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    وانمجرميندور انطبيب انشرعي في انكشف عن انجريمت 



 
 كلمة شكر  

 
 الذي وفقنا إلتمام ىذا العمل المتواضعبداية الشكر هلل عز وجل  
كثيرا    ني" والتي ساعداألستاذ عثماني محمد  كما أشكر األستاذة المؤطر "  

 في ميزان حسناتو يوم ال ظل إال ظلو.  اهلل  جعليا،  كرتي  ذفي إعداد م
والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن  

 م من درسني ومن لم يدرسنيباديس جامعة مستغان
وختاما أشكر كل من ساىم معي وساعدني في إنجاز ىذا العمل من بعيد أو  

 قريب ولو بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي
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جناح الذل من الرحمة و قـل ربي ارحميما كما ربياني  قـال تعالى:" واخفض ليما  

 42ية  االسراء  إالسورة                                            صغيرا"
أنا إلى من يذيب شموع عمره كي    انحني  الإلى من يواجو رياح العمر كي  

ينير لي طريقي إلى من أنحني أمام شموخو عرفـانا بجميلو إلى والدي العزيز: "  

  "الحاج

شواك و اعتصرتيا عطرا يفوح شذاىا و يعطر حدائق  األإلى من احتضنت  

إلى من أشعلت أصابعيا بدل الشموع لتنير لي دربي إلى شمس عمري   عمري

 "سعدةمل و قمر دنياي إلى أمي الغالية: " األو ينبوع الحنان و  

  دقـائي:إلى أصسنية ، ىوارية  .، محفوظ ، نصيرة   ، محمد، حاج  إلى إخوتي:  

 حبيب ، مراد ، سمير ، ياسين ، ميلود ،، حمدوش، عبد الحميد .

 أىدي ثمرة تعبي  ىؤالءإلى كل  



 انمقذمت



 انمقذمت

 أ

 

 
كمية ، والقضاء عمييا بصفة األولىمند نشأتو  اإلنسانيمجتمع الجريمة سموؾ متجدر في ال

، الراقيةلكف التقميؿ منيا و مكافحتيا ىو اليدؼ الذي تسعى إليو المجتمعات مستحيؿ، و أمر 
 ؿ ضبط المجرميف و توقيع العقاب عمييـ أو إعادة إدماجيـ في المجتمع.مف خال

بالبحث عنيـ و عف أدلة  التقديميـ إلى يد العدالة يبدأ أو إف ضبط المجرميف و 
المحيطة بالجريمة  األلغازالجنائي الذي يسعى إلى حؿ ضػػػػدىـ و ىدا ما يعرؼ بالتحقيؽ 

لقاضي الجزائي الذي مف أجؿ الوصوؿ أو معرفة الحقيقة و ىذا مف أىـ المسائؿ التي تؤرؽ ا
، و  االحتماؿعمى الظف و  الف يكوف حكمو مبنيا عمى الحـز و اليقيف يسعى دائما أ

الوصوؿ إلى ىذه الغاية يقتضي إقامة الدليؿ عمى ارتكاب الجريمة و إسنادىا إلى المتيـ مع 
 .اإلجراميةتحديد شخصية الفاعؿ و أىميتو و مدى خطورتو 

ماضية في تفصيميا و  اإلجراميةلقاضي الجزائي بحكـ أف الواقعة امف المعموـ أف 
مر الذي يتطمب منو السعي ألإثباتيا، ا ظروفيا، دور إيجابي في جمع وسائؿ إحيائيا و

 لإلثبات الكالسيكية األدلةو إذا كانت إلى اليقيف،  األقرببجدية لمبحث عف الدليؿ الجنائي 
، فإف حجيتيا لـ تعد الجنائي اإلثباتالغالبة في مجاؿ  يزاؿ يعمؿ بيا الفي المواد الجزائية 

رىا في خدمة العدالة لمبحث يمدى تسخالبحث العممي و مطمقة أماـ التطور اليائؿ لوسائؿ 
عف الدليؿ الجنائي مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة ، و نعني بذلؾ الخبرة الفنية العممية التي 

زميا الذاتية و خرى التي تالسيكية األالكال لألدلةفا خال الحاالتزميا الموضوعية في كؿ تال
 يحتمؿ إبعادىا عف الحقيقة.

جأ إلى الطبيب الشرعي لخدمة العدالة بتوفير نتائج عممية في في ىذا المجاؿ قد يمو      
 القضايا الجنائية التي عند تبينيا قد تعزز أو تنفي أدلة متوفرة مسبقا . 

في التأثير عمى القرار القضائي في المواد الجزائية و  إف لمطب الشرعي أىمية بالغة
ف ىذا العمـ أل وقائع و إقامة الدليؿيظير ذلؾ جميا عمى مستوييف و ىما التكييؼ القانوني لم
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يمـ بكؿ ما يتعمؽ بجسـ  النو، المجاالتأي الطب الشرعي واسع و متشعب الفروع و 
 و عقمو. اإلنساف
بسات كما أنو يساعد عمى توجيو التحقيقات الوجية السميمة مف حيث ظروؼ و مال 

إسناد الدليؿ  إلمكانية األدلةسيد  االعتراؼالجريمة أو مف حيث الفاعؿ إذا لـ يعد بالفعؿ 
إف الطب الشرعي يصبو دوما إلى البحث عف الحقيقة العممية و تقديميا ، لغير المعترؼ
عمى  األمفالسير في الدعوى العمومية اليادفة إلى تطبيؽ العقوبات أو تدابير  لمقضاء لينير

التي تستقر في وجداف الثابتة  الدالئؿأو  األدلةالمساىميف في ارتكاب الجريمة، بناء عمى 
 القاضي بعد أف يتفحصيا و يدؽ فييا بميزاف الحؽ و القانوف.

المادية فييا  باآلثاريمـ  النوكما أف الطب الشرعي يعتبر الشاىد الصامت لمجريمة 
إميؿ غوالير بأف  األستاذو بقع الدـ تطبيقا لممبدأ الذي قاؿ بو  األطراؼإبتداءا مف بصمات 

ما يقـو بو الطبيب الشرعي مع ماديات  المس حسي يترؾ أثرا ، إالاتصاؿ أو ت" كؿ 
 الجريمػػػػػػة و أجساميا .

الشرعييف ىـ دائما في صراع مع المجيوؿ ابتداء مف تحاليؿ الشعرة إلى  األطباءإف 
 االتياـعمى  األدلةو إقامة  الدالئؿالبصمة الجينية إلى ما ترويو ليـ الجثث مف أجؿ جمع 

 يقة الواقعية .عمى أسس الحق
إذ تبت أف  16ءا مف القرف أخد الطب الشرعي يساىـ في العمؿ القضائي إبتدا

 اصطناع العديد مف الجنود لبعض تومالحظ، و بعد  األوؿفرنسوا الطبيب العسكري 
بتعيف أطباء  األخيرىذا  لغرض تفادي المشاركة في الحروب ، حيث قاـ مراضألا

 .لفحصيـ
عند التعسؼ في الضرب بغض  األطباءلمجوء إلى رأي  األوؿأمر فرانسوا  1536و في عاـ 

 النظر عف حدوث الوفاة مف عدميا .
 ZACCHIAS اإليطاليالشرعي إلى الطبيب  –جمع كممتي الطب ليعود الفضؿ  
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 بعض أبحاثو في مجاؿ عمـ السموـ و إعطائو عند تعرضو إلى المشاكؿ البسيكولوجية و
الشرعي  أخذت تسمية الطب 18في أوائؿ القرف يات جديدة لفحص الجروح وأسبابيا، و توجي

، غيرىا مف وسائؿ النشرو  المجاالتى أف تـ تداوليا في المؤلفات و تردد في المحيط الطبي إل
 ـ الذي1771ومف مؤلفات ىذا القرف نجد " بحث عف العدالة الجنائية " لممؤلؼ جوس سنة 

كيفية معاينة الجرائـ و تصح بضرورة التقرير الطبي في طب الشرعي و تكمـ في كتابو عف ال
 .الموت المشكوؾ فييا مف أجؿ إنارة جياز العدالة بجروح و  اإلصابةحالة 
ليب ترتب عنو مف تغير في أساو ما الثقافية و السياسية و  االجتماعيةإف تطور الحياة      

ي بجياز القضاء الذي أصبح في اتصاؿ قة الطبيب الشرعالالحياة، مما أدى إلى توسع ع
مكمفة مف طرؼ  األخيرةسيما الجزائية منيا ، فإذا كانت ىذه اليومي مع الجيات القضائية 

إلى الحكـ فييا و تسميط  وصوالالمشرع بالبحث عف الجرائـ و متابعتيا و التحقيؽ فييا 
عف  وليفالمسؤ العقاب عمى مرتكبييا فإف نجاعة دورىا ىذا متوقؼ عمى نجاحيا في تحديد 

بالسعي الجاد لمبحث عف الدليؿ  الفي المجتمع و لف يتحقؽ ذلؾ إ األمفبالنظاـ و  اإلخالؿ
متابعة ، موقعو   اختالؼليذا نجد القاضي الجزائي عمى  الذي يسند بو الفعؿ لمفاعؿ .

عميو ضرورة ممحة  االعتمادبالطبيب الشرعي الذي أصبح  االستعانة، حكـ يمجأ إلى تحقيؽ
 مع تطور الجريمة و تفنف الجرميف في تنفيذىا . 

ما بيف الطب الشرعي و  بالعالقةومنيا ظير الطب الشرعي القضائي الذي ييتـ      
ييتـ بدراسة الجاني و منيا ما ىو الذي يتفرع منو عدة فروع منيا ما ىو عاـ و القضاء 

خاص بالصدمات و الكدمات و الرضوض و كذا ما يتعمؽ بالجرائـ الجنسية ضؼ إلى ذلؾ 
 الطب الشرعي الخاص بعممية التشريح الذي ييتـ بدراسة الجثث و عالمات الموت و الطب

رح التي يتركيا الجاني في مس اآلثارالشرعي الجنائي الذي يتولى دراسة و تشخيص 
 الجريمة. 
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كما نجد كذلؾ الطب الشرعي الذي يتولى دراسة التسميات وىناؾ أيضا الطب 
ف يكوف محاؿ لممساءلة حص الجاني مع تبياف مدى أىميتو أالشرعي العقمي الذي يقـو بف

، كما يوجد فرع أخر ليذا عقمية عمى الركف المعنوي لمجريمةومدى تأثير الحالة ال، الجزائية
بالجروح و الوفاة الناجمة  عالقتياالنارية و  األسمحةتص بالقذائؼ و دراسة الطب الذي يخ

 عنيا .
لمتعرؼ عمى  االنسافالذي ييتـ بدراسة و  لالنسافشرعي عف ىذا ىناؾ الطب الال فض

 اإلثباتيقتصر دور الطب الشرعي عمى مجاؿ  الو ، تحديد الجنسالجثث وتقدير السف و 
سيما في مجاؿ ال األخرى، بؿ يستعاف بو  أيضا مف طرؼ الجيات القضائية الجنائي فحسب

ميما دورا  عماؿ لمإذ تشكؿ الخبرة الطبية  االجتماعيالمنازعات الطبية و منازعات الضماف 
 اللمعدالة  مكمال عمى ىذا النحو صار الطب الشرعي مجاال الخالفات اتو في تسوية ى

مسألة في غاية  اإلثباتبو كوسيمة مف وسائؿ  ىتماـاال عنو و أصبح االستغناءيمكف 
 واإلشكالية المطروحة تتمثؿ في: ، األىمية

الى أي مدى يمكن لمطبيب الشرعي ان يمعب دورا ىاما في مكافحة الجريمة ، و ما 
 دوره في التاثير عمى االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي ؟ 

 : ىذه االشكالية التساؤالت التاليةو يتفرع عف 
بو و ما ىي  االتصالالشرعي بجياز العدالة و كيف يتم  يبقة الطبما ىي عال

و ما مكانة الطب الشرعي بين مختمف ادلة  الجنائي ؟ اإلثباتالطب الشرعي في  مجاالت
 االثبات ؟ و ما دوره عبر مختمف  مراحل سير الدعوى الجزائية؟

 المناىج التالية : فرضت طبيعة البحث و موضوعو اتباع
شرح وتحميؿ مختمؼ النصوص القانونية ذات الصمة  المنيج التحميمي :مف خالؿ

 بالموضوع.
الطب الشرعي و التدرج  حيث تطرقنا إلى التطور التاريخي لظيور المنيج التاريخي :

 .  لـ يتـ ذلؾ بشكؿ مفصؿ  رغـ انو  عتماد القضاء عمى الطبيب الشرعيالتاريخي لال
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و اعطاء وصؼ لمطبيب  لإلحاطة باإلطار المفاىيمي لمموضوع : المنيج الوصفي
 الشرعي و كذا الطب الشرعي و كيفيات اتصالو بالقضاء .

لالشارة انو تـ االعتماد في بعض الفقرات عمى مصطمحات طبية كاف اليدؼ منيا 
 خدمة البحث ال غير .

 االوؿ يـ البحث الى فصميف الفصؿو لالجابة عف االشكالية المطروحة انفا قمت بتقس
الطبيب الشرعي و القضاء مف خالؿ التطرؽ الى مفيـو الطب الشرعي ثـ  تعريؼ الطبيب 

 الشرعي و سبؿ اتصالو بمختمؼ الجيات القضائية في سبيؿ البحث عف الدليؿ الجنائي .
 و في الفصؿ الثاني دور الطبيب الشرعي في الكشؼ عف الجرائـ ، حيث  ذكرت اىـ
المجاالت التي تستدعي تدخؿ الطبيب الشرعي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ثـ توضيح 
مكانة و قيمة الطب الشرعي عبر مختمؼ مراحؿ الدعوى و مدى تاثيره عمى االقتناع 

 الشخصي لمقاضي الجنائي .
و في الخاتمة حاولت التطرؽ الى الصعوبات التي تعترض القاضي الجنائي اثناء 

الطبيب الشرعي مع تقديـ اقتراحات لذلؾ مع العمؿ عمى االكثار مف األطباء تمقيو تقرير 
 .الشرعي و ىذا لكثرة الجرائـ المرتكبة و تطور ذىنية مرتكبييا 
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 تمييد:
القضاء عمييا بصفة ، و األولىمند نشأتو  اإلنسانيلجريمة سموؾ متجدر في المجتمع ا

، و لكف التقميؿ منيا و مكافحتيا ىو اليدؼ الذي تسعى إليو المجتمعات كمية أمر مستحيؿ
 ضبط المجرميف و توقيع العقاب عمييـ أو إعادة إدماجيـ في المجتمع. ؿالالراقية، مف خ

بالبحث عنيـ وعف أدلة ضدىـ  والالعدالة يبدأ أإف ضبط المجرميف و تقديميـ إلى يد 
المحيطة بالجريمة مف أجؿ  األلغازا ما يعرؼ بالتحقيؽ الجنائي الذي يسعى إلى حؿ ذو ى

ذي يسعى ـ المسائؿ التي تؤرؽ القاضي الجزائي الىذا مف أىو  ،أو معرفة الحقيقةالوصوؿ 
الوصوؿ إلى ىذه ، و االحتماؿعمى الظف و ال اليقيف يكوف حكمو مبنيا عمى الحـز و ف دائما أ

سنادىا إلىامة الدليؿ عمى ارتكاب الجريمة و الغاية يقتضي إق المتيـ مع تحديد شخصية  ا 
 .اإلجراميةأىميتو و مدى خطورتو الفاعؿ و 

ماضية في تفصيميا و  اإلجراميةمف المعموـ أف لمقاضي الجزائي بحكـ أف الواقعة 
الذي يتطمب منو السعي  األمرظروفيا، دور إيجابي في جمع وسائؿ إحيائيا و إثباتيا، 

 إلى اليقيف. األقرببجدية لمبحث عف الدليؿ الجنائي 
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 المبحث األول: مينة الطب الشرعي 
الشرعي أو ما يطمؽ عميو في بعض البمداف بالطب العدلي أو الطب إف الطب 

 األفرع، ىو أحد ى الصمة التي تربط ما بيف الطب والقانوف والعدالةإشارة إل القضائي
 األدلةالذي يعتمد عمى العمـ بالمعرفة الفنية في تقديـ  و ،في الطب الحديثالتخصصية 

 مساعدة رجاؿ القضاء.ية شرعية لمعاونة و سة بتقارير طبالمادية المحسوسة و المممو 
 المطمب األول: مفيوم الطب الشرعي 

يشكؿ الطب الشرعي أحد المياديف المعرفية والفروع العممية المشتركة بيف كؿ مف 
الطبيب ورجؿ القانوف، والطبيب المرشح أو المكمؼ قضائيا إلنارة العدالة في بعض األمور 

ية ال بد أف يكوف ممما بشيء مف المعارؼ القانونية حتى تيسر التقنية والمسائؿ الفنية العمم
لو فيـ الغاية المتوخاة مف ذلؾ التكميؼ، وتظير مينة الطب الشرعي في أنيا مينة مساعدة 

 لمقضاء.
 الفرع األول: تعريف الطب الشرعي 

 الطب الشرعي لغة أوال: 
بالشيء وميارة فيو، طب:" الطاء والباء أصالف صحيحاف، أحدىما يدؿ عمى عمـ 

واألخر عمى امتداد في الشيء واستطالة، فاألوؿ الطب ىو العمـ بالشيء، يقاؿ: رجؿ طب 
وطبيب أي عالـ حادؽ، ويقاؿ : فحؿ طب أي ماىر بالقراع، وسمي السحر: الطب يقاؿ: 

 1مطبوب أي مسحور".
طبيبا ولقد الطب:" عالج الجسـ والنفس، رجؿ طب و طبيب: عالـ بالطب تقوؿ: ما كنت 

طبيت بالكسر، والمتطبب الذي يتعاطى عمـ الطب والطب وجمع القميؿ: أطبة والكثير : 
 أطباء".

 2، أقامو القانوف، مطابؽ لمقاعدة.LEGITIMEشرعي: صفة عف الالتينية 

                                                 
 .301، ص 1993: جندي عبد المالؾ، الموسوعة الجنائية، مكتبة العمـ لمجميع، الجزء األوؿ، مصر،  1
 .302: جندي عبد المالؾ، الموسوعة الجنائية، المرجع السابؽ، ص 2
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 ثانيا: الطب الشرعي اصطالحا
يتكوف مصطمح الطب الشرعي مف كممتيف طب وشرعي، فالطب مجالو كؿ ما يعمؽ 
بصحة اإلنساف، وجسمو وحياتو حيا أو ميتا، أما الشرعي فمجالو الفصؿ بيف متنازعيف 

ثبات الحقوؽ بيدؼ الوصوؿ إلى حقيقة وتحقيؽ العدالة مف خالليا.  وا 
ىناؾ مف يعرؼ المصطمح األوؿ بكؿ ما ىو طبي و عممي، أما شرعي فيو الشرعية 

 أتى بيا بعض المؤلفيف: بمفيـو القوانيف واألنظمة، ومف بيف التعاريؼ التي
يعرؼ الطب الشرعي عمى أنو:" عمـ مف العمـو المساعدة لعمـ اإلجراـ الذي ييتـ 
بتسبيب الجريمة عف طريؽ العمـو اإلنسانية، وىو إذا يربط بيف السمطات اإلجرامية لدعوى 

 1الجنائية، وعمـ الطب الشرعي".
ة مواضيع طبية، حيث يدخؿ في ويعرؼ أيضا عمى أنو:" أحد العمـو الذي يتناوليا عد

أقساـ الطب األخرى، إذ يبحث في المسائؿ التي تعرض عمى الطبيب الشرعي مف قبؿ 
 القضاء واألمف".

ومف جية أخرى يعرؼ بأنو:" فرع مف فروع الطب الخاص بإيضاح المسائؿ الطبية 
 التي تنظر أماـ رجاؿ القانوف".

 –العدالة  –ذي يسمح بتطبيؽ القانوف وفي بعض المؤلفات يعرؼ عمى أنو:" العمـ ال
الحب المعارؼ الطبية، ويخضع لمنصوص القانونية التي يحكميا و ىي قانوف العقوبات، 

 2أخالقيات المينة، قانوف الصحة".
ويعرؼ أيضا بأنو:" فرع مف فروع الطب أي اختصاص طبي يمارسو الطبيب 

ة القضاء الجنائي أو المدني في عاينات لمساعدالشرعي المكمؼ بإجراء إعماؿ خبرة أو م
 ".مجاؿ البحث عف الحقيقة

                                                 
 .303: المرجع نفسو، ص  1
 .1999: حسيف عمي شحرور ، الطب الشرعي مبادئ و حقائؽ، بيروت ، لبناف ،  2
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كما عرفت البروفيسور فتيحة مراح مينة الطب الشرعي بأنو:" استعماؿ المعارؼ 
الطبية و البيولوجية عند تطبيؽ القوانيف المنظمة لحقوؽ و واجبات األشخاص المذيف 

الفنية و دوره في البحث عف يعيشوف في مجتمع و جاء في كتاب" الطب الشرعي و أدلتو 
الجريمة" لممستشار عبد الحميد المنشاوي، أف الطب الشرعي فرع مف فروع الطب، يختص 
بإيضاح المسائؿ الطبية التي تنظر أماـ رجاؿ القضاء، فالطب الشرعي إذف يعمؿ عمى 

عميو  دراسة العالقة التي يمكف أف توجد بيف الوقائع الطبية و النصوص القانونية، و يطمؽ
عدة تسميات في المغة العربية كالطب القضائي و الطب الجنائي و الطب العدلي، و كذلؾ 

 في المغات األجنبية، حيث نجد ليذا التخصص عدة تسميات.
ىو شخص تابع لمنظمة طبية ُمدرب عمى الطب والتحقؽ في  والطبيب الشرعي

ة، إلجراء فحوصات الوفاة الوفيات واإلصابات التي تحدث في ظروؼ غير عادية أو مشبوى
، وال يمكف ألي شخص ممارسة الطب الشرعي بؿ ىناؾ شروط لممارسة أو لبدء التحقيقات

مينة الطب الشرعي تتمثؿ في أف يكوف متحصؿ عمى شيادة في الميداف ومحمؼ والعديد 
 1مف الشروط التي يتوجب توفرىا في الشخص حتى يماؤس مينة الطب الشرعي.

 االت الطب الشرعي الفرع الثاني:مج
في القديـ " طب األموات"، لكوف جزء مف نشاطاتو يتمثؿ أطمؽ عمى الطب الشرعي 

في معاينة الوفاة، و تشريح الجثث، و ربما ىذا ىو ما يميزه عف التخصصات الطبية األخرى 
 و التي يبقى ىدفيا األوؿ و األخير ىو العالج أو الوقاية مف األمراض.

عي بطب األموات، ال يعبر ال عف القيمة الحقيقية و ال عف ولكف وصؼ الطب الشر 
مكانة الطب الشرعي في المنظومة الصحية مف جية أخرى، و في حياة األفراد ألف الطب 
الشرعي توسعت مجاالت تدخمو بسبب التطورات العممية و ما كاف ليا مف أثر عمى الدليؿ 

                                                 
: عبد الحكيـ فودة ، سالـ حسف الدميري , الطب الشرعي و جرائـ االعتداء عمى األشخاص و األمواؿ , المطبوعات  1

 .71، ص1996الجامعية، ص
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مف تطور لمفيـو حقوؽ اإلنساف و الشرعية  العممي، باإلضافة إلى ما عرفتو الساحة القانونية
 في خدمة العدالة و حماية حقوؽ الضحية.

يمارس الطبيب الشرعي مينتو فيقـو بعدة نشاطات في أطر قانونية محددة، وىذا 
حسب المجاالت التي تتنوع بتنوع المشاكؿ المتعمقة بالطب الشرعي، فيتدخؿ الطبيب الشرعي 

 1قضائي.في إطار اجتماعي ميني أو 
 أوال: الطب الشرعي السريري

يختص ىذا القسـ بالمسائؿ الطبية ذات البعد الشرعي أو القانوني خاص باألشخاص 
 2األحياء، ويضـ:

  قضايا االعتداءات الجنسية، ويدخؿ ضمف الطب الشرعي الجنسي، وىذا ما سنقـو
 بشرحو في مجاالت أخرى لمطب الشرعي 

 لعجز لدى المصاب، و في حاؿ االعتداءات قضايا تحديد اإلصابات و نسبة ا
الجسدية، سواء كانت جنائية أي عمدية أو غير عمدية أي ناتجة عف خطأ، وذلؾ 

 لمعرفة نسبة التعويضات
  تقدير الصالحية العقمية لمفرد، و ىذا يدخؿ في نوع خاص مف الطب الشرعي يدعى

 3بالطب الشرعي العقمي.

 ثانيا: الطب الشرعي المرضي 
 كؿ حاالت الوفيات غير الطبيعية منيا:ويدرس 

  الوفيات نتيجة لمعنؼ مثؿ: الحوادث المشتبو فييا، كاالنتحار أو القتؿ نتيجة اإلصابة 
  الوفيات الناشئة عف التسمـ أو المخدرات أو الكحوليات 

                                                 
،القاىرة،  2005رعي و دوره في البحث عف الجريمة، دار الفكر العربي .طبعة : عبد الحميد المنشاوي ، الطب الش 1

 .66مصر، ص 
،  2006: حسيف عمي شحرور، الدليؿ الطبي الشرعي و مسرح الجريمة، منشورات الحمبي الحقوقية ، الطبعة األولى 2

 .45بيروت ، لبناف، ص
 .46ة، المرجع السابؽ، ص: حسيف عمي شحرور، الدليؿ الطبي الشرعي و مسرح الجريم 3
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  الوفيات بسبب الممارسات الطبية، مثؿ: الوفاة بعد االجياض أو أثناء العممية
 اإلجرائية 

 يات المفاجئة الوف 
  الوفيات في السجوف 

إذا الطب الشرعي المرضي ىنا يختص بتحديد سبب الوفاة مف خالؿ فحص وتشريح 
 1الجثة، وتحديد نوع الوفاة أىي طبيعية أـ غير طبيعية.

 ثالثا: مجاالت أخرى لمطب الشرعي 
 / الطب الشرعي الوظيفي: 1

الطبيب الشرعي ووظيفتو )تنظيـ ييتـ الطب الشرعي الوظيفي بالعالقة ما بيف 
 2الوظيفة، الممارسة غير الشرعية لموظيفة، أخالقيات المينة(.

  الطب الشرعي االجتماعي:/ 2
ييتـ الطب الشرعي االجتماعي بالعالقة ما بيف الطب الشرعي والقوانيف االجتماعية )طب 

 اض المينية.العمؿ، الضماف االجتماعي(، ويتمثؿ في النزاعات التي تتعمؽ باألمر 
ىو العمـ الذي ييتـ بالعالقة ما بيف الطب الشرعي والقضاء،  / الطب الشرعي القضائي:3

 3ويتفرع إلى :
: يدرس الجاني مف حيث تركيبتو العضوية والنفسية الكتشاؼ الطب الشرعي العام . أ

 كوامف الجريمة.
: يدرس الجروح، الحروؽ الطب الشرعي الخاص بالصدمات والرضوض . ب

 قات.واالختنا

                                                 
: شريؼ الطباخ ، الدكتور أحمد جالؿ ،موسوعة الفقو و القضاء في الطب الشرعي ، الجزء األوؿ ، المركز القومي  1

 .131لإلصدارات القانونية ، بدوف سنة ف مصر، ص
 .52: عمرو عيسى الفاقي , ضوابط اإلثبات الجنائي , منشآت المعارؼ مصر بدوف سنة، ص  2
 المرجع نفسو، نفس الصفحة.:  3
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: يدرس جرائـ ىتؾ العرض، األفعاؿ المخمة بالحياء، الطب الشرعي الجنسي . ت
 االجياض، قتؿ األطفاؿ حديثي العيد بالوالدة.

: ييتـ بتشخيص اآلثار التي يتركيا الجاني في مسرح الطب الشرعي الجنائي . ث
 1الجريمة 

 : يدرس الجثة وعالمات الموت الطب الشرعي الخاص . ج
، وىو  يتولى دراسة التسممات:الطب الشرعي الذي  . ح ويدعى أيضا بعمـ السمـو

 العمـ الذي يتناوؿ الموضوعات المتعمقة بالسمـو والبحث عف أثارىا في الجسـ.
يبحث ويشخص االختالالت العصبية والعقمية، إذ أف  الطب الشرعي العقمي: . خ

المسئولية  البحث الحالة العقمية والنفسية لممتيـ أصبح إجراء الزما وأساسيا لتقدير
الجنائية، ودرجة خطورة المتيـ ألف الجنوف و األمراض النفسية التي تأخذ حكمو 
في المسئولية الجنائية يفسد إرادة الشخص و اختياره، و مف خالؿ دراسة الطب 
الشرعي لمحالة العقمية لمشخص يمكف معرفة مدى تمتع المتيـ بالقوة العقمية، و 

 2ير التي ينطؽ بيا القاضي ضده.بالتالي عف العقوبة أو التداب

 المطمب الثاني:الطبيب الشرعي 
( سنوات 07درس لمدة سبع ) عامطبيب  الطبيب الشرعي في نظر العدالة، ىو

صؿ عمى شيادة الدراسة و ح ( سنوات تخصص في الطب الشرعي04إضافة عمى أربع )
رأيو  مكمؼ بإعطائالمتخصصة بعد إجراء امتحاف عمى مستوى الوطف ، فيو بذلؾ خبير 

حوؿ مسائؿ ذات طابع طبي تخص الفرد الضحية سواء كاف حيا أو ميتا، وكذلؾ الفرد 
الميتـ مف حيث نفسيتو و سالمة عقمو، أما في نظر الييئة الطبية فالطبيب الشرعي ىو 
المستشار القانوني الذي يفيدىا مف خالؿ معرفتو لمقانوف الطبي و تجربتو بمعمومات حوؿ 

                                                 
 .86، ص1999: عوض عبد التواب ، الطب الشرعي و التحقيؽ و األدلة الجنائية ، منشاة المعارؼ، مصر،  1
 .87: عوض عبد التواب ، الطب الشرعي و التحقيؽ و األدلة الجنائية، المرجع السابؽ، ص 2
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قات القانونية في الممارسة الطبية، كما يمدىا برأيو حوؿ الجوانب القانونية لمشكؿ التطبي
 طبي.

 
 

 الفرع األول:حقوق والتزامات الطبيب الشرعي 
 أوال: حقوق الطبيب الشرعي 

المحدد لشروط 1 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95حدد المرسـو التنفيذي رقـ 
 القضائييف وكيفياتو، كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ.التسجيؿ في قوائـ الخبراء 

 األتعاب: .1
 األتعاب التي يتقاضاىا الخبير القضائي:  . أ

يتقاضي الخبير القضائي مكافأة عف خدمتو، إذ يحدد مقدار ىذه المكافأة القاضي الذي 
الخزينة النفقات التي يتقاضاىا الخبير القضائي تتحمميا  تحت رقابة النائب العاـ، و عينو و

يمضي لقبض  يكتب أسفميا لممخالصة و عمى الخبير أف يضع مذكرة بنفقاتو، و العمومية، و
 ترفع النيابة العامة التي تقدـ التماسيا و أجوره تودع المذكرة لدى أمانة ضبط المحكمة، و

يتقاضى كؿ  تعيد المذكرة إلى القاضي الذي ندب الخبير الطبي الشرعي لتحديد أجرتو، و
شرعي مطموب أو مكمؼ بصفة قانونية تعويضات معيف حسب ما نصت عميو المادة  طبيب
المحدد تعريفات  1995،2سبتمبر  30المؤرخ في  294-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  19

 كيفيات دفعيا. بعض المصاريؼ الناتجة عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية و

                                                 
المحدد لشروط التسجيؿ في قوائـ الخبراء القضائييف 1 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95المرسـو التنفيذي رقـ  : 1

 وكيفياتو.
المحدد تعريفات بعض المصاريؼ  1995سبتمبر  30المؤرخ في  294-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  19المادة  :2

 عيا.الناتجة عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية وكيفيات دف
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المنازعات الطبية لمضمان األتعاب التي يتقاضاىا األطباء الخبراء في مجال  . ب
 االجتماعي:

عمى بعض النصوص  364-11نص المشرع الجزائري في المرسـو التنفيذي رقـ 
القانونية تشرح األتعاب التي يتقاضاىا األطباء الخبراء في مجاؿ المنازعات الطبية لمضماف 

مف نفس المرسـو أف الطبيب الخبير يتقاضى  241االجتماعي: بيف لنا المشرع في المادة 
يوما ابتداءا  30أتعابو حسب التشريع والتنظيـ وتدفعيا لو ىيئة الضماف االجتماعي في أجؿ 

 مف تاريخ استالـ تقرير الخبرة.
قد حدد لنا المشرع ما يمتـز بو الطبيب الخبير لكف وضع استثناء 2 25أما بالنسبة لممادة 
لطبيب الشرعي الخبير بعدـ الطمب أتعاب أخرى مف المؤمف لو عمى ذلؾ، إذ يمتـز ا

اجتماعيا باستثناء األتعاب المترتبة عمى الفحوصات التكميمية المحتممة التي يقـو بيا في 
 إطار ميمتو كخبير.

وقد حدد أيضا التعويضات التي يتقاضاىا الطبيب الخبير، و ىذا جاءت بو نص المادة 
اضى زيادة عمى ذلؾ تعويضات كيمومترية تدفعيا لو ىيئة الضماف ، فالطبيب الخبير يتق326

يابا بيف مكاف نشاطو  10.5االجتماعي عمى أساس  دج لمكيمومتر بالنسبة لممسافة ذىابا وا 
ومسكف المؤمف لو اجتماعيا عندما تتطمب حالتو الصحية االنتقاؿ لمنزلو إلجراء خبرة، 

شراؼ النيابة العامة، ومف ثـ فإف فضباط الشرطة القضائية يمارسوف مياميـ ت حت سمطة وا 
 أمر بإجراء خبرة طبية يكوف بموافقة وتأشيرة مف وكيؿ الجميورية.

 الترقية:  . ت

                                                 
المحدد تعريفات بعض المصاريؼ الناتجة  1995سبتمبر  30المؤرخ في  294-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  24:المادة 1

 عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية وكيفيات دفعيا.
المحدد تعريفات بعض المصاريؼ الناتجة  1995سبتمبر  30المؤرخ في  294-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  25:المادة 2

 عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية وكيفيات دفعيا.
المحدد تعريفات بعض المصاريؼ  1995سبتمبر  30المؤرخ في  294-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  26: المادة 3

 الناتجة عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية وكيفيات دفعيا.
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تكوف الترقية في وظائؼ الخبرة عمى أساس األىمية مع مراعاة األقدمية، و تجري 
ائب العاـ الحماية الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء مف واقع أعماليـ وممفاتيـ، و يوفر الن

 1والمساعدة الالزمتيف لمخبير الطبي الشرعي ألداء الميمة التي أسندتيا إليو الجية القضائية.
 

 ثانيا: التزامات الطبيب الشرعي 
تنقسـ ىذه االلتزامات إلى نوعيف: التزاـ الطبيب نحو المريض مف جية و التزامو نحو 

 مينتو مف جية أخرى
 واجباتو نحو المريض:  .1

 جب عمى الطبيب مراعاة :ي
 عدـ المغاالة في تقدير أتعابو و أف يقدر حالة المريض المالية واالجتماعية  . أ

 ال يجوز لمطبيب في الحاالت العاجمة االعتذار لممريض بعدـ عالجو  . ب
عمى الطبيب الشرعي المحافظة عمى سر المريض و لو لـ يطمب ذلؾ منو، و ال  . ت

عرفيا أثناء فحصو لو ىذا كأصؿ عاـ، أما ما  يفشي أي سر مف أسرار المريض التي
 2يستثنى عمى ىذا األصؿ أف الطبيب يمكنو إفشاء سر المريض في الحاالت التالية:

إذا رأى في ذلؾ مصمحة لممريض و ال يستطيع ىذا األخير العناية بنفسو مثؿ  
 حالة الغيبوبة 

 إذا طمبت المحكمة و جيات التحقيؽ نتائج فحص حالة المريض ذلؾ  
 إذا طمب المريض ذلؾ و تكوف الموافقة كتابيا  
 إذا اكتشؼ الطبيب مرضا معديا في المريض ال بد ىنا مف إبالغ السمطات  

                                                 
 .209، ص2009أماؿ عبد الرزاؽ مشالي، الوجيز في الطب الشرعي، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر،  : 1
السيد عبد الوىاب عرفة، الوسيط في المسئولية الجنائية والمدنية لمطبيب والصيدلي، دار المطبوعات الجامعية،  : 2

 .92، ص2006
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ال يجوز لمطبيب إجراء الفحص الطبي لممريض دوف موافقتو أي المتضرر أو مف  . د
القاصر ينوبو وليو، ويزاوؿ الطبيب عممو ىنا بعد موافقة مف ينوبو قانونا مثؿ: 

 المريض و مف ينوبو قانونا إال في دواعي إنقاذ الحياة.
يجب عمى الطبيب إبالغ الجيات المختصة عف اإلصابات و الحوادث ذات  . ذ

 الشبية الجنائية، مثؿ حالة إلصابة بأعيرة نارية أو جروح 
ياض، إال لدواعي طبية تيدد صحة األـ، وىذا ال يجوز لمطبيب إجراء عممية االج . ر

 1مف قانوف العقوبات  310ما نصت عميو المادة 
ال يجوز لمطبيب استغالؿ صمتو بالمريض وعائمتو ألغراض تتنافى مع كرامة  . ز

 المينة.
 واجبات الطبيب نحو المينة:  .2
 سر المينة:  . أ
  يجب عمى الخبير أف يحمؼ اليميف قبؿ البدء بمباشرة عممو 
  عمى الطبيب أف يراعي الدقة في جميع تصرفاتو و أف يحافظ عمى كرامتو يجب

 وكرامة المينة 
  عمى الطبيب الشرعي أف يحدد تقريرا طبيا في مجاؿ تخصصو وفيما توصؿ إليو مف

خالؿ فحصو الشخصي لممتضرر )المجني عميو(، و في ىذا الصدد نصت المادتيف 
مذكور سابقا عمى بعض الواجبات ال 3102-95مف المرسوـ التنفيذي  13و  12

 التي تخص سر مينة الخبير القضائي أو الطبيب الشرعي: 

                                                 
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف العقوبات. 1966/06/08 المؤرخ في 66-156مف األمر  310:المادة  1
المحدد لشروط التسجيؿ في قوائـ  1995/12/30المؤرخ في  95-310مف لمرسـو التنفيذي رقـ : 13و  12: المادتيف  2

 الخبراء القضائييف و كيفياتو كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ.
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  يكوف الخبير القضائي مسئوال عف الدراسات و األعماؿ التي ينجزىا و يمنع عميو أف
يكمؼ غيره بالمينة التي أسندت إليو، و يتعيف عميو الحفاظ عمى السر الذي اطمع 

 عميو 
 ي الحفاظ عمى جميع الوثائؽ التي سممت لو بمناسبة تأدية يجب عمى الطبيب الشرع

ميمتو، و يتعيف عميو في كؿ األحواؿ أف يمحقيا بتقرير الخبرة، و يرسمو إلى الجية 
المتخصصة سواء القضائية أو جية الضماف االجتماعي في مجاؿ النزاعات الطبية 

ة أو كاذبا تقوـ في العمؿ، و في حاؿ إبداء الطبيب الشرعي رأي مخالؼ لمحقيق
مف قانوف العقوبات، و في  1238مسئوليتو و يتعرض لمعقوبات الواردة في المادة 

مف  27حاؿ تقصير شطب مف قائمة األطباء الخبراء، وىذا ما نصت عميو المادة 
 .364-11المرسـو التنفيذي 

  يتعيف عمى الطبيب الشرعي اإلجابة بصراحة عمى األسئمة المطروحة في إجراءات
 لخبرة المعيودة لو، و ال يمكف بأي حاؿ أف يتجاوز موضوع المينة المحددة لو.ا
  عمى األطباء الخبراء تأدية ميمتيـ تحت سمطة القاضي الذي عينيـ و تحت رقابة

يداعو لدى أمانة  النائب العاـ، و عند انتيائيـ مف مياميـ عمييـ تحرير تقرير وا 
الفقرة  148ميؼ، ىذا حسب نص المادة ضبط المحكمة في اآلجاؿ المحددة في التك

 2الثالثة مف قانوف اإلجراءات الجزائية.
  يجب عمى الطبيب الشرعي المثوؿ أماـ المحكمة عند استدعائو لإلدالء بمالحظاتو

حضوريا، كما في حاالت الجنايات، بحيث يمكف لمحكمة الجنايات طمب المثوؿ 
اقشة أعماليـ الفنية بحضور جميع الخبراء كالطبيب الشرعي في جمسة الحكـ قصد من

                                                 
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف العقوبات. 1966/06/08المؤرخ في  66-156مف األمر  238: المادة  1
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.  1966/06/08المؤرخ في  66- 155مف األمر  148: المادة  2
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األطراؼ، و ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في حاؿ رفضيا إنو يتعرض لممتابعة 
 1القضائية.

 الفرع الثاني:ميام الطبيب الشرعي ومسئولياتو 
 أوال: ميام الطبيب الشرعي 

( سنوات 07الشرعي ىو طبيب مختص في الطب الشرعي، درس لمدة سبع )الطبيب 
( سنوات تخصص في الطب الشرعي ليستفاد مف خبرتو الواسعة في 04عمى أربع ) إضافة

إحقاؽ الحؽ وتوضيح األمور الغامضة أماـ لعدالة، ويحصؿ عمى شيادة الدراسة 
المتخصصة بعد إجراء امتحاف عمى مستوى الوطف، وىناؾ برنامج خاص لمدراسة في ىذا 

 التخصص:
 ئية لمدة سنة الطب الشرعي القضائي و العمـو الجنا 
  تعويض األضرار الجسمانية مدة ستة أشير 
  قانوف الطب وأخالقيات مينة الطب مدة ستة أشير 
  الطب العقمي ستة أشير 
  الطب الشرعي التسممي ستة أشير 
  عمـ األمراض ستة أشير 
 2طب السجوف أو الطب داخؿ المؤسسات العقابية ستة أشير  

حسب البرنامج المخصص لذلؾ، و نيميـ شيادة  بعد إكماؿ األطباء الشرعييف داستيـ
الدراسات المتخصصة يوزعوف عمى المستشفيات أو المراكز االستشفائية الجامعية، حسب 

 3ترتيبيـ و ىذا لتأدية مياميـ المتمثمة في:

                                                 
 70: براجع مختار ، طبيب شرعي ، العالقة بيف الطب الشرعي ، القضاء و الضبطية القضائية، مجمة الشرطة ، العدد  1

 .11. الجزائر، ص2003، وحدة الطباعة بالرويبة ، ديسمبر 
 .12: براجع مختار ، طبيب شرعي، المرجع السابؽ، ص 2
 .13: براجع مختار ، طبيب شرعي، المرجع السابؽ، ص 3
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  معاينة مكاف الجريمة و فحص األشياء المادية الموجودة بمكاف وقوع الجريمة أو التي
 ؿ: الدـ، المني، الشعر و غيرىا، وتسمى بالبقع الحيويةتـ العثور عمييا مث

 . 1فحص جميع المضبوطات مف آالت نارية و مقذوفات و غيرىا 

صابة إلإجراء الفحوصات الطبية عمى المصابيف في قضايا الجنح والجنايات، بياف ل
 بالتالي فعمى الطبيب الشرعي القياـ بيذه الفحوصات ا ويتاريخ سببيا، و صفتيا و و

 تحرير شيادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قاـ بو  أمانة و بصدؽ و
  فحص المعتدى عميو جنسيا مثؿ: حالة ىتؾ العرض بالنسبة لإلناث، و حالة المواط

 بالنسبة لمذكور
  فحص الضحية تشريح جثة لتحديد سبب الوفاة، و كيفية حدوثيا، و لمعرفة مدى

استخراج الجثة المشتبو في وفاتيا  الجثة، وعالقة الوفاة باإلصابات الموجودة عمى 
 بعد دفنيا إلعادة تشريحيا وفحصيا 

  تقدير السف في األحواؿ التي يتطمبيا القانوف أو ما تقتضيو مصمحة مثؿ: تقدير سف
 المتيميف األحداث أو المجني عمييـ في قضايا اإلصابات واألضرار 

 :حيث يقـو الطبيب الشرعي بتحديد  فحص المتيـ لتقدير درجة المسئولية أثناء الفعؿ
الحالة العقمية العصبية لممتيـ، و ذلؾ بفحصو و معرفة مدى سالمة قواه العقمية و 
منو يمكف أف يستفيد مف اإلعفاء مف العقوبة بمقتضى نصوص قانوف العقوبات، و 
بما أف القاضي ليس مختصا في معرفة ما إذا كاف المتيـ سميما عقميا أو ال فيمجأ 

 2الطبيب الشرعي لينيره في اتخاذ قراره و تطبيؽ القانوف. إلى

                                                 
: محمد لعزيزي،نائب عاـ ، الطب الشرعي و دوره في إصالح العدالة ، مجمة الطالب القاضي ،مدرسة العميا  1

 .38، ص2005الجزائر، لمقضاء،
 .39: محمد لعزيزي، نائب عاـ ، الطب الشرعي و دوره في إصالح العدالة، المرجع السابؽ، ص 2
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و في كؿ حالة مف الحاالت التي تعرض عمى الطبيب الشرعي عند انتياء الميمة 
 1المخولة لو يبدي رأيو في تقرير طبي شرعي.

 ثانيا: مسئوليات الطبيب الشرعي 
يتمثؿ الخطأ الطبي في الخروج عمى األصوؿ الفنية و المينية ومخالفة قواعد العمـ و    

المينة، و القاضي سبب عدـ إلمامو بالمعرفة الطبية ال يستطيع أف يتصدى مباشرة   
لمناقشة مثؿ ىذه المسائؿ وتقدير خطأ الطبيب الشرعي أو تعمده في ارتكاب الفعؿ،     و 

مؿ الذي يمارسو الطبيب الشرعي ال بد أف يمتـز ببذؿ عناية       و بناء عمى طبيعة الع
تتمثؿ ىذه األخيرة في اليقظة و بذؿ المجيود الصادؽ بما يتفؽ مع األصوؿ العممية احتراـ 
القواعد و األنظمة المنظمة لمينة الطب، و اف إخالؿ الطبيب بميامو يترتب عنو مسؤولية، 

 يبية أو جزائية.و أيا كانت سواء مدنية أو تأد
 المسئولية المدنية لمطبيب:  .1

يعتبر أساس المسؤولية المدنية لمطبيب في الخطأ الذي يرتكبو بحؽ المريض أي 
االعتداء عميو، إذ أف األفعاؿ التي تصدر مف الطبيب ليست محصورة و تقـو ىنا المسؤولية 

ا يمكف القوؿ أف ىذه المدنية إذا خالؼ الطبيب الشرعي إحدى قواعد القانوف المدني، إذ
المسؤولية ىي أىمية اإلنساف لتحمؿ التعويضات المترتبة عف الضرر الذي ألحقو الطبيب 
 بغير المريض نتيجة إخاللو بالتزاـ قانوني أو عقدي وتنقسـ المسؤولية المدنية لمطبيب إلى: 

  ولية العقدية أو التقصيرية: المسؤ 
ا تـ التعاقد عميو أي أف العالقة عمى الطبيب أف يقوـ بفحص المريض وفقا لم 

القائمة بيف الطبيب و المريض تشكؿ حسب أحداث المبادئ التي أقرىا االجتياد 
الفرنسي عقدا، فإذا أخؿ بما ورد في العقد أو قاـ بمعالجة المريض دوف رضاه، 

 تقـو المسؤولية العقدية.

                                                 
 .69، ص2008، 16: خماؿ وفاء، الخبرة الطبية في المجاؿ الجزائي ، مذكرة التخرج ، المدرسة العميا لمقضاء ، الدفعة  1
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ف ال تقـو إال إذا لـ أما بالنسبة لممسؤولية التقصيرية و وفقا لما نص عميو القانو  
يبذؿ الطبيب عناية المطموبة بذؿ جيد صادؽ يقظ مع األصوؿ المستقرة في عالـ 
الطب الشرعي، و بالتالي يسأؿ مسؤولية تقصيرية عف اإلىماؿ و الرعونة و عدـ 

 .مراعاة القوانيف و الموائح

-02مواد التالية والمسؤولية المدنية قد تكوف بالتبعية لمدعوى الجزائية، و ذلؾ طبقا لم
مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، و قد يكوف المطالبة بالتعويض بدعوى  03-293

مف القانوف المدني:" كؿ فعؿ أيا كاف  1124مدنية مستقمة أماـ القسـ المدني طبقا لممادة 
 يرتكبو الشخص بخطئو، و يسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض".

 ولية التأديبية لمطبيب نيا: المسؤ ثا
يتعرض الطبيب لممسؤولية التأديبية بوصفو موظفا عاما، إذ يجوز لمجية لحكومية أو 
الجية إلدارية التابع ليا أو لنقابة األطباء أف توقع عميو الجزاء التأديبي أي أف يسأؿ تأديبيا، 

دة عامة القانوف اإلداري، إذا حاؿ مخالفتو لمقتضيات وظيفتو أو مينتو و التي يحكميا كقاع
الطبيب الخبير ليس مسئوال فقط أماـ الجية القضائية عما يرتكبو مف مخالفة داخؿ العمؿ بؿ 

 مسؤوال حتى عما يرتكبو خارج وظيفتو فينعكس عمييا.
 ولية الجزائية لمطبيب ثالثا : المسؤ 

اب الطبيب إف أساس المسؤولية الجزائية االعتداء عمى حؽ المجتمع، أي بارتك
لجريمة معينة معاقب عمييا قانونا، إذا المسؤولية الجزائية ىي أىمية اإلنساف العاقؿ الواعي 
ألف يتحمؿ الجزاء العقابي نتيجة اقترافو لمجريمة، إذا المسؤولية تنشأ إذا توافر جميع أركاف 

 2الجريمة.
 و مف ضمف ما يعاقب عميو القانوف:

                                                 
 ، المتضمف القانوف المدني الجزائري.2007ماي 13المؤرخ في  07-05لقانوف رقـ امف  124: المادة  1
 .70: خماؿ وفاء، الخبرة الطبية في المجاؿ الجزائي، المرجع السابؽ، ص 2
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  210تسخير السمطات العمومية وفقا لنص المادة عمى الطبيب االمتثاؿ لتكميؼ و 
المتضمف قانوف حماية الصحة و  05-85المعدؿ لمقانوف  17-92مف القانوف رقـ 

 1ترقيتيا
  و في حاؿ ما إذا لـ يتحمى الطبيب الشرعي الصدؽ واألمانة و مباشرة مأموريتو بكؿ

 إخالص يعاقب وفؽ ما  نص عميو قانوف العقوبات 
 إذا قاـ بتشويو الحقيقة أو قبؿ برشوة عمال بواجباتو الطبية ومراعاة  أما في حالة ما

مف  25/2لحرمة المينة و اليميف المؤداة يقع تحت طائمة البطالف وفقا لممادة 
 2المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو. 01-06القانوف رقـ 

 ة تطبؽ عميو ونظرا لمخطورة النتائج لتي قد تترتب عف الخبرة الكاذبة أو المشوى
 مف قانوف العقوبات  238العقوبة المقررة لشيادة الزور حسب المادة 

  مف قانوف  301وعمى كؿ طبيب ال يمتـز بالسر الميني أف يعاقب وفقا لممادة
 3العقوبات 

 الدعوى العمومية  المبحث الثاني: الطبيب الشرعي و
 المطمب األول: دور الطبيب الشرعي بناء عمى تسخير 

عتبار أف الطبيب ىو أحد المساعديف القضائييف لجياز العدالة و خصوصا عمى ا
منو الجيات الجزائية، يتصؿ الطبيب الشرعي بالجيات القضائية بمناسبة البحث عف الدليؿ 
الجنائي، و يكوف ىذا االتصاؿ بناء عمى تسخيرة طبية في مسائؿ مستعجمة ال تحتمؿ 

 التأجيؿ و التأخير.
 يرة خسيف التالفرع األول: تعر 

                                                 
 المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا. 1985المؤرخ في فيفري  05-85مف القانوف رقـ  210: المادة  1
 ، المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو.2006فبراير  20في المؤرخ  06/01مف القانوف رقـ  25/02: المادة  2
 ، المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو.2006فبراير  20المؤرخ في  06/01مف  301: المادة  3
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التسخيرة الطبية مف أكثر الوسائؿ استعماال التصاؿ الجيات القضائية بالطبيب تعتبر 
الشرعي ىذا األخير يمعب دوره كمساىـ في البحث عف الدليؿ الجنائيا اال بناء عمى أمر 
صادر عف الجية القضائية، فيو يتدخؿ في حدود اإلطار المبيف لو بموجب ىذا األمر، و 

 1ؾ في شكؿ تسخيرة طبية يكمؼ بناء عمييا اإلجابة عف األسئمة المطروحة عميو.يكوف ذل
يمكف القوؿ بأنيا أمر  لكػػػف ػػػؼ قػػػانوني ويليػػػا تعر  يوجػػػدال و التسخيرة القضائية 

صادر إلى الطبيب الشرعي قصد القياـ بأعماؿ ذات طابع طبي قضائي، غالبا ما تتسـ 
بالطابع االستعجالي، والتسخيرة بيذا المعنى تعني كؿ طبيب ممارس حاصؿ عمى شيادة في 
الطب بغض النظر عف كونو طبيبا شرعيا أو طبيبا عاما وتيدؼ إلى القياـ بأعماؿ فنية 

ية تقتضييا مرحمة التحريات األولية و جمع االستدالالت حفاظا عمى األدلة التي كمما طب
 2تأخر تدخؿ الطبيب المسخر زاد احتماؿ اختفائيا و زواليا.

كما أف الطبيب المسخر ال يمكنو رفض أداء ميامو المسندة إليو طالما يتمتع بصفة 
ا في نفس الوقت، وجاء في نفس المادة الطبيب، ىذه الصفة تفرض عميو قبوال لميمة و أدائي

" 2006:3ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06مكرر المعدلة بموجب القانوف رقـ  187
دج  100.000دج إلى  20.000يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير و بغرامة مف 

أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ مف ال يمتثؿ ألمر تسخير صادر و مبمغ لو وفقا 
ألشكاؿ التنظيمية، خاصة إذا تعمؽ األمر بفحوصات و معاينات ال يمكف تأخيرىا كحالة ل

معاينة الوفاة، و كذا ضحايا الجروح العمدية و تحرير شيادات طبية وصفية تقدر نسبة 
 العجز وتبيف الوسيمة المستعممة في إحداثيا.

 شروطيا الفرع الثاني:الجيات اآلمرة بالتسخيرة و 
  األمرة بالتسخيرة  أوال: الجيات

                                                 
: أوساديت عبد الصمد ، محاضرات غير منشورة في الطب الشرعي ، مقياس الطب الشرعي و الخبرة الشرعية ،  1

 .24، ص2009كمية الحقوؽ ،تممسافتخصص قانوف طبي ،
 .25: أوساديت عبد الصمد ، محاضرات غير منشورة في الطب الشرعي، المرجع السابؽ، ص 2
 "2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06مكرر المعدلة بموجب القانوف رقـ  187المادة  : 3
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 يمكف تسخير الطبيب الشرعي مف طرؼ الجيات التالية: 
مف  62: و تكوف التسخيرة في شكؿ أمر حسب ما نصت عميو المادة النيابة العامة .1

 1قانوف اإلجراءات الجزائية 
مف قانوف  49أثناء التحريات األولية وفقا لنص المادة  ضباط الشرطة القضائية: .2

  2إجراءات جزائية و تكوف في شكؿ تكميؼ
: وذلؾ أف يستعيف قاضي التحقيؽ بالطبيب الشرعي في المسائؿ الفنية قضاة التحقيق .3

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  14التي يتضمنيا موضوع التحقيؽ حسب نص المادة 
 3و تكوف في شكؿ أمر

و يكوف التسخير بواسطة الحكـ، و يمكف لقضاة الحكـ االستعانة  ضاء الحكم:ق .4
 بطبيب شرعي كخبير، وذلؾ إلبقائيـ بخبرة أو تقرير يساعدىـ في إصدار الحكـ

 ثانيا: شروط التسخيرة  
تكوف التسخيرة كتابية كما يمكف أف يؤمر ليا شفاىة أو عف طريؽ الياتؼ في  

ذا كانت الحالة ال تحتمؿ التأخير و يمكف ضياع حاالت االستعجاؿ القصوى، إ
 معالميا 

 أف تكوف مؤرخة و موقعة مع ذكر اسـ الطبيب المعني و مكاف عممو  
تحديد ميمة الطبيب الشرعي بكؿ دقة، و المياـ المطموب منو في سبيؿ البحث  

 عف الحقيقة و تفادي العمومية و المجوء المبالغ فيو إلى الترشيح 
 4إرفاؽ التسخيرة بشيادة معاينة الوفاة األولية أو نسخة مف التقرير األوؿ  

 ونجد شروط تقع عمى الطبيب المسخر أىميا: 
                                                 

 قانوف اإلجراءات الجزائية. ، المتضمف1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  62المادة  : 1
 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  14المادة  : 2
 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  49المادة  : 3
مديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أبو الروس، الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي، المكتب الجامعي  : 4

 .81، ص2005، اإلسكندرية، 1الحديث، الطبعة 
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  االلتزاـ بما ورد في التسخيرة الصادرة مف السمطة القضائية 
  مف  210يتوجب عمى الطبيب المسخر االمتثاؿ ألمر التسخيرة وفقا لنص المادة

ب "يتعيف عمى األطباء وجراحي األسناف والصيادلة أف يمتثموا قانوف أخالقيات الط
 ألوامر التسخيرة التي تصدرىا السمطة العمومية....".

 . 1تحرير تقرير طبي أو شيادة طبية عند انتياء الفحص و المعاينة 

و يمكف لمطبيب الشرعي أف يمتنع عف أداء المياـ المستندة إليو، وذلؾ في الحاالت 
 التالية:

 عدـ االختصاص التقني  
 حالة القوة القاىرة  
 عدـ التأىيؿ المعنوي مثال أف تكوف لو عالقة قرابة بالضحية  

 المطمب الثاني:دور الطبيب الشرعي كخبير 
 تعد الخبرة الطبية الشرعية كذلؾ مف بيف وسائؿ اتصاؿ الطبيب الشرعي بالقضاء،  

تطورة، و تكوف بموجب أمر أو حكـ بندب بالتقنية الم باالستعانة األدلةوتيدؼ إلى كشؼ 
يستطيع القاضي أف  الخبير مف أجؿ فحص و إبداء الرأي في المسائؿ الفنية البحتة، التي 

 يشؽ طريقو فييا بنفسو.
 الفرع األول:مفيوم الخبرة الطبية الشرعية 

الخبرة الطبية الشرعية ىي عمؿ يقدـ مف خاللو الطبيب الخبير المنتدب مساعدتو 
تقييـ التبعات التي تترتب عمييا أثار  لتقدير الحالة الجسدية أو العقمية لمشخص المعني و

يعتبر الطبيب الخبير المعني مساعدا لمعدالة تمجأ إليو كمما تعمؽ األمر  جنائية أو مدنية، و
بطمب توضيحات حوؿ مسائؿ ذات طابع طبي في شكؿ أسئمة توجو لو مف طرؼ الجية 

                                                 
، المتضمف مدوف أخالقيات مدونة 1992جويمية  06المؤرخ في  276-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  210المادة  : 1

 الطب.
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ليقـو باإلجابة عنيا في شكؿ تقرير مفصؿ يبيف فيو معايناتو و مالحظاتو و اآلمرة بالخبرة 
البرىاف عمييا بطريقة عممية بسيطة و واضحة بعيدا عف كؿ غموض يشتمؿ عمى 
االستنتاجات العامة، و يجيب عف األسئمة المطروحة عميو بنفس الترتيب الوارد في األمر أو 

 1الحكـ الذي انتدبو.
 جيات اآلمرة بالخبرة الطبية الشرعية الفرع الثاني:ال

ت التحقيؽ أو الحكـ عندما لجيا: " 2الجزائية اإلجراءاتمف قانوف  143تنص المادة 
ما  فنيتعرض ليا مسألة ذات طابع  أف تأمر بندب خبير إما بناء عمى طمب النيابة العامة وا 

"  مف تمقاء نفسيا أو مف الخصـو
يستشؼ مف نص ىذه المادة أف الجيات المختصة بندب الخبراء، ىي كؿ جية 

بمسألة ذات طابع طبي، و مف ىنا  األمرقضائية تتولى التحقيؽ أو تجمس لمحكـ إذا تعمؽ 
 بالخبرة في النقاط التالية: اآلمرةأبيف الجيات 

 التحقيق:جيات  -1 
 كدرجة االتياـو سمطة غرفة سمطة قاضي التحقيؽ كجية تحقيؽ درجة أولى،  نتناوؿ

 ثانية لمتحقيؽ في مادة الجنايات و كجية استئنافية فيما عداىا.
 قاضي التحقيق العادي: –أ
لقد خص المشرع قاضي التحقيؽ بسمطات و اختصاصات واسعة في سبيؿ تحقيؽ 

اليدؼ مف إسناد ميمة التحقيؽ إلى قاضي تحقيؽ مستقؿ عف جية المتابعة و جية 
الجزائية سمطة اتخاذ أي إجراء  اإلجراءاتمف قانوف  312وقد خولتو المادة  الحكـ،

يراه ضروريا لمكشؼ عف الحقيقة كاستجواب المتيميف، و سماع الشيود و التفتيش و 
 .االختصاصاتبإجراء الخبرة و غيرىا مف  األمر

                                                 
 .90، ص1994ف لعمى ،الخبرة في الطب الشرعي ، طبعة عمار قرفي ، باتنة .الجزائر، : يحي ب 1
 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110المادة : 2
 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  12: المادة  3
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 الجزائية لقاضي اإلجراءاتمف قانوف  1110حيث أجاز المشرع بموجب المادة 
 تحقيؽ ندب خبير في القضايا التي يستوجب ندبو، كمما عرضت عميو مسألة يستمـز ال

 ة ءيأنس القاضي مف نفسو الكفا الفحصيا كفاءة فنية أو عممية خاصة في مجاؿ معيف، و 
 إلى األمرالعممية أو الفنية في ذلؾ المجاؿ، فيمجأ إلى الخبير ليستشيره فييا، كما إذا احتاج 

 ة في جريمة القتؿ العمد.تعييف سبب الوفا
 لقاضي التحقيؽ مطمؽ الحرية في اختيار الخبراء، فمو أف يختار الخبير مف بيف و 

الخبراء المسجميف بقائمة الخبراء المعتمديف لدى الجيات القضائية، و لو أف يندب خبراء 
اختيارية فالخبرة ائية عمى أف يكوف ذلؾ بقرار مسبب، خارجيف عف القائمة بصفة استثن

الخبير في مسألة فنية  بالنسبة لقاضي التحقيؽ الذي يخوؿ سمطة تقدير كاممة، إذ يتوجو إلى
 عمـ لو بيا. البحتة 

  :األحداثقاضي -ت
 بإجراء تحقيؽ مع الحدث إذا كانت الوقائع المنسوبة إليو األحداثيختص قاضي 

 تحقيؽ وحده ىو الذي يكوفتشكؿ جنحة، أما إذا كانت الوقائع تشكؿ جناية، فإف قاضي ال
 مختصا بالتحقيؽ في الممؼ، عمى أنو قد تكوف ىذه الوقائع المسندة لمحدث قد اشتبو في 

، األحداثعندما يقدـ الحدث أماـ قاضي و  لوحدىـ دوف البالغيف األحداثارتكابيا الحدث أو 
 إجراءفترة التحقيؽ، أىميا إصدار أمر لطبيب  أثناء  اإلجراءاتفإنو يأمر بمجموعة مف 

حالتو الصحية أو النفسانية تحتاج إلى ىذا  حظ أفالفحص طبي أو نفساني لمحدث، إذا 
 2اإلجراء.
بطبيب عاـ أو  االستعانةيمكنو  األحداثيترتب عمى ىذا، أف قاضي تحقيؽ  و

، و اإلجراءلمثؿ ىذا  ذلؾ، و تطمبت حالة الحدث ضرورة المجوء األمرنفساني إذا اقتضى 

                                                 
 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ 110المادة   : 1
، ص 2009: محمد حزيط، قاضي لتحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائري، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2
49. 
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بمجموعة مف المختصيف  االستعانةحؽ  األحداثىو ما يبيف أف القانوف خوؿ لقاضي تحقيؽ 
عممية متنوعة مف نفسانييف، اجتماعييف، أطباء و أطباء عادييف، لمعرفة حالة  مجاالتفي 

 1و.أو التدبير المناسب في حق اإلجراءلمتمكف مف اتخاذ  الحدث و
 العسكري:قاضي التحقيق  -

 األمرقاضي التحقيؽ العسكري مثمو مثؿ قاضي التحقيؽ العادي خولو المشرع سمطة 
مف قانوف  20فقرة أولى، و  71بالخبرة و ندب الخبراء، و ىذا ما تناولتو نص المادتيف 

القضاء العسكري، و ذلؾ بالنص صراحة عمى سمطة الجيات القضائية العسكرية الخاصة 
 بالخبرة. األمربالتحقيؽ و المحاكمة في 

2
 االتيام:ة رفغ –د 

ختص بمراقبة أعماؿ قاضي التحقيؽ جية تحقيؽ درجة ثانية، و ت االتياـتعد غرفة 
التي يصدرىا  األوامرفي مادة الجنايات، و ىي أيضا جية استئنافية تنظر في مدى صحة 

بإتياف أي إجراء تراه مفيدا لمكشؼ  األمر، وقد منحيا المشرع سمطات واسعة في األخيرىذا 
 3بالخبرة. األمر اإلجراءاتعف الحقيقة، و مف بيف ىذه 

 الحكم:يات ج -2
 ية القضائية لزـو جالجزائية: " إذا رأت ال اإلجراءاتمف قانوف 4 819تنص المادة 

يتبيف مف ىذه ، "151و  143المواد  فيمييا إتباع ما ىو منصوص عميو ي رة خب إجراء
المادة أف المشرع أسند لجية الحكـ ميمة إجراء الخبرة، إذا اعترضتيا مسألة طبية و فنية 

مقاضي بما لديو مف معارؼ أف يدركيا لوحده، و ىو ما يجعمو ييتدي يمكف ل البحتة 

                                                 
 .50: الرجع نفسو، ص 1
ف اإلجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيؽ، الطبعة الثانية، دار ىومة لمنشر والطباعة : عبد اهلل أوىايبية، شرح قانو  2

 .24، ص2008والتوزيع، الجزائر، 
 .25: المرجع نفسو، ص 3
، المتضمف قانوف اإلجراءات 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  819: المادة  4

 الجزائية.
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التقرير الطبي  لمطبيب الشرعي الذي يساعده في الوصوؿ إلى الحكـ الصائب بناء عمى 
 التي تفيد في إظيار الحقيقة. األسئمةالذي يجيب فيو عف المعد في ذلؾ، و 

بعد  األمربما تراه مناسبا مف إيضاحات، ثـ يترؾ  فادتياى إقد تقوـ باستدعائو إلو 
أو البراءة و حسب ما  باإلدانةإصدار حكمو سواء  اقتناعو الشخصي و إلعماؿذلؾ لمقاضي 

 1يتبيف لو.
 
 
 
 

 محكمة المخالفات: -أ
، لمحكمة المخالفات أيضا 2الجزائية اإلجراءاتمف قانوف  110بمقتضى نص المادة 

بالخبرة إذا  األمرسمطة ندب الخبراء، حيث يتمتع رئيس ىذه المحكمة بسمطات واسعة في 
 يمكنو معرفتيا بنفسو. التبيف لو غموض مسألة معينة 

الجزائية التي تخوؿ رئيس  اإلجراءاتمف قانوف  110إلى نص المادة  باإلضافةو 
الجزائية  اإلجراءاتمف قانوف  3111رة، فإف المادة بالخب األمرمحكمة المخالفات سمطة 

، وذلؾ عند القياـ بإجراء تحقيؽ تكميمي، و في ىذا اإلجراءحية القياـ بيذا الخولتو أيضا ص
بالخبرة يستوجب أف يكوف بموجب حكـ يشتمؿ عمى الجية المصدرة لو،  األمرالصدد فإف 

 .يداع تقريرهإلالميمة المسندة إلى الخبير و الميمة المحددة و 
 نح:جمحكمة ال -ب

                                                 
 .77، ص 2000غاي، مبادئ الطب الشرعي، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، :أحمد  1
، المتضمف قانوف اإلجراءات 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  110: المادة  2

 الجزائية.
، المتضمف قانوف اإلجراءات 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  111:المادة  3

 الجزائية.
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 األمرتستمد محكمة الجنح مثؿ قضاء التحقيؽ و محكمة المخالفات سمطتيا في 
الجزائية، و بطريقة غير  اإلجراءاتمف قانوف  110بالخبرة  بطريقة مباشرة مف نص المادة 

حيث ،بإجراء تحقيؽ تكميمي األمرمف القانوف نفسو، في حالة  111مباشرة مف نص المادة 
تحقيؽ جراء إ  الالـزالجزائية: " إذا تبيف أنو مف  جراءاتاإلمف قانوف  111تنص المادة 

القاضي نفسو و القاضي المكمؼ  راءجإلاأف يكوف ذلؾ بحكـ، و يقـو بيذا  يجبتكميمي 
لمواد مف ي اف التحقيؽ التكميمي يتمتع ليذا الغرض بالسمطات المنصوص عمييا  راءبإج

 زائية".جال راءاتجإلامف قانوف  142إلى  1131
تحتاج  مف ىنا يتبيف أف محكمة الجنح ىي أيضا مخولة بانتداب الخبراء في المسائؿ التي 

يمكف لغيره إفادتيا بالمعمومات الفنية و التقنية  الإلى توضيح مف طرؼ الخبير، الذي 
 ء غموض المسائؿ الفنية البحتة. الستجال
 نايات:جمحكمة ال -ج

تناوؿ محكمة الجنايات العادية كييئة قضائية، و سمطة رئيسيا، و كذا سمطة محكمة ن
 الجنايات العسكرية و دور رئيسيا.

 نايات العادية:جمحكمة ال 

 الفي ىذه الحالة وجب التمييز بيف سمطة محكمة الجنايات كييئة قضائية مشكمة تشكي
 ة و ندب الخبراء.بالخبر  األمرجماعيا، و بيف سمطة رئيسيا في 

2
 نايات:جسمطة رئيس محكمة ال - 

و  1871يستمد رئيس محكمة الجنايات سمطتو في ندب الخبراء مف نصي المادتيف 
 بأي باألمرالتحضيرية  اإلجراءاتالجزائية، أوليما تسمح لو أثناء  اإلجراءاتمف قانوف  821

 القضية. مالبساتإجراء تحقيقي يراه مناسبا لكشؼ حقيقة و 
                                                 

، المتضمف قانوف 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  142إلى  131: المواد مف  1
 اإلجراءات الجزائية.

، المتضمف قانوف 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  821و  871:المادتيف  2
 ت الجزائية.اإلجراءا
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الجزائية تمنحو السمطة ذاتيا أثناء سير المرافعات،  اإلجراءاتمف قانوف  821المادة و 
 .و في كمتا الحالتيف فيو يستخدـ سمطتو التقديرية

 التحضيرية: اإلجراءاتأثناء  -
 الجزائية لرئيس محكمة الجنايات أف يأمر  اإلجراءاتمف قانوف  871أجازت المادة 

باتخاذ أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ، في حالتيف: عدـ كفاية التحقيؽ أو في حالة اكتشاؼ 
إلى  اإلجراء، و أجازت أيضا ميمة تفويض ىذا اإلحالةعناصر جديدة بعد صدور قرار 

 ، واالبتدائيالخاصة بالتحقيؽ  األحكاـقاض مف أعضاء المحكمة مع مراعاة ما تقتضيو 
بندب الخبراء في الحالة التي يرى فييا لزـو ذلؾ، و ليا أف تستدعي  األمرالتي مف بينيا 

التي تدخؿ في نطاؽ  األسئمةعف  اإلجابةشفويا و  مالحظاتيـ إلبداءالخبراء إلى الجمسة 
 2أوكمت ليـ. الميمة التي
 
 سة:جمأثناء ال 

الجزائية يمارس الرئيس سمطة  اإلجراءاتمف قانوف 3 821مف المادة  األولىطبقا لمفقرة 
 ية مف المادة نفسيا سمطة تقديريةضبط و إدارة الجمسة، وليذا الغرض منحتو الفقرة الثان

لو  إلجراءاتاة، و الخبرة كأحد تمؾالحقيق إلظيارواسعة تسمح لو باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا 
 أعضاء المحكمة. ينيب أحد، و في سبيؿ ذلؾ لو أف إلجرائياأف يