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  :مقدمة

اجلرمية ظاهرة اجتماعية قدمية ظهرت مع ظهور اإلنسان على وجه األرض وتطّورت تعترب 

بتطّور سبل ووسائل ارتكاا، حيث كان ارمون يف اتمعات البدائية يعتمدون على أساليب 

لكشف أو الّشهادة ل كفي الوسائل الكالسيكية كاالستجواببسيطة لتنفيذ سلوكهم اإلجرامي وت

قافات فإّن اجلرمية تطّورت وأصبحت تنّفذ بأسلوب لكن بانفتاح اتمعات و الثّ . وإثباا اعنه

جّد متطورة، حيث أصبح ارمون من ذوي  تقنياتو أكثر تنظيما وعرب شبكات دولية وبوسائل 

الّشيء الّذي مسح هلم يف الكثري من احلاالت اإلفالت من يد  ،والكفاءة العاليةالت العلمية ؤهّ امل

العدالة باستخدامهم ألساليب يف غاية الدقّة لطمس معامل اجلرمية وإخفاء األدلّة اّليت توّرطهم 

ولطاملا اهتّمت الّشرائع الوضعية والسماوية بوسائل اإلثبات السيما القرآن  وتكشف هويّتهم،

عدم األخذ بالشبهات مصداقا لقوله الكرمي الذي حّث على اإلثبات بالبيّنة إلظهار احلقيقة و 

يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما : "تعاىل

  ".1نادمنيفعلتم 

االعتماد على األدلّة العلمّية اخلارجة عن نطاقهم قني والقضاة ب على احملقّ وهلذا توجّ 

 من خالل االستعانة باختصاص طّيب  واليت ال ميكن للمّتهم إنكارها يف كل األحوالالقانوين 

تا،  أو ميّ  يسّمى الطب الّشرعي واّلذي يهتّم بكّل ماله عالقة جبسم اإلنسان سواء كان حّيامستقل 

يهدف إىل تفسري وإيضاح وحّل كّل ما يتعّلق باألمور واملسائل الفنّية البحتة الّيت تكون كما 

موضوع حتقيق املنازعة القضائية، وقد وجد لتقدمي األدلّة والرباهني اليت تساعد جهاز العدالة على 

  .حل هذه املسائل

أحد املواضيع املهمة يف اإلثبات اجلنائي يف كونه ّطب الّشرعي تكمن أمهّية دراسة الكما 

اجلرمية، كما حيّدد نسبة  أوبني الوفاة الطبيعية  والتمييزسبب الوفاة  واليت ميكن من خالهلا حتديد

ويسعى ملساعدة . العجز يف جرائم الّضرب واجلرح العمدي ونوع املادة الّسامة يف جرمية الّتسميم

وض حول اجلرمية ويكشف عن احلقيقة بطريقة علمية القضاء من خالل تسهيل الكشف عن الغم

فالطبيب الّشرعي هو الذي يزيل الغموض الذي . من خالل استخدام تقنيات وآليات متنوعة

                                            
  .القرآن الكريممن سورة الحجرات، ) 6(اآلية السادسة  -1
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يعرتض القاضي وجييب عن مجيع ما يدور يف ذهن املختصني بالبحث والتنقيب عن الدليل 

    :، ومن هنا نطرح اإلشكال التايل1اجلنائي

  "ي؟ـــات الجنائـــي االثبـــي فـــب الشرعـــدور الطو ــــه ما" 

  :وتتفرّع عن هذه اإلشكالية إشكاالت فرعية أّمهها

 ماذا نعين بالطب الشرعي؟ ومن له احلق يف مباشرة مهام الطبيب الّشرعي؟ -

 ماهي عالقة الطب الّشرعي مبختلف اجلهات القضائية؟   -

ات اجلنائي؟ وماهي الوسائل اليت يعتمدها هذا ماهي جماالت تدخل الطبيب الّشرعي يف اإلثب -

 األخري يف حبثه وإعداد تقريره؟

استخدام املنهج التحليلي لدراسة هذا املوضوع من خالل حتليل النصوص القانونية  وقد

املتعلقة باخلربة يف جمال البحث عن الدليل اجلنائي، مع جتنب التعرض للمسائل الطبية البعيدة عن 

االختصاص القانوين والقضائي، ودف تقريب الفكرة إىل األذهان اعتمدنا بعض املصطلحات 

  .بغرض خدمة البحث فقط.... لكسور، السحجات، الرضوضالطبية كا

إضافة إىل استخدام املنهج املقارن من خالل مقارنة التشريع اجلزائري بالتشريعني املصري 

  .والسعودي يف التطرق لتعريف الطب الشرعي

  .باإلضافة إىل املنهج الوصفي لكونه األنسب لذكر خمتلف التعريفات للعناصر اليت مت تناوهلا

على اإلشكالية الرئيسية للموضوع، مع ما انبثق عنها من إشكاليات فرعية قمنا  ولإلجابة

ماهية صصنا الفصل األول من الدراسة إىل حيث خ، بتقسيم الدراسة إىل مقدمة وفصلني وخامتة

الّطب الّشرعي وعالقته جبهاز العدالة من خالل تقسيمه ملبحثني، تطرقنا يف املبحث األّول ملفهوم 

  .رعي باجلهاز القضائيعالقة الطب الشّ  يف املبحث الثاين بيّناو  الطب الشرعي

الّشرعي يف اإلثبات اجلنائي، من خالل دور الطب  ا الفصل الثّاين فخصصناه لدراسةأمّ 

تقسيمه إىل مبحثني أيضا، بيّنا يف املبحث األّول دور الطب الّشرعي يف الّتكييف القانوين للوقائع 

  . الطيب الشرعي يف املبحث الثاين قاضي اجلزائي يف تقدير الدليلوكذا سلطة ال

                                            
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في إثبات الجريمةالطب الّشرعي ودوره في منيرة بشقاوي،  -1

  .02، ص2014/2015، 1الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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  : تمهيد
احلديثة   أحد املناهج العلمية فهو  ،يعترب الطب الشرعي فرع جد  حيوي من فروع الطب

وذلك  ، مرتكبيهااجلرمية و إظهار غموضها والوصول إىل عن كشف اليت يتم اإلستعانة ا يف ال
يصعب الوصول إليها  من أدلة  إثبات أو نفي وقرائنمن خالل مايقدمه للجهات املختصة 

  .باإلعتماد على األدلة التقليدية
اإلثبات اجلنائي أمرا ضروريا بل ونظرا للتطور العلمي أصبح اللجوء إىل الوسائل العلمية يف 

عمدون دائما إىل طمس آثار ومعامل حتميا إلستنباط األدلة والقرائن، وخاصة و أن ارميني ي
، لذلك فإن الطب الشرعي يعترب من أهم الوسائل العلمية اليت ختدم جهاز القضاء من اجلرمية

عمل الطبيب الشرعي الذي يسخر من طرف القضاء بطرق معينة إلقامة الدليل اجلنائي و خالل 
  .إظهار احلقيقة

لذلك سنتناول يف هذا الفصل مفهوم الطب الشرعي و املسائل اليت يعىن ا، مث عالقته باجلهاز 
  : القضائي خالل حبثه عن الدليل اجلنائي، وذلك من خالل املبحثني التاليني

  الطب الشرعي ماهية: المبحث األول
  تصال الطبيب الشرعي بمختلف الجهات القضائيةإ: المبحث الثاني
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  .الطب الشرعي ماهية: المبحث األول 
يعد الطب الشرعي من بني أهم العلوم اليت حتتاج إىل دراسة مدققة وذلك لكونه يستلزم من 

طلب مفهومه من خالل املدارسه اإلملام بعدة علوم وجماالت،هذا مايستدعي منا حتديد 
  .ثاينكمطلب  وكذا األعمال الفنية املنوطة به،ولاأل
  الطب الشرعيب المقصود: المطلب األول 

هو مهزة وصل و  يعترب الطب الشرعي إختصاصا وسطا بني املهنة الطبية و اهليئة اإلجتماعية،
بني الطب و القانون، فقد عرفه كل من رجال القانون و األطباء تعاريف و إن إختلفت يف طريقة 

ع األول من خالل إليه يف  الفر هذا ما سنتطرق غتها إال أا أجتمعت يف مضموا، و صيا
  .الطب الشرعي،مث سنتطرق إىل جماالته وأمهيته من خالل الفرع الثاين ريفتعاِاستعراض بعض ال

  تعريف الطب الشرعي القضائي:الفرع األول
 .لتعريف الطب الشرعي البد من التطرق أوال إىل التعريف اللغوي، مث التعريف اإلصطالحي

  :التعريف اللغوي -1
  ). طب و شرعي(: الطب الشرعي مصطلح مركب من كلمتني مها

لغة له عدة معان واألصل فيها هو عالج اجلسم والنفس وبالفتح هو املاهر  :الطبكلمة   -أ
، فيقال ملن له دراية باألشياء طبيب، ورغم أن أصل الكلمة هو احلذق و 1احلاذق بعمله كالطبيب

  .2ا هو معىن املعاجلة و املداواةاملهارة إال أن املتداول يف ِاستعماهل
  .3فهي كلمة مشتقة منّشرََع، فشرع الشيء أوضحه وأظهره :شرعي كلمة - ب
  
  
  
  
  
  

                                            

  .989ص  2008ابادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، د ط، س  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز -1
أيمن محمد علي محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة و أحكامها، دراسة فقهية مقارنة، دار الحامد للنشر و التوزيع،  -2

  .181، ص 2008،  1ط
، ص 1999، س 1نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، دار الفكر، دمشق، ط  -3

3417.  
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  .التعريف اِالصطالحي -2
 :التعريف الفقهي 2-1

يعطى للطب الشرعي عدة تسميات منها الطب العديل، الطب القضائي والطب اجلنائي،  
يستعملها الفقهاء يف تعريف الطب الشرعي إال أا تصب يف كما أنه قد ختتلف األلفاظ اليت 

  .جمال واحد
العلم الذي يسخر املعارف الطبية لفائدة "الطب الشرعي بأنه "حيي بن لعلى"عّرف الدكتورف

  .1"اإلجراءات القانونية
أحد الفروع التخصصية يف الطب احلديث والذي :" حممد صاحل عثمان بأنه ويعرفه الدكتور فخري

يعتمد على العلم واملعرفة الفنية يف تقدمي األدلة احملسوسة وامللموسة بتقارير طبية شرعية ملعاونة 
  .2"ومساعدة رجال القضاء

سه الطبيب فرع من فروع الطب أي ِاختصاص طيب ميار : " ، على أنه3"أمحد غاي"ما عرفه ك      
الشرعي املكلف بإجراء أعمال خربة أو معاينات ملساعدة القضاء اجلنائي أو املدين يف جمال 

  .4"البحث عن احلقيقة
نشاط خاص يستخدم :"  5جبامعة سرتاسبورغ بفرنسا  فقد عرفته بأنه"سيمونني"أما األستاذ 

  .6"واالجتماعيةدنية طبيق القوانني اجلزائية واملالبيولوجية لغرض تاملعارف الطبية و 
  :التعريف القانوني 2-2

اختلفت نظرة التشريعات املعاصرة للطب الشرعي القضائي فهناك من أعطى له تعريفات 
  . موجزة، وهناك من اكتفى بذكر خصائصه، ومنها من مل تشر إليه أصال

  

                                            

  .09يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، د ط، ص -1
  .07ص 2006الحقوقية، لبنان، د ط،حسين علي شحرور، الدليل الطبي و مسرح الجريمة، منشورات الحلبي  -2
  .34،  ص2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ الطب الشرعيأحمد غاي،  -3

4
- « Spécialitéexercée par un médecin légiste chargé d’effectuer expertises ou des 

constatations ayant pour objet d’aider la justice pénale ou civile dans la recherche de la 

vérité » voir Le Petit Larousse édition2005 P 676.  
  .34أحمد غاي، المرجع السابق، ص - -5

6
-«La médecine légale est une discipline oui utilise les connaissances médicales ou 

biologique en vue de l’application des lois pénales, civiles ou sociales »( Professeur 

Simonin- Université de Strasbourg-France.  
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القواعد  بعضفبالنسبة للمشرع اجلزائري فانه مل خيص الطب الشرعي بتعريف، واقتصر على ذكر 
، وكذا 1املتعلقة بكيفية ممارسة هذه املهنة، وذلك من خالل القانون املتعلق حبماية الصحة وترقيتها

  .3وخمتلف املراسيم التنفيذية املعدلة واملتممة 2مدونة أخالقيات ممارسة مهنة الطب
لسعودية الطب وبالرجوع إىل التشريعات املقارنة، عرف قانون الصحة العامة للمملكة العربية ا

فرع تطبيقي خيتص ببحث كافة املعارف واخلربات الطبية الشرعية وتطبيقها دف : "الشرعي بأنه
تفسري وإيضاح وحل مجيع ما يتعلق مبوضوع التحقيق يف املنازعة القضائية فيما يتعلق باجلسم 

  .4"البشري وما يقع عليه من اعتداء
ضمنيا وهو بصدد ذكر شروط مزاولة مهنة شرع املصري باإلشارة إليه الطب يف حني اكتفى امل

اخلاص مبزاولة مهنة الطب الصادر يف  415من القانون رقم 5الطب من خالل نص املادة األوىل
  . 19546يوليو  22: هـ املوافق لـ 1373ذي القعدة  22

رع من فروع الطب، يسعى إىل فمن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف الطب الشرعي بأنه ف
جتسيد العالقة بني الطب و القانون، و ذلك من خالل إنارة اجلهاز القضائي باألدلة العلمية اليت 

اجلرائم املعروضة أمام القضاء،  إثباتيتوصل إليها الطبيب الشرعي، و اليت تلعب دور فعاال يف 
 .واليت مل تستطيع األدلة األخرى إزاحة الغموض عنها

                                            

يتعلق بحماية  1985فبراير س  16ه، الموافق لـ 1405لى عام جمادى األو 26: ، مؤرخ في05-  85رقم قانون  -1
فبراير  17هـ، الموافق لـ  1405جمادى األولى  عام  27، الصادرة في 8الصحة وترقيتها، المعدل و المتمم، ج ر، ع 

  .م 1985

تهم االثباتية يجب ن يثبت الوفاة طبيباعضوان في اللجنة و طبيب شرعي و تدون خالص:" منه تنص على 167المادة  
  .في سجل خاص في حالة اإلقدام على انتزاع األنسجة

، يتضمن مدونة 1992يوليو س  6، الموافق لـ 1413محرم  5: ، مؤرخ في276 - 92مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .1992يوليو  8، الموافق لـ 1413محرم  7، مؤرخة في 52أخالقيات الطب، ج ر، ع 
بالحالة ، يتعلق 1970فبراير  19ه، الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13، المؤرخ في 20 -70رقم االمر -3

  .المدنية
اذا لوحظت عالمات وأثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فال " منه على أنه 82فتنص المادة 

ي تحرير محضر عن حالة الجثة يمكن إجراء الدفن إال بعد ان يقوم ضابط الشرطة القضائية بمساعدة طبيب ف

  ..." .  والظروف
منصور عمر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء، جامعة نايف للعلوم األمنية، العربية السعودية،   -4

  .17، ص 2008
باء بوزارة مقيدا بسجل األط...اليجوز ألحد إبداء مشورة طبية:" على أنه 514: تنص المادة األولى من القانون رقم -5

  ... ".الصحة العمومية وبجدول نقابة األطباء البشريين 
  . 05، ص1991خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي والبحث الجنائي،دار المطبوعات الجامعية،مصر، -6
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 مجاالت الطب الشرعي: رع الثانيلفا
تتفق التشريعات القضائية و األنظمة اجلنائية املختلفة عموما يف حتديد أنواع اجلرائم واحلاالت اليت 
يستعني فيها القضاء أو جهات التحقيق بالطب الشرعي و األطباء الشرعيني، وغالبا ما يطلق 

احلاالت اجلنائية، وتعين احلاالت الطبية  على تلك احلاالت تسمية احلاالت الطبية القضائية أو
القضائية مبفهومها القانوين تلك احلاالت اليت حتتاج فيها التشريعات القضائية إىل رأي الطب 

وهذا خالفا للمفهوم  ،1بشأا، ألن الفصل فيها غالبا قائم على البينة الطبية أو الدليل الطيب
رعي هو التعامل مع حاالت الوفيات وتشرحيها اخلاطئ السائد بني الناس أن جمال الطب الش

، بل يتعدى ذلك ليشمل كل حاالت اإلعتداء أو اجلرمية اليت تقع على اإلنسان سواء كانت 2فقط
  .3وفاة املعتدى عليه أم إصابته فقط

  :على ضوء ماتقدم ميكن أن حندد جماالت الطب الشرعي واليت تتمثل يف
  :االجتماعيالطب الشرعي -1

الطبيب الشرعي يف إطار اجتماعي بدراسة العالقة املوجودة بني الوقائع الطبية ونصوص يتدخل 
كل من األطباء املستشارين من   ن،كما أمان االجتماعي واملؤمنني اجتماعياقانون العمل أو الض

أو شركات التأمني يقومون بأعمال هلا عالقة بالطب الشرعي  االجتماعيطرف هيئات الضمان 
  4.م بأعماهلم لدى هذه اهليئاتخالل القيا

  :الطب الشرعي المهني -2
،كذا أخالقيات مارسة غري القانونية هلذه املهنةامل يتعلق مبهنة الطبيب ذاا من حيث تنظيمها،

  .5املهينالسر و  املهنة
  
  
  
  

                                            

د ط،   ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن،علم األمراض والطب الشرعيحرز اهللا محمود، أبو ياسين مها،  -1
  .272، ص 2000

  .، د ط، د س1، عدة أبحاث للمتخصصين، طالطب الشرعي واألدلة الجنائيةمحمود أبو عبده البسيوني،  -2
  .19، ص 2007، الرياض، د ط،  الطب الشرعي في خدمة األمن و القضاءمنصور عمر المعايطة،  -3
  .13، د ط، دس، ص 1، ج الطب الشرعي العمليإلياس الصانع،  -4
خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر  -5

 .172، ص 2008الجامعي، 
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  :الطب الشرعي القضائي-3
الطبيب على تطبيق القانون،هم أشد الناس حاجة إىل أداء  الساهرين االشخاص إن

الشرعي،فاجلزء الكبري من أعمال هذا األخري يتم يف إطار مساعدته جلهاز العدالة،وكلما تدخل 
  :1الطبيب الشرعي يف هذا اإلطار يكون بصدد ممارسة الطب الشرعي القضائي الذي يتفرع إىل

  :الطب الشرعي الجنائي3-1
يهتم الطب الشرعي اجلنائي بدراسة وتشخيص األثار اليت يرتكبها اجلاين يف مسرح اجلرمية،سواء  

إخل،باإلضافة إىل نوع الوسائل املستعملة يف إرتكاب ...كانت بقع دموية، شعر،أو بصمات 
اجلرمية، ولطبيب الشرعي يف هذا اال اإلستعانة بعلم الفيزياء وذلك من خالل متكنه من 

 2.ستعمال االشعةأو ا آالت التحاليل الفيزيائية والكيميائية الاستعم
  :الطب الشرعي العقلي والنفسي3-2

خصوصا  ،ة املصحوبة بتغريات مرضية باجلسمالذي يهتم بدراسة خمتلف أنواع االمراض العقلي
للمجرم على الركن العصيب وعالقتها باملسؤولية اجلزائية ومدى تأثريها احلالة العقلية والنفسية  اجلهاز

  . 3املعنوي للجرمية
  :الطب الشرعي التسممي3-3

الذي يتوىل دراسة وتشخيص حاالت التسمم مهما كان نوعه سواء كان نبايت،كيميائي،غذائي 
مقدار :أوحيواين وذلك بدراسة تأثريات السموم على البدن والعوامل اليت حتدد هذه التأثريات مثل

،باالضافة إىل أومقدار تأثريه على اجلسم ،غازيا،صلبايت يكون عليها السم واحلاالت الفيزيائية ال
  .4)احلقن العضلي،البلع عن طريق الفم،اإلمتصاص عن طريق اجللد(معرفة طريقة تعاطي السم 

  :الطب الشرعي الخاص بالرضوض والكدمات 3-4
دراسة االختناقات ،أو وحتديد مدة العجز خيتص بدراسة اجلروح والوسائل املستعملة يف إحداثها،

  5.امليكانيكية،باالضافة إىل اخلربة اخلاصة باألضرار اجلسمانية واحلروق
                                            

بختاوي بغداد، الخبرة الطبية الشرعية أمام القاضي الجزائي، جامعة موالي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -1

   20، ص 2015-2014سعيدة، س د 
، ص  1969، مطبعة جامعة عين شمس، مصر،  1، ج الطب الشرعي والبوليس الجنائييحي الشريف، وأخرون، -2

03.  
تاريخ  Pttps/droitv.blogspot.com: ، متوفر على الرابط1القانون الشامل، مجاالت الطب الشرعي، ص  -3

  .2018-03- 15: اإلطالع
  .68، ص  1994مطبعة عمار قرفي، باتنة ، الجزائر، د ط، س يحي بن لعلى ، الخبرة في الطب الشرعي،  -4
  .164يحيى بن لعلى، المرجع نفسه، ص  -5
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  : طب الشرعي الجنسيال-4
تتمثل مواضيعه يف دراسة اإلعتداءات اجلنسية وكذلك عمليات اإلجهاض اإلجرامي وأيضا قتل 

  1.األطفال حديثي العهد بالوالدة 
الطب الشرعي الخاص بدراسة مختلف الجوانت البيولوجية واالجتماعية للوفاة،وكذلك -5

  : تشريح الجثة
ويهتم بدراسة خمتلف اجلوانب املتعلقة بالوفاة وتشريح اجلثة ملعرفة ماإذا كانت الوفاة طبيعية أو 

