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حتدث الباحث عن التايل:

مفهوم الإثبات يف الفقه الإٍ�سالمي والقانون، وهو اإقامة الدليل اأمام الق�ساء اأو    -١
جهات التحري بالطرق التي يحددها القانون.

تناول نظم ومذاهب الإثبات يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي.   -٢
اختار الباحث اأن مذهب الفقه الإ�سالمي يف الإثبات هو املذهب املختلط، فاإن    -٣
الفقه الإ�سالمي اأخذ باملذهب املقيد يف اإثبات جرائم احلدود وباملذهب احلر يف 

اإثبات جرائم الق�سا�س والتعازير، حيث ميكن اإثباتها بالبينة مبعناها الوا�سع.
اأ�سول منهج املنّظم ال�سوداين وحر�سه على اللتزام مببادئ واأحكام ال�رشيعة    -4

الإ�شالمية.
القوانني يف  كافة  نطاقه  تدور يف  الذي  العام،  الإطار  الإ�سالمية هي  ال�رشيعة    -5

ال�سودان.
ن�س املنظم ال�سوداين على بع�س القواعد الأ�سولية يف قانون الإثبات.   -6

اأعطى املنّظم ال�سوداين القا�سي �سلطة تقديرية وا�سعة يف الجتهاد يف اإ�سدار    -7
الأحكام الق�سائية، وذلك عند غياب الن�س القانوين.
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الم على النَّبيِّ الأمني وبعد. احلمُد هلل ربِّ العاملني وال�سالة وال�سَّ
امل�سار  لدفع  اأو  والبالد،  للعباد  املنافع  جلب  هو  قانون  اأي  تنظيم  على  الباعث  اإن 
ة لعموم النَّا�س، التي متثِّل يف ذاتها اأعلى  عنهم، ليتحقق يف النهاية حماية امل�سلحة العامَّ
امل�سالح واأ�سماها، فما تقررت الن�سو�س ال�رشعيَّة والقانونيَّة اإل حلماية امل�سالح الإن�سانيَّة، 
البارز يف حتقيق العدالة وذلك  اأهمية قانون الإثبات ودوره  اأحٍد  اأنه ل يخفى على  ومبا 
يف كافة �رشوب القانون، الأمر الذي ا�ستوجب الهتمام به فقًها وقانونًا، كما ُيعدُّ اأكرث 
القوانني ا�ستجابة ملقت�سيات الع�رش. فعلى �سعيد اجلنايات واإزاء تطّور اأ�ساليب ارتكاب 
م ال�سوداين  اجلرائم، اأ�سبح الو�سول اإلى اجلاين اأمًرا ع�سرًيا، ولذلك كان لزاًما على املَُنظِّ
اأن يواكب التطّور، وذلك بتقنني ا�ستخدام الو�سائل العلميَّة احلديثة، لأجل الك�سف عن 
ال�رشعيَّة،  الأ�سول  يراعي  وتدقيق،  متحي�س  زيادة  اإلى  يحتاج  فالأمر  واإثباتها،  اجلرمية 
ق املقا�سد ال�رشعيَّة،  ة، والحتياجات املعا�رشة حتَّى يحقِّ واملبادئ الكليَّة، والقواعد العامَّ
و�سرتكز هذه الدرا�سة على قانون الإثبات ل�سنة ١994م وذلك ملعرفة اإلى اأي مدى اأعاد 
م ال�سوداين النَّظر يف املبادئ القانونية امل�ستقرة منذ قرون، واإلى اأي مدى جنح يف  املَُنظِّ
ا�ستحداث قواعد جديدة يف الإثبات تعتمد على التطّور العلمي والتقدم التكنولوجي 

ُبل املو�سلة اإلى العدالة املن�سودة؟ يف كافة املجالت، بعد اأن اأ�سبحت من ال�سُّ
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 ومن خالل هذا البحث �سوف ن�سرب غور الأ�سول ال�رشعيَّة واملبادئ املرعية التي اعتمد 
م ال�سوداين، واأ�سلَّها يف قانون الإثبات ل�سنة ١994م، ومدى م�رشوعيها على  عليها املَُنظِّ
�سوء اأحكام الفقه الإ�سالمي، فاأ�سول القانون تتناول املبادئ الأ�سا�سيَّة التي ت�سدق على 
العتبار  يف  الأخذ  مع  ة،  العامَّ وقواعدها  ال�رشيعة  م�سادر  وتبحث  القانون،  فروع  �سائر 
توجد  ولكن  القانون،  اأ�سول  علم  ي�سمى  احلدود  بني  املعامل  وا�سُح  علٌم  هناك  لي�س  اأنه 
درا�سات تبحث يف القانون، ويف �ساأنه وتطوره، ويف طبيعته وم�سادره، كما اأن الكثري من 
التنظيمات الو�سعية ل تعرتف بالجتهاد، املعروف عند علماء اأ�سول الفقه الإ�سالمي، وهو 
ب�)الجتهاد(؟  اأي  ال�سوداين  م  املَُنظِّ به  اأخذ  الن�سو�س، فهل  ا�ستنباط احلكم عند �سكوت 
على  �رشاحة  ين�ّس  مل   ،)١994( ل�سنة  الإثبات  تنظيم  يف  ال�سوداين  م  املَُنظِّ اأن  فالثابت 
امل�سادر الرئي�سة التي ا�ستنبط منها ن�سو�سه، ولكن اإذا �سّلطنا ال�سوء على ن�سو�س قانون 
اأ�سول الأحكام الق�سائيَّة ل�سنة )١98٣(؛ فنجد اأن اأ�سولها ترجع اإلى ال�رشيعة الإ�سالميَّة، 
وميكن اأن ن�ستنبط اأن م�سادر ت�رشيع الإثبات هي ال�رشيعة الإ�سالميَّة، وذلك من خالل ما 
ن�ّس عليه قانون اأ�سول الأحكام الق�سائيَّة ل�سنة )١98٣(، وكذلك بنيَّ ذات القانون كيفية 

الق�ساء، يف حاله عدم وجود الن�س، وذلك حينما ن�ّس على ما يلي: 
على الرغم مما قد يرد يف اأيِّ قانون اآخر يف حالت غياب الن�سِّ الذي يحكم الواقعة: 

اأ- يطّبق القا�سي ما يجده من حكم �رشعي ثابت بن�سو�س الكتاب وال�سنَّة.
ا، يجتهد راأيه، ويهتدي يف ذلك باملبادئ التالية بحيث  ب- فاإن مل يجد القا�سي ن�سً

ياأخذها على وجه التكامل، ويراعي ترتيبها يف اأولية النَّظر والرتجيح...
من  الإثبات،  يف  ال�سوداين  م  املَُنظِّ منهج  اأ�سول  البحث  هذا  يف  نتناول  و�سوف   
يف  ت�سود  التي  الإثبات  ومذاهب  ال�سودان،  يف  الإثبات  وتاريخ  مفهوم  بيان  خالل 

م ال�سوداين، وذلك على النحو التايل:  العامل، وكذلك املنهج الذي اأخذ به املَُنظِّ
�ملبحث �الأول: مفهوم �الإثبات وتاريخه يف �لفقه �الإ�سالمي و�لقانون. 

�ملبحث �لثاين: مذ�هب �الإثبات يف �لفقه �الإ�سالمي و�لقانون.
م �ل�سود�ين يف �الإثبات.  �ملبحث �لثالث: �أ�سول منهج �ملَُنظِّ
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املبحث الأول: 
مفه�م الإثبات وتاريخه يف الفقه الإ�شالمي والقان�ن 

املطلب االأول: مفهوم االإثبات يف الفقه االإ�شالمي والقانون: 

يوجد خلٌط وتناق�ٌس عند ا�ستعمال كلمة البيِّنة اأو الإثبات من جهة، وبني ال�سهادة 
الو�سعي؛ حيث جندهم  القانون  واأغلب �رشائح  الفقهاء،  بع�س  لدى  اأخرى  من جهة 
ي�ستعملون تعبري البيِّنة ويق�سدون بها �سهادة ال�سهود يف حني اأن البْع�س يق�سد بها ا�سًما 

ِلُكلِّ ما يبنيِّ احلق ويظهره)1). 
ليل الغالب، وكاأن  ولعل ال�سبب يف هذا اخللط اأن ال�سهادة كانت يف املا�سي هي الدَّ
الأدلة الأخرى من الندرة بحيث اإنها ل تذكر بجانب ال�سهادة، فان�رشف لفظ البيِّنة اإلى 
الفقهي  وال�سطالح  اللغة  الإثبات يف  نعّرف  و�سوف  دون غريها)))،  ال�سهود  �سهادة 

ويف القانون.

الفرع االأول/ تعريف االإثبات يف اللغة: 

والتثبيت  واأثبته،  وثبت  ثابت،  فهو  وثبوتًا،  ثباتًا  ثبت  املحيط:  القامو�س  يف  جاء 
الفار�س ال�سجاع)3). 

الأمر  وثبت  ثابت،  فهو  وا�ستقر،  دام  ثبوتًا  ال�سيء  ثبت  املنري:  امل�سباح  يف  وجاء 

اإبراهيم بن فرحون -ج 1, �سـ1)1ــ  الدين  الأق�سية ومناهج احلكام: برهان  اأ�سول  تب�سرة احلكام يف   (1(
اجلوزية  القيم  بابن  املعروف  بكر  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  ال�سرعية:  ال�سيا�سة  يف  احلكمية  الطرق 

-�ص15-النا�سر دار الكتب بريوت.
الو�سيط يف القانون املدين: ال�سنهوري: ج ), �ص311.  (((

القامو�ص املحيط: حميي الدين بن يعقوب الفريوز اأبادي ))1)هـ) ج1, �سـ144. املطبعة احل�سينية �سنة 1331هـ.  (3(
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�سح، ويتعدي بالهمزة والت�سعيف فيقال: اأثبته وثّبته، وال�سم الثبات، وثبت يف احلرب 
فهو ثبيت مثال قرب فهو قريب، وال�سم ثبت بفتحتني، ومنه قيل للحجة ثبت)4). 

 ويتَّ�سح لنا من ذلك اأن معنى الإثبات هو التثبيت والتاأين يف الأمر ومن ذلك قوله 
تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ)5). اأي اإن جاءكم فا�سق باأيِّ 

نباأ فتوقفوا فيه وتطلبوا انك�ساف احلقيقة، ول تعتمدوا قول الفا�سق.
ژ)))  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژ  تعالى:  قوله  وكذلك   
اطلبوا بيان الأمر وثباته، وقد اأمرت الآية من املوؤمنني التثبت من اأمر من ي�ستبهون يف 

اإ�سالمهم، ول يباغتوهم القتال؛ لئال يكونوا من امل�سلمني))).
وجاء يف ل�سان العرب: اأبنته اأنا اأي اأو�سحته، وا�ستبان ال�سيء ظهر، وتبنّي ال�سيء ظهر))).
ژ حب خب مب  اأن البيِّنة هي الإظهار والإي�ساح، ومنه قوله تعالى:  ومعنى ذلك 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ژ ))).
 ومنها قوله تعالى: ژ ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب ژ)11)، اأي ل اإجبار 

يف الدين، فقد متيز وو�سح الهدى من ال�سالل)11).
ڃ  ڄ  ڄ  ژ  تعالى:  قوله  ومنها  والربهان،  احلجة  ا-  -اأْي�سً البيِّنة  معاين  ومن   

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ))1).

امل�سباح املنري: اأحمد بن علي املغربي ج1, �ص)3 مطبعة احللبي – بريوت – لبنان.  (4(
)5)  �سورة احلجرات: الآية ))).

)))  �سورة الن�ساء: الآية )4)).
)))  �سورة احلجرات: الآية ))).

ل�سان العرب: جمال الدين بن حممد املعروف بابن منظور - ج)1, �سـ15). دار �سادر ودار بريوت للطباعة   (((
والن�سر )5)13 هـ – )5)1م).

)))  �سورة �سباأ الآية )14).
)11)  �سورة البقرة: الآية ))5)).

)11)  تف�سري القراآن العظيم: اأبو الفداء اإ�سماعيل بن كثري القر�سي-: ج1, �سـ31- دار الفكر )))1.
))1)  �سورة البينة: الآية )1).
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الفرع الثاين/ تعريف االإثبات يف الفقه االإ�شالمي:

ليل اأمام الق�ساء بالطرق التي   يق�سد بالإثبات �رشًعا كما عّرفه اأبو زهرة: )اإقامة الدَّ
ا: )هو  حددتها ال�رشيعة، على حق اأو على واقعة، ترتتب عليها اآثار()13). وعّرف اأْي�سً

ليل على ثبوت ما يدعيه قبل املدعى عليه()14). اإقامة الدَّ
الفرع الثالث: تعريف الإثبات يف القانون: 

ليل اأمام الق�ساء، على وجود   عّرف دكتور جميل ال�رشقاوي الإثبات باأنه: »اإقامة الدَّ
ليل اأمام الق�ساء بالطرق التي يحددها  ا باأنه »اإقامة الدَّ فه اأْي�سً حقٍّ منازع فيه«)15). وعرَّ
الطرف  وينكرها  اخل�سومة،  طريف  اأحد  يدعيها  قانونية،  واقعة  �سحة  على  القانون، 
ليل على حقيقة اأمر مدعى به، نظًرا ملا يرتتَّب  ا باأنه: »اإقامة الدَّ الآخر«))1). كما ُعّرف اأْي�سً
اأن هذه التعاريف تتعّلق بالإثبات يف املجال املدين.  اآثار قانونية«))1). وجند  عليه من 
وقوع  على  ليل  الدَّ اإقامة  به  يق�سد  »باأنه  الإثبات:  ف  يعرَّ اجلنائي  القانون  جمال  ويف 

اجلرمية وعلى ن�سبتها اإلى املتهم«))1).
اأي تدخله يف ارتكابها �سواء ب�سفته فاعاًل اأ�سلًيا اأو �رشيًكا، ويف القانون الإجنليزي 

ف البيِّنة اأو الإثبات باأنه:  تعرَّ
But in law evidence is that which makes evidence afact to ajudical 

tribunal(1(( 
فالإثبات يف القانون الإجنليزي يعني: »كل ما من �ساأنه اأن يبنيِّ احلقيقة اأمام الق�ساء«.

