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مقدمة:
ٌتطلب تحدٌد المسؤولٌة المدنٌة او الجزائٌة أو أدلة قواعد لالثبات لتحقٌق العدالة وسواء
كان فً تشرٌعات مدنٌة او جزائٌة,فنجد ان أدلة االثبات قد حددها القانون كاألقرار او
االعتراف او الشهادة او االستجواب او القرائن القضائٌة والقانونٌة اوالخبرة او كشف الداللة
او المعاٌنة او الدلٌل الكتابً الرسمً وغٌرها,اال ان االقرار كان والزال هو محل االنظار
ومركز ثقل فً االثبات سواء كان الدلٌل الوحٌد او تأثٌر بأدلة اخرى او طابق واقع الحال
فهو سٌد االدلة ألقتناع المحكمة او حسم النزاع.
وطالما كان االقرار او االعتراف الصادر من الخصم او المتهم له هذه االهمٌة فقد صار فً
اختٌارنا البحث فً موضوع االقرار او االعتراف بهدف توضٌح المبادئ العامة المتعلقة
باالقرار او االعتراف ومالها من تأثٌر فً تحدٌد المسؤولٌة مدنٌة كانت او جزائٌة على حد
سواء,اضافة الى توحٌد بعض االراء المتضاربة والمتناقضة حول معنى االقرار او
االعتراف من الناحٌة اللغوٌة او القانونٌة وماهً االختالفات التً قد توجد عند تطبٌق
االقرار او االعتراف على واقع الحال ومدى تأثٌره على بقٌة االدلة االخرى لالثبات
وتأثٌرها علٌه لألخذ به او اهماله وتجاوزه مع االشارة الى اهم جوانب القصور والتباٌن فً
نصوص المواد التً عالجت موضوع االقرار فً التشرٌعٌن المدنً والجزائً.
ان بحثنا فً موضوع االقرار او االعتراف قد تطلب تقسٌم هذا البحث الى مقدمة عامة
ومبحثٌن تناول االول منها تحدٌد مفهوم االقرار او االعتراف كدلٌل اثبات من حٌث معنى
االقرار او االعتراف وتمٌزه عن غٌره من ادلة االثبات االخرى ومدى تأثٌره فً تحدٌد
المسؤولٌة المدنٌة والجزائٌة وطبٌعة هذا االقرار او االعتراف على اساس تحلٌل قانونً
وفقهً ,أما المبحث الثانً فقد تضمن الكٌفٌة التً ٌتم من خاللها تحدٌد الصفة القانونٌة
لالقرار او االعتراف من خالل بٌان انواع االقرار والشروط القانونٌة الواجبة لصحة
االقرار او االعتراف اضافة الى بعض المبادئ القضائٌة التً تم استنتاجها واستخالصها من
االحكام القضائٌة الصادرة من محاكم الجزاء ومحكمة التمٌٌز.
ومن هللا التوفٌق
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المبحث األول/تحدٌد مفهوم اإلقرار أو االعتراف كدلٌل ثابت
ٌعتبر االقرار او االعتراف من اهم الوسائل او ادلة االثبات الحاسمة ألي نزاع فً الدعوى
امام محكمة الموضوع وبشكل خاص اذا ما كان الدلٌل الوحٌد فً الدعوى سواء فً المسائل
المدنٌة او الجزائٌة او تأٌٌد مضمونه بأدلة اخرى كالشهادة او القرائن القضائٌة والقانونٌة او
بالدلٌل الكتابً وغٌرها من ادلة االثبات االخرى,فاالعتراف او االقرار كان والٌزال هو
سٌد االدلة وخٌر وسٌلة اقناع للمحكمة وان كان االخذ به او عدم ذلك خاضع لسلطة محكمة
الموضوع التقدٌرٌة.
وعلى اساس ذلك فأن تحدٌد مفهوم االقرار او االعتراف ٌستلزم توضٌح لمعناه وهذا ما
سنبحثه فً المطلب االول,والبد اٌضا من تمٌٌز االقرار او االعتراف عن غٌره من بعض
أدلة االثبات التً قد ٌقترب معناها من االقرار او االعتراف كالشهادة واالستجواب دون
غٌرها وهذا ماسنتناوله فً المطلب الثانً,كما ان طبٌعة االقرار او االعتراف هً محل
بحث بالنظر لمدى اهمٌتها من الناحٌة القانونٌة وبالتالً فأنها ستكون مضمون المطلب
الثالث من هذا المبحث.
المطلب االول/معنى االقرار او االعتراف اللغوي والقانونً.
ٌقصد باالقرار او االعتراف سواء كان فً المسائل المدنٌة او الجزائٌة من الناحٌة اللغوٌة
بأنه أدالء أو أخبار الشخص بمعلومات تثبت الحق اما عن طرٌق الكالم او الكتابة او
االشارة اذا كان عاجزا عن الكالم او الكتابة)1(.
وبمعنى اخر قٌام الشخص بأدالءه واخباره عن معلومات تفٌد فً اظهار وثبوت الحق
وتوضٌح ماهو غامض تفسٌرا للحقائق.
اما عن معنى االقرار او االعتراف من الناحٌة القانونٌة فٌقصد به أقرار الخصم فً الدعوى
بحق للغٌر على نفسه فتكون ذمته مشغولة بهذا الحق لمصلحة الغٌر)2(.
وبمعنى ثانً ٌراد به ادالء الخصم فً الدعوى بمعلومات تقرر حق على نفسه بنفسه
تنصرف لمصلحة الغٌر وٌعول علٌها فً حسم الدعوى القضائٌة,وٌتقرر مدلول هذا الكالم
بشكل خاص فً المسائل المدنٌة.اما فً المسائل الجزائٌة وان كان المعنى اللغوي واحدا
فأنه من الناحٌة القانونٌة ٌراد باالقرار او االعتراف او اخبار المتهم وادالءه بمعلومات تفٌد
ارتكابه لجمٌع او بعض اركان الجرٌمة وعناصرها القانونٌة,بحٌث ٌعترف الشخص
(.)1د.عصمت عبد المجٌد بكر/الوجٌز فً شرح قانون االثبات/بغداد/1997/ص143
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(.)2عبدالرزاق السنهوري/الوسٌط فً شرح القانون المدنً/الجزء الثانً/القاهرة/دار النهضة
العربٌة/1965/ص451
مجٌد حمٌد السماكٌة/حجٌة االقرار فً االحكام القضائٌة فً الشرٌعة االسالمٌة/رسالةماجستٌر/جامعة بغداد/كلٌة القانون1976/ص13

