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                                                 ً 7132                                                                 ٕـ3418
 



2 
 

 اىرحيٌ اىرمحِ اهلل تسٌ

 

اَل )  
ْ
٘
َ
ى
َ
ٗ  

 
و
ْ
ض
َ
ٔ   ف

َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
  ع

 
ٔ
 
ر
َ
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
ٗ  

ْ
د
َّ
َ
َ
ٖ
َ
  ى

 
ح
َ
ائ ف
َ
  ط

ْ
ٌ
 
ٖ
ْ
ْ ٍ  

ْ
  َأُ

َ
٘ك

ُّ
ض ي
 
ا ي

َ
ٍ
َ
ٗ  

َ
ُ٘
ُّ
ض ي
 
 ي

الَّ    إ 
ْ
ٌ
 
ٖ
َ
س
 
ف
ْ
ا ۖ   َأّ

َ
ٍ
َ
ٗ  

َ
ل
َ
ّٗ
ُّ
ر
 
ض
َ
  ٍ ِ ي

ْ
ء  ْ

ْ
ي
َ
  ۖ   ش

َ
ه
َ
س
ْ
َأّ
َ
ٗ  

 
ٔ
َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
  ع

َ
اب
َ
ن ر
ْ
  اى

َ
ح
َ
َ
ْ
ح ن
ْ
اى
َ
ٗ 

 
َ
ل
َ
َ
َّ
ي
َ
ع
َ
ٗ  

ْ
ٌ
َ
اى
َ
ٍ  

ْ
ِ
 
ن
َ
ٌ ذ

َ
ي
ْ
ع
َ
  ذ

َ
اُ
َ
م
َ
ٗ  

 
و
ْ
ض
َ
ٔ   ف

َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
ا ع

ً
ظ يَ

َ
 ﴾       331﴿( ع

 

  اىعظيٌ اهلل صدق                                                        

 331 اىدايح.   اىْساء س٘رج                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

 اإلٕـــــــداء

 وفضلو لنعمتو شاكرا خاشعا اسجد وحده ولو اعبد وحده البهي بنوره الكون اضاء الذي الخالق باسم
 الجهــد ىذا اتمام في علي

 الى...
 البشير النذير وشفيعها المنير االمة وسراج االعلى الفردوس صاحب

 واعتزازا فخرا(  وسلم عليو اهلل صلى)  محمد

 ... الى

 مبالي غير ىمي وحمل...  الموالي سندي وظل...  الغوالي ونسي...  الليالي سهر من

 الغالي والدي...  التمام بدر

 الى ...
 فكراً  البال وشغلت...  صبرا االيام وجاىدت...  ىما الفؤاد وحملت...  سهرا الجفون اثقلت من

 املً  باهلل وايقنت...  دعاءاً  االيادي ورفعت... 

 الغالية العزيزة امي...  االحباب واحب الغوالي اغلى

 ...الى 
 والضراء السراء في رافقوني من الى...  الوفاء وينابيع...  المحبة ورود

 واخواتي اخوتي...  االصحاب اصدق الى

 الى ...
 شدتي عند اليها الجأ التي الحصينة القلعة

 اصدقائــــــــــي االعـــــــــــزاء
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 ٗاىرقـــدير اىشنــر

 رحاب في قضيناىا اعوام الى نعود وقفة من الجامعية الحياة االخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا البد
 الغد جيل بناء في كبيرة جهوداً  بذلك باذلين الكثير لنا قدموا الذين الكرام اساتذتنا مع الجامعة
 .. جديد من االمة لتبعث

 الى...  الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين الى والمحبة والتقدير واالمتنان الشكر بجزيل اتقدم
 .. االفاضل اساتذتنا جميع الى والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذين

 والذي البحث ىذا على باألشراف تفضل الذي  عودة ابراىيم خليفة.  د.  أ والشكر بالتقدير واخص
 ومرشداً  سنداً  كان والذي.  خير الجزاء عني اهلل فجزاه النافع عملو من االستفادة حاولت طالما
  ومشورتو بدعمو تعثراً  اقل دربي وبات البحث لهذا اعدادي فترة طوال لطريقي ومنيراً 

 وزودنا المساعدة يد لنا ومد العون لنا وقدم البحث ىذا اتمام على ساعدني من كل نشكر وكذلك
 . البحث هذا ال متام الالزمة باملعلومات
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 ــرف اقــــرار المشــــــــ

( قد جرى تحت اشرافي اعتراف المتهم واثره في االثبات  اشهد ان ىذا البحث الموسوم )
في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل شهادة 

 البكالوريوس في القانون . 

 

 

 

 

 

 

 عودة ابراىيم خليفة.  د.  أالمشرف :                                           

 ع : ـــــــــــالتوقي                                                

 7102/    /   التاريخ : /                                 
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 المقدمة

اعتراف المتيم يعتبر اىم ادلة االثبات ويعتبر االعتراف سيد األدلة وىي عبارة قانونية عرفيا االنسان منذ      
نالحظ المنتجة والمؤثرة في الدعوى ولكن كما القدم حيث يجب ان يكون االعتراف صادقا منصبا عمى الوقائع 

قيدتو ووضعت الكثير من الشروط التي يجب ان تتوفر فيو حتى يكون االعتراف  الحديثةفإن التشريعات الجزائية 
بالضمانات التي  ال خاللوصحيحا فإذا جاء االعتراف نتيجة الستخدام وسائل قسرية عمى المتيم كان باطال 

ستوفيا كفمتيا التشريعات والدساتير. فاالعتراف ان صدر صحيحا وبعيدا عن االكراه والوعد والوعيد وكان م
لشروط صحتو فإنو يختصر اإلجراءات التحقيقية ويساعد عمى جمع األدلة بسيولة في مرحمة التحقيق االبتدائي 

  ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانو يطمئن ضمير القاضي.

فة الى انو تجدر اإلشارة ىنا الى انو ال ينبغي المبالغة في قيمة االعتراف حتى لو كان متوافرا بو كا      
الشرائط القانونية فقد ال يكون مصدر االعتراف صادقا في اعترافو وذلك لغايات كثيرة منيا ان يكون السبب في 
ىذا االعتراف الفرار من جريمة أخرى او ان يحمي الجاني الحقيقي كأن يكون متقاضيا لقاء ذلك مبمغا من المال 

 او يكون الجاني الحقيقي تربطو صمة معينة بو.

ما تقدم ينبغي عمى القاضي ان يوازن بين قيمة االعتراف وبين الوقائع المادية الواردة لديو بالتالي  لكل     
تكون النتيجة ما ان يأخذ القاضي بو او ان يدعو جانبا وذلك حسب القناعة التي تتكون لديو جراء ىذا االعتراف 

االعتراف ويأخذ الجزء الذي يكون مقتنعا بو وذلك وبقية األدلة المتوافرة إضافة الى انو بإمكان القاضي ان يجزا 
 بناءا عمى مبدأ تساند األدلة الجنائية.

 مبررات البحث في ىذا الموضوع

 لقد اخترت ان يكون موضوع بحثي ىو االعتراف وُأثره في االثبات.

ن مبررات اختياري ليذا الموضوع تكمن في األىمية العممية والعممية لو بحيث ان ىذا      البحث سيكون وا 
مرجعا ضروريا لمن يرغب في البحث بيذا الموضوع إضافة الى ان ىذا البحث تضمن عدة نتائج  وتوصيات 

 يمكن االستفادة بشكل كبير منيا من قبل الدارسين والجيات المختصة في التحقيق.
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اليوم وىذا الموضوع تثور حولو أما من الناحية العممية فإن القضايا المتعمقة باعتراف المتيم تزداد يوما بعد      
العديد من اإلشكاليات والتساؤالت وفي حالة كان االعتراف صحيحا وبعيدا عن االكراه وكان مستوفيا لشروطو 

 فإنو يوفر الوقت والجيد عمى القضاة وكافة الجيات المختصة بالتحقيق.

والتي سنتطرق ليا ولحموليا تباعا في يذكر ان ىناك العديد من التساؤالت التي تدور حول ىذا الموضوع      
ىذا البحث. بحيث ان التساؤالت في موضوع البحث كانت تدور حول إيجاد تعريف جامع لالعتراف وكذلك بيان 

المدني وكذلك الشيادة  كاإلقرارشروط صحتو إضافة الى تبيان الفروقات بين االعتراف وما يمكن ان يختمط بو 
يبطل فييا االعتراف وكذلك الحاالت التي يتم فييا العدول عن االعتراف ولكن  إضافة الى ماىي الحاالت التي

يبقى التساؤل الرئيسي في بحثنا ىذا ما ىي حجية االعتراف وأثره في االثبات؟ كل ىذه التساؤالت سنضع 
 إجابات ليا في سياق ىذا البحث.