)13)  مو�سوعة الفقه االإ�سالمي، ال�سيخ اأبو زهرة: �ص)3.
)14)  طرق الق�ساء يف ال�سريعة, اأحمد اإبراهيم: �ص). 

)15)  الإثبات يف املواد املدنية, د.جميل ال�سرقاوي: �سـ4.
))1)  درو�ص يف قانون الإثبات, د. عبد الودود يحيى: �ص ـ 3.

))1)  اأ�سول الإثبات يف املواد املدنية, د. �سليمان مرق�ص: ج), �سـ1.
))1)  �سرح قانون الإجراءات اجلنائية, د. حممود حممود م�سطفى: �ص)41.

Nokes Lntroduction to evidence 4th-p3  (19(
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م ال�سوداين الإثبات اأو البيِّنة باأنه: »يق�سد به اأي و�سيلة يتم بها اإثبات   ويعّرف املَُنظِّ
اأو نفي اأيِّ واقعة، ُمَتَعلِّقة بدعوى اأمام املحكمة«)1)).

اإقرار  وبناًء على ذلك فاإنَّ مفهوم الإثبات ذو مدلول وا�سع، ي�سمل كل الأدلة من 
»الإثبات«  البيِّنة  معنى  حتديد  يف  اختلفوا  الفقهاء  اأن  اإل  وقرائن....اإلخ،  و�سهادة 
والأدلة التي ت�سملها، فريى فريق اأن البيِّنة تعني ال�سهود فقط، وراأٌي اآخر يرى اأن البيِّنة 
كل ما يبنّي به احلق، وراأي ثالث: يقول: اإن البيِّنة تعني �سهادة ال�سهود وعلم القا�سي 
منهج  نتحدث عن  عندما  بالتف�سيل  فريق  كل  اآراء وحجج  نتناول  و�سوف  والإق��رار، 

م ال�سوداين يف الإثبات يف املباحث القادمة. املَُنظِّ

املطلب الثاين: تاريخ االإثبات يف ال�شودان:

العديد من  باإ�سدار  قامت  قد  ال�سودان،  ال�ستعمارية يف  ال�سلطات  اأن  بالرغم من 
القوانني املو�سوعية والإجرائيَّة والقوانني التكميلية الأخرى، يف �ستَّى مناحي الت�رشيع 
اأن  ويبدو  لالإثبات.  قانونًا  ت�سدر  مل  اأنها  اإل  الع�رشين،  القرن  م�ستهل  منذ  واحلياة، 
ال�سلطات ال�ستعمارية اكتفت يف هذا ال�ساأن باأن الذين كانوا يقومون بتطبيق القوانني 
الأجنلو�سك�سوين،  الفقه  در�سوا  الذين  الإجنليز،  والإداريني  الق�ساة،  من  املحاكم  يف 
وتدّربوا على القوانني الإجرائيَّة اجلنائيَّة واملدنيَّة التي كانت مطبَّقة يف ال�سودان، التي 
ت�سمنت يف ثناإياها بع�س املواد املَُتَعلِّقة بالإثبات، وكانت ت�ساعدهم يف ذلك املن�سورات 
الق�سائيَّة التي ي�سدرها ال�سكرتري الق�سائي اأو رئي�س الق�ساء من حني اإلى اآخر يف بع�س 
اأما املحاكم ال�رشعيَّة، التي كان على راأ�سها الق�ساة امل�رشيون،  املو�سوعات املحددة، 

)1))  املادة )3) من قانون الإثبات ل�سنة, 4))1.
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فقد كانت تُطّبق يف جمال الإثبات كتب املرافعات ال�رشعيَّة، التي كانت م�ستمّدة من 
الفقه احلنفي، ذلك بالإ�سافة اإلى لئحة املحاكم ال�رشعيَّة امل�رشيَّة، وكان قا�سي ق�ساة 
يف  ال�رشعيَّة  املحاكم  بها  ت�ستهدي  وتوجيهات  من�سورات  ا-  -اأْي�سً ي�سدر  ال�سودان 
الإثبات)1)). وا�ستمر الو�سع يف املحاكم اجلنائيَّة على ما كان عليه حتَّى عام )١95٢ 
الذي جاء  بتاريخ )٣١-١٢-١95٢م(،  رقم )٢9(  اجلنائي  املن�سور  م(، حيث �سدر 
بعنوان: )اأحكام الإثبات يف ال�سودان(، ذكر اأنه نظًرا اإلى عدم تقنني قواعد الإثبات، 
اأ�سا�ًسا  فاإنَّه يتبع ب�سفة عامة، قانون الإثبات الهندي يف ال�سودان، وهذا القانون قائم 
والقاعدة  الإجنليزية  القاعدة  بني  تناق�ٌس  ين�ساأ  الإجنليزي، وعندما  الإثبات  قانون  على 

الهندية؛ فاإنَّ القاعدة الهندية هي التي تتبع ي�سفة عامة.
 ويرى القا�سي اأوين عام )١9٢6م(: »اأن قواعد القانون العام والتنظيمات الإجنليزية 
تر�سدنا ول تقودنا«)))). و�رشحت ال�سوابق الق�سائيَّة تطبيق القانون الإجنليزي، حيث 
جاء يف ق�ساء املحكمة العليا ما يلي: )اإن ما نطّبقه يف ال�سودان لي�س هو ن�ّس القانون 
يت�سدى  اأن  الإجنليزي  م  باملَُنظِّ حدت  التي  للعدالة  ة  العامَّ املبادئ  بل  ذاته،  الإجنليزي 
بنود  ا�ستعارة  هو  ال�سودانية  املحاكم  على  ميتنع  ما  واأن  البحث،  حمل  امل�ساألة  ملعاجلة 

�سكلية �سيغت على �سدى مبادئ وردت يف تنظيم اأجنبي(.
اإحدى  يف  حممد،  علي  رم�سان  القا�سي  قول  املقام  هذا  يف  نقتطف  اأن  ويجمل 
الق�سايا التي عر�ست اأمام حمكمة ال�ستئناف: »متى ا�ستقر خيارنا على اتباع قواعد 
القانون الإجنليزي، فاإنَّه يتعني علينا تطبيق الت�رشيع الإجنليزي، الذي يحقِّق من غلواء 
القانون العام«. ويبنيِّ من هذا الجتاه بو�سوح يف الق�سايا احلديثة التي طّبقت عليها 
القانون  من  باعتبارها جزًءا  ل�سنة )١968م(  الإجنليزي  املدين  الإثبات  قانون  اأحكام 

)1))  قانون االإثبات، ت�سريًعا وفقهاء وق�ساء، د. البخاري اجلعلي: �س�3.
))))  انظر اأحكام االإثبات يف ال�سودان، د. كري�ستينا فا�سديف: �س�)1ــ - دار اجليل بريوت, )))1.
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م�ستمًرا  الإجنليزي  العام  القانون  اأحكام  على  العتماد  ظلَّ  وباملثل  ال�سوداين،  العام 
و�سائًدا.

وقد ظلَّ العمل وفًقا ملا ا�ستقر عليه التنظيم الإجنليزي، حتَّى �سدرت يف منت�سف عام 
ل�سنة  املدنيَّة  املواد  الإثبات يف  قانون  ال�سودان، ومنها  القوانني يف  العديد من   )١97٢(
ال�سخ�سيَّة  والأح��وال  والتجاريَّة  املدنيَّة  املواد  على  يطّبق  اأنه  على  ن�ّس  وقد   ،)١97٢(
ة بها، والقانون يف جممله نقل  وغريها من املواد، فما مل يرد ب�ساأنه ن�س يف القوانني اخلا�سَّ
من قانون الإثبات امل�رشي، مع اإ�سافة بع�س املواد الواردة يف قانون الإجراءات املدنيَّة، 
التي �سدرت  القانون، بل والقوانني الأخرى  بالإثبات، ومل يعمل بذلك  التي لها عالقة 
معها اإل فرتة وجيزة، حيث األغيت وعاد الو�سع اإلى ما كان عليه قبل �سدور تلك القوانني، 

ثمَّ جاء الد�ستور الدائم لل�سودان ل�سنة )١97٣(، الذي ن�ّس على ما يلي:
 »ال�رشيعة والعرف م�سدران رئي�سان للت�رشيع«، وقد ف�رشَّ ذلك يف املادة ال�ساد�سة 
من قانون الإجراءات املدنيَّة ل�سنة )١974(، امللغى واملطابقة متاًما للمادة ال�ساد�سة من 

قانون الإجراءات املدنيَّة ل�سنة )١98٣( على وجهني: 
الأول: اإنه يجوز تطبيق القواعد التي من �ساأنها حتقيق العدالة يف حاله وجود ن�ّس 

اإجرائي.
الثاين: اأن تطبََّق املحاكم املبادئ التي ا�ستقرت ق�ساًء، ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالميَّة، 

والعرف، والعدالة، والوجدان ال�سليم.
 وهكذا اأ�سبح من الثابت اأن من بني م�سادر قواعد الإثبات التي تطبِّقها املحاكم يف 
ال�سودان منذ عام )١97٣(، ال�رشيعة والعرف، اأي اأن منذ �سدور الد�ستور الدائم امللغى، 
ويف ذلك ال�سياق �سدر املن�سور الق�سائي رقم )7( ال�سادر بتاريخ )٢٢-4-١975 م(، 
موؤكًدا جواز حتليف املتهم اأمام املحاكم الأهلية، وكذلك اأمام جمال�س الق�ساة. والواقع 
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اأن املحاكم يف ال�سودان اأخذت وعلى م�ستوى املحكمة العليا يف تطبيق اأحكام ال�رشيعة 
الإ�سالميَّة يف الإثبات منذ منت�سف ال�سبعينات. فقد ق�سي اأن املناط يف قبول ال�سهادة 
طبًقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالميَّة، هو عدم توافق امل�سلحة لدى ال�ساهد فيما ي�سهد به، 
فاإذا قامت امل�سلحة اأ�سبحت �سهادته غري مقبولة، كما ل ينبغي اأن يكون ال�ساهد اأ�ساًل اأو 

فرًعا للم�سهود من جهة الن�سب، واأل تكون بينهما عالقة زوجية.
ه الذي تبناه د�ستور )١97٣(، جاء قانون الإجراءات اجلنائيَّة ل�سنة   ويف ذات التوجُّ
عي، واأن اليمني  )١98٣( امللغى، لين�ّس من بني اأمور اأخرى على: )اأن البيِّنة على من يدَّ

على من اأنكر(.
وهو مبداأ اأ�سا�سي من مبادئ الإثبات يف ال�رشيعة الإ�سالميَّة وغني عن التنويه باأن 
هذا املبداأ يف ن�سفه الأول )البيِّنة على من يدعي( َيتَّفق مع ما هو معمول به يف ال�رشائع 
الو�سعية ومن بينها ال�رشيعة الأجنلو �سك�سونية، ومما ل �سكَّ فيه اأن ال�رشيعة الإ�سالميَّة 
قانون  ن�ّس  لذلك  وتطبيًقا  ينكر،  من  على  باليمني  اخلا�س  وهو  الثاين  بال�سق  تفردت 
املتهم  اأنه: )مينح  اأخرى على  اأمور  بني  امللغى من  ل�سنة )١98٣(  اجلنائيَّة  الإج��راءات 
ه اإليه اليمني ما مل ينكل، غري اأنه ل يجوز للخ�سم  الفر�سة الكاملة لتقدمي دفاعه ويوجِّ
ا  ا�ستجوابه اإذا نكل املتهم عن اليمني يجوز احلكم عليه بناء على نكوله(. و�سدر اأْي�سً
قانون الإثبات ل�سنة )١98٣(، وهو اأول قانون ي�سدر من نوعه يف ال�سودان، وقد ن�ّس 
على اأنه يطّبق يف م�سائل الإثبات يف الإجراءات املدنيَّة واجلنائيَّة، وقد ف�رّشت املادة )4( 
من ذات القانون لفظة معامالت باعتبارها ت�سمل الأحوال ال�سخ�سيَّة. وموؤدى هذا فقد 
الق�سايا اجلنائيَّة واملدنيَّة وق�سايا  ليطّبق على كلِّ  ل�سنة )١98٣(،  الإثبات  قانون  �سدر 
اقتب�س ذلك  ال�سودانية، وقد  املحاكم  الإثبات يف  بذلك  فتوحد  ال�سخ�سيَّة،  الأحوال 
القانون من ال�رشيعة الإ�سالميَّة والقانون الإجنليزي والهندي وامل�رشي، يف كلِّ ما ل 
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يتعار�س مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالميَّة.
 ويف �سنة )١99٣(، �سدر قانون جديد لالإثبات األغى القانون ال�سابق، وذلك مبر�سوم 
جمهوري موؤقت، واُجيز من الهيئة الت�رشيعيَّة يف عام )١994(، واإذا األقينا نظرة �رشيعة 
على القانونني الأخريين، ميكن القول: اإن كال القانونني م�ستمدان من اأحكام ال�رشيعة 

الإ�سالميَّة، ويحكمان م�سائل الإثبات يف املواد املدنيَّة واجلنائيَّة.