المتهم بالجرٌمة المسنده الٌه ارتكابها او بجزء من افعالها وما ٌؤدي ذلك الى تحقق وثبوت
مسؤولٌته الجزائٌة)1(.
وفً هذا المجال ٌثور التساؤل التالً:ماهو موقف التشرٌع الجنائً فٌما ٌتعلق بٌان معنى
االقرار وخاصة من الناحٌة القانونٌة؟
عند الرجوع الى التشرٌع المدنً فأننا نجد ان قانون المرافعات المدنٌة قد احال تنظٌم
االقرار او االعتراف الى قانون االثبات الذي نظم موضوع االقرار وبمراجعته النجد اي
اشارة الى تحدٌد معنى االقرار ضمن نصوص هذا القانون بالرغم من انه تناول بٌان مفهوم
انواع االقرار القضائً وغٌر القضائً ونظم شروطه وما ٌتعلق بتفاصٌل
االقرار,)2(.ونرى فً ذلك قصور من المشرع المدنً فً هذا المجال فكان االجدر به ان
ٌبٌن معنى االقرار او االعتراف لٌكون اكثر وضوح مقارنة بأدلة اثبات اخرى بٌن معناها
ومفهومها مثل القرائن القضائٌة والسندات الرسمٌة وفً نفس قانون االثبات)3(.
اما التشرٌع الجنائً فقد تضمنت نصوص ومواد قانون اصول المحاكمات الجزائٌة
موضوع االقرار كدلٌل من ادلة االثبات اال انه لم ٌبٌن معنى ومفهوم االقرار او االعتراف
بالرغم من تنظٌمه لكٌفٌة االخذ باالقرار والحصول علٌه بصورة شرعٌة وانواع االقرار
التً تفهم من مضمون النصوص التشرٌعٌة الجنائٌة,)4 (.ونعتمد ان هذه المسألة ٌجب ان
تؤخذ بنظر االعتبار من قبل المشرع الجنائً العراقً لٌكون تنظٌم االقرار او االعتراف
اكثر دقة ووضوح والٌحتمل فٌه اكثر من تفسٌر خاصة وان هناك البعض من ٌعتبر االقرار
غٌر االعتراف وذلك بأن االقرار خاص بالمسائل المدنٌة واالعتراف خاص بالمسائل
الجزائٌة فً حٌن ان كل منهما له نفس المعنى من الناحٌة اللغوٌة وهما ٌعتبران سٌد االدلة
مدنٌا وجزائٌا ولهما من شروط صحتهما نفس الشروط ونفس االنواع وهما دلٌل اثبات قوي
له حجٌته وقطعٌته فً االثبات وٌخضعان لسلطة محكمة الموضوع التقدٌرٌة فً كل
االحوال مع تحفظنا على بعض الفوارق البسٌطه من الناحٌتٌن القانونٌة والقضائٌة,فنرى فً
ذلك االبتعاد عن تمٌزهما من حٌث المعنى بأن هذا اقرار وذلك هو اعتراف للخروج من
التناقض الحاصل وتضارب االفكار واالراء بهذا المجال.
(.)1مجلة القضاء/بحث بعنوان االعتراف واهمٌته فً االثبات الجنائً/للقاضً سعد
التكرٌتً/صادرة من نقابة المحامٌن/بالعدد(/1988/ )4-3ص 118
(.)2انظر نص المادة()59من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل
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)102ونص المادة(

)21من قانون االثبات

)98ونص المادة(
(.)3انظر نص المادة(
رقم()107لسنة1979المعدل
(.)4انظر نصوص المواد( )128-127و()218-217من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة
رقم()23لسنة1971المعدل

فكالهما واحد على حد سواء كدلٌل اثبات ممٌز عن بقٌة االدلة االخرى لالثبات وان كانت
احٌانا تساعد فً حسم الدعوى الى جانب االقرار او االعتراف.
وعلى اساس ما تقدم ٌمكن القول ان االعتراف او االقرار هو اخبار الخصم او المتهم
لمعلومات تثبت الحق ؟؟؟ على نفسه وما ٌرتب ذلك مسؤولٌة مدنٌة او جزائٌة وٌبقى
لمحكمة الموضوع سلطة تقدٌر فً االخذ به,وقد اهتم المشرع المدنً والمشرع الجنائً
بتنظٌم موضوع االقرار او االعتراف ولكن بشكل قاصر فً بعض الجوانب كما هو الحال
فً المعنى القانونً وجوانب اخرى.
المطلب الثانً/تمٌٌز االقرار عن غٌره من ادلة االثبات االخرى
قد ٌقترب معنى االقرار سواء كان مدنً او جزائً من معنى بعض ادلة االثبات االخرى
وٌبتعد معناه عن البعض االخر االانها فً حقٌقتها هً ادلة اثبات واحدة فً كل االحوال
وتخضع لتقدٌر محكمة الموضوع,ولذلك نجد ضرورة لهذا التمٌٌز من حٌث المعنى فقط
دون الدخول فً تفاصٌل اخرى لسعتها وعدم استٌعاب بحثنا المتواضع هذا لهذه السعة
منناحٌة ,ومن ناحٌة ثانٌة فأن بحثنا ٌتركز على بٌان اهمٌة االقرار ومشروعٌته الواجبة
لتحدٌد المسؤولٌة المدنٌة والجزائٌة دون ادلة االثبات االخرى,ولذلك سٌقتصر بحثنا فً
التمٌٌز على المعنى فقط بقصد االٌضاح لمعنى ادلة االثبات فاالقرار وكما بٌنا ذلك سالفا
االدالء او االخبار بمعلومات تثبت الحق فً موضوع الدعوى من قبل الشخص سواء كان
المتهم او خصم فً الدعوى بنفسه على نفسه لفظا اوكتابة او اشارة وماٌترتب على ذلك من
تحدٌد مسؤولٌته المدنٌة او الجزائٌة حسب موضوع الدعوى وٌخضع للسلطة التقدٌرٌة
لمحكمة الموضوع,فً حٌن نجد ان الشهادة هً االخبار عن معلومات تفٌد فً حسم النزاع
فً الدعوى المعروضة امام محكمة الموضوع من قبل الشخص الشاهد ٌترتب علٌها اثبات
حق للغٌرعلى الغٌر على ان ٌكون للشاهد قد حصل على المعلومات التً ٌدلً بها بأحد
حواسه ولٌس من باب التخصٌص او االحساس او التوقع( )1وسواء كان ذلك النزاع المدنً
او الجزائً.

67

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددد دد مجلددديالد/د2008

(.)1أحمد ابراهٌم/طرق القضاء فً الشرٌعة االسالمٌة/القاهرة/1928/ص284
-ضٌاء شٌت خطاب/الوجٌز فً شرح قانون المرافعات المدنٌة/بغداد/1973/ص248-247

