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 عبء االثبات يف البنيان القانوني للجرمية

 م. م. زينب أمحد حممد القدو                                                                       
 مدرس القانون اجلنائي املساعد                                                                       

 كلية الزراعة والغابات /جامعة املوصل                                                                   
 

 :املقدمـة
إن الغاية األساسية التي تهدف  إليهدا اعا دف اات داج الي دا ي ودي الع دع  
إلدددل القةيةدددة العاايدددة التدددي لدددن تتدددلتل إال بدددن ادددم  اليب يدددة االت اتيدددة البتبت دددة  دددي 

الي ا ي عتةفيبه ل ةضاء ليةع  ك بته   ل أساسه إبا  اافا ة أع ال قث  ن الفلي  
ال دددةاءي عييدددف وددد ا الدددفلي  العسدددي ة التةفيةيدددة التدددي يبددداة    يهدددا الةاضدددي الي دددا ي 
س طته  الفقص عالتبقيص الفايق لي   بن املها إلل التةفية الةدا ع ي ل يةيبدة 

 بن قيث اةتكا ها ع س تها إلل البتهم أع  ةاءته.
ن أيدد  إييدداف الضددبا اج ل بددتهم ودد   الضددبا اج بددا وددي إال تي يددة  ددن عبدد

 اعي الةا عن  ي تع ية القباية أل ةافوا عقةياتهم.
 ددددال لة إلددددل األوبيددددة ال الغددددة التددددي تقت هددددا اعا ددددف اات دددداج الي ددددا ي  ددددي 
ن  الع ع  إلل القةيةة  لك ألن الةدا عن عيدف بدن أيد  ال حدة عقبايدة ب دالقهم عا 

ليةا يددة وددي قبايددة الب ددالع البحددةع ة. عييت ددة تيةيدد  اليةيبددة غايددة ال  ددعص ا
 ي   م اايةام بن أحف األبعة تيةيفًا علم يعةف اا عن اليةع اج حل ه  ي  لك حلن 
بيلم التحةيياج الي ا ية تيةيفًا ل يةيبة  اات   الفةه  ي تيةيفهدا كبدا اات د   دي 

غيددة بحددةعاد  ددافة  ددن إةافي  أةكا هددا إال إ ددهك يبكددن تيةيدد  اليةيبددة  ل هددا   يدد 
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د (2)د عبن تم تةعم اليةيبة   ل تمتة أةكان(1)آتبةد يةةة لها الةا عن يزاءًا ي ا يًا 
ةكدددن بدددافل يتبتددد   تمتدددة   ا دددةد  يددد  أع ابت ددداا   دددهك عال تييدددة اايةابيدددة التدددي 
تةت دددج   دددل وددد ا الفيددد  ع مادددة السددد  ية  دددين الفيددد  عال تييدددة عةكدددن بي دددعل اعابددده 

ةاك عاالاتياة عةكن حة ي يتقةق  اضعا الفيد  لد ص  يةبده ع دفم اضدع ه ااف
 لس ب  تيية.

عبددن تددم تةكددز إت دداج اليةيبددة   ددل إت دداج األةكددان التمتددة لهددا بددن  اقيددة 
د اسددت افًا إلددل  لددك ل قددث أتددة ال ددةاءي  ددي إت دداج  عبسددلعلية البددتهم بددن  اقيددة أاددًة

 اليةيبة  ي الةا عن الي ا ي  ي تمتة ب اقث.
 الب قث األع : أتة ال ةاءي  ي إت اج الةكن البافل
 الب قث التا ي: أتة ال ةاءي  ي إت اج الةكن البي عل
 الب قث التالث: أتة ال ةاءي  ي إت اج الةكن ال حةل

 
 
 

                          

ي ددفل   ددف الب ددكد  البعسددع ة الي ا يددة د اليددزء التالددثد فاة إقيدداء التددةاث الية دديد  يددةعجد ( )
 .3د ص 1791

التة يددفل إلددل أن اليةيبددة الي ا يددةد تةددعم   ددل ةك ددين  ةددطد وبددا الددةكن البددافلد  وددب الفةدده ( )
عالةكن البي دعلد غيدة أن ود ا التق يد  لدم ي دق ا دعاًل لدفً الفةده الي دا ي القدفيثد إ  يدًة أن 
اليةيبددةد ال تدد هس  قسددب   ددل الددةكن البددافل عالددةكن البي ددعلد عا  بددا تتط ددب أيضددًا ةك ددًا 

  ي أع ةكن  فم البحةع ية.تالتًا وع الةكن الحة 
د ص 1793ي لدة: يسددة أ ددع   ديد  حددةا اددا عن اليةع داج د فاة ال هضددة الية يددةد الةدداوةيد 

222. 
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 املبحث األول
 أثر الرباءة يف إثبات الركن املادي

ت ددداج الدددةكن اسدددت افًا إلدددل اةي دددة  دددةاءي البدددتهمد يتيدددين   دددل ااف ددداء اليدددام إ
ن يت ج يبيع   ا ة د سعاء كا ج و   الي ا ة  ابة  البافل البكعن ل يةيبةد عا 

 أع اا ة.
   يه  ت اع   أتة ال ةاءي  ي إت اج الةكن البافل  ي بط  ين:

 البط ب األع : إت اج الةكن البافل  ي   ا ة  اليابة
 البط ب التا ي: إت اج الةكن البافل  ي   ا ة  الاا ة

 ب األول : إثبات الركن املادي يف عناصره العامةاملطل
الددةكن البددافل ل يةيبددة وددع بلهةوددا الادداةيي البي ددة  ددن ااةافي ا تبددةد 
عوع يةعم  ي  عةته الغال ة   ل الفي  ال ل ت ف   ه اليةيبدةد عال تييدة التدي تبتد  

 .(1)ا تفاء   ل القق ال ل يقبيه الةا عند ع ماة الس  ية  ي هبا
البدددافل أوبيدددة ك يدددةيد إ  ال عيدددعف ل يةيبدددة فعن عيدددعف د أل ددده لدددن  عل دددةكن

يكددعن تبددة ا تددفاء   ددل القةددعق أع الب ددالع التددي يقبيهددا الةددا عند عوددع ضددةعةل 
لقبايددة أبددن األ ددةاف عقةيدداتهمد إ  يكفدد  أال تقدداكبهم ل سدد طاج اليابددة إال   ددل بددا 

بدا يادت ص  دفة   ي فة   هم بن س عك بافل بقدفف. أل أال يقداكم اا سدان   دل
بن أ كاة أع  عاياد عا  با با ي زم أن تتيسف و   األ كاة  ي سد عك بدافل لده بلهدة 
ادداةيي يي ددة   هدداد إ  ال يت ددعة بياا ددة اا سددان   ددل بيددةف ال عايددا الكاب ددة  ددي 

                          

الةسدددم اليدددام د فاة ال هضدددة الية يدددةد الةددداوةيد  - عزيدددة   دددف السدددتاةد  حدددةا ادددا عن اليةع ددداج( )
 .242د ص1799
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 فسدددهد علدددم تادددة  إلدددل قيدددز العيدددعف  تدددل ل قةدددًا أع تسددد ب ضدددةةًا ل ب دددالع التدددي 
 .(1)يقبيها الةا عن

ييب الةيام  ه ا اات اجد قتل علدع كدان ال حداط اايةابدي بقد   علكن و 
اات اج س  يًا؟ إ  بن البيةع  أن الس عك اايةابدي كبدا ادف يكدعن إييا يدًا  د ده ادف 

 يكعن س  يًا أيضًا.
 ي ل س طة االتهام عالبف ي البف يد إت اج و ا الةكن أيًا بدا كا دج ط ييدة 

يددددام إت دددداج الددددةكن البددددافل ل يةيبددددة  ي ا ددددة  اليةيبددددةد إ  يتيددددين   ددددل ااف دددداء ال
عال تيية اليةبية التدي قدفتجد كبدا  –أع االبت اا  –يبييهاد  ي يه أن يت ج الفي  

  يه أن يت ج االةت اط الس  ي  ين الفي  عال تييةد عالبف ي البف ي   يه  عق  لك 
الةدا عن  إت اج عيعف الضةة. عي فع أن الةا عن الي ا ي يات    ي و ا ال دفف  دن

البف يد قيث أن  بء اات اج  دي البدعاف الي ا يدة يكدعن أكتدة فادةد أل ده ال يكفدي 
بيدددةف إت ددداج اةتكددداب  يددد  ضددداةد  ددد  ييدددب إت ددداج كددد  الي ا دددة التدددي تدددفا   دددي 

 .(2)التيةي  الةا ع ي ل يةيبة التي اةتك ج
 ال حددداط ااييدددا ي ودددع قةكدددة  ضدددعية إةافيدددةد ت دددفة  دددن الفا ددد د لددد لك 

 اء اليام إت اج ايابه  ه   القةكةد  ي يه بتًم إت اج   لن البتهم وع بدن   ل ااف
اام  الضغط   ل ز اف البسف  اطمق الة ا ة   ل البي ي   يهد أع ودع بدن 
اام  ف  السم  ي طيدام البي دي   يده  دي يةيبدة الةتد د ع دي يةيبدة السدةاة ييدب 

                          

الةسدددم اليدددام د فاة  -ن اليةع ددداجي لدددة  دددي وددد ا البي دددل: بقبدددعف  ييدددب قسددد يد  حدددةا ادددا ع ( )
 . 291د ص 1797ال هضة الية يةد الةاوةيد 

وملي   ف الم  أقبفد  ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د فةاسدة بةاة دة  دين الد لم اايةا يدة ( )
د فاة ال هضددة الية يددةد الةدداوةيد 2د م1المتي يددة عاأل ي ددع سكسددع ية عالحددةيية ااسددمبية د م

 .947خد ص  فعن تاةي
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ق اسددتيمًء تابددًاد ياةيدده بددن إت دداج أن البددتهم اددام  االسددتيمء   ددل الحدديء البسددةع 
 .(1)قيازي  اق هد عييي ه  ي ا ضة الساةق عتقج ت ة ه

ع ددي  لددك اددةةج بقكبددة التبييددز اليةاايددة أ دده يكفددي لإلت دداج أن تتليددف إ ددافي 
البحددتكي  حدداوفلد أقددفوبا حدداوف البددتهم يهددةب بددن بقدد  القددافث عي ددف  بسددف د 

ن البددتهم البدد كعة أط ددق عا اددة سددبع بددن البي ددي   يدده عوددع  ددي بقدد  القددافث أ
. ع ي اةاة آاة أكفج أن بيةف ط ية أ ا ع البتهم   دل زيدا  (2)الة اص   يه

الحددد اك البكسدددعة ال يكفدددي ات ددداج السدددةاةد بدددافام حدددهعف الدددف اا أيدددفعا  ل ددده لبددد  
 .(3)الزيا  ب فوحًا عبتسا ًم  ن كيفية إبكان الفاع  ب ه
كددان ال حدداط اايةابددي بقدد   كدد لك اات دداج عايددب   ددل ااف دداء اليددام عان

اات اج س  يًا.  بتًم   ل االتهام إت اج إوبا  البتهم  ي يةيبدة اتد  اطدل أع أ ً 
. أع إت ددداج االبت ددداا  غيدددة  ددد ة  دددن إغاتدددة ب هدددع   دددي كاةتدددة أع (4)غيدددة  بدددفل

بي دي   يده  دي يةيبددةد أع ابت داا البك د  اا ع دًا أع اتفااددًا  ة ايدة حداص  ددايزد 

                          

د 1ي لدددة  دددي  لدددك: أكدددةم  حدددلج إ دددةاويمد  الةعا دددف اليابدددة  دددي ادددا عن اليةع ددداج البةددداةن د ط( )
 .117د ص 1799بط ية الفتياند  غفافد 

د 4د  2د ال حةي الةضا يةد ا27/2/93 ي  92/ ي اياج/ 3333اةاة بقكبة التبييز ةام ( )
 .313ص 

د   1د ال حددةي الةضددا يةد ا23/3/94 ددي  93/ / ي ايدداج3399اددةاة بقكبددة التبييددز ةاددم ( )
 .312د ص 2

 ي لة: ( )
Celia Hampton, Criminal Procedure and Evidence, Sweet and Maxwell, 

London, 1973, P.433. 

 .1717لس ة  111بن اا عن اليةع اج اليةااي ةام  411د 411عي لة البعاف 
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إال أن  يس الفةهاء يًة أن االف اء ال يبك ه إت اج العاا ع الس  ية  .(1) ن ة ايته
ال قتةد  س ب  يع ة و ا اات اجد    ييف  ال يس بن الفةه الي دا ي  ل ده ضدةب 

أن يت دج عيدعف عادا ع  – دي ةأيهدم  –ييدب   دل البدتهم  –بن البسدتقي د عبدن تدم 
تًم ييدددب   دددل البدددتهم  دددي .  بددد(2)إييا يدددة ت فدددي وددد ا ال حددداط السددد  ي بقددد  االتهدددام

إت اج  فم عيعف بدعةف بحدةعا يتيدين ب دهد  –ل في اليةيبة   ه  –يةيبة التسع  
.  يددف أن ودد ا الددةأل ال يبكددن (3)ع ل هددا ال يسددتطيع اليبدد  ل ق ددع    ددل ودد ا البددعةف

إاددةاة  عب تةددف بددن غال يددة الفةهدداءد أل دده ب ددا  لةةي ددة ال ددةاءيد إ    ددل االتهددام إت دداج 
يتعادد    ددل تا فدده  ددفم ايددام اليةيبددةد كبددا أن إت دداج العاايددة السدد  ية أل    ددة 

لددي  بسددتقيًمد أل دده يتعادد    ددل إت دداج العاايددة ااييا يددة البضددافيد كدت دداج قالددة 
 .(4)ال طالة بع الةفةي   ل اليب   ي بتا  التسع 

عيليدددف  لدددك الفةيددده )يددداةع(  ةعلددده أن بسدددللة ااييددداب عالسددد ب  دددي ال حددداط 
وددي بسددللة تتي ددق  الحددك د أكتددة بددن تي ةهددا  البعضددعاد عأ دده يكفددي  ددي  اايةابددي

ن تك يدد   قالددة اليددةا م السدد  ية إت دداج العاددا ع ااييا يددة البضددافي ل عاددا ع السدد  يةد عا 
االتهام  يدبء اات داج ال يقدف بدن تط يةده سد  ية ال حداط اايةابديد  د  ودع ي ط دق 

 .(2)  ل اليةا م ااييا ية عالس  ية   ل السعاء

                          

 .1717لس ة  111اج اليةااي ةام بن اا عن اليةع  391د 393ي لة البعاف ( )
ي لة ةأل الفةيه )ياةسعن(: إ ةاويم  طع  ك ةد   بء اات اج  دي البدعاف الي ا يدة د بي دة ( )

 .49د 49د ص 1741د ك ية القةعقد يابية  غفافد 1د ا1القةعقد  

 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.373ي لة البافي )( )

ات اج  ين االزفعا  عالعقفي د بط ع اج يابيدة الةداوةيد ي لة: بقبف بقي الفين  عسد  ا( )
 .37د ص1794

 .49ي لة: إ ةاويم  طع  ك ةد   بء اات اج  ي البعاف الي ا ية د البةيع السا قد ص ( )
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عبن يهة أاًة عببا يت ا ل بع ا ت اةاج اليفالة أن تكعن  ديع ة إت داج 
العااية الس  يةد بف اي ل ة    ئ اات اج بن   ل  اتق االتهام إلل كاو  البدتهمد 
 ي قين أن األعلل تب ك عسا    قث  يالة عبت ع ةد عالطة  ا اة ال يب دك بدن 

ز  دن اات داج  دي بتد  ت دك العادا عد  هد  ت ك العسدا   حدي ًا  دد ا كدان االتهدام يييد
يكعن  لك لبتهم؟ عبن تم تكعن ال تييدة البتةت دة   دل  لدك أن القةيةدة لدم تيدف ودي 
ودددف  الدددف ًع الي ا يدددةد عا  بدددا تسدددهي  بهبدددة االتهدددام عالةضددداء  غدددس ال لدددة  بدددا 
يقددا  لقددق البددتهم  ددي اةي ددة  يتةتددب   ددل  لددك بددن تيسدد   ددي اسددتيبا  القددقد عا 

 ال ةاءي.
ًم  ن  لكد  دن التزام االف اء اليام  ي اات اج ال ييعف إلل ا ت اةاج  ض

ال لكان بة عاًلد عا  با اف ت ين ا ن أن و ا االلتزام ييعف  دي األسدا  إلدل  البم بة عا 
ال ةاءي األ  ية التي يتبتع  ها البتهم  يّف  إ سا ًا. عبن تم  هع التدزام ادا ع ي ييدب 

ييهاد فعن ال لة إلل كعن الس عك أع الت ة  اايةابي الع اء  ه  ي القاالج يب
 .(1)البةاف إت اته له ط يية إييا ية أم س  ية