نطاق تطبيق قانون االإثبات ال�شوداين: 

 قانون الإثبات كغريه من القوانني، تتقا�سم نطاق تطبيقه اأوجٌه ثالثة، تتمثِّل يف 
نطاق تطبيقه من حيث املو�سوع، ونطاق تطبيقه من حيث املكان، ونطاق تطبيقه من 
يلي  فيما  نتناول  اأن  القانون؛ يجب  تطبيق هذا  يتَّ�سح نطاق  الزمان، وحتى  حيث 

هذه الأوجه الثالثة: 
�أواًل: نطاق تطبيق قانون �الإثبات من حيث �ملو�سوع: 

م هذه امل�ساألة حينما ن�ّس على اأنه: )يطّبق هذا القانون يف املعامالت   عالج املَُنظِّ
العالقات  بها  »يق�سد  باأنها:  املعامالت  القانون  ذات  ف  عرَّ وقد  اجلنائيَّة(.  وامل�سائل 
اجلنائيَّة«.  غري  القانونية  امل�سائل  و�سائر  ال�سخ�سيَّة،  والأحوال  املاليَّة،  فات  والت�رشَّ
فنجد اأن قانون الإثبات احلايل اأو�سع نطاًقا مقارنًا بالقوانني ال�سابقة وقوانني الدول 
م  املَُنظِّ ذلك  فعل  كما  غريها،  دون  امل�سائل  بع�س  على  تطبيقه  تقت�رش  التي  الأخرى 
التحكيم  ق�سايا  يف  يطّبق  ل  القانون  هذا  اأن  اإلى  دد  ال�سَّ هذا  يف  ون�سري  امل�رشي، 
م ما يلي: )ت�رشي اأحكام هذا القانون على كلِّ  اإل باتفاق الأطراف، وقد اأورد املَُنظِّ
دعوى اأو نزاع اأمام املحكمة، ول ت�رشي على النزاع اأمام املحكمني اأو املوافقني، اإل 

اإذا اتفق الأطراف على ذلك(. 
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ثانًيا: نطاق تطبيق قانون �الإثبات من حيث �ملكان: 
النزاعات  كلِّ  ينطبق على  بحيث  اإقليميًّا،  الأ�سل  الإثبات من حيث  قانون  يطّبق   
التي تعر�س على املحاكم ال�سودانية، بغ�س النَّظر عن جن�سيات املتقا�سني اأمامها �سواء 
ما  كثرًيا  اخلا�س  ال��دويل  القانون  اأن  جند  ولكن  اأجانب،  اأم  وطنيني  املتقا�سون  كان 
يتدخل، ويحدد قانون الإثبات الواجب التطبيق، يف النزاعات ذات العن�رش الأجنبي، 
القانون الدويل اخلا�س يق�سي بتطبيق قانون القا�سي )القانون  اأن قواعد  فعندما جند 

ال�سوداين(، فيما يتعّلق بقواعد الإثبات ال�سكلية اأي اإجراءات الإثبات.
ثالًثا: نطاق تطبيق قانون �الإثبات من حيث �لزمان: 

قواعده  بني  َمان،  الزَّ حيث  من  الإثبات  قواعد  تطبيق  ن�سو�س  يف  التفرقة  يجب 
الإثبات  قانون  فاإنَّ  ال�سكلية  الإثبات  لقواعد  فبالن�سبة  ال�سكلية،  وقواعده  املو�سوعية 
احلايل ل�سنة )١994( ي�رشي ب�ساأنها باأمر فوري، وذلك لتعلقها بالنظام العام، كما اأن 
على  املعرو�سة  الدعاوى  كل  فاإنَّ  لذلك،  وتطبيًقا  اآمرة  �سفة  ياأتي يف  قواعدها  اأغلب 
الق�ساء اإبان �سدور القانون يجب اأن يطبََّق عليها هذا القانون، ول �ساأن للقانون ال�سابق 
بها، فيما يتعّلق باإجراءات الإثبات، حتَّى واإن كانت هذه الدعاوى ُمَتَعلِّقة بحقوق ن�ساأة 

قبل العمل بهذا القانون.
 اأما بالنِّ�سبة لقواعد الإثبات املو�سوعية، فهي ل يطّبق عليها هذا القانون باأثر فورى، 
التي  للوقائع  بالنِّ�سبة  اأما  القانون،  هذا  ظلِّ  يف  ن�ساأت  قد  الوقائع  هذه  كانت  اإذا  اإل 
حدثت قبل �سدور هذا القانون فهي تظل حمكومة بالقانون الذي حدثت يف ظله، هذا 
تطبََّق  اأن  العام، فحينئذ يجب  بالنظام  تتعّلق  املو�سوعية اجلديدة  القواعد  تكن  ما مل 

القواعد اجلديدة، ويجب األ ي�سمح بحياة القانون القدمي.
م ال�سوداين على ما يلي: )ت�رشي يف �ساأن الأدلة، التي  دد ن�ّس املَُنظِّ  ويف هذا ال�سَّ
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ليل،  اأعدت قبل �سدور هذا القانون، الأحكام املعمول بها يف الوقت الذي اأعد فيه الدَّ
اأو كان ينبغي اأن اإعداده فيه()3)). وموؤدى هذا اأنه اإذا افرت�سنا ثمة دعوى قد مَتَّ البدء 
اآثارها يف ظلِّ  التي �سمعت  البيِّنة  واأنتجت  امللغى  الإثبات  قانون  يف �سماعها يف ظلِّ 
البيِّنة  وزن  اأو  قبول  اأو  �رشوط  من  يعدل  جديد  اإثبات  قانون  �سدر  مَتَّ  القانون،  ذلك 
اجلديد  التنظيم  باأن  مّنا  يقت�سي  املنطق  اإن  الو�سع؟  يكون  فكيف  اآثارها  اأنتجت  التي 
ل �ساأن له بهذه الواقعة ول مبا مَتَّ بناء عليه من اآثار قبل �سدوره، واإمنا تظل هذه وتلك 
خا�سعة للقانون الذي اأعدت يف ظله، اأو كان يجب اأن يكون ذلك كذلك، فال يجوز 

�س لها بالتغيري اأو التعديل اأو الإلغاء)4)). اأن َيَتعرَّ
م على تطبيق قواعد القانون، الذي اأعدت الأدلة يف   لذلك كان ل بُدَّ اأن ين�ّس املَُنظِّ
ظله، فاإذا كان القانون ال�سابق ل ي�ستلزم ا�سرتاط الكتابة لإثبات عقد الإيجار وا�سرتط 
القانون احلايل ذلك؛ فاإنَّه يجوز اإثبات عقد الإيجار الذي اأبرم يف ظلِّ القانون ال�سابق، 
ب�سهادة ال�سهود يف الدعوى املقامة يف ظلِّ القانون احلايل والعك�س)5)). وبناًء على ذلك 

ميكن القول: اإن قواعد الإثبات ميكن تطبيقها باأثر رجعي.

)3))  املادة )3) من قانون الإثبات, ل�سنة 4))1.
)4))  املدخل للعلوم القانونية – عبداملنعم البدراوي: �ص)5).

)5))  فل�سفة وفقه الإثبات يف الت�سريع ال�سوداين- د. عبا�ص حممد طه ال�سديق: �ســ1).
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املبحث الثاين:
مذاهب الإثبات يف الفقه الإ�شالمي والقان�ن ال��شعي

م دائًما  اإن الإثبات الق�سائي يف خمتلف النظم القانونية يتنازعه عامالن يحاول املَُنظِّ
م اإلى  حتقيق نوع من املوازنة بينهما، هذان العامالن هما: حتقيق العدالة وهذا يدفع باملَُنظِّ
ُبل وال�ستيثاق منها حتَّى تاأتي احلقيقة الق�سائيَّة متفقة مع احلقيقة  تتبع احلقيقة بكافة ال�سُّ
م نحو  الواقعية، اأما العامل الآخر فهذا �رشورة ا�ستقرار املعامالت، وهو اأمر يدفع باملَُنظِّ
حتديد الأدلة التي تثبت بها احلقوق، حتديًدا �سارًما ياأمن به من حتكم القا�سي اأو ميله)))). 
ونتيجة لذلك فقد عرف العامل ثالثة مذاهب يف الإثبات هي: مذهب الإثبات احلر اأو 

املطلق، ومذهب الإثبات املقيد اأو القانون، ومذهب الإثبات املختلط.
نتناول  ذلك  بعد  ثمَّ  التو�سيح،  من  ب�سيء  الثالثة  النظم  هذه  نتناول  يلي  وفيما   

املذهب الذي اأخذ به الفقه الإ�سالمي.

املطلب االأول: مذهب االإثبات احلر اأو )املطلق(:

لالإثبات،  ُمعيَّنة  طرًقا  القانون  يحدد  ل  وفيه  احلر،  اأو  املطلق  الإثبات  مذهب  هو 
اإليها القا�سي يف تكوين عقيدته، ويكون  باأية و�سيلة ممكنة يطمئن  ويجوز فيه الإثبات 
، فله اأن ي�ستكمل ما ينق�س من الأدلة التي يقدمها اخل�سوم، وله  للقا�سي دوٌر اإيجابيٌّ
تنتهج هذا املذهب  التي  التنظيمات  اأن يق�سي بعلمه ال�سخ�سي))))، بل تذهب بع�س 
اإلى اأبعد من ذلك، باأن تخول القا�سي ال�سلطة يف اأن ي�سعى اإلى ا�ستجماع الأدلة، التي 

))))  حرية القا�سي اجلنائي يف تكوين عقيدته, الدار اجلماهريية, الطبعة الأويل, 5))1 �سـ).
))))  �سرح قانون الإجراءات اجلنائية - عديل عبد الباقي: ج, ) �سـ3).



182

اأ�سول منهج املنظم ال�سوداين يف الإثبات

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

ت�ساعده على تكوين عقيدته واإقناعه يف النزاع. 
 وميزة مذهب الإثبات احلر اأو املطلق تتمثِّل يف اأنه ي�ساعد على حتري العدالة وك�سف 
الق�سائيَّة  احلقيقة  بني  التقريب  على  يعني  وبالتايل  ممكن،  مدى  اأق�سى  اإلى  احلقيقة 
واحلقيقة الواقعية، اإل اأنه يف الوقت ذاته يفتح الباب اأمام اختالف الأحكام، بح�سب 
اختالف الق�ساة يف تقديرهم ونظرتهم لالأمور، مما ُيوؤدِّي اإلى زعزعة ا�ستقرار التَّعامل، 

وقد �سار هذا النظام يف ال�رشائع الأجنلو�سك�سونية والأملانية وال�سوي�رشية)))).
اأنه يعطي القا�سي حرية وا�سعة تتعار�س مع ال�ستقرار   ويوؤخذ على هذا املذهب 
َواب، فهو الذي يتحكم  الواجب يف املعامالت، ويخ�سى معها انحرافه عن جادة ال�سَّ
يف تعيني طرق الإثبات وتقدير قيمتها، فثبوت احلق اأو عدمه يخ�سع لتقدير القا�سي 

الأمر الذي يزعزع الثِّقة يف عدالة الق�ساء.

املطلب الثاين: مذهب االإثبات املقيد: 

ا   مذهب الإثبات املقيد هو نظام الإثبات املقيد اأو القانون، ويعرف هذا النظام اأْي�سً
اإليها  ي�ستند  اأن  يجب  التي  الأدلة  م�سبًقا  م  املَُنظِّ يحدد  وفيه  القانونية(،  الأدلة  ب�)نظام 
دليل  اأي  العمل مبوجب  للخ�سوم  ول  للقا�سي  يحق  وبالتايل ل  القا�سي يف حكمه، 
ة يف  يد القانوين، كما ل ميلك القا�سي اأن يعطي دلياًل معيًنا قمَّ خارج نطاق ذلك التحدِّ
م  م بالن�س. واإذا ا�سرتط املَُنظِّ الإثبات اأكرب اأو اأقل من تلك القيمة التي اأ�سبغها عليه املَُنظِّ
اإل بتوافر تلك  ليل، فاإنَّ القا�سي ل ميكنه اعتبار الواقعة موؤكدة،  �رشوًطا ُمعيَّنة يف الدَّ

ال�رشوط. 

