبب تحليفه اليمين.2
وجدير بالذكر أن الحكم الذي يستند لى االعتراف المستمد من اإلجراء الباطل يكون مشوبا بما
يعيبه حتى ولو أورد معه أدلة أخرى صحيحة  ،لما هو" مقرر من أن األدلة في المواد الجزائية
ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ،بحي

ا سقط حداها

أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذي كان للدليل في الرأي الذي انتهت ليه المحكمة".3
وغني عن البيان أن االعتراف الذي يصدر نتيجة جراء باطل يفقد أيضا أحد صحته وهو شرط
صدوره عن رادة حرة ،عالوة على استناده لى جراءات باطلة  ،وبالتالي ال يقبل في اإلثبات.
أما ا كان االعتراف مستقال عن اإلجراء الباطل فال يترتب عليه البطالن  ،فيصح أن يكون
االعتراف مستقال عن اإلجراء الباطل وليس نتيجة حتمية له وبالتالي يمكن اعتباره دليال مستقال
بذاته ويعتد به في مجال اإلثبات ضد المتهم متى اطمأنت المحكمة لى صحته وعدم تأثره
باإلجراء الباطل.4

 1علي حسن كلداري  ،البطالن في اإلجراءات الجزائية في ضوء قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
وقانون اإلجراءات الجنائية المصري،دار القلم للنشر والتوزيع ،دبي  ،ط2003 ،1م ،ص.64
 2عدلي خليل ،مرجع سابق  ،ص.148
 3محكمة نقض ابوظبي ،الطعن رقم  57لسنة  2007نقض جزائي لسنة  53( 2007لسنة  28ق ع ) بجلسة .2008 ،3 ،18
 4علي حسن كلداري  ،مرجع سابق ،ص64
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فمثال يعتبر االعتراف دليال قائما بذاته ومستقال عن التفتيش الباطل ا صدر من المتهم أمام
النيابة وبعد مدة غير قصيرة من هذا التفتيش ،ومن باب أولى ا صدر أمام محكمة الموضوع
حي يكون قد زال تأثير التفتيش الباطل .
وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن على أنه " من المقرر قانونا بطالن التفتيش
الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه في اته أن يبطل حتما االعتراف
الصادر منه  ،وال هو من مقتضاه أال تأخذ المحكمة في دانة المتهم بعناصر اإلثبات األخرى
المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه لى النتيجة
التي أسفر عنه وهو اتصال ما ال يصح معه القول كقاعدة عامة ببطالن اعتراف المتهم أمام
النيابة استنادا لى مجرد القول ببطالن القبض والتفتيش السابقين عليه  .فاالعتراف بصفة عامة
يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في لك شأن أدلة اإلثبات األخرى التي تطرح أمامها ،
ولهذه المحكمة تقدير قيمة االعتراف الذي يصدر من المتهم على ثر تفتيش باطل وتحديد مدى
صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها ومبلغ تأثره بها في حدود ما يتكشف لها من ظروف الدعوى
ومالبساتها وأن تأخذ به في دانته متى تبينت من الوقائع و األدلة المطروحة عليها أنه صدر
مستقال عن التفتيش و اعتبرته دليل ق ائما بذاته ال شأن له باإلجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه
من القبض عليه وتفتيشه  ،ومن ثم فإن ما انتهى ليه األمر المطعون فيه من طالق القول بعدم
االعتداد باالعتراف ا ما جاء تاليا لتفتيش باطل  ،و أنه ليس لالعتراف من قوة تدليلية ال ا
كان الحقا لتفتيش صحيح  ،نما يتضمن تقريرا خاطئا ال يتفق وحكم صحيح القانون" ومحكمة
الموضوع هي التي تقدر قيمة االعتراف الصادر من المتهم على أثر اإلجراء الباطل حسبما
ينكشف لها من ظروف الدعوى ومالبساتها  ،فإ ا رأت المحكمة أن االعتراف لم يصدر نتيجة
اإلجراء الباطل  ،بل كان المتهم فيه طائعا مختارا غير واقع تحت تأثيره  ،كان لها التعويل على
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االعتراف كدليل قائم بذاته مستقل عن هذا اإلجراء  ،فال ينسحب لى بطالنه  ،و ا رأت غير لك
تعين عليها أن تهدر هذا االعتراف.
وتقدير المحكمة في لك – كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى – فهو من المسائل
الموضوعية التي ال معقب على حكمها فيه  ،ال في الحدود العامة التي تراقب فيها محكمة النقض
هذه المسائل الموضوعية.