  . 2مشكوك فيها،أي نامجة عن عمل إجرامي
  أهمية الطب الشرعي:الفرع الثالث

الشرعي أمهية بالغة يف عامل اجلرمية ألنه يكشف عنها بعدما عجز التحقيق عن الكشف عن لطب 
  .مالبساا ومرتكبيهاوإحالة ملف التحقيق للحفظ

وعمليا يعترب الطب الشرعي أحد الطرق العلمية اليت تقود احملقق لكشف غموض اجلرمية والتعرف 
  3.على كشف مرتكيب اجلرائم على احلقائق ومجع األدلة والقرائن اليت تساعده 

كماأن لطب الشرعي دور كبري يف تشخيص اجلرمية ويف حتديد الفعل اإلجرامي ونتائجه،لذلك فانه 
ى التكيف القانوين للوقائع ليؤثر بصفة مباشرة على حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة،وع

  . 4،ويف اجلرائم اجلنسيةعهاو أسبااأنوا،ويف حالة اجلروح مبختلف وفاةويظهر ذلك جليا يف حالة ال
،من خالل ركيزة أساسية له يف دولة القانونوحاليا يعترب الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء 

،هذا الطبية سواء املدنية أو اجلزائيةمساعدة العدالة يف التحريات اجلنائية واجلنحية وخمتلف اخلربات 
ب الشرعي دور فعال وحموري يف عملية مايؤكده الدكتور عصام اخلوري على أن لط

التقاضي،وترتكز مهامه يف حتديد وتشخيص نوع االعتداءات اليت تقع على الضحايا،حبيث جيزم 
على أسباب االصابة ونوعها وطريقتها ووقتها وغريها من الظروف اليت حتيط بتنفيذ الفعل 

  .5اإلجرامي وهو مايسهل من مهام القاضي يف إصدار احلكم العادل
                                            

، 2017، 1، منشورات الهيئة العامة السورـية للكتـاب، دمشق، طالتحقيق الجنائي والطب الشرعيبارعة القدسي،  -1

  .123ص
تاريخ اإلطالع  ،2014-03-18النشر، تاريخ 14جمعة كمال، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة، ص  -2

  djamakamel.over-blog.com .،  متوفر على الرابط13-04-2018
  .جمعة كمال، المرجع نفسه -3
  .49، ص2012،عمان، دار الراية للنشر والتوزيع،األردن الطب العدلي والتحري الجنائي،غسان مدحت الخيري،-4
احمد باعزيز، الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون  -5

  .2، ص 2011 – 2010طبي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، س د 
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وتظهر أمهية الطب الشرعي من خالل التعرف على الفاعلني يف قضايا كثرية،خاصة بعد التطور 
الذي عرفته اجلرمية ووسائل إرتكاا،بفعل العلم والتكنولوجيا احلديثة،وذلك باللجوء إىل البحوث 
 اجلنائية احلديثة اليت تعتمد على وسائل علمية من اجل احلصول على احلقيقة دون إستعمال

القسوة والعنف،وإمنا بدراسة األثار املادية اليت يرتكبها اجلاين يف مسرح اجلرمية أو على جسم 
  . 1الضحية

  المسائل الفنية للطب الشرعي: المطلب الثاني
تتشعب مواضيع الطب الشرعي واملسائل الفنية اليت يعاجلها إال أننا سنقتصر دراستنا يف هذا 

فيها الطب الشرعي دون سواه واملتمثلة يف اإلستعراف والتشريح  املطلب على ااالت اليت خيتص
  . بالنسبة لألموات وكذا اخلربة العقلية

  اإلستعراف: الفرع األول
يقصد باإلستعراف التحقق من هوية اجلثة اهولة أو اجلثة املتحللة أو األشالء أو العظام، 

والصفات البيولوجية اليت يتصف ا شخص واليت تعتمد أساسا على وجود جمموعة من العالمات 
  .2معني دون سواه مدى احلياة

ويتم اللجوء إىل اخلربة الطبية الشرعية يف هذا اال، إذا كانت اجلثة على درجة عالية من 
التعفن، األمر الذي يؤدي إىل إختفاء معاملها مما يصعب على جهات التحقيق حتديد سبب الوفاة 

، لذا يقع على عاتق الطبيب الشرعي إجراء الصفة التشرحيية للجثة 3مرتكبهاونسبة اجلرمية إىل 
مهما كانت درجة التعفن اليت وصلت إليها مع ضرورة التحقق على كل قطعة من مالبس اجلثة 

  .، وتلعب هذه األشياء دورا مهما يف اإلستعراف4وكل ما وجد معها
صورة أمامية وجانبية مع حتديد البيانات ويف حال إذا ماكانت اجلثة يف حالة جيدة يتم أخذ 

السن، القامة، منو اجلسم، حالة األسنان، العالمات اخلصوصية، العالمات اخلارجية اليت : التالية
نت بكرا أم إذا كا تدل على أساب الوفاة، ويف حال تبني أن اجلثة تعود إلمرأة جيب حتديد ما

  .5ثيبا
                                            

  .29، ص المرجع السابقعصام الخوري، -1
  .215لطب الشرعي في خدم األمن والقضاء، المرجع السابق، ص منصور عمر المعايطة، ا -2
ياسر صافي علي، وآخرون، الطب الشرعي والسموميات، لكليات الطب والعلوم الصحية، منظمة الصحة العالمية،  -3

  .334، ص2010، س 2المكتب اإلقليمي للشرق األوسط، أكاديميا، ط 
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار  خالد محمد شعبان، مسؤولية الطبيب الشرعي، -4

  .112، ص2007الفكرالجامعي، 
  .أحمد أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري، الطب الشرعي والبحث الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، ص -5
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التعفن، يتم اإلستناد إىل الوثائق و األشياء املعثور  أما إذا كانت اجلثة يف حالة متقدمة من
عليها مع اجلثة لتحديد هويتها وجنسها من خالل فحص العناصر السابقة، وحتديد مالحمها العامة 
من حيث شكل الرأس و األسنان وغري ذلك، أما يف حال حتلل اجلثة كليا والعثور على العظام 

مي أو حيوان و ماإذا كانت خاصة بذكر أو أنثى، مع فقط جيب بيان ماإذا كانت العظام آلد
حتديد السن التقرييب للجثة وأخذ صور باألشعة هلا، وكذا البحث عن إصابات حمتملة وحتديد 

  .1تارخيها وكيفية ذلك، مع حتديد صاحب العظام
  التشريح: الفرع الثاني

به العلم الذي يدرس  ، ويقصد2يعترب التشريح الطيب  الشرعي عمال طبيا يف غاية األمهية
نسان عادة بعد الوفاة ة من حيوان و إنسان،ويشرح جسم اإلتركيب أجسام الكائنات احلية عام

إما ألغراض علمية وهو مايسمى بالتشريح العلمي، وإما ألسباب قضائية قصد التحري والتقصي 
يتم بأمر من ، والذي  3من سبب الوفاة وحتديد طبيعتها وهو مايطلق عليه التشريح القضائي

اجلهات القضائية خاصة عندما حتدث الوفاة يف ظروف غري طبيعية، ويف هذه احلالة يتم تسخري 
الطبيب الشرعي إلجراء عملية التشريح دون غريه من األطباء األخرين الذين ميكن تسخريهم يف 

فظ املتضمن قواعد ح 152-75من املرسوم رقم  27احلاالت األخرى، وهذا حسب نص املادة 
: الصحة، فيما خيص الدفن و نقل اجلثة و إخراج املوتى من القبور و إعادة دفنها واليت تنص على

ذي احلجة  19من األمر املؤرخ يف  824إذا حدثت الوفاة ضمن الشروط احملددة مبوجب املادة "
ب املشار إليه أعاله ميكن لوكيل الدولة أن يطل 1970فرباير سنة  19املوافق لـ  1389عام 

  .5"عمليات مجع أو تشريح جثمان امليت

                                            

، 1ر الفكر الجامعي، طمحمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية وٕاثباتها في ضوء التشريع والفقه والقضاء، دا -1

  .341، 340، ص ص 2008س 
  .363ياسر صافي علي، ابراهيم الجندي، وأخرون، الطب الشرعي والسموميات، المرجع السابق، ص  -2
  .61، ص 2000، س 1أحمد محمد كنعان، الموسوعة الفقهية الطبية، دار النفائس، بيروت، ط   -3
والمتعلق  1970فبراير 19الموافق لـ  1389ذي الحجة 13في  المؤرخ  20 -70من األمر  82تنص المادة  -4

إذا لوحظت عالمات أو أثار تدل على "على أنه  1970فبراير  27، الصادرة بتاريخ 21بالحالة المدنية، ج ر، عدد 

 الموت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثير الشك، فال يمكن إجراء دفن إال بعد أن يقوم ضباط الشرطة بمساعدة طبيب

بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب 
  ".الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان والدته ومسكنه

المتضمن تحديد قواعد  1975- 12-15هـ الموافق لـ  1395ذي الحجة  12مؤرخ في  152 - 75مرسوم رقم   -5

، الصادرة في 103يما يخص الدفن ونقل الجثث و إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها ، ج ر ، ع حفظ الصحة ف

  1975-12-26هـ الموافق لـ  1395ذو الحجة  23
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املتضمن  05-85من قانون رقم  165كما وردت اإلشارة إىل عملية التشريح يف نص املادة 
مينع إنتزاع األنسجة أو األعضاء البشرية قصد زرعها، إذا كان " محاية الصحة وترقيتها واليت تنص

، أو اذا كان االنتزاع يعوق التشريح الشخص املعين قد رفض ذلك كتابيا، وهو على قيد احلياة
  .1"الطيب الشرعي

: من نفس القانون اجلهات املخولة هلا طلب إجراء التشريح وهي 168ولقد حددت املادة 
  .2الطبيب املختص قصد هدف علميالسلطات العمومية يف إطار الطب الشرعي وكذا 

  :حاالت اللجوء إلى التشريح الطبي القضائي
  :يتم اللجوء إىل التشريح الطيب يف العديد من احلاالت نذكر منها

احلاالت اليت يظهر فيها التحقيق أو الكشف الظاهري للجثة وجود شبهة جنائية يف الوفاة وكذا  -
 .3يح اجلثةاحلاالت اليت يرى فيها القاضي ضرورة تشر 

 .4حاالت الوفاة الناجتة عن فعل إجرامي سواء كانت عمدية أو عن طريق اخلطأ -
حاالت العثور على جثة طافيةعلى سطح املاء، سواء كانت معروفة اهلوية أو جمهولة اهلوية  -

 .5للتحقق من شخصية اين عليه وحتديد أسباب الوفاة
 .6احلرق كان حادثاحاالت الوفاة حرقا، إال إذا ثبت أن  -
كل حالة يرى فيها وكيل اجلمهورية ضرورة تشريح اجلثة ملعرفة سبب الوفاة ولو قرر الطبيب  -

الشرعي أو القاضي عدم جدوى ذلك، ويف هذا الصدد نقضت احملكمة العليا قرار غرفة اإلام 
أن األطراف الذي أيد أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى يف دعوى تتلخص وقائعها يف 

املدنية ادعوا أن موت الضحية كان ناجتا عن غرق أو تسمم، وقد إلتمس وكيل اجلمهورية إجراء 
حيث كان على غرفة اإلام أال تكتفي برد "...تشريح وهو ماتصدت له احملكمة العليا يف قرارها

                                            

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  1985فبراير  16الموافق  1405جمادى األولى  26مؤرخ في  05-85قانون رقم  -1
  .1985فبراير  17هـ الموافق لـ  1405جمادى األولى  27 ، الصادرة بتاريخ8ج ر، ع 

  .05 -85من القانون  168أنظر المادة  -2
عبد الحكيم فودة، سالم حسين الدميري، الطب الشرعي وجرائم اإلعتداء على األشخاص و األموال، دار المطبوعات  -3

  .703، ص 1996الجامعية، مصر، 
الفقه والقضاء في الطب الشرعي، المركز القومي لإلصدار ات القانونية، شريف الطباخ، أحمد جالل، موسوعة  -4

  .221مصر، د س، ص 
ابراهيم بلعاليات، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، أركان الجريمة، أهمية اإلثبات الجنائي،  -5

  .189دس، ص طرق اإلثبات الجنائي، دارالخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .702عبد الحكيم فودة، سالم حسين الدميري، المرجع السابق، ص  -6



 

12 

طباء الطبيب الشرعي على مراسلة قاضي التحقيق، بل كان على جهات التحقيق أن تأمر األ
بالقيام بتشريح اجلثة والبحث عن أسباب الوفاة اليت يدعي األطراف املدنية بأا تعود إىل أعمال 

  .1"العنف أو التسميم
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية التشريح ختتلف من حالة إىل أخرى حبسب ظروف الوفاة، إال 

اخلارجي للجثة مث الفحص الداخلي من أن املتعارف عليه أن البدأ يف هذه العملية يكون بالفحص 
الرأس، الصدر، والبطن، ويف اية العملية يقوم الطبيب : خالل النقاط األساسية للتشريح وهي

  .3باملعاينات اليت أجراها والنتائج اليت توصل إليها 2الشرعي بتحرير تقريره
    الخبرة العقلية: الفرع الثالث

تطبيقيا من فروع علم النفس يهتم بتطبيق املعارف واملعلومات يعترب علم النفس اجلنائي فرعا 
، ويلعب الطب النفسي الشرعي أو اخلربة العقلية دورا بالغ 4والنظريات النفسية يف جمال اجلرمية

األمهية يف حتديد املسؤولية اجلزائية للمتهم عرب خمتلف مراحل الدعوى العمومية، ويعهد للطبيب 
راض العقلية والنفسية فحص اجلاين للتأكد من سالمة قواه العقلية وحتديد الشرعي املختص يف األم

املرض العقلي الذي يعاين منه وعالقته باجلرمية، ومدى تأثري اإلضطراب العقلي الذي يعاين منه 
  .6، اذ ميكن لألمراض العقلية أن تؤدي إىل االقبال على إرتكاب اجلرمية5على إرادته و إدراكه
، والذي يتضمن تاريخ 7الشرعي املختص يف اية معاينته إىل حترير تقريرهوخيلص الطبيب 

  .8التكليف، اجلهة اآلمرة باخلربة، املهام املطلوبة منه بدقة، وأجل إجناز املهام املوكلة إليه
وإن كان تقدير احلالة العقلية للمتهم مسألة موضوعية خيتص ا قاضي املوضوع، إال أن هذا 

اجلزم باحلالة العقلية للمتهم إال من خالل اإلستعانة خببري يف الطب الشرعي  األخري الميكنه
  .9النفسي

                                            

  .297، ص 2014، س 01، المجلة القضائية، ع 314463قرار رقم  -1
  .، نموذج عن تقرير طبي لتشريح جثة01:أنظر الملحق رقم -2
: الثنية، والية بومرداس، بتاريخ لقاء مع الطبيب الشرعي حابس محمد، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى  -3

01- 04 - 2018.  
محمد شحاته ربيع، جمعة سيد يوسف، وأخرون، علم النفس الجنائي، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع، القاهرة،  -4

  .23مصر،  د ط، د س، ص 
  .111، ص2005أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، س  -5
  .382لي سكيكر، المرجع السابق، ص محمد ع -6
  .، نموذج تقرير خبرة عقلية2: أنظر الملحق رقم -7
  .09، ص 1994يحى بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، د ط، س  -8
  .215خالد محمد شعبان، المرجع السابق، ص  -9
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 47وتظهر أمهية اخلربة العقلية يف اإلقرار باملسؤولية اجلنائية للمتهم وهذا إعماال بنص املادة 
العقوبة على من كان يف حالة جنون وقت إرتكاب اجلرمية وذلك " من ق ع واليت تنص على أنه 
  .1" 21من املادة  2دون اإلخالل بأحكام الفقرة 

ميكن أن يصدر أمر " املذكورة أعاله فاا تنص على  21من املادة  2وبالرجوع إىل الفقرة 
باحلجز القضائي مبوجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة املتهم أو العفو عنه أو برباءته أو بإنتفاء 

  .2"ريتني جيب أن تكون مشاركة يف الوقائع املادية الثابتةوجه الدعوى، غري أنه يف احلالتني األخ
املتهم املصاب باجلنون من املسؤولية اجلزائية إال  بإعفاءواملالحظ أن املشرع اجلزائري و إن كان أقر 

  .3من ق ع 22أنه أقر تدابري أمن يف حقه مبوجب نص املادة 
التحقق من عدم إدعاء املتهم للجنون،  ونشري يف اخلتام إىل أنه يقع على عاتق الطبيب الشرعي 

ذلك أنه قد يعمد املتهم إىل إدعاء اجلنون لإلفالت من املسؤولية اجلزائية، األمر الذي يتطلب 
  .4الفحص الدقيق من طرف الطبيب الشرعي لكشف ذلك

 إتصال الطبيب الشرعي بمختلف الجهات القضائية:المبحث الثاني
عدالة باحدى لالقضائية يف إطار مهمته كمساعد ليتصل الطبيب الشرعي باجلهات 

حمكمة (، أو حكم )غرفة اإلاممن النيابة العامة، قاضي التحقيق، (بناء على أمر إما: الطريقتني
، وإما بناء على )اجلزائية، غرفة األحداث، حمكمة اجلناياتخالفات، اجلنح، األحداث، الغرفة امل

مستعجلة واليت  فحوصات أو معايناتبخرية الطبية من أجل القيام الطريقة الثانية واملتمثلة يف التس
وتعترب هاتني الوسيلتني املوضوعة حتت  - وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث  - ال حتتمل التاخري

تصرف القاضي اجلزائي،األكثر إستعماال من قبله،واليت تضمن له تفعيل دوره اإلجيايب يف البحث 
  .عن الدليل اجلنائي

، أما الثاين الطبية ،األول سنتناول فيه التسخرية املبحث إىل مطلبنيفسنقسم هذا  وعليه
  .اخلربة الطبية الشرعيةسنتناول فيه 

                                            

  .معدل ومتمم  156- 66، من األمر 47المادة  -1
  .معدل ومتمم156  -66من األمر  21/2المادة  -2
ي مؤسسة عالجية هو وضع شخص مصاب الوضع القانوني ف" على أنه  156 - 66من األمر  22تنص المادة  -3

إدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت المالحظة في مؤسسة مهيأة لهذا ب
أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الغرض، وذلك بناء على 

اإلجرامي للمعني مرتبط بهذا اإلدمانيمكن أن يصد األمر بالوضع القضائي في مؤسسة عالجية، بالنظر إلى تطور 

  ".تنظيم المعمول بهماالخطورة اإلجرامية للمعني، وفقا لإلجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع وال
  .362ياسر صافي علي، ابراهيم صادق الجندي، وأخرون، المرجع السابق، ص  -4
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  طبيةالتسخيرة ال: المطلب األول

  .مث اجلهات األمرة ا الفرع ثاين ،يف الفرع األولمفهوم التسخرية  املطلبسنتناول يف هذا 
  مفهوم التسخيرة :الفرع األول

  .سنتناول يف هذا الفرع تعريف التسخرية كنقطة أوىل، مث إىل اجلهات األمرة ا كنقطة ثانية
  :تعريف التسخيرة -1

أمر إال أنه ميكن تعريفها بأا  املشرع هذا اإلجراء رغم أنه كثري التداول عمليا،مل يعرف 
ضرورية على إنسان حي أو "قانونيةطبية "يصدر للطبيب أو اخلبريبصفة عامة قصد القيام بأعمال 

 .1ميت،وقد تكون أحيانا قصد إسعاف شخص مريض كما يف حالة املوقوفني للنظر
واملقصود هنا هو التسخرية القضائية وليس اإلدارية اليت قد تصدر عن اجلهات اإلدارية،أي تلك 

 49طبقا للمواد 2يابةالصادرة عن ضباط الشرطة القضائية أثناء التحريات األولية أو عن قضاة الن
، أما قضاة التحقيق وغرفة اإلام وجهات احلكم اجلزائية فتصدر أوامر أو 3ج من ق إ ج 62و

،ونشري إىل أنه ليس 4أحكام أو قرارات بتعيني الطبيب الشرعي كخبري للقيام بأعمال طبية قانونية
يكون فيها تدخل الطبيب  بالضرورة أن يكون الطبيب املسخر طبيبا شرعيا، إال يف احلاالت اليت

  .5الشرعي ضروريا كحالة تشريح جثة ملعرفة سبب الوفاة
واملالحظ أن املشرع مل حيدد شكال معينا حترر وفقه التسخرية،إال أنه وفقا ملا هو جار العمل 
به فإنه يشرتط فيها أن تكون مكتوبة ماعدا حاالت اإلستعجال فيمكن أن تكون شفاهة على أن 

  6.يما بعد كتابةيتم إحلاقها ف

                                            

 .جمعة كمال، المرجع السابق -1
محمد لعزيزي، مداخلة في ملتقى بعنوان الطب الشرعي ودوره في إصالح العدالة، مجلس قضاء بجاية، متوفر على  -2

 :الرابط
legHttmedcine-hlml /siminairewww.mujutice.dz/  03-15، تاريخ اإلطالع 2013-06- 03بتاريخ -

2018.  
،  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  155 - 66من األمر رقم  62، 49تنظر المادتين  -3

  .، المعدل والمتمم 1966يونيو  10لـ  الموافق1386صفر  20، الصادرة بتاريخ  48يتضمن ق إ ج ، ج ر، ع 
  .جمعة كمال،مرجع سابق -4
أحمد عبد اللطيف بن مختار، تشريح واقع الطب في الجزائر، أشغال الملتقى الوطني  حول الطب الشرعي  -5

، 2006، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2005ماي  26و  25القضائي، الواقع واألفاق، المنعقد يومي 