))))  قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية – �ص) الدار اجلامعية: 4))1
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القا�سي ل  فاإنَّ  م،  املَُنظِّ اأوجبها  التي  ال�رشوط  فاإذا توافرت تلك  اأخرى  ناحية  ومن 
يحق له العمل بغري مقت�ساها، ب�رشف النَّظر عن قناعته ال�سخ�سيَّة. ويعربِّ بع�س الفقهاء 

م يقوم مقام اقتناع القا�سي(. عن هذا املذهب بقولهم: اإن )اقتناع املَُنظِّ
املعامالت،  الثِّقة وال�ستقرار يف  يكفل  ما  ال�سمانات  املذهب من   وتتوفر يف هذا 
ويوؤخذ عليه اأنه ينزع من يد القا�سي كل و�سيلة للو�سول اإلى احلقيقة الواقعية، اإذا بدا 
له جمان�ستها للحقيقة الق�سائيَّة، فحرية القا�سي يف هذا املذهب معدومة، وقد �ساد هذا 

املذهب يف القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش يف اأملانيا وفرن�سا)))).
ونخل�س من ذلك اإلى اأن موقف القا�سي ا�ستناًدا اإلى مذهب الإثبات املقيد، موقف 
�سلبي حم�س، ول يجوز له من جانبه اأن يكمل ما يف اأدلة اخل�سوم من نق�س، ول اأن 
يق�سي بعلمه ال�سخ�سي، واإمنا يتعني عليه اأن يكون حكمه على �سوء ما قدمه اخل�سوم 

من اأدلة، يقدرها يف احلدود التي ر�سمها القانون. 

املطلب الثالث: مذهب االإثبات املختلط: 

يقف هذا املذهب موقًفا و�سًطا بني النظامني ال�سابقني، فال هو باملذهب املقيد ول هو 
باملذهب احلر، بل يجمع ما فيهما من مزايا، ويتفادى ما فيهما من عيوب.

دون  باقتناعه  القا�سي  يق�سي  اأن  فيها  الأ�سل  لأن  اجلنائيَّة؛  املواد  مطلًقا يف  فنجده 
التقيد بدليل معني، ثمَّ يتحلل من بع�س قيوده بالنِّ�سبة للم�سائل التجاريَّة؛ ملا تتطلبه من 
يد  �رشعة وثقة يف التَّعامل، فيقف موقًفا و�سًطا بني الإطالق والتقييد، بينما يبلغ التحدِّ

))))  الإثبات يف املواد املدنية – عبد املنعم العدا: �سـ)– حرية القا�سي اجلنائي يف تكوين عقيدنه – مو�سى 
م�سعود: �ص1).
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والت�سدد مداه يف امل�سائل املدنيَّة)31).
امل�رشي،  القانون  بينها  الالتينية ومن  القوانني  به  اأخذت  النظام  اأن هذا  واملالحظ 
م طرق  املَُنظِّ د  التي حدَّ با�ستثناء جرائم احلدود  ال�سوداين، وذلك  القانون  به  اأخذ  كما 
الإثبات وبذلك مل يرتك  قانون  املادتني: )6٢، 6٣( من  �سبيل احل�رش يف  اإثباتها على 
م ال�سوداين قد اأخذ  فيها للقا�سي اأية �سلطة تقديرية)31). والذي يبدو للباحث اأن املَُنظِّ

باملذهب املختلط يف الإثبات.

املطلب الرابع: نظام االإثبات يف الفقه االإ�شالمي: 

لئن كان جمهور الفقهاء يرى اأن ال�رشيعة الإ�سالميَّة قد اأخذت باملذهب املقيد يف 
لنا موقف الفقه الإ�سالمي يف م�ساألة تق�سيم اجلرائم اإلى جرائم حدية  الإثبات، واإذا تاأمَّ
وجرائم تعزيزية، �سنالحظ اأن نظام الإثبات يف اجلرائم احلدية هو نظام الإثبات املقيد، 
حيث ح�رش الفقه الإ�سالمي طرق الإثبات يف هذا النوع من احلدود على وجه قاطع، 
وحدد �رشوًطا يف هذه الطرق ل ميلك القا�سي ول اخل�سوم اأي �سلطة يف اخلروج عنها، 

اأو خمالفتها وهم ب�سدد اإثباتها. 
اأما بالنِّ�سبة للجرائم التعزيرية فقد اختلف الفقه الإ�سالمي حول طرق اإثباتها، حيث 
ينادي بع�س الفقهاء امل�سلمني بنظام الإثبات املقيد فيها، ومن املذاهب التي اجتهت نحو 

هذه الوجهة املذهب احلنفي.
بينما اجته املذهب احلنبلي اإلى قبول اأي حجة توؤيد الدعوى، ومن اأكرب اأن�سار هذا 
الراأي من فقهاء املذهب احلنبلي الإمام ابن القيم، حيث يقول: )اإن ال�سارع يف جميع 

)31)  حرية القا�سي يف تكوين عقيدته: �ســ1).
)31)   اأحكام الإثبات – د. عبا�ص حممد طه: نوفمرب )))1, �ص).



185

د. �أحمد �إ�سماعيل عمر

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

املوا�سع يق�سد ظهور احلق، مبا ميكن ظهوره به من البّينات التي هي اأدلة عليه و�سواهد 
يقف  ول  ويعطلها،  وعباده  اهلل  حقوق  في�سيع  اأبًدا،  بدليله  ظهر  من  ا  حقًّ يرد  ول  له، 
ظهور احلق على اأمر معني ل فائدة يف تخ�سي�سه، مع م�ساواة غريه له يف ظهور احلق اأو 

رجحانه عليه ترجيًحا ل ميكن جحده ودفعه())3). 
وخال�سة القول: اإن الفقه الإ�سالمي قد اأخذ باملذهب املقيد يف اإثبات جرائم احلدود 
وباملذهب احلر يف اإثبات جرائم الق�سا�س والتعازير، حيث ميكن اإثباتها بالبيِّنة مبعناها 
املذهب  هو  الإثبات  يف  الإ�سالمّي  الفقه  مذهب  اإن  القول:  ميكن  وبالتايل  الوا�سع، 

م ال�سوداين نف�س هذا املذهب يف الإثبات.  املختلط، وقد �سلك املَُنظِّ

املبحث الثالث:
م ال�ش�داين يف الإثبات اأ�ش�ل منهج املَُنظِّ

ل يختلف قانون الإثبات ل�سنة )١994(، من حيث طبيعته عن قانون �سنة )١98٣( 
الأ�سا�س  الإ�سالميَّة  ال�رشيعة  اإلى جعل  مرة  لأول  ال�سوداين  م  املَُنظِّ �سعى  وقد  امللغى، 
كان  اأًيا  ال�سودان  يف  اأ�ساًل  املطبَّقة  القواعد  يهمل  مل  اأنه  من  بالرغم  امللغى،  للقانون 
م�سدرها مقرتنة بالأحكام الق�سائيَّة، طاملا كانت من�سجمة مع مبادئ ال�رشيعة الإ�سالميَّة، 
ا  الهندي، يكون متعار�سً اأو  القانون الإجنليزي  لي�س كل ما كان م�سدره  اأنه  واحلقيقة 
بال�رشورة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالميَّة. ويف ذات ال�سياق والنَّمط جاء قانون الإثبات 
م على اللتزام مببادئ واأحكام ال�رشيعة الإ�سالميَّة،  املَُنظِّ ل�سنة )١994(، فقد حر�س 

))3)  اإعالم املوقعني, ابن القيم اجلوزية: ج1, �ص5), طبعة )))1.
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اإذ نقل كثرًيا منها ف�ساًل عن حر�سه على ا�ستعمال األفاظها وم�سطلحاتها، مع مراعاة ما 
جرى عليه العمل يف ال�سودان ق�ساًء وقانونًا. 

ول بد اأن ن�سري اإلى اأن ال�رشيعة الإ�سالميَّة هي الإطار العام، الذي تدور يف نطاقه 
كافة القوانني يف ال�سودان، وذلك بالنِّ�سبة للعالقات التي اأوردت لها ال�رشيعة الإ�سالميَّة 

حلوًل يف م�سادرها.
م ال�سوداين يف تنظيم الإثبات ل�سنة )١994(، مل ين�ّس �رشاحة  اأن املَُنظِّ  كما جند 
على امل�سادر الرئي�سة التي ا�ستنبط منها ن�سو�سه، ولكن اإذا �سّلطنا ال�سوء على ن�سو�س 
القانون؛ فنجد اأن اأ�سولها ترجع اإلى ال�رشيعة الإ�سالميَّة، وميكن اأن ن�ستنبط اأن م�سادر 
اأ�سول  قانون  ن�ّس عليه  ما  الإ�سالميَّة، وذلك من خالل  ال�رشيعة  الإثبات هي  ت�رشيع 
الأحكام الق�سائيَّة ل�سنة )١98٣(، حيث جاء فيه ما يلي: يف تف�سري الن�سو�س الت�رشيعيَّة 

للة:  وما مل يكن الن�س مف�رًشا اأو قطعي الدِّ
تعطياًل  الإ�سالميَّة  ال�رشيعة  خمالفة  يق�سد  ل  م  املَُنظِّ اأن  القا�سي  ي�ست�سحب  اأ- 
لواجب قطعي اأو اإباحة ملحّرم بنّي واأنه يراعي توجيهات ال�رشيعة يف الندب والكراهة.
ب- يف�رش القا�سي اجلمل والعبارات التقديرية، مبا يوافق اأحكام ال�رشيعة ومبادئها 

ة. وروحها العامَّ
الأ�سوليَّة  القواعد  �سوء  على  الفقهية،  والألفاظ  امل�سطلحات  القا�سي  يف�رش  ج- 

واللغوية يف الفقه الإ�سالمي)33).
وكذلك بنيَّ ذات القانون كيفية الق�ساء، يف حالة عدم وجود الن�س، وذلك حينما 
ن�س على ما يلي: )على الرغم مما قد يرد يف اأيِّ قانون اآخر، يف حالت غياب الن�س 

الذي يحكم الواقعة.

)33)  اأ�سول قانون الأحكام الق�سائية, ل�سنة 3))1.



187

د. �أحمد �إ�سماعيل عمر

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

اأ- يطّبق القا�سي ما يجده من حكم �رشعي ثابت بن�سو�س الكتاب وال�سنَّة.
ا، يجتهد راأيه، ويهتدي يف ذلك باملبادئ التالية بحيث  ب- فاإن مل يجد القا�سي ن�سً

ياأخذها على وجه التكامل، ويراعي تراتيبها يف اأولية النَّظر والرتجيح.
اإليه  تهدي  ة، وما  العامَّ ال�رشيعة ومبادئها  تقت�سيه كليات  الإجماع وما  اأوًل: مراعاة 

توجيهاتها من تف�سيل يف امل�ساألة.
م�ساهاة  اأو  لأ�سباهها،  متثياًل  اأو  لعللها،  ال�رشيعة، حتقيًقا  اأحكام  القيا�س على  ثانًيا: 

ملنهجها يف نظام الأحكام. 
مقا�سد  يتوخي  مبا  ذلك  وتقدير  املفا�سد،  وي��دراأ  ال�سالح  يجلب  ما  اعتبار  ثالًثا: 
ال�رشيعة، واأغرا�س احلياة ال�رشعيَّة املتكاملة، يف ظروف الواقع احلا�رش، ومبا ل تلغيه 

ن�سو�س ال�رشيعة الفرعّية. 
رابًعا: ا�ست�سحاب الرباءة يف الأحوال، والإباحة يف الأعمال، والي�رش يف التكليف.
ل  فيما  ال�سودان،  يف  الق�سائي  العمل  �سوابق  عليه  جرت  مبا  ال�سرت�ساد  خام�ًسا: 
يعار�س ال�رشيعة، وما يذهب اإليه جمهور فقهاء ال�رشيعة من فتاوى فرعية، وما قرروه 

من قواعد فقهّية.
�ساد�ًسا: مراعاة العرف يف املعامالت، فيما ل يخالف اأحكام ال�رشيعة الإ�سالميَّة، اأو 

مبادئ العدالة الفطريَّة. 
�سابًعا: توخي معاين العدالة التي تقرها ال�رشائع الإن�سانيَّة الكرمية، وحكم الق�سط 

الذي ينقدح يف الوجدان ال�سليم()34).
ال�سوداين  م  املَُنظِّ منهج  اأ�سول  اأن  اأعاله؛  اإليها  امل�سار  الن�سو�س  من  ون�ستخل�س 
تتمثِّل يف الكتاب وال�سنَّة والإجماع والقيا�س وامل�سلحة املر�سلة، وهي: ما عربَّ عنها مبا 

)34)  املادة )3) من قانون اأ�سول الأحكام الق�سائية, ل�سنة 3))1.
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يجلب امل�سالح، وي�سد الذرائع، وعربَّ عنها ب�)دراأ املفا�سد(، وال�ست�سحاب، وال�سوابق 
اأحكام ال�رشيعة  الق�سائيَّة، وفتاوى جمهور فقهاء ال�رشيعة، والعرف الذي ل يخالف 
ال�رشيعة  تخالف  ل  التي  الو�سعيَّة  والقوانني  الفطريَّة،  العدالة  ومبادئ  الإ�سالميَّة، 
م ن�س على بع�س القواعد الأ�سوليَّة يف قانون الإثبات  الإ�سالميَّة، وكذلك جند اأن املَُنظِّ