المبحث الثاني
الشروط الموضوعية لالعتراف
تمهيد وتقسيم :
كما أن لالعتراف شروطا اجرائية  ،فإن له كذلك شروطا موضوعية ينبغي توفرها حتى يعتد
باالعتراف بحسبانه دليال من أدلة ثبوت تهمة قبل الجاني  ،وتكمن الشروط الموضوعية
لالعتراف في شرطين وهما االرادة الحرة للمعترف و مطابقة االعتراف للحقيقة و الواقع و هو
ما سنخصص لكل منهما مطلبا على النحو التالي-:

المطلب األول
اإلراد الحر

للمعترف :

يجب أ ن يكون االعترراف صرادرا عرن رادة معتبررة قانونرا و اإلرادة المعتبررة قانونرا هري التري
تتوافر فيهرا التميرز واإلدراك وحريرة االختيرار فرال يعترد براالعتراف الصرادر عرن المرتهم الخاضرع
لتأثير مسكر أو مخدر أو تنويم مغناطيسي  ،وال باالعتراف الصادر عن المتهم المجنون ولو كان
متمتعا بقواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة  ،كذلك ال قيمة باالعتراف ا صدر عن شخص إلكراه
ولو كان صادقا  ،واإلكراه ماديا أو معنويا يبطل االعتراف مهما كان قدره ضعيفا  ،ولكن يشترط
لبطالن االعتراف أن تكون هماك صلة سرببيه بينره وبرين اإلكرراه  ،فرإذا انتفرت هرذه الصرلة أمكرن
استناد القاضي في حكمه إلى االعترراف  ،ويجرب عليره عندئرذ أن يبرين انتفراء هرذه الصرفة و إال
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كان حكمه مشوبا بالقصور في التسربيب 1وقرد قضرت محكمرة نقرض أبروظبي علرى أنره  " :مذن
المقرر أن االعتراف ال يعول عليه – ولو كان صاداا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان اذدره
و إ كذذان األصذذل أنذذه يتعذذين علذذى المحكمذذة إن هذذح رأ التعويذذل علذذى الذذدليل المسذذتمد مذذن
االعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ا كراه المقذول بحصذوله وان تنفذح ايذام هذ ا ا كذراه ذح
استدالل سائغ "2وغني عن البيان أن مجرد الخوف من إجراء مشروع ال يبطل االعتراف الذي
تولد عنه  ،فال يك في التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المعترف من اعترافره إذا
كان القبض أو الحبس قد وقعا صحيحين وفقا للقانون  ،كذلك ال يكفي الخوف من مجرد حضور
ضابط الشرطة االستجواب الذي ترتب عليه االعتراف  ،ألن سلطة الوظيفة في ذاتها بما يسربغه
على صاحبه من اختصاصات وسلطات ال يعد إكراها مادام لم يستطل إلى المرتهم براألذى ماديرا
أو معنويا .

3

وقد قضت المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الشأن على أنه " من
المقرر أن االعتراف ح المسائل الجنائية من عناصر االستدالل التح تملك محكمة الموضوع
كامل الحرية ح تقدير صحتها وايمتها ح ا ابا  ،لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من
اعترا ه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دام إاامته على أسباب سائغة ،لما كان لك ،وكان
سلطان الوظيفة ح اته  -كوظيفة رجل الشرطة  -بما يسبغه على صاحبه من اختصاصا
إمكانيا ال يعد إكراهًا ما دام ه ا السلطان لم يستطل ح الوااع بأ ى ماد ًيا كان أو معنو ًيا إلى
من أدلى باألاوال أو االعتراف ،إ الخشية ح اتها مجردة ال تعد إكراهًا ال معنى وال حك ًما إال
إ ا اب أنها اد أار

عالً ح إرادة المدلح حملته على أن يدلح بما اال).