ضافة الى انو قام بتقسيم بحثو الى ثالثة يذكر أن الباحث قد اعتمد في بحثو عمى المنيج الوصفي التحميمي إ
مباحث في المبحث األول عالج موضوع تعريف االعتراف وكذلك انواعو وشروط صحتو اما في البحث الثاني 

المدني والشيادة اما في المبحث الثالث فقد  كاإلقرارفقد قام بالتمييز بين االعتراف وما يمكن ان يختمط بو 
 تطرق الى موضوع حجية االعتراف واثره في االثبات وكذلك بيان حالة العدول عن االعتراف.
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 األول المبحث

 وشروطو  وأنواعوماىية االعتراف 

 32من بين ادلة االثبات التي نص عمييا المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم         
ىو)االقرار( الذي كان سابقا يعد سيد االدلة . اما ففي الوقت الحاضر فال يعد ان يكون دليال من  1791لسنة 

ا المبحث ماىية االقرار وذلك في بين ادلة االثبات االخرى التي نص عمييا المشرع العراقي , وسنبحث في ىذ
سيتناول شروط صحة المطمب االول ,اما في المطمب الثاني فسنتناول انواع االعتراف واما في المطمب الثالث 

 االعتراف .

 االعتراف ماىية:  األولالمطمب                   

 االعتراف أنواع : المطمب الثاني                

 شروط صحة االعتراف:  المطمب الثالث                
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 األولالمطمب 

 االعتراف  ماىية

ذعانلمحق  إظيار, اي  اإلقرار: يعني  االعتراف لغةً  لُو ,واالعتراف من اعترف واقر بالحق عمى نفسو  وا 
اي االستقرار ومنُو, القرار في  اإلقرارواعترف بالشي اقر بو عمى نفسو واعترف بو :دل عميو , واالعتراف يعني 

اقره باسمو وشانو واعترف الضالة اي  إليوالمكان اي االستقرار , فيو واعتراف الرجل اي استخبره واعترف 
 .(1)وصفيا وصفًا بعمم انُو صاحبيا 

عض عمى تعريف معين فقد عرفو ب أجماعفيما يتعمق بمعنى االعتراف اصطالحًا فمن المالحظ انو ال يوجد  أما
الى جريمة محددة او بعض  أدتيصدر من المتمتع بحق نفسو بانُو مرتكب لوقائع معينة  إقرارالفقو عمى انو 
, بينما ورد تعريف  األدلةبل انو يمكن اعتباره سيد  األدلة اقوي. وبناءًا عمى ذلك فانو يعتبر من (3)ىذه الوقائع 

بشكل كمي او  إليوالمجرمة المسندة  األفعالنو ارتكب لُو بان يكون قول يصدر من شخص المشتكي عميو با أخر
 اإلقرارعبارة  1791لسنة  32المحاكمات الجزائية رقم  أصولجزئي . وقد استعمل المشرع العراقي في قانون 

في التشريع  األصلىو  اإلقرارمثمما استعمل عبارة )االعتراف( لمداللة عمى معنى واحد , لكن استعمال عبارة 
 312,312في المواد ) إلحكاموالمحاكمات الجزائية  أصولورد في معظم نصوص قانون  نوألالعراقي 

,317)(2) . 

 إخبار بأنوفقد عرفُو جميور الفقياء  (4) ((ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمى َأنُفِسُكمْ ))شرعًا قال تعالى  أما
 عن ثبوت حق لمغير عمى نفسو . اإلنسان

 

_____________________________ 

 .6, ص 3212عبد االمير كاظم جبرين, سمطة المحكمة الجزائية في تقدير االعتراف, القاضي ( 1)

 .6, ص 3212الجنائي ,  اإلثباتفي  وأثارهجول, اعتراف المتيم ىحامد عبيد  القاضي:( ينظر3)

 .9عبد االمير كاظم جبرين , مصدر سبق ذكره , ص القاصي ( 2)

 . (121)( سورة النساء اية 4)
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 المطمب الثاني

 االعتراف أنواع

االعتراف والتي يمكن تقسيميا الى االعتراف من حيث السمطة التي  أنواعتطرق الباحث في ىذا المطمب الى 
 , ومن حيث الشكل وذلك تباعًا. إماميايصدر 

 يمكن اعتباره اعترافًا قضائيًا واعترافًا غير قضائي : أماميابداية االعتراف من حيث السمطة التي يصدر 

المحكمة المختصة التي تنظر بالدعوى فاذا  أمامبو  اإلقراروىو االعتراف الذي يتم  -االعتراف القضائي : -1
التي استعمميا في اعترافو  األلفاظتكون الى  ما الرئيس بتسجيل اعترافو بكممة اقرب يأمراعترف المتيم بالتيمة 

 .(1)( أصول 316)

وىو االعتراف الذي يصدر عن المدعي عميو المتيم خارج جمسات الحكم  -االعتراف غير القضائي : -3
يود ويرى الدكتور فتحي سرور ان الش أمامدوائر التحقيق او  أمامكاالعتراف الذي يصدر امام دوائر الشرطة او 

 .(3)ىو اعتراف قضائي  واإلحالةجيات التحقيق  إماماالعتراف الذي يصدر 

وفي الحالتين يخضع االعتراف لتقدير المحكمة , ويصح ان يكون اساسًا لحكميا . ولكن االعتراف القضائي 
عمى ما لممصدر الذي  اإلقناعفي  قيمتو فتتوقف, اما االعتراف غير القضائي  باإلدانةيصمح وحده لمحكم 

وىو ال يصمح وحده عمى اي حال لمحكم  (2) اإلثباتتضمنو او عمى ما لشيادة الشاىد الذي تقل من قوة في 
 عمى المتيم بغير سماع الشيود .

فيفرق  . اما في المواد المدنيةوسواء كان االعتراف بسيطًا ام موصوفًا ام مركبًا , فيو يقبل التجزئة عمى المتيم 
او عدم  اإلقرارالمركب , ومحل ىذه التفرقة ىو قابمية  واإلقرارالموصوف  واإلقرار البسيط اإلقرارالشارع  بين 

ايضًا عمى  يتجزأالمركب ال  واإلقرارعمى صاحبو ,  يتجزأالموصوف ال  فاإلقرارقابميتو لمتجزئة عمى صاحبو . 
______________________________ 

 .312, ص 3221د. محمد عمي سالم الحمبي , الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,جامعة االسراء ,  (1)

 .312( د. محمد عمي سالم الحمبي , مصدر سبق ذكره , ص 3)

 .3212, ص 3227ربية, مصر , الجنائية _الجزء الثالث , دار النيضة الع اإلجراءات( أ.د.نبيل مدحت سالم , شرح قانون 2)
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البسيط الذي يقتصد عمى تصديق المدعي لممدعى عميو في جميع مادعى فيعتبر حجة  اإلقرارصاحبو , اما 
.وعني عمى البيان ان االعتراف في  قاطعة عمى المدعى عميو . وال محل لمنظر فيما اذا كان يتجزء او ال يتجزء

المواد المدنية يرد عمى تصرف قانوني , وليس عمى واقعة , وينطوي عمى نزول من جانب المقر عن حقو في 
 اإلثبات/من قانون 124يدعيو ولذلك اعتبره الشارع حجة قاطعة عمى المقر )المادة  ما بإثباتمطالبة خصمو 

 (.في المواد المدنية والتجارية 

االعتراف في المواد الجنائية فيرد عمى الوقائع , ويجب ان تكون لُو داللة عمى صحة ىذه الوقائع  أما     
 .(1) اإلثباتعكسو بجميع طرق  إثباتويجوز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 .3214(أ.د.نبيل مدحت سالم , مصدر سبق ذكره , ص 1)
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 المطمب الثالث
 االعترافشروط صحة 

تتفق مع المكانة التي يحتميا كل دليل  وأصولفي الدعوى الجزائية قواعد وشروط  اإلثبات أدلةلكل دليل من 
في نفس القاضي عند اتجاىو  تأثيرا أقواىاالجنائي كونو  اإلثباتالمعتبرة في  األدلةمن اىم  األعرافولما كان 

اذ ليس في ىناك دليل اقوى عمى المتيم من شيادتو عمى نفسو وقد وضحت اغمب التشريعات  نحو االدانو
الفقرة د( من  121عوى الجزائية ومنيا المادة )الد إثباتالخاصة في مجال  اإلثبات أدلةاالعتراف في قمة ىرم 

)اذا اعترف المتيم  المعدل والتي نصت 1791لسنة  ((32))قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 
اليو واقتنعت المحكمة بصحة اعترافو وانو يقدر نتائجو فتستمع الى دفاعو وتصدر حكميا في  الموجيةبالتيمة 

 .(1) الدعوى بال حاجة الى دالئل ...(

حرة , بعيدًا عن العنف والوعيد , و ما شابو من الوسائل غير المشروعة  أرادةان يصدر االعتراف عن  -1
 او تعكسيا. اإلرادةوالتي تضعف 