ها من تلك امل�سادر. وقد ا�ستمدَّ
ن  والقواعد الأ�سوليَّة هي اأ�سول فقهيَّة كلية، �سيغت يف ن�سو�س موجزة، تَت�سمَّ
يز هذه القواعد  اأحكام ت�رشيعيَّة عامة، يف احلوادث التي تدخل حتت مو�سوعها، وتتمُّ
فت�ساغ  اجلزئيَّة  للفروع  ا�ستيعابها  و�سعة  عموم  على  �سياغتها،  يف  ال�سديد  بالإيجاز 
َكَمة من األفاظ العموم، ومل تو�سع القواعد الكلية املاأثورة يف  القاعدة عادة من كلمة حُمْ
نت مفاهيمها  الفقه الإ�سالمي كّلها مرة واحدة، كما تو�سع الن�سو�س القانونيَّة، بل تكوَّ
و�سيغت ن�سو�سها بالتدرج يف ع�سور ازدهار الفقه، على اأيدي كبار فقهاء املذاهب 
ة، ومبادئ  من اأهل التخريج والرتجيح، ا�ستنباًطا من دللت الن�سو�س الت�رشيعيَّة العامَّ

رات الكلية. الفقه، وعلل الأحكام يف املقرَّ
به  اأخذ  الذي  الجتاه،  هذا  يف  غريهم  من  اأ�سبق  احلنفي  املذهب  فقهاء  كان  ولقد 
م ال�سوداين، حيث و�سعوا القواعد والحتجاج بها، واعتربوها اأ�سوًل، حتَّى اإن  املَُنظِّ
القرايف يقول: )ال�رشيعة ا�ستملت على اأ�سول وفروع، واأ�سولها ق�سمان: اأ�سول الفقه 

والقواعد الكلية الفقهيَّة()35).
مو�سوعات  ال�سوداين-  م  املَُنظِّ عليها  ن�ّس  -التي  الأ�سوليَّة  القواعد  تناولت  وقد 
اأن  على  م  املَُنظِّ ن�ّس  وقد  الدعوى،  نظر  عند  املحكمة  ت�ست�سحبها  بالإثبات،  تتعّلق 

ت�ست�سحب املحكمة -عند النَّظر يف الدعاوى- القواعد الأ�سوليَّة الآتية: 

)35)  املدخل للفقه االإ�سالمي تاريخه وم�سادره ونظرياته العامة – حممد �سالم مدكور – �سـ5)1.
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وال�ست�سحاب يف اللغة ماأخوذ من امل�ساحبة اأو ال�سحبة، فهي كما يقول ابن القيم 
)ا�ستدامة اإثبات ما كان ثابًتا، اأو نفى ما كان منفًيا())3).

حكم  ا�ستيفاء  معنى  اإلى  ترجع  كّلها  كثرية،  بتعريفات  الأ�سوليون  عّرفه  وقد 
َمان املا�سي للزمن احلا�رش وامل�ستقبل ما مل يطراأ ما يغرّيه، فكل اأمر علم  ثبت يف الزَّ
ليل  وجوده، ثمَّ ح�سل �سّك يف عدم وجوده؛ حكم ببقائه ا�ست�سحابًا لالأ�سل، والدَّ
الذي ي�ستند اإليه احلكم، واأما اأن يدل هو نف�سه �رشاحة على الدوام من قوله، فمن 
احلكم  على  داًل  يكون  اأن  واأما  احلد،  عليه  وُيقام  حق  بغري  غرّيه  قد  اأنه  عليه  ثبت 
وا�ستمراره اإلى اأن يوجد ما يرفعه ويزيله مثل الزوجّية الثابتة بعقد الزواج، واأما اأن 
يدل على بقاء احلكم مدة ُمعيَّنة يف العقد كما يف الإيجارة فاإنَّ احلكم يبقى ما بقيت 
هذه املدة وينتهي بانتهائها. ويرى املالكية واحلنابلة واأكرث ال�سافعية اأن ال�ست�سحاب 
وجهة �رشعيَّة؛ لأن العرف جرى من القدمي على اأن النَّا�س اإذا حتققوا من وجود اأمر 
يف املا�سي، غلب على ظنهم بقاوؤه ما دام مل يثبت ما ينافيه. واختلف احلنفية يف 
اأن املتاأخرين منهم قالوا: اإن  اإل  اإنه ل يكفي دلياًل على بقاء احلكم،  حجيته وقالوا: 
ال�ست�سحاب حجة لدفع ما يخالف الأمر الثابت بال�ست�سحاب، ولي�س حجة على 

اإثبات اأمر مل يقم دليل على ثبوته))3).
والقواعد التي ت�ست�سحبها املحكمة: 

عي خالف ذلك: فالأ�سل  ة، والبيِّنة على من يدَّ مَّ ١- الأ�سل يف املعامالت براءة الذِّ
ابتداء، بال  ة التي هي مبثابة قانون مرعي  العامَّ الفقهاء هو احلالة  يف ا�سطالح 
فه باأنه:  حاجة اإلى اإقامة دليل خا�س عليه، بل ُيعدُّ م�سلًما بنف�سه، ومنهم من عرَّ
اإما  املعامالت  يف  فالأ�سل  غريه(.  على  هو  َيْنَبِني  فال  غريه،  عليه  ُيْبَنى  )ما 

))3)  اإعالم املوقعني: �ســ))3.
))3)  املدخل للفقه االإ�سالمي:�ص))1.
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والوفاء  ال�سداد  النَّا�س  �ساأن  وال�سداد؛ لأن  ة  مَّ الذِّ �سغل  اأو  ابتداء،  ة  مَّ الذِّ براءة 
عي خالف ذلك اأن يقيم البّينة. ة، وعلى من يدَّ مَّ بالتزاماتهم وبالتايل براءة الذِّ

فمعنى  احلقوق))3)،  من  وعليه  له  ملا  اأهاًل  الإن�سان  به  ي�سري  ة و�سف �رشعي  مَّ والذِّ
�سخ�س  كل  لأن  الآخر؛  بحق  الإن�سان  ذمة  ا�ستغال  عدم  هو  الأ�سل  اأن  اإذن  القاعدة 
فات التي يجريها مع  يولد وذمته بريئة من اأي حق للغري، واأن ان�سغالها يح�سل بالت�رشَّ
الآخرين، وقد اأُِخَذ بهذه القاعدة يف الق�سايا املدنيَّة واجلنائيَّة، فمن ادعى على غريه َدْيًنا 

فالأ�سل عدمه.
٢- الأ�سل براءة املتهم حتَّى تثبت اإدانته دون �سكِّ معقول.

عي  الأ�سل يف النَّا�س عدم ارتكاب اجلرمية؛ لأنَّها اأمٌر �ساٌذ يف حياتهم، وعلى من يدَّ
ليل))3). خالف ذلك اأن يقيم الدَّ

والق�سا�س،  واحلدود  التعازير  من  واجل�سد  احلقوق،  من  ة  مَّ الذِّ براءة  هو  فالأ�سل 
 ، بال�سكِّ يزال  ل  اليقني  قاعدة  من  متفرعة  القاعدة  وهذه  كان،  ما  على  كان  ما  وبقاء 
ومتوافقة مع قاعدة: )الأ�سل بقاء ما كان على ما كان، حتَّى يزال يقيًنا(؛ لأنها عنده 
جرم  يف  اإن�سان  اإدانة  يجوز  ل  لذلك  الإِن�سان؛  عليها  وجد  التي  الطبيعيَّة  احلالة  هي 
يقة كما تثبت  بُّ على احلقِّ موجب حلدٍّ اأو ق�سا�ٍس اأو تعزيٍر اإل بيقني، واليقني هنا َيْن�سَ
اأمام الق�ساء بناء على احلجج والرباهني املطروحة، وقد تكون احلقيقة الق�سائيَّة مطابقة 
للحقيقة الفعليَّة، وقد ل تكون مطابقة، فالقا�سي يحكم ويقتنع بناء على الظاهر، واهلل 

اأعلم بال�رشائر.
 واإذا �سّك القا�سي يف اأن املتهم اأتى الفعل اأو مل ياأته، بناء على الأدلة الكافية التي 
ا؛ فالأ�سل اأنه مل ياأته، واإذا �سّك اأنه قد اأتاه ا�ستعماًل حلقٍّ اأم عدوانًا؛  يناق�س بع�سها بع�سً

))3)  الفقه الإ�سالمي يف ثوبه اجلديد, م�سطفى اأحمد الزرقاء: ج), �ص1154.
))3)  الوجيز يف اأ�سول الفقه, عبد الكرمي زيدان: �سـ1)).
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فالأ�سل الرباءة، واإذا �سّك يف و�سف اجلرمية بناًء على احلجج املطروحة اأمامه، باأن اأخذ 
الفعل عنده اأو�ساف فالغرية بالو�سف الالحق)41).

وال�سكُّ يق�سد به يف اللغة الرتدد، ويف ا�سطالح الفقهاء هو: تردد الفعل بني 
الوقوع وعدمه، اأي ل يوجد ُمرّجح لأحد الحتمالني على الآخر، ول ميكن ترجيح 
اأحد الحتمالني يف هذا. يقول الإمام ال�سافعي: )اإن ما ثبت يقيًنا ل يرتفع اإل يقيًنا(. 
اأربعة(، اإل  اأو  اأنه واإن كانت ال�سهادة من حيث الظاهر )ال�سهادة عدلن  ويالحظ 
اأنها �سبٌب لدح�س اأ�سل الرباءة، ويعمل بها بالإجماع، ول ينظر اإلى اأ�سل الرباءة، 
اإذ يف هذه احلالة يرّجح الظاهر على الأ�سل عند التعار�س، ولكن ل يزول الأ�سل 
وهو الرباءة اإل بيقني، فاإذا كان هناك �سبٌب �سعيٌف ي�ستند اإليه احتمال عدم الرباءة 
يرتك  الرباءة ل  اأ�سل  يقوي  �سيء  لأن كل  احلالة؛  الأ�سل يف هذه  ترجيح  يجب 

الأ�سل اإل بيقني)41).
 وبناء على هذه القاعدة ل جتوز اإدانة اإن�سان، بناء على قول املدعي ولو حلف، اإذ ل 
ا- القول قول املُّدَعى عليه ملوافقته للظاهر... ول جتوز  بد من بّينة، وبناء عليها -اأْي�سً
اإدانته اأو احلكم ب�سغل ذمته يف املدين، اأو بناء على �ساهد واحد، ما مل يع�سد ب�ساهد 
بيمني املدعي يف املدين والتعازير، ولذلك  اأو مل يع�سد  اآخر يف احلدود والق�سا�س، 
ال�ساهد على �سغلها، ما مل يع�سده  ة، فال يقوي  مَّ الذِّ براءة  اإن الأ�سل  الفقهاء:  يقول 

�ساهد اآخر))4).
د   ويكت�سب مبداأ افرتا�س براءة املتهم اأهمية كبرية يف جمال حقوق الإِن�سان، فقد اأكَّ
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة )١948( اأن: )كل متهم ُيعترُب بريًئا، اإلى اأن تثبت 

)41)  درر احلكام: �سرح جملة الأحكام: ج 1, �سـ1).
)41)  الأ�سباه والنظائر, جالل الدين ال�سيوطي: �سـ)5.

))4)  انظر الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي: �سـ)5.
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اإدانته قانونًا، مبحاكمة علنية، توؤمن له فيها ال�سمانات ال�رشورية للدفاع عن نف�سه()43).
 وكذلك �ساغت العديد من الدول يف د�ساتريها، قاعدة افرتا�س براءة املتهم، ومن 
ذلك د�ستور ال�سودان ال�سادر يف �سنة )١97٣(، الذي ن�سَّ على اأن: )اأي �سخ�س يلقى 
ليل  عليه القب�س متهًما يف جرمية ما، يجب األ تفرت�س اإدانته، ول يجب اأن يطلب منه الدَّ
على براءة نف�سه، بل املتهم بريء اإلى اأن تثبت اإدانته دومنا �سكِّ معقول()44). ثمَّ جاء 
بريء  بقوله: )املتهم  القاعدة  �س هذه  ليكرِّ ل�سنة )٢005(،  النتقايل  ال�سودان  د�ستور 

حتَّى تثبت اإدانته وفًقا للقانون()45).
ونخل�س من ذلك اإلى اأن هناك اإجماًعا، باأن الأ�سل يف الإن�سان الرباءة، واأن اجلرمية 
يف  الحتياط  وجب  وبالتايل  املاألوف،  عن  اخلارج  ال�ساذ  ال�سلوك  �سور  من  �سورة 

ن�سبتها اإلى �سخ�س معني، حيث اإن الفرتا�س القائم هو الرباءة.
٣- الأ�سل يف اأحوال البالغ الأهلية، وحرية الت�رشف، والبيِّنة على من يّدعي اأي 

عار�س على اأهليته، اأو قيام اأي ولية عليه.
المة....  ها كالآتي: )الأ�سل يف اأحوال البالغ ال�سَّ لت هذه القاعدة فقد كان ن�سُّ ُعدِّ
المة بالأهلية، هذه القاعدة م�ستقة من القاعدة الأ�سلية: )الأ�سل  الخ( فا�ستبدلت ال�سَّ
فات  يف الأمور العار�سة العدم )اأو( الأ�سل يف ال�سفات العار�سة العدم(. فكل الت�رشَّ
التي يقوم بها ال�سخ�س الذي و�سل مرحلة البلوغ �سليمة؛ لأنَّه �سالٌح وكفٌء ملمار�سة 
اأي  عي  يدَّ من  ِلُكلِّ  اأّنه  بَْيَد  العقل،  على  ال�رشعي  اعتبارها  قف  يتوَّ التي  الأعمال  كل 
اأي ولية  قيام  اأو  الإن�سان،  ترد على  التي  العقليَّة،  اأو  العوار�س اجل�سيمة  عار�س من 

عليه، اأن يثبت ذلك العار�س اأو الولية))4).
)43)  املادة )11) من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة 4))1.