4

 1أحمد فتحي سرور  ،مرجع سابق ،ص535
 2محكمة نقض ابوظبي ،الطعنين رقم  83و  107لسنة  2007نقض جزائي( 115لسنة  28قضائية عليا) جلسة 2008 /1 /22م
 3أحمد فتحي سرور  ،مرجع سابق ،ص535

4

المحكمة االتحادية العليا الطعون أرقام ( )34( ،)33( ،)31( ،)28لسنة  5القضائية جلسة االثنين الموافق  14من نوفمبر سنة 1983
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المطلب الاانح
مطابقة االعتراف للحقيقة و الوااع
يشترط لصرحة االعترراف الصرراحة والوضرو إذ أن غمروض أقروال المرتهم مرن حيرث داللتهرا
على ارتكابه للجريمة محل االتهام المنسوب إليه ينفى عنها صفة االعتراف بالمعنى الدقيق ألنها
تحتمل أكثر من تأويل ولذلك ال يجوز أن يستنتج االعتراف من هروب المتهم إثر وقوع الحادث
أو غيابه عن الجلسة إذ قد يكون ذلك لخشية القربض عليره  ،كمرا ال يجروز اعتبرار صرمت المرتهم
قرينرة علررى إدانتره إذ قررد يكرون صررمته نتيجرة لخوفرره مرن إسرراءة الردفاع عررن نفسره وانتظررارا منرره
لمشورة محاميه أو بسبب حرج ال قبل له بدفعه كالشخص الرذي يضربط بمسركن قصرده الرتكراب
فعررل منرراف لرريداب ويصررمت أمررام اتهامرره بالسرررقة حتررى اليسررىء إلررى شرررف وسررمعة الطرررف
اآلخر،هذا وينبغي أن ينصب االعتراف على نفس الواقعة اإلجرامية ال على مالبستها المختلفة ،
فتسليم المتهم مثال بأنه كان موجودا في مكان الجريمة في وقرت وقوعهرا أو بوجرود ضرغينة بينره
وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سالحا من النوع الذي وقعت به الجريمة أو بأنه سربق أن اعتردى
علررى المجنرري عليرره أو هرردده بالقتررل أو بأنرره اسررتفاد مررن القتررل كررل ذلررك ال يعرد اعترافررا بارتكرراب
الجريمة وأن كان فيه ما يصح أن يعرد مجررد دالئرل موضروعية ال تكفرى لإلدانرة إال إذا عززتهرا
أدلة كافية.1
وجدير بالذكر أنه ال يكفي أن يكون االعتراف صريحا وصرادرا عرن إرادة حررة ،برل يلرزم فروق
ذلك أن يكون مطابقا للحقيقرة  ،أو لريس كاذبرا  ،فكثيررا مرا يعمرد األبريراء إلرى الرزج بأنفسرهم فري
قفص االتهام بتأثير عوامل متعددة  ،فقد تكون رغبة في تخلريص المجررم الحقيقري بردافع المحبرة
أو المصررررلحة أو الصررررلة  ،كمررررن يعترررررف تنفيررررذا ألمررررر سرررريده برررردافع إنقرررراذه مررررن االتهررررام ،
أو مقابل اإلنفاق على أسرته وتوكيل محام له ،أو من يعترف لريلخص أبيره مرن تهمرة مشرينة ،أو