وٌفهم من ذلك ان االقرار ٌتضمن معلومات ٌدلً بها شخص المتهم او الخصم نفسه بما
ٌحدد مسؤولٌته فً حٌن تصدر المعلومات فً الشهادة من قبل شخص غٌر الخصم فً
الدعوى او المتهم نفسه,فهو طرف ثالث ٌترتب على اقواله ومعلوماته حق للغٌر سواء كانت
سلبٌة ام اٌجابٌة فً اثبات الحق على الغٌر اي لمصلحة الغٌر او ضد مصلحته وبما تقدره
محكمة الموضوع ونكتفً بهذا القدر دون الدخول فً تفاصٌل اخرى.
اما االستجواب فهو وسٌلة من وسائل االثبات التً تسبق مرحلة االقرار او االعتراف والذي
تقوم به الجهة القضائٌة وذلك من خالل توجٌه االسئلة للخصم او المتهم للوصول الى
الحقٌقة بأقراره بالحق او االعتراف لحسم موضوع النزاع وهذا ما ٌفهم من مراجعة
نصوص قانون االثبات وقانون اصول المحاكمات الجزائٌة التً تناولت تنظٌم موضوع
االستجواب للخصم او المتهم وفقا لشروط معٌنة محددة قانونا وبموجب اجراءات شرعٌة
لٌكون االستجواب مقبول قانونا )1 (.وعلى اساس ذلك فأن االستجواب ٌتم قبل االقرار
للحصول على االقرار وتوضٌح الحقٌقة بصٌغة اسئلة وٌجٌب علٌها الخصم او المتهم وٌتم
من قبل جهة قضائٌة عادة .وتجدر المالحظة الى ان وثائق االثبات وقانون اصول
المحاكمات الجزائٌة جاء خالٌا من ذكر اي تعرٌف لكل من الشهادة واالستجواب,ونرى فً
ذلك قصور فً هذٌن التشرٌعٌٌن من هذا الجانب فكان االجدر بالمشرع المدنً والجنائً ان
ٌكونا اكثر دقة فً بٌان تعرٌف او مفهوم للشهادة واالستجواب.
اما الدلٌل الكتابً كدلٌل اثبات فٌراد به المحرر الذي ٌتضمن فً الفاظه ؟؟؟ فٌه تقرٌر حق
للغٌر وخاصة اذا كان سند رسمً الذي ٌدونه الموظف العام او كان مقرر فٌه حق لصاحبه
لمصلحته الخاصة او لمصلحة الغٌر اذا كان سند عادي وهذا ماٌفهم من خالل مطالعة نص
المادة()25-21من قانون االثبات(.)2
وبالتالً نالحظ ان االقرار هو تصرف ارادي كما هو الحال فً السند العادي الذي ٌحرره
صاحبه وٌعترف فٌه بحق لنفسه او لمصلحة الغٌر اال ان حجٌة االقرار فً المسائل المدنٌة
قاطعة على صاحبها والسند العادي تكون حجٌته خاضعة للتقدٌر عادة ولٌس حجة على
صاحبها اال بشروط نص علٌها القانون كما انه لٌس كمثل السند الرسمً اذ ٌتم تحرٌره من
قبل موظف عام ال من قبل المقرر المعترف وله حجة قاطعه على الغٌر بما دون فٌه
الموظف العام)3(.
(.)1انظر نصوص المواد()71,72,73,74,75من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل.
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انظر نصوص المواد( )129,128,127,126,125,124,123من قانون اصول المحاكماتالجزائٌة رقم()23لسنة1971المعدل.
(.)2قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل
(.)3انظر نص المادة()67ونص المادة()22ونص المادة()26من قانون االثبات رقم( )107لسنة
1979المعدل.

وال نجد فً التشرٌع الجنائً باب خاص للدلٌل الكتابً كدلٌل اثبات بأرتكاب جرٌمة كما هو
الحال فً التشرٌع المدنً بأستثناء ماهو منصوص علٌه كجرٌمة فً قانون العقوبات
الخاص مثل جرٌمة الصك بدون رصٌد وجرٌمة خٌانة االمانة (وصل االمانة) وغٌرها
والتً تعتبر حجة قاطعة على صاحبها وتخضع لسلطة المحكمة التقدٌر حول صحة السند
(صك-وصل امانة))1(.
ونعتقد انه هذه الجرٌمة اذا ما ثبتت فعال فهً تكون بمثابة االقرار بصٌغة الكتابة على
المتهم اضافة الى الجرائم المتشابهة له.كما ان المشرع العراقً المدنً كان واضحا فً بٌان
مفهوم الدلٌل الكتابً والتعرٌف به بعكس االقرار عدا انواعه وخٌر ما فعل المشرع العراقً
فً هذا الجانب من الدقة والوضوح سواء بصرٌح نص المادة للسند الرسمً او بمضمون
نص المادة للسند العادي.
وٌتمٌز االقرار عن القرائن االخرى والقرائن القضائٌة كدلٌل اثبات بأن القرائن القانونٌة هً
استنباط المشرع مدنٌا كان او جزائٌا لقاعدة خاصة ألمر غٌر ثابت من امر ثابت وتكون
عامة ومجردة,اما القرائن القضائٌة فهً استنباط قاضً محكمة الموضوع أمرا ٌفٌد فً
حسم الدعوى وٌكون دلٌل اثبات من امر ثابت لدٌه نفس الدعوى وهذا ماٌمكن معرفته من
خالل مراجعة نصوص المواد الخاصة بتنظٌم موضوع القرائن القانونٌة والقضائٌة من
قانون االثبات)2(.
ونرى فً هذا المجال ان المشرع العراقً كان موفقا ببٌان مفهوم ومعنى القرائن القانونٌة
والقضائٌة بما ٌفٌد لدقة فً ازالة الغموض وحسم موضوع الدعوى,وبالرغم من كونها ادلة
اثبات اال انهما ٌختلفان من حٌث المعنى عن االقرار فهما من اختصاص المشرع والقاضً
ولٌس المعترف او المقر.
اما الٌمٌن والمعاٌنة والخبرة فانها تتمٌز عن االقرار بأن الٌمٌن هو القسم الذي ٌوجه الى
الخصم فً الدعوى او الشاهد بصٌغة معٌنة تساعد فً حسم الدعوى ومعرفة الحقٌقة فهً
دلٌل مساعد وله اهمٌته للحصول على االقرار من الخصم او الشاهد فً المسائل المدنٌة
والشاهد فً المسائل الجزائٌة للحصول على اقرار المتهم واعترافه لتحقٌق العدالة.
(.)1انظر نص المادة(
1969المعدل.

)459ونص المادة( )453من قانون العقوبات رقم(
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(.)2انظر نص المادة()98ونص المادة()102من قانون االثبات رقم()107لسنة  1979المعدل.
انظر نص المادة( )100من قانون االثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة المصري رقم()25لسنة.1968
-سمٌر عبد السٌد/النظرٌة العامة للقانون/االسكندرٌة/1974/ص.387

والمعاٌنة هً انتقال الجهة القضائٌة الى اي مكان تراه مناسبا وضروري لكشف الحقٌقة او
نقل المتنازع علٌه واحضاره امامها لمعاٌنته تحقٌقا للعدالة وهً دلٌل اثبات ٌرد على
االحوال واالشخاص على حد سواء.
والخبرة هً اختٌار المحكمة او الجهة القضائٌة لشخص معٌن له تجارب وخبرة فً مجال
معٌن حسب موضوع النزاع الذي ترد علٌه الخبرة(فنٌة-صحٌة-صناعٌة....الخ) وبشروط
معٌنة قانونا وتساعد على حسم النزاع مدنٌا وجزائٌا بما ٌكفل تحقٌق العدالة)1(.
وتجدر المالحظة فً هذا الصدد الى ان التشرٌع المدنً العراقً وأخص منه قانون االثبات
لم ٌرد فٌه تعرٌف او معنى للٌمٌن كدلٌل اثبات كذلك الحال لم ٌرد فٌه صٌغة هذا القسم او
الٌمٌن كما ان التشرٌع الجنائً العراقً لم ٌرد فٌه اٌظا تعرٌف او معنى للٌمٌن وفً كل ذلك
مأخذ قصور فً كال التشرٌعٌن من هذا الجانب اضافة الى ذلك نجد ان المعاٌنة لم ٌرد ذكر
لتوضٌح معناها فً قانون االثبات ضمن سٌاق نصوص القانون وهذا ما ٌجعل المشرع
مقصرا فً هذا الجانب كذلك الحال فً التشرٌع الجنائً,واخٌرا ولٌس اخرا نشٌر الى ان
الخبرة ورد ذكرها فً كال التشرٌعٌٌن من دون االشارة ألي معنى او تعرٌف لها كما هو
الحال فً مسائل مدنٌة و جزائٌة مقارنة فنرى ضرورة مراجعة لهذا القصور والتباٌن فً
التشرٌع المدنً و الجزائً.

(.)1انظر نصوص المواد ( )108الى (  )124فٌما ٌتعلق بالٌمٌن ونصوص المواد (  )125الى
( )131الخاصة بالمعاٌنة ونصوص المواد (  )132الى (  )146التً تنظم موضوع الخبرة من
قانون االثبات رقم ( )107لسنة  1979المعدل.
سلٌمان مرقس/طرق االثبات/معهد البحوث والدراسات العربٌة/الجزءالثانً/القاهرة/1970/ص .113
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مالك جابر حمٌد  /حجٌة الٌمٌن فً الدعوى المدنٌة/رسالة ماجستٌر/جامعة بغداد/كلٌةالقانون/1988/ص.14-13
حسٌن المؤمن  /نظرٌة االثبات  /الجزء الرابع  /القرائن وحجٌة االمام والكشف والخبرة/بٌروت/1977/ص.275

المطلب الثالث/تحدٌد أثر االقرار او االعتراف فً التشرٌع المدنً والجزائً.
ٌقصد بأثر االقرار هو النتائج التً تترتب على المقر او المعترف بعد اقراره بالحق الذي
بذمته بنفسه ومافً ذلك من طبٌعة قانونٌة نتٌجة هذا التصرف من قبل الخصم او المتهم
مدنٌا وجزائٌا.فً المسائل المدنٌة نجد ان االقرار فً قانون االثبات هو حجة قاصرة على
المقر دون غٌره وعلى من ٌخلفه خالفه عامة او خاصة بحدود الحق الذي انتقل الى الخلف
الخاص وهو فً ذات الوقت حجة قاطعة على المقر اذ ٌجب ان ٌلتزم به وال ٌجوز
الرجوع عنه واال فترد دعواه المقامة امام المحكمة )1(.اما فً المسائل فً المسائل الجزائٌة
فنجد ان االقرار له حجة قاصرة على المقر او المعترف اٌضا دون غٌره كما هو الحال فً
المسائل المدنٌة فٌنصرف أثره الى المتهم فقط دون غٌره من المتهمٌن فٌكون اقراره خاص
به فقط ولكن لٌس له حجة قاطعة فهو ال ٌلزم بأقراره اذ ٌمكن له انكاره او العدول عنه اال
اذا كان الدلٌل الوحٌد فً الدعوى او تأٌٌد بأدلة اخرى وتقتنع به المحكمة,وبعبارة ثانٌة ان
االقرار فً المسائل الجزائٌة ٌخلو من قوة قاطعة فال ٌلتزم به المعترف او المحكمة او
الجهة التحقٌقة وتبقى خاضع لسلطة محكمة الموضوع التقدٌرٌة سواء كان اٌجابً ام سلبً
فً التأثٌر بمصلحة المتهم)2(.

(.)1انظر نص المادة()67ونص المادة()68من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل
-احمد نشأت/رسالة االثبات/الجزء الثانً/القاهرة/1974/ص.35
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محمود جمال الدٌن/الوجٌز فً النظرٌة العامة فً القانون المدنًالمصري/القاهرة/1978/ص .1126
(.)2محمد ظاهر معروف/المبادئ االولٌة فً اصول االجراءات الجنائٌة/الجزء
االول/بغداد/1972/ص.182
انظر نصوص المواد (  )213-218-217من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة1971المعدل.

اضافة الى ذلك فقد صدرت العدٌد من القرارات القضائٌة التً تؤٌد خضوع اقرار المتهم
للسلطة التقدٌرٌة بمحكمة الموضوع)3(.
من حٌث شروط صحة صدوره من المقر ومدى االخذٌه اوعدم ذلك اذا ما اعترف المتهم
حسب قناعته المحكمة.وعلى اساس ماتقدم ٌعتبر االقرار فً المسائل المدنٌة حجة قاصرة
وقاطعة على المقر بداللة نص القانون والفقه القانونً ولكنه الٌعتبر فً المسائل الجزائٌة
حجة قاطعة على المقر اوالمعترف وانما قاصرة فقط وٌتأٌد ذلك بخضوعه للسلطة التقدٌرٌة
لمحكمة الموضوع بداللة نصوص المواد القانونٌة والقرارات القضائٌة
ونعتقد اضافة لذلك ان خضوع االقرار او االعتراف فً المسائل الجزائٌة لتقدٌر محكمة
الموضوع هو امر صائب وذلك بأعتباره له حجة قاصرة دون ان ٌكون له حجة قاطعة
بالنظر لخطورة المسؤولٌة الجزائٌة وعواقبها الشدٌدة من حٌث االثر على شخص المعترف
اوالمقر مع التذكٌر بخطورة الجزاء الواجب تطبٌقه استنادا لخطورة وجسامة الفعل المجرم
مقارنة بالمسؤولٌة المدنٌة االقل تأثٌر وخطورة على شخص الخصم المقر
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(.)3علً السماك/الموسوعة الجنائٌة  /القضاء الجنائً العراقً  /ط / 2مطبعة الجاحظ  /بغداد /
 / 1990ص 499الى  454و ص  458الى ص 460

المبحث الثانً/كٌفٌة تحدٌد الصفة القانونٌة لالقرار او االعتراف.
من المعروف ان االقرار سواء فً المسائل المدنٌة او الجزائٌة هو عمل اخباري من جانب
المقر ٌكشف فٌه الحقٌقة لحسم النزاع وهو تصرف انفرادي خاص بالمقر وحده وفقا الرادته
وٌصدر عن قصد اي توفر نٌة االعتراف واالقرار من جانب المقر وٌنصب االقرار عادة
على وقائع مؤثرة فً الدعوى ولٌس خارج نطاقها وٌقتصر على صاحبه وحجة قاطعة علٌه
دون المسائل الجزائٌة حٌث ٌكون االقرار خاضع لسلطة المحكمة التقدٌرٌة)1(.
وبعد ان بٌنا معنى االقرار وماٌمٌزه عن غٌره من ادلة االثبات االخرى وماهٌة وطبٌعة
االقرار قد ٌثور التساؤل التالً:متى ٌتخذ االقرار صفته القانونٌة لٌكون صحٌح من الناحٌة
القانونٌة وٌؤثر فً تحدٌد المسؤولٌة المدنٌة والجزائٌة؟
ولالجابة على هذا التساؤل البد من بٌان انواع االقرار او االعتراف وهذا ماتضمنه المطلب
االول من هذا المبحث,كذلك نجد ضرورة االشارة الى شروط صحة االقرار وما حدده
القانون من شرعٌة لالقرار لٌكون منتج ومؤثر فً تحدٌد المسؤولٌتٌن المدنٌة والجزائٌة
وهذا هو محور المطلب الثانً,وألكتمال صورة الجواب الوافً للتساؤل ٌستلزم ذلك
توضٌح الهم االجراءات الواجب اتباعها بعد الحصول على االقرار اواالعتراف من قبل
الخصم او المتهم والذي نجسده فً المطلب الثالث من مبحثنا هذا.
المطلب االول/أنواع االقرار او االعتراف كدلٌل لالثبات المدنً والجزائً.
بالرجوع الى النصوص القانونٌة التً نظم فٌها المشرع المدنً والجزائً االقرار وعند
االطالع على ما اشار الٌه الفقه القانونً نجد ان االقرار او االعتراف ٌنقسم الى)2(:
أوال:الجهة التً ٌتم االعتراف امامها:
ٌنقسم االعتراف او االقرار من حٌث الجهة التً ٌتم االعتراف امامها الى اعتراف قضائً
وهو الذي ٌحصل اما الجهة القضائٌة اي محكمة الموضوع او قاضً الموضوع,وقد ٌكون
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االعتراف او االقرار غٌر قضائً اي خارج مجلس القضاء والذي ٌخضع للسلطة التقدٌرٌة
لمحكمة الموضوع وٌمكن اثباته بكافة وسائل االثبات.
(.)1عصمت عبد المجٌد بكر/المصدر السابق/ص 148الى 155
(.)2انظر نصوص المواد ( )219-218-217-213-128-127من قانون اصول المحاكمات
الجزائٌة رقم()23لسنة1971المعدل.
انظر نصوص المواد()70-59من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل.عصمت عبد المجٌد بكر/المصدر السابق/ص 163الى .167-مجلة القضاء/المصدر السابق/ص 122الى .123

ثانٌا/شكلٌة االقرار او االعتراف:
من حٌث شكل االقرار او االعتراف نالحظ ان االقرار قد ٌكون شفهٌا او لفظٌا وقد ٌكون
بالكتابة او تحرٌرٌا وقد ٌكون حتى باالشارة بما ٌفٌد الكشف عن الحقٌقة لحسم النزاع فً
الدعوى المعروضة امام محكمة الموضوع.
ونعتقد فً هذا المجال ان قانون االثبات كان اكثر وضوح فً بٌان انواع االقرار وبشكل
دقٌق( )1ولٌس على ما هو الحال علٌه فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة اذ ان انواع
االقرار ٌمكن وبشكل غٌر دقٌق استنتاجها من مضمون نصوص مواد االقرار ولم تكن
واضحة فً صربح المواد القانونٌة فٌه مثل قانون االثبات,لذلك نجد ضرورة الى مراجعة
هذه النصوص الجزائٌة وتعدٌلها لتكون اكثر دقة ووضوح فً بٌان انواع االقرار,اضافة
لذلك فأن القانون الجزائً المذكور قد حسم وبشكل قاطع بأنه الٌمكن االخذ باالقرار فً غٌر
االحوال المنصوص علٌها فً المادة( )217ضمن فقرتها(ب)فً حٌن نجد ان التطبٌقات
العملٌة تشٌر الى خضوع االقرار غٌر القضائً لتقدٌر محكمة الموضوع فنجد ضرورة الى
اعادة النظر فً نص المادة المذكورة لالبتعاد عن التناقض,فكٌف ال ٌمكن االخذ به اذا تم
خارج مجلس القضاء وكان الدلٌل الوحٌد فً الدعوى وتأٌٌد بأدلة اخرى وقد سمح المشرع
الجزائً بتقدٌره من جانب محكمة الموضوع فً احوال اخرى.
المطلب الثانً/الشروط القانونٌة الواجب توفرها لصحة االقرار او االعتراف
لكً ٌكون االقرار او االعتراف قانونً وشرعً مقبول من قبل محكمة الموضوع وسواء
كان ذلك فً نزاعات مدنٌة او جزائٌة البد من توفر شروط معٌنة ومحددة قانونا ٌمكن ان
نستنتجها من مضمون وصراحة نصوص المواد التً تناولت بالتنظٌم موضوع االقرار فً
قانونً االثبات واصول المحاكمات الجزائٌة والفقه القانونً.ان شروط االقرار او االعتراف
ٌمكن تصنٌفها الى عدة انواع حسب تعلقها بجوانب االقرار او االعتراف فمنها ما ٌتعلق
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باالقرار نفسه ومنها ما له عالقه بالجهة المقر او المعترف امامها ومنها ما له تماس
بشخصٌة المقر او المعترف نفسه وهذا ما سنحاول تفصٌله وتوضٌحه بالشروط التالٌه:
()1انظر نص المادة ()67من قانون االثبات رقم()107لسنة 1979المعدل.

أوال:من حٌث الجهة التً ٌصدر او ٌتم االعتراف امامها:
أن مراجعة نصوص القانون المدنً والجزائً تبٌن ان االقرار كشرط لصحة البد ان ٌكون
امام مجلس القضاء او امام جهة قضائٌة اما االعتراف غٌر القضائً الذي الٌتم امام جهة
قضائٌة او خارج مجلس القضاء فهو قاطع فً كل االحوال الى السلطه التقدٌرٌة لمحكمة
الموضوع(.)1
ثانٌا:من حٌث المعلومات ولشًء المقر به او المعترف به:
ٌشترط فً المقر به او المعترف به ان ٌكون واضح ومعلوم او قابال للتعٌٌن وغٌر
مجهول(.,)2وبعبارة ثانٌة البد ان ٌكون االقرار واضح وصرٌح وال لبس فٌه او غموض
او تناقض وعلى المحكمة ان تزٌل التناقض ان وجد بما ٌساعد فً كشف الحقٌقة حتى ٌكون
االقرار قانونً)3(.اضافة الى ذلك ان الٌكذب ظاهر الحال االقرار او ال ٌتناقض مع بقٌة
االدلة االخرى بما ٌفٌد عدم االخذ به(.)4
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()1انظر المواد ()70-59من قانون االثبات رقم ( )107لسنة  1979المعدل.
انظر نصوص المواد ( )128-213-217من قانون اصول المحاكمات الجزائٌةرقم()23لسنة  1979المعدل.
()2انظر نص المادة ()63من قانون االثبات رقم()107لسنة  1979المعدل.
()3راجع نص المادة ()64من قانون االثبات رقم()107لسنة 1979المعدل.
مجلة القضاء  ,المصدر السابق  ,ص.129علً السماك  ,المصدر السابق  ,ص.446()4انظر نص المادة ( )213من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة 1971
المعدل
انظر نص المادة ()64من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل.ثالثا:من حٌث الشروط المتعلقه بشخص المقر او المعترف نفسه:
ٌشترط فً المقر او المعترف حتى ٌؤخذ بأقراره او اعترافه وٌكون االقرار قانونً ان
ٌكون كامل االهلٌة ومدرك وعاقل وممٌز ألقواله,فال ٌكون صغٌرا او مجنون او معتوه وال
ولً وال وصً او قٌم فٌما عدا الصغٌر الممٌز المأذون فٌكون حكم اقراره او اعترافه حكم
كامل االهلٌة وهذا بعكس المقر او المعترف له الذي ال ٌشترط به ان ٌكون عاقل او كامل
االهلٌة والٌتوقف االقرار على قبول المقر عادة( )1وهذا فً المسائل المدنٌة,اما فً المسائل
الجزائٌة فٌجب ان ٌكون المقر او المعترف قد اتم السن القانونً للمسائلةالجزائٌة كحد أدنى
وهو()9سنوات فهذه هً االهلٌة الالزمة لمسائلة الشخص جزائٌا()2على ان ٌتحقق القاضً
المختص من عمر الشخص المسؤول جزائٌا من خالل هوٌته او اي مستند ٌثبت فٌها عمره
او بالفحص الطبً وبما الٌتناقض مع ظاهر الحال,فأذا ظهر ان الشخص المعترف او المقر
دون سن التاسعة من عمره فٌكون صغٌر غٌر مسؤول جزائٌا النه غٌر مدرك لتصرفاته او
افعاله,واذا كان المعترف او المقر قد اتم سن المسائلة الجزائٌة اي اكمل سن التاسعة من
عمره البد ان ٌكون عاقل ومدرك وغٌر مجنون او مصاب بعاهة فً عقله حتى ٌؤخذ
بأقراره اضافة الى تمام سنه القانونً الذي ٌجعله مسؤول جزائٌا او اقلها عاقل
وممٌز( )3وعلى اساس ماتقدم نالحظ ان االقرار القانونً الصحٌح من جانب شخص
المعترف او المقر البد ان ٌكون من شخص كامل االهلٌة مدنٌا او جزائٌا وعلى هذا النحو
الذي فصلناه سالفا وفً كل االحوال ان الٌكون مجنون او مصاب بعاهة فً عقله حتى وان
كان قد اكمل السن القانونً لمسائلته مدنٌا او جزائٌا واضافة الى ذلك نرى ان المشرع
المدنً فً قانون االثبات كان اكثر دقة ووضوح فً بٌان اهلٌة المقر او المعترف على
خالف ماهو علٌه فً التشرٌع الجنائً ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائٌة الذي لم
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ٌحدد بشكل واضح ودقٌق لهلٌة المقر او المعترف فكان االجدر به ان ٌكون اكثر صراحة
ودقة فً بٌان االهلٌة فً مجال االعتراف او االقرار فً المسائل الجزائٌة.
()1انظر نصوص المواد()65-62-61-60من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل
عصمت عبدالمجٌد بكر,المصدر السابق,ص.156()2انظر نص المادة()47من قانون رعاٌة االحداث رقم()76لسنة1983المعدل.
()3انظر نص المادة ()4-3من قانون رعاٌة االحداث رقم()76لسنة1983المعدل.
انظر نص المادة ()60من قانون العقوبات رقم( )111لسنة1969المعدل.محمد عطٌة راغب,النظرٌة العامة لالثبات فً التشرٌع الجنائً العربً المقارن,القاهرة,1960,ص.215
رابعا:من حٌث تجزئة االقرار والرجوع عنه ووسائل الحصول علٌه:
ٌشترط فً االقرار من حٌث المبدأ العام ان ٌكون واحدا ومع ذلك فأنه فً المسائل المدنٌة
والجزائٌة ٌجوز تجزئة االقرار ان ٌكون منصبا عل وقائع متعددة من دون تأوٌل وخاصة
اذا كان هو الدلٌل الوحٌد فً الدعوى فٌؤخذ به ككل او جزء منه حسب وقائع الدعوى
وحسب ماتراه المحكمة منه صحٌح وتترك الباطل منه او ماٌكذبه ظاهر الحال او ٌتناقض
مع دلٌل أخر اقتنعت به المحكمة,وتجدر المالحظة الى انه فً المسائل الجزائٌة الٌجوز
تجزئة االعتراف طالما كان الدلٌل الوحٌد بالدعوى()1
اما بالنسبة لعدول او رجوع المقر او المعترف عن اقراره فنالحظ ان قانون االثبات كان
واضحا فً هذا المجال فنجد انه منع الرجوع الى االقرار,فأذا أقر الخصم بحق على نفسه
لمصلحة الغٌر فالٌجوز له العدول عنه او الرجوع عن المعلومات التً ادلى بها امام
المحكمة,وهذا ما بٌناه اٌظا فً توضٌح طبٌعة االقرار على انه حجة قاطعة على صاحبه فً
المسائل الجزائٌة ٌجوز الرجوع العدول عنه وٌبقى خاضع للسلطة التقدٌرٌة لمحكمة
الموضوع(.)2
ونرى فً ذلك ان اتجاه المشرع الجنائً فً جواز عدول المتهم عن اقراره وخضوعه الى
السلطه التقدٌرٌة لمحكمة الموضوع كان موفقا فً ذلك الن االقرار او االعتراف قد ٌكون
اخذ من المقر بوسائل غٌر مشروعه خالل مرحلة التحقٌق بخالف المسائل المدنٌة التً ال
تتطلب اجراءات صارمة ومؤثره على حٌاة المتهم او الخصم للحصول على اقراره او
اعترافه.وفٌما ٌتعلق بوسائل أخذ االقرار او االعتراف والحصول والحصول علٌه فنالحظ
ان الخطورة فً ذلك تنصب بشكل واضح فً المسائل الجزائٌة دون المدنٌة,فأذا كان
االقرار فً المسائل المدنٌة ٌتطلب اجراءات بسٌطة قد ال تؤثر على حٌاة الخصم للحصول
على اقراره وبنفس الوقت ان تكون هذه االجراءات مشروعة قانونا خالل المحاكمة فأنه فً
77

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددد دد مجلددديالد/د2008

المسائل الجزائٌة نالحظ ان المشرع الجنائً قد أكد على عدم جواز استعمال الوسائل غٌر
المشروعة التً تؤثر على المتهم وبالتالً الحصول على اقراره
( )1انظر نص المادة()69من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدل.
انظر كذلك نص المادة( )219من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة1971المعدل.
()2راجع نص المادة()217من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة 1979
المعدل.
انظر نص المادة()68-67من قانون االثبات رقم()107لسنة1979المعدلسعٌد التكرٌتً  ,المصدر السابق  ,ص142فتحً والً  ,مبادئ قانون القضاء المدنً  ,القاهرة  , 1975 ,ص778كالتهدٌد او االٌذاء او االغراء او الوعد بشًء او االكراه او المخدرات او المسكرات
واالدوٌة والعقاقٌر الطبٌة التً تؤثر على المتهم عقلٌا او نفسٌا اال اذا كان هذا االقرار قد
ادى الى اكتشاف الحقٌقة او كان مطابق للواقع وتأٌد بأدلة اخرى فً الدعوى او انتفت
العالقة السببٌة بٌن الوسائل واالقرار ففً هذه الحالة سمح المشرع للمحكمة ان تأخذ
باالقرار(.)1
ونرى فً هذا المجال ان المشرع الجنائً العراقً قد منع الحصول على االعتراف او
االقرار من المتهم بوسائل غٌر مشروعة والتً ذكرناه سالفا اال انه سمح بها من جانب اخر
وبشروط معٌنة حددها قانونا وهً انقطاع الرابطة السببٌة بٌن الوسائل غٌر المشروعة
وبٌن االقرار او اذا اٌدت ادلة اخرى االقرار او ادى االقرار الى كشفه الحقٌقة وهذا فٌه
اجحاف لحق المتهم فكان من االجدر بالمشرع ان ٌمنع الوسائل غٌر المشروعة بشكل تام
من دون استثناء وال داعً لهذا التناقض ومع ذلك ٌبقى على محكمة الموضوع ان تقدر
صحة االعتراف اذا كان بوسائل غٌر مشروعة او مشروعة قانونا فالمحكمة اذن هً مركز
الثقل الحقٌقً فً الدعوى لكشف الحقائق والتناقض والتً ٌجب ان تكون دقٌقة وحاسمة فً
هذا المجال لتحقٌق العدالة.
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()1انظر نص المادة ( )218-127من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة
 1971المعدل .
-مجلة القضاء  ,المصدر السابق  ,ص 133الى .138

المطلب الثالث:بعض المبادئ القضائٌة المستخلصة من احكام المحاكم فً اعتماد االقرار
دلٌل لألثبات او عدم ذلك.
ذكرنا سالفا ان االقرار او االعتراف الصادر من المتهم ٌخضع عادة للسلطة التقدٌرٌة
لمحكمة الموضوع من حٌث صحته او عدم االخذ به لعدة اسباب منها ما ٌتعلق بشخص
المقر او المعترف او قد تتعلق بأدلة االثبات االخرى.
وعلى اساس ذلك فأننا نخصص هذا المطلب لذكر وتوضٌح بعض القرارات الصادرة من
محكمة التمٌٌز والمحاكم الجزائٌة التً تبٌن اهمٌة االعتراف فً تحدٌد المسؤولٌة وبشكل
خاص الجزائٌة دون المدنٌة ومدى االخذ به.
أوال:ان االعتراف ال ٌجوز تجزئته أو تأوٌله من قبل قاضً المحكمة وخاصة اذا كان الدلٌل
الوحٌد فً الدعوى,اما اذا تأٌد بأدلة اخرى فال مانع على المحكمة ان تأخذ ما هو متوافق
)219من قانون
ومطابق لواقع الحال وطرح ما عداه من تناقض,وهذا ما أٌدته المادة (
اصول المحاكمات الجزائٌة وقرار محكمة تمٌٌز العراق بالقرار المرقم(  )192-187هٌئة
عامة ثانٌة()977فً 1977\9\3والقرار التمٌٌزي رقم( \)2341ج\1970فً 1970\12\28
(.)1
ثانٌا :اذا كان االعترافالذي أدلى به المتهم امام قاضً المحكمة ٌطابق واقع الحال وال
ٌناقضه اي دلٌل أخر عادة ففً هذه الحالة ٌمكن اعتباره دلٌل كافً ألدانة المتهم,وهذا ما
أٌده قرار محكمة التمٌٌز المرقم(\)323عامة\\1976فً)2(.1971\11 \6
ثالثا :اذا كذب ظاهر الحال او ناقضت ادلة االثبات االخرى ما جاء بأعتراف المتهم او
اقراره فال ٌعتمد فً الدعوى كدلٌل اثبات وٌسقط منها وال ٌؤخذ به وهذا ما أٌده قرار
محكمة التمٌٌز المرقم(\)172جناٌات\\1976فً)3(.1976\4\12
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رابعاٌ:عتمد اقرار المتهم اذا كان هو الدلٌل الوحٌد فً الدعوى اذا لم ٌكذبه ظاهر الحال
واقتنعت به المحكمة وهو الدلٌل الوحٌد الذي لم ٌظهر معه اي دلٌل أخر عند نظر الدعوى
من المحكمة المختصة.وهذا ما أٌده قرار محكمة التمٌٌز المرقم( \)1193جناٌات\ \973فً
)4(.1984\9\23
خامسا:الٌؤخذ بعدول المتهم عن اقراره طالما تأٌد بأدلة اخرى كأستمارة التشرٌع لجنة
المجنً علٌه والكشف على محل الحادث اضافة ألدلة اخرى,وهذا ما أرٌده قرار محكمة
التمٌٌز رقم(\)559هٌئة عامة\1978فً )5(.1978\12\30
()1مجلة القضاء\العدد الثالث\السنة السادسة والعشرون\\1973ص.343
()2مجلة القضاء\العدد الرابع\السنة السادسة والعشرون\\1971ص.339
()3مجلة االحكام العدلٌة\العدد الثانً\السنة السابعة\\1976ص.238
( )4النشرة القضائٌة\العدد الثالث\السنة الرابعة\ص.321
()5مجلة االحكام العدلٌة\العدد الرابع\السنة التاسعة\\1978\1978ص.143
سادسا:ان اعتراف المتهم او اقراره هو قاصر علٌه فقط دون غٌره من المتهمٌن وهذا ما
تأٌد بقرار محكمة التمٌٌز رقم(\)238هٌئة عامة\ثانٌة\977فً)1(.1977\10\29
سابعا :فً حالة رجوع او عدول المتهم عن اقرار او اعترافه الذي ادلى به امام قاضً
التحقٌق عند محاكمته ولم ٌؤٌده اي دلٌل أخر قال ٌؤخذ بأقراره او اعترافه,وهذا ما اكده
قرار محكمةالتمٌٌز المرقم(\)2482جناٌات\974فً)2(.1975\11 \17
ثامنا:الٌؤخذ بعدول المتهم ورجوعه عن اقراره طالما ادلى به من دون ان ٌؤخذ به بوسائل
غٌر مشروعة امام المحقق او قاضً التحقٌق.وهذا ما اكده قرار محمكة التمٌٌز
رقم(\)1080تمٌزٌة ثانٌة\77فً)3(.1977\8\3
تاسعا:اذا اعترف المتهم وشرح ووضح وقائع الجرٌمة وبٌن عدم مسؤولٌته ولم ٌكذبه ظاهر
الحال بما الٌحقق مسؤولٌته فً ارتكابها ففً هذه الحالة ٌصدر حكم بعدم المسؤلٌة ,وهذا ما
أٌده قرار محكمة التمٌٌز المرقم(\)2037جناٌات\1971فً)4(.1971\9\14
عاشرا:اذا اعترف المتهم امام المأمور لمركز الشرطة فال ٌهدر وانما ٌؤخذ به النه بمنزلة
المحقق وهذا ماقضت به المادة( )50من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة واٌده قرار
محكمة التمٌٌز المرقم(\)456جناٌات\\76فً)5(.1976\10\23
وبناءا على ماتقدم ذكره من مبادئ قضائٌة لمحكمة التمٌٌز نجد ان االقرار او االعتراف قد
ٌؤخذ به وخاصة اذا تأٌد بأدلة اخرى او كان الدلٌل الوحٌد فً الدعوى ولم ٌكذبه ظاهر
الحال وقد ال ٌؤخذ به اذا تم انتزاعه بوسائل غٌر مشروعة او كذبه ظاهر الحال اوثبت عدم
حجته بأدلة اخرى والعبرة لرجوع المتهم عنه اذا تأٌد بأدلة اثبات الى جانبه وقد ٌؤخذ
برجوعه اذا ثبت عدم صحته او ناقضته ادلة اخرى وٌبقى االقرار او االعتراف فً كل
االحوال خاضع لسلطة محكمة الموضوع التقدٌرٌة وتخضع احكام االخٌرة لرقابة محكمة
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التمٌٌز بأعتباره سلطة رقابٌة اعلى منها والتً ٌمكن االستناد ألحكامها فً فهم وتوضٌح
االقرار بما ٌخدم تحقٌق العدالة.

()1مجلة الحقوقً\العدد الثالث والرابع\السنة الحادي عشرة\\1979ص.160
()2مجلة االحكام العدلٌة\العدد الرابع\السنة العاشرة\\1975ص.187
()3مجلة االحكام العدلٌة\العدد الثالث والرابع\السنة الثامنة\\1977ص.288
( )4النشرة القضائٌة\العدد الثالث\السنة الثانٌة\\1973ص.129
()5مجلة االحكام العدلٌة\العدد الرابع\السنة السابعة\\1976ص .311
الخاتمة
وفً الختام ال بد من بٌان أهم النتائج التً توصلنا إلٌها فً بحثنا المتواضع هذا فً مجال
اإلثبات بشكل عام وعن اإلقرار أو االعتراف بشكل خاص كدلٌل من أداة اإلثبات فً كل
من المسؤولٌة المدنٌة أو الجزائٌة  ،كذلك نشٌر إلى أهم التوصٌات التً نراها أو نعتقد بأنها
مفٌدة من الناحٌة العلمٌة والعملٌة فً مجال اإلثبات.
أوال :النتائج :
 . 1إن اإلقرار كان والزال هو سٌد األدلة فً المسائل المدنٌة والجزائٌة فهو إخبار
الشخص بمعلومات بنفسه على نفسه بما ٌفٌد إثبات حق للغٌر مهما كانت المسؤولٌة
التً ٌتحملها باعترافه أو إقراره سواء كانت مدنٌة أو جزائٌة  ،كما إن كل من
التشرٌعٌٌن المدنً ( قانون المرافعات المدنً – قانون اإلثبات ) و الجزائً ( قانون
أصول المحاكمات الجزائٌة – قانون العقوبات ) لم ٌحدد فٌهما معنى اإلقرار سواء
لغوٌا أو قانونٌا وفً ذلك نعتقد وجود قصور فً كال التشرٌعٌٌن بما ٌدفع البعض
إلى عدم اعتبار اإلقرار نفس االغتراف مع وجود التضارب فً األفكار واآلراء
عند تحدٌد المسؤولٌة المدنٌة والجزائٌة .
 . 2إن موضوع اإلقرار ٌختلف عن موضوع أدلة اإلثبات األخرى فٌتمٌز عن الشهادة
أنها تصدر وتتضمن معلومات من شخص غٌر المتهم إما اإلقرار فهو ٌصدر من
المتهم نفسه وٌختلف عن االستجواب بان االستجواب مرحلة سابقة لإلقرار أو
االعتراف إما الدلٌل الكتابً فهو الذي ٌتضمن فً ألفاظه حق لصاحبه أو للغٌر
وهو دلٌل غٌر قاطع قابل إلثبات العكس ولٌس كما هو الحال فً اإلقرار أو
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االعتراف فهو دلٌل قاطع وصحته على صاحبه وخاصة الدلٌل الكتابً العادي دوره
الرسمً كما إن مفهوم الدلٌل الكتابً وبٌان معناه كان واضح فً التشرٌع المدنً
بعكس اإلقرار أو االعتراف  ،وٌختلف اإلقرار عن القرائن القضائٌة والقانونٌة
بأنها استنباط للحجج خاصة بالمشروع أو المحكمة وال تخص المعترف ومعناها
كان واضح فً التشرٌع بعكس اإلقرار  ،إما عن اختالف اإلقرار أو االعتراف عن
الٌمٌن والخبرة ولمعاٌنة فهً تختلف فً موضوعها عن اإلقرار ولها حجٌة غٌر
قاطعة فهً أدلة إثبات مساعدة فً تحدٌد المسؤولٌة المدنٌة أو الجزائٌة إضافة
الختالفات وفوارق ملموسة أخرى .
 . 3إن اإلقرار أو االعتراف فً المسائل المدنٌة أو الجزائٌة هو حجة قاصرة على
المقر وحده دون غٌره إال إن حجة قاطعه على صاحبه فً المسائل المدنٌة وغٌر
قاطعه فً المسائل الجزائٌة وٌمكن العدول عنه  ،إضافة إلى ذلك فان اإلقرار أو
االعتراف له عدة أنواع فهما ما هو قضائٌا وغٌر قضائٌا وٌخضع فً ذلك لسلطة
المحكمة التقدٌرٌة ومنه ما هو شفهً أو كتابة أو باإلشارة بما ٌخدم فً كشف
الحقٌقة وان قانون اإلثبات كان أكثر وضوح من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة
فً توضٌح أنواع اإلقرار أو االعتراف  ،وان االعتراف أو اإلقرار له شروط البد
من توفرها قانونا وقضائٌا لٌكون مقبول ومعترف به منها ما ٌتعلق بالجهة التً ٌتم
إمامها ومنها ما ٌتعلق بمضمون اإلقرار أو االعتراف ومنها ما ٌتعلق بالمعترف أو
المقر نفسه ومنها ما ٌتعلق بتجزئة اإلقرار أو العدول عنه وما فً ذلك من قرارات
قضائٌة تمت اإلشارة إلٌها فً سبٌل بٌان أهمٌة اإلقرار أو االعتراف فً تحدٌد
المسؤولٌة الجزائٌة والمدنٌة وضرورة توفٌر شروطه وأنواعه لألخذ به واثر ذلك
عن األخذ به كدلٌل إثبات إضافة ألدلة اإلثبات األخرى لقدٌر مسؤولٌة المتهم أو
الخصم فً الدعوى .
ثانيا :التوصيات:
 . 1نرى ضرورة االهتمام بموضوع اإلقرار أو االعتراف بشكل أدق وأكثر فاعلٌة من
الناحٌة العلمٌة والعملٌة فً بٌان مفهوم ومعنى واضح لإلقرار أو االعتراف فً كل
من التشرٌعٌٌن الجنائً والمدنً مع االبتعاد عن التركٌز على وجود تمٌٌز ال
ضرورة له بٌن اإلقرار واالعتراف مدنٌا أو جزائٌا فكالهما نفس المعنى مع بعض
الفوارق على جوانب عملٌة للتخلص من التناقضات وتضارب األفكار فكالهما سٌد
األدلة مع أدلة اإلثبات األخرى مدنٌا وجزائٌا .
 . 2بالرغم من صحة اتجاه المشروع الجنائً وصوابه باعتبار إن اإلقرار أو االعتراف
ٌمكن العدول عنه أو قابل إلثبات العكس وخاضع لحكمة الموضوع فً تقدٌر صحته
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ألنه حجة غٌر قاطعة على صاحبه فً المسائل الجزائٌة لخطورتها على عكس
المسائل المدنٌة التً ٌكون فٌها اإلقرار حجة قاطعة على صاحبه  ،إال إننا نرى من
األفضل اعتباره حجة قاطعة على صاحبه كما فً المسائل المدنٌة من ناحٌتٌن
األولى هً إن اإلقرار حتى ٌكون صحٌح ومقبول قانونا وقضائا ال إن ٌصدر من
شخص عاقل وكامل األهلٌة من دون أي تأثٌر أو ضغط للحصول على المعلومات
إال إذا كان أساسا لكشف الحقٌقة ومحكمة الموضوع هً التً تقدر صحته أو عدم
ذلك فً أي مرحلة من مراحل الحصول علٌه فإذا كان قد صدر من شخص عاقل
ممٌز ألقواله ومدرك لخطورة مسؤولٌته فال نجد مانع فً عدم العدول عن أقواله
ومن ناحٌة ثانٌة إن نتائج واثأر الجرٌمة المعترف بها ومسؤولٌة المتهم الجزائٌة قد
أصبحت واضحة للمتهم نفسه بعد اعترافه أو إقراره أو خالل هذه المرحلة أو الفترة
وقد كان مقدرا لمدى خطورة أقواله وهو مدرك وعاقل لما ٌعترف به وما تسبب به
فعل وجرٌمة المتهم تجاه المجنً علٌه أو الغٌر وما لحق به من ضرر من جراء
تصرفه المحرم من الناحٌة القانونٌة فال نجد ضرورة بالسماح له قانونا للعدول عن
أقواله التً أخذت منه بطرٌقة مشروعة وقانونٌة وكان مدرك ألقواله فالعدول قد
ٌستخدم حجة قانونٌة وٌبقى صرٌح بالقانون للتمسك به وتأخٌر حسم الدعوى
والتهرب من المسؤولٌة فٌجب النظر والحالة هذه إلى عدم عرقلة عمل القضاء
والجهات التحقٌقٌة وحق المجنً علٌه وما لحق من ضرر فً هذا الجانب وعدم
التركٌز على حق المتهم فقط الذي قد ٌثبت إدانته فهال عن الجرٌمة التً ارتكبها إال
إذا كانت طرٌقة انتزاع هذا االعتراف بطرٌقة غٌر مشروعة أو بضغط مادي
ومعنوي على المتهم .
 . 3نرى ضرورة اهتمام المشروع الجنائً ببٌان أنواع وشروط االعتراف أو اإلقرار
فً إعادة صٌاغة نصوص المواد التً تنظم اإلقرار أو االعتراف كما هو الحال فً
التشرٌع المدنً وخاصة قانون اإلثبات األكثر تفصٌال ووضوحا فً هذا الجانب.
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