  .35ص 
  .محمد لعزيزي، مرجع سابق -6
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وجيب أن تتضمن التسخرية إسم اجلهة املسخرة،حتديد املهام املطلوبة من 
ة وتتضمن املرجع املسخر بدقة وأجل القيام ا،كما جيب أن تكون موقعة ومؤرخ)الطبيب(اخلبري

،وغالبا ماتسلم التسخرية يف شكل ورقة واحدة فقط وإن كان من املستحسن الذي متت مبوجبه
،وتعترب التسخرية 1بنسخة من التقرير اإلخباري األويل وشهادة معاينة الوفاة يف حالة الوفاةإرفاقها 

من  210ملزمة لطبيب املسخرفال جيوز له رفض القيام باملهام املطلوبة منه وهذا طبقا لنص املادة 
أن  يتعني على األطباء وجراحي األسنان والصيادلة"مدونة أخالقيات الطب واليت تنص على أنه

وكذا املادة  ،2"206ميتثلوا ألوامر التسخري اليت تصدرها السلطة العمومية،مع مراعاة أحكام املادة 
يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة " واليت تنص  3مكرر من قانون العقوبات 187
ج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من الميتثل ألمر .د 100.000ج إىل .د 20.000من 

طبيب املسخر أن ميتنع عن القيام لإالأنه جيوز ل، "تسخري صادر ومبلغ له وفقا لألشكال التنظيمية
  :الآلتيةباملهام املسندة إليه يف احلاالت 

  .القوة القاهرة اليت حتول بينه وبني القيام بعمله كاملرض مثال -
  .عدم اإلختصاص التقين -
عدم التأهيل املعنوي كأن تكون له عالقة قرابة بالضحية أو كان هو الطبيب املعاجل هلذه  -

  .الضحية
اخلبري قبل  ونضيف أنه واحرتاما للطابع اإلنساين ملهنة الطب بصفة عامة،جيب على الطبيب

من مدونة  96الشروع يف أي عملية خربة أن خيطر الشخص املعين مبهمته طبقا لنص املادة 
  .4أخالقيات مهنة الطب

  :الجهات األمرة بالتسخيرة -2
قضاة النيابة ه جيوز تسخري الطبيب الشرعي من طرف كل من طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية فإن

الشرطة القضائية أثناء التحريات األولية، جهات احلكم ، و كذا العامة، قضاة التحقيق، ضباط 
 .غرفة اإلام يف اطار التحقيق التكميلي

                                            

محمد لعزيزي، الطب الشرعي ودوره في إصالح العدالة، مجلة الطالب القاضي، المدرسة العليا للقضاء، ع تجريبي،  -1

  .15، ص 2005
  .، المتضمن مدونة أخالقيات الطب276- 92، من األمر206المادة  -2
، يتمم األمر رقم 2016يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14، المؤرخ في 02-16مكرر من ق  187المادة  -3

  .، المتضمن ق ع1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في   156 -66
  .، متضمن مدونة أخالقيات الطب276 - 92، من المرسوم التنفيذي رقم 96المادة   -4
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مل ينص املشرع صراحة على إمكانية استعانة الضبطية القضائية : ضباط الشرطة القضائية2-1
اليت تنص الفقرة األوىل و  جمن ق إ ج  49بالرجوع إىل نص املادة بالطبيب الشرعي، إال أنه 

إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال ميكن تأخريها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعني " على أنه 
  .ويكون ذلك عن طريق التكليف الشخصي، "1بأشخاص مؤهلني لذلك

لوكيل اجلمهورية اإلنتقال إىل مكان وقوع  2ج ج من ق إ 62أجازت املادة : النيابة العامة2-2
اجلرمية إذا اقتضت الضرورة ذلك،مصطحبا معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة، وذلك 
يف حالة اخطاره من قبل ضباط الشرطة القضائية يف حالة العثور على جثة شخص جيهل سبب 

عنف،وتكون التسخرية يف هذه احلالة وفاته أو يشتبه فيها،سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغري 
  .يف شكل أمر

ميكن لقاضي التحقيق أن يستعني  ،3ج من ق إ ج 143طبقا للمادة  :قضاة التحقيق 2-3
بالطبيب الشرعي كخبري يف املسائل الفنية اليت يتضمنها موضوع التحقيق، وتكون التسخرية يف 

 .شكل أمر
مستوى خمتلف درجات اجلهات القضائية اصدار ميكن لقضاة احلكم على : قضاة الحكم  2-4

حكم بتعني طبيب شرعي كخبري، وهم بصدد الفصل بقضية أحيلت عليهم من طرف النيابة أو 
  .143/1جهات التحقيق ورأوا عدم كفاية األدلة املرفقة ا،وهذا طبقا لنص املادة 

ميكن لغرفة اإلام ندب  4ج ن ق إ جم 186،187،190طبقا للمواد : غرفة اإلتهام 2-5
الطبيب الشرعي كخبري قضائي باجراءحتقيق تكميلي أو حتقيق بالنسبة للمتهمني احملالني عليها 
بشأن مجيع اإلامات يف اجلنايات واجلنح واملخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغريها يف ملف 

صادر من قاضي التحقيق أو اليت الدعوى اليت ال تكون قد تناولت اإلشارة إليها يف أمر اإلحالة ال
تكون قد إستبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بأالوجه للمتابعة أو بفصل اجلرائم عن 

  .بعضها البعض أو إحالتها إىل اجلهة القضائية املختضة
  

                                            

  .، المتضمن ق إ ج155 -66األمر  ، من49/1المادة  -1
  .، المتضمن ق إ ج155-66من األمر  62ينظر المادة -2
، ج ر، ع 2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي الحجة  29مؤرخ في  22-06من القانون رقم  143المادة  -3

 18المؤرخ في  155-66،  يعدل ويتمم األمر 2006ديسمبر  24الموافق لـ  1427ذو الحجة  4، مؤرخة في 84

  .، المتضمن  ق إ ج1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر 
  .المتضمن ق إ ج ج 155-66من األمر  190، 187، 186ينظر المواد  -4
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  : حاالت التسخيرة: الفرع الثاني
  :تتنّوعاحلاالت اليت يتمفيها تسخري الطبيب الّشرعي نذكر منها

 :               رفع الجثة وحالة األماكن -1
تعترب عملية رفع اجلثث من اختصاص الطبيب الّشرعي مبوجب تسخرية من وكيل اجلمهورية وتتم 

  .1ج ج من ق إ  62حبضوره وهذا ما أشارت إليه املادة 
ا إذا  ودف العملية إىل احلصول على معلومات من شأا توجيه التحقيق لتحديد طبيعة الوفاة، وم

  .2كانت نامجة عن حادث أو ذات طابع إجرامي أو عرضي
 : حالة الّضرب والجرح -2

ويتم الّلجوء إىل الطّبيب الّشرعي يف جرائم الّضرب واجلرح وإعطاء املواد الّضارة أو أي وسيلة من 
بالّسالمة  وسائل العنف املؤثرة كاحلروق أو الكسور، إلثبات الرّكن املاّدي يف شّقه املتعّلق باملساس

، و هذا ما سنتطرق إليه بشيء 4وكذا حتديد نسبة العجز الذي حلق الضحية. 3اجلسدية للضحية
  .من التفصيل يف الفصل الثاين من املذكرة

 : حالة االعتداءات الجنسية -3
وتستدعي مثل هذه االعتداءات تدّخل الطبيب الشرعي إلثبات حقيقة تعّرض الضحية العتداء 

  . 5هذا التعدي بعنف أم الوما إذا كان 
 : األخطاء الطبية -4

تعترب األخطاء الطبية أحد أهم جماالت تدّخل الطبيب الّشرعي إلثبات وقوع اخلطأ الطيب بالّنظر 
  . 6للطّابع العلمي اّلذي تتمّيز به

  
  
  

                                            

  .من ق إ ج ج 62تنظر المادة  -1
  .402حسين علي شحرور، الطب الّشرعي مبادئ وحقائق، مرجع سابق، ص -2
ي بإصابة المجني عليه وأثره في إثبات الّدعويين الجنائية والمدنية، دار الكتب حسين عبد السالم جابر، الّتقرير الطب -3

   101، ص 1992القانونية، د ب ن، 
  .19منصور عمر المعايطة، الطب الّشرعي في خدمة األمن والقضاء، مرجع سابق، ص  -4
  .12إبراهيم صادق الجندي، الطب الّشرعي في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص  -5
منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية عن األخطاء الطبية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،  -6

  124، ص 1، ط2004
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 : تحديد نسبة الكحول في الدم -5

حادث مرور جسماين وجوبا لتحديد ويتم تسخري الطبيب الشرعي لفحص املتهم يف حالة وقوع 
-08-19املؤرّخ يف  141-01من قانون  20نسبة الكحول يف الدم، وهذا طبقا لنص املادة 

  .املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرقات وسالمتها وأمنها 2001
 : فحص الموقوفين للنظر -6

عرض املوقوف للنظر من ق إ ج ج يف فقرا األخرية على ضرورة  01مكرر  51نّصت املادة 
، وهي من 2على الطبيب الّشرعي عند انتهاء املدة وترفق شهادة الفحص الطيب مبلف اإلجراءات

  .الضمانات اليت خوهلا ق إ ج ج للشخص حمل الوقف للنظر
وعليه فإن حاالت التسخرية، هي احلاالت اليت الحتتمل التأخري وتستلزم سرعة يف إختاذ اإلجراء 

  .معاملهاخوفا من زوال 
  الخبرة الطبية الشرعية: المطلب الثاني

تعرف اخلربة بصفة عامة، بأا وسيلة علمية وفنية للبحث عن األدلة وتقديرها، يقوم ا أهل الفن 
و الصفة و االختصاص ممن خيتارهم القضاء إلبداء رأيهم يف مسألة فنية تتعلق بإثبات وقائع 

، فمىت عرضت على 4ألمور العملية والفنية دون القانونية، لذا جند أن اخلربة تتناول ا3الدعوى
القاضي مسألة ذات طابع فين وطيب فانه يلجأ إىل إنتداب طبيب شرعي إلجراء املعاينات الالزمة 
مبوجب تسخرية قضائية كما سبق بيانه يف املطلب األول من هذا املبحث، وبعد لقيام هذا األخري 

، حسب )فرع ثاين(أو تقرير خربة ) فرع أول( إىل حترير شهادة طبيةباملهام املوكلة إليه خيلص إما 
  .احلالة املعروضة عليه

  
  

                                            

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص :" ... من ق إ ج ج 1مكرر 51المادة  -1

و بواسطة محاميه أو عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أ

الّشخص الموقوف من األطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وٕاذا تعّذر ذلك يعين له ظابط الّشرطة 

  .القضائية تلقائيا طبيبا
  .راءاتتضم شهادة الفحص الطبي لملف اإلج

ي المسائل الجنائية، دراسة قانونية مقارنة، اإلتحاد العربي اإلشتراكي، دار مطابع آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة ف -3

  .13، ص 1964الشعب، س 
  .313، ص 2006، س 1كوثر احمد خالند، اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية، دار التفسير للنشر واإلعالم، ط -4
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  الشهادة الطبية:الفرع األول
الشهادة الطبية هي سند مكتوب يشهد مبقتضاه طبيب بأنه أجرى معاينة ذات طابع طيب أو أجنز 

الة يف اإلصابات البسيطة  ، وينجز الشهادة الطبية أي طبيب حضر أو عرضت عليه احل1عمال طبيا
، وال تسلم الشهادة الطبية إال 2كما يف حالة الضرب و اجلرح، اإلعتداءات اجلنسية، ومعاينة الوفاة

للمريض نفسه أو من يصاحبه من أقاربه إذا كانت حالته الصحية ال تسمح له بتسلمها، كما 
و اإلدارات املعينة مع مراعاة  ميكن تسليمها  إىل األعوان املؤهلني من أجهزة األمن و القضاء

هذا مانصت عليه  األحكام القانونية اليت تنظم مهنة الطب وخاصة مايتعلق منها بالسر املهين
، وال بد من اإلشارة إىل أنه الميكن للطبيب رفض 3من قانون محاية الصحة و ترقيتها 206املادة 

سلمت للمعين بناء على ".. رةتسليم الشهادة للشخص املفحوص، كما خيتم نص الشهادة بعبا
  4"...طلب منه

من مدونة أخالقيات الطب، على إلزامية أن تكون شهادة أو تقرير أو أي  56ولقد نصت املادة 
وثيقة حيررها أو تعليمات يصدرها الطبيب، مكتوبة خبط مقروء، مؤرخة وموقعة من الطبيب الذي 

 6الوثيقة إال بعد الفحص الطيب للمعين ، وال تسلم هذه5حيررها مع ذكرهويته وهوية املفحوص
، مع ذكر ظروف ومكان فحص الضحية وتسجيل الوصف الدقيق ومساع أقواله حسب روايته

، األضرار اليت ترتتب عنها آنيا و الحقا بفعل املضاعفات احملتملة و رلإلصابات، واجلروح، الكسو 
  .7تفاقم اإلصابة مع تقدير مدة العجز عن العمل

و غري العمدية، وذلك  ةالشهادة الطبية دورا مهما يف جرائم الضرب واجلرح سواء العمديوتلعب 
كما   بتأكيد الركن املادي للجرمية تبعا لشدة الضرر و العجز الذي يلحق املعتدي عليه أو الضحية

  .8يفيد يف تقدير مدى جسامة اإلعتداء
                                            

1-Jean-Marie auby,le droit de la sante,presseuniversitaire deFrance,1
er

edition, 1981, P110. 

، 2007، س 1محمد األمين صباحي، األثار القانونية للشهادة الطبية ، مداخلة منشورة بمجلة المحكم العليا، ع  -2
  .87ص 

  .، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85، من األمر 206المادة  -3
  .46لسابق، ص احمد باعزيز، المرجع ا -4
  .، المتعلق بمدونة أخالقيات الطب 276- 92، من المرسوم التنفيذي 56المادة  -5
ويجب التميز هنا بين الشهادة الخاصة بالتوقف عن العمل لبعض األيام نتيجة طلب المعني بسبباإلرهاق أو  -6

جريمة تترتب عنها آثار خطيرة بالنسبة  المرض، وبين الشهادة الطبية  المتعلقة بالعجز عن العمل الناتجة عن حادث أو

  .للفاعل تتعلق بعقوبة، وبالتعويض بالنسبة للضحية
  .61أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -7
  .94محمد األمين صباحي، المرجع السابق، ص  -8
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ة، يعتمدان القانوين للمتابعة اجلزائيوعليه فان مالئمة حتريك الدعوى العمومية وحتديد الوصف 
  .1أساسا على الشهادة الطبية احملررة من طرف الطبيب الشرعي

  التقرير الطبي: الفرع الثاني
إضافة إىل الشهادة الطبية اليت حيررها الطبيب الشرعي لضحايا اعتداءات الضرب واجلرح، واليت 

ثبوت نسبة معينة من العجز نتيجة اإلعتداء، متكنهم من اإلستفادة من التعويض املدين يف حالة 
فإنه يقع على عاتقه حترير تقرير طيب شرعي للجهات القضائية اليت سخرته القيام مبعاينات تفيدها 

التقرير الطيب ناتج  وعليه فإن.2إستنتاجاتتوصل إليه من  يف الوصول إىل احلقيقة، من خالل ما
ي للقضاء بناءعلى طلبه أو طلب من ميثله، ويكون عونا للخربة الطبية اليت يقدمها الطبيب الشرع

  . 3وسندا للقضاء يف اصدار احلكم ومن مث حتقيق العدالة
  .4قضائية وتعاجل أسباب الواقعة وظروفها ونتائجهاشهادة طبية مكتوبة تتعلق بواقعة ويعرف أيضا  

  .4ونتائجها
ألوىل حيث املضمون، فام اإلصطالحي، من وخيتلف التقرير الطيب عن الشهادة الطبية باملفهو 

خمتصرة وتكتفي ببيانات موجزة ختتلف حسب الغرض املوجه إليه، كما أن الشهادة الطبية ميكن 
يف اإلصابات الناجتة حتريرها من طرف أي طبيب كان إختصاصه، وغالبا ماحيررها طبيب شرعي 

لقضائية، يف حني عن املشاجرات،و احلوادث وخمتلف أعمال العنف، ألا تستخدم أمام اجلهات ا
التقرير الطيب الشرعي يكون أكثر تفصيال وحيرر دائما من طرف طبيب شرعي مبوجب تسخرية 

  .5يصدرها عادة وكيل اجلمهورية أو القاضي
وجيب أن يكون التقرير الطيب مكتوبا بطريقة واضحة وخمتصرة، وبلغة بسيطة متفاديا فيها إن أمكن 

، يودع اخلبري 6ويوقيع من طرف الطبيب الذي أجرى املعيانات فيحرير التقريراملصطلحات الفنية، 
التقرير على نسختني بني يد كاتب اجلهة اليت أمرت باخلربة واليت تقوم بتحرير حمضر عن ذلك، 
ويوقع عليه مع اخلبري إشهادا على عملية اإليداع بإعطائها تارخيا ثابتا، وكذا يعرتف باخلبري يف خذا 

                                            

  .، شهادة طبية محررة من طرف طبيب شرعي: ينظر الملحق رقم -1
اثبات الجريمة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في منيرة بشقاوي، الطب الشرعي ودوره في  -2

  .77، ص 2015 -2014الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، س د 
، 1ابراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ط  -3

  .35، ص 2000الرياض، س 
  .08، ص 1991زياد درويش، الطب الشرعي، مطبعة اإلتحاد، دمشق، سوريا، د ط، س  -4
  .65أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -5
  .المتضمن ق إ ج 155 - 66من األمر   153/1تنظر المادة  -6
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شخصيا  باملهمة، مث يتحصل على أتعابه بأمر بدفع هذه املبالغ من خزينة احملضر بأنه قد قام 
  :كمايلي  وهي  ثالث أقسام منفصلةتقرير اخلربة يتكون من فنجد أن ،1الدولة

املتمثلفي الديباجة واليت جندها يف مقدمة التقرير وتتضمن تعني اسم الطبيب : القسم األول -
وعنوانه وجهة التفويض، تاريخ الفحص، مكانه، واحلاضرين مع اإلشارة إىل وقائع احلالة،  وظيفتهو 

، وكذا املستندات اليت أرسلت من قبل اجلهة املختصة 2مع ملخص قصري للغرض من الفحص
  .4، وكذا ذكر كيفية حلف اليمني3طالبة اخلربة، واملعلومات املطلوبة بشأا لغرض اإلجابة عليها

وهو جسم التقرير والذي يتضمن احلقائق املتعلقة باحلالة كما فيها الفاحص أثناء :الثاني القسم -
فحصه، وذلك باإلبتعاد عن الرأي الشخصي للخبري فيما يتعلق باملسببات، كأن يذكر أن اجلرح 

وصف دقيق للجرح موضوع  املوصوف هو مدخل أو خمرج عيار ناري، ولكن يذكر بدال من ذلك
أي أنه يذكر وبدقة كل مايشاهده فقط من أوصاف ومقاييس دون املزج بينها وبني ، 5املعاينة

استنتاجاته اخلاصة، كما يستلزم أن يكون الكشف تاما مستوفيا لكل جزء من أجزاء اجلسم، مع 
مراعاة األولوية و األمهية لألجزاء املصابة، كما يذكر يف هذا القسم مجيع البيانات املرتبطة 

  6باإلستعراف
واملتمثل يف النتيجة، وهي النقاط اليت ميكن إستنتاجها مما شوهد باجلثة أو : القسم الثالث -

املصاب من العالمات واإلصابات، وما توصل إليه الطبيب الشرعي من معلومات أو شهادات عن 
  .7احلادثة ويبدي رأيه فيما توصل إليه من نتائج

ق القاضي من كل ماجاء بالتقرير،فيلزم أنتتضمن واهلدف من تفصيل التقرير ذه الطريقة هوحتق
تقرير بيان املسائل العملية اليت يستند إليها، وما إذا كانت حمل خالف وكلها يف املسائل حمل 
البحث، والنتائج اليت توصل إليها يف ضوء القواعد الفنية والعملية،وذه الطريقة ميكن للقاضي 

                                            

الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، أغليس بوزيد، تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي للقاضي  -1

  .145،  ص 2010، الجزائر، 1ط
، 1987معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، مصطفى عبد التواب ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د ط، س  -2

  .122ص 
، 2014اإلسكندرية، د ط، س عبد اهللا جميل الراشدي، الخبرة و أثرها في الدعوى الجزائية، دار الفكر الجامعي،  -3

  .261ص 
  .72، ص 2010، 6محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة، ط  -4
،منظمة الصحة العالمية،المكتب اإلقليمي لشرق البحر الطب الشرعي والسمومياتإبراهيم محمد وجيه،وآخرون، -5

  .المتوسط، ص ك
  .122لسابق، ص معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، المرجع ا -6
    .127شريف الطباخ، المرجع السابق، ص -7
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مع قواعد املنطق السليم، ومدى توافق وتطابق دليل اخلربة تبيان مدى إتقان ماتوصل إليه اخلبري 
  .1مع غريه من األدلة يف الدعوى

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة تعدد تقارير اخلرباء و كانت األراء خمتلفة يف شأن اخلربة، فإنه يلزم  
تقريره وضرورة كل خبري بتقدمي رأيه بصورة منفصلة عن رأي اخلرباء األخرين، مع التعليل الكايف ل

  .2توقيعه وذكر تارخيه
اجلهة لدى القضائية املختصة، جيب تبليغها للمعين ا من أجل إبداء وبعد إيداع تقرير اخلربة 

  .3مالحظاته حوهلا، ألن التقرير يعد وثيقة مهمة يف ملف القضية من تاريخ إيداعه
يتوجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستدعاء من يهمهم األمر من األطراف، من  وعليه فإنه