 1أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص 536 ،535
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كالزوجة التي تعترف بجريمة ارتكبها زوجها لكي تتفادى الحكم عليه وفصله من عمله وتشرريد
أوالد همرا  ،وقررد ال توجرد ثمررة عالقرة بررين الفاعرل والمعترررف فيتطروع األخيررر باتهرام نفسرره برردافع
الرغبة في الموت أو دخول السجن بعد أن عجز عن كسرب عيشره فري الحيراة المكلفة،وقرد يكرون
بدافع الزهو واالفتخار وعلى األخص في الجرائم التي تثير الجمهور ويكثر التحدث عنها معتقدا
أن نسبة الجرم إليه قد يرفع من قدره في نظر الجمهور الرذي يرردد اسرمه باإلعجراب فضرال عمرا
تنشره له الصحف من صور و أخبرار ويكرون هرذا كرل مايبغيره مرن وراء اعترافره ،وقرد يعتررف
الشخص كذبا للتخلص من إكراه مادي أو أدبي يتعرض له – وهو أغلرب االعترافرات الكاذبرة –
وقد يعترف بجريم ة لقاء فائدة تعود عليره أو علرى ذويره ،أو لتجنرب االتهرام بجريمرة أشرد  ،كمرن
يتسلل داخل منزل لقترل صراحبه وعنرد ضربطه قبرل ارتكراب الجريمرة يعتررف بأنره دخرل المنرزل
بقصد السرقة  ،وقد يعترف الشخص كذبا رغبة منه في إخفاء عالقرة آثمرة أو نفيرا لصرفة كريهرة
عنه  ،كمن يضبط داخل منزل لسررقة فري حرين أنره دخرل لوجرود عالقرة غيرر شرريفة بينره وبرين
صاحبة المنزل  ،أو كمن يعترف بجريمة زنا لكي يدفع عن نفسه صفة عدم صالحيته للزواج.

1

وفي هذا الشأن قضت محكمة نقض أبوظبي بأنه " من المقرر أنه ال يصح تأايم إنسان ولو بنام
على اعترا ه بلسانه أو بكتابته ،متى كان لك مخالفا للوااع والحقيقة"

 1عدلي خليل ،مرجع سابق، ،ص118
 2الطعن رقم  198لسنة  2010جزائي ،جلسة . 2010/4/28
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المبحث الاالث
سلطة المحكمة الجنائية ح تقدير االعتراف
تمهيد -:
يخضع االعتراف – شرأنه شرأن براقي أدلرة اإلثبرات األخررى – لتقردير محكمرة الموضروع  ،فهرو
يخضع لمبدأ االقتناع الشخصي للمحكمة  ،فلها بعد التحقرق مرن تروافر شرروط صرحته التأكرد مرن
صدقه من الناحية الواقعية وهو بهذه المثابة يعتبر مسألة موضوعية بعيدا عن محكمة النقض.
ومبرردأ حريررة اقتنرراع القاضرري مقرررر فرري القررانون  ،فقررد نصررت المررادة  209مررن قررانون اإلجررراءات
الجزائيررة االتحررادي ( يحكييم القاضييي فييي الييدعوى اسييب القناعيية التييي تكونييت لديييه ومييع ذلييك ال
يجوز له أن يبني اكمه على أي دليل لم يطر على الخصوم أمامه في الجلسة) .
وطبقا لهذا المبدأ أصبح للقاضري الحريرة فري تقردير حجيرة االعترراف فلره أن يعرول علرى اعترراف
المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأن لى أنه يمثل الواقع حتى ولو جحده المتهم
أمامه بالجلسة  ،كما له أن يطرحه و ال يعول عليه متى ارتاب فيه وتكشفت له الردالئل التري تشرير
لى عدم مطابقته للحقيقة والواقع أو مخالفته للشروط الواجبة لصحته .
ونظرررا لمررا تملكرره المحكمررة الجزائيررة مررن سررلطة واسررعة فرري تقرردير قيمررة االعتررراف فقررد قسررم هررذا
المبح

لى مطلبين .
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المطلب األول
تجزئة االعتراف
مادام أن االعتراف يخضع لتقدير المحكمة باعتباره دليال يمكن االستناد إليه  ،فيكون من سلطتها
أن تطرحه كلية أو تأخذ بجزء منه وتطر الباقي طالما لم تطمئن إليه  ،وهذه القاعدة العامة
مستفادة من حرية المحكمة المطلقة في تكوين اقتناعها ،وعلى ذلك فإن اعتراف المتهم يقبل
التجزئة  ،بخالف ما هو مقرر في القانون المدني بعدم جواز تجزئة اإلقرار المدني.

1

ولكن سلطة القاضي الجنائي في تجزئة االعتراف محدودة بقيدين وهما :
أوال  ":أنه ال يجوز أن يجافي المنطق فيما يقول به من تجزئة  ،وموضوع هذا القيد أن يكون
المنطق مفترضا ( عدم التجزئة) ".