)44)  املادة )))) من الد�ستور ال�سوداين ل�سنة 3))1.
)45)  املادة )34) من د�ستور ال�سوداين النتقايل ل�سنة 115)م.

))4)   قانون االإثبات ت�سريًعا وفقًها وق�ساًء، البخاري اجلعلي: �س�1).
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عي خالف ذلك. املراد من  اِهَرة، والبيِّنة على من يدَّ 4- الأ�سل �سحة الأحوال الظَّ
كلمه الظاهر يف قاعدة البيِّنة لإثبات خالف الظاهر، هو الظاهر ال�سعيف من 
اأو دللة حال. ودللة احلال هي الإمارة القائمة التي تدل على ال�سيء  الأ�سل 
فاحلالة التي ت�سمى الظاهر يف نظر الفقهاء نوعان: )ظاهر �سعيف(، مل يطرح 
معه احتمال خالفه، و)ظاهر قوي( وهو يف قوة القرينة القاطعة، واملراد الظاهر 
يف هذه القاعد هو الظاهر ال�سعيف بنوعيه من اأ�سل ودللة حال؛ لأن الظاهر 
اأو  اآخر  دليل  اإلى  معها  يحتاج  ل  التي  القاطعة  القرينة  مرتبة  يف  ُيعترب  القوي 
مرجح، اأما الظاهر ال�سعيف هو الذي يحتاج للمرجحات والأدلة التي يرتجح 

بها زعم اأحد املتداعني على الآخر. 
عي واليمني  ويتفرع من قاعدة البيِّنة لإثبات خالف الظاهر قاعدة البيِّنة على املُدَّ
الإثبات  فعليه  الظاهر  خالف  يزعم  الذي  هو  املدعي  لأن  وذلك  اأنكر،  من  على 
من  ذمته  براءة  وهي  الأ�سلية،  باحلالة  متم�سًكا  باإنكاره  فاإنَّه  عليه  املدعى  اأما  بالبينة، 
امل�سوؤولية، فيجب قبول قوله، اإلى اأن يثبت �سغل ذمته ب�سبب طارئ، ولكن لحتمال 
كذب املدعى عليه يف الإنكار يوثق قوله باليمني، اإذا طلب املدعي حتليفه عند عجزه 
اإل  اأن كل من كان القول له فهو خا�سٌع لليمني  عن الإثبات، وهذا مبداأ عام وهو 
يف م�ستثنيات حمدودة، ومن هذه امل�ستثنيات ما اإذا رجع الواهب يف هبته وطلب 
الق�ساء له يف ا�سرتدادها فزعم املوهوب له هالك املوهوب، فالقول له يف الهالك 
بال ميني وذلك لأن ال�سخ�س املوهوب له ميلك املوهوب يف احلال دون م�سئوليه ما 
دام مالًكا له قبل الق�ساء برده للواهب فال فائدة من حتليفه اإًذا لو كان كاذبًا من زعم 

الهالك، ل�ستطاع ا�ستهالكه الآن بال �سمان. 
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ة للدفع ل لال�ستحقاق، فهو دليٌل   ومن املقرر فقًها اأن الأمر الظاهر ي�سبح حجَّ
عي خالفه دون اإثبات، ولكن الظاهر  كاٍف لإبقاء و�سع حقوقي قائم ودفع من يدَّ
لي�س دلياًل كافًيا لال�ستحقاق على الغري، وعلى هذا الأ�سا�س تخرجت اأحكام من 
وهو  احلال،  بظاهر  عماًل  حيًّا  ُيعترب  فاملفقود  املفقود،  اأحكام  منها  �سّتى،  اأب��واب 
ا�ست�سحاب حياته املتيقنة �سابًقا، وذلك لأن الأ�سل بقاء ما كان على ما كان، وهذا 
يكفي ملنع ورثته من ا�ستحقاق تركته قبل ثبوت وفاته، ولكن ل يكفي؛ لأنَّه ي�ستحقُّ 
هو مرياث غريه اإذا تويف اأحد مورثيه بعد فقدانه، بل يوقف ن�سيبه الإرثي فاإذا عاد 
اأن املفقود ميت  ونه على تقدير  اإلى الورثة الذين كانوا ي�ستحقُّ حًيا اأخذه واإل رد 

عند وفاة مورثه.
5- الأ�سل فيما ثبت بزمانه بقاوؤه على ما كان عليه لزمن معقول؛ والبيِّنة على من 
اعتبار احلالة  اأو حتوله. هذا الأ�سل ي�سمى ال�ست�سحاب وهو  عي زواله  يدَّ
انقطاعها  فيها  يثبت  التي مل  الأوق��ات  �سائر  م�ستمرة يف  ما  وقت  الثابتة يف 
اأو ادعى امل�ستاأجر دفع  اإلى البائع  عى امل�سرتي دفع الثمن  لها، فلو ادَّ اأو تبدَّ
لهوؤلء  القول  كان  املوؤجر،  اأو  البائع  اأو  املقرت�س  واأنكر  املوؤجر  اإلى  الأجرة 
املنكرين مع اليمني اأي اأن هذه الديون تعترب باقية يف ذمم امللتزمني بها ما مل 
يثبتوا الدفع؛ لأنَّها كانت م�ستحقة عليهم بيقني، فالأ�سل بقاوؤها يف ذممهم اإلى 
اأن يثبتوا �سقوطها واإمنا لهم حتليف الدائنني اليمني على عدم القب�س، فاإذا 
حلفوا ق�سي لهم وقد ن�ست جملة الأحكام العدلية على: )اأن ال�ست�سحاب 
هو احلكم ببقاء اأمر حمقق غري مظنون عدمه، وهو مبعنى بقاء ما كان على 

ما كان())4).
))4)  املدخل الفقهي العام، م�سطفى الزرقاء: ج، ) �ســـ1151ــ جملة الأحكام العدلية, املادة: )3))1).
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 ون�ستخل�س من هذه القاعدة الذهبية: اأن كل من يتم�سك بالثابت حكًما اأو فعاًل، 
قف  عي خالف الثابت حكًما اأو فعاًل، ويتوَّ له من يدَّ يعفى من عبء الإثبات الذي يتحمَّ
وقائع  يف  جزئية  كل  لإثبات  عليه  واملدعى  املدعي  حتديد  على  القاعدة  هذه  اأعمال 
عي  الدعوى، ولي�س املدعي باملعني الفني الذي ميثِّل اخل�سم رافع الدعوى، واإمنا من يدَّ

خالف الظاهر. 
6- الأ�سل يف التدابري التنظيميَّة والتنفيذيَّة والق�سائيَّة، اأنها جارية على حكم القانون، 

عي خالف ذلك.  والبيِّنة على من يدَّ
يفرت�س يف كلِّ مما ي�سدر من ال�سلطة التنظيميَّة اأو التنفيذيَّة اأو الق�سائيَّة من تدابري 
�سلطاتها واخت�سا�ساتها  َيتَّفق مع  �سليم  نحو  اأنه �سدر على  قرارات،  اأو  ترتيبات  اأو 
عي اأن قانونًا  ويف اإطار القانون، لكن هذا الفرتا�س قابل لإثبات العك�س، فكل من يدَّ
اأن  اأو  قانونيَّة،  غري  تنفيذيَّة  ترتيبات  اأو  قرارات  اأو  تدبرًيا  اأن  اأو  د�ستوري  غري  معيًنا 
قراًرا ق�سائيًّا قد �سدر باملخالفة بن�سِّ القانون، فاإنَّ عليه اإثبات ذلك، فاإذا جنح �سقط 
القاعدة  وهذه  ابتداًء،  الأ�سل  هو  ذلك  لأن  ال�رشعيَّة؛  بقيت  اأخفق  واإذا  الفرتا�س، 
لي�ست من القواعد الأ�سوليَّة التَّْقليدية التي تعارفت عليها الكتب الفقهية، واإن كان 

مقت�ساها لي�س غريًبا؛ لأنَّها �سياغة ملبداأ القانونيَّة.
الأ�سا�سيَّة  ال�سلطات  اإحدى  من  �سدر  فعل  اأي  اأن  القانونيَّة  القرينة  يف  فالأ�سل   
بيِّنة  تقدم  للقانون مل  وفًقا  مَتَّ �سدوره  قد  ْولة،  الدَّ والق�سائيَّة يف  والتنفيذيَّة  التنظيميَّة 
تدح�س بذلك، وكما قال اأحد الفقهاء الإجنليز: )اإن عجلة العمل ل ميكن اأن تدور، ما 

مل يفرت�س اأن ما بدء على نحو �سحيح فهو �سحيح())4).
بيان،  البيان  اإلى  احلاجة  معر�س  يف  ال�سكوت  ولكن  قول،  ل�ساكت  ين�سب  ل   -7
))4)  قانون االإثبات وما عليه العمل يف ال�سودان مقارًنا باالإجنليزي وامل�سري والهندي – د. البخاري اجلعلي �س�34).
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فيجوز للمحكمة اأن ت�ستخل�س منه ما تراه منا�سًبا، معنى هذه القاعدة ل ُيعترب 
ال�ساكت اأنه قال كذا، عدم القول هو املتيقن ودللة ال�سكوت م�سكوك فيها ما 
مل تدعمها قرائن مرجحة، فلو راأى �سخ�س ماله يف يد غريه يت�رشف فيه، وظلَّ 
عي به بعد ذلك، ول ُيعترب �سكوته عند البيع اعرتاًفا بامللكية  �ساكًتا كان له اأن يدَّ
للبائع ول اإجازة للبيع. واملراد مبعر�س احلاجة الذي يكون ال�سكوت يف حكم 
البيان والتعبري كل موطن يلزم فيه التكلم لرفع �رشر. اأو يكون فيه ال�سكوت 
طريقة عرفية للتعبري وعلى هذا. اإذا عجز املدعي عن اإثبات دعواه اأمام املحكمة 
وطلب حتليف املنكر ف�سكت املنكر ومل يحلف ومل ينكل عّد ناكاًل عن اليمني، 

ويق�سي عليه بنكوله.
 لو علم ال�سفيع ببيع العقار الذي له حق ال�سفعة فيه ف�سكت عن طلبها ُيعترب �سكوته 
ت�سليًما م�سقًطا ل�سفعته كي ل يعمد اإلى تغرير امل�سرتي حتَّى يت�رشف بالبناء والغر�س ثُمَّ 

يطلب ال�سفيع اأخذ العقار. 
لو �سكتت البكر عند ا�ستئذان وليها لها بالتزويج اأو زوجها الويل دون ا�ستئذانها، ثمَّ 

بلغها العقد ف�سكتت ُيعترب �سكوتها اإذنًا له يف احلالة الأولى واإجازه يف الثانية))4).
8- من �سعى يف نق�س ما مَتَّ على يديه ف�سعيه مردود عليه: هذه القاعدة ماأخوذة من 
الأ�سباه، ويفهم منها اأنه اإذا عمل �سخ�س على نق�س ما اأجراه، ومَتَّ من جهته؛ 

فال اعتبار لعمله مثال: 
لو باع رجل ماًل من اآخر وجاء فكفله على الوجه املطلوب فال يقبل ادعاوؤه بعد ذلك 
مبلكية ذلك املال؛ لأن الكفالة ملا كانت م�رشوطة يف عقد البيع؛ والبيع مل يتم اإل بها.

مَتَّ من جهته فهو غري مقبول منه. كذلك لو  ملا  الكفيل مبلكيته للمال ق�سي  فادعاء 

))4)  املدخل الفقهي العام – م�سطفى الزرقاء ج ) �ســ1151.
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تقا�سم الورثة الرتكة، ثمَّ ادعى اأحدهم اأنها ملكه واأراد نق�س الق�سمة ل ت�سمع دعواه؛ 
اأو  اإقرار �سمني بحقوق من قا�سمهم فيها ولو باع �سيًئا  اإقدامه على املقا�سمة هو  لأن 
ا�سرتى، ثمَّ ادعى اأنه كان ف�سولًيا عن �سخ�س اآخر ل ي�سمع منه هذا الدعاء، اإل اإذا 
اأم�س ذلك بحق قا�رش اأو وفق اأو بحقوق اجلماعة، ومثال ذلك الغنب الفاح�س يف بيع 

مال القا�رش فال ينفذ)51).
9- العرف اللفظي اأو العملي حجة اإذا اطرد اأو غلب. 