, ان يصدر االعتراف من شخص مميز فال عبره أوالان يكون صادرًا من شخص مميز حر: يجب  -3
مة وكان وقت الجريمة باالعتراف الصادر من مجنون حتى وان كان ىذا الجنون قد طرا عميو بعد ارتكاب الجري

متمتعا بقواه العقمية , وكذلك ال عبره باالعتراف الذي يصدر من شخص تحت تاثير مخدر او تنويم مغنطيسي 
او نفسي . كما يجب ثانيا, ان يصدر االعتراف بحرية كاممة من المتيم وقت االعتراف , وبالتالي فال عبره 

. واالكراه المادي يتمثل كان مقداره , ولو كان االعتراف صادقاً  ميما أدبيمادي او  أكراهباالعتراف الصادر عن 
في التعذيب والضرب , ومن صور االكراه المادي ىجوم كمب بوليسي عمى المتيم وتمزيق ثوبو واحداث 
اصابات بو , وتطبيقًا لذلك ففي اذا كان المتيم قد تمسك امام محكمة النقض بان العبارات التي صدرت منو 

ف الكمب البوليسي عميو انما صدرت عنو وىو مكره لوثوب الكمب البوليسي عميو , دفعًا لما يخشى اثناء تصر 
من اذاه , ومع ذلك فان المحكمة قد عدتيا اقرارًا منو بارتكاب الجريمة وعولت عميو في ادانتو دون ان ترد عمى 

تمثل في التيديد والوعد والوعيد او اذا ي األدبي واإلكراهدفع بو وتنفذه فان حكميا يكون مشوبًا بالقصور . ما
 ( .3) صدر االعتراف

 ____________________________ 

 . 162, جامعة بغداد , ص ياإلجرام, اصول تحقيق  الشأوىسمطان د . ( 1)

 .14حامد عبيد ىجول , مصدر سبق ذكره , ص القاضي ( 3)
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نتيجة الخداع او االغراء بشرط قيام رابطة السببية بين االكراه االدبي واالعتراف وتطبيقا بذلك بانو اذا كان 
الحكم , مع تسميمو بان ضابط البوليس ىدد المتيم بالقبض عمى ذويو واقاربو وبان اعتراف المتيم لم يصدر اال 

ف وحده ولم يورد دلياًل من شانو ان يؤدي الى ماذىب بعد ىذا التيديد , قد اعتمد في ادانتو عمى ىذا االعترا
اليو من اعتبار ىذا االعتراف صحيحًا, سوى ما قالو من ان المتيم ليس ممن يتاثرون بالتيديد النو من 

  . (1)المشبوىين

ي ان يكون صريحا متعمقًا بواقعة بعينيا : فالبد ان يصدر االعتراف صريحا وواضحا الغموض فيو , وبالتال -2
ال يستنتج االعتراف من ىروب المتيم او تعينو او تصالحو مع المجني عميو عمى تعويض معين او قولو بانو 

 قض بقوليا قبل وقوعنكان ينوي قتل المجني عميو فبل وقوع الحادث الذي اودى بحياتو , وىذا ماقررتو محكمة ال
نائية والذي يؤخذ بو المتيم يجب ان يكون نصًا االعتراف المعتبر في المواد الج ))الحادث الذي اودى بحياتو 

, ومما ال شك فيو ان التزاع  ((في اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث ال يحتمل تاويالً 
المتيم الصمت وامتناعو عن االجابة في التحقيق الذي باشرتو النيابة ال يعد اعتراف منو بارتكاب الجريمة , ذلك 

لساكت قول" , كما ان الصمت ىو حق من حقوق المتيم مقررلو  بال ينسالعامة تقضي بانو " ان القاعدة 
من قانون االجراءات الجنائية (, ووفقًا لمقواعد العامة يحق لممتيم الدفاع عن نفسو  394بمقتضى القانون )م 

الى ذلك يمزم ان ينصب االعتراف عمى واقعة بعينيا , وبالتالي فان اقرار  باإلضافةبالصمت  باي وسيمة ولو
ختالس المنسوب اليو دون ان يقر انو استولى عمى المال محل االختالس ال يعد اعترافا المتيم بارتكاب واقعة ال

   .(3)وانما ىو مجرد "راي" ليس لو االثبات في الدعوى 

يجب ان يكون االعتراف قضائيا بان يصدر في مجمس القضاء  ان يكون صادرا في مجمس القضاء : -4
يصدر عن المتيم خارج القضاء سواء كان امام شيود او في  )جيات التحقيق النيائي او المحاكمة (, اما ما

محرر صادر عنو او في محضر استدالالت او في تحقيق اداري او في محضر التحقيق االبتدائي فال يعد من 
في الواقعة محل االعتراف اال اذا  باإلدانةالمعول عميو في نسب التيمة الى المتيم والحكم عميو قبيل االعتراف 

 المحكمة اليو بطرق اخرى كقيمة المحرر الذي احتوى عمى االعتراف او قيمة الشيادة التي تم االعتراف  اطمأنت

_____________________________ 

 .142-127, ص 3212,  اإلسكندريةالجنائية , مكتبة الوفاء القانونية , اإلجراءاتبكر يوسف, الوجيز في  ( د.1)

 .141( المصدر نفسو , ص 3)
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من خالليا. ويسال المتيم امام المحكمة عما اذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند اليو ام ال فان اعتراف جاز 
)مادة شيود واال فتسمع المحكمة شيادة شيود االثبات لممحكمة االكتفاء باعترافو , والحكم عميو بغير سماع ال

  الجنائية (. اإلجراءاتمن قانون  391

ان يتسم برضاء المتيم ومحاميو : يجب ان يتم االعتراف امام المحكمة او سمطات التحقيق النيائي برضاء  -1
المتيم ومحاميو معًا . اما االستجواب الذي يتم خارج مجمس القضاء فال يجوز االخذ بو اال اذا كانت الضمانات 

يت الن بطالن االستجواب الي سبب كان يترتب التي يتطمبيا القانون امام سمطات التحقيق االبتدائي قد روع
عميو بطالن الدليل المستمد منو الن مابني عمى باطل فيو باطل . كذلك االمر اذا صدر االعتراف بناًء عمى 
مواجية باطمة والقاعدة العامة انو اذا كان يجوز استجواب المتيم امام سمطات التحقيق االبتدائي ال يعتبر قرينة 

 .(1)ذ ان القانون يخول االمتناع عن االجابة عمى ادانتو ا

ان يكون متعمق بالواقعة االجرامية ال مالبساتيا المختمفة , فاقرار المتيم بوجود عدالة بينو وبين المجني  -6
 عميو ال يعد دليال كافيا في االثبات  مالم يسند بادلة كافية اخرى.

ات معينة فان ىذه االجراءات يجب ان تكون صحيحة اذ اذا لم يصدر االعتراف تمقائيا بل تبعتو اجراء -9
 .(3)مابني عمى الباطل فيو باطل ايضا 

يجب ان يكون االعتراف مطابقًا لمحقيقة وخاصة في الجرائم التي تثير الجميور , وكذلك فانو يجب عمى  -2
 . (2)وعياالمحكمة ان تبحث بنفسيا عن حقيقة الجريمة وعن الدوافع واالسباب التي ادت الى وق

 

 

 

____________________________ 

 .142( د.بكر يوسف , مصدر سبق ذكره , ص 1)

 .162( د.سمطان الشاوي , مصدر سبق ذكره , ص 3)

 .229( د. محمد عمي سالم عياد الحمبي , مصدر سبق ذكره , ص 2)
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 المبحث الثاني

  األخرى اإلثبات أدلةتميز االعتراف عن بعض 

كي نتعمق في بيان معنى االعتراف البد من ازالة المبس الذي يعتري التفرقة بين االعتراف وادلة االثبات        
المتشابو لو سواء المدنية منيا او الجزائية فالبد من تميز االعتراف عن ىذه االدلة خاصة االقرار المدني 

 والشيادة وىذا ما سنتناولو عمى النحو التالي.