2

ثانيا  :ا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في موضوع مدني يخضع لقواعد
اإلثبات المدنية  ،و لك عماال لنص المادة  152من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ( تتبع
المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية طرق اإلثبات
المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل) ،وتطبيقا لذلك فإ ا اعترف بخيانة األمانة بعقد الوديعة
الذي يربط بينه وبين المجني عليه ،وأضاف لى لك أنه رد ليه ماله حينما طالبه بذلك،
فإن اعترافه بالوديعة وتسلم المال بناء عليها ثم رده بعد لك لى المودع يجب أن يؤخذ على أنه
كل ال يقبل التجزئة .

3

 1عدلي خليل ،مرجع سابق،ص234
 2محمود نجيب حسني ،مرجع سابق  ،ص469
 3المرجع السابق ،ص469
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المطلب الثاني
العدول عن االعتراف
القاعرردة المقررررة فرري القررانون المرردني هررو عرردم جررواز العرردول عررن اإلقرررار ،إعمرراال لررنص المررادة
(  )53مررن القررانون اإلتحررادي رقررم  10لسررنة  1992فرري شررأن اإلثبررات فرري المع رامالت المدنيررة
والتجارية  ،والتي تنص على أن ( اإلقرار القضائي حجة على المقر وال يقبل منه الرجوع )
ولكن هذه القاعدة ال تطبق في اإلجراءات الجزائيرة ؛ ألن االعترراف مجررد دليرل يخضرع لتقردير
القاضي و اقتناعه وللمحكمة حرية تقدير هرذا العردول فلره أن يررجح العردول فيهردر االعترراف ،
وله كذلك أن يرفض االعتداد بالعدول ويبقى علرى االعترراف  ،وهري فري الحرالتين ال يصردر إال
عن محض اقتناعه.

1

بيد أنه ليس للقاضي سلطة مطلقة في تقدير قيمة االعتراف أو العدول عنه  ،فإذا عدل المتهم عن
اعترافه أو أنكره أمام المحكمة وجب عليها أن تبين في حكمها سبب عدم أخذها بعدول المتهم أو
إنكاره الذي تم أمامها  ،وتعويلهرا علرى اعترافهرا السرابق أمرام الشررطة أو النيابرة أو محكمرة أول
الدرجة .

2

وقد قضت المحكمرة االتحاديرة العليرا بدولرة االمرارات العربيرة المتحردة فري هرذا الشرأن " إنذه مذن
المقرر ح اضام ه ه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سذلطة تحصذيل هذم الوااذع ذح الذدعوى
وتقدير أدلة االتهام يها  -واألخ بذاعتراف المذتهم أمذام الشذرطة أو النيابذة العامذة ،ولذو رجذع
عنه ح الجذرائم التعنيريذة متذى صذدر منذه هذ ا االعتذراف عذن إرادة حذرة مختذارة طالمذا كذان
مطاب ًقا لحقيقة الوااع ح الدعوى وال رايب عليها ح لك طالما لم تعتمد على وااعة بال سند،
وحسذذذذذذذذذذذبها أن تقذذذذذذذذذذذيم اضذذذذذذذذذذذامها علذذذذذذذذذذذى أسذذذذذذذذذذذباب سذذذذذذذذذذذائغة تكفذذذذذذذذذذذح لحملذذذذذذذذذذذه.

3

وجدير بالذكر أنه ينبغي التميز بين ما إذا كان االعتراف الصادر من المتهم صرادرا فري جريمرة
حديررة  ،فسررلطة القاضرري فرري الجرررائم الحديررة مقيرردة بالشررروط المقررررة وفقررا ألحكررام الشررريعة
اإلسالمية الغراء  ،ولكي يترتب أثر اإلقرار البد من توافر شروط فيه وهي :