من ق إ ج  154أجل اإلطالع على ماتوصل إليه اخلبري يف تقريره من نتائج، هذا ما أكدته املادة 
على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعينهم األمر من أطراف " ج يف فقرا األوىل بنصها 

ما مبا انتهى إليه اخلرباء من نتائج و ذلك باألوضاع املنصوص عليها يف اخلصومة وحييطهم عل
ويتلقى أقواهلم بشأا و حيدد هلم أجال إلبداء مالحظام عنها أو تقدمي  106و 105املادتني 

  .4"طلبات خالله وال سيما فيما خيص إجراء أعمال اخلربة التكميلية أو القيام خبربة مضادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            

،وأبحاث التزوير والتزييف والبحث الفني عن الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعيعبد الحميد الشواربي،  -1
  .23ص 2003 ط، الجريمة، منشأة المعارف اإلسكندرية د

  .المتضمن ق إ ج ج 155- 66من األمر  153/3تنظر المادة  -2
  .المتضمن ق إ ج ج 155 – 66من األمر 153/2تنظر المادة  -3
  .، المتضمن ق إ ج ج155 -66لألمر المعدل والمتتم  22 – 06، من ق رقم 154المادة  -4
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  :الفصل األولخالصة 
عىن بكل ما له عالقة جبسم اإلنسان حيا أو ميتا، ويعترب الذي يُ الطب الشرعي هو العلم 

إختصاص وسيط بني املهنة الطبية واجلهة القضائية، إذ يساهم بشكل كبري يف إزالة اللبس لدى 
  .القضاء من خالل مهارات األطباء القائمني عليه و التقنيات املستعملة فيه

لطبيب الشرعي بالقضاء من خالل التسخرية الطبية، اليت ال ميكن له رفض املهام املسندة ويتصل ا
إليه من خالهلا، فيخلص يف اية مهامه إما لتحرير شهادة طبية أو تقرير طيب و اللذان هلما أمهية  

  .كبرية يف تكييف الوقائع بالنسبة للقاضي هذا ماسنتناوله يف الفصل الثاين



 

:ا�
	��ا����   

 دور الطب الشرعي في اإلثبات الجنائي
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  :تمهيد

الطب الشرعي من أهم وسائل اإلثبات العلمية احلديثة يف الكشف عن خمتلف اجلرائم  يعترب
معه إستعانة القاضي خبرباء خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي، والذي بات من الضروري 

  .اليت خترج عن مداركهفنيني يف املسائل 
فقد أصبح الطب الشرعي يلعب دورا فعاال يف الكشف عن اجلرائم بتحديد الفعل اإلجرامي 
ونتائجه، فهو يؤثر بصفة مباشرة على حتريك الدعوى العمومية، والتكييف القانوين للوقائع السيما 

شرعي إلثباا وإ قامة يف حالة الوفاة واجلروح يف خمتلف اجلرائم اليت تستدعي تدخل الطبيب ال
  .الدليل فيها

من خالل توضيح ، دور الطب الشرعي يف اإلثبات اجلنائيلذلك سنتناول يف هذا الفصل 
إن إعطاء الوصف للواقعة ، كما دور الطب الشرعي يف تكييف الوقائع اليت حتتمل الوصف اجلزائي

لتقدير القاضي اجلزائي عرب  املعروضة على القاضي بناء على ماتوصل إليه الطبيب الشرعي خيضع
  : وذلك من خالل املبحثني التاليني، خمتلف مراحل الدعوى

    دور الطب الشرعي يف التكييف القانوين للوقائع:املبحث األول
  سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير الدليل الطيب الشرعي: املبحث الثاين
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    القانوني للوقائعدور الطب الشرعي في التكييف  :المبحث األول

للفحص الطيب أمهية كبرية يف امليدان القضاء اجلزائي، حيث تتم معاينة الدالئل املادية 
املختلفة اليت تظهر على جسم اإلنسان سواء كان متهما، جثة هامدة أو ضحية يف جرائم الضرب 

غريها، كما أن  واجلرح العمدي، أو اجلروح غري العمدية، أو اإلعتداءات اجلنسية، أو القتل أو
الفحص الطيب يتنوع وخيتلف حبسب مكان اإلصابة نظرا للتخصصات الطبية املختلفة، وقد يتجه 
هذا الفحص حنو اإلصابة العقلية أو النفسية للمتهم لتحديد مدى مسؤوليته عن األفعال املرتكبة 

  .من طرفه، وما إذا كان يتمتع بكل قواه العقلية أثناء اقرتافها
عارف واخلربة الطبية تظهر يف إثبات اجلرمية، وكذلك يف بعض األحيان يف إعطاء الوصف وأمهية امل

  .اجلزائي املناسب، هذا ماسنبينه من خالل املطلبني التاليني
 حالة الوفاة والجرح: المطلب األول

 هذا املطلب فرعني، األول خنصصه حلالة الوفاة و اليت قد تكون طبيعية أو عرضية أوسنتناول يف 
  .قد تكون نامجة عن فعل إجرامي، أما الفرع الثاين سنتطرق من خالله حلالة اجلروح

  حالة الوفاة:الفرع األول
ويقصد باملوت توقف العمليات احليوية ألعضاء اجلسم مبجرد التوقف النهائي للقلب، والدورة 

لقائي للجهاز الدموية، واِنقطاع التنفس بتوقف الرئتني عن العمل مما يؤدي إىل التوقف الت
وتتعلق حالة الوفاة بعملية معقدة لتوقف الوظائف احليوية لذلك جيب تأكيدها بواسطة ، 1العصيب

  2.الفحص الطيب قبل إصدار أي وثيقة وفاة
  :القتل العمد -1

القتل هو إزهاق روح "من ق ع  254نص املشرع اجلزائري على جرمية القتل العمد يف املادة 
ط أن يكون اين عليه إنسانا حيا وقت ِارتكاب اجلرمية و إال ِاعترب الفعل ، و يشرت "اإلنسان عمدا

                                            

- عمان-دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر و التوزيع - صفاء حسن العجيلي،األهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة -1

 .35،ص2010األردن ،
  .فتيحة مراح، مرجع سابق -2
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، كما جيب أن يكون اين عليه من الغري، فإذا وقع فعل القتل على النفس يعترب 1تنكيال باجلثة
  2.اِنتحارا، و هو فعل غري معاقب عليه يف التشريع اجلزائري

  :أركان جريمة القتل العمد1-1

 :جرمية القتل العمد ال بد من توافر األركان القانونية و املتمثلة يفلقيام 
ويتمثل يف القيام بعمل إجرامي من شأنه أن يؤدي إىل املوت،و يتكون ثالثة :الركن المادي -

  .السلوك ارم ، إزهاق الروح، وعالقة السببية بني السلوك و الوفاة:عناصر
ائي العام املتمثل يف العلم و اإلرادة فإن جرمية القتل عالوة عن القصد اجلن:الركن المعنوي -

  3.العمد تتطلب توفر القصد اجلنائي اخلاص املتمثل يف نية قتل اين عليه و إزهاق روحه
    :إثبات بعض حاالت الوفاة1-2

يلعب الطب الشرعي دورا هاما يف إثبات وقوع الوفاة و حتديد طبيعتها من خالل اإلجابة على 
دالئل وجود عالمات العنف والشدة و املقاومة، عدد اإلصابات يف :الفنية التاليةاملسائل 

اجلسم،الدالئل املتعلقة بالسالح، الدالئل املتعلقة باجلثة و األشياء احمليطة ا، حتديد سبب الوفاة، 
  4.حتديد تاريخ الوفاة، التعرف على اجلثة

الطعن بآلة حادة بأا ذات طبيعة جنائية ماعدا وإن كان األمر حمسوم بالنسبة للوفاة النامجة عن 
حالة قطع شرايني اليد اليت غالبا ما تكيف أا حالة إنتحار، إال أن الوفاة النامجة عن اإلختناق و 
احلرق يثار فيها نوع من اجلدل فيما إذا كانت عرضية او جنائية لذلك سنقتصر على دارسة هذه 

  :احلالة فقط
إختناقات : قسم اإلختناقات من حيث الوجهة الطبية الشرعية إىل نوعنيتن: حالة اإلختناق -أ

تسممية و تكون نامجة عن ِاستنشاق غازات سامة، و إختناقات ميكانيكية نامجة اخلنق، الشنق، 
  :الغرق و الدفن يف وسط صلب و سنركز دراستنا يف هذه احلالة على اإلختناقات امليكانيكية فقط

  :التنفس بسد ااري التنفسية و يكون بإحدى الطرق اآلتيةويقصد منع :الخنق •

                                            

  .6ص 2006التوزيع، الجزائر،طـ ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للنشر و -1
عز الدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات جرائم ضد األخاص و األموال، دار بلقيس، الجزائر، -2

  .11الجزائر د س ، ص 
  .23احسن بوسقيعة،مرجع سابق،ص  -3
  .24-41إبراهيم صادق الجندي،مرجع سابق، ص ص -4
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و يكون بسد األنف و الفم يف آن واحد بواسطة اليدين لوقف عملية :كتم النفس باليدين �
 1.التنفس

  . 2و يكون بالضغط على الرقبة باليدين و يف بعض احلاالت بيد واحدة:الخنق باليدين �
 3.أخرى مماثلة كربطة العنق و غريهاو يكون بإستعمال أي وسيلة :الخنق برباط �

و يكون بتعليق اجلسم من الرقبة بواسطة حبل أو رباط يف نقطة تعليق مث يرتك :الشنق �
 .اجلسم حرا، و غالبا ما تكيف هذه احلالة بأا إنتحار

حتدث الوفاة نتيجة امتالء املسالك اهلوائية و منع دخول اهلواء عند إنغمار و : الغرق �
، و قد تكون نتيجة اإلنتحار،أو حادث عرضي،كما قد تكون ذات طابع 4ءاجلسم يف املا

إجرامي بدفع الضحية يف البحر أو النهر، و قد تكون للتخلص من اجلثة  حىت تبدو الوفاة و  
 .5كأا عملية إنتحار

يطلق على احلروق على كل تلف يف األنسجة نتيجة مالمستها إما بلهب أو : الحروق �
، و حتدث الوفاة نتيجة احلروق بسبب االختناق 6جبسم أو سائل ساخن أو سائل كيميائي

 .7بغاز أول أو ثاين أكسيد الكربون أو نتيجة إصابة أجزاء هامة من اجلسم

املالكم حيث تكون مفاصل الكوعني والرسغني وتأخذ اجلثة يف حالة الوفاة باحلرق وضع 
، و أحيانا يكون احلرق بعد الوفاة إذ 8والركبتني يف وضع الثين بسبب قصر يف طول العضالت

يلجأ اجلاين إىل حرق الضحية إلخفاء سبب القتل أو للحيلولة دون التعرف على شخصية 
  .  9الضحية

  

                                            

  .264سابق، ص عبد الحميد المنشاوي، مرجع -1
، 2005أسامة رمضان الغمري، أساسيات علم الطب الشرعي و السموم، دار الكتب القانونية، مصر، د ط،  -2

  . 73ص
  . 333أحمد بسيوني أبو الروس، مرجع سابق،ص  -3
  . 216أحمد بسيوني أبو الروس ، المرجع السابق، ص-4
  . 104،ص.2007ة ، المتفوق للطباعة و النشر ، صنعاء ،، الطب الشرعي ، الطبعة الثانينبيل حزام الحمادي،  -5
  . 544ص  2006أسامة رمضان الغمري،اإلصابات من الوجهة الطبية الشرعية،دار الكتب القانونية، مصر د ط،-6
  241_ 240أحمد بسيوني أبو الروس و مديحة فؤاد الخضري ، المرجع السابق ،ص -7
  . 111، ص نبيل حزام الحمادي ، المرجع السابق  -8
  .547اإلصابات من الوجهة الطبية الشرعية، المرجع السابق، صأسامة نبيل الغمري، -9
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  :جريمة التسميم -ب

املركب الذي إذا دخل اجلسم بكميات ضئيلة نسبيا، وعن طريق فعله ميكن تعريف السم على أنه 
الكيميائي ميكن أن حيدث الوفاة أو يسبب تغريا فيزيولوجيا يف وظائف األعضاء، كما قد يهيج أو 
يتلف األجزاء اليت يالمسها، أو يؤثر يف األعضاء بعد إمتصاصها يف الدورة الدموية، أوقد يؤثر 

، أو هو كل مادة دخلت جسم اإلنسان من أي طريق 1ند أخذها بالفمعلى القناة اهلضمية ع
  2.تؤديإىل اإلضرار بصحته وحياته

، فمن 3من ق ع ج 260أما املشرع اجلزائري فقد نص علـى التسميـم من خـالل نص املـادة 
ها خالل هذه املادة يتبني لنا أن املشرع مل يعرف املادة السامة ومل حيدد نوعها، بل جاء مفهوم

، وجرمية التسميم معاقب   عليها بغض النظر "أيا كان استعمال هذه املواد"مطلقا وذلك بعبارة 
  4.عن النتيجة املرتتبة عنها سواء كانت وفاة يف احلال أو بعد فرتة من تناول املادة السامة

ين عليه مواد وعليه فانه لقيام جرمية التسميم البد من توافر ركن مادي و هو استعمال أو مناولة ا
ميكن أن تؤدي إىل الوفاة بغض النظر عن حتقيق النتيجة أم ال، و الفصل يف ما إذا كان القتل 

  .5ناشئا عن مادة سامة
ونظرا إىل أن اثبات املوت بالسم من املسائل الفنية اليت حتتاج إىل خربة غري قانونية، فإنه غالبا ما 

ال و هم األطباء الشرعيني للكشف عن املادة يلجأ القاضي إىل أهل اخلربة واإلختصاص، أ
، ويف هذا اإلطار منيز بني 6املستعملة من جهة، و مدى جناعتها يف إحداثه الوفاة من جهة أخرى

  :حالتني
  
  

                                            

معوض عبد التواب ، سينوت حليم دوس، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، منشأة المعارف،  -1

  997، ص 2مصر، ط 
  129كاظم المقدادي،المرجع السابق، ص  -2
التسميم هو اإلعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجال أو "على أنه 260تنص المادة  -3

  ".أجال ايا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها
  .106نجيمي جمال، جرائم العنف الماسة بسالمة جسم اإلنسان، الجزائر، ص-4
  677، ص 2005المنشاوي، الطب الشرعي وأدلته الفنية  و دوره في البحث عن الجريمة، مصر،بد الحميد ع -5
بشقاوي منيرة، مذكرة تخرج من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع القانون الجنائي و العلوم  -6

  101، بن عكنون، الجزائر، ص 2014/2015الجنائية، 
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  :حالة عدم احداث السم ألثره -
قد حيدث أن تتناول الضحية مقدار من املادة السامة ولكن نتيجتها ال تؤدي اىل املوت، وإمنا 

صر األمر على جمرد تقلصات أو آالم على مستوى األمعاء، و يرجع ذلك إىل القوة البدنية يقت
  .للضحية

غري أنه اذا بقي الشخص الذي تناول السم على قيد احلياة، فإن اللجوء إىل خربة  الطبيب 
الشرعي يف هذه احلالة يعد أمرا ضروريا تتطلبه مقتضيات التحقيق، اذا يقع على عاتق الطبيب 
معاينة املادة املستعملة و القيام باجراء الفحوصات الالزمة على الضحية، و حتديد مدى فعالية 

  1.املادة السامة يف إحداث نتيجة الوفاة 
وإن الشك يف فعالية املادة السامة فإن هذا يسمح باعادة تكييف اجلرمية فتتحول من جرمية تسميم 

  2.من ق ع 275املنصوص و املعاقب عليها يف املادة اىل جرمية إعطاء مواد ضارة بالصحة و 
  :في حالة إحداث السم ألثره-

إذا أدى السم إىل الوفاة فإن الطبيب الشرعي يكون مسخرا أو معينا من أجل تشريح اجلثةوذلك 
للبحث عن أثار املادة السامة يف املعدة من خالل أخذ عينات منها ومن األمعاء وحمتوياا والكبد 

ل والرئتني والكلى ليبني إن كانت من نوع املأكوالت أو السوائل أو من النوع املمتص أو والطحا
  3.الغازي

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض أنواع السموم تتحلل يف اجلسم أوخترج منه عن طريق القيء أو يتغري 
ذلك يقع ، ل4تركيبها الكيماوي باألنسجة، حبيث يفشل التحليل الكيماوي يف العثور على آثارها

على عاتق الطبيب الشرعي يف حالة الوفاة بالسم اخذ عينات خمتلفة من األعضاء الداخلية 
للضحية ليقوم بإرساهلا إىل املختصني يف علم السموم لتحديد نوع السم ودرجة تركيزه و بناءا على 

ديد املادة نتائج التحاليل يقوم الطبيب الشرعي بكتابة تقريره، أين يتعني عليه اإلجابة عن حت
املستعملة يف التسميم، و ما اذا كانت هي سبب الوفاة، و كذا طبيعة التسميم اذا كان عرضيا أو 

                                            

  .76باعزيز احمد،مرجع سابق، ص  -1
إلى  20000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالثة سنوات وبغرامة من "من ق ع على أنه 275تنص المادة -2

دينار كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن اعطاه عمدا أو بأية طريقة كانت  100000

  ." وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة
  2018- 05-03: ئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الثنية لوالية بومرداس بتاريخر : لقاء مع الدكتور -3
  152يحى شريف، محمد عبد العزيز سيف النصر، الطب الشرعي والسموم، مكتبة القاهرةالحديثة، مصر، ص -4
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انتحاريا أو جنائيا، و هذا األخري غالبا ما يشكل صعوبة يف االجابة عليه مما يستدعي االستعانة 
على الطابع اجلنائي  خبرباء آخرين لتدعم االستنتاجات املستخلصة من عملية التشريح، و الوقوف

  1.للفعل 
وبناء عليه فإن تدخل الطبيب الشرعي للبحث عن الدليل اجلنائي يف جرمية التسميم أمر الزامي 
باعتبار أن الوسيلة املستعملة تشكل أحد العناصر املكونة للركن املادي للجرمية، والكشف عنها 

  2.ضيوعن جناعتها يف إحداث الوفاة مسألة خترج عن اختصاص القا
 حالة الجروح: الفرع الثاني

ومل يعرف املشرع اجلزائري اجلروح و إمنا على جرمية الضرب واجلرح حتت عنوان أعمال العنف من 
، و يفهم من سياق املادة أن اجلرح هو أي ضرر مهما كان خفيفا، 2643خالل نص املادة 

  .يكون من نتائجه املساس جبسم أو بصحة فرد ما 
  :الضرب والجرحأركان جريمة -1

  لقيام جرمية الضرب و اجلرح جيب توفر ركن مادي و ركن معنوي 

ويتمثل يف الضرب أو اجلرح أو يف أي عمل من أعمال العنف و االعتداء، : الركن المادي 1-1
وجيب أن تقع هذه األفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه فالقانون ال يعاقب من ميارس 

  4.العنف على نفسه

الضرب و اجلرح ،أعمال العنف اليت ينتج عنها عاهة مستدمية، : تتمثل صور الركن املادي يفو
  .الوفاة 

  
  
  
 

                                            

  77باعزيز احمد، مرجع سابق ص  -1
  .223، ص 1999، عمرو عيسى الفقي، ضوابط االثبات الجنائي، منشأة المعارف، مصر -2
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف "على أنه 264تنص المادة  -3

دج، إذا نتج عن هذه  500000دج و  100000أو التعدي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

  ...".د عن خمسة عشر يومااألنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزي
  .58أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -4
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  :الضرب والجرح-أ

يقصد بالضرب كل تأثري على جسم اإلنسان و ال يشرتط أن حيدث جرحا أو خيلف : الضرب -
  .1أثرا أو يستوجب العالج 

اإلنسان بفعل شيء مادي غالبا ما يرتك أثرا ويقصد به األذى الذي يصيب جسم : الجرح -
  2.يدل عليه مهما كانت الوسيلة املستعملة ، و قد تكون اجلروح باطنية

  : أعمال العنف التي ينتج عنها عاهة مستديمة أو الوفاة-ب
  :3من ق ع 264ورد النص على هذه األفعال يف الفقرة الثالثة من املادة 

و يقصد ا فقد عضو من أعضاء جسم اإلنسان وظيفته كليا أو جزئيا مع  :العاهة المستديمة-
  4.بقاء احلالة الصحية العامة للجسم سليمة

ليس من الضروري حدوث الوفاة عقب اإلصابة مباشرة فقد حتدث بعد االصابة بزمن : الوفاة-ج
ة نامجة مباشرة من شرط أن تكون الرابطة السببية بني الضرب و الوفاة أي ضرورة أن تكون الوفا

  .5الضرب و اجلرح الواقع على الضحية
تشرتط جرائم العنف إضافة إىل القصد العام توفر القصد اخلاص و يتوفر : الركن المعنوي 1-2

ذلك عند ارتكاب اجلاين فعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يرتتب عليه املساس بسالمة جسم 
يؤدي اىل اضطراب يف قوى الضحية اجلسدية أو العقلية، و الضحية، أو بصحته أو إيالمه كما قد 

  6.ال يؤثر الغلط يف شخص الضحية و ال الباعث على قيام املسؤولية

 :إثبات جريمة الضرب و الجرح -2

تعترب دراسة اإلصابات و اجلروح، من حيث معرفة األداة املستخدمة و طبيعة اإلصابة و اآلثار 
ة الصحية للشخص و مدى ما تسببه من عجز يف أداء الوظائف املرتتبة عنها بالنسبة للحال

                                            

، 2013، 2نجيمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  =1

  .345ص 
  32عز الدين طباش،المرجع السابق، ص  -2
اذا ترتب عن أعمال العنف الموضحة أعاله، فقد أو بتر احدى األعضاء أو "من ق ع على أنه 264المادة  -3

الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد ابصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني 

  "بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات 
  .347عما العنف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص نجيمي جمال،القتل العمد وأ -4
  .62أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -5
  34عزالدين طباش، المرجع السابق، ص  -6
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و ) خمالفة،جنحة،جناية( اجلسدية لدورها، ذات أمهية بالغة لتحديد التكييف القانوين الصحيح 
  1.معاقبة اجلاين و تقدير التعويضات املرتتبة عن األضرار الالحقة بالضحية

  : وتصنف اجلروح من الناحية الطبية الشرعية إىل
, حتدث نتيجة احتكاك اجللد بسطح خشن مما يؤدي إىل تلف الطبقة اخلارجية:السحجات 2-1

و عادة ما تشفى السحجات  ،2)اصطدام, حبل, أظافر(و ختتلف السحجات حبسب مسبباا 
سحجة حيوية :و تنقسم السحجات إىل نوعني3.بعد مرور أسبوع و يزول أثرها بعد أسبوعني

تصيب اإلنسان بعد الوفاة :يكون لوا حممر،و سحجة غري حيوية تصيب اإلنسان قبل الوفاة و
  4.تكون ناجتة عن جر اجلثة و ِاحتكاكها بأشياء خشنة

  :وتظهر أمهية السحجات يف اجلانب الطيب الشرعي من خالل ما يلي
  5.إخل... األظافر، حبل: عادة ما تأخذ شكل األداة اليت أحدثتها، كما ميكن التعرف عليها مثل-
  5.إخل
ساهم يف التعرف على اجلاين، فقد يكون أثر املقاومة الوحيد على جسمه و ما يؤكد ذلك ت-

  .إتفاق عمر السحجة مع وقت ِارتكاب اجلرمية
يساعد موضع السحجة على جسم الضحية يف معرفة نوع اجلرمية، فوجود سحجة ظفرية حول -

اخلنق، أما يف حاالت  األنف و الفم يدل على كتم النفس، و وجودها حول الرقبة يدل على
  .6اإلعتداءات فتكون على السطح الداخلي للفخذين

و تظهر بقع زرقاء نتيجة  طبقات اجللدالدمويةتتمثل يف متزق األوعية و :الـكـدمـات 2-2
إنسياب الدم و تسربه إىل األنسجة و متكن الكدمة ممن معرفة مكان العنف و األداة املستعملة و 

، إذ تظهر الكدمة بعد الضرب مباشرة أو بعد مرور فرتة 7ة التغريات اللونيةشكلها و تارخيها بواسط

                                            

  .126أحمد غاي،مرجع سابق،ص  -1
  . 145منصور عمر المعايطة ،مرجع سابق، ص -2
  .128أحمد غاي،مرجع سابق،ص -3
  .362منير رياض حنا،مرجع سابق،ص -4
  .125رجاء محمد عبد المعبود، مبادئ علم الطب الشرعي و السموم لرجال األمن و القانون، ص -5
  .126، ص المرجع نفسهرجاء محمد عبد المعبود، -6
  .80، مرجع سابق، ص الطب الشرعي مبادئ وحقائقحسين علي شحرور،  -7
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 8إىل 5أيام مث أزرقا داكنا بعد 3 األمحر مث اللون البنفسجي بعدفرتة و تأخذ الكدمة الفورية اللون 
  .1أيام10إىل  8أيام ويتحول إىل اللون األصفر من 

الصدمة اليت قد تصاحبها، كما ميكن أن  وقد تؤدي الكدمات إىل الوفاة نتيجة النزيف الداخلي و
تكون مصحوبة بإصابة داخلية شديدة بأحد األعضاء الداخلية كاألمعاء و الكبد، و قد ينتج 

 .عنها تقيح و تعفن صديدي
كدمة حيوية حتدث قبل الوفاة و تتميز حبوافها املرتفعة : وتنقسم الكدمات بدورها إىل نوعني

الدم، و تنتشر على مساحة كبرية، باإلضافة إىل التغريات اللونية نتيجة التفاعل احليوي و جتلط 
  .2اليت تصاحبها مع مرور الوقت، وكذا حدوث تقيحات، و كدمات غري حيوية حتدث بعد الوفاة

و تنتج عن أداة حادة كالسكني، و يتسم هذا النوع من اجلروح باخلطورة  :الجروح القطعية 2-3
  3.يف العنق و الرسغني حيث يستخدم يف حاالت اإلنتحار

و هي جروح نامجة عن الطعن بأداة حادة مدببة و تأخذ : الجروح الطعنية و الوخزية 2-4
    4.غالبا شكل األداة املستعملة

إن األسلحة النارية تسبب جروحا كدمية أو جروحا : لناريةالجروح الناتجة عن األسلحة ا 2-5
هذه األخرية ترتك ) البارود(و تطلق هذه األسلحة مواد احرتاق , دائرية ذات أطراف غري متناسقة

  .  5بصماا على جسم اإلنسان بسبب خصائصها
  دور الطبيب الشرعي في الجرائم الجنسية وجريمة اإلجهاض: لب الثانيالمط

اجلرائم اجلنسية، وجرمية اإلجهاض من بني أخطر وأهم القضايا املاسة بالعرض والشرف تعد 
دورا هاما يف  اتمع، مما ينتج عنه تأثري على استقرار وأمن اتمع، ويلعب الطبيب الشرعي يف

الكشف على مثل هذا النوع من اجلرائم من خالل عمله على إثباا،لذلك سنتناول دوره يف 
جلرائم اجلنسية كفرع أول من خال جرمييت اإلغتصاب و الفعل املخل باحلياء، مث دوره يف اثبات ا

  .إثبات جرمية اإلجهاض كفرع ثاين
   

                                            

  126رجاء محمد عبد المعبود، مرجع سابق، ص -1
  .356مرجع سابق، ص منير رياض حنا، -2
  .129أحمد غاي، مرجع سابق، ص -3
  .367منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -4
  .525أسامة رمضان الغمري، اإلصابات من الوجهة الطبية الشرعية، مرجع سابق، ص-5
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  ةدور الطبيب الشرعي في إثبات الجرائم الجنسي: الفرع األول

وأخطرها سنتناول يف هذا جرمية اإلغتصاب كنقطة أوىل واليت تعد من بني أبشع اجلرائم األخالقية 
  .من حيث ديدها إلستقرا اتمع،مث نتطرق جلرمية الفعل املخل باحلياء كنقطة ثانية

  :جريمة اإلغتصاب -1

كما ميكن تعريفه أيضا ،  1فعل وطء أية إمرأة وطئا تاما غري مشروع دون رضاها يقصد باإلغتصاب
  2.من بين اإلنسان دون رضاهابأنه إيالج العضو التناسلي للذكر يف املكان املعد له لدى األنثى 

بعد تعديل قانون " اإلغتصاب"ن تبىن مصطلح ـم يعرف اإلغتصاب ولكـأما املشرع اجلزائري فل
من املادة "هتك عرض"ح ـاء مصطلـم إلغـ،حيث ت01- 14ى القانون ـات مبقتضـالعقوب
" القاصر"ب " القاصرة"إلزالة اخللط مع جرمية الفعل املخل باحلياء كما غري مصطلح ،3363

ممايفهم منه بأن اإلغتصاب قد يقع على الذكر أيضا، وذا وسع ليشمل كل من الذكر واألنثى، 
ع على شخص الغري بالقوة أو الباغتة من مفهوم اإلغتصاب ليشمل كل ايالج أياَ كانت طبيعته يق

  4.سواء وقع من رجل على أنثى أو من رجل على رجل و بأي وسيلة كانت
  :جرمية اإلغتصاب البد من توافر العناصر املكونة ألركاا القانونية و تتمثل يف وحىت تقوم 

ففعل الوقاع أن يكون هناك اتصال  يتمثل يف الوقاع و استعمال العنف، و : الركن المادي1-1
  .جنسي كامل من اجلاين والضحية أي الوطء الطبيعي

العنف،والذي اليقتصر على العنف أما استعمال العنف أن يكون اإلتصال اجلنسي باستعمال 
اه إىل العنف املعنوي مثل اإلكراه، التهديد، إذ املادي الناتج عن استعمال القوة البدنية بل يتعد

  .يثبت العنف كل فعل يظهر منه انعدام ارادة الضحية يف املواقعة
إتيان الفعل و  و يتمثل يف القصد اجلنائي، و هو أن تتجه ارادة اجلاين اىل: الركن المعنوي 1-2

  5.اىل حتقيق النتيجة

                                            

  43، ص 2عبدالعزيز سعد، الجرائم األخالقية في قانون العقوبات الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، ط -1

  .103بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص -2

 10كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى :"قبل التعديل تنص 336كانت المادة -3

  ".سنواتوٕاذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل سادسة عشرة تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة

الخاص من قانون العقوبات ،جرائم ضد األشخاص واألموال، دار بلقيس، الجزائر، عز الدين طباش،شرح القسم  -4

  .74، 73ص 

  108إلى  104أنظر أحسن بوسقيعة،مرجع سابق، ص  -5
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ومبا أن اإلغتصاب واقعة مادية، فان إثباا حيتاج إىل دليل ليؤكدها و يبقي الطب الشرعي أحد 
أهم وسائل اإلثبات الفنية يف حال تعذر اثباا عن طريق وسائل االثبات االخرى كاإلقرار و 

  1.الشهادة
رعي اىل نفي أو إثبات الواقعة من خالل مجع األدلة و ودف اخلربة اليت يقوم ا الطبيب الش

  :العالمات و اآلثار،  ومن أهم العالمات الدالة على وقوع اإلغتصاب
وجود  عليها أو املتهم أو كالمها معا، متزق غشاء البكارة، وجود آثار للعنف و املقاومة جبسم اين

و وجود بعض أو كل هذه احلمل، ية بالفرج أو مالبس اين عليها، حصول حيوانات منو 
  2.العالمات جمتمعة يقيم دليال على حصول اإلغتصاب

  :واجلاين، ويكون ذلك كاآليت الضحيةوميكن إستخالص هذه العالمات من خالل فحص  
  :الضحيةفحص -أ

قبل قيام الطبيب الشرعي بفحص اين عليها يتوجب أخذ موافقتها،و ذلك إما خطيا أو شفاهة، 
موافقة وليها إن كانت قاصرا، مث يقوم الطبيب الشرعي  مبراقبة مشيتها إن كانت عادية أو أو بعد 

مصاحبة بآالم، مث يقوم بسؤال الضحية عن سنها و املدة الزمنية اليت مرت على وقوع احلادثة، و  
  3كيفية حدوثها، و يوجه عناية خاصة للحالة النفسية للضحية

أو بقع دموية أو  ثا عن آثار تدل على املقاومة وقت احلادث،وإن أول ما يتم فحصه مالبسها حب
منوية، و باألخص مالبسها الداخلية، أو البحث عن بقع تدل على مكان اجلرمية كبقع طني أو 

  .4حشائش
مث يفحص جسم الضحية حبثا عن آثار املقاومة اليت تظهر شكل كدمات وسحجات، وأخريا 

  5.عن وقوع محلمن أن غشاء البكارة قد مت فضه أو فحص اجلهاز التناسلي للتأكد 
ويعد متزق غشاء البكارة من أهم العالمات حلدوث هذه اجلرمية خاصة اذا تبعها حدوث محل، 

يغفله الطبيب الشرعي عند وحيدث عادة متزق هذا الغشاء يف أول مجاع، و هو األمر الذي ال 
                                            

  237منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص  -1

  655منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -2

  .127حسن علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق،ص -3

  .108اهيم محمود وجيه، وآخرون، المرجع السابق، ص ابر -4

  .202جالل الجابري، المرجع السابق، ص -5
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اىل اخرى كما ختتلف عدد التمزقات حسب  إعداد تقريره خاصة أن هذا الغشاء خيتلف من انثى
  1.نوعه

إال  ،و حتديد نوعه خصوصا لدى العذرواتلذلك جيب تبيان ما إذا كان الغشاء قد مت فضه أوال، 
أن هذا األمر الينطبق على األنثى غري عذراء لذا فالقاعدة العامة أن عالمات املقاومة يف جسم 

، ويف هذه احلالة جيب البحث مات املوضعية يف الفرجاين عليها تكون أكثر وضوحا على العال
  .2عن بقايا بيولوجية موضعية وحتليلها للتعرف على اجلاين وإسناد اجلرمية له

وجتدر اإلشارة أنه تتبع نفس اخلطوات الفحص اخلارجي السالفة الذكر يف حالة ما إذا كانت 
ة املخلفة األثار البيوجليوأخذ عينات من الضحية ذكرا للبحث عن أثار العنف على مستوى الدبر، 

على مالبس وجسد الضحية، وكذاعينة من احلمض النووي يف حالة ما إذا كان اإلعتداء 
  3.سطحيا

  :فحص الجاني -ب

يتعني على الطبيب الشرعي عدم امهال فحص اجلاين يف حال القبض عليه، إذ يستوجب الدقة و 
اآلثار و الدالئل، مبا فيها مالبسه اليت تظهر عليها آثار السرعة يف اجراء الفحص خوفا من زوال 

  4.مقاومة من متزقات و خالفه أو قطع لألزارار
كما يفحص عموم جسم اجلاين عن آثار مقاومة اين عليها، و تبدو هذه اآلثار عامة على هيئة 

  5.سحجات ضفرية أو كدمات أو آثار لعضة
 أو أعضائه التناسلية لتحديد فصيلتها، مع فحصه كما جيب البحث عن بقع على مالبس اجلاين

من الناحية الذاتية ملعرفة قوته هل ميكن التغلب عليها أم ال، اضافة اىل البحث عن اصابته 
جنسيا أو التناسلية و مطابقة ما توصل اليه من فحص اجلاين و اين عليها باألمراض املتنقلة 

  6.إلسناد واقعة اإلغتصاب
                                            

  .294ابراهيم الجندي، وآخرون، المرجع السابق، ص  -1

  .119بشقاوي منيرة، مرجع سابق، ص  -2
  2018- 03: يخ حابس محمد رئيس مصلحة الطب الشرعي لمستشفى الثنية لوالية بومرداس بتار : لقاء مع الدكتور -3

  .138حسن علي شحرور، الدليل الطبي و مسرح الجريمة،المرجع السابق، ص  -4

، الرياض،           1رجاء محمد عبد المعبود، مبـادئ علـم الطب الشرعي و السموم لرجـال األمـن و القانون، ط  -5

  .251، ص2012س 

، 140، ص ص 2005الوالء الحديثة، القاهرة، مصر،  س ، مطابع 1أنظر فرج هشام عبد الحميد، اإلختناق، ط  -6

145.  
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غياب العنف يف جرمية اإلغتصاب يغري التكيف القانوين من جناية اإلغتصاب إىل ونشري إىل أن 
الشأن يف حال ذلك كعلى ضوء ما توصل اليه من نتائج الفحص، و  جنحة الفعل املخل باحلياء

و  1فقرة  334سنة، و ذلك طبقا للمواد  16لقصر الذين مل يتجاوزوا سن وقوع اجلرمية على ا
  1.من ق ع 2فقرة   335

  جريمة اإلجهاض: الفرع الثاني

تعد قضايا اإلجهاض من بني أهم القضايا اليت يلجأ فيها القاضي اجلنائي إىل اإلستعانة بالطبيب 
  .الشرعي،من أجل افادته بكل ما من شأنه أن يفيد يف نسبة اجلرمية إىل مرتكبها

يف الفصل الثاين وذلك 2ق ع من 313إىل 304ادة و ولقد نص املشرع اجلزائري عليها يف امل
، "اضهاإلج"نون بعمن القسم األول امل"اجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة"املعنون ب

غري أنه مل يتعرض لتعريفها وإمنا اكتفى بالنص على الوسائل املستخدمة وصفة الفاعلني والعقوبة 
ستخراج حمتويات الرحم عملية إ"ها على أا املقررة لكل منهم، وترك تعريفها للفقه الذي عرف

احلامل بواسطة تدخل آيل، من غري هدف حياة األم أو حياة اجلنني، وذلك قبل اية الوالدة 
  3".الطبيعية

الرحم قبل متام  تفريغ حمتويات" بأنهاخلضري ويعرفه الدكتور أمحد بسيوين والدكتورة مدحية فؤاد 
ري أو أدوية من شأا اخراج املتحصالت الشهر السادس من احلمل، باستعمال أية أدوات أو عقاق

  4".قبل إكمال األشهر الرمحية
  

                                            

يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحياء ضد "على أنه 334/1تنص المادة  -1

  ".قاصر لم يكمل السادسة عشر ذكرا كان أم انثى بغير عنف أو شرع في ذلك 

وٕاذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن ".... على أنه  335وتنص المادة  

 ".المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

كل من أجهض إمرأة حامال أو مفترض حملها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو "على أنه 304تنص الماد  -2

ال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك أدويةأو باستعمال طرق أو أعم

  .دينار 100000إلى  20000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .وٕاذا قضى اإلجاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .لى ذلك بالمنع منوفي جميع الحاالت يجوز الحكم عالوة ع

  .224جالل الجابري، المرجع السابق، ص  -3

أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري، الطب الشرعي وجرائم اإلعتداء على األشخاص،دار المطبوعات  -4

  الجامعية،
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  .1فاإلجهاض بإختصار هو التسبب عمدا يف إسقاط احلمل بوسيلة غري طبيعية 
ا بأن اإلجهاض هو قتل إخراج حمتويات الرحم الناجتة عن فمن خالل هذه التعريفات يتضح لن

مل وهي الصورة اليت جرمها املشرع  هرحم أمالتلقيح قبل أوان والدته الطبيعية، أو قتله داخل 
  2.اجلزائري

  .ركن معنوي وركن ماديى ولتقوم جرمية اإلجهاض جيب أن تتوفر عل
نتيجة العلم واإلرادة توفر نيةإحداث الوالذي يتطلب زيادة على عنصري :ركن المعنويلا-1

  3.واملتمثلة يف النتيجة وهي إجهاض محل املرأة
تمثل يف صدور نشاط من اجلاين،يؤدي إىل هالك اجلنني باسقاطه وخروجه في :لركن الماديا-2

  4.وتطوره داخل الرحم، بأي وسيلة كانتمن الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته،وإما بإاء منوه 
فبتوفر هذه األركان تقوم جرمية اإلجهاض واليت يكون فيها للطبيب الشرعي الدور البارز واملهم يف 

الوسائل املستعملة لعملية الكشف عن احلقيقة، وذلك ملا يتميز به من خربة فنية ودراية كاملة عن 
القاضي  العالجي أو الطبيعي، وإنارةاإلجهاض واليت تفرق بني اإلجهاض اجلنائي و اإلجهاض 

  5.بتقرير طيب يساعده يف الفصل يف النزاع املطروح أمامه املتعلق باإلجهاض
وتظهر مسامهة الطبيب الشرعي يف البحث عن الدليل اجلنائي يف هذه اجلرمية يف شكل إجابة عن 

اليت طرحت من اجلهة املنتدبة، إذ جند أن املتهمة غالبا ماتبالغ يف وصف آالمها حلمل األسئلة 
القاضي على اإلعتقاد أن األمر اليعدو أن يكون جمرد حادث عرضي تسبب يف فقداا جلنينها، 
ومن مث تنجح يف إستعطافه إلفادا بالرباءة،وهنا يتدخل تقرير الطبيب الشرعي يف مساعدة 

                                            

  .140عز الدين طباش، المرجع السابق، ص -1

والقانون،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم محمد أمين جدوي، جريمة اإلجهاض بين الشريعة  -2

  .18،ص 2010- 2009اإلجرام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،سنة 

مليكة عزة ثابت بن عزة، جريمة اإلجهاض بين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجنائي الجزائري، دار الجامعة الجديدة، -3

  .130اإلسكندرية،ص 

، د ط، ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، "القسم الخاص"ب حسني، شرح قانون العقوباتمحمود نجي-4

510.  