  واإلقرارالتميز بين االعتراف  :األولالمطمب                  

 : تميز االعتراف عن الشيادة  المطمب الثاني                 
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 األولالمطمب 

 المدني واإلقراريز بين االعتراف يالتم

المدني  اإلقرار أماالمتيم عمى ارتكابو الوقائع المكونة لمجريمة ..  إقرارىو  أوضحنااالعتراف كما سبق ان      
المدني يعتبر سيد  واإلقرارنفسو بمقتضاه ,  إلزامخصم لخصمو بمحق الذي يدعيو مقدرًا نتيجة قاصدًا  إقرارفيو 
ل دعواه طالما الدلي إقامةالمدني من  إعفاءفي المسائل المدنية فيو حجة قاطعة عمى المقر ويؤدي الى  األدلة

 .(1)خصمو اقر بيا وىو ممزم لمقاضي المدني 

حتى يستطيع العدول  الخطألخطا في الوقائع وعمى المقر ان يثبت  إال إقرارهوال يجوز لممقر ان يعدل عن      
 . إقرارهعن 

االعتراف الجنائي فيو ليس حجة في ذاتو اما خاضع دائمًا لتقدير المحكمة ولممتيم ان يعدل عنو في  أما     
 ممزمًا ان يثبت عدم صحة االعتراف الذي عدل عنو .اي وقت دون ان يكون 

يممك القاضي دليل مناقشتو فمو اعترف المدعى عميو  المدني يعتبر حجة ال اإلقرارنمخص من كل ذلك ان      
 ألنوالجزائي فميس بحجة  اإلقراراما , (3)بتوقيعو لمكمبيالة وبالدين الذي فييما فميس لمقاضي حق مناقشتو ...

ثبت لو انو مدفوعًا  باعترافو اذا األخذخاضع لتقدير المحكمة فمو اعترف متيمًا بجريمة قتل مثاًل فممقاضي عدم 
 . أقربائومن  األصميلذلك لقاء اجر او لتخميص الفاعل 

 واألىميةالمدنية  األىميةن تالزم بي ممن اكتممت اىميتو المدنية, وال إاليصح  المدني ال اإلقرارواخيرًا فان      
الجنائية ,فمن المقرر في القانون المدني ان اقرار القاصر الذي لم يبمغ من الرشد غير مقبول في االثبات وال 

بو من التصرفات , اما بالنسبة لالعتراف الجنائي فال يتقيد  ونمأذيمكن االحتجاج بو قبل المقر اال فيما ىو 
فاعتراف الصغير دون سن السابعة ال يقبل في االثبات ...اإلقرارببالغ سن الرشد الذي اشترطو القانون لصحة 

ية ىما إدراكو  الحساساتعمى تفسير عدم توافر القوى الذىنية القادرة مما يترتب عميو  ام التميز لديو,النعد
_____________________________ 

 .62,ص 3224بغداد , مطبعة الزمان,( جمال محمد مصطفى , التحقيق واالثبات في لقانون الجنائي ,1)

 .67( المصدر نفسو , ص 3)
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ال تقام  ))بان  22لسنة  96رقم  اإلحداث/اواًل( من قانون رعاية 49وقد نصت المادة ) أثارىاوتوقع  األفعال     
 .((الدعوى الجزائية عمى من لم يكن وقت الجريمة قد اتم التاسعة من عمره ...

 لألمورواما اعتراف الصغير الذي تزيد سنة عمى سبع سنين فيترك تقديره لمقاضي تقدير مدى فيم الصغير      
دراكو  باالعتراف او يستبعد . يأخذالتي اقر ابيا وعواقبيا وعمى ضوء تقديره  األفعالماىية  وا 

اما القضاء االنكميزي فال ياخذ باعتراف الصغير الذي لم يبمغ عشر سنوات النعدام التميز لديو , اما     
عشرة ستة فيشترط لكي يؤخذ باعترافو ان تثبت مقدرتو عمى تمييز  أربعالصغير من سن عشر سنوات الى 

االنكميزي كانت تتمخص وقائعيا في ان طفمين في سن  ءالقضاالتي عرضت عمى القضايا  أدىالخطأ... وفي 
 األولاعترفا في حضور والدييما بان  إنيماالثانية عشرة اتيما بالسرقة من احد المحالت , وكان دليل االتيام 

في ىذا السن ليس  األطفالالن  لإلدانةراقب صاحب المحل والثاني قام بالسرقة , وقد دفع المحامي بان الدليل 
وقد رفضت المحكمة العميا بقول  62لسنة  اإلحداثمن قانون  16م المقدرة عمى التميز الخطأ طبقًا لممادة لديي

دانتيمااالعتراف  ولتخصيص احدىما لمراقبة صاحب المحل في حين قيام  ااعترافيممقرر انو واضح من  وا 
 معرفتيما تمام المعرفة لمخطأ .الثاني بالسرقة 

ففي اليابان ال تقام الدعوى الجزائية عمى الصغير اال اذا كان قد اتم الرابعة عشر من عمره . وفي الشريعة       
يشترط فييا ان يكون المقر بالجريمة عاقاًل بالغًا , فال يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه و زائل  اإلسالمية

حتى يستيقظ ,  لقمم عن ثالث الصغير حتى يحتمم , والنائمرفع ا )العقل , فقد قال النبي )صمى اهلل عميو وسمم( 
 .(1)(والمجنون حتى يفيق

 

 

 

 

_____________________________   

 .92-67 ( جمال محمد مصطفى , مصدر سبق ذكره , ص1)
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 المطمب الثاني 

 تميز االعتراف عن الشيادة

المتيم عمى نفسو بارتكاب الوقائع المكونة لمجريمة واذا تطرق االعتراف الى مسائل  إقراراالعتراف ىو     
 صدرت عن الغير ففي ىذه الحالة يكون المعترف في موقف الشيادة عمى الغير ال لالعتراف .

تمس غيره سواء كانت  أموراو سمعو عن جريمة او فاعميا من  رأىاما الشيادة ىي ان يدلي الشخص بما 
 اإلثبات أدلة منالشبو بين االعتراف والشيادة ىو ان الشيادة دليل  وأوجواو النفي .  اإلثباتروايتو في مقام 

جديدة في الدعوى مثل االعتراف ولمقاضي سمطة في تقديرىا  أدلةتساعد عمى كشف الحقيقة وتوصل الى 
شاىد بالتحقيقات دون شيادتو في الجمسة طالما اقتنع بيا دون  بشيادة  يأخذفمو ان يصرحيا ولو ان كاالعتراف 

 :(1) كاألتيان يكون ممزمًا ببيان سبب اقتناعو , ويمكن ان يميز االعتراف عن الشيادة 

بمعمومات عن الغير  اإلدالءيختمف االعتراف عن الشيادة في انو اعتراف عمى النفس اما الشيادة فيي في  -1
 االتيام . فالشاىد شخص غريب عن

في الدعوى وفي الوقت نفسو قد يكون وسيمة لممتيم لمدفاع عن نفسو , اما الشيادة  لإلثباتاالعتراف وسبيمو  -3
الشاىد ليس خصمًا في الدعوى ونتيجة لذلك فوضع  أذانفقط بالنسبة لموقائع التي تتضمنيا  لإلثباتفيي وسيمة 

حق لو وليس  إذنالمتيم تعتبر وسيمة لمدفاع بيا عن نفسو فيي  أقوالالن المتيم يختمف ىنا عن الشاىد نظرًا 
 الزامًا عميو .

 اإلكراه ادنيحرة خالية من  إرادةاالعتراف امر متروك لتقدير المتيم ومشيئتو فيجب ان يكون صادرًا عن  -2
وسيمة لمدفاع بيا عن نفسو ضد االتيام الموجو اليو فمو الحق المطمق في  أحسنالمتيم ان الصمت  رأىفاذا 
وان كان االعتراف  بأقوالو اإلدالءومن ثم فال يجوز تحميفو اليمين قبل  إليوالتي توجو  األسئمةعمى  اإلجابةعدم 

اليمين  وأداءلشاىد مزورة وىذا بخالف الشيادة فيي واجب عمى ا بأقوال اإلدالءباطاًل وبالتالي ال يؤخذ عمى 
الجوىري لصحة الشيادة كدليل في الدعوى  شرط مثل االستماع الى شيادة  لتحولت الى مجرد استدال وا 

______________________________ 

 .13حامد عبيد ىجول , مصدر سبق ذكره , ص  القاضي (1)
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عدم تحميفو اليمين  وذلك بسبب ,(1)خمسة عشر سنة عمى سبيل االستداللالصغير الذي يكون عمره اقل من 
 الخامسة عشر من عمره فيوجب عميو عند حمف اليمين ان يشيد بالحق وال أكملالمطموب اما الشاىد الذي 

الي يجيز لو القانون فييا ذلك  األحوالفي غير  اإلجابةالصدق كمو فاذا امتنع عن اداء اليمين او عن  إاليقول 
يتعرض الى المسائمة القانونية واذا عدل الشاىد عن امتناعو قبل ختام المحاكمة يعفى من المسؤولية وان اداء 
الشاىد اليمين المطموب ىو من الضمانات التي شرعت لمصمحة المتيم , ويترتب عمى عدم حمف اليمين بطالن 

ول عمييا في حكميا واال كان تسبيبًا معيبًا كما ان الشاىد الذي يشيد بالزور الشيادة فال يجوز لممحكمة ان تع
 .(3)نفسو ايضًا لممسائمة القانونية  يعرض

يصدر من المتيم عمى نفسو بواقعة تتعمق بشخصو ال  أرادينستخمص مما تقدم ان االعتراف ىو عمل      
االستدالالت ال يسمى ذلك اعترافًا بل يعد من قبيل بشخص غيره , فاذا اعترف المتيم بجرائم صدرت من غيره ف

باعتراف متيم ضد  يأخذمن ادلة والمسالة ىنا تقديرية لمقاضي فمو ان  اما لدييالتي يجوز لممحكمة ان تعزز بما 
بو اذا لم يقتنع بصحتو الن القاضي حر في تكوين قناعتو بالنسبة الى  ذال يأخمتيم اخر اذا اعتقد بصحتو او 

  كل متيم .