 1عدلي خليل  ،مرجع سابق ،ص213
 2المرجع السابق ،ص215
3

المحكمة االتحادية العليا  ،الطعون أرقام ( )34( ،)33( ،)31( ،)28لسنة  5القضائية جلسة االثنين الموافق  14من نوفمبر سنة 1983
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 -1أن يصدر اإلقرار في مجلس القضاء  :فاإلقرار المعتبر هو اإلقرار الصادر أمام قضراء
الحكم فقط .
 -2عدم رجروع المقرر عرن إقرراره  :فرإذا رجرع المقرر عرن إقرراره فري الجريمرة الحديرة فرإن
رجوعه معتبر ومسقط للحد عند أصحاب المذاهب سواء أكان الرجوع قبل الحكم أو بعد
الحكم قبل التنفيذ بل إن الفقهاء قرد ذهبروا إلرى أبعرد مرن ذلرك بقرولهم إن رجرع المقرر عرن
إقراره خالل إقامة الحد عليه قبل رجوعره وخلري سربيله  ،واعتبرروا هروبره أثنراء إقامرة
الحررد عليرره رجوعررا عررن اإلقرررار أخررذا بمررا ورد فرري حررديث مرراعز (  ...فلمررا وجررد مررس
الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضرربه بره وضرربه النراس حترى مرات
فررذكروا ذلررك لرسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم أنرره فررر حررين وجررد مررس الحجررارة ومررس
الموت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :هرال تركتمروه وفري روايرة هرل تركتمروه
يتوب فيتوب هللا عليه) .

1

وقد استقر قضاء المحكمة االتحاديرة العليرا بدولرة االمرارات العربيرة المتحردة علرى أنره " إنذه مذن
المقرر ح اضام ه ه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سذلطة تحصذيل هذم الوااذع ذح الذدعوى
وتقدير أدلة االتهام يها  -واألخ بذاعتراف المذتهم أمذام الشذرطة أو النيابذة العامذة ،ولذو رجذع
عنه ح الجذرائم التعنيريذة متذى صذدر منذه هذ ا االعتذراف عذن إرادة حذرة مختذارة طالمذا كذان
مطاب ًقا لحقيقة الوااع ح الدعوى وال رايب عليها ح لك طالما لم تعتمد على وااعة بال سند،
وحسبها أن تقيم اضامها على أسباب سائغة تكفح لحمله".

1

2

ماجد محمد أبو رخيه ،الحدود في الفقه اإلسالمي وما عليه العمل في قانون العقوبات اإلمارتي لسنة 1987م ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ،العين ،ط ،1ص49

2

الطعنان رقما ( )75و( )77لسنة  23القضائية (شرعي جزائي) جلسة السبت الموافق  31من مايو سنة ( 2003شرعي جزائي)
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الخاتمة
قطرروف هررذه الدراسررة ليسررت تكرررارات لمررا تناولترره فهررو مسررطور بررين دفتيهررا ،
و نما هي أبررز ألهرم النترائج التري توصرلت ليهرا  ،وتبيران ألهرم المقترحرات
التي أفرزتها  ،وهي على النحو اآلتي-:
أوال -أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة-:
 -1أن االعترراف هرو أحررد عناصرر أدلررة الثبروت فرري الردعوى المطروحررة
علررى بسرراط البحرر  ،وللمحكمررة تقرردير صررحة صرردوره و مطابقترره
للحقيقة و الواقع .
 -2أن الرردفع برربطالن اعتررراف المررتهم دفررع جرروهري يتعررين علررى محكمررة
الموضوع يراده و الرد عليه في مدونات حكمها متى عولت عليه في
دانة المتهم و ال كان الحكم مشوبا بالقصور فري التسربيب و اإلخرالل
بحق الدفاع .
 -3يتعين أن يكون اعتراف المتهم ثمرة جراءات قانونية صحيحة .
ثانيا -المقتراات التي توصلت إليها الدراسة-:
-1يتعررين علررى سررلطة التحقيررق – النيابررة العامررة – عرردم االكتفرراء برراعتراف
المتهم بالواقعة  ،و نما عليها السعي للبح عن أدلة مادية أخرى تعزز من
هذا االعتراف و الوقوف كذلك على مدى مطابقته للحقيقة و الواقع .
-2ندعو المراكز القضائية و كليات الحقوق باالهتمام بصورة أكبر ممرا هري
عليه اآلن باألدلة الجزائية لما لها من أهمية في ثبوت التهمة قبل المتهم.
و هللا ولي التوفيق ،،،
د .حمد حامد ربيع الظاهري
رئيس نيابة – نيابة نقض أبوظبي
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1988
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