خالد محمد شعبان،مسؤولية الطب الشرعي،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،دار الفكر  -5

  1،2011الجامعي،اإلسكندرية، ط 
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الطبيب الشرعي يف مهمته مرتبط بدقة األسئلة ى تكوين إقتناعه الشخصي، وجناحلقاضي علا
  :واليت تتمحور حول 1املوجهة له من قبل القاضي

 .هل فعال وقع إجهاض؟ -
 .ماهي طبيعة اإلجهاض؟، حيدد إن كان عرضيا أو جنائيا -
 .ماهي الوسيلة أو الوسائل املستعملة يف عملية اإلجهاض؟ -
 احلمل حدثت عملية اإلجهاض؟أية فرتة من حتديد  -
 2.حتديد العالقة السببية بني اإلجهاض والوفاة، يف حالة وفاة احلامل -

  .وختتلف الطرق املتبعة من قبل الطبيب الشرعي على حسب السؤال املطروح عليه
 :)هل المرأة المجهضة كانت حامال أم ال(تشخيص حالة الحمل -أ

إىل موت  أو الشروع فيه وهو كل فعل قد يؤديتقوم جرمية اإلجهاض حبدوث فعل اإلسقاط 
  3.اجلنني أو خروجه قبل موعد والدته طبيعيا

ويقع على عاتق الطبيب الشرعي مالحظة وتدوين عالمات احلمل واإلجهاض سواء كانت هذه 
مثل حدوث النزيف واآلالم، أو كانت تدل أنه  العالمات تدل على أن اإلجهاض قد مت فعال

  4عنق الرحم وتديل األغشيةاجلنينية سيتم حتما كاتساع
  :تحديد طبيعة اإلجهاض -ب

عادة مايكلف الطبيب الشرعي إلثبات وقوع اإلجهاض فعال وتوضيح طبيعته احملرضة أو 
احملدثة،مع العلم أن املشرع اجلزائري مل يشرتط وقوع اإلجهاض لتسليط العقاب، بل أنه يشمل 

التحريض له أو اإلشارة له،كما قد يلجأ إىل الطبيب الشرعي أيضا مباشرة أو الشروع فيه، وحىت 
إلثبات طبيعة اإلجهاض اجلنائي وذلك بفحص مكان اجلرم، كما أنه جيب على الطبيب اإلمتناع 

  5.على القيام بتجريف الرحم مبكتبه، وهذا قد يعرضه لإلام باإلجهاض

                                            

  .64باعزيز احمد، مرجع سابق، ص  -1

تيحة مراح، اإلجهاض، محاضرة غير منشورة، مقياس الطب الشرعي، السنة أولى، الدفعة الرابعة عشر، مديرية ف -2

  2004- 2003الدراسات، المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، السنة الدراسية 

  .342أنظر سميح ياسين أبو الراغب، المرجع السابق، ص  -3

  527ين الدميري، المرجع السابق، ص عبد الحكيم فودة،سالم حس -4

  .90محمد أمين جدوي، المرجع السابق، ص  -5
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ما بالنسبة للمرأة املتوفاة فاألمر سهل نوع هذا بالنسبة للمرأة اهضة إذا بقيت على قيد احلياة، أ
ما، إذا أن الطبيب يتعامل مع جثة وهو ما ميكنه بعد قيامه بعملية التشريح من احلصول على أدلة 
مؤكدة على حدوثاجلرمية كمعاينة وجود مادة أو شيء ما يف الرحم، خدوش، تقطع األغشية 

نطالقامنذلك ميكن حتديد الطابع اإلجرامي وااملهبلية أو جروح وخزية أو نزيف أو إلتهابات، 
  1.للعملية

  :تحديد الوسيلة المستعملة في اإلجهاض -ج

ختتلف الطرق والوسائل املتبعة إلمتام اإلجهاض من بلد آلخر وهي تتفاوت بني السحر والشعوذة 
من الطرق إىل طرق الطبية املختلفة أو مزاولة احلامل لرياضة جمهدة، أو استعمال العنف الذي يعد 

الشائعة اإلستعمال من خالل العديد من األدوات اليت قد تكون طبية أو خشبية أو معدنية 
  2.باإلضافة إىل السموم واألدوية

وهو األمر الذي جيب على الطبيب الشرعي توضيحه يف تقريره، وتبيان ما إذا كانت الوسيلة 
اجلزائري ذكر هذه الوسائل على سبيل  ونالحظ أن املشرع .املستعملة هي املؤدية جلرمية اإلجهاض

عقوبة املسلطة على مرتكبيها، وقد خص من ق ع وكذا ال 304املادة  لاملثال الاحلصر من خال
طائفة معينة من املختصني يف عملية اإلجهاض حبكم وظيفتهم، كاألطباء أو   306يف املادة 

  ،3...ان،أو الصيادلةالقابالت، جراحو األسنان، الصيادلة، طلبة الطب أو طب األسن
  :تحديد العالقة السببية بين فعل اإلجاض وموت الحامل -د

يتعني على الطبيب الشرعي حتديد العالقة السببية بني فعل اإلجهاض وموت احلامل إذا أدى 
اإلجهاض إىل الوفاة، والرابطة السببية عبارة عن عالقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي إقرتفه اجلاين 

اه عمدا، وثبوت قيام ماأتمن النتائج املألوفة لفعله إذا وترتبط من الناحية املعنوية مبا جيب أن يتوقعه 
ا أو تهذه العالقة من املسائل املوضوعية اليت ينفرد قاضي املوضوع بتقديرها مىت فصل يف شأا إثاب

  4.نفيا

                                            

  .66احمد باعزيز، المرجع السابق، ص  -1

  .461سالم حسن الدميري،عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص  -2

  .من قانون العقوبات 306و  304أنظر في هذا الصدد المادتين  -3

عدلي خليل، جنح وجنايات الجرح والضرب في ضوء الفقه والقضاء والطب الشرعي، المكتبة القانونية، باب الخلق،  -4

  .312، ص 1القاهرة، ط
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وعليه فإن مهمة الطبيب الشرعي ال تقتصر على التحقق من وقوع اجلرمية أو الشروع فيها، وإمنا 
نتيجة املرتتبة عنها، هذا مايساعد القاضي يف تتعدى إىل إظهار العالقة بني الوسيلة املستعملة وال

  .حتديد قناعته الشخصية إلصدار حكمه
  سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل الطبي الشرعي :المبحث الثاني

يعد مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي من بني املبادئ االساسية اليت يقوم عليها نظام 
،كون طرق لقانون املدينمقارنة مع اإلثبات اجلزائي نظرا للخصوصية اليت يتميز ا القانون اجلزائي 

خالفا ملاهو  اإلثبات يف هذا األخري حمددة على سبيل احلصر لنظرا لتعلقها بأعمال قانونية معينة،
عليه احلال يف املواد اجلزائية، لذلك خولت التشريعات للقاضي اجلزائي سلطة تقدير أدلة اإلثبات 

و عليه سنتطرق إىل املعروضة أمامه إعماال مببدأ اإلقتناع الشخصي يف تقدير األدلة املعروضه أمامه 
  .ليل يف املطلب الثاينمبدأ اإلقتناع الشخصي يف املطلب األول مث مدى تأثر القاضي بالد

  مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المطلب األول

يفرتض يف القاضي اجلزائي أن يكون اقتناعه ببذل جمهود عقلي يتميز بالدالئل والرباهيناملقدمة مع 
احلقائق من أجل االهتداء إىل حكم عادل، ومن أجل الوصول إىل احلقيقة عليه اخلضوع لقواعد 

إلستنتاج الطبيعي، من دون تقيد بقواعد معينة الن يف ذالك تناقض أو مصادرة حلرية املنطق وا
، وعليه سنتطرق إىل مفهوم اإلقتناع الشخصي 1ثبات املختلفةالقاضي األساسية يف وزن عناصر اإل

  .للقاضي اجلزائي كفرع أول، مث موقف املشرع والقضاء من هذا املبدأ
  مفهوم مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الفرع األول

سنتطرق يف هذا الفرع إىل تعريف مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي مث إىل مربارت املبدأ 
  .خريا شروط املبدأأو 

  :تعريف المبدأ -1
اإلثبات يف خمتلف باعتبار أن القاضي اجلنائي فقيه يف القانون، واعتبارا أيضا أن اهلدف من نظام 
، أي الوقوف على التشريعات هو الوصول إىل احلقيقة، والذي اليتأتى إال بتقدير األدلة القائمة

ميكن الوصول إىل هذه احلقيقة إال  أنه ال إالحقيقة الوقائع كما حدثت ال كما يصورها اخلصوم، 
  .2هم ماديا و معنوياو إسنادها للمت و إثباا باألدلة، و التوصل إليها بعد البحث عنها

                                            

  .143، ص 1جمال سايس، االجتهاد القضائي في  مادة الجنح والمخالفات، دار النشر كليك، الجزائر، ج  -1
  .12يا المدنية، الدار الجامعية، بيروتن لبنان، د س، ص مطر محمد يحى، مسائل اإلثبات في القضا -2
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فإذا توصل القاضي إىل حالة ذهنية ِاستجمع فيها كافة عناصر و مالمح احلقيقة، و ِاستقرت هذه 
  1.األخرية يف وجدانه و جنح ضمريه هلا، فهنا ميكن القول أن القاضي وصل إىل حالة اإلقتناع

إىل قسمني األول  وقد حاول الفقه تعريف مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي و اِنقسم يف ذلك
يضيق من مدلوله و حيصره يف حرية القاضي يف تقييم األدلة، و الثاين يوسع منه ليشمل حرية 

هذا ما نستشفه من خالل التعاريف الفقهية املختلفة  2.القاضي يف قبول األدلة وحريته يف تقييمها
الذي يوضح وصول القاضي تلك احلالة الذهنية و النفسية، أو ذلك املظهر :"فمنهم من يعرفه بأنه

ذي بأنه األثر ال:"، وعرفه البعض بأنه"3بِاقتناعه لدرجة اليقني حبقيقة واقعة مل حتدث حتت بصره
، عرفه البعض "4اليقني اجلازم الذي يصل حىت أعماق النفسحيدثه يف الذهن الدليل القاطع

  ".5عن نظام األدلة القانونيةالتقدير احلر واملسبب لعناصر اإلثبات يف الدعوى وهو البديل :"بأنه
حرية القاضي اجلزائي يف تكوين قناعته من أي دليل يطمئن إليه من األدلة اليت :"وعرف أيضا بأنه

". تقدم إليه دون أن يتقيد يف تكوين إقتناعه بدليل معني إال إذا نص القانون على غري ذلك
وفقا هلذا املبدأ يستطيع القاضي أن فالقاعدة يف اإلثبات اجلزائي حرية اإلثبات بكافة الطرق و 

  ".6يستمد اِقتناعه من الدليل الذي يطمئن إليه و يستبعد الدليل الذي ساوره الشك بشأنه
هذا وميكن القول أن اإلقتناع حالة ذهنية ميتاز بكونه ذو خاصية ذاتية، نتيجة لتفاعل ضمري 

  . 7القاضي عند تقدير األمور
  :ن مبدأ اإلقتناع الشخصي يرتب نتيجتني مهمتني مهاومن خالل ما سبق خنلص للقول أ

                                            

، دار محمود للنشر، مصر تأسيس اإلقتناع القضائي و المحاكمة الجنائية العادلةكمال عبد الواحد الجوهـري، -1

  .14، ص 1999
،     تأصيلية مقارنةمبدأ حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع الشخصي،دراسة تحليلية و محمد عبد الشافي إسماعيل،  -2

  . 15، ص 1992، دار المنار، مصر،1ط
، الجزء األول مطبعة جامعة  اإلثبات في المواد المدنية و الجنائية في القانون المقارنمحمد محمود مصطفى،  -3

  .12، ص1977القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة، مصر،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم أدلةاإلثبات الماديةسلطة القاضي الجزائي في تقدير عمورة محمد، -4

  .2010-2009الجنائية، جامعة تلمسان،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلةبلولهي مراد، -5

  .20، ص2011-2010القانونية، تخصص علوم جنائية، س ج 
  .870، ص 1986مجيب حسني،شرح قانون اإلجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،  محمود -6
  .651ص  2007مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات الجنائي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، -7
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حرية القاضي اجلزائي يف بناء قناعته على الدليل الذي يطمئن إليه دون أن يتقيد يف ذلك بدليل  -
  .معني

حريته أيضا يف تقدير األدلة املطروحة أمامه، دون إلزامه بإصدار حكم بالرباءة أو اإلدانة لتوفر  -
يقتنع به، و له األخذ بالدليل الذي يطمئن له ضمريه و يستبعد األدلة دليل معني طاملا مل 

  .األخرى
فكما سبق القول أن القاضي اجلزائي يلعب دورا إجيابيا خالفا للقاضي املدين الذي يقتصر على 
املوازنة بني األدلة اليت يقدمها اخلصوم،مت يرجح أيّها أكثر حجية، إذ حيق له بل جيب عليه البحث 

،و ال يلزمه ملبدأ يقدر قيمة األدلة بكل حرية، فالقاضي وفقا هلذا ا1احلقيقة بكافة الطرقعن 
املشرع بإعتماد دليل، فهو ملزم بالبحث عن أدلة اإلثبات أو النفي و حر يف ترجيح دليل على 
اآلخر،وال جيوز للمحكمة العليا مناقشة ما توصلت إليه حمكمة املوضوع مىت تطابق ما توصلت 

 . 2ه مع الدليل املعتمد من طرفهاإلي
 :مبررات المبدأ 1-1

يعترب مبدأ اإلقتناع الشخصي نتيجة حتمية ملبدأ حرية اإلثبات يف املواد اجلزائية إذ يصعب فصلهما 
عن بعضها البعض على ِاعتبار أن مبدأ حرية اإلثبات مرتبط جبمع وسائل اإلثبات وتقدميها أمام 

خصي يعتم بتقدير هذه الوسائل من ناحية قوا الثبوتية خالل مراحل القضاء، فمبدأ اإلقتناع الش
  .3العمومية

ويعترب اِالقتناع الشخصي وسيلة ختول القاضي الوصول إىل احلقيقة بِاستعمال كافة الوسائل اليت 
من شأا تكوين قناعته تكوين قناعته اليقينية و ال جيوز له بناء حكمه إال على اليقني، و ذلك أن 

ملشرع منع اِالعتماد على الشك يف احلكم باإلدانة بتقريره ملبدأ قرينة الرباءة األصلية و اليت ينتج ا
خصي، فإذا وجد القاضي ،هذا ما يربر تبين اإلقتناع الش4عنها قاعدة تفسري الشك لصاحل املتهم

                                            

عات الجامعية مصطفى مجدي هرجة، اإلثبات الجنائي في المواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة النقض دار المطبو -1

  .51ص  1992اإلسكندرية، مصر، 
  .747ص  1996دار النهضة العربية، القاهرة، 7أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، ط -2
محمد عبد الغريب، حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع اليقيني و أثره في تسبيب األحكام الجنائية، ب ط، دار النشر -3

  .57، ص 1996باعة، القاهرة،الذهبي للط
كمال عبد الواحد الجوهري، تأسيس اإلقتناع القضائي و المحاكمة الجنائية العادلة، د ط، دار محمود للنشر، مصر  -4

  .14، ص 1999
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قيقة حرا يف حتري الوقائع من أي مصدر مشروع فإنه يصل يف النهاية إىل مطابقة احلنفسه 
  .1القضائية باحلقيقة الواقعية خاصة و أن اإلثبات التصرفات القانونية اليت يتقيد إثباا بطرق معينة
 اجلناةومن مربرات اإلقتناع الشخصي أيضا، صعوبة اإلثبات يف املواد اجلزائية ذلك أن أغلبية 

طمس معاملها و  يعتمدون على التخطيط املسبق جلرائمهم و ينفذوا خفية، كما يعمدون إىل
آثارها لإلفالت من املتابعة، لذلك ال بد من منح القاضي حرية اإلثبات و السلطة التقديرية يف 

  .تقدير األدلة
أيضا من مربرات هذا املبدأ ِاعتماد املشرع على نظام احمللفني الذي يتناىف مع حرية اإلثبات إذ 

بإصدار األحكام و ميكنهم أن  خيتص القضاة" املعدل  1996من دستور  146تنص املادة 
و املالحظ أن احمللفني ال يتمتعون بالتكوين " يعينهم مساعدون شعبيون طبقا ألحكام القانون

القانوين الذي يتمتع به القضاة و ليس لديهم اإلملام الكايف بالقوانني حىت يقدموا آراءهم بناًء على 
، كما ال جيوز هلم اإلطالع على وقائع القضايا إال األدلة القانونية اليت يفرضها نظام اإلثبات املقيد

أثناء اجللسة و ما يدور فيها من مرافعات خالفا للقضاة الذين يطلعون على امللف و يدرسون 
  .        2القضية و حيضروا قبل اجللسة

  .شروط تطبيق المبدأ 1-2

يتعسف يف اإلحتكام إىل  إن إعمال مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي مقيد بشروط حىت ال
  :إقتناعه، من بني هذه الشروط نذكر ما يلي

اإلملام بكل األدلة املطروحة يف ملف الدعوى و مناقشتها طبقا للقانون، و عدم اإلكتفاء مبناقشة -
  .بعضها فقط

  .أن يطرح الدليل ضمن أرواق الدعوى و يطرح للمناقشة يف جلسة احملاكمة-
  .ي مت التحصل عليه بطريقة مشروعةأن يكون الدليل مشروعا ا-
أن تكون األدلة املعتمد عليها متساندة و متماسكة و غري متناقضة وال يشوا خطأ يف -

  .اإلستدالل

                                            

  .42مسعود زبدة، اإلقتناع الشخصي للقاضي، مرجع سابق،-1
  .44زبدة مسعود، مرجع سابق، ص -2
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أن يكون احلكم مبنيا على اجلزم و اليقني ال على اإلحتمال، ألن الشك يفسر لصاحل املتهم، -
  . 1م يكون معرضا لإللغاءفبمجرد إشارة احلكم إىل أنه بين على الظن فإن احلك

  موقف المشرع والقضاء الجزائري من المبدأ: الفرع الثاني

سنتطرق يف هذا الفرع إىل موقف املشرع اجلزائري من مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي مث 
  .إىل موقف القضاء منه كنقطة ثانية

  :موقف المشرع الجزائري -1

املشرع اجلزائري مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي من ، كرس املقارنة علÆغرار التشريعات
من ق إ ج، حيث  307و  212نص املادتني  صرحية و املتمثلة يفخالل نصوص واضحة و 

جيوز إثبات بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص "على أنه  212تنص املادة 
  .ه تبعا إلقتناعه اخلاصفيها القانون على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكم

واليسوغ للقاضي أن يبين قراره على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة 
مغادرة احملكمة قاعة  يتلو الرئيس قبل"على أنه  307، كما تنص املادة 2"فيها حضوريا أمامه 

  :اجللسة التعليمات اآلتية اليت تعلق فضال عن ذلك حبروف كبرية يف إظهار مكان من غرفة املداولة
إن القانون اليطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل اليت ا قد وصلوا إىل تكوين "

ى األخص تقدير متام أو كفاية اقتناعهم، وال يرسم هلم قواعد ا يتعني عليهم أن خيضعوا هلا عل
ضمائرهم يف أنفسهم من صمت وتدبر، و أن يبحثوا بإخالص  ادليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألو 

أي أثر قد أحدثته يف إدراكهم األدلة املسندة إىل املتهم و أوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم قوانني 
  : سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجبام

املتضمنة القسم املوجه  نفس القانون 28407/وكذا نص املادة ،3"اقتناع شخصي هل لديكم
تقسمون باهللا وتتعهدون أمامه و أمام الناس "واليت تنص  للمحلفني من قبل رئيس حمكمة اجلنايات

يذكر اسم (بأن متحصوا باالهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دالئل اام على عاتق فالن
، وأال يبخسوه حقوقه أو ختونوا عهود اتمع الذي يتهمه، وأال ختابروا أحد ريثما تصدرون )املتهم

وأن تصدروا قراراكم حسبما  ت احلقد أو اخلبث أو اخلوف أو امليل،قراركم، وأال تستمعوا إىل صو 
                                            

على ضوء اإلجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، نجيمي جمال، إثبات الجريمة  -1

  .71- 70، ص ص 2011الجزائر، 
  يتضمن ق إ ج معدل ومتمم  1966يونيو سنة  08المؤرخ في  155-66من األمر  212المادة  -2
  .155-66من األمر  307المادة  -3
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يستبني من الدالئل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضمريكم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغري 
، 1"حتيز وباحلزم اجلدير بالرجل النزيه احلر، وبأن حتفظو سر املداوالت حىت بعد انقضاء مهامكم

  .االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي املشرع اجلزائري ملبدأ تبينهذه املادة يستشف من و 
فلقد أكدت هذه النصوص على خضوع مجيع األدلة العلمية من السلطة التقديرية للقاضي، 

فاملشرع ذا يكون قد ساوى من حيث ، 2والذي ال يتقيد بوسيلة اثبات معينة و لو كانت علمية
القيمة القانونية، بني الدليل الطيب الشرعي أو الدليل العلمي بصفة عامة و بني باقي أدلة اإلثبات 
االخرى كالشهادة و اإلقرار، و ذلك إعماال للمبدأ عدم تدرج القوة الثبوتية لألدلة تبقى خاضعة 

آخر، أو العكس احلرية لألخذ بدليل دون  ملبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي الذي له مطلق
  .3كفايته للكشف عن احلقيقةاستبعاده يف حال عدم مشروعيته أو 

وإن كان األصل أو املبدأ هو حرية القاضي يف األخذ بدليل دون غريه، إال أن املشرع أورد إستثناءً 
عليها واملعاقب نصوص بفرض وسيلة إثبات معينة يف بعض اجلرائم كما هو احلال يف جرمية الزنا امل

يقضي باحلبس من سنة إىل سنتني على كل إمرأة متزوجة ": من ق ع واليت تنص 339ة يف املاد
  .ثبت إرتكاا جرمية الزنا

  .وتطبق العقوبة ذاا على كل من إرتكب جرمية الزنا مع إمرأة يعلم أا متزوجة
سنتني وتطبق العقوبة ذاا على  ويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا باحلبس من سنة إىل

  .شريكته
وال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكوى الزوج املضرور، وإن صفح هذا األخري يضع حدا لكل 

من نفس القانون على سبيل احلصر نظرا  3415و اليت أورد طرق إثباا يف املادة ،4"متابعة
، ال الضبط القضائي عن حالة التلبسفيمحضر ائي حيرره أحد رج :لطبيعتها اخلاصة، و تتمثل

  .دات صادرة من املتهم و إما بإقرار قضائيأو إقرار وارد يف رسائل او مستن

                                            

  .155-66من األمر  284/7المادة  -1

جمال،الدليل العلمي في اإلثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بيراز 2-

 86، ص 2014-2013جامعة الحاج لخضر،باتنة، س د 
    .113بختاوي بغداد، المرجع السابق، ص -3
  .155- 66من األمر  239المادة -4
  .155-66من األمر  341المادة  -5
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 19كذلك الشأن بالنسبة إلثبات جرمية السياقة يف حالة سكر و اليت تقتضي حسب نصاملادة 
ن تناول املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرقات و سالمتها، الكشف ع 14-01من قانون 

من نفس القانون خضوع السائق اىل  20، كما أوجبت املادة 1الكحول عن طريق زفر اهلواء
فحوص بيولوجية إلثبات ما إذا كان يف حالة سياقة حتت تأثري أعشاب مصنفة من املخدرات من 