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

فقرة )ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص )) يحمف الشاىد الذي اتم الخامسة عرة من عمره قبل اداء الشيادة يميًا  (62المادة ) (1)
 ق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعو عمى سبيل االستدالل من غير يمين ((بان يشيد بالح

المعدل عمى "من شيد زورًا في جريمة لمتيم او عميو يعاقب بالحبس  1767لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي 313تنص المادة ) (3)
 الجريمة التي ادين المتيم بيا ...". المقررةعمى المتيم عوقب الشاىد بالعقوبة والغرامة او باحدى العقوبتين .فاذا ترتب عمى الشيادة الحكم 
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 المبحث الثالث

 وبطالنووالعدول عنو  اإلثبات اثر االعتراف في

نتيجة لكفاح االنسانية المرير لضمان احترام الحريات الفردية والعامة , فقد اصبح االعتراف في ظل مبدا      
االقتناع الشخصي الذي اخذت بو التشريعات الحديثة ومنيا قانون االجراءات الجزائية الجزائري خاضعًا لحرية 

راف في االثبات , فمو االخذ بو كاماًل او بجزء القاضي في تكوين عقيدتو فالقاضي ىو الذي يقدر حجية االعت
اذا اقتنع بو كما لو الحق في استبعاده, واذا لم يقتنع بو وفقا لما تمميو عميو قناعتو الوجدانية , وىذا ما نصت 

االعتراف شانو كاشان جميع عناصر االثبات ))من قانون االجراءات الجزائية بنصيا عمى ان  312عميو المادة 
. وعمى ماتقدم سنتناول فب ىذا المبحث حجية االعتراف في االثبات ثم اثره في  ((رية تقدير القاضييترك لح

 االثبات و بعدىا نعرض لمسالة العدول عنو و بطالنو في ثالثة مطالب .

 

 الجنائي اإلثباتفي  وأثرهحجية االعتراف  األول:المطمب 

 المطمب الثاني: العدول عن االعتراف

 بطالن االعتراف :الثالثالمطمب   
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 األولالمطمب    

 حجية االعتراف

مدى حجية ىذا االعتراف ولبيان ذلك  بعد صدور االعتراف مستوفيًا لكافة شروط صحتو , يبقى السؤال ىنا ما
المترتبة عميو وذلك في  اآلثاروايضا عن تجزئة االعتراف وكذلك عن  اإلثباتسنتحدث عن حجية االعتراف في 

 . أفرعثالث 

 األولالفرع 
 اإلثباتحجية االعتراف في 

متى توافرت لالعتراف شروط صحتو يجوز لمقاضي ان يستند كدليل في دعواه , واالعتراف كغيره من       
ان يطرحو اذا ساره شك في  أيضا, ولو  إليو اطمأنيخضع لمطمق تقدير القاضي فمو ان يؤخذ بو متى  األدلة

 إعماالمواجيتو لذلك الدليل  إثناءبجزء منو استنادًا الى مبدا حرية القاضي في االقتناع  يأخذصحتو , ولو ان 
 .(1)لقاعدة تجزئة االعتراف في المسائل الجنائية 

ودلياًل قانونيًا لو قوة  ةدلسيد األوفي ظل نظام االدلة القانونية حتى الثورة الفرنسية , كان االعتراف يعتبر     
بنظام االدلة القانونية , والتي ال يتمتع  تأخذقاطعة تقيد القاضي .وقد ظل كذلك بالنسبة لمدول التي الزالت 

 القاضي بحرية في تقدير االعترافات بل ىو يتقيد بالوقائع المنصوص عمييا في القانون .

بو التشريعات الحديثة اصبحت لمقاضي الحرية في  تأخذالذي وطبقًا لمبدا حرية القاضي في تكوين عقيدتو     
متى اطمئن الى , فمو ان يعول عمى اعتراف المتيم في اي مرحمة من مراحل التحقيق (3)تقدير حجية االعتراف 

قيمة االعتراف امرًا من وذلك عمى الرغم جحوده امامو في جمسة المحاكمة , وصار تقدير انو يمثل الواقع ,
( من 121. وقد نصت الفقرة )د( من المادة )( 2)جدية حسبما يتكشف لو ظروف الدعوىضي الموضوع بشؤون قا

___________________________ 

رية , دار المطبوعات الجامعية , االسكنداستجواب المتيم وضماناتو في مراحل الدعوة الجنائية ,  محمد الغرباني مبروك ابو خضره, د. (1)
 . 1312, ص 3213

 .313-311 ص ,1791,المطبعة العالمية ,القاىرة , 3اعتراف المتيم ,ط سامي صادق المال, د. (3)

 .226ص  ,3224جامعة الموصل , سنة  سعيد حسب اهلل عبداهلل , شرح اصول المحاكمات الجزائية , (2)
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وبانو يقدر واقتنعت المحكمة بصحة اعترافو   إليواذا اعترف المتيم بالتيمة المواجية  ))الجزائية عمى انو  األصولقانون 4

التيمة او لم يبد  أنكر. اما اذا  أخرىنتائجو فتسمع الى دفاعو وتصدر حكمًا في الدعوى بال حاجة الى دالئل 
المحكمة ان اعترافو مشوب او انو ال يقدر نتائجو ا وان الجريمة معاقب  رأتدفاعو او انو طمب محاكمتو او 

باالعتراف وحده من  تأخذلممحكمة ان  أجاز. وواضح من ىذا النص ان المشرع ((فتجري محاكمتو باإلعدامعمييا 
وينتقد جانب من الفقو العراقي ىذا  باإلعدامفي جميع الجرائم ماعدا المعاقب عمييا  أخرى أدلةدون الحاجة الى 

ء المحكمة في الحكم عمى اعتراف في المواد الجنائية ذلك ان اكتفا اإلثباتاالتجاه ويعده يتناقض مع مضمون 
الموضوعي ويدخمو في المفيوم القديم  أساسوعن  اإلثباتيبعد  أخرى أدلةالمتيم وحده من دون ان تسنده الى 

وقناعة المحكمة تستمد من الوقائع الموضوعية والظروف التي ليا عالقة  األدلةالقائم عمى اعتبار االعتراف سيد 
يتركو اعتراف المتيم وحده من انطباع عمى المحكمة ,واذا كان  مدى ما ألعمى بالدعوى بصورة تامة وشاممة

انو يشترط فيو  إالب ىاو ال ,  تأخذاالعتراف دلياًل من ادلة الدعوى يخضع لمسمطة التقديرية لممحكمة فمما ان 
ب ىاال عندما تطمئن اليو . ان يكون صادرا امام قاضي التحقيق او المحكمة نفسيا  تأخذال يجوز لممحكمة ان 

في الدعوى ذاتيا حتى وان عدل عنو المتيم بعد ذلك ,كما يجوز االخذ بو اذا كان صادرًا  أخرىمحكمة  إماماو 
المتيم امام  رإلحضاامام المحقق اشترط ان تثبت المحكمة بالدليل المقنع انو لم يكن لممحقق وقت كاف 

 .(1)القاضي لتدوين اعترافو 

 

 

 

 

 

_______________________  

 . 229 سعيد حسب اهلل عبدهلل ,مصدر سبق ذكره ,ص (1)
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 الفرع الثاني

 تجزئة االعتراف 

اذا كان االعتراف يخضع لتقدير المحكمة العتباره دلياًل يمكن االستناد اليو فيكون من سمطة المحكمة او      
. وىذه القاعدة العامة مستفادة من حرية  إليو تطمئنتطرح الباقي طالما بجزء منو وت تأخذتطرحو كدليل او 

. وعمى ذلك فان اعتراف المتيم يقبل التجزئة .فيمكن لمقاضي تجزئة  اقتناعياالمحكمة المطمقة في تكونين 
اليو ويطرح ما  اطمأنيفيد في تكوين عقيدتو متى  منو ما فيأخذالدليل المقدم في الدعوى والذي طرح في الجمسة 

 . األخرى األدلة, واالعتراف في ىذا شانو شان  إليوال يطمئن 

ان تستند المحكمة الى اعتراف المحكمة بوقائع معينة وتطرح اعترافو والمقصود بتجزئة االعتراف ,       
فان كان االعتراف الجنائي بسيطًا بان اقر المتيم  .(1)لم تطمئن الى صدقيا  ألنياوردت  أخرىبالنسبة لوقائع 

او تركو  بو كامالً  األخذبالواقعة بدون قيد ففي ىذه الحالة ال يكون ىناك مجاال لتحميمو او تجزئو فيستحسن 
وقد يكون االعتراف الجنائي موصوفًا, وذلك اذا قارنو المتيم بظروف او وقائع اذا صحت فانو تبيح  برمتو.