عند  مقبوًل  ويكون  بالنُّفو�س  ر  يتقرَّ الذي  الأمر  وهو  واحد  مبعنى  والعادة  العرف 
اأو العرف يفهم منه  العادة  اأن لفظ  ِليَمة بتكراره املرة بعد املرة، على  ال�سَّ َباع  الطِّ ذوي 
تكرار ال�سيء ومعاودته، بخالف الأمر اجلاري �سدفة مرة اأو مرتني، ومل يعتده النَّا�س، 

فال ُيعترب عادة، ول ُيْبَنى عليه حكم.
 والعرف والعادة اإمنا جتعل حكًما لإثبات احلكم ال�رشعي، اإذا مل يرد ن�سٌّ يف ذلك 
احلكم املراد اإثباته، فاإذا ورد الن�ّس عمل مبوجبه ،ول يجوز ترك الن�ّس والعمل بالعادة؛ 
لأنَّه لي�س للعباد حق تغيري الن�سو�س والن�س اأقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون 
اأو  مطرًدا  العرف  يكون  اأن  الأ�سا�سيَّة،  العرف  بني �رشائط  باطل، ومن  م�ستنًدا على 
م�ستمًرا يف جميع  به  يكون عملهم  اأن  متعارفيه  بني  العرف  اطراد  واملراد يف  غالًبا. 
معجل  اإلى  النكاح  املهر يف جميع  تق�سيم  على  مثاًل  فالعرف  يختلف،  ل  احلوادث 
وموؤجل، اإمنا يكون مطرًدا يف البلد، اإذا كان اأهله يجرون على هذا التق�سيم يف جميع 

حوادث النكاح)51).
املتعاقدين  لأحد  اأو �رشط  لن�سٍّ  يكن خمالًفا  اإذا مل  يكون حجة  والعادة  فالعرف   

)51)  املدخل الفقهي العام – �سـ)111.
)51)  الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي: �ص)).
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كما لو ا�ستاأجر �سخ�س اآخر ليعمل له من الظهر اإلى الع�رش فقط باأجرة ُمعيَّنة، فلي�س 
البلدة  عرف  اأن  بدعوى  امل�ساء  اإلى  ال�سباح  من  بالعمل  الأخري  يلزم  اأن  للم�ستاأجر 

كذلك، بل يتبع املدة املُعيَّنة بينهما))5).

م ال�شوداين يف االإثبات وال�شرعيَّة االإجرائّية:  اأ�شول منهج املَُنظِّ

 اإن مبداأ ال�رشعيَّة يقوم على اأ�سا�س اأنه ل جرمية، اأي ل حد ول ق�سا�س ول تعزير من 
حيث الأ�سل، اإل بناء على ن�س �سابق للواقعة اأو جمموعة الوقائع. وقد ن�س على هذا 
املبداأ يف قانون الإجراءات اجلنائيَّة بقوله: »ل جترمي ول جزاء اإل بن�س ت�رشيعي �سابق«)53).
وال�رشعيَّة الإجرائيَّة هي اإحدى دعامات افرتا�س اأ�سل الرباءة يف الإن�سان متهًما كان 

اأم غريه. 
وهو �سمان اإجرائي يف جميع مراحل الدعوى اجلنائيَّة، ومن اأجل ذلك ن�س د�ستور 
اأنه: » ل يجرم اأحٌد ول يعاقب على فعل اإل وفق قانون �سابق، يجرم  )١998م(، على 
الفعل ويعاقب عليه، واملتهم بجرمية بريء حتَّى تثبت اإدانته ق�ساء، وله احلق يف حماكمة 
اأن  الد�ستور كذلك  الدفاع«. وا�سرتط  الدفاع واختيار من ميثله يف  عادلة وناجزة، ويف 
اإل وفًقا لأحكام  التجرمي والأخذ ق�ساء يف اخل�سومة اجلنائيَّة ويف املعامالت، ل يجري 

القانون واإجراءاته)54).
وقد ن�س د�ستور جمهورية ال�سودان النتقايل ل�سنة )٢005م(، على ما يلي: 

التدلي�س فال  ال�سخ�سيَّة حق طبيعي وهي م�سونة ل مت�س، وفيما عدا حالة  احلرية 
يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته، باأيِّ قيد اأو منعه من التنقل 

))5)  درر الأحكام, �سرح جملة الأحكام: ج1, �ســ41.
)53)  املادة )3) من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1))1م, تعديل )11)م.

)54)  املادة )31) من د�ستور )))1م.
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اإل باأمر ي�ستلزمه �رشورة التحقيق و�سيانة اأمن املجتمع، وي�سدر هذا الأمر من النيابة 
ة اأو القا�سي املخت�س، وذلك وفًقا لأحكام القانون، كما ن�س على ذلك الد�ستور  العامَّ
بقوله: )الإن�سان حٌر ل يعتقل اأو يقب�س اأو يحب�س اإل بقانون، �رشط بيان التهام وقيد 

من وتي�سري الإفراج واحرتام الكرامة واملعاملة()55). الزَّ
فكل مواطن يقب�س عليه اأو يحب�س اأو تقيد حريته باأيِّ قيد، جتب معاملته مبا يحفظ 
اأو حب�سه يف غري  اأو معنوًيا، كما ل يجوز حجزه  اإيذاوؤه بدنيًّا  عليه كرامته ول يجوز 

الأماكن اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة بتنظيم ال�سجون. 
وهناك ثمة �سوؤال يطرح نف�سه اإذا ما ثبت اأنه �سدر قول من اأحد املتهمني حتت وطاأة 
الإكراه اأو التهديد، فهل يهدر اأو يعول على مثل هذا القول، وذلك بتغليب ال�رشعيَّة 

الإجرائيَّة حتَّى ولو اأدَّت اإلى اإفالت املجرم من العقاب؟ 
ومن هنا ن�ساأت اأهمية البحث يف الآثار التي ترتتب عن اخلطاأ يف قبول البيِّنة اأو عدم 

قبولها، ويف هذا ال�سياق ن�س قانون الإثبات على ما يلي: 
ل »اخلطاأ يف قبول« البيِّنة اأو رف�سها �سبًبا لالأمر باإعادة املحاكمة اأو نق�س احلكم  ل ي�سكِّ
يف اأيِّ دعوى اإذا ات�سح للمحكمة التي قدم لها الطعن يف ذلك احلكم اأن احلكم ت�سنده 
بيِّنة كافية حتَّى ولو ا�ستبعدت البيِّنة املقبولة خطاأ اأو اأن البيِّنة املرفو�سة خطاأ ما كانت 

لتغرّي من احلكم لو اأنها قبلت.
وهذه املادة تعادل املادة )١١( من قانون الإثبات ل�سنة )١98٣م( امللغى التي جاء 
د اأنه قد مَتَّ احل�سول عليها بو�سائل غري م�رشوعة متى  فيها: »ل ترف�س البيِّنة املقبولة ملُجرَّ

ما اطماأنت املحكمة اإلى �سالمة البيِّنة من النَّاحية املو�سوعية«))5).
�سبًبا  ل  ي�سكِّ بيِّنة ل  اأو رف�س  قبول  اأن اخلطاأ يف  املادة هو  تر�سيه هذه  الذي  واملبداأ 

)55)  املادة )3) من د�ستور ال�سودان ل�سنة )))1م.
))5)  املادة ))1) من قانون الإثبات ل�سنة 3))1م.
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لإجراء حماكمة جديدة اأو للتنفيذ يف اأيِّ قرار. 
وجند اأن املادة )١١( من قانون الإثبات ل�سنة )١98٣م(، اآنفة الذكر اأ�سلها ترجمة 

حرفية لن�س املادة )١67(، من قانون الإثبات الهندي التي جاء فيها: 
 The improper admission or rejection of evidence shall not be ground 

of it self for a new trial or arresal of any decision in any case. If it shall 
appear independently of the to the Court before which such objection in 
raised that evidence objected to admitted ،there was sufficient evidence 
to justify the had been received. It (5((decision or that if the rejected 

evidence objected ought not to have varied the decision.(5(( 

ويقول )راتانالل( يف �رشحه لهذه املادة: »اإن الهدف منها هو اأنه ل ينبغي ملحكمة 
ال�ستئناف اأو اإعادة النَّظر على ح�سب احلال، اأن تعكر �سفو اأي قرار بحجة اأن خطاأ قد 
وقَّع يف قبول بيِّنة ُمعيَّنة اأو دفعها اإذا كان ثمة اأ�س�س كافية يف الق�سية تربر ذلك القرار 
بالرغم من قبول تلك البيِّنة ورف�سها وبكلمات اأخرى: ل ي�سمح ب�رشيان اخلطاأ الفني اإذا 

ظهر اأن عدًل مقرًرا قد نفذ.
ويف هذا ال�سياق َيَرى د. حممد حميي الدين عو�س اأن اخلطاأ يف الإجراءات ل 
يعيب الإجراءات ول احلكم، وبالتايل ل يبطلها طاملا اأن اخلطاأ مل يخل بحق املتهم يف 
اأو  احلقيقة  ك�سفت عن  اأدلة  على  النهاية �سحيًحا لعتماده  احلكم يف  وكان  الدفاع، 
اأدَّت اإليها عقاًل، فمثاًل ل جتوز اإعادة الإجراءات من جديد؛ لأن العرتاف �سد النزاع 
اأنه  طاملا  قانوين  التفتي�س غري  لأن  اأو  فحواه،  اأنه �سحيح يف  طاملا  الإكراه  عن طريق 
اأدى اإلى ما يك�سف عن احلقيقة، اأو اأن ال�سهود كانت قد وجهت اإليهم اأ�سئلة اإيحائية 
اأو اأ�سئلة اأخرى حمظورة، طاملا اأن هذا كّله مل يخل بحق املتهم يف الدفاع، وتركت له 

))5)  املادة ))1( من قانون االإثبات الهندي.
.Rantanlal Law of Evidence P.305  (5((
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حرية دح�س الأدلة امل�ستمّدة من تلك الإجراءات))5).
لقد جرى العمل يف ال�سودان على اأنه ل يجوز للمحاكم الأعلى، اأن تعرت�س على 
قرار حمكمة املو�سوع، اأو على العقوبة التي ق�ست بها، اأو على اأي اأمر اآخر اأ�سدرته، 
على اأ�سا�س القبول اخلاطئ لالأدلة، اأو على اأ�سا�س ح�سول خطاأ حتَّى يف الإجراءات 
القرار  وباأن  دفاعه،  يف  اخلطاأ  ذلك  ب�سبب  ي�سار  مل  املتهم  باأن  اقتنع  متى  فح�سب، 
اأن الأمر �سحيح. وقد ذهبت حمكمة ال�ستئناف يف ق�سية  اأو  والعقوبة �سحيحان، 
حكومة ال�سودان �سد حممد دياب علي واآخر اإلى اأنه: »اإذا �سابت اإجراءات التفتي�س 
عيوٌب �سكلية غري جوهرية، ل ي�سار منها املتهم يف دفاعه، ول تُوؤثِّر يف النتيجة النهائية 
لوزن البينات املقدمة؛ فيجب األ يحول العيب ال�سكلي يف اإجراءات التفتي�س بني 
املحكمة واإدانة املتهم. وانتهت اإلى اأن عدم فتح البالغ قبل اإجراء التفتي�س العام، اأو 
عدم دخول املحل عن طريق الباب، واإبراز الأمر �ساعة ت�سلق احلائط، وتنفيذ الأمر 
ه اإليه؛ ل تعدو اأن تكون جتاوزات �سكلية وقانونية ل ي�سار منها  بوا�سطة ال�سخ�س املوجِّ

املتهم يف دفاعه، ول تُوؤثِّر يف النتيجة النهائية لوزن البينات املقدمة)1)).
ل �سبًبا لإجراء حماكمة جديدة  واأخل�س اإلى اأن اخلطاأ يف قبول اأو رف�س بيِّنة ل ي�سكِّ
اأنه توجد يف ذات  بيِّنة على �سبيل اخلطاأ  اإذا ثبت يف حالة قبول  اأيِّ قرار،  التغيري يف 
الوقت بيِّنة خا�سة، تربر ما انتهت اإليه حمكمة املو�سوع من قرار على نحو م�ستقل متاًما 
من البيِّنة التي قبلت خطاأ، وقدم العرتا�س ب�ساأنها، اأو اإذا ثبت يف حالة الرف�س اخلطاأ 
للبيِّنة املقدمة اأنه ل جمال لتغيري القرار الذي انتهت اإليه املحكمة، حتَّى اإذا كانت البيِّنة 

قد مَتَّ قبولها اأ�ساًل. 
تقدير �لبينات: 