  .2غ0,10وجود نسبة الكحول يف الدم تعادل أو تفوق 
اجلزائري يف تكريس مبدأ اإلقتناع الشخصي ساير القضاء موقف املشرع : موقف القضاء-2

للقاضي اجلزائي خبضوع الدليل العلمي لتقدير القاضي اجلزائي عربخمتلف مراحل الدعوة العمومية  
كما سنبينه الحقا، ويف هذا اإلطار البد من التمييز بني جهات احلكم اجلزائية من حيث 

عية متكونة من قاضي برتبة مستشار رئيسا التشكيلة، ذلك أن حمكمة اجلنايات تنعقد بتشكيلة مجا
، األمر الذي 4حمكمة املخالفات اجلنح بقاض فرد يف حني تنعقد ،3وقاضيان و أربعة حملفني

ينعكس على مدى تسبيب األحكام فمحكمة اجلنايات غري مطالبة بتسبيب أحكامها و إمنا 
-13بتاريخ  هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر عن الغرفة اجلنائية تكفي ورقة األسئلة

القانون ال يلزم أعضاء حمكمة اجلنايات ببيان األدلة اليت " 34471يف الطعن رقم  12-1983
إجراءات هو ان  314استمدوا منها قناعتهم بإدانة املتهم أو بربائته بل كل ما تفرضه املادة 

الصادر يف الدعوة العمومية األسئلة املطروحة عليهم و األجوبة املعطاة عنها حىت يتضمن احلكم 
، على خالف حمكمة املخافات و اجلنح و اليت يتوجب 5"يتمكن الس األعلى من مراقبة القانون

يتوجب عليها تسبيب أحكامها حتت طائلة النقض لقصور التسبيب الذي يعترب وجها من أوجه 
  .6من ق إ ج  500بقا لنص املادة الطعن بالنقض و هذا ط

                                            

المتعلق بتنظيم حركة المرور  2001-08- 19: جمادى األولى الموافق ل 29المؤرخ في 14 - 01القانون رقم  -1

  .2001-08- 19: الصادرة بتاريخ 46عبر الطرق وسالمتها وأمنها والمعدلو المتمم، ج ر،ع 
  .المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها 14-01من القانون  20المادة  -2
- 66المعدل والمتمم لألمر  2017-03- 27المؤرخ في  17- 07من ق إ ج المعدلة بموجب قانون  258المادة  -3

  .المتضمن ق إ ج 1966- 06- 08المؤرخ في  155
   1993- 04- 19المؤرخ في  06-93من ق إ ج المعدلة بموجب المرسوم التشريعي  340المادة  -4
  .75، ص 2في المواد الجزائية، ج  انظر جياللي بغدادي، اإلجتهاد القضائي  -5
  .155-66من األمر  500المادة  -6
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يلزم حمكمة اجلنايات بإرفاققرارها  2017-03- 27وكان التعديل األخري لـ ق إ ج املؤرخ يف 
بالتسبيب امللحقة بورقة األسئلة و اليت يوضح من خالهلا أهم عناصر اإلدانة أو الرباءة حبسب 

  07.1-17من القانون 309األحوال طبقا لنص املادة 

احملكمة العليا حرية القاضي اجلزائي يف تقدير األدلة العلمية مبا فيها تقرير الطبيب وقد كرست 
جيوز " جاء فيه 28616ملف رقم  1984-05- 15الشرعي،إذ جاء يف قرار صادر بتاريخ 

لقضاة اإلستئناف أن يستبعدوا ماورد يف تقرير اخلربة الطبية من أنه التوجد أية صلة بني وفاة 
اليت تلقتها من املتهم على شرط أن يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب اخلبري وإال  الضحية واجلروح

  .2"تعرض قضاؤهم للنقض

: خكما أقرت احملكمة كذلك بأن اخلربة غري ملزمة لقاضي املوضوع وذلك يف قرارها الصادر بتاري
هو   إن تقرير اخلربةاليقيد لزوما قضاة املوضوع وإمنا" 24- 880ملف رقم  1981- 24-11

  .3"كغريه من أدلة اإلثبات قابل للمناقشة والتمحيص ومرتوك لتقديرهم وقناعتهم
وإن تكريس القضاء ملبدأ حرية القاضي اجلزائي يف تقدير أدلة اإلثبات مبا فيها التقرير الطبيب 
الشرعي اليعين أن القاضي حيكم بدون دليل اعتمادا على مايدور يف ذهنه من أفكار وإمنا يعين أنه 

، وهذا ماأقرته 4دون دليلوالجيوز أن حيكم  ته من خالل األدلة املطروحة أمامهحر يف تكوين قناع
على قضاة اإلستئناف "والذي جاء فيه 1982- 05-27: احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ

أمامهم أن يبينوا يف حكمهم أن أدلة اإلثبات اليت أدت إىل إقتناعهم قد وقعت مناقشتها حضوريا 
 .5"من قانون اإلجراءات اجلزائية 212طبقا لنص املادة 

وإن كان القاضي غري ملزم بدليل معني إال أنه مطال بتسبيب حكمه هذا ما أكدته احملكمة العليا 
إن مسألة " والذي جاء فيه 22-316، قرار رقم 1980- 03-05: يف قرارها الصادر بتاريخ

                                            

 155-66المعدل والمتمم لألمر  2017- 03-27الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤرخ في  07- 17قانون  -1

 20المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر، ع  1986يونيو  08الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في 

  .2017- 03- 29الموافق ل  1438رجب  01في الصادرة 
عن القسم األول،الغرفة الجنائية الثانيةفي الطعن  1984- 06-15صادر بتاريخ  28-616قرار رقم  -2

  .272، ص 1990، س 01بالنقض،المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع 
  .376، ص 1جياللي بغدادي، المرجع السابق، ج -3
  .70، ص 2013، س 2الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي، المرجع السابق،  ط نجيمي جمال جمال، إثبات -4
  78، المرجع السابق، ص 2جياللي بغدادي، اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج  -5
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تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر املوجودة مبلف قناعة قضاة املوضوع مشروطة بضرورة 
  1"الدعوى واملناقشات اليت دارت حوهلا أمامهم

  للقاضي الجزائي تأثير أدلة الطب الشرعي على االقتناع الشخصي: المطلب الثاني

متر الدعوى اجلزائية مبرحلتني، األوىل غري قضائية وتكون على مستوى الضبطية القضائية ويطلق 
عليها مرحلة التحري ومجع اإلستدالالت من أجل مباشرة إجراءات املتابعة، ومرحلة قضائية متمثلة 

يؤثر الدليل الطيب و مرحلة املتابعة، مرحلة التحقيق اإلبتدائي و املرحلة األخرية مرحلة احملاكمة، : يف 
الشرعي باعتباره دليال علميا يف تكوين إقتناع القاضي اجلزائي عرب خمتلف هذه املراحل، هذا 

  : ماسنبينه من خالل الفروع التالية
  تأثير الدليل الطبي الشرعي على اقتناع جهة المتابعة: الفرع األول

قضائي، واعتبارا على ذلك فان عبأ اإلثبات متثل النيابة العامة جهة متابعة وسلطة اام يف النظام ال
يقع عليها وذلك من خالل البحث عن األدلة اليت من شأا اثبات وقوع اجلرمية وإسنادها 

  .للمتهم
ويتعني على النيابة العامة عند عرض الوقائع عليها تكوين قناعتها أوال من أجل إختاذ االجراء 

وسيلة االثبات اليت من شأا التأثري على االقتناع  املالئم يف الدعوى العمومية، مث البحث عن
ومن أجل ذلك تلجأ النيابة ، 2الشخصي جلهات التحقيق أو احلكم، وبالتايل إفادا بالتماساا

العامة إىل مجيع الطرق القانونية اليت خوهلا إياها املشرع ومن بينها االستعانة باخلرباء من األطباء 
بية البحتة، وكثريا مايتحكم هذا االجراء يف سري الدعوى العمومية ، اذ الشرعيني يف املسائل الط

  .3غالبا ماتقوم النيابة بانتظار التقرير الطيب الشرعي قبل اختاذ االجراء املالئم يف الدعوى
فاذا افتتحت النيابة  ، أوهلما قانونية املتابعة والثاين مالئمة املتابعة،4وحيكم املتابعة اجلزائية مبدئيني

، اعترب هذا اإلنتداب اجراًء حمركاً العامة اخلصومة اجلنائية بانتداب طبيب شرعي لتشرح جثة قتيل
للدعوى العمومية، وإذا رأت بعد االطالع على تقرير اخلبري عدم رفع الدعوى إىل احملكمة فاا 

                                            

  .177، المرجع السابق، ص 2جياللي بغدادي، اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج  -1

الطبية الشرعية أمام القاضي الجزائي،رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم بختاوي بغداد، الخبرة -2

  .101، ص 2014،2015السياسية، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، س 

  .87باعزيز احمد، مرجع سابق، ص  -3
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الطبيب الشرعي حامسا لدرجة تقرير وقد يكون ،1تأمر بانتفاء وجه الدعوى وحفظ ملف القضية
التحكم يف تكييف بعض اجلرائم، كما يف حالة الضرب واجلرح العمدي دون توفر ظروف التشديد 
اليت أشرنا إليها سابقا، فان اعطاء الوصف القانوين للفعل يتوقف على مدة العجز اليت حددها 

يوصف الفعل بأنه خمالفة وحتيل النيابة العامة  ايومً  15الطبيب الشرعي، فاذا كانت أقل من 
حتال القضية على حمكمة ايومً  15القضية على حمكمة املخاالفات، أما إذا فاقت مدة العجز 

  2.اجلنح
وعليه فان النيابة جتد نفسها عمليا ملزمة بالتكييف الذي فرضه عليها التقرير الطيب الشرعي طاملا 

يف التقرير من مدة عجز، وليس هلا وسيلة تناقش ا ما تضمنه أن هذا التكييف مرتبط مبا ورد 
  .3التقرير الطبيإال بواسطة تقرير طيب آخر

كما ميكن أن خيلص من التقريرالطيب الشرعي يف اجلرمية ذاا أن األثار املوجودة على جسم 
سالح حاد الضحية، وان مل تسبب عجزًا كبريًا، إال أاوبالنظر إىل شكلها قد وقعت بواسطة 

يتم تكييف اجلرمية على أا جنحة، طاملا أن استعمال السالح مثال،وباالعتماد على هذا التقرير 
، 4ـزـدة العجـن مـر عـض النظــة بغـا جنحـرمية بأـأو حتـى محله كاف بذاته إىل أن يرقـى بوصف اجل

  .من ق ع 266ادة ـذا مانصت عليـه املـه
الشرعي يلعب دورا مهما يف التأثري على النيابة العامة لدرجة أنه قد يتحكم واذا كان التقرير الطيب 

أثري يزداد حدة يف بعض احلاالت، إذ قد يصل إىل إقتناع ف القانوين للجرمية، فان هذا التيف التكيي
، كما هواحلال يف جرمية اإلجهاض 5سلطة االام باختاذ إجراء احلفظ، وبالتايل وضع حد للمتابعة

إضافة إىل  ،او يفرتض محلها يتطلب القانون لقيامها اقامة الدليل على كون املرأة كانت حامال اليت
وهنا ،6اء حياة اجلنني داخل الرحم وخروجه منهصدور نشاط من اجلاين يؤدي إىل إصدور إىل 

طبية إذا انكرت املتهمة مانسب إليها فانه يستحيل اثبات هذه الواقعة مامل يتم اللجؤ إىل خربة 
، هذه االخرية قد تتحكم يف سري الدعوى العمومية حتريكا وحفظا، فاذا فرضنا أن نتائج شرعية

                                            

  . 08مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص -1
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اخلربة جاءت مؤكدة لعدم وجود محل أو أن االجهاض كان عرضيا أو عالجيا ، فهنا النيابة ستقوم 
من  حبفظ امللف إستنادا ملا جاء يف التقرير الطيب الشرعي ، وإن حدث وأن احالته على جهة

جهات التحقيق أو احلكم فان أثر اخلربة الطبية الشرعية ميتد ليشمل هذه األخرية، وبالتايل فان 
  .مآل امللف سيكون إما األمر بأال وجه للمتابعة أو احلكم بالرباءة

فمن من خالل ماسبق بيانه يتبني لنا أن للتقرير الطيب الشرعي دورا هاما يف تكوين قناعة النيابة 
ذا ماسنبينه يف  أنه يبقى حمدودا مقارنة بالدور الذي يلعبه أمام جهات التحقيق واحلكم هالعامة إال

  .الفرعيني القادمني
  جهات التحقيق اقتناع دليل الطبي الشرعي علىتأثير ال: الفرع الثاني

موعة من اإلجراءات اليت تسبق احملاكمة ودف إىل مجع األدلة جم: يعرف التحقيق اإلبتدائي بأنه
شخصية وفحص جوانب خمتلفة لبشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون ومالبسات وقوعه ومرتكبيه 

  .1يد كفاية األدلة إلحالة املتهم للمحاكمةاجلاين، مث تقدير ذلك لتحد
شخصي ليطبق أمام جهات احلكم ، فإنه فإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ اقتناع ال

من ق إ ج  162جيري به حىت أمام جهات التحقيق ، وهو يستخلص ضمنيا من أحكام املادة 
ميحص قاضي التحقيق األدلة وما إذا كان يوجد ضد املتهم دالئل "  واليت تنص الثانيةيف فقرا 

إذا رأى " نفس القانون واليت تنصمن  163، وكذا املادة 2"مكونة للجرمية من جرائم العقوبات
قاضي التحقيق أن الوقائع ال تكون جناية أو جنحة أو خمالفة أو أنه ال توجد دالئل كافية ضد 

فعندما يبحث 3" أصدر أمر بأال وجه للمتابعة املتهم املتهم ، أو كان مقرتف اجلرمية ما يزال جمهوال
تهم ، فإنه يقرر كفاية أو عدم كفاية األدلة ، قاضي التحقيق يف وجود أدلة مكونة للجرمية ضد امل

  .4و بالتايل فإنه يقرر اإلحالة أو اصدار أمر بأنه ال وجه للمتابعة حسب اقتناعه الشخصي 
على قاضي التحقيق منهجا معيا لبناء اليوجد نص يفرض  يتضح أنه  خالل هذه النصوص ومن

من ق إ ج  195إلام، حيث تنص املادة ، وهو نفس الشأن بالنسبة لقضاة غرفة ا5عليهاقتناعه 

                                            

  .370مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -1
  .155-66األمر 162/2المادة  -2
  .155-66من األمر  163المادة  -3
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إذا رأت غرفة اإلام أن الوقائع التكون جناية أو جنحة أو خمافة أو ال تتوفر الدالئل الكافية "
  .1"إلدانة املتهم أو كان مرتكب اجلرمية اليزال جمهوال أصدرت حكم بأال وجه للمتابعة

مىت كان من "عن الغرفة اجلنائية والذي جاء فيه وهذا أقرته احملكمة العليا من خالل القرار الصادر 
املقرر قانونا أن لقضاة غرفة اإلام السلطة التقديرية ملناقشة وتقدير األدلة و املوازنة بعضها البعض 
اآلخر وترجيح ما يطمئنون إليه مىت أقاموا قضاؤهم على أسباب سائغة قانونا تؤدي إىل النتيجة 

ن بالنقض املؤسس على مناقشة وتقدير الوقائع يكون غري مقبول اليت انتهت إليها، فان الطع
"...2.  

حيث : "ويف قرار أخر للمحكمة العليا أكدت فيه على حدود سلطات قضاة غرفة اإلام بنصها
أن غرفة اإلام بصفتها جهة حتقيق كدرجة ثانية ليست مؤهلة إلثبات إدانة املتهم كجهة حكم، 

جود أدلة كافية أو عدمها إلحالة املتهم أو إلصدار قرار بانتفاء وجه وإمنا عليها أن تفصل يف و 
يوجد دليل يثبت ارتكاب املتهم األفعال املنسوبة إليه، فان غرفة  وحيث إا بقوهلا الالدعوى، 

من قانون اإلجراءات اجلزائية وبالتايل عرضت  125جتاوزت سلطاا وخرقت أحكام املادة  االام
  3قرارها للنقض

وإن كان هذا الدليل خيضع نظريا كغريه من أدلة اإلثبات إىل السلطة التقديرية للقاضي و إىل مبدأ 
ذ مضطرا باألخنفسه قاضي التحقيق حرية اإلثبات ، إال أنه ومن الناحية العملية فكثريا ما جيد 

كمه يف هذا على مناقشة الدليل العلمي او الطيب لعدم حت نظرا لعدم قدرته األدلةذا النوع من 
اال من املعرفة ، األمر الذي بدفعه إىل إمهال اقتناعه الشخصي و إعمال الدليل الطيب الشرعي 
أو العلمي الذي قد يشكل يف بعض األحوال مصدرا من مصادر اليقني يف جمال اإلثبات كاحلالة 

 .4ث اهولة اليت يتطلب فيها التحقيق استخدام البصمة الوراثية من أجل معرفة هوية اجلث
من كل مما سبق فإنه حيق لقاضي التحقيق إعمال اقتناعه الشخصي عند إصداره األوامر املتعلقة 

  .بالتصرف يف امللف و قد يلعب الدليل الطيب الشرعي دورا حامسا يف التأثري عليه

                                            

  ..155-66من األمر  159المادة  -1
، 1989، 03، المجلة القضائية، ع 410008:، الغرفة الجنائية، طعن رقم1984-11- 20: قرار صادر بتاريخ -2

  .228ص 
  .، مشار إليه237566، طعن رقم 2000-03-14: قرار صادر بتاريخ -3
أهمية الطب الشرعي في "معزوزي عالوة ،مذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء بعنوان : أنظر -4

  .54، ص2007/ 2006جنائي، اإلثبات ال
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  جهات الحكمإقتناع تأثير الدليل الطبي الشرعي على : الفرع الثالث

احملاكمة آخر مرحلة يف الدعوى العمومية، وتشمل مجيع ااجراءات اليت تباشر أمام تعترب مرحلة 
قضاة احلكم، وذلك منذ اتصال قاضي احلكم مبلف القضية إىل غاية صدور حكم بات فيها، 
ويدخل يف هذا اإلطار الدعوى املنظور فيها أمام حمكمة الدرجة األوىل وجهة اإلستئناف، وتسمى 

واعتبارا لذلك فان أي دليل يطرح للمناقشة عرب  ،1مبرحلة التحقيق النهائي هذه املرحلة أيضا
  .خمتلف مراحل الدعوى العمومية خيضع لتقدير قاضي احلكم قصد تكوين إقتناعه الشخصي

فان الدليل الطيب الشرعي، ونظرا ملا )مرحلة املتابعة، مرحلة التحقيق(وعلى غرار املراحل السابقة
ضوعية، قد يشكل قيدا على حرية قاضي احلكم يف تكوين إقتناعه يتسم به من دقة ومو 

، فاحلجية اليت غالبا مايتميز ا هذا الدليل تضع القاضي يف مأزق خاصة يف حالة 2الشخصي
تعارض هذا الدليل مع ما استقر عليه إقتناعه الشخصي، فاما أن يلغي القاضي اقتناعه ويأخذ 

وإن كانت قطعية ودقيقة، مادامت تتعارض مع يستبعد األخذ ابنتائج اخلربة الطبية الشرعية أو 
، فمن البديهي إحتكام القاضي اجلزائي يف حكمه إىل العقل 3إقتناعه املبين على أدلة أخرى

واملنطق، وبالنتيجة إعتماد أدلة اإلثبات اليت ميكنه مطابقتها مع العقل واملنطق وإستخالصها 
  .4واملوضوعية املطلوبةإستخالصا عمليا بالدقة 

وتظهر أمهية الدليل الطيب الشرعي وتأثريه على اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي يف جمال اإلثبات 
املسائل الفنية البحتة واليت خترج بطبيعتها عن جمال إختصاص ومداركه، فقد تكون اخلربة هي 

ماأقرته احملكمة العليا يف قرار  ال ذلكومثالوسيلة الوحيدة إلثبات أركان اجلرمية أو إسنادها للمتهم 
إن السياقة يف حالة سكر الميكن إثباا إال بواسطة التحليل "1981- 11-12: مؤرخ يف

  .5"من قانون املرور 241الدموي طبقا للمادة 

                                            

، دار بلقيس، الجزائر، س 3عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، ط-1

  .180،182، ص ص 2017
حسين عبد السالم جابر، التقرير الطبي باصابة المجني عليه وأثره  في إثبات الدعويين الجنائية والمدنية،د ط، دار  -2

  .192،  ص 1998الكتاب القانونية، المجلة الكبرى، مصر،  س 
  .96بيراز جمال، المرجع السابق، ص  -3
، مصر، ص 1991عبد الحافظ عبد الهادي عابر، اإلثبات الجنائي بالقرائن، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 4

757.  
  .17، ص 1جياللي بغدادي، المرجع السابق، ج  -5



 

55 

اإلغتصاب إىل املتهم بناء على شهادة الشهود بدعوى الميكن إسناد جرمية  ل آخراثكم
رتكاب اجلرمية على الضحية يف حني أن تقرير اخلربة خلص إىل أن مشاهدم له وهو بصدد إ

البقايا البيولوجية املرفوعة من مالبس الضحيةال تعود للمتهم وإمنا شخص آخر، ففي هذا الصدد 
الجمال إلعمال مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي أمام قطعية الدليل العلمي الذي ينفي التهمة عن 

  .املتهم
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 :الفصل الثاني خالصة

سبق عرضه ميكن القول أّن الطبيب الّشرعي يتدخل يف ميادين واسعة ومتعّددة  ماعلى ضوء 
يف إطار البحث والكشف عن اجلرائم وحاالا وكيفية حدوثها، السيما حاالت الوفاة واجلروح 

  .واالعتداءات اجلنسية واإلجهاض وقتل الطفل حديث العهد بالوالدة
أمهية الدور الذي يلعبه الطب الّشرعي يف اإلثبات اجلنائي وتأثريه يف االقتناع  ورغم

الّشخصي للقاضي اجلزائي عرب كافة مراحل الدعوى العمومية، إال أن املشرع اجلزائري ساوى بينه 

 .وبني أدلّة اإلثبات األخرى إعماال ملبدأ حرية اإلثبات يف املواد اجلزائية

رغم أمهية الطب الشرعي يف اإلثبات اجلنائي ودوره البارز يف البحث عن الدليل الذي يؤثر 
يف قناعة القاضي ويوجهها للوجهة اليت يرمسها التقرير الطيب الذي أثبت جناعته يف كافة مراحل 

مبا  الشخصي للقاضي تراجع أمام حجية األدلة العلمية احلديثةالدعوى العمومية، إال أن اإلقتناع 
ورغم األمهية والدور الفعال الذي يلعبه التقرير ،1فيها اخلربة الطبية اليت حلت حمل هذا اإلقتناع

الطيب الشرعي يف اإلثبات اجلنائي إال انه كغريه من أدلة اإلثبات احلديثه الزال يتمتع بالقيمة 
  .القانونية نفسها اليت يتمتع ا األدلة الكالسيكية األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            

لحكيم إسماعيل رضوان، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في اإلثبات الجنائي، مجلة األمن رضا عبد ا -1

  .80، ص 198والحياة، ع 
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  :خاتمة

ميكن القول أن ، "اإلثبـــات اجلنــائي من منظــور الطــب الشــرعي"من خالل معاجلتنا ملوضوع 

فرعا مهّما من فروع الطب ودليال بالغ األمهية يف جمال اإلثبات اجلنائي لدرجة  الطب الشرعي يشّكل

أنه أصبح عمليا عامال مهددا ملبدأ حرية القاضي يف تكوين اقتناعه الشخصي بعد أن أصبح هذا 

األخري يعّول عليه يف تكوين هذه القناعة ويف كافة مراحل الدعوى دف الوصول إىل احلقيقة، 

التطور العلمي و التقين يف جمال الطب الشرعي و األدلة العلمية عامة، وهو ما يطرح  خصوصا يف ظل

وبإحلاح إمكانية النظر يف القيمة القانونية للدليل الطيب الشرعي حنو عدم إخضاعه بصفة مطلقة 

  .لسلطان االقتناع الشخصي للقاضي وإعطائه مركزا  يتصدر فيه قائمة الطرق األخرى لإلثبات

لى عاتق الطبيب الشرعي واجب أداء املهمة املنسوبة إليه ومساعدة القاضي ومتكينه من ويقع ع

الوصول إىل مستوى الفهم والتحكم يف امللف اجلنائي املطروح أمامه، حيث يسّخر الطبيب معارفه 

الطبية لفائدة اإلجراءات القانونية ويكشف عن مواضع الغموض يف حتقيق اجلرمية من خالل اخلربة 

فنية اليت يقّدمها، هذه األخرية الّيت تسّهل عملية تشخيص اجلرمية وحتديد الفعل اجلرمي ونتائجه،  ال

كما يثبت تقرير الطبيب الّشرعي وقوع اجلرمية من عدمها وظروف وقوعها، فيصبح عمل الطّبيب 

ي ومنه تظهر العالقة الوطيدة بني التحر وعمل احملقق وعمل القاضي مكملني لبعضهم البعض، 

  . اجلنائي وعمل احملققني اجلنائيني وعمل الطبيب الشرعي

ورغم األمهية اليت بلغتها األدلة الطبية الشرعية يف جمال اإلثبات اجلنائي، واليت وصلت يف بعض 

احلاالت إىل حّد احللول حمل االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي، إال أنه و من الناحية العملية و حىت 

طبية شرعية، لكنهم يف  وإن كان القضاة ال يرتّددون بل وجيتهدون يف تضمني ملفام اجلزائية بتقارير

أغلب احلاالت ال حيسنون استغالل مثل هذه التقارير وتوظيفها يف جمال اإلثبات اجلنائي و يرجع 

ذلك لعدة اعتبارات عملية يأيت على رأسها ضعف تكوين كل من القضاة و األطباء الشرعيني يف 

ورغم أمهيته وسيلة غري مستغلة  جمال القانون والطب الشرعي، وهذا ما جعل من التقرير الطيب الشرعي

يف اإلثبات اجلنائي ليس بسبب الشك، وإّمنا لعدم إملام القضاة بأبسط األجبديات اّليت متّكنهم من 
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قراءة الّتقرير الطّيب الّشرعي وكذا اإلملام ببعض أسرار هذا العلم و تقنياته املستخدمة يف جمال البحث 

باب الوفيات و تشخيص اإلصابات و اجلروح مبختلف عن الدليل، ال سيما منها ما يتعلق بأس

أنواعها وخمتلف الظواهر ذات الصلة بعلم الطب و البيولوجيا اليت متّكن القاضي من قراءة إجيابية فّعالة 

للّتقرير الطّيب الّشرعي، و مناقشته مناقشة علمية نقدية، و بالتايل إمكانية تقديره دون اإلذعان املطلق 

ميكنه من تفعيل دوره اإلجيايب يف البحث عن الدليل عن طريق خلق شراكة بينه و بني  له، األمر الذي

  .الطبيب الشرعي دون أن جيعل من هذا األخري طرفا ممتازا فيها

  :النتائج -

  :وعموما بعد مناقشة هذا املوضوع مت التوصل جلملة من النتائج أّمهها

  .يب الّشرعي بالقضاء وكيفيه اتصاله بالتحقيق القضائياليت حتدد عالقة الطبغياب النصوص القانونية  -

  .عدم وجود قانون خاص ينّظم مهنة الطب الّشرعي القضائي يف اجلزائر -

عدم وجود قنوات تواصل فعالة بني مصاحل الطب الّشرعي ومصاحل الّشرطة القضائية من جهة  -

  .على مستوى املمارسات العمليةوبينها وبني جهاز العدالة من جهة أخرى، إّال يف حدود ضّيقة 

عدم تدريس الطب الّشرعي القضائي يف كليات احلقوق حىت يتمكن قاضي املستقبل من معرفة  -

  .احلد الضروري من خبايا هذا العلم و مدى مسامهته العملية يف إظهار احلقيقة

ام الوعي خبطورة ما قد كما أّن معاهد الطب ال تقّدم املعلومات القانونية اليت جتعل الطبيب واع مت -

  .يصدر عنه من تقارير و شهادات قد تتحكم يف سري الدعوى برمتها

  :لتوصياتا -

  :ميكن اخلروج ببعض التوصيات الستكمال النقائص وسد الثّغرات املوجودة، أّمهها

  .وضع املشرّع لنصوص قانونية تنّظم مهنة الطب الّشرعي وحتّدد عالقتها بالقضاء -

  .القانونية بطرق ووسائل اتصال الطبيب الّشرعي بالدعوى القضائيةاإلحاطة  -

  .تفعيل االجتهاد  القضائي ونشر قراراته يف جمال الطب الّشرعي -

 .تزويد األطّباء الّشرعيني باإلمكانيات احلديثة ملمارسة مهامهم -

 .إعطاء الطب الّشرعي مكانته بني طرق اإلثبات األخرى -
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

  :المصادر •

  .القرآن الكرمي-

  :الكتب •

إبراهيم بلعاليات، أركان اجلرمية و طرق إثباا يف قانون العقوبات اجلزائري، أمهية اإلثبات  -1

  .اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر، دون طبعة، دون سنةاجلنائي، طرق اإلثبات اجلنائي، دار 

إبراهيم صادق اجلندي،الطب الشرعي يف التحقيقات ،أكادميية نايف للعلوم األمنية،الرياض،  -2

  .1992الطبعة األوىل، 

أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلزء الثاين، دار هومة للنشر و التوزيع،  -3

  .2006ائر، اجلز 

أمحد أبو الروس، مدحية فؤاد اخلضري، الطب الشرعي و البحث اجلنائي، دار املطبوعات  -4

  .اجلامعية، دون طبعة،دون سنة

أمحد غاي، مبادئ الطب الشرعي،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، دون طبعة،  -5

2012.  

اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات -6

  .1996الطبعة السابعة، 

 .2008أمحد حممد كنعان، املوسوعة الفقهية الطبية، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل،  -7

أسامة رمضان الغمري،اإلصابات من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مصر، دون  -8

  .2006طبعة،

أغليس بوزيد، تالزم مبدأ اإلثبات احلر باإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي، دار اهلدى للطباعة  -9

  .2010والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

  .2005أكرم نشأت، علم النفس اجلنائي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، دون طبعة،  -10

  .ن طبعة،دون سنةإلياس الصائغ، الطب الشرعي العملي،اجلزء األول،دو  -11

أمال عبد الرحيم عثمان، اخلربة يف املسائل اجلنائية،دراسة قانونية مقارنة، اإلحتاد العريب  -12

 .1964اإلشرتاكي، دار مطابع الشعب، 
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أمين حممد علي حممود حتمل،شهادة أهل اخلربة و أحكامها، دراسة فقهية مقارنة، دار احلامد  -13

  .2008األوىل،للنشر و التوزيع، الطبعة 

مجال سايس، اإلجتهاد القضائي يف مادة اجلنح و املخالفات، اجلزء األول، دار النشر كليك،  -14

  .اجلزائر

حسني عبد السالم جابر، التقرير الطيب بإصابة اين عليه و أثره يف إثبات الدعويني اجلنائية و  -15

  .1992شر، املدنية، دار الكتب القانونية، دون طبعة، دون بلد الن

حسني علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ و حقائق، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت ،  -16

  . لبنان، دون طبعة، دون سنة

حسني علي شحرور،الدليل الطيب الشرعي و مسرح اجلرمية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -17

  .2006لبنان الطبعة األوىل، 

، مبادئ علم الطب الشرعي و السموم لرجال األمن و القانون، رجاء حممد عبد املعبود -18

  .2012الرياض، الطبعة األوىل، 

  .1991زياد درويش،الطب الشرعي،مطبعة اإلحتاد، دمشق، دون طبعة، -19

شريف الطباخ، أمحد جالل، موسوعة الفقه و القضاء يف الطب الشرعي، املركز القومي  -20

  .ن طبعة،دون سنةلإلصدارات القانونية، مصر، دو 

صفاء حسن العجيلي، األمهية اجلنائية لتحديد حلظة الوفاة، دراسة مقارنة، دار احلامد للنشر  -21

  .2010والتوزيع، عمان األردن، 

عبد احلكيم فودة، سليم حسن الدمريي، الطب الشرعي و جرائم اإلعتداء على األشخاص و  -22

  األموال،

ة اجلنائية يف مسائل الطب الشرعي و أحباث التزوير و التزييف و عبد احلميد الشواريب، اخلرب  -23

  .2003البحث الفين عن اجلرمية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، دون طبعة، 

عبد الرمحان خلفي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري و النشر و التوزيع املقارن،دار  -24

  .2017بلقيس اجلزائر، الطبعة الثالثة، 

عبد العزيز سعد، اجلرائم األخالقية يف قانون العقوبات اجلزائري، دار هومة للنشر والتوزيع،  -25

  .اجلزائر، الطبعة الثانية

عبد اهللا مجيل الراشد، اخلربة و أثرها يف الدعوى اجلزائية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -26

  .1987دون طبعة، 
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الضرب و اجلرح يف ضوء الفقه و القضاء و الطب الشرعي، عديل خليل، جنح و جنايات  -27

  .املكتبة القانونية، باب اخللق، القاهرة، الطبعة األوىل

العريب شحط، نبيل صقر، اإلثبات يف املواد اجلزائية يف ضوء الفقه و اإلجتهاد، دار اهلدى،  -28

  .2006اجلزائر 

وبات، اجلرائم ضد األشخاص و األموال، عز الدين طباش، شرح القسم اخلاص من قانون العق -29

  .دار بلقيس ، اجلزائر، دون طبعة، دون سنة

علي وصفي حممد، الوجيز يف الطب العديل، البيارق و دار الشامية، األردن، الطبعة األوىل،  -30

1991.  

  .1999عمرو عيسى الفقي، ضوابط اإلثبات اجلنائي، منشأة املعارف، مصر،  -31

الواحد اجلوهري، تأسيس اإلقتناع القضائي و احملاكمة اجلنائية العادلة دار حممود كمال عبد  -32

  .1999للنشر، مصر، 

كوثر أمحد خالند، اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية، دار النفيس للنشر و اإلعالم، الطبعة  -33

  .2006األوىل، 

اجلنائي، دار غريب للطباعة و حممد شحاته ربيع، مجعة سيد يوسف و آخرون علم النفس  -34

  .النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، دون طبعة، دون سنة

حممد عبد الشايف إمساعيل، مبدأ حرية القاضي يف اإلقتناع الشخصي، دراسة حتليلية و تأصيلية  -35

  .1992مقارنة، دار املنار، مصر، 

يين و أثره يف تسبيب األحكام حممد عبد الغريب، حرية القاضي اجلنائي يف اإلقتناع اليق -36

  .1996اجلنائية، دار النشر الذهيب للطباعة، القاهرة، دون طبعة 

حممد علي سكيكر، حتقيق الدعوى اجلنائية و إثباا يف ضوء التشريع و الفقه و القضاء، دار  -37

  .2008الفكر اجلامعية، الطبعة األوىل، 

دنية و اجلنائية يف القانون املقارن، اجلزء األول، حممد حممود مصطفى، اإلثبات يف املواد امل -38

  .1977مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر 

  .2010حممود توفيق إسكندر، اخلربة القضائية، دار هومة، الطبعة األوىل، -39

حمكمة حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلثبات اجلنائي يف املواد اجلنائية يف ضوء أحكام  -40

  .1992النقض، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، مصر 
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حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  -41

1993.  

مطر حممد حيىي، مسائل اإلثبات يف القضايا املدنية، الدار اجلامعية بريوت، لبنان، دون طبعة،  -42

  .دون سنة

معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، مصطفى عبد التواب مصطفى، منشأة املعارف  -43

  .1987اإلسكندرية، دون طبعة، 

مليكة عزة ثابت بن عزة، جرمية اإلجهاض يف بني الشريعة اإلسالمية و التشريع اجلنائي  -44

  .اجلزائري، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية

لية املدنية و اجلنائية عن األخطاء الطبية،جامعة نايف للعلوم منصور عمر املعايطة،املسؤو  -45

  .2004األمنية، الرياض، الطبعة األوىل،

جنيمي مجال إثبات اجلرمية على ضوء اإلجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة و  -46

  .2006النشر و التوزيع، اجلزائر 

يف التشريع اجلزائري، دار هومة للنشر و التوزيع،  جنيمي مجال، القتل العمد و أعمال العنف -47

  .2013اجلزائر الطبعة الثانية، 

  .جنيمي مجال، جرائم العنف املاسة جبسم اإلنسان، اجلزائر -48

ياسر صايف علي، إبراهيم اجلندي، الطب الشرعي و السموميات، كليات الطب و العلوم  -49

  .2010اإلقليمي، الشرق األوسط، أكادمييا، الطبعة الثانية،الصحية، منظمة الصحة العاملية، ملكتب 

حيي شريف، حممد عبد العزيز سيف النصر، الطب الشرعي و السموم، مكتبة القاهرة احلديثة،  -50

  .مصر، دون طبعة، دون سنة

  :المذكرات والرسائل •

اجستري،كلية احلقوق أمحد بعزيز،الطب الشرعي ودوره يف اإلثبات اجلنائي، مذكرة لنيل شهادة امل -1

 .2011-2010والعلوم السياسية،جامعة أبو بكربلقايد تلمسان، 

بشقاوي منرية الطب الشرعي و دوره يف إثبات اجلرمية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، فرع  -2

  .2016-2015، 1القانون و العلوم اجلنائية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر

اخلربة الطبية الشرعية أمام القاضي اجلزائي، كلية احلقوق و العلوم السياسية خبتاوي بغداد،  -3

  .1015-2014جامعة موالي الطاهر 

  :الملتقيـــات و الدورات •
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 " :مداخلةمنإعدادالسيدبنمختارأمحدعبداللطيف،نائبعاممساعدمبجلسقضاءبومرداسبعنوان -1

،متإلقاؤهامبناسبةامللتق الوطنيحواللطبالشرعيالقضائي،املنعقدباجلزائريف "تشرحيواقعالطبالشرعيفياجلزائر

22/01/2001.  

 :مداخلةمنإعدادالسيد -2

حممدلعزيزي،النائبالعاملد¤مجلسقضاءجباية،متإلقاؤهامبناسبةامللتق الوطنيحواللطبالشرعيالقضائي،املنعقدبا

  2001/01/22.جلزائر يف

  :المحاضرات و البحوث •

- 2015سنة  24حماضرات يف الطب الشرعي، ألقيت على الطلبة القضاة، الدفعة  فتيحة مراح، -

  .،غري منشورة 2016

  :النصوص القانونية •

  :الدساتير -أ

ج  2016مارس  6املوافق  1437مجادى األول عام  01املؤرخ يف  01- 16القانون رقم  -1

  .، املتضمن التعديل الدستوري14رع

  :القوانين -ب

 20املوافق  1427ذي القعدة  29، املؤرخ 23-06القانون رقم 23- 06القانون رقم  -1

يونيو  8، املؤرخ يف 156- 66، املعدل واملتمم لألمر 84، ج ر ع 2006ديسمرب سنة 

 .،املتضمن قانون العقوبات1966

 04املوافق  1435ربيع الثاين عام  04مؤرخ يف ، 01-14القانون رقم 01-14القانون رقم  -2

 1986سفر عام  18املؤرخ يف  156-66يعدل ويتمم األمر رقم  7، ج ر ع2014فرباير 

 .املتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  08املوافق 

يتعلق  16/02/1985:هـ املوافق لـ 1405مجادى األوىل  26املؤرخ يف  05- 85:قانون رقم -3

هـ  1405ادى األوىل مج 27بتاريخ 08حبماية الصحة و ترقيتها املعدل و املتمم ج ر ع 

17/02/1985. 

  :األوامر -ج

يونيو  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155- 66األمر رقم  155- 66األمر رقم  -1

 .، املعدل واملتمم48، يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ج ر ع1966سنة 
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يونيو  8وافق امل 1386سفر عام  18، املؤرخ يف 156-66األمر رقم  156-66األمر رقم  -2

 .،املتضمن قانون العقوبات49، ج ر ع1966سنة 

يوليو سنة  3املوافق  1436شوال عام  7املؤرخ يف  02-15القانون رقم 02-15األمر رقم  -3

املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66يعدل ويتمم األمر رقم  40، ج ر ع 2015

 .زائيةمتضمن قانون اإلجراءات اجل 1966يونيو سنة  8

املتعلق  19/02/1970: هـ املوافق ل 1389ذي احلجة عام   13املؤرخ يف  20-70األمر  -4

  .2014أوت  09املؤرخ يف  08-14باحلالة املدنية املعدل و املتمم بالقانون رقم

  :المراسيم -د

 1992يوليو  06:هجري املوافق ل 1405حمرم  05مؤرخ يف  92/276:املرسوم التنفيذي رقم -

   1992يوليو  08:الصادر بتاريخ 52املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، ج ر ع 

  :المواقـــع االلكترونـــية •

حممد لعزيزي،مداخلة يف ملتقى بعنوان الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالة،جملس قضاء  -1

 :جباية،موجود على
- Http/ www.mujutice.dz/ html/ séminaire-médecineleg 

   .Htpp/droitv.blogspot.com:جماالت الطب الشرعي، متوفر على الرابط -2

متوفر  18/03/2014:مجعة كمال، دور الطب الشرعي يف الكشف عن اجلرمية، تاريخ النشر -3

  :على الرابط
- Http/ www.djamakamel.overblog.com 
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  ملخص 

ميتا، ويندرج أساسا  أويعترب الطب الشرعي علما قائما بذاته يعين بكل ما له عالقة جبسم اإلنسان حيا كان 

ضمن متطلبات اإلثبات لدى اجلهات القضائية،من خالل التشخيص الصحيح من طرف األطباء القائمني عليه من 

خالل التسخري الطيب من طرف القضاء، وبالتايل هو ملزم بتحرير شهادة أو تقرير طيب يف املسألة وتعترب بالتايل مرجع 

  .أساسي للقاضي يف تكييف الوقائع

التايل ميكن القول أن الطبيب الشرعي احمللف حلقة أساسية يف العمل القضائي من خالل خمتلف املسائل وب

مل ينسى املشرع اجلزائري  اخل، بالرغم من ذلك...باب الوفاةاليت يقوم بدراستها كحاالت الضرب واجلرح والعجز وأس

 .حرية اإلثبات يف املادة اجلنائية باقي وسائل اإلثبات خالل مراحل الدعوة العمومية إعماال مببدأ

  : المفتاحيةالكلمات 

  .التقرير الطيب ،التشخيص الطيب، القضاء، التسخرية ،لطب الشرعيا اإلثبات اجلنائي،-

Abstract 

Forensic medicine is a self-standing science, I mean, with all the 

things that are related to the body of a person who is alive or dead, and 

that are mainly within the requirements of proof in the judicial authorities, 

through the proper diagnosis by the doctors who are involved in it through 

medical treatment by the judiciary. He is therefore obliged to edit a 

certificate or medical report in the matter and is therefore considered as a 

basic reference for the judge in adapting the facts. 

The legal doctor is thus a key link in judicial work through various 

issues that he is studying, such as beatings, injuries, disability, causes of 

death, etc. however, the Algerian legislature did not forget the rest of the 

evidence during the public advocacy stages in accordance with the 

principle of freedom of evidence in the criminal article. 
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