الفعل او تمنع المسؤولية او تمنع العقاب او تخففو , ففي ىذه الحالة تكون المحكمة غير ممزمة باخذ اعترافو 
منو ماتراه مطابقا لمحقيقة وان تعرض عما  وتأخذن تجزئو المتيم وظاىره بل ليا في سبيل ذلك تكوين عقيدتيا ا

ان تجزئة االعتراف ال تصح قانونًا اال اذا االعتراف قد انصب عمى ارتكاب الجريمة او  إال تراه مغايرًا ليا .
المتيم  إقرارتؤيد  أخرى أدلةاذ يجوز تجزئة اعتراف المتيم في التيمة المسندة اليو اذا توافرت  (3) تقدير العقاب

ولكن  . هما عداصحيحًا وتطرح  هما ترا إقرارهتأخذ من وتعزز ثبوت التيمة ضده وفي ىذه الحالة لممحكمة ان 
اذا كان ىو دليل الوحيد في الدعوى واألخذ بو وحده برمتو  تأويموالقانون منع المحكمة من تجزئة إقرار المتيم او 

يجوز تجزئة اإلقرار واالخذ بما تراه المحكمة صحيحًا ))ع العراقي بو المشر  ذما خكدليل اثبات ضد المتيم . وىذا 
(( غير انو ال يجوز تاويمو او تجزئتو اذا كان ىو الدليل الوحيد في أدعوى هما عداواطراح 

(2)   .
___________________________ 

 .692, ص 3226فرج عموان ىميل ,التحقيق الجنائي , دار المطبوعات الجامعية االسكندرية ,مصر , مستشار  (1)

,  33229المحامي جمعة سعدون الربيعي , المرشد الى الدعوى الجزائرية وتطبيقاتيا , الطبعة الثالثة , المكتبة القانونية , بغداد ,  (3)
 . 324ص

 اكمات الجزائية ., من قانون اصول المح317( المادة 2)
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 الفرع الثالث

 االعتراف اثأر

توافرت ىذه الشروط وكان صحيحا فان  كما بينا سابقا ان االعتراف لو شروط ليكون صحيحا فاذا ما    
 موضوعية وىذا ما سنعالجو في ىذا الفرع . إجرائية اثأرااما ان تكون  اآلثاراالعتراف يرتب اثارًا وىذه 

في مرحمة في مرحمة جمع االستدالالت  أثارهبد من التطرق الى ال اإلجرائيةاالعتراف  اثأرلمعالجة      
الحكمة وكذلك اثر االعتراف الصادر بعد الحكم  أماموالتحقيق االبتدائي ومن ثم الى اثر االعتراف الذي يصدر 
 .(1)غير البات واخيرا اثر االعتراف الذي يصدر بعد حكم البات

والتحقيق االبتدائي فكما ىو معموم ان اليدف من  تاالستدالالاالعتراف في مرحمة جمع  ثرألاما بالنسبة     
الطرق وكون االعتراف لو اىمية كبيرة في كشف الحقيقة بل يكاد يشبو  بأسيلالتحقيق ىو الوصول الى حقيقة 

طريقة مشروعة او غير لمحصول عميو سواء كان ب يمجئونفان غالبية المحققين  (3) ضبط المتيم في حالة تمبس
 أثرهمشروعة ولكن بغض النظر عن الطرق غير المشروعة فان االعتراف اذا صدر بطريقة مشروعة يكون لو 

,  إمامياوذلك يختمف حسب المرحمة التي صدر االعتراف بيا وكذلك الجية التي صدر االعتراف  اإلثباتفي 
سمطات االستدالل او التحقيق فمثل  أمامالى ضرورة عدم المبالغة في االخذ باالعتراف الذي صدر  اإلشارةمع 

التحقيقية بل يتطمب من المحقق ان يتحرى صحة  اإلجراءات ءانتياىذا االعتراف ال يعني بالضرورة قرب 
ف امام الجية االستدالل والتحقيق الى انو اذا صدر اعترا اإلشارةاعترافات المتيم ومطابقتيا لمحقيقة والواقع مع 

بو,اما اذا صدر عنو اعتراف بغيره من الشيود ا وان تقوم باستجوا توجيوانو ال يكون من ضمن اختصاصيا ان ف
  (3)الى النيابة العامة بإحالتويعد مانعا من موانع العقاب فميس لسمطة االستدالل والتحقيق اال ان تقوم با مر 

____________________________ 

 .122,ص 3211( مراد احمد فالح العبادي , اعتراف المتيم واثره في االثبات الجنائي ,دار الفكر االسكندري ,1)

 .977, ص 1771( عبدالحميد الشواربي, الدفوع الجنائية , منشاة المعارف ,االسكندرية , 3)
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 العامة وكما ىو معموم انيا السمطةكونيا صاحبة االختصاص اما في حالة صدور االعتراف امام النيابة 
تقوم باستجواب المتيم والتحقيق معو ومواجيتو بغيره من الشيود وفي حالة صدر عن  فأنياالمختصة بالتحقيق 

الى  إحالتوعن المتيم وذلك لحين  اإلفراجفي المتيم اعتراف يعد مانعا من موانع العقاب فالنيابة العامة السمطة 
 . (1) الدعوى لمتثبت من صحة االعتراف رالمحكمة المختصة بنظ

الدعوى, فقد يرى المحقق الذي قام  إلقامةاما فيما يتعمق باثر االعتراف بعد صدور قرار بأن ال وجو     
عن المتيم مالم يكن محبوسا لسبب آخر او عمى ذمة  باإلفراجالدعوى فينا يأمر  إلقامةبالتحقيق انو ال وجو 

الدعوى ال يمنع من العودة الى التحقيق اذا  إلقامة, مع اإلشارة الى ان القرار بان ال وجو (3)أخرىقضية 
الدعوى فعمى  إلقامةجديدة, فاذا اعترف المتيم بعد صدور قرار من النيابة العامة بأن ال وجو  أدلةظيرت 

دا أي ان ال يكون قد عرض النيابة ان تعيد التحقيق من جديد شريطة ان يكون ىذا االعتراف يشكل دليال جدي
الدعوى فاذا كان قد عرض عمى المحقق من قبل  إلقامةمن السابق عمى المحقق قبل صدور قرار بان ال وجو 

فال يعتبر دليال جديدا وال يجوز إعادة التحقيق كذلك يشترط ان يكون االعتراف قد صدر قبل سقوط الدعوى 
 .(2)راف بعد سقوط الدعوى فال يكون لو اثرالعمومية بمضي المدة بحيث انو اذا صدر االعت

اما بالنسبة لالعتراف الصادر بعد الحكم غير البات في الدعوى فينا يجب التمييز بين اذا كان االعتراف     
صادرا من احد المتيمين او من شخص اخر غير المتيمين فاذا كان االعتراف صادرا من احد المتيمين بعد 

محكمة الدرجة الثانية اما اذا كان  فيذا االعتراف يقوي األدلة ضده امام باإلدانةصدور حكم غير بات فاعترف 
االعتراف بالبراءة في ىذه الحالة يقتصر مجال البحث عمى حالة اذا ماقامت النيابة العامة بالطعن في الحكم 
باالستئناف في مواد المخالفات والجنح او النقض في مواد المخالفات والجنح والجنايات فاذا صدر االعتراف امام 

قيام النيابة العامة باستئنافو فيجوز ليا ان تأخذ بو في الحكم بحيث ان االستئناف ينقل  محكمة االستئناف بعد
ممف الدعوى كامال لمحكمة االستئناف فيي ال تتقيد فقط باالدلة المعروضة امام محكمة الدرجة األولى اما اذا 

وليس موضوع أي انيا  صدر االعتراف امام محكمة النقض فال يجوز ان تأخذ بو بحيث انيا محكمة قانون
تخاصم الحكم المطعون ولكن يكون من اختصاصيا ان تحكم بناءا عمى االعتراف اذا كانت الدعوى معروضة 

_____________________________ 

 .231,ص 1726سامي صادق المال,اعتراف المتيم, القاىرة,  (1)

 .121, ص 1777ية, منشأة المعارف, اإلسكندرية, ( حسن صادق المرصفاوي,المرصفاوي في قانون اإلجراءات الجنائ3)

 .231ص  , مصدر سبق ذكره سامي صادق المال,( 2)
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عمييا لمنظر في موضوعيا بعد الطعن فييا لممرة الثانية واعترف المتيم بعد ىذا الطعن بحيث ان محكمة النقض 
 .(1)تتحول في ىذه الحالة الى محكمة موضوع

اما اذا كان االعتراف صادرا من شخص اخر غير المتيم بارتكاب الواقعة بعد صدور الحكم غير البات فإن     
 مع غيره. أصمياىذا ال يمنع إقامة الدعوى الجنائية عمى المعترف سواء بوصفو شريكا او فاعال 

الموضوع يجب التمييز بين اذا ما اما فيما يتعمق بأثر االعتراف بعد صدور الحكم البات فممتطرق الى ىذا     
 .(3)كان االعتراف صادرا من المتيم او من احد غير المتيم

فإنو ال اثر ليذا االعتراف سوى تأييد  باإلدانةفاذا كان االعتراف صادرا من المتيم بعد صدور الحكم البات 
ال قيمة ليذا االعتراف بحيث يكون الحكم الصادر, اما اذا اعترف المتيم بعد صدور الحكم البات بالبراءة فأيضا 

 ىذا الحكم في مأمن من اإللغاء اال عن طريق إعادة النظر وىذه الطريق قاصرة عمى االحكام الصادرة باالدانة.

اما اذا كان االعتراف صادرا من شخص غير المتيم المحكوم عميو فإن ىذا االعتراف يكون مؤكدا لبراءة      
ال يترتب أي اثر قانوني عمى المعترف وذلك يرجع الى انو ال يمكن إعادة النظر في المتيم المحكوم عميو فقط و 

بحيث ان المشرع لم ينص عمى ذلك صراحة ولكنو حدد الحاالت التي يتم فييا  ,القضايا المحكوم فييا بالبراءة
لحكم البات قد صدر المجوء الى إعادة المحاكمة حصرا وليس من بينيا الحكم الصادر بالبراءة, اما اذا كان ا

عمييا المحكوم عميو ففي  ومن ثم اعترف شخص آخر غير المحكوم عميو بارتكاب الجريمة التي عوقب باإلدانة
ىذه الحالة ولموصول لمعدالة والحقيقة وتصحيح خطأ قضائي جسيم فإنو يمكن إعادة المحاكمة لمشخص 

 . (2)االمعترف بارتكاب الجريمة والتي تم معاقبة شخص بريء عميي

 

_______________________________ 

 .22, 3222لؤي دويكات, االعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الوطنية, ( 1)

 ( المصدر نفسو .3)

 .422مصدر سبق ذكره, ص  , ( حسن صادق المرصفاوي2)
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 المطمب الثاني

 العدول عن االعتراف 

المقصود بالعدول رجوع المشتكى عميو او المتيم عن االعتراف الذي صدر منو امام النيابة او امام المحكمة ان 
المختصة وخالفا عمى اإلقرار المدني الذي ال يجوز العدول عنو اذا قبمو الطرف االخر بحيث انو يشكل حجة 

حجو بذاتو ولبيان ىذا الموضوع ال بد  لصاحبو ولكن االعتراف الجزائي يمكن العدول عنو بحيث انو ال يشكل
 من التكمم عن تقدير العدول ومظاىر صدقو.

اما بالنسبة لتقدير العدول فكما ىو االمر جوازي لممتيم ان يعدل عن اعترافو كذلك االمر يكون جوازيا لممحكمة 
االعتراف مستوفيا لشروط اما ان تأخذ باالعتراف او انيا تأخذ بعدول المتيم المعترف عنو إضافة انو اذا كان 

صحتو وكان مطابقا لمحقيقة ومن ثم عدل المتيم عن ىذا االعتراف امام المحكمة فإن المحكمة تسألو عن سبب 
ىذا العدول بحيث انو يتوجب عمى المتيم ان يبين أسباب جدية ليذا العدول لكي يتم األخذ بو, اذا العدول ىو 

اضي, مع ضرورة القول انو اذا اعترف المتيم امام المحكمة ومن ثم كاالعتراف يخضع لمقناعة الوجدانية لمق
 .(1)المحكمة من سماع الشيود إعفاءعدل فإنو ال يعني 

اما بالنسبة لمظاىر صدق العدول فيجب ان يتوافر فيو ما يدل عمى ان ىذا العدول صادق ومن بعض ىذه 
بالجريمة كشيادة شيود حول انيم شاىدو الضحية في المظاىر قيام بعض الوقائع التي تستبعد قيام المتيم 

الوقت الذي ادعى المتيم انو كان قد قتمو فيو او مثال في حالة اعترف المتيم انو احرق المنزل بطريقة معينة ثم 
 .(3)تم اثبات انو يستحيل احراق المنزل بالطريقة التي بينيا المتيم من قبل الخبير الفني

______________________________ 

 .1212,ص 3222شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية, دار النيضة العربية, القاىرة,  , عبد الرؤوف ميدي (1)

 .264لؤي دويكات, مصدر سبق ذكره , ص( 3)
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 المطمب الثالث

 بطالن االعتراف

كما بينا سابقا فمكي يكون االعتراف صحيحا البد من توافر عدة شروط وأي اخالل بأي شرط من شروط      
صحة االعتراف يؤدي الى بطالن االعتراف ومتى شاب البطالن االعتراف زالت آثاره القانونية التي كان من 

معالجة حاالت بطالن االعتراف تقدم سنقوم في ىذا المطمب ب عمى ما الممكن ان يرتبيا لو وقع صحيحا, بناءاً 
 وذلك عمى النحو التالي.

 الفرع األول

 البطالن لعدم توفر االىمية اإلجرائية لممعترف. 

كما بينا في السابق عند الحديث عن شروط االعتراف فأنو يجب عمى من يصرح باالعتراف ان يكون       
والتمييز, مع اإلشارة الى ان  باإلدراكث يكون متمتع متيم بارتكاب الجريمة وان تتوفر فيو االىمية الجنائية بحي

يصدر  الشخص المنسوب لو االعتراف يجب ان يكون متيما بحيث انو ان لم يكن متيما في الدعوى فإن ما
عنو ال يعدو كونو اال تبميغا, اما فيما يتعمق بوجوب توفر االدراك والتمييز فيمن صدر عنو االعتراف فاذا لم 

فإن الجزاء يكون البطالن المتعمق بالنظام العام بحيث ان ىذا البطالن يعد من النظام ويجوز  يكونا متوفران
 . اثارتو في أي مرحمة من مراحل الدعوى وكذلك االمر فإن المحكمة تقضي بو من تمقاء نفسيا

 الفرع الثاني

 البطالن لعدم صدور االعتراف عن إرادة حرة

لم القانون الجنائي سواء االجرائي او الموضوعي انو ال يمتفت الى قول مامن القواعد العامة المعمومة في  
نظرية االنعدام يرون ان تخمف شرط اإلشارة الى ان انصار  عماالعتراف.ذلك  يصدر عن إرادة حرة ويندرج تحت

نعدام ن الخوض في درجات االاإلرادة يؤدي الى االنعدام وليس فقط البطالن المتعمق بالنظام العام ولكن دو 
عمى تخمف اإلرادة الحرة البطالن المتعمق بالنظام العام حتى وان اطمق عميو في بعض األحيان لفظ  يترتب

 . _____________________________(1)االنعدام
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 .1371, مصدر سبق ذكره , ص عبد الرؤوف ميدي( 1)

 

 الفرع الثالث

 البطالن لعدم صراحة ومطابقة االعتراف لمحقيقة والواقع

الكاممة بنسبة فعل مجرم لو بحيث ان ىذا   بإرادتويعتبر االعتراف في جوىره تعبير يصدر عن المتيم        
الكاممة حتى يتم االستناد اليو كدليل اثبات والمقصود  وال رادتاالعتراف يجب ان يكون واضحا وان يكون وفقا 

عمى ذلك يجب ان تكون اإلرادة واضحة  بالتعبير عن اإلرادة أي اإلرادة الظاىر فالقانون ال يعتد بالنوايا بناءاً 
 باإلرادةغير مشوبة بالغموض بحيث انيا ان لم تكن واضحة فال يعتد بيا حيث ان القانون ال يسمح باالعتداد 

الباطنة ويؤدي عدم مطابقة االعتراف لمحقيقة والواقع اعتباره باطال وىذا البطالن يعتبر من النظام العام بحيث 
 يمكن اثارتو في أي مرحمة من مراحل الدعوى وتحكم المحكمة بو من تمقاء نفسيا.

 الفرع الرابع

 البطالن لعدم استناد االعتراف الى إجراءات صحيحة

عمى إجراءات صحيحة بحيث انو اذا كان صادرا تبعا  ف الصادر من المتيم بناءاً يجب ان يكون االعترا
إلجراءات باطمة فإنو يبطل أيضا وال يجوز االستناد اليو, بالتالي يمكن اعتبار اإلجراءات التي سبقت االعتراف 

فإن البطالن  كأساس او مقدمة لو بحيث انيا اذا صدرت صحيحة يكون االعتراف صحيحا اما اذا كانت باطمة
عمييا اما نوع بطالن االعتراف في ىذه الحالة فإنو يتبع نوع بطالن اإلجراءات  يمحق االعتراف اذا صدر بناءاً 

 التي سبقت االعتراف. الباطمة

مع ضرورة اإلشارة الى ان بطالن االجراء السابق عمى االعتراف ال يترتب عميو بالضرورة بطالن االعتراف 
انو من الممكن ان يكون ىذا االعتراف مستقال عن االجراء الباطل وليس نتيجة لو بالتالي الالحق عميو بحيث 

يمكن اعتباره دليال مستقال يعتد بو في االثبات ضد المتيم متى اطمأنت المحكمة لو واقتنعت بو, وعادة يتحقق 
او اختمف شخص القائم بيما  االستقالل بين االجراء الباطل السابق واالعتراف اذا وجد فاصل زماني او مكاني

 .(1)وذلك يعود لتقدير المحكمة
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_____________________________ 

 .291لؤي دويكات, مصدر سبق ذكره , ص( 1)

 

 الخاتمة

إن من اىم االىداف التي يسعى رجال االمن الوصول الييا وتحقيقيا كشف الحقائق والقبض عمى الجناة وذلك 
القانون ولموصول ليذه الغاية ال بد من نظام قانوني يسيل ذلك وينص في طياتو عمى تحقيقا لمعدالة وسيادة 

طرق اثبات معينة من اجل الوصول الى الغاية المذكورة اعاله ومن بين طرق االثبات ىذه, االعتراف ولكن 
كون في كثير يبقى االعتراف بشكل عام تدور حولو العديد من الشبيات ولعل اىم ىذه الشبيات ان االعتراف ي

من االحيان مقرونا بالتعذيب بحيث ان المتيم قد يصدر منو اعتراف عمى امر ما نتيجة لمتعذيب وال يكون ىذا 
 االعتراف ىو الحقيقة في حد ذاتو.

بناءا عمى ذلك قام الباحث في بحثو ىذا بتبيان المقصود باالعتراف وماىية االعتراف ومن المالحظ من خالل 
انو لم يرد اجماع عمى تعريف معين لالعتراف ولكن بناءا عمى االعترافات الفقيية الواردة طيات ىذا البحث 

االعتراف يمكن اعتباره عمل أرادي يصدر من المتيم يؤكد فيو صحة االتيامات الموجية يمكن استخالص ان 
تراف اما من حيث السمطة اليو, ىذا كما تطرق الباحث الى بيان انوع االعتراف بحيث يتم التمييز بين انوع االع

التي صدر اماميا االعتراف فقد يكون اعترافا قضائيا وقد يكون اعترافا غير قضائي كذلك يمكن التمييز من 
خالل شكمو فقد يكون اعترافا شفييا او كتابيا, وكما ىو من المعموم ان لكل دليل من ادلة االثبات المختمفة 

كي يكون صحيحا وبالنتيجة تزداد إمكانية اقتناع المحكمة بيذا الدليل, شرائط وقواعد معينة يجب ان تتوفر بو ل
تجدر اإلشارة الى ان شروط صحة أي دليل يمكن ان يكون المشرع قد نص عمييا صراحة او انو تم استنتاجيا 

ي بناءا عمى اراء الفقياء وىذا ما ينطبق عمى االعتراف اما فيما يتعمق بشروط صحة االعتراف فيي تتمثل ف
ضرورة توفر االىمية اإلجرائية في المعترف وان يصدر االعتراف عن إرادة حرة  وكذلك ان يكون االعتراف 

 صريحا وكذلك االستناد الى إجراءات صحيحة.

وفي المبحث الثاني قام الباحث بالتطرق الى موضوع التمييز بين االعتراف وما يمكن ان يختمط بو من امور, 
بحيث ان ىنالك بعض االمور واالجراءات التي من الممكن ان تتشابو مع االعتراف في شكميا ولكن تكون بعيدة 

يقع القارىء في لبس وغموض ولعل اىم ىذه  كل البعد عنو ولذلك كان لزاما عمى الباحث التمييز بينيا لكي ال
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االمور التي يجب التمييز بينيا وبين االعتراف التمييز بين االعتراف واالقرار المدني  والتمييز بين االعتراف 
 والشيادة.

في المبحث الثالث واالخير قام الباحث بالتطرق الى ثالثة مواضيع في ثالثة مطالب مختمفة بحيث انو بداية 
عن حجية االعتراف في االثبات بحيث انو اذا توافرت شرائط صحة االعتراف فإنو يكون ذا دور كبير في تكمم 

عممية االثبات وذلك حسب القناعة التي تتكون لدى القاضي جراء ىذا االعتراف ومن ثم تم التطرق الى آثار 
يم ىذه االثار المترتبة عميو الى االعتراف بحيث ان االعتراف اذا كان صحيحا فإنو يرتب عدة آثار يمكن تقس

اثار اجرائية واثار موضوعية, ومن ثم تطرق الباحث الى العدول عن االعتراف والحاالت التي يجوز فييا العدول 
عنو وماذا يترتب عمى العدول عن االعتراف اما في المطمب االخير فقد تكمم الباحث عن موضوع بطالن 

وخرج الباحث من خالل ىذا البحث .وماذا يترتب عمى بطالن االعتراف االعتراف والحاالت التي يبطل فييا
 -بمجموعة من النتائج والتوصيات :

 النتائج 

ان المشرع العراقي لم يورد تعريفا القرار بوصفو احد ادلة االثبات المنصوص عمييا قانونا شانو في ذلك شان -1
 جموعة تعاريف القرار جاء بيا الفقو .اغمب التشريعات العربية واالجنبية ,لذلك فقد اوردنا م

تتطرقنا الى انواع االقرار الجزائي وىما االقرار القضائي واالقرار الغير قضائي وان المشرع العراقي قد نص -3
عمى انو لكي يمكن لممحكمة ان تعتمد عمى االقرار في انياء الدعوى الجزائية وفي بناء قناعتيا القضائية ان 

 يًا أي صادر في مجمس القضاء .يكون االقرار قضائ

كما تتطرقنا الى بيان الشروط الواجب توافرىا في االقرار الذي يمكن لممحكمة ان تستند اليو في  تكوين -2
قناعتيا القضائية وفي اصدار حكميا وىو ان يكون قد صدر من انسان يتمتع باىمية وكذلك انو يكون ىذا 

االقرار في مجمس القضاء صريحًا ال لبس فيو او غموض وان تخمف االقرار وليد اجراءات صحيحة وان يكون 
 احد ىذه الشروط يجعل االقرار باطل وال يمكن الركون اليو .

ان محكمة الموضوع تممك سمطة مطمقة في تقدير االعتراف واالخذ بو في حالة مطابقتو لمحقيقة او الواقع -4
وليد اجراءات باطمة وان سمطة المحكمة في تقدير االعتراف  وعدم االخذ بو اذا ما تبين ليا عدم صحتو او كان

 نخضع لرقابة محكمة التميز عند النظر في الطعون المقدمة الييا .
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 التوصيات

يتوجب عمى القاضي الذي ينظر الموضوع الذي صدر بصدده اعتراف ان يتأكد من االعتراف ومن صدقو  -1
االدلة الفنية والمادة المحيطة بو وعمى وجو الخصوص من خالل مسرح ومن مطابقتو لمحقيقة والواقع من خالل 

 الجريمة.

كما ذكرنا سابقا بحيث انو اصبح ىناك تطور كبير عمى مستوى االدلة الجنائية وطرق الحصول عمييا  -3
بحيث ان من طرقيا الكالب البوليسية وخالف ذلك بناءا عميو يجب عمى المشرع ان يكون أكثر حزما في 

 تعامل مع ىذه الحاالت.ال

يجب عمى السمطات المختصة ان تختار بعناية االشخاص الذين يتولون ميمة التحقيق وجمع االدلة واخذ  -2
االعترافات , اضافة الى ضرورة عقد دورات تدريبية العداد كادر مختص ويكون عالما باختصاصاتو وحدوده 

 وما ىو مشروع وما ىو غير مشروع لو.

باحث ضرورة ان يكون ىنالك رقابة من قبل القضاء عمى الشرطة و المباحث وعمى االجراءات يستنتج ال -4
التي تقوم بيا ىذه الجيات في سبيل الوصول الى الحقيقة فيالحظ ان كثير من اجراءات ىذه الجيات يمكن ان 

 ة عنيا.يشوبيا البطالن ولكنيا تعامل عمى انيا اجراءات تمت بصورة صحيحة وذلك لغياب الرقاب
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 . المعدل 1767لسنة   111قانون العقوبات العراقي  .3

 