))5)  حممد حميي الدين عو�ص: القانون اجلنائي واإجراءاته يف الت�سريعني ال�سوداين وامل�سري, ج ), 4))1م, �ص 554.
)1))  حكومة ال�سودان: �سد حممد دياب واآخر، جملة االأحكام الق�سائية، 1))1م, �ص 4).
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اإثباته وما ل  ما يجوز  الإثبات، وبنيَّ  بها  يتم  التي  الطرق  الإثبات  قانون  لقد حدد 
م احلق للقا�سي اأن يق�سي مبا يثبت لديه اأنه �سحيح، وله  يجوز اأن يثبت، واأعطى املَُنظِّ
مت اإليه يف الدعوى يف �سوء الظروف وقرائن الأحوال، وهو ل  اأن يقدر البيِّنة التي قدَّ

ن اأن ما يق�سي به تثبته البينات املطروحة اأمامه.  يق�سي على اأي حال اإل اإذا تيقَّ
بكفالة  اأو  املحقق  بحياة  منها  ات�سل  ما  �سواء  الإجرائيَّة،  ال�رشعيَّة  اأن  من  وبالرغم 
ثوابت  جميعها  الدفاع،  حقوق  ومراعاة  للمتهم  الب�رشية  والكرامة  ال�سخ�سيَّة  احلرية 
قانونية اأعالها الد�ستور والقانون، وحر�س على حمايتها الق�ساء، فهذا ل يعني تغييب 
يف  وبالذات  العقاب،  من  جمرم  لإفالت  اأعمالها  اأدت  ولو  حتَّى  الإجرائيَّة  ال�رشعيَّة 
م ال�سوداين اأعطى  ق�سايا الق�سا�س حتَّى ل ي�سيع دم �سدى، اإ�سافة اإلى ذلك اأن املَُنظِّ

للمحكمة �سلطة تقديرية وا�سعة يف تقدير البين�ات، حينما ن�ّس على ما يلي: 
ًحا عندها حتَّى ولو تعار�ست  »للمحكمة اإذ تقوم بتقدير البينات، تاأخذ مبا تراه ُمرجِّ
تلك البيِّنة مع ال�رشعيَّة الإجرائيَّة، اإذا ما راأت يف تقديرها للبينات اأن ما فعلته حمقق 
للعدل، وبناء على ذلك فاإنَّ حق ويل الدم يف جرائم الدماء يجب اأن ي�ستوفيه؛ لأنَّه 

بذلك يتحقق العدل، اأما اإهدار الدم و�سياعه فيكون من قبيل الظلم«. 
عليها  ن�ّس  التي  الأ�سوليَّة  القواعد  الباحث  ا�ستعر�س  اأن  وبعد  البحث  خامتة  يف 
عبارة  القواعد  تلك  اإن  القول:  ميكن  الإجرائيَّة  بال�رشعيَّة  وعالقتها  ال�سوداين،  م  املَُنظِّ
ن اأحكاًما ت�رشيعيَّة عامة يف  عن اأ�سول فقهية كلية �سيغت يف ن�سو�س موجزة، تَت�سمَّ
ومن  ال�رشعيَّة  الأحكام  م�سادر  من  ة  م�ستمدَّ مو�سوعها،  حتت  تدخل  التي  احلوادث 
الأحكام  بع�س  واإيراد  وتف�سيالتها،  معانيها  بع�س  يف  فقهية  وقواعد  اأ�سوليَّة  قواعد 
اأحكاًما �رشعيَّة واإمنا ما ي�ستعان به  ال�رشعيَّة التي انبنت عليها هي يف حد ذاتها لي�ست 
على ا�ستخراج الأحكام ال�رشعيَّة العملية من اأدلَّتها التف�سيلية، وهي بهذا املعنى قوانني 
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يعمل على �سوئها ويهتدي بهديها يف ا�ستنباط الأحكام ال�رشعيَّة واأنها ل تتعار�س مع 
ال�رشعيَّة الإجرائيَّة.

وختاًما فاإنَّ ما كان يف هذا العمل من توفيق فمن اهلل وحده، وما كان فيه من نق�س 
اأو خطاأ فمني ومن ال�سيطان، واهلل ور�سوله منه براء، �سائاًل املولى عزَّ وجلَّ اأن يجعل ما 
قد بذلت فيه من جهد ووقت يف ميزان ح�سناتي يوم القيامة، يوم ل ينفع مال ول بنون 

اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم.
يوم  اإلى  باإح�سان  له  والتابعني  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلَّى   

الدين.
واحلمد هلل رب العاملني.
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اخلامتة:

يف  ال�سوداين  م  املَُنظِّ منهج  اأ�سول  بحث  من  تعالى-  اهلل  -بعون  انتهينا  اأن  بعد 
الإثبات، الذي خ�س�ست فيه املبحث الأول لبيان مفهوم الإثبات يف الفقه الإ�سالمي 
يحددها  التي  بالطرق  ي  التحرِّ جهات  اأو  الق�ساء  اأمام  ليل  الدَّ اإقامة  وهو  والقانون، 
القانون على �سحة واقعة قانونية يدعيها اأحد طريف اخل�سومة وينكرها الطرف الآخر، 

وبناًء على ذلك فاإنَّ مفهوم الإثبات ذو مدلول عام ووا�سع.
يحدد  ل  احلر  فاملذهب  الإثبات،  نظم  بيان  على  الثاين  املبحث  يف  احلديث  وتبلور 
القا�سي  اإليها  يطمئن  ممكنة  و�سيلة  باأية  الإثبات  فيه  ويجوز  لالإثبات،  ُمعيَّنة  طرًقا  للقانون 
التي يجب  الأدلة  م�سبًقا  م  املَُنظِّ فيه  فيحدد  املقيد  الإثبات  اأما مذهب  تكوين عقيدته،  يف 
النظامني  اأما املذهب املختلط فيقف موقًفا و�سًطا بني  القا�سي يف حكمه،  اإليها  اأن ي�ستند 
ال�سابقني، فال هو باملذهب املقيد ول هو باملذهب احلر، بل يجمع ما فيهما من مزايا ويتفادى 
ما فيهما من عيوب، اأما نظام الإثبات يف الفقه الإ�سالمي، فهو اأقرب اإلى املذهب املختلط 
فقد اأخذ باملذهب املقيد يف اإثبات جرائم احلدود، واملذهب احلر يف اإثبات جرائم التعازير.

وظهر  الإثبات  يف  ال�سوداين  م  املَُنظِّ منهج  اأ�سول  الثالث  املبحث  يف  وتناولت 
م مل ين�ّس �رشاحة على امل�سادر الرئي�سة التي ا�ستنبط منها ن�سو�س  للباحث اأن املَُنظِّ
قانون الإثبات ل�سنة ١994 ولكن وبالرجوع اإلى قانون اأ�سول الأحكام الق�سائيَّة ل�سنة 
هي  الإ�سالميَّة  ال�رشيعة  تعترب  حيث  الإثبات،  ت�رشيع  م�سادر  ا�ستنباط  ميكن   ١98٣

امل�سدر الرئي�س للت�رشيع.
األزم  التي  ال�سوداين،  م  املَُنظِّ عليها  ن�ّس  التي  الأ�سوليَّة  القواعد  كذلك  وتناولت 
بال�رشعيَّة  عالقتها  الباحث  ا�ستعر�س  كما  دعوى،  اأي  نظر  عند  با�ست�سحابها  املحاكم 
الإجرائيَّة. وخال�سة القول: اإن هذه القواعد عبارة عن اأ�سول فقهية كلية �سيغت يف 
ن�سو�س موجزة تت�سمن اأحكاًما ت�رشيعيَّة عامة يعمل على �سوئها ويهتدي بهديها يف 

ا�ستنباط الأحكام ال�رشعيَّة، واأنها ل تتعار�س مع ال�رشعيَّة الإجرائيَّة.
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النتائج:

١- اأظهرت الدرا�سة اأن قانون اأ�سول الأحكام الق�سائيَّة ل�سنة ١98٣ قد اأورد امل�سادر 
الرئي�سة التي قام عليها ت�رشيع الإثبات ل�سنة ١994 .

ال�سوداين يف  م  املَُنظِّ ا�ستند عليها  التي  الأ�سول  اأن معظم  اإلى  الباحث  ٢- تو�سل 
ن�سو�س  كلية �سيغت يف  فقهية  اأ�سول  عبارة عن   ١994 ل�سنة  الإثبات  قانون 

ة من م�سادر الأحكام ال�رشعيَّة. موجزة تت�سمن اأحكاًما ت�رشيعيَّة عامة م�ستمدَّ
م ال�سوداين قد اأخذ باملذهب املختلط يف الإثبات، حيث  ٣- تبنّي للباحث اأن املَُنظِّ
الق�سا�س  جرائم  اإثبات  يف  احلر  باملذهب  واأخ��ذ  احل��دود  جرائم  اإثبات  قيد 

والتعازير واملعامالت املدنيَّة.
م ال�سوداين القا�سي �سلطة تقديرية وا�سعة يف الجتهاد يف اإ�سدار   4- اأعطى املَُنظِّ
الواقعة  يحكم  الذي  القانوين  الن�س  غياب  عند  وذلك  الق�سائيَّة،  الأحكام 

املعرو�سة اأمامه. 
م ال�سوداين اإطاًرا ت�رشيعًيا لالإثبات بالأدلة العلميَّة احلديثة مع الأخذ  5- مل ي�سع املَُنظِّ
يف العتبار اأن الب�سمة الوراثية من اأقوى طرق الإثبات، التي عرفت حديًثا يف 
الك�سف عن اجلرمية وحتديد مرتكبيها، وذلك من خالل ما يعرث عليه على م�رشح 

اجلرمية من خملفات اأو بقايا اآدمية.
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التو�شيات:

يف ختام هذا البحث اأورد اأهم ما تو�سل اإليه الباحث من تو�سيات: 
يف  ال�ساحة  على  ظهرت  التي  مة  املتقدِّ العلميَّة  رات  التطوُّ اأن  الباحث  يرى    -١
تكن  الإثبات، مل  ات جذرية يف و�سائل  ُمتغريِّ اأحدثت  قد  الع�رش احلديث، 
معروفة من قبل، اعتماًدا على النظريات العلميَّة واملمار�سات العملية امليدانية، 
التي برزت معاملها وا�ستقرت اأ�سولها مبا ل جمال للجدل يف حقيقتها اأو الطعن 
يف �سحتها، واأ�سبحت الإدانة امل�ستمدة منها حجة يعول عليها الق�ساء، كاأداة 
م ال�سوداين  فنية توؤ�س�س عليها الأحكام بال اإدانة اأو الرباءة، وبالتايل على املَُنظِّ
ن حتديد �رشوط و�سوابط ممار�سة املعامل  و�سع اإطار ت�رشيعي لالإثبات يَت�سمَّ
ميكن  حتَّى  بها،  والحتفاظ  العينات  اأخذ  ومعايري  و�رشوط  لعملها  العلميَّة 
تابعة لوزارة  املعامل  ت�سفر عنها، واأن تكون تلك  التي  النتائج  القطع ب�سحة 

العدل اأو حتت اإ�رشافها.
م ال�سوداين قد تو�سع يف الإثبات، فاأرى �رشورة اأن ت�ستبعد اأوامر  مبا اأن املَُنظِّ   -٢
احلفظ، والأوامر باأن اأوجه اإقامة الدعوى اجلنائيَّة ب�سبب عدم معرفة الفاعل اأو 

عدم كفاية الأدلة اجلنائيَّة.
ال�ستغناء  اأو  اإلغائها  دون  لالإثبات  التَّْقليدية  املفاهيم  بتعديل  الباحث  يو�سي    -٣
عنها اإلى مفاهيم اأكرث تقدًما. ول غرو يف ذلك اأن احتاجت لو�سائل خا�سة يف 
الإثبات، اإذ اإنها )اأي الو�سائل( يف اآخر الأمر هي و�سيلة لغاية، وهي الو�سول 
للحقيقة... واإعماًل للقاعدة الهادية اأينما ظهرت اإمارات احلق واأ�سفر وّجهه فثم 

�رشع اهلل وحكمه.
الإثبات  اأ�ساليب  يف  احلايل،  التطّور  اإلى  ينظر  باأل  ال�سوداين  م  املَُنظِّ نو�سي    -4
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وال�ستنباط احلديثة بعني التخوف والرتدد، واأل حتّول دون انفتاحه على كافة 
الو�سائل التي تُوؤدِّي اإلى احلقيقة، متى ما كانت لها م�سادر علميَّة ونتائج م�ستقرة 

واأكيدة.
اأن  مبقت�ساها،  واحلكم  بالقرائن  العمل  عند  واملُحقِّقني  الق�ساة  الباحث  يو�سي    -5
يكونوا على معرفة تامة بعلم النَّْف�س من حيث ارتباطه بالق�ساء؛ لأن القا�سي 
واملحقق ينك�سف لهما بدرا�سة هذا العلم من بواطن املتقا�سني وال�سهود ما كان 
واهر من غ�س وخداع، ومتلق ورياء، ونفاق وتلب�س  حمجوبًا عنهما بحجب الظَّ
ال�سمائر،  وم�ستودعات  النُّفو�س  خبايا  على  فكره  بثاقب  فيطلع  ذلك  ونحو 
اإلى م�ستقر ال�رشاير، وبذلك يكون حكمه منطبًقا على  ويتغلغل ب�سائب نظره 

الواقع اأو قريًبا منه بقدر ما ت�سمح له به الطاقة الب�رشية.
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