لكددد  بدددا سددد ق  ليدددف بدددا  ودددب إليددده  يدددس الفةددده بدددن ضدددةعةي إت ددداج سددد طة 
االف دداء ل سدد عك اايةابددي ل بددتهمد  غددس ال لددة  ددن ط ييتدده سددعاء كددان سدد  يًا أم 

يان الةا ع ي ل يةيبةد با لم يكن تبدة  دص ادا ع ي إييا يًاد با فام أ ه يفا   ي ال  
يةضي  ام   لكد  م ييعز  ي أل قا  بن األقعا د الاةع    ل اا في قبد  

 غيددددة  ددددص اددددا ع ي يةددددةة  لددددك  -تط يةددددًا لةةي ددددة ال ددددةاءي –االتهددددام  ددددبء اات دددداج 

                          

 ي لة  ي و ا البي ل: ( )
البحدددداة ب ددددطفل اليددددعييد  البسددددلعلية الي ا يددددة  ددددي الةددددا عن ال   ددددا ي د  ددددفعن فاة  حددددةد 

 .1797 يةعجد 
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 ددةاقةد عال يعيددف بتدد   لددك الدد ص الدد ل ييفددي االف دداء اليددام بددن  ددبء اات دداجد 
 .(1)ا كا ج العااية البط عب إت اتها  اج ط يية س  يةك ب

كبددا ي تددزم االف دداء اليددام  دت دداج الفيدد  أع الت ددة  اايةابددي ل بددتهمد  د دده 
يتيددين   يددهد إت دداج ال تييددة اليةبيددة التددي تقةةددج  تييددة لهدد ا السدد عك   ددل ال قددع 

م الادداةيي الددعاةف  دد ص التيددةيمد  عال تييددة اليةبيددة وددي كدد  تغييددة يقددفث  ددي اليددال
كددلتة ل سدد عك اايةابدديد  يقةددق  ددفعا ًا ي ددا  ب دد قة أع قةددًا اددفة البحددةا يفاةتدده 
 القباية الي ا ية. عله   ال تيية بفلعلين أقفوبا بافلد يتبتد   دالتغيية ال داتص  دن 
الس عك اايةابي  ي اليالم الااةييد عا اة اا ع ي يتبت   دي اليدفعان الد ل ي دا  

 .(2)ه الةا عن ب  قة أع قةًا يقبي
 فددي يةيبدددة الةتددد  تكددعن ال تييدددة الضددداةي )اايةابيددة( ودددي الع دددايد عأسدددا  
التيدددةيم ودددع اال تدددفاء   دددل قدددق اا سدددان  دددي القيدددايد ع دددي يةيبدددة السدددةاة تكدددعن 
ال تيية اايةابية ا تةا  البا  إلل قيازي اليا يد عأسا  التيةيم وع اال تفاء   ل 

 )التب ك(. قق اا سان  ي القيازي الكاب ة
عبدددن تدددم   دددل االف ددداء اليدددام إت ددداج ت دددك ال تييدددة اايةابيدددةد  فدددي يةيبدددة 
الةتدد د ييددب   يدده إت دداج ع دداي البي ددي   يددهد عوددع  ددي الغالددب أبددةًا لددي   اليسدديةد 

                          

  ي لة  ي و ا البي ل: ()
أ دع اليددم   دل أ ددع اليدم التبددةد  اليفيدف  ددي اات داج الي ددا ي د فاة ال هضدة الية يددةد الةدداوةيد  -

 .247د ص2331
د 1792بقبف زكي أ ع  ابةد  اات اج  ي البدعاف الي ا يدة د الف يدة ل ط ا دة عال حدةد الةداوةيد  -

 .17ص 

لحددداعلد  الب دددافم اليابدددة  دددي ادددا عن اليةع ددداج د عزاةي التي ددديم   دددي قسدددين الا ددد د سددد طان ا( )
 .143اليالي عال قث الي بيد اليةاقد ص 
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إ بددا تددفق البسددللة  ددي قالددة بددا إ ا اتهددم حدداص  اةتكا دده يةيبددة اتدد د علكددن يتددة 
ادف ف  هدا أع أقةاهدا أع أغةاهدا  دي ال هدة  كلن يكعن اليا ي –الةتي  لم ييتة   يها 

 في و   القالة  فم عيدعف اليتدة يحدية إلدل  دفم ايدام ال تييدة  دي يةيبدة الةتد د  –
إال أن  لددك ال يب ددع بددن بقاسدد ة الفا دد  إ ا كا ددج الددفال   البتددع ةي تحددية  ددةاقة 
ف إلددل أن البددتهم اددف اةتكددب اليةيبددة. أبددا إ ا اسددت فج البقكبددة  ددي  لددك إلددل تهفيدد

البتهم ل بي ي   يه ا   ااتفاء الةتيد  أع ايتبا ده بيده آادة بدةي أع تحداية  بيدهد 
 تكددعن اددف أاطددلج إ ا قكبددج  اافا ددةد أل هددا اددةا ن ال تةتفددع إلددل  ددفوا أفلددة كا يددة 

 –تبسددكًا  ددا تةاس  ةاءتدده  –ل سددب التهبددة إلددل البددتهمد كبددا أن البددتهم غيددة ب ددزم 
لقيددايد أع أن ااتفدداء  لسدد ب غيددة الةتدد د  هدد    دت دداج إن البي ددي   يدده   ددل ايددف ا

 .(1)بهبة االف اء اليام
عوكددد ا الحدددلن  دددي  دددااي اليدددةا مد قيدددث ييدددب   دددل سددد طة االتهدددام إت ددداج 
ال تييدددة اليةبيدددة التدددي طدددةأج   دددل اليدددالم الاددداةييد أتدددةًا ل سددد عك اايةابدددي الددد ل 

 ااتة ه الفا  د و ا  ن اات اج  ي اليةا م البافية.
بي ددعم أن اليددةا م تةسددم بددن قيددث  تا يهددا إلددل يددةا م  اج ضددةة إ  بددن ال

قيدث يكدعن ل فيد  اايةابدي ضدةة بدافل لده  -بافلد عيط ق   يها اليةا م البافية
عيدددةا م  اج ضددةة بي دددعل عيط ددق   يهبدددا ا دددطمقًاد  –بلهددة اددداةيي ب بددع  

ا قيدددث يكدددعن ل فيددد  اايةابدددي ضدددةة بي دددعلد أع اقتبدددا  لعادددع  –اليدددةا م الحدددك ية 
. عبتد  ت دك اليدةا م يتقةدق الدةكن البدافل (2)-ضةةد لي  له بلهة بدافل ب بدع 

                          

د ص 1799د بط يدة  ا د د  غدفافد 1ي لة: س يم قة ةد  الةت  اليبف عأع ا ه البات فدة د ط( )
33-34. 

 ي لة  ي  لك:( )
 .191البةاةن د البةيع السا قد ص  أكةم  حلج إ ةاويمد  الةعا ف اليابة  ي اا عن اليةع اج -
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لهدددا  بيدددةف عادددعا السددد عك اايةابددديد إ  أن ال تييدددة تيدددف بتقةةدددة ت ةا يدددًا بدددع تقةدددق 
الفيدد  اايةابدديد ع  ددل  لددك ال يةددع   ددل ااف دداء اليددام  ددي اليددةا م الحددك ية سددًع 

 ةكن البافل لها.إت اج عاعا الفي  اليةبي ل ةع   ت عج ال
إال أن إت ددداج الدددةكن البدددافل ل يةيبدددة ال يتقةدددق  دت ددداج السددد عك الددد ل أتدددا  
البتهمد عال تيية اايةابية التي ق  جد  د    دل االف داء اليدام إت داج اةت داط ود ا 

 الس عك  ت ك ال تيية اةت اطًا يف    ل ايام اليماة الس  ية  ي هبا.
ل تيية اايةابيدة التدي تقةةدج ودي األتدة أل   ل االف اء اليام إت اج أن ا

البتةتددب   ددل سدد عك اليددا يد عبييدداة  ماددة السدد  ية أن يت ددج أ دده لددعال الفيدد  بدددا 
 .(1)قفتج ال تيية

 فددي األبت ددة السددا ةة ييددب   ددل االف دداء اليددام أن يت ددج أن سدد عك اليددا ي 
ل إ دا ة وع ال ل أفً إلل الع اي  ي يةيبة الةت . أع أن سد عكه ودع الد ل أفً إلد

البي ددي   يدده  ددي يةيبددة اايدد اءد  ددد ا لددم يت ددج اةتكدداب البددتهم أل  يدد  أفً إلددل 
إ ا ة البحتكي  اا ا ة التدي قدفتج لدهد ييدب الةضداء   دةاءي البدتهم ليدفم ت دعج 

                                                               

بقبدددعف  ييدددب قسددد يد  يدددةا م االبت ددداا عالبسدددلعلية الي ا يدددة  دددن االبت ددداا د بط يدددة يابيدددة  -
 .13د ص 1794الةاوةيد الةاوةيد 

 بحاة إليه لفً:
بقبف بيةع    ف اهلل  يةيبة االبت اا  دن تةدفيم البسدا في الضدةعةية د البي دة الية يدة ل فةده  -

د ت ددفةوا األبا ددة اليابددة ليابيددة الددفع  الية يددةد الةدداوةيد 1772د اكتددع ةد 12اعالةضدداءد 
 .113ص 

 .291بقبعف  ييب قس يد  حةا اا عن اليةع اج د البةيع السا قد ص ( )
 .141  ي قسين الا  د س طان الحاعلد البةيع السا قد ص  
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. ع ي  لك أحداةج بقكبدة التبييدز (1) ماة الس  ية  ين  ي ه عال تيية التي ق  ج
ية الط يددة اددف أت تددج ق ددع  اا ددا ةد  د هددا ال تددف  اليةاايددةد  ل دده إ ا كا ددج التةدداة 

  ددددل أن البددددتهم وددددع الفا دددد د ببددددا ال يحددددية إلددددل ايددددام  ماددددة السدددد  ية  ددددين  ي دددده 
 .(2)عال تيية

 ا ص ببا س ق إلدل أ دهد يتيدين   دل سد طة االتهدام إت داج الدةكن البدافل 
 هباد غية أن  ي ا ة  التمتة بن  ي  أع ابت ااد ع تيية ضاةيد ع ماة الس  ية  ي

الدددةكن البدددافل ل يةيبدددة ادددف يتاددد   دددعةًا اا دددةد  دددلن تتقةدددق  يدددس   ا دددة  فعن 
 ال يس ا اةد أع اف يةتكب الس عك اايةابي  في أحااص ال حاص عاقف.

 املطلب الثاني : إثبات الركن املادي يف عناصره اخلاصة
بدن  – إن ال عةي ال سيطة ل ةكن البافل تتبت   ي اكتبا    ا ة  التمتة

 يف أن اليةيبة يبكن أن تةعم   ل الةغم بن تا د   – ي  ع تيية ع ماة الس  ية 

                          

د 9/7/2332 ددي  2332/ / يددزاء 993اددةاة بقكبددة اسددت  ا   غددفاف   ددفتها التبيزيددة ةاددم ( )
 غية ب حعة.

 .314د ص 2د  1د ال حةي الةضا يةد ا4/2/1794 ي  93/ ي اياج/  2322اةاة ةام ( )
كبددا اضددل  ل دده )إ ا ت ددج أن الط ةددة التددي أ ددا ج البي ددي   يددهد لددم تددةم بددن ا دد  البددتهمد  

  ييب القكم   ةاءته(.
د ال حدةي الةضدا يةد 9/13/1791د  دي 1791/ ي ايداج/ 2311اةاة بقكبة التبييز / ةام 

 .172د ص2د  4ا
كبا اضج  ل ه ال تعيف ةا طة س  ية  ين  عم قاة  البفةسة ليًمد ع دين القةيدق الد ل حدب 

  ي البفةسة أت اء  لك.
د بيبع ددة 3/12/1791 ددي  91/ يددزاء أعلددلد تبييزيددة / 2114اددةاة بقكبددة التبييددز ةاددم 

 .119د ص 12د   4األقكام اليفليةد ا
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أع اةتكداب السد عك غيدة  –عوع با يبتد  الحدةعا  دي اليةيبدة  –أقف و   الي ا ة 
عودع بددا يبتد  قالدة البسداوبة الي ا يدةد كبدا اددف  –البحدةعا بدن ا د   دفي أحدااص 

اليةيبددة ييددة    الحددةط البفتددةس  كبددا ادددف يحددتةط الةددا عن    ددةًا بفتةضددًا لةيددام 
ت قددق اليةيبدددة لة ددًا بافيدددًا يحددفف بدددن  ةع تهدداد  بدددن يتقبدد  إت ددداج ت ددك الي ا دددة 

 البافية  ي اليةيبة.  لك با   قته  ي ا تي:

 أواًل : إثبات الشروع في الجريمة
الحددةعا  ددي اليةيبددة وددع ال ددفء  ت فيدد   يدد   ة ددف اةتكدداب ي ايددة أع ي قددةد 

.  الحدددةعا يةيبدددة (1)أع اددداب أتدددة  ألسددد اب ال فاددد  اةافي الفا ددد   يهدددا إ ا أعاددد 
. عبددع  لددك (2) اا ددة عبعضددع الدد ةص  يهدداد تا دد  ال تييددة اليةبيددة لفيدد  اليددا ي

ن كدان أ د ه الةدا ع ي يةيبدة  اا دةد إال إ ده  دي ب لده ع دي  الحةعا  ي اليةيبدة عا 
 .(3)  يه  يةيبة الحةعا   اته يةيبة تابة  ي أةكا ها ع  ا ةوا ع ةع تهاد يط ق

 دددد ا كدددان االتهدددام  يةيبدددة بحدددةعا  يهددداد  د ددده ييدددب   دددل سددد طة االتهدددامد 
إت ددداج ال دددفء  دددي الت فيددد د عالددد ل يتبيدددز  ددده الحدددةعا  دددن البةاقددد  السدددا ةة لإل دددفاف 
ل يةيبةد كبا   يها إت اج  ةية أةكان الحةعاد عوي  دفم إتبدام اليةيبدة ألسد اب ال 

. إال إن إت دداج ال ددفء  ددي ت فيدد  يةيبددة (4)يهدداد عالة ددف الي ددا يفادد  اةافي الفا دد   
                          

 .1717لس ة  111( بن اا عن اليةع اج اليةااي ةام 33ي لة م )( )

 .342بقبعف  ييب قس يد  حةا اا عن اليةع اج د البةيع السا قد ص ( )

ي لة  ي تف ي   لك: ضاةل ا ي  بقبعفد  الحةعا  دي اليةيبدة  دي ضدعء ادةاةاج بقكبدة  ()
ج لط  دة الدفكتعةا   دي ك يددة فةاسدة بةاة دة د بقاضدةاج بط ع دة غيددة ب حدعةيد ألةيد -التبييدز

  .9د ص 2333-1777الةا عن / يابية  غفافد ل يام الفةاسي 

ي لة  ي و ا البي ل: بقبف  يف الغةيبد  قةية الةاضدي الي دا ي  دي االات داا اليةي دي عأتدة  ( )
 .21د ص 1779 ي تس يب األقكام الي ا ية د ال سة ال و ي ل ط ا ةد الةاوةيد 
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بدداد يات دد   ددااتم  زاعيددة ال لددة إليددهد  ددين بييدداة بعضددع يد عبييدداة حا دديد 
ع ددي  لددك حددةا ال ي ددزم ال قددثد إ بددا يتيدده الةضدداء  ددي كدد  بددن ب ددة عاليددةاق إلددل 

 .(1)اتاا  البيياة الحا ي ات اج ال فء  ي الت في 
ةاة بدتًمد ييدب   دل االف داء اليدام أن يت دج أن البدتهم ادف  في يةيبة السد

ن كددان لددم يةددفم   ددل السددةاةد  هدد ا ييددف  ددفءًا  ددي  ألةددي الةدد س   يدده فاادد  الددفاة عا 
. كبددا ييددف  ددفءًا  ددي ت فيدد  يةيبددة السددةاة إ ا ادد س البحددتكي   ددل البددتهم (2)ت فيدد وا

  ددل االف دداء اليددام أن  . كبددا يتيددين(3)فاادد  الددفاةد  قددا   ي دده ع ددين إتبددام اليةيبددة
يت ج  لن البتهم اف تاطل سعة الب ز  ل ةع   لن  ي ه ييت ة  فءًا  ي ت في  يةيبدة 

 .(4)السةاة التي ا فوا
كبا   ل االف اء اليام إت اج أن  فم إتبام اليةيبةد كان ألس اب ال فا  

بددن ت ةدداء اةافي البددتهم  يهدداد لدد لك ييددف البددتهم حدداة ًا  ددي اليةيبددة إ ا  ددف    هددا 

                          

  لك:  ي لة  ي تف ي ( )
فةاسددددة  -ضددداةل ا يددد  بقبددددعفد  الحدددةعا  ددددي اليةيبدددة  دددي ضددددعء ادددةاةاج بقكبددددة التبييدددز  

بةاة ة د بقاضةاج بط ع ة غية ب حعةيد ألةيدج لط  دة الدفكتعةا   دي ك يدة الةدا عن / يابيدة 
د  عزيددة   ددف السددتاةد  حددةا اددا عن اليةع دداج د البةيددع 2333-177 غددفافد ل يددام الفاةسددي 

 ا  يفوا.عب 273السا قد ص 

د 11/12/1791 دددي  1791/ ي ايددداج/ 9239ي لدددة ادددةاة بقكبدددة التبييدددز اليةاايدددة/ ةادددم ( )
 .442د ص 2د  4ال حةي الةضا يةد ا

د بيبع دة 14/4/1792 دي  93/ ي ايداج/ 3171ي لة اةاة بقكبة التبييز اليةاايدة/ ةادم ( )
 .213د ص 2د  2األقكام اليفليةد ا

 .711د ص 119د ةام 19د  4/13/1711بقكبة ال ةس الب ةية  ي ( )
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. كبا لع  عب حاص بسفسه  قع آاة (1) فسهد فعن أن يقع   ي ها ع ي ه قا  
اطدددمق الة ددداص   يددده  ة دددف ات دددهد تدددم يحدددفق   يددده  يبت دددع  دددن الضدددغط   دددل 
الز اف.    إن ايام البتهم  حهة السما أع إطمق ك باج التهفيف   ل بن كان  ي 

 ددم البحددتكي أن يبسددك يددف البددتهمد  قددا عج البحددتكي بهددففًا  الةتدد د ببددا قددفا  ددا ن
 .(2) ا ط ةج إطماة أ ا ته  افن  سيط  ي يف د ال ييف حةع ًا  الةت 

 

 ثانيًا : إثبات المساهمة في الجريمة
تي ي البساوبة  ي اليةيبة أع البساوبة الي ا يةد تيدفف الي داي  دي يةيبدة 

د عالبسداوبة (3)بدةعاقفيد  هي تتكعن بن    دةين وبدا: تيدفف الي دايد ععقدفي اليةي
 عةي بن  عة اةتكاب الس عك اايةابي تق     فبا يتياعن أكتدة بدن حداص 
 ي اةتكاب يةيبة عاقفيد  قيث يبكن أن ت سب اليةيبدة اةافتهدم يبييدًاد فعن أن 

. عيتقدفف  دعا البسداوبة  دي ضدعء (4)يكعن و ا التيفف ببدا يسدت زبه  بدع   اليةيبدة
سداوم  ددي البحدةعا اايةابدديد  ددد ا كدان اليبدد  الدد ل أوبيدة الددفعة الد ل يةددعم  دده الب

اددام  دده فااددًم  ددي  طدداق األ بددا  الت في يددة ل يةيبددة  ددف    ددا ًم ل يةيبددة د عيط ددق 
  دددل قالدددة تيدددفف الفدددا  ين البسددداوبة األ ددد يةد أبدددا إ ا كدددان اليبددد  الددد ل ادددام  ددده 

                          

د بيبع دددة 24/12/1799 دددي   99/ تبييزيدددة / 229ادددةاة بقكبدددة التبييدددز اليةاايدددة / ةادددم ( )
 .213د ص 2د  4-3األقكام اليفليةد ا

 . بحاة إليه لفً: 29/2/1792 ي  94/ ي اياج/ 1992اةاة بقكبة التبييز اليةااية/ ةام ( )
الةسددم الي دا ي د بط يددة  –الةا ع يدة  دي اضدداء بقكبدة التبييدز  إ دةاويم البحداوفلد  الب ددافم 

 .173د ص 1773الياقلد  غفافد 

 .177أكةم  حلج إ ةاويمد  الةعا ف اليابة  ي اا عن اليةع اج د البةيع السا قد ص ( )

د 1712ةبسي   ه امد  ال لةيدة اليابدة  دي الةدا عن الي دا ي د ب حدلي البيداة د ااسدك فةيةد ( )
 .143ص 



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

722 

 يهدا إ  يتاد   ي ده البساوم ااةيًا  ن  طاق األ با  الت في ية ل يةيبةد  ف  حدةيكًا 
إقددددفً  ددددعة تددددمث ق ددددة  يهددددا البحددددةا قدددداالج االحددددتةاك  ددددي اليةيبددددةد عوددددي 

عيط ددددق   ددددل قالددددة االحددددتةاك  ددددي اليةيبددددة  (1) )التقددددةيسد االتفدددداقد عالبسددددا في(
 .(2)البساوبة الت يية

إ    ددل سدد طة االتهددام أن تت ددج العاايددة الة يسددة البكع ددة ل يةيبددةد عالة ددف 
 .(3)االحتةاك الب  عص   يها  عاسطة الةا عن الي ا يد عأقف أ يا 

 ددد ا كا ددج البسدداوبة أ دد يةد  د دده ييددب   ددل االف دداء اليددام أن يت ددج أن 
السدد عك اايةابددي اددف ااتة دده  ددفي أحددااص  ددا  ين ل يةيبددة. ع ددي قالددة البسدداوبة 
الت يية ييب أن يت ج االف اء العااية األساسية ل دةكن البدافل ل يةيبدةد ع دعةي أع 

االحدددتةاك  يهددداد أل أن ي ط دددق   دددل سددد عك البسددداوبين بدددع الفا ددد   دددعةي   دددعة
 االتفاق أع البسا في أع التقةيس.

ع ي دداةي أاددًة  ددي  ددفف البسدداوبة  ددي اليةيبددة ييددب   ددل االف دداء اليددام 
ل ةدددع   عيدددعف البسددداوبة  دددي اليةيبدددة  دددين البتهبدددين أن تت دددج أعاًل عقدددفي اليةيبدددة 

تت ددج تا يددًا ايددام قالددة تيددفف الي دداي  ددي اةتكدداب ودد    حددةيها البددافل عالبي ددعلد عأن 
اليةيبددددةد عال يكددددعن  لددددك اات دددداج  ددددقيقًا إال  دت دددداج عقددددفي ال تييددددة اايةابيددددةد 

عوددع بددا يبتدد  العقددفي  –عاةت اطهددا  ةا طددة السدد  ية  كدد   يدد  بددن أ يددا  البسدداوبين 
ودع بدا يبتد  ع  –عكد لك  دت داج االتفداق البسد ق  دين البسداوبين  –البافية ل يةيبدة 
 تم إت اج قالة التيفف. –العقفي البي عية 

                          

 .47د 49د 49ي لة بعاف البساوبة  ي اليةيبة  ي اا عن اليةع اج اليةاايد ةام ( )

 ي لة  ي و ا البي ل:( )
 .329الةسم اليام د البةيع السا قد ص  - عزية   ف الستاةد  حةا اا عن اليةع اج 

 .924 قد ص د البةيع السا2وملي   ف الم  أقبفد  ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د م( )
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لدد لك اضددي  ل دده إ ا عاددع القددافث   ددعةي آ يددة  ددم يسددتف   بددعاف االحددتةاك 
الددعاةفي  ددي اددا عن اليةع دداجد إ  يكددعن كدد   ا دد   بسددلعاًل  ددن اليةيبددة أع اليددةا م 

 لعقفي البي عية.. أل ت تفي البساوبة الي ا ية  ين البتهبين ال تفاء ا(1)التي اةتك ها
كبدا لدع ادفم حدداص  ادة سدمقًاد ليسدتيب ه  ددي اتد  البي دي   يدهد علكددن 
اليا ي لم يستيب ه عا  با ات ه  السمد  في و   القالة ت تفي الةا طة الس  ية  ين  ي  
البسدا في ع ددين الع ددايد  ددم يسدل  غيددة بددن عضددع السدمد عت تفددي البسدداوبة الي ا يددة 

 .(2)بافية ي هبا ال تفاء العقفي ال
 تييدددة  –يتضددع ببدددا سددد ق أن بدددلفً اا دددفي قبدد  االتهدددام  دددبء اات ددداج 

وددع ايددام االف دداء اليددام  دت دداج تددعا ة الددةكن البددافل  –تبتددع البددتهم  ةةي ددة ال ددةاءي 
ل يةيبة  ي ا ة  يبييًاد عك لك إت اج  عة  الاا ة سعاء بدا يتي دق ب هدا  دت داج 

 ج البساوبة  ي اليةيبة  لةكا ها.الحةعا  ي اليةيبة عأةكا هاد أع  دت ا

 ثالثًا : إثبات الشروط المفترضة
تتقبدد  سدد طة االتهددام أيضددًاد إت دداج الحددةعط البفتةضددةد إ   يا ددب إت دداج 
األةكددددان اليابددددة عالاا ددددة البكع ددددة ل يةيبددددة عالتددددي ال تةددددعم اليةيبددددة  ددددفع هاد  دددددن 

ييدة    الحددةط الةدا عن ادف يحدتةط  دي  يدس اليدةا م إت داج تدعا ة    دة إضدا ي. 

                          

د 22/7/1791 ي  1791تبييزية/  –/ يزاء أعلل 1927اةاة بقكبة التبييز اليةااية/ ةام ( )
 .93د ص 12د   3بيبع ة األقكام اليفليةد ا

د 3د ال حدةي الةضدا يةد ا23/7/1792 دي  92/ وي ة  ابة تا يدة/  123عك لك الةةاة ةام  
 .224د ص3  

 .339الةسم اليام د البةيع السا قد ص  –اليةع اج   عزية   ف الستاةد  حةا اا عن( )
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البفتددةس عيية دده الدد يس  ل دده الي  ددة الدد ل يفتددةس ايابدده عاددج ب احددةي الفا دد  
 .(1)ل حاطه ع فع ه ال يكعن الفي  بياا ًا   يه

إ  يات دد  الحددةط البفتددةس  ددن الددةكن كع دده يسدد ق عاددعا اليةيبددةد ع ل دده 
أبددة بحددةعاد  ضددًم  ددن إن الددةكن يت ددج  كدد  طددةق اات دداجد  ي بددا الحددةط يت ددج 

  عسا   اات اج البةةةي  ي الةا عن ال ل ي تبي إليه الحةط. 
عاف يكعن ود ا الحدةط  مادة اا ع يدةد  فدي يةيبدة ايا دة األبا دةد ييدف   ةدف 
األبا دددة  حدددةطًا بفتةضدددًا د عيدددتم إت ددداج عيدددعف وددد ا اليةدددف   دددل ع دددق اعا دددف اات ددداج 

ف الزعا  حةطًا بفتةضدًاد د ييف  ة(3). ع ي يةيبتي  الز ل  ع تيفف الزعا  (2)البف ية
. كب دا ادف يكدعن (4)عيتم إت اج عيدعف ود ا اليةدف   دل ع دق ادا عن األقدعا  الحا دية

                          

الةسددم اليددام د بط يددة  –ي لددة  ددي ودد ا البي ددل: بقبددعف بقبددعف ب ددطفلد  اددا عن اليةع دداج ( )
 .37د ص 1793يابية الةاوةيد الةاوةيد 

 –( ق. ا 423ات اج الةكن البافل ليةيبة  ايا ة األبا ة  م ) –ي  غي   ل االف اء اليام ( )
اج االستيبا  أع الت ة   ي البا  الب ةع  البب عك ل غية ع لن تس يم و ا البا  ل بدتهم إت 

اددف تددم   دداء   ددل  ةددف بددن  ةددعف األبا ددة عوددي   ددل ع ددق الةددا عن البددف ي اليةااددي: ) اةيددة 
(د 922(د اايددداةي م )1321(د الدددةون القيدددازل م )729(د العكالدددة م )949االسدددتيبا  م )

 (.721العفيية م )

لسد ة  199بن ادا عن األقدعا  الحا دية ةادم  3/1( ق. ا. اد عالبافي 399ي لة  ص م )( )
1727. 

عاددف اضددج  ددي  لددك بقكبددة الدد ةس الب ددةية  ددلن بسددا   األقددعا  الحا ددية عبددن أا ددها ( )
بسا   الزعا  عالطمقد تل  بتةعكة ل هي اج الفي يةد  دالقكم ال دافة بدن البقكبدة الفي يدة 

ةتددع ك   دد طمن زعا  البتهبددة  ددالز ل بددن زعيهددا يكددعن  ددقيقًاد عيكددعن لطا فددة الددةعم األ
القكددم البطيددعن  يدده سدد يبًا  يبددا ا تهددل إليدده بددن  ددفم تقةيددق الحددةط البفتددةس لة ددع  ف ددًع 
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و ا الحدةط  دفة بيي دةد  فدي يةيبتدي الةتد  اليبدف أع الةتد  الاطدل تيدف  دفة كدعن 
البي ي   يه قيدًا عادج اليةيبدة حدةطًا بفتةضدًاد عيدتم إت داج  لدك بدن ادم  الطدب 

تي الةحعي عاالاتم  تيدف  دفة البعلد  اليدام  ال سد ة ل فا د  الحة يد ع ي يةيب
 .(1)حةطًا بفتةضًاد عيكعن إت اج  لك   ل ع ق الةا عن اافاةل

 رابعًا : إثبات الظروف المادية المشددة
 ددمعي   ددل األةكددان اليابددة عالاا ددة عالحددةط البفتددةسد اددف ت قددق  يددس 

ع ددد  الةدددا ع ي لهدددا أع تغييدددة  دددي اليدددةا م أقيا دددًا   ا دددة يتةتدددب   يهدددا تغييدددة ال
د عتت دعا (2)اليةع ة البةةةي لهدا سدعاء  التحدفيف أع التافيد د تيدة   لدةع  اليةيبدة

 د  بن يتقب   بء إت اتها ؟(3)و   اللةع  ت يًا لبيياة التبييز  ي ها

                                                               

سد ة  1339الز لد ع فم تقةق أةكان اليةيبة ال يدفام الدزعا  عادج عادعا الفيد . طيدن ةادم 
حددتا أ ددع سدديفد  ال ددةاءي  ددي األقكددام الي ا يددة د د بحدداة إليدده لددفً: بقبددف 3/2/1723 ددي  1

 .111د ص 1779ب حلي البياة د ااسك فةيةد 

 ( بن ق. ا. ا.312د 339(د )411إلل  432ي لة:   عص البعاف )( )
ي لة  ي و ا البي ل:   ف القكم  دعفيد  ال دةاءي ع دفم اليةداب  دي الدف ًع الي ا يدة د ب حدلي  

 .233-177ص د 2333البياة د ااسك فةيةد 

 .21البةيع السا قد ص  – عزية   ف الستاةد  حةا اا عن اليةع اج ( )

لةع  اليةيبة ت ةسم بن قيث  طاق تط يةها إلل لةع   ابدة تسدةل   دل يبيدع اليدةا م أع ( )
بيلبهدددا )كددداليعف( علدددة  اا دددةد ال تسدددةل إال   دددل   دددة بيي دددة ب هدددا )كاسدددتيبا  السدددم  دددي 

تلتيةوددا  ددي اليةع ددة إلددل لددةع  بحددففي )كسدد ق اا ددةاة( علددةع  الةتدد (. عت ةسددم بددن قيددث 
باففة أع أ  اة )ك غة السدن(. عت ةسدم بدن قيدث ط ييتهدا إلدل لدةع  بافيدة أع بعضدع ية 
علةع  بي عية أع حا ية. عت ةسدم بدن قيدث ب دفةوا إلدل لدةع  اا ع يدة يقدففوا البحدةا 

 علةع  اضا ية يستا  ها الةاضي. ي لة  ي تف ي   لك:
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لددي  تبددة حددك  ددي أن سدد طة االتهددام وددي التددي تتقبدد  ودد ا اليددبءد  يبددا 
عودددي اللدددةع  التدددي ت قدددق  ي ا دددة الدددةكن  –حدددففي يتي دددق  ددداللةع  البافيدددة الب

ت يدًا  –البافل ل يةيبة عالتدي تت د   الفيد  أع  عسدي ة اةتكا ده أع  زبا ده أع بكا ده 
 .(1)لبا تةضي  ه اةي ة ال ةاءي

إ  يةددع   ددل ااف دداء اليددام  ددبء إت دداج تددعا ة ودد   اللددةع   ددي  ددعةتها 
يدده اليةيبددة بةتة ددة  لقددف ودد   التددي  ددص   يهددا الةددا عن  ددي القدداالج التددي تةتكددب  
ي  غددي   ددل االف دداء  –بددتًم  –اللددةع .  فددي يةيبددة الةتدد   اسددتيبا  بددافي سددابة 

د (2)اليددام  ضددًم  ددن إت دداج  يدد  الةتدد  إت دداج  ل دده كددان  تييددة اسددتافام بددافي سددابة
ع ي يةيبة السةاة البةتة ة  لدة  ال يد  أع  قبد  السدماد   دل االتهدام إت داج أن 

  عادددع  دددي الفتدددةي بدددا  دددين غدددةعب الحدددب  عحدددةعاهاد أع كدددان بةتة دددًا  يددد  االادددتم
 .(3) قب  السما

                                                               

سدديف ال غدددا د  اللددةع  البحدددففي عالباففددة  دددي اددا عن اليةع ددداج د فاة الفكددة الية ددديد الةددداوةيد  -
 .12-13د ص 1792

-342أكةم  حلج إ ةاويمد  الةعا ف اليابة  ي اا عن اليةع اج البةاةن د البةيع السدا قد ص  -
392. 

فاة الةافسديةد  غدفافد الةسدم اليدام د  –ضاةل ا ي  بقبعفد  العييز  ي حدةا ادا عن اليةع داج  -
 .113-137د ص1792

 .27-21 عزية   ف الستاةد البةيع السا قد ص  -

 .93بقبف زكي أ ع  ابةد  اات اج  ي البعاف الي ا ية د البةيع السا قد ص ( )

ي لددة  ددي ودد ا البي ددل: سدد يم قة ددةد   الةتدد  اليبددف عأع ددا ه البات فددة د البةيددع السددا قد ص ( )
223. 

 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.443البافي ) ي لة  ص( )
 ي لة  ي و ا البي ل:
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بيبع دة األقكددام اليفليددةد  – 29/1/1791 ددي  91/ ي ايداج/ 19ادةاة بقكبددة التبييدز ةاددم  -
 .271د ص9د   1ا

د بيبع دة األقكدام 19/1/1791 دي  91/ ي ايداج تا يدة/  1394عاةاة بقكبة التبييز ةام  -
 .392د ص 9د  3اليفليةد ا



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

722 

 املبحث الثاني
 أثر الرباءة يف "إثبات الركن املادي"

اليةيبة ليسج كيا ًا بافيًا اال ًا اعابه الفي  عآتداة د إ بدا ودي كد لك كيدان 
 دالةكن البي دعلد  فسي اعابه الي ا ة ال فسية البكع ة لهاد عودع بدا أ دط ع   يده 

عيةاف  ه األ ع  ال فسية لبافياج اليةيبةد إ  ال يسل  الحداص  دن يةيبدة بدا لدم 
تةددم  ماددة  ددين بافيتهددا ع فسدديتهد  األ دد  إال يةيبددة  غيددة ةكددن بي ددعلد  ا ت دداة  

 .(1)س ي  البحةا لتقفيف البسلعلية الي ا ية ل بتهم
سددديطةي   دددل بافيددداج عالدددةكن البي دددعل  دددي يدددعوة  ادددعي  فسدددية بدددن حدددل ها ال

اليةيبددددةد تيددددة   ددددااةافي ا تبددددة أع اليةبيددددةد عالتددددي تددددة ط  ددددين بافيدددداج اليةيبددددة 
عحا ية اليدا يد األبدة الد ل يكحد   دن فعة الدةكن البي دعل  دي تعييده اليةع دة 
إلددل أغةاضددها االيتبا يددةد بددا فام غددةس  ددةس اليددزاء الي ددا ي وددع ةفا اليددا ي 

لدددن يتقةدددق إال  ال سددد ة لبدددن تدددعا ةج لفيددده إةافي عتةعيبدددهد أع فةء اطدددة د  ددددن  لدددك 
 .(2)ا تهاك الةا عن

وددد   ااةافي ا تبدددة  قدددع اةتكددداب اليةيبدددةد ادددف تتاددد   دددعةي اليبدددف عتيدددة  
  الة ف الي ا يد أع تتا   عةي الاطل عتية   الاطل غية اليبفل.

  ددداء   دددل  لدددك   قدددث أتدددة ال دددةاءي  دددي إت ددداج الدددةكن البي دددعلد بدددن ادددم  
 بط  ين:

                          

ي لة  ي و ا البي ل: أقبف سييف  دعاند  اةي دة ال دةاءي  عأودم  تا يهدا  دي البيدا  الي دا يد ( )
 .491د ص 1793فاةسة بةاة ةد أطةعقة فكتعةا د ك ية الحةيية عالةا عند يابية األزوةد 

ي لدددة  دددي وددد ا البي دددل:   دددي قسدددين الا ددد د سددد طان الحددداعلد  الب دددافم اليابدددة  دددي ادددا عن ( )
                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            149اج د البةيع السا قد ص اليةعا 



 عبء االثبات في البنيان القانوني للجريمة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

 البط ب األع : إت اج الةكن البي عل  ي  عةته اليبفية
 البط ب التا ي: إت اج الةكن البي عل  ي  عةته غية اليبفية

 املطلب األول : إثبات الركن املعنوي يف صورته العمدية
يتقةددق الة ددف الي ددا ي  اتيددا  إةافي اليددا ي إلددل ب احددةي السدد عك اايةابدديد 

قددفاث ال تييددة اليةبيددة البتةت . ع ي دداةي أاددًة وددع   ددم (1) ددة   يدده بددع   بدده  هبدداعا 
اليا ي  ي ا ة اليةيبة عاتيدا  إةافتده  قدع تقةيدق ود   الي ا دة أع ا علهدا. ع  دل 
ةافي وددد   البافيددداج أع   لدددك  ددددن    دددةل الة دددف وبدددا الي دددم  بافيددداج اليةيبدددةد عا 

 .(2)ا علها

                          

أكدددةم  حدددلج إ دددةاويمد  الةعا دددف اليابدددة  دددي ادددا عن اليةع ددداج البةددداةن د البةيدددع السدددا قد ص ( )
217 . 

( ب دده  ةعلدده )الة ددف اليةبددي وددع تعييدده 33عاددف  ة دده اددا عن اليةع دداج اليةااددي  ددي البددافي )
فا دد  إةافتدده إلددل اةتكدداب الفيدد  البكددعن ل يةيبددة واف ددًا  تييددة اليةيبددة التددي عايددج أع أيددة ال

.)   تيية يةبية أاًة

بقبددددعف  ييددددب قسدددد يد  ال لةيددددة اليابددددة ل ة ددددف الي ددددا ي د فاة ال هضددددة الية يددددةد الةدددداوةيد ( )
 . 43د ص 1799

 ل  لةيتين:العااع أن الفةه اليزا ي ب ةسم  ي حلن بفهعبه ل ة ف اليةبي إل 
 لةية ااةافي: عو   ال يةعم الة ف اليةبي  بةتضاوا إال إ ا تعا ةج ل فا   إةافي الفي   -1

ةافي ال تيية بيًا.  اليةبي عا 
 لةية الي م: عو   يكفي لةيام الة ف اليةبدي  بةتضداوا أن يةيدف الفا د  الفيد  اليةبدي  -2

 ل يةيبة. بع تع ة   به  كا ة الي ا ة األاًة البحك ة ل ةكن البافل

الةسم اليام د الفاة  -ي لة  ي تف ي   لك: بقبف زكي أ ع  ابةد  اا عن اليةع اج ال   ا ي
 عبا  يفوا. 197د ص 1791اليابييةد  يةعجد 



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

722 

لبي ددددعل عتط يةددددًا لةةي ددددة ال ددددةاءي عوددددي أ دددد   ددددي البددددتهمد إت دددداج الددددةكن ا
ن كددان إت دداج الة ددف    ددعةتيه الة ددف عالاطددلد يةددع   ددل  دداتق االف دداء اليددامد عا 

ييدددف  بدددن أ ددديب األبدددعة التدددي يدددفعة  –عالدددةكن البي دددعل   دددفة  ابدددة  –الي دددا ي 
قعلهدا اات دداج الي دا يد ع لددك لكع ده يتي ددق  دلبعة  فسددية فاا يدة يضددبةوا اليددا يد 

 .(1)ااةيية تف    يه عال س ي  إلل بية ته إال بن ام  بلاوة
إ  ييب   ل االف داء اليدام إاابدة الدفلي    دل تدعا ة ود ا الة دف  ي  دةيه 
الي م عااةافيد عي زم أعاًل لةيام الة ف الي ا ي إت اج إةافي ال حاط اليةبدي أل إت داج 

يسدددتف   –بدددتًم  –إةافي الفيددد  أع االبت ددداا البةدددةة  دددي الةدددا عن.  فدددي يةيبدددة الةتددد  
ليةيبددة عبددن تددم ت ددعج الة ددف اليةبددي بددن اددم  األفلددة عالةددةا ن التددي   ددل إةافي ا

تي ددة عتعضدددع  يدددة الةتددد  لدددفً الفا ددد د عيبكدددن اسدددتامص وددد   ال يدددة بدددن لدددةع  
الةضيةد عاألفاي البستيب ة  ي اليةيبةد عتكةاة الضة ةد عبكان اا دا ةد أع بدفً 

ن األفعاج البيددفي اطعةتهدداد  ددد ا كا ددج األفاي البسددتيب ة  بسددقاي د عوددي ليسددج بدد
ل ةتدد د عالبددتهم ضددةب البي ددي   يدده ضددة ة عاقددفيد لددم يكةةودداد علددم تكددن  ددي بكددان 

. كبا اضي  دلن إةافي البتهبدين لدم (2)يلفل إلل بةت د  دن إةافته لم تتيه إلل الةت 
                          

ي لددة  ددي ودد ا البي ددل: أقبددف إفةيدد  أقبددفد  ا تددةاس  ددةاءي البددتهم د أطةعقددة فكتددعةا د ك يددة ( )
 .993د ص 1794القةعقد الةاوةيد 

اضددج بقكبددة التبييددز اليةاايددة  ددلن الة ددف اليةبددي أبددة  دداط ي يددف    يدده الفيدد   ع ددي  لددك
د 4د  4د ال حدةي الةضدا يةد ا2/12/1793 ي  93/ ي اياج/ 1729الااةيي. اةاة ةام 

 .419ص 

 دددددددي  1799-91/ بعسدددددددية تا يدددددددة/ 149ي لدددددددة ادددددددةاة بقكبدددددددة التبييدددددددز اليةاايدددددددة / ةادددددددم ( )
 .179د ص 1799د 42د  3د بي ة الةضاءد ا11/2/1799

 ي بددا  و ددج  ددي اددةاة آاددة   ددل أ دده )تتددع ة  يددة الةتدد  إ ا كا ددج الضددة ة العاقددفي  البسددقاي 
 العااية   ل الةأ د حفيفي عأفج إلل كسة اليبيبة عتبزيق با تقتها بن أ سية(.
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تتيه إلل ات  البي ي   يه ال ل كان بتي ةًا  السياةيد عا  با إلل بيةف ضة ه  ة ف 
يددة أن سددة ة السددياةيد عتبددع  الطةيددقد  ااضددا ة إلددل ضددة هم إيددا د إ يدداف    هدداد غ

أفيا إلل سةعط البي ي   يه   ل األةسد عا  ا ته  كسدعة عتبزاداج ع دز  فبدعل 
 .(1)أفً ع اته

إةافي الفي  ال تكفي لةيام الة ف الي دا يد عا  بدا ييدب أن تتيده ود   ااةافي 
 اء إت اج أن ل بدتهم بعافدًا إةافيدًا إلل  تيية الفي  اليةبيد عبن تم ييب   ل االف

بن ال تيية اليةبية التي ق  ج  د ا أتل الفيد  علك ده لدم يدةف ال تييدة اليةبيدةد ال 
يت ج  حل ه الة ف الي ا ي ليفم ت عج إةافي ال تييةد عبع  لك يبكن أن يسدل   دن 
يةيبدددة اطدددل إ ا تدددعا ةج أةكا هدددا.  دددد ا عضدددع البدددتهم يدددف    دددل ز ددداف بسفسددده فعن 

  ددة ل ددًا ب دده  ل ددده اددا ت بددن ااطمادداجد  ا ط ةدددج ط ةددة عاقددفي أ ددا ج زعيدددة ت
ن أةاف الفيد  (2)البتهم عات ها  دن  ي ه ييدف  ادتًم اطدل عودع الضدغط   دل  –. أل ده عا 

 عوي إزواق ةعا زعيته. –لك ه لم يةف ال تيية التي ق  ج  -الز اف

                                                               

 .211د ص 3د   1د ال حةي الةضا يةد ا9/3/1792 ي  92/ ي اياج/ 129اةاة ةام 

د 12/1/1799 دي  1799-91/ وي ة  ابة / 131ة التبييز اليةااية ةام ي لة اةاة بقكب( )
 .232د ص 1799د 42د   3بي ة الةضاءد ا

ع ددي اددةاة آاددةد لددم تتيدده إةافي البددتهم إلددل اتدد  البي ددي   يددهد قيددث ييت ددة ضددةب البددتهم 
ل بي ي   يه  قية   دل اا دةته عع داي البي دي   يده   دل يدةاء  لدكد ضدة ًا بفضديًا إلدل 

 جد علي  ا ف الةت  اليبف.البع 
د ص 3د   4د ال حدددةي الةضدددا يةد ا12/13/1792 دددي  92/ ي ايددداج/ 2313ادددةاة ةادددم 

241. 

د 13/12/1791 ددددي  1791ي ايدددداج /  –/ يددددزاء أعلددددي 2311اددددةاة بقكبددددة التبييددددز ةاددددم ( )
 .124د ص 1791د 12د   4بيبع ة األقكام اليفليةد ا
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سددعاء  –ق البددتهم ع  يده  دددن  يدز االف دداء اليدام  ددن إت داج ااةافي  ددي قد
يلفل إلدل ا تفداء الة دف الي دا ي ببدا يفضدي ل يدعفي إلدل اا دفي  –الفي  أع ال تيية 

األ    ي البتهم ال ةاءيد عالقكم   ةاءي البدتهم ليدفم ت دعج اليةيبدة  دي قةده. عبدع 
 لددك  دددن إت دداج إةافي ال حدداط اليةبددي ع تييتدده لددفً البددتهم ال يكفددي ل ةددع   ت ددعج 

إت ددداج   دددم اليدددا ي  قةيةدددة  – ضدددًم  دددن  لدددك –يدددهد  ددد  ي دددزم الة دددف الي دددا ي لف
عط ييددة السدد عك اايةابددي الدد ل ا تهيدده ع ال تييددة اليةبيددة ل فيدد د ع ل هبددا يكع ددان 

 .(1)يةيبة ييااب   يه الةا عن
ع ي داةي أاددًة ييددب   ددل االف دداء اليددام إت دداج أن البددتهم كددان يي ددم  سددا ة 

ةكن البددافل ل يةيبددةد سددعاء تي ددق ودد ا الي ددم الي ا ددة التددي يتط  هددا الةددا عن  ددي الدد
 بق  اليةيبةد أع  يماة الس  يةد أع  ال تيية اليةبيةد عك لك   به  بكان عزبان 
اةتكددداب اليةيبدددة إن حدددك ج    دددةًا  يهددداد ع دددالطةق أع العسدددا   التدددي تسدددتافم  دددي 

 ددق ع ال ددفة التددي يي -إن كا ددج اليةيبددة بددن اليددةا م البقددففي األسدد عب –أقددفاتها 
د  ددد ا ا تفددل (2)الةددا عن   يهددا أوبيددة  ددي اليددا ي أع البي ددي   يدده أع بقدد  اليةيبددة

و ا الي م  ي أل ب همد  دن  لك بي دا د أ ده ادف ادام  دي  ودن البدتهم ت دعة بغ دعط 
 ن العااعد اف يتا   عةي اليه  أع الغ دط  دي العاايدة اايةابيدةد ود ا الت دعة إ ا 

ايدددام اليةيبدددةد ي تفدددي الي دددم ع ددده ي تفدددي ا  ددب   دددل    دددة أساسدددي بدددن   ا دددة 

                          

 الةعا ددف اليابددة  ددي اددا عن اليةع دداج البةدداةن د البةيددع ي لددة  ددي  لددك: أكددةم  حددلج إ ددةاويمد ( )
 .293السا قد ص 

الةسدددم اليدددام د  –ي لدددة  دددي بي دددل  لدددك: بقبدددف زكدددي أ دددع  دددابةد  ادددا عن اليةع ددداج ال   دددا ي ( )
 .193البةيع السا قد ص
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الة ف الي ا يد أبا إ ا ا  ب   ل    ة غية أساسي  ي اليةيبةد  م تلتية له 
 .(1) ي  في الة ف

عتط يةددًا لدد لكد إ ا ت ددج أن الط يددب اددام  تحددةيع البي ددي   يددهد بيتةددفًا أ دده 
ن ال ع دداي قددفتج يحددةا يتددة إ سددان  دداةق القيددايد تددم يتضددع أ دده   ددل ايددف القيددايد عا 

 تيية سد عك الط يدبد  ددن الة دف الي دا ي ال ييدف بتدعا ةًا لفيده ال يدفام الي دم  بقد  
اليةيبددةد عكدد لك إ ا اسددتعلل البددتهم   ددل حدديء بيتةددفًا أ دده بب ددعك لدده أع أ دده بددا  

 .(2)ب اا أع بتةعك عيتضع غية  لكد  م ييف ساةاًا ال يفام الي م أيضاً 
بددة التبييددز  ل دده ال يسددل  بحددتةل ال  فايددة ع  ددل ال تييددة  اتهدداد اددةةج بقك

د عال ييااددب البددتهم (3)البسددةعاةد إ ا لددم يكددن  البددًا   ددف حددةا ها  ل هددا ق ددي ة سددةاة
 دن يةيبدة قيدازي ااطماداج ال اةيدة اليا دفي إلدل أايده البتدع لد الد ل كدان يحدداطة  

 .(4)السكن  ي الفاةد إ ا لم يكن  البًا  عيعف ت ك ااطمااج
ط يةددداج األادددًة ات ددداج الي دددم لدددفً البدددتهم ابكدددان الةدددع   تدددعا ة عبدددن الت

د عيددعب إت دداج االف دداء   ددم البددتهم  ددي يةيبددة ز ددل الددزع  (2)الة ددف الي ددا ي لفيدده
                          

وددع  ددفم الي ددم  قةيةددة العاايددة اايةابيددةد أبددا الغ ددط  هددع الي ددم  – ددي ودد ا ال ددفف  –اليهدد  ( )
 .173د 197لباال  له   القةيةةد ي لة البةيع السا قد ص ا

الةسددم الادداص د بط يددة التي دديم اليدداليد  –ي لددة: بدداوة   ددف حددعيند  حددةا اددا عن اليةع دداج ( )
 .299د 193د ص 1773البع  د 

د 3د ال حددةي الةضددا يةد ا3/7/1793/ ي ايدداج تا يددة /  ددي  193اددةاة بقكبددة التبييددز ةاددم ( )
 .313د ص 4 

د بيبع ددددة األقكددددام 22/12/1791 ددددي  91اددددةاة بقكبددددة التبييددددز اليةاايددددة/ وي ددددة  ابددددة/ ( )
 .329د ص 9د  4اليفليةد ا

ع لدددك قسدددب بتط  ددداج ال قدددث  قسدددبد إ  بدددن ال ددديع ة إيدددةاف بات ددد  ت دددك التط يةددداج  دددي ( )
 اا عن اليةع اج الااص.



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

722 

. عك لك إت اج الي دم لكد  بدن تع د  إلدل  ةدف زعا  (1) البكاند عوع ب ز  الزعيية
 .(2)اا ع اً له بع   به   طم ه ألل س ب بن أس اب ال طمن حة ًا أع 

كبا ييب إت اج االف اء   م البتهم  ي يةيبتي الي م  اةتكداب يةيبدة بدن 
. عكدد لك ييددب (3)اليددةا م الباسددة  ددلبن الفعلددة الادداةيي أع الددفاا ي علددم ي  دد    هددا

 دددي يةيبدددة التزعيدددة  دددي بقدددةة ةسدددبي   دددل ع دددق  دددص م  –إت ددداج   دددم البعلددد  
  اسدددبًا كا  دددًا أع حا دددية  دددلن بدددن أ دددفة لددده البقدددةة ادددف ا تقددد –( ق. ا 273)

كا  ددة. عبتدد   لددك أيضددًا يتيددين   ددل االف دداء اليددام إت دداج   ددم البتهبددة  ددي يةيبددة 
ت اج   م البدتهم   دفة البي دي   يده كع ده بعلفدًا  دي (4)اايهاس  ل ها قاب  د عا 

ت دداج   ددم البددتهم   ددفة البي ددي   يهددا كع هددا (2)يةيبددة اال تددفاء   ددل البعلدد  د عا 
 . (1)يةيبة بعااية إقفً البقاةم  الةضا إقفً بقاةبه  ي

عالي  ة البي عل ال يةت ة  ةط   ل قالة اليةيبة التابةد  د  يكدعن عاي دًا 
أيضددًا  ددي قالدددة الحددةعا  ددي اليةيبدددةد ع  يدده  ددددن  ددبء إت دداج الة دددف الي ددا ي  دددي 
ت داج  لدك غال دًا بدا يكدعن بدن  يةيبة الحةعا يةع أيضدًا   دل  داتق سد طة االتهدام. عا 

لدداوة الااةييددة ل يةيبددةد عبددن األبت ددة ال دداةزي   ددل  لددك ا ت دداة الة ددف الي ددا ي الب

                          

 .1717لس ة  111( بن اا عن اليةع اج اليةااي ةام 399/2ي لة م )( )

 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.391ي لة م )( )

 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.217د 191ي لة البافتين )( )

 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.419ي لة  ص البافي )( )

 ( بن اا عن اليةع اج اليةاي.231د 233د 227ي لة   عص البعاف )( )

 اليةااي.( بن اا عن اليةع اج 392ي لة م )( )
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د عا  ا (1)اا بًا  ي يةيبة الحةعا  ي الةت د  ي قالة  فع  اليةا إلل اليدع  ال دفةل
كا ج الطي ة ال ا  ي  ي اللهة فاا ه  ي اليع  عبزاج الك يةد  دن  ية الةت  ا دفًا 

 .(3)ن ال ا    اللهة حةع ًا  الةت د إ  ييف الطي(2)تكعن بتعا ةي
ك لك  ي قالة البساوبة الي ا يدةد  د ده ييدب تدعا ة الة دف الي دا ي عالد ل 
يتبتد   دي إةافي أع  يددة البحداةكة  ددي تقةيدق اليةيبدة البةتك ددةد لد ا يةددع   دل  دداتق 
سدد طة االتهددام إت دداج أن الحددةيك ا ددف البسدداوبة  ددي اليةيبددة عوددع  ددالم  هددا. عان 

أن ودد ا الحددةيك بددع   بدده  العاايددة اددف سددا ف  ددي األ بددا  البيهددزي أع  تت ددج أيضدداً 
البسدده ة الةتكدداب يةيبددة بقددففي  ددي العااددعد  قيددث ال يتقةددق االحددتةاك إ ا اةتكددب 

عتط يةددًا لد لك اضددي  (4)الفا د  يةيبدة بات فددة تبابدًا  ددن ت دك التدي ا ددفوا الحدةيك

                          

د ال حةي الةضدا يةد 22/7/1791 ي  91/ ي اياج/ 2112اةاة بقكبة التبييز اليةااية ةام ( )
 .129د ص2د  3ا

د ال حدةي الةضددا يةد 12/3/1792 دي  92/ ي ايداج/ 131ادةاة بقكبدة التبييدز اليةاايدة ةاددم ( )
 .239د ص3د  1ا

د ال حدةي الةضددا يةد 21/1/1793 دي  93/ ي ايداج/ 932ادةاة بقكبدة التبييدز اليةاايدة ةاددم ( )
 .423د ص4د  2ا
كبا قكم أن إطمق البتهم  في  ياةاج  اةية  قع البي ي   يهد عا  ا ته  قيث أيةيدج لده  

 ب ية يةاقيةد يكعن بيه  ي  البتهم بحةع ًا  الةت  علدي  إيد اءد ألن  يدة البدتهم تسدتلهة 
 .بن كاب  اللةع  عالعاا ع التي تباضج   ها القافتة

د بيبع دددة 2/12/1791 دددي  91/ يدددزاء أعلدددل ي ايددداج/ 1943ادددةاة بقكبدددة التبييدددز ةادددم 
 .1791د 12د ص4األقكام اليفليةد ا

 .929د البةيع السا قد ص 2وملي   ف الم  أقبفد  ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د م( )
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بسددد قد  ييت دددة كددد   ا ددد    ل ددده إ ا عايدددج القافتدددة ادددم  بحدددايةي آ يدددة فعن اتفددداق
 .(1)بسلعاًل  ن  ي ه

أبدددددا  ال سددددد ة ل ا دددددث أع الدددددفا ع   دددددل اليةيبدددددةد  د ددددده يات ددددد   دددددن الة دددددف 
د عبن تم  د ه ال يلتة   ل اليةاب عال ت تزم س طة االتهدام  ات اتدهد عبدع  لدك (2)الي ا ي

عا ددث  د دده  ددي  يددس القدداالج االسددتت ا ية   ددل الةضدداي األادد   يددين اال ت دداة ودد   ال 
التددي قةكددج البدددتهم عف يتدده إلددل اةتكددداب اليةيبددة اا ددة إ ا كا دددج سددابية أع حدددةيفةد 

 ي بت  ود   القداالجد عودع بدا  (3) ي اةي أاًة  دن     ال ا ث ييف    ةًا باففًا ل يةاب
 (  ةع اج.129 ص   يه  يًم الةا عن اليةااي  ي البافي )

 رته غري العمديةاملطلب الثاني : إثبات الركن املعنوي يف صو
الاطدددل غيدددة اليبدددفل يبتددد  ال دددعةي التا يدددة ل اطي دددة الي ا يدددةد إلدددل يا دددب 
الة ددف الي ددا ي الدد ل يبتدد   ددعةتها األعلددلد كبددا تيددف ودد   ال ددعةي الددةكن البي ددعل 
 ددي اليددةا م غيددة اليبفيددة.  كبددا يسددت زم الةددا عن  ددي اليةيبددة اليبفيددة تددعا ة الة ددف 

قدفاث الد ل يتقةدق  اتيدا  إ –الي ا ي  ةافي اليدا ي إلدل ب احدةي السد عك اايةابدي عا 
 هع ك لك يسدت زم  دي اليةيبدة غيدة اليبفيدة تدعا ة  –ال تيية اليةبية البتةت ة   يه 

                          

د 4الةضددا يةد اد ال حددةي 1/11/1793 ددي  93/ ي ايدداج/ 1117اددةاة بقكبددة التبييددز ةاددم ( )
 .492د ص 4 

اسدددت افًا إلدددل أن الةدددا عن ال ييتدددف  ال ا دددث   دددل اةتكددداب اليةيبدددة بدددا لدددم يددد ص الةدددا عن   دددل ( )
 ( ق. ا. اليةااي.39ام   لك. م)

 .913د البةيع السا قد ص 2وملي   ف الم  أقبفد  ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د م( )
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الاطل غية اليبفلد ال ل يتقةق  اتيا  إةافي اليا ي إلل ب احةي السد عك اايةابدي 
 .(1)فعن  تييته اليةبية

ليا ي   ف ت ة ه  عاي اج القيطدة عيةاف  الاطل غية اليبفل وع إام  ا
عالقدد ة التددي يفةضددها الةددا عن أع الا ددةي اا سددا ية أع الي بيددة أع الف يددةد ببددا يتةتددب 
  يدده قددفعث ال تييددة اايةابيددةد ع ددفم تبك دده بددن ب يهدداد   ددل الددةغم بددن أن  لددك 

 .(2)كان عاي ًا   يهد ع ي استطا ته
ةاءي األ دد يةد عبددا يتةتددب  ددد ا كددان البددتهم  ددي يةيبددة  بفيددةد يتبتددع  ددال 

  ل  لك بن تقبي  االتهام  بء ات اج اةتكا ه ود   اليةيبدةد  بدن  داب أعلدل أن 
يقتفل  ه   ال ةاءي عوي أ    يه  ي ل  اليةا م غية اليبفيةد  يدّفوا يدةا م غيدة 

 بة عفيد ال ت في  قا  بن األقعا  ال ةاءي الكاب ة  ي اا سان.
ة اليبفيدددة عاليةيبدددة غيدددة اليبفيدددة سدددًع  دددي علدددي  بدددن اادددتم   دددين اليةيبددد

ع ددي  – دت دداج الددةكن البددافل ع  ا ددة  عاقددف  ددي اليددةيبتين  –الددةكن البي ددعل  بعبددًا 
 فم اتيا  إةافي الفا    قدع ال تييدة اايةابيدة ا ع دًاد عود ا بدا ييدب   دل االف داء 

الد ل سد ب ت دك اليام إت اتدهد عسد ي ه  دي  لدك إت داج أن ااةافي التدي اتيهدج إلدل الفيد  
 ي اتاا  عاي داج القيطدة عالقد ة  -قةص الةي  البيتاف –لم تكن قةي ة  –ال تيية 

 لب ع عاعا اليةيبةد ع لك وع الاطل غية اليبفل.
عال يكدددعن لمف ددداء اليدددام  لدددك اات ددداج إال بدددن ادددم  إت ددداج إقدددفً  دددعة 

تكعن اليةيبدة الاطل غية اليبفل عالتي  ص   يها اا عن اليةع اج اليةااي  ةعله )
غية  بفية إ ا عايج ال تيية اايةابيةد  س ب اطل الفا  د سعاء كان و ا الاطل 

                          

 دددف اليابدددة  دددي ادددا عن اليةع ددداج البةددداةن د البةيدددع السدددا قد ص أكدددةم  حدددلج إ دددةاويمد  الةعا( )
294. 

 .299الةسم اليام د البةيع السا قد ص  –بقبعف  ييب قس يد  اا عن اليةع اج ( )
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إوبددااًل أع ة ع ددة أع  ددفم ا ت ددا  أع  ددفم اقتيدداط أع  ددفم بةا دداي الةددعا ين عاأل لبددة 
 .(1) عاألعابة(

 عيبكن ةف و   ال عة إلل قالتين:
اطدل   دي الة ع دة أع  دي  دفم  قيث يةعم اليا ي   حاط إييا يد إ  يتبت  األولى:

 االقتياط.
ي سب  يها إلل اليدا ي بعاد  سد  يد عتحدب  ود   القالدة ااوبدا د ع دفم  والثانية:

 .(2)اال ت ا د ع فم بةا اي الةعا ين عال عا ع
عبن تم يتيدين   دل سد طة االتهدامد اسدت افًا إلدل اةي دة  دةاءي البدتهمد إت داج 

أع الة ع دة أع  دفم اال ت دا  أع  دفم االقتيداطد عاعا الاطل إ ا كدان  سد ب ااوبدا  
اابة الدفلي    دل أن البدتهم كدان  دبكا ده أن يتعادع ال تييدة اايةابيدة التدي تةت دج  عا 
  ل  حاطه. أبا إ ا كان الاطل اف  تص  ن  فم بةا داي الةدعا ين عالةدةاةاج عال دعا ع 

البكع دددة ل باالفدددة.  عاأل لبدددةد  د ددده يكفدددي أن تت دددج سددد طة االتهدددام العاايدددة البافيدددة
بفتدةس  بةتضدل اةي دة اا ع يدة  –قسدب  يدس الفةهداء  – الاطل  ي و   ال عةي 

 .(3)بن بيةف باالفة الةعا ين أع ال عا ع أع با  ي قكبها
                          

 .1717لس ة  111( بن اا عن اليةع اج اليةااي ةام 32البافي )( )

عبدددا  124السدددا قد ص الةسدددم اليدددام د البةيدددع  –بقبدددعف  ييدددب قسددد يد  ادددا عن اليةع ددداج ( )
  يفوا.

إال إ دده بددن قيددث ال تييددة يبكددن الةددع  أن ودد   ال ددعة بتفاا ددة بددع  يضددهاد  قيددث يتيدد ة 
عضددددع الفعا دددد   ي هدددداد كبددددا يتيدددد ة أن يةددددع اطددددل فعن أن يددددفا   ددددي  طدددداق إقددددفً ودددد   

 القاالج.
ع ي لة:   ي قسين الا د د سد طان الحداعلد  الب دافم اليابدة  دي ادا عن اليةع داج د البةيد

 .321السا قد ص

بقبددف  يددف غةيددبد  قةيددة الةاضددي الي ددا ي  ددي االات دداا اليةي ددي عأتددة   ددي تسدد يب األقكددام ( )
 .29د ص1779الي ا ية د ال حة ال و ي ل ط ا ةد 



 عبء االثبات في البنيان القانوني للجريمة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

عبع  لك  ليًا كا ج  عةي الاطلد  ددن فعة سد طة االتهدام ال يةت دة   دل 
ن وددد ا الاطدددل عال تييدددة إت ددداج الاطدددلد  ددد  ي  غدددي أيضدددًا إت ددداج  مادددة السددد  ية  دددي

 .(1)البتقةةة
عتط يةددًا لكدد  بددا سدد ق ي  غددي   ددل االف دداء اليددام إت دداج  ددفم اتاددا  البددتهم 
عاي داج القيطدة عالقد ةد  دت اتده إقدفً  ددعة الاطدلد ل ةدع   تدعا ة الدةكن البي ددعل 
 دي اليةيبدة غيدة اليبفيدة.  دم يسدل  البدتهم  دن القدافث الد ل عادع  اطدل البي ددي 

. عال يسل   ن الةت  ال اتص بن اال دطفام (2)فعن أن يساوم البتهم  يه  يه عقف د 
. عبت   لك إ ا قاع  البي ي   يه (3)إ ا كان القافث عاايًا  اطل بن البي ي   يه

أادد    فايددة البددتهم ب دده ي ددةًاد  تدداةج ط ةددة ب هدداد أت دداء البيا  ددة أ ددا ج البي ددي 
البي ددي   يددده عال بسددلعلية   دددل    يددهد  يكدددعن الاطددل  دددي ودد   القالدددة  ددافةًا بدددن

 .(4)البتهم
بدن ادم   – د ا لم تت ج س طة االتهام قفعث التة ية بن يا ب البدتهم 

ييددب   دل البقكبدة أن تقكددم  –إقدفً ال دعة الابد  البدد كعةي  دي  دص الةدا عن 

                                                               

أكدددةم  حدددلج إ دددةاويمد  الةعا دددف اليابدددة  دددي ادددا عن اليةع ددداج البةددداةن د البةيدددع السدددا قد ص  
299. 

 .912ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د البةيع السا قد ص وملي   ف الم  أقبفد  ( )

د ال حةي الةضا يةد 12/2/1793 ي  92/ تبييزية/ 1392اةاة بقكبة التبييز اليةاايةد ةام ( )
 .434د ص2د  1ا

د ال حددةي 29/4/1793 ددي  93/ وي ددة  ابددة تا يددة / 21اددةاة بقكبددة التبييددز اليةاايددةد ةاددم ( )
 .414ص د 4د  2الةضا يةد ا

د ال حددددددةي 19/3/1794 ددددددي  93/ ي ايدددددداج/ 2124اددددددةاة بقكبددددددة التبييددددددز اليةاايددددددةد ةاددددددم ( )
 .434د ص2د  1الةضا يةد ا
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  دةاءي البدتهم. عتط يةدًا لد لك اددةةج بقكبدة التبييدز اليةاايدة أن األ ً الد ل أ دداب 
ه  تييددة سددية    ددل اددط الةطدداة ال يسددل    دده سددا ق الةطدداة الدد ل لددم البي ددي   يدد

 .(1)ي فة   ه إوبا  أع تة ية
كبددا اضددج  ل دده إ ا كددان قابدد  يددعاز السددفة اددف عضدديه  ددي قةي ددة تقددج 
بةيددف السددياةيد عأافدد  أ عا هدداد  سددةاج القةي ددة بددن اددم  كسددة زيددا  السددياةيد  ددم 

 . (2) ن يةيبة  ةف اليعاز  دوبا  يكعن بهبًم  ي قفل يعاز سفة د عال يسل 
كبدددا ييدددب القكدددم   دددةاءي البدددتهم إ ا ت دددج أن الحددداص البيتددداف  دددي العاايدددة 
بقدد  االتهددام ال يسددتطيع تعاددع ال تييددة اايةابيددة التددي ق دد جد أع إ ا ت ددج ا يددفام 

 .(3)الةا طة الس  ية  ين الةك ين البافل عالبي عل

فلدددةد عادددف   دددة بدددن أبابددده  يدددلي  دددد ا كدددان البدددتهم يةدددعف سدددياةته  سدددة ة بيت
. كبا أن (1)طف د  ا طفم  السياةيد  م يكعن البتهم اف اةتكب اطلد س ب الفو 

                          

د ال حددددةي 23/9/1792 ددددي  92/ يددددزاء تبييزيددددة / 922اددددةاة بقكبددددة التبييددددز اليةاايددددة ةاددددم ( )
 .217د ص3د  3الةضا يةد ا

د بيبع ددة 29/2/1792 ددي  1792تا يددة/ / يددزاء 227اددةاة بقكبددة التبييددز اليةاايددة ةاددم ( )
 .97د ص 1792د 13د  1األقكام اليفليةد ا

كبدا اضددج  ل دده إ ا سدةاج قةي ددة البتهبددة عكددان  دفاا ها يددعاز سددفةوا  دم تسددا  ي ا يددًا  ددن 
 ةددفان يددعاز السددفةد ألن القةي ددة ال سددا ية وددي البكددان الدد ل تقفددل  يدده البددةأي قاياتهددا التددي 

 لقب  يعاز سفةواد  ا ت اة  وعية تيةيفها  ي   ف أي  ي. تقب ها بيهاد عوي بضطةي
د 2د بيبع ددة األقكددام اليفليددةد ا12/2/1791 ددي  1791/ يددزاء تا يددة/  493اددةاة ةاددم 

 .123د ص 1791د 12 

 ي لة  ي و ا البي ل:( )
  ي قسين الا  د س طان الحاعلد  الب افم اليابة  ي اا عن اليةع داج د البةيدع السدا قد 

 . 323ص 
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التدددي سددد  ج إ دددا ة البي دددي   يددده عبدددن تدددم  -التةاكتدددعة –ا ةدددمب  ة دددة  القافلدددة  
ع اتددهد اددف ق دد ج اضدداء عاددفةًاد علددي   سدد ب اطددل السددا قد  ددم ييددعز إفا تدده  ددن 

 .(2)ه ل قافلة تبج  فعن إيازيالقافثد ألن ايافت
 ا ص بن  لكد  ل ه إ ا كا ج اليةيبة الب سع ة إلل البتهم غيدة  بفيدةد 
 د دده يةددع   ددل  دداتق االتهددامد إت دداج تددعا ة إقددفً  ددعة الاطددل غيددة اليبددفل  ددي 

 يا ب البتهم ل قكم  دفا ته.

 إثبات الظروف المعنوية المشددة
يه اليبفيدة عغيدة اليبفيدةد  د ده  ضًم  ن إت اج الدةكن البي دعل  دي  دعةت

 –عبدن تدم  هدع يدةت ط  دالةكن البي دعل  –اف ي قق اليةيبة لة ًا بي عيًا )حا ديًا( 
يحفف بن  ةع ة اليةيبدةد يفدةس   دل البقكبدة أال تعادع اليةع دة البحدففي ل يةيبدة 

 إال  يف إت اج و ا اللة د  بن يتقب   بء إت اته؟

                                                               

د 2/1/1792 دددي  1792تبييزيدددة /  –/ يدددزاء أعلدددل 72ادددةاة بقكبدددة التبييدددز اليةاايدددة ةادددم ( )
 .71د ص 1792د 13د   1بيبع ة األقكام اليفليةد ا

عبتددد   لدددك إ ا  دددايئ البي دددي   يددده البدددتهم  ي دددعة الحددداةا أت ددداء بدددةعة البدددتهم  سدددياةته  دددي 
 ل البتهم تفدافل اال دطفامد  دي اليا ب البا ص ل سيااة  ي الطةيق الااةييد  تي ة  
 و   القالة ت تفي اليماة الس  ية  ين البعج ع ي  البتهم.

د بيبع ددددة األقكددددام 21/9/1791 ددددي  1791تبييزيددددة/  -/ يددددزاء أعلددددل1934اددددةاة ةاددددم 
 .97د ص 1792د 12د  3اليفليةد ا

 .11/9/1791 ي  91-92/ ي اياج أعلل/ 1112اةاة بقكبة التبييز اليةااية ةام ( )
الةسددم  –بحدداة إليدده لددفً: إ ددةاويم البحدداوفلد  الب ددافم الةا ع يددة  ددي اضدداء بقكبددة التبييددز 

 .121د ص 1773الي ا ي د بط ية الياقلد  غفافد 
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حدددفف يغيدددة بدددن ع دددفهاد  د ددده لكدددي إ ا ااتة دددج اليةيبدددة  لدددة  بي دددعل ب
ييااب الفا     دل اليةيبدة البةتة دة  هد ا اللدة  ييدب إت داج   بده  دهد أل ده ييدف 

. بتا   لك با ييب   ل االف اء اليام إت اته بن   م الفا    ي (1) ي قكم الةكن
 –يةيبتدي الةتدد  اليبددف عالضدةب البفضددي إلددل البدعج بددن  ددفة  دي البي ددي   يدده 

عوي  فة البعل  ع فة ا ت اة البي ي   يه بن  –ففًا ل يةيبتين  يف  لة ًا بح
. عك لك ييب إت اج   م البتهم   فة البةس لفً البي دي   يده (2)أ ع  اليا ي

أع   فة الحيء بق  اليةيبة  ل ه بب عك ل فعلةد ع لك  ي يةيبة السةاة البةتة ة 
اضدددج بقكبدددة (  ةع ددداجد عتط يةدددًا لددد لك 444 لدددة  بحدددفف ع دددق  دددص البدددافي )

التبييز  ل ها ال يفان البتهم  ن يةيبة سةاة أبعا  الفعلةد إ ا كان ال يي م  يا فية 
 .(3)األبعا  البسةعاة ل فعلة

عبتددد   لدددكد بياب دددة البدددتهم  الةتددد    دددل أسدددا  سددد ق اا دددةاةد يسدددتعيب 
 .(4)إت اج أن البتهم اف اةتكب اليةيبة  ييفًا  ن تعةي اال فيا  أل  دي ودفعء عةعيدة

                          

 .299الةسم اليام د بةيع سا قد ص  –بقبعف  ييب قس يد  اا عن اليةع اج ( )

 (  ةع اج.413/ فد ود( )431ي لة البافتين )( )

د   3د بيبع دة األقكدام اليفليدةد ا11/2/1791 دي  91/ ي اياج تا ية/  137م اةاة ةا( )
 .393د ص 9

بددن بضددل زبددن  -قسددب بقكبددة الدد ةس الب ددةية –عاددف يكددعن التع دد  إلددل ت ددك ال تييددة ( )
يدد كة  ددين اليددزم عالت فيدد  عبددن إ ددفاف عسددي ة اليةيبددة عةسددم اطددة ت فيدد واد  ددم يت ددج سدد ق 

عليددفي الف يددة األعلددل  ددي  فدد  ياحددج  االضددطةاب عيبددع  هددا  اا ددةاة إ ا كا ددج اليةيبددة
 الغضب قتل اة   اق ها  ن طعة .

 .371د ص 39د ةام 21/ بيبع ة أقكام ال ةسد   21/1/1793 ةس  ي  -
 ي با تةةة بقكبة التبييز اليةااية  ل ه )ليسج الي ةي  ي تقةق أع  فم تقةق س ق اا ةاة 

  دددل اةتكددداب اليةيبدددةد عت فيددد وا  ددد  الي دددةي  دددلن يكدددعن  دددالزبن الددد ل يبضدددي  دددين الت دددبيم 
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إال أن اللدددةع  البحدددففي التدددي ال تغيدددة بدددن ع ددد  اليةيبدددةد علكدددن يةت دددة أتةودددا 
  ددل تحددفيف اليةددابد ال يحددتةط   ددم اليددا ي  هدداد أل هددا ليسددج بددن   ا ددة الة ددف 
الي ددا ي كلددة  اليددعف. عبددن تددم يسددل  البددتهم  ددن اليةيبددة البةتة ددة  هدد ا اللددة د 

 .(1)فعن تط ب إت اج   به  هد    عع  كان ييه ه
 دددص ببدددا تةدددفم أن إت ددداج الة دددف الي دددا ي  يبيدددع   ا دددة د عاللدددةع   ا

البحددددففي ل يةيبددددة اليبفيددددةد عكدددد لك إت دددداج الاطددددل غيددددة اليبددددفلد أبددددة الزم   ددددل 
االف اء اليام فعن البتهمد است افًا إلل أ ةز  تدا ص اةي دة  دةاءي البدتهمد عودي تقبيد  

ت دج بدن بافيداج اليةيبدةد االف اء  دبء إت داج قةيةدة العاايدة اايةابيدة. إ  بهبدا 
اقتباالج ت عج الةكن البي علد ي  غدي   دل االف داء إت داج اتيدا  إةافي البدتهم إلدل 
الفي  عال تييدة عالي دم  هبدا ع دلل لدة  بحدفف يغيدة بدن ع د  اليةيبدةد ألن ود   
االقتبدداالج بهبددا   غددج فةيتهددا ال تكفددي بافيددًا عبي عيددًا. ع  يدده يبكددن اااددةاة  ددلن 

يفدةس   دل  داتق االف داء  دبء إت داج الدةكن البي دعل قتدل تتقةدق  أ   ال دةاءي
البسلعلية الي ا ية ل بدتهمد عود ا ودع الدةأل السدا ف  ةهدًا عاضداًءد   دل ع دق اليدةس 

 السا ق.

                                                               

اليا ي اف أ ف اليفي الةتكاب اليةيبة عاطدط لهدا عودع ودافم ال دا   ييدفًا  دن تدعةي الغضدب 
 ا  ي عالهيا  ال فسي.

د 3د بيبع دة األقكدام اليفليدةد ا12/9/1792 دي  92/ وي ة بعسية تا يدة / 431اةاة ةام  -
 .12ن ص13  

الةسدددم اليدددام د البةيدددع  –ا البي دددل: بقبدددعف  ييدددب قسددد يد  ادددا عن اليةع ددداج ي لدددة  دددي وددد ( )
 .92السا قد ص 
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 املبحث الثالث
 أثر الرباءة يف "إثبات الركن الشرعي"

 الددةكن الحددة ي أع الةددا ع ي ييددف حددةط ال ددفء  ددي ال قددث  ددن قةيةددة العاايددة
ت اتهددداد  دددد ا ا تفدددل وددد ا الدددةكند ال يكدددعن و ددداك تبدددة فاا ل قدددث أةكدددان  اايةابيدددة عا 
. إ  البة ددعف  ددالةكن الحددة ي وددع ال ددفة غيددة البحددةع ة ل سدد عك  اليةيبددة األاددًة

علتقةدددق وددد   ال دددفة يةتضدددي اضدددعا  –سدددعاء كدددان  يدددًم أع ابت ا دددًا  –اايةابدددي 
 .(1)وبا    ةل و ا الةكنالس عك ل ص تيةيبيد ع فم اضع ه لس ب إ اقةد ع 

عا  ا كدددان الفةددده ادددف ا ةسدددم قدددع  بدددفً ا ت ددداة الدددةكن الحدددة ي بدددن أةكدددان 
اليةيبدددةد  ددددن وددد ا الادددم  ال أتدددة لددده  يبدددا يتي دددق  اات ددداجد أل ددده    دددة عايدددب 
اات داج أعاًل عفا بدًا. إ  ال يبكدن إت داج الدةك ين البدافل عالبي دعل فعن التت دج  فايددة 

فعن التت ددددج أعاًل بددددن ا ط دددداق  –أع  ي دددداةي أاددددًة  –ع ي بدددن عيددددعف الي  ددددة الةددددا 
بافيدداج عبي عيددداج السدد عك   دددل  ددص تيةيبدددي بددن يهدددةد ع ددفم اضدددع ه لسددد ب 
د إ  إن تعا ة  فم حة ية السد عك ييدف     دةًا أساسديًا لإلفا دة  إ اقة بن يهة أاًة

 .(2) ي أية يةيبة حل ها  ي  لك حلن تعا ة ال حاط اايةابي عالي  ة البي عل

                          

إ ا كدددان  دددقيقًا أ ددده بدددن ال ددديب ا ت ددداة  دددص التيدددةيمد ةك دددًا  دددي اليةيبدددة  دددي قدددين أ ددده ( ت )
 دددن  –إ  كيدد  يت ددعة  ددف ال دا   بيددةف    ددة  يبددا  دد ع  – دا يها عب ددفة عيعفوددا 

 ع فةاسة الحةط األساسي ل تيةيم.البة عف  فةاسة و ا الةكن و
الةسدم اليدام د بةيدع السدا قد ص  –ي لدة : بقبدف زكدي أ دع  دابةد  ادا عن اليةع داج ال   دا ي  -

27. 

 .42بقبف بقي الفين  عسد   اات اج  ين العقفي عاالزفعايية د بةيع السا قد ص( )
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عبع  لك  دن االتيا  السا ف لفً الفةه عالتحةيع إن الةا في الةا ع يدة ليسدج 
بقددًم لإلت دداجد ألسدد اب أ ةزوددا أن   ددعص الةددا عن ال تيددف ةك ددًا  ددي اليددةا م التددي 
ن  دددفم البحدددةع ية ودددع قكدددم   دددل العاايدددة يدددتم اددداة   طددداق الفدددةف. عال  ت حددد هاد عا 

 .(1)  ًا بن   عص التيةيم يتعا    ل   به  لن و   العااية تاال 
ع ي اةي أاًة أن الةكن الحة ي بدن بسدا   الةدا عند ع  دم ال دا  عالةضداء 

ن سدددد ب ا يددددفاًل (2) الةددددا عن بفتددددةس أن الي ددددم  يددددفم  -قسددددب ودددد ا الددددةأل –د أل عا 
   دددةًا  دددي اليةيبدددةل  ددددن الي دددم  لقكدددام  –أل الي دددم  الةدددا عن  –بحدددةع ية الفيددد  

ضًا ال ية   إت اج اليك د عبن تم  ص الةا عن ال يقتا  الةا عن أبة بفتةس ا تةا
د تقكبددده الةا دددفي اليابدددة ) دددفم يدددعاز (3)إلدددل إت ددداجد عكددد  يهددد  أع غ دددط  الةدددا عن

 .(4)اال تفاف  اليه  أع الغ ط  ي الةا عن اليةا ي أل ا تةاس   م ال ا   الةا عن(
إ  إ دده بددن ال دديع ة  بكددان إلةدداء  ددبء إت دداج الي ددم  الةددا عن   ددل  دداتق 

. (2)سدد طة االتهددام لبيددةف إف دداء البددتهم أ دده كددان ضددقية يهدد  أع غ ددط  ددي الةددا عن
                          

 .23ي د بةيع سا قد ص بقبف  يف الغةيبد  قةية الةاضي الي ا ي  ي االات اا اليةي ( )

 .42بقبف بقي الفين  عسد بةيع سا قد ص( )

يتقةدددق اليهددد   الةدددا عن  يدددفم الي دددم أن   دددًا أع ب دددفأ اا ع يدددًا يياادددب   دددل السددد عك ع تييتدددهد ( )
عيتقةددق الغ ددط  ددي الةددا عن  التفسددية الادداطئ ل  ع دده عب اف ددهد اطددل ي دد    دداق ه إلددل 

 اال تةاف  يف اليةاب.
   لددك: أكددةم  حددلج إ ددةاويمد  الةعا ددف اليابددة  ددي اددا عن اليةع دداج البةدداةن د ي لددة  ددي تف ددي
 .291بةيع سا قد ص

ت ص  يس الةعا ين   ل و   الةا في   ةاقةد كةا عن اليةع اج اليةااي الد ل تد ص البدافي ( )
( ب ه   ل أ ه )لي  ألقف أن يقتص  يه ده  لقكدام ود ا الةدا عن أع أل ادا عن  ةدا ي 39/1)

 .آاة(

 .24بقبف  يف الغةيبد بةيع سا قد ص( )
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د  ااضا ة إلل أن (1)إ با يةع   ل  اتق األ ةاف االلتزام  اليب    ل بية ة الةا عن
 هددع الب ددعط  دده إسدد اأ الع دد  أع  البسددا   الةا ع يددة بي عبددة لددفً الةاضدديد لدد لك

د عتط يدق الةدا عن   يهداد إ  ال ي تدزم  التكيي  الةا ع ي ال قيع   ل عادا ع الدف ًع
االف اء اليام  لن يحةا أع يفسة ل ةاضي الي ا ي بي ل ال ص الةا ع ي أع  طااهد 

 .(2)كبا ال يبكن ل ةاضي أن يقكم   ةاءي البتهم  ف ًع غبعس ال ص الةا ع ي
ا ددب آاددة  يددف  يددس الفةدده عالتحددةيع عالةضدداء القددفيث يتيدده  قددع عبددن ي

إ اقددة إت دداج  ددفم الي ددم  الةددا عند عبددن تددم  فددي االسدد اف البي ددعل   دداء   ددل  لددكد 
اسدددت افًا إلدددل إ ددده لكدددي يبكدددن إسددد اف ااةافي ا تبدددة إلدددل البدددتهمد ال يكفدددي الي  دددة 

 دل آادة ييدب أن ال فسي عقدف د عا  بدا ييدب أن يتلدا ة بيده    دة ادا ع يد ع بي
يعيددف إلددل يا ددب اليماددة  ددين البددتهم عالعاايددة اايةابيددةد  ماددة أاددًة  ددين البددتهم 

. إ  ادددف تكدددعن الةا دددفي الةا ع يدددة بقدددًم (3)عالةا دددفي الةا ع يدددة البتضدددب ة لهددد   العاايدددة
ل ب ااحدددة عاات ددداج  دددي  يدددس القددداالج لددد ا ييدددب   دددل سددد طة االتهدددام قددد  يبيدددع 

  الي  ة الحة ي.ااحكاالج التي تتي ق 
ع ددي  لددك يةددةة الدد يس بددن الفةدده الفة سددي أ دده يتيددين   ددل االف دداء إت دداج 
عيعف ال ص الةا ع ي أع الم قي الب ط ق   ل اليةيبة. كبا لع اف ل حاص  ي 
بعاف ال عا ع  يفم  حة الةةاة  ي اليةيفي الةسبيةد  دن  دبء إت داج ود ا الةدةاة يةدع 

                          

إال أن الةددا عن غال ددًا بددا يسددتت ل بددن  لددك تيدد ة الي ددم  الةددا عن  سدد ب الةددعي الةدداوةيد أع ل ددفة ( )
 ( بن اا عن اليةع اج اليةااي.39األي  ي  ن ال  ف  ي بةتكب الفي . ي لة  ص م)

 ي لة  ه ا البي ل:( )
د 122د ةادددددم 21ة أقكددددام بقكبددددة الدددد ةسد صد بيبع دددد22/1/1792 ةددددس ب ددددةل  ددددي  -

 .229ص

 .41بقبف بقي الفين  عسد بةيع سا قد ص( )
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ع   دددفبا ي حدددة الةدددةاة علكدددن فعن أن يقتدددعل   دددل . أ(1)  دددل  ددداتق االف ددداء اليدددام
  ا ة التيدةيمد ع لدك قدين يفدعس البحدةا السد طة الت في يدة  يدان ود   الي ا دةد 
 ةةاة ت فة د كبا وع القا   ي  يدس اليدةا م االات دافيةد  فدي ود   القالدة أيضدًا 

   ددهد ييددب   ددل االف دداء إت دداج تددعا ة الحددةعط الحددك ية لةيددام الةددا عن ع فددا   عاليبدد
عل لك اتيده  يدس بدن  ةهداء ألبا يدا عال بسدا عسعيسدةا إلدل أن الغ دط أع اليهد   دي 

 .(2)الةا عند يست يف  ي األقعا  يبييها االس اف البي عل اليبفل
 دددالي م  الةددددا عن ادددف ال يتيددددة  دددديع ة إ ا كدددان ييددددةم سددد عكًا ب ا يددددًا لةعا ددددف 

تدي يقبيهدا الةدا عن  عضددعا األادمق عي دفع  يده اليدفعان   دل القدق أع الب د قة ال
)كالةت  عااي اء عاالغت اب عالسةاة(د ببا يسه  إت اته  عاسطة ا تةاس الي دم  ده. 
 يف أ ده يتيد ة غال دًا الي دم  دالةعا ين التدي تيدةم أ باطدًا بدن السد عكد ال تاد   ةعا دف 
األاددددمق عال تتسددددم  ددددي لاوةوددددا  اليددددفعاند عا  بددددا تسددددتهف  ت لدددديم  يددددس ب ددددالع 

 يًا لسياسة بيي ةد تات    ااتم  الزبان أع البكدان )كةدعا ين الت دفية البيتبع ت

                          

 ي لة  ي و ا البي ل: ( )
 .919د بةيع سا قد ص2وملي   ف الم  أقبفد  ال لةية اليابة لإلت اج الي ا ي د م -
 .21بقبف  يف الغةيبد بةيع سا قد ص  -

 ددم  الةددا عند إال أ دده يسددبع  دت دداج  كدد   لددكد ببددا اددف  فددي الةددا عن السعيسددةلد يفتددةس الي( )
(  ةع داج لسد ة 23يتةتب   يه تافي  البسلعلية عاليةابد أع اا فاء بن اليةداب بط ةدًا م)

1739. 
د الغ دط أع اليهد   الةدا عن  د ةًاد ع  دل  لدك 1713كبا ييف اا عن اليةع اج األلبدا ي لسد ة 
 (.19) ييعز إت اج عيعفوبا ال تفاء اليةاب. م

ي لددددة : بقبددددف بقددددي الددددفين  ددددعسد  اات دددداج  ددددين العقددددفي عاالزفعاييددددة د بةيددددع سددددا قد 
 .49-41ص



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

722 

عاالستيةاف عالضةا ب عةاا دة ال ةدف( التدي يكدعن بدن اليسدية ا تدةاس الي دم  هداد عبدن 
 .(1)ي  غي   ل س طة االتهام إت اج الي م  ها –تط يةًا لةةي ة  ةاءي البتهم  –تم 

ا عن الي دددا ي ال يحدددب  الةدددعا ين عبدددن  ددداب أعلدددلد  ددددن ا تدددةاس الي دددم  الةددد
األاًة كالةا عن البف ي عالةا عن اافاةل عاا عن األقعا  الحا يةد إ  ال يفتدةس 
الي م  لقكام و   الةعا ين ا تةاضًا غية اا   ات داج اليكد د عا  بدا االف داء  اليهد  
 يهدددا بة دددع  كبدددا إ ددده إ ا كدددان اليهددد  عاايدددًا   دددل بسدددللة بدددن بسدددا   إقدددفً وددد   

عا يند  قيث يلتة و ا اليه    ل كيان اليةيبدةد  د ده ييدةل بيدًة الاطدل  دي الة
 .(2)العاا عد ع س  ه ي تفي الة ف الي ا يد علي   س ب اليه   ي  لك الةا عن

إال إ دده بهبددا كددان الاددم  قددع   ددبء إت دداج الي ددم  الةددا عند  د دده ي  غددي 
أن يحددية إلددل الدد ص  -ةضددةع بددا يتفددق بددع  ددةاءي البددتهم البفت –  ددل الددف اء اليددام 

الةا ع ي ال ل يف ي أن البتهم اف ا تهكهد عال ل يطالب  تعايع اليةاب   ل البدتهم 
  دداء   يددهد تددم يددلتي  يددف  لددك فعة الةاضددي  ددي تقفيددف التكييدد  الةددا ع ي ال ددقيع 

 يبا إ ا كدان  يد  البدتهم ي ط دق   دل  دص ي دا ي بدن  -عبن  اب أعلل –ل عاا ع 
  فبه.

لك اضج بقكبة االست  ا    فتها التبييزية أن اليب  ال ل اام تط يةًا ل 
 دده البددتهم ال يحددك  يةيبددةد يقاسددب   يهدداد عا  بددا ي دداة إلددل ط ددب التيددعيس إ ا 
تضددةة الحددةكاء بددن  ب ددهد عقيددث أن البقكبددة اددف االفددج عيهددة ال لددة البتةفبددةد 

                          

ي لدددة  دددي وددد ا البي دددل: أكدددةم  حدددلج إ دددةاويمد  السياسدددة الي ا يدددة د بط يدددة الفتيددداند  غدددفافد ( )
 .13د ص1771

 .299ا قد صأكةم  حلج إ ةاويمد  الةعا ف اليابة  ي اا عن اليةع اج البةاةن د بةيع س( )
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د عليفم عيعف  ببا أا    قة اةاةواد اةة  ةس كا ة الةةاةاج ال افةي  ي الف ًع
 .(1)يةيبة  ي البعضعا اةة إلغاء التهبة البعيهة إلل البتهم عاا ةا    ه

كبا اضج  لن ال زاا قع  التةكة  ين العةتةد يتم تسعيته بن ا   البقداكم 
البف يةد   يه  دن  يد  البدتهم ال يحدك  يةيبدة ايا دة األبا دةد لد ا ادةة  ةدس ادةاة 

 .(2)م بن التهبة البعيهة إليهبقكبة ي ع الكةافيد ع ةاءي البته
 –بقددد  االتهدددام  –إ  يتيدددين   دددل سددد طة االتهدددام  دددفءًا إت ددداج أن السددد عك 

ياضع ل  ص تيةيم بيديند ا د  ال قدث  دي إت داج الدةك ين البدافل عالبي دعلد عودع 
أبدة  دي العاادع ال يتيدة أيدة  ديع ة تد كةد  كد  بدا   يهدا إسد اأ عاايدة االتهدام إلددل 

 عاليةاب.إقفً   عص التيةيم 

                          

/ 997د  يدددفف 11/7/2332ادددةاة بقكبدددة اسدددت  ا   غدددفاف الة دددا ة   دددفتها التبييزيدددة  دددي ( )
. غية ب حعة. ي فع ل ا أن البقكبة اف أاطلج  ةةاةوا و اد إ  كدان   يهدا أن 2332يزاء/ 

/ب( أ دعلية.  ضدًم 192تقكم  ال ةاءي ال  اا ةا  ليفم عيعف يةيبةد ع لك اسدت افًا إلدل م)
كدعن ادةاة اا دةا  ي ةدي البدتهم بي ةدًا  دين ال دةاءي عاافا دةد عودع بدا يتيداةس بدع  أ د    ن

 ال ةاءي .

/ 972 يدددفف  17/13/2332ادددةاة بقكبدددة اسدددت  ا   غدددفاف الة دددا ة   دددفتها التبييزيدددة  دددي ( )
 د غية ب حعة.2332يزاء/ 

 لبضبعن:عيبكن االطما   ل الةةاةاج التالية ل اج البقكبة عالتي تقب   ف  ا
 دددددي  2332/  /  923ادددددةاة ةادددددم  –. 13/13/2332 دددددي  2332/ /992ادددددةاة ةادددددم  -
7/13/2332. 
 ددددددي  2332/  / 929اددددددةاة ةاددددددم  –. 9/7/2332 ددددددي  2332/  / 993اددددددةاة ةاددددددم  -
1/7/2332. 
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 يددف أن ودد ا اات دداج ال يبتدد  سددًع الي  ددة األع  بددن الددةكن الحددة يد إ ا 
ال يع ة  ي إت اج و ا الةكن إ با تتي ق  الي  ة التا يد عوع  فم اضعا الفيد  

 لس ب بن أس اب اا اقة.



 عبء االثبات في البنيان القانوني للجريمة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 اخلامتة
 االستنتاجات:

 يبددددا ياددددص سدددد طة الةاضددددي الي ددددا ي  ةددددف اسددددتةةج التحددددةيياج الي ا يددددة  -1
تددة   ددل األادد    لددام األفلددة البي عيددة ودد ا ال لددام الدد ل ييطددي ل ةاضددي القفي

الي ا ي الس طة التةفيةية  ي اات اج عتةفية األفلة ال ل يةدعم   دل ب دفأ قةيدة 
الةاضددي  ددي ااا دداا عتكددعين  ةيفتدده  يددف أن كا ددج التحددةيياج الةفيبددة اا بددة 

اضدي عت لديم الة ا دة   ل أسا   لام األفلة الةا ع ية التي تقف بدن سد طة الة
عاليةدددين الةضدددا ي ط ةدددًا لةعا دددف اا ع يدددة يددد ص   يهدددا فعن األاددد   ضدددةعةي ايدددام 
الةاضددي عيةي دده كبددا  ة ددج التحددةيياج  لددام األفلددة الي بيددة التددي يسددت ف   ددل 
بيطيددداج الي دددم القدددفيث الددد ل يت  دددل  ددده الددد يس  ل ددده سددديكعن  لدددام البسدددتة   

ي ددد ع ودددع الةدددع  الف ددد   دددي عي ددد ع الا يدددة ودددع ااضدددي الدددف ًع عبدددن تدددم 
ن األبدة ال  الةضية عتًة أ ده ال يتيداةس ود ا ال لدام ع لدام األفلدة البي عيدة عا 
ييدددفع اتسددداا بيدددا  االسدددتفافي بدددن األفلدددة الي بيدددة  دددي إطددداة السددد طة التةفيةيدددة 
ن ال لدددابين ييبدددمن ي  دددًا إلدددل ي دددب بدددع األاددد   ضدددةعةي  ل ةاضدددي الي دددا ي عا 

 ا الةاضي.تةفية و   األفلة لبقس اات ا
ت  دل التحددةيع اليةااددي كغيددة  بددن التحدةيياج البةاة ددة  لددام األفلددة البي عيددة  -2

عأ طدددل الةاضدددي الي دددا ي القةيدددة  دددي االبت ددداا عتةدددفية األفلدددة عكدددان األسدددا  
/ أ بدن ادا عن 213عالبدافي  113ال ل استةة   يه ود ا الب دفأ ودع  دص البدافي 

ةف  يددس الةيدددعف التددي تدددةف  دددن أ ددع  البقاكبددداج اليزا يددة اليةاادددي إال إ ددده أع 
قةيدددة الةاضدددي  دددي االبت ددداا عتةدددفية األفلدددة يي تدددهك يةدددةب بدددن  لدددام اات ددداج 

 البات ط.
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ييدددف بعضدددعا ال دددةاءي  دددي إت ددداج اليةيبدددة بحدددك ة تتبتددد  ت دددك البحدددك ة  دددي  -3
تيددداةس ب دددد قتيند ب ددد  لقلددددة عادددعا اليةيبددددةد ب ددد قة الفعلددددة  دددي  ةدددداب 

عاهم عقةيداتهم الحا دية. إ  ييدف ود ا اليا يد عب د قة األ دةاف  دي قبايدة قةد
التي تيتةس تط يق أ د  ال دةاءي  دي  –البستبةي  –التياةس أسا  البحاك  

 الف ًع الي ا ية.

التددي تيتددةس  –ع ددي العاددج  اتدده ييددف ودد ا التيدداةس بددن أ ددةز البحدداك   -4
عالتدددي يسددداوم أ ددد   –اليفالدددة الي ا يدددة  بعبدددًا عاليفالدددة اايةا يدددة ا ع دددًا 

بقاعلدددة ق هدددا. عيكدددعن  لدددك بدددن ادددم  تط يدددق ال دددةاءي عآتاةودددا  دددي ال دددةاءي  دددي 
بات   بةاق  الف ًع الي ا ية عبا يستت يه  لدك بدن ضدبا اج لقبايدة البدتهم 

 عقةيته الحا ية.

كددد لك يبكدددن الةدددع  أن وددد   الضدددبا اج عالتدددي تكفددد  تقةيدددق التدددعازن  دددين  -2
األادًة  ب  قة البيتبع عب  قة البدتهمد فعن تغ يدب إقدفاوبا   دل قسداب

وددي بددن  تددا  ب ددفأ األ دد   ددي البددتهم  –ببددا يفضددي إلددل بقاكبددة  افلددة  –
 ال ةاءي.

إن القةيددة وددي البط ددب األع   ددي األقددعا  يبييهددا ع ددي بات دد  األزب ددةد  -1
ع دلن القةيددة وددي التددي تةدعف إلددل األبددند عبددن  لدك اقتددةام الةددا عن لةةي ددة  ددةاءي 

إلددل اقتددةام البددتهم ل ةددا عن  –ن علددع  يددف قددي –البددتهمد إ  ال  ددف عأن يةددعف  لددك 
  اته.

إن البددتهم  ضددع  ددي البيتبددع يتددلتة  دده عيددلتة  يددهد عبددا ي دديب البيتبددع  -9
ي ي هد ع يفِّ  ك لك   يه أن يحاةك  ي تقب  البسلعلية التي اف تتط  هدا ب ده 

 ي يه أن  –لس ب أع  اة  –الب  قة اليابةد   با أ ه عضع بعضع االتهام 
إال  بدا اسدتت ي  –ع ه أبةًا بقتبًم ألل  ضع  ي البيتبع يتفهم و ا األبةد ك
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ال أن ييت دددة االف ددداء اليدددام أع البقكبدددة ا دددبًا لدددهد  –اا ع دددًا  ط ييدددة القدددا  
 يتا  بعا  الةا س لك  إيةاء اا ع ي. عيكعن و ا التفهم بن ام  بساوبته 

فعةًا سد  يًا أل ال يتاد   –إن كدان  ةي دًا  يدًم  – ك  با يبكن ل في التهبة   ه 
 ددي إت دداج الددف ًع الي ا يددةد عودد ا بددا ييددب   ددل اا سددان الياادد  أن يةددعم  دده 
 يًمد عالعااع اليب ي يف    ل  قة و   القةيةةد  د  يلكدف الد يس أن العاادع 
الةددددا ع ي يقبدددد  البددددتهم التددددزابين: أقددددفوبا إييددددا ي وددددع البسدددداوبة  ددددي سددددية 

 ااي   ي طةيق و   اايةاءاج.اايةاءاجد عتا يهبا س  ي وع  فم عضع الية 

 التوصيات:
 ف ع إلل ضةعةي تا ص الةاضي الي ا ي  ي البقاكم البتا  ة  دي  -1

الةضاء الي ا ي ع لك لط يية ود   الةضدايا عأوبيتهدا عاطعةتهدا عالتدي تتط دب 
ت اتهدددا لكحددد  قةيةدددة البدددتهم أع  ب دددهك  ددد   اليهدددف  دددي فةاسدددة العادددا ع عاألفلدددة عا 

ه أيضددًا بعاك ددة التطددعة القا دد   ددي الي ددعم الي ا يددة  ةاءتدده د كبددا يتط ددب ب دد
 عالةسا   الي بية القفيتة.

 ف ع إلل تطعة الفلي  الي ا ي لبسايةي التطعة القا    ي  عة اليةا م  -2
عأ باطها ععسا   اةتكا ها ع اا ة يةا م القاسدب ا لدي عاليدةا م البي عباتيدة 

األفلددة  ددي إت دداج اليةيبددة عاليةيبددة الب لبددة  بددا يتط ددب اال تبدداف   ددل ودد   
ع سدد تها إلددل البددتهمد إ  إن ودد   األفلددة كع هددا  ددالقة ل تغ ددب   ددل بحددكمج 

 بن ال عا اليفيف بن اليةا م عيقف بن  ةص إ مج الي اج بن اليةاب.

 العسدا   الببك دة ك هدا عالبتاقدة لدهد ع بدا  –  ل ااف اء اليام أن يسديل  -3
  ك  با ي زم لكح  القةيةدة  التبدا  إلل اتاا –يتبتع  ه بن س طاج عاسية 

البعضدددع ية عالقيدددفيد ات ددداج  دددقة كددد  بدددا يقدددع  فعن بياا دددة البدددتهمد  دددي 
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قالددة إيددةاف  أل ف ددع يددعوةل تددةيع بيدده ب ددفااية ا تددةاس  ةاءتددهد  بددا ييددزز 
أل  ددي قالددة  يددز   ددن إت دداج  –فعة   يددفِّ  ببددتًم  ددن البيتبددع تددم  يددف  لددك 

 اج  فم  قة و ا الف عد عبن تدم إت داج اافا دةد ي لة  ي إت – ةاءي البتهم 
ع قدق  –ع ي  لك تلكيف لفعة   ي إت اج اليةيبة عتقةيق اليفالدة. علد لك ايد  

ن ا ت ددة ا ددبًا إيةا يددًاد إال أ دده ال يي ددة  ددن  ددالع  – إن ااف دداء اليددام عا 
 ااصد عا  با  ن  الع  ام اف يتفق ع الع البتهم  ي إت اج  ةاءته.

سعاء كدان ااضدي التقةيدق أع ااضدي البعضدعا أع  –لةاضي ي  غي   ل ا -4
د ال أن يتاددد  فعةًا  –ااضدددي التبييدددز  أن يسدددي  قضدددعة  الفيدددا   دددي الدددف ًع

 س  يًا  يهاد إ   ي  لك ا تهاك عت ااس  ةيع لعليفة الةاضي الي ا ي.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب 

الةسددددم  -اضدددداء بقكبددددة التبييددددز إ ددددةاويم البحدددداوفلد  الب ددددافم الةا ع يددددة  ددددي -1
 .1773الي ا ي د بط ية الياقلد  غفافد 

 .1771أكةم  حلج إ ةاويمد  السياسة الي ا ية د بط ية الفتياند  غفافد  -2
د 1أكددددةم  حددددلج إ ددددةاويمد  الةعا ددددف اليابددددة  ددددي اددددا عن اليةع دددداج البةدددداةن د ط -3

 .1779بط ية الفتياند  غفافد 

د فاة إقيدددداء التددددةاث الية يددددةد 3ا يددددة د  ي دددفل   ددددف الب ددددكد  البعسددددع ة الي  -4
 .1791 يةعجد 

ةبسددددي   ه ددددامد  ال لةيددددة اليابددددة  ددددي الةددددا عن الي ددددا ي د ب حددددلي البيدددداة د  -2
 .1712ااسك فةيةد 

د بط يددددة  ا دددد د  غددددفافد 1سدددد يم قة ددددةد  الةتدددد  اليبددددف عأع ددددا ه البات فددددة د ط -1
1799. 

فاة  حددددددةد  سدددددد يبان   ددددددف البدددددد يمد  ب ددددددافم   ددددددم اليددددددزاء الي ددددددا ي د  ددددددفعن -9
 .2332ااسك فةيةد 

سدديف ال غددا د  اللددةع  البحددففي عالباففددة  ددي اددا عن اليةع دداج  ةهددًا عاضدداًءد  -9
 .1792فاة الفكة الية يد الةاوةيد 

الةسدم اليدام د فاة  –ضاةل ا ي  بقبعفد  الدعييز  دي حدةا ادا عن اليةع داج  -7
 .1792الةافسيةد  غفافد 

 دي ادةاةاج بقكبدة التبييدز اليةاايدة د   ا  القس يد كبا  السابةا يد  الفةده  -13
 .1717د بط ية األزوةد  غفافد 4م
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  ددددف الفتدددداا ال دددديفيد  قددددق الفعلددددة  ددددي اليةدددداب د بط يددددة يابيددددة  يددددةعجد  -11
1791. 

  ددددددي قسددددددين الا دددددد د سدددددد طان الحدددددداعلد  الب ددددددافم اليابددددددة  ددددددي اددددددا عن  -12
 .1792اليةع اج د عزاةي التي يم اليالي عال قث الي بيد اليةاقد 

الةسدددم اليدددام د فاة ال هضدددة  - دددف السدددتاةد  حدددةا ادددا عن اليةع ددداج عزيدددة   -13
 .1799الية يةد الةاوةيد 

الةسددم الادداص د فاة القكبددةد  –بدداوة   ددف حددعيند  حددةا اددا عن اليةع دداج   -14
 .1773البع  د 

بقبف زكي أ ع  دابة:  اات داج  دي البدعاف الي ا يدة د الف يدة ل ط ا دة عال حدةد  -12
 .1792ااسك فةيةد 

كي أ ع  ابةد  اات اج  ي البعاف الي ا ية د الف يدة ل ط ا دة عال حدةد بقبف ز   -11
 .1792الةاوةيد 

الةسددددم اليددددام د الددددفاة  –بقبدددف زكددددي أ ددددع  ددددابةد  اددددا عن اليةع ددداج ال   ددددا ي   -19
 .1791اليابييةد  يةعجد 

بقبف حتا أ ع سيفد  ال دةاءي  دي األقكدام الي ا يدة عأتةودا   دل ة دس الدف ًع  -19
 .1779البياة د ااسك فةيةد البف ية د ب حلي 

بقبدددددف  ددددد قي  يدددددمد  ادددددا عن أ دددددع  البقاكبددددداج اليزا يدددددة د فاة التةا دددددةد   -17
 .2333األةفند 

بقبددف  يدددف الغةيدددبد  قةيدددة الةاضدددي الي ددا ي  دددي االات ددداا اليةي دددي عأتدددة   دددي  -23
 .1779تس يب األقكام الي ا ية د ال سة ال و ي ل ط ا ةد الةاوةيد 
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 قددددق اا سددددان  ددددي بقاكبددددة  افلددددة د فاة بقبددددف بقبددددف ب دددد اا الةاضدددديد  -21
 .1771ال هضة الية يةد الةاوةيد 

بقبف بقدي الدفين  دعسد اات داج  دين االزفعا  عالعقدفيد بط ع داج يابيدة  -22
 .1794الةاوةيد 

الةسددم اليددام د بط يددة يابيددة  –بقبددعف بقبددعف ب ددطفلد  اددا عن اليةع دداج  -23
 .1793الةاوةيد الةاوةيد 

ص عاات اج  ي اا عن اايدةاءاج الي ا يدة د بقبعف  ييب قس يد  االات ا -24
 .1772فاة ال هضة الية يةد الةاوةيد 

بقبعف  ييب قس يد  ال لةية اليابة ل ة ف الي ا ي د فاة ال هضدة الية يدةد  -22
 .1799الةاوةيد 

بقبددعف  ييدددب قسددد يد  يدددةا م االبت دداا عالبسدددلعلية الي ا يدددة  دددن االبت ددداا د  -21
 .1794 بط ية يابية الةاوةيد الةاوةيد

بقبعف  ييب قس يد  حةا اا عن اايةاءاج الي ا ية د فاة ال هضة الية يةد  -29
 .1799الةاوةيد 

الةسدددم اليدددام د فاة ال هضدددة  -بقبدددعف  ييدددب قسددد يد  حدددةا ادددا عن اليةع ددداج -29
 الية ية.

 .1719بقبعف  ييب قس يد    م اليةاب د فاة ال هضة الية يةد الةاوةيد  -27

التددا ي ل حددة ية الي ا يددة )اةي ددة ال ددةاءي( د ب ددطفل  هبددي اليددعوةلد  العيدده  -33
 .1791فاة التةا ة اليابييةد الةاوةيد 

د 3 عة الفين و فاعلد  ايز اللفيةلد  العييز  ي   بي اايدةام عاليةداب د ط -31
 .1777 فعن فاة  حةد الكعيجد 
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وملي   ف الم  أقبفد  البةكز الةا ع ي ل بدتهم  دي بةق دة التقةيدق اال تدفا ي  -32
د فاة ال هضدددددة الية يدددددةد 2ة بةاة دددددة  دددددالفكة الي دددددا ي ااسدددددمبي د طفةاسددددد –

 .1799الةاوةيد 

وملي   ف الم  أقبفد  ال لةيدة اليابدة لإلت داج الي دا ي د فةاسدة بةاة دة  دين  -33
د 2د م1الدد لم اايةابيددة المتي يددة عاأل ي ددع سكسددع ية عالحددةيية ااسددمبية د م

 يخ.فاة ال هضة الية يةد الةاوةيد  فعن تاة 

يسددددة أ ددددعة   دددديد  حددددةا اددددا عن اليةع دددداج د فاة ال هضددددة الية يددددةد الةدددداوةيد  -34
1793. 

 ثانيًا : الرسائل الجامعية
أقبددف إفةيدد  أقبددفد  ا تددةاس  ددةاءي البددتهم د أطةعقددة فكتددعةا د ك يددة القةددعقد  -1

 .1794يابية الةاوةيد 
ي أقبددف سددييف بقبددف  ددعاند  اةي ددة ال ددةاءي عأوددم  تا يهددا  ددي البيددا  الي دددا  -2

)فةاسددة بةاة ددة( د أطةعقددة فكتددعةا د ك يدددة الحددةيية عالةددا عند يابيددة األزودددةد 
1793. 

 ثالثًا : البحوث والدوريات
إ ددةاويم  طددع  ك ددةد   ددبء اات دداج  ددي البددعاف الي ا يددة د بي ددة القةددعقد  -1

 .1741د ك ية القةعقد يابية  غفافد 1د ا1 
اج بقكبددددة ضددداةل ا يدددد  بقبددددعفد  الحدددةعا  ددددي اليةيبددددة  دددي ضددددعء اددددةاة  -2

فةاسدددة بةاة ددددة د بقاضدددةاج بط ع ددددة غيدددة ب حددددعةيد ألةيدددج لط  ددددة  -التبييدددز
 .2333-1777الفكتعةا   ي ك ية الةا عن / يابية  غفافد ل يام الفةاسي 
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 .1792بي ة األقكام اليفلية اليةاايةد اليفف التالثد الس ة السافسةد  -3

 .1773ة يعند بي ة الةضاء اليةاايةد اليفف األع د الس ة الاابسة عاأل -4

يدةاءاج  -2 بقبف بقدي الدفين  دعسد  قةدعق اا سدان عاايدةاءاج الب ييدة عا 
التقدددةل د  قدددث ضدددبن البدددلتبة التدددا ي ل يبييدددة الب دددةية ل ةدددا عن الي دددا ي 

 .1799)قباية قةعق اا سان  ي اايةاءاج الي ا ية(د 

بقبف بيةع    ف اهللد  يةيبة االبت اا  دن تةدفيم البسدا في الضدةعةية د  -1
د ت دددددفةوا األبا دددددة 1772د أكتدددددع ةد 12البي ددددة الية يدددددة ل فةددددده عالةضددددداءد ا
 اليابة ليابية الفع  الية يةد الةاوةي.

بقبددعف بقبددعف ب ددطفلد  قةددعق البددتهم  ددي الفسددتعة الب ددةل عالفسددتعة  -9
 .1797د ي اية 93د   392البةاةن د بي ة ب ةية البيا ةيد ا 

 دي اايدةاءاج الي ا يدة د بقبعف بقبعف ب طفلد  قباية قةعق اا سان  -9
 د سعةيا.1799د 12د ا43بي ة البقابعند   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانون مجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

222 

 رابعًا : المنشورات القضائية

بيبع دددة الةعا دددف الةا ع يدددة التدددي اةةتهدددا بقكبدددة الددد ةس الب دددةية اليدددفف  -1
 .1792التا ي الس ة السافسة 

 .1799د 29بيبع ة أقكام بقكبة ال ةس الي ا ية الب ةية    -2

 .1793 ية اليةااية اليفف الةا ع الس ة التا ية ال حةي الةضا -3

 خامسًا: مواقع على شبكة االنترنت

 
 .www.ArabL@wnet-lawsubjectsبعاع الح كة الةا ع ية الية ية  -1

 .www.Almaktaba.comبعاع البكت ة  -2

 .www.alalam.ma.comبعاع يةيفي  الي م   -3

 .www.hrw.orgبعاع ب لبة بةاا ة قةعق اا سان  -4

 .     Find Law www.FindLaw.comع الةا ع ي البعا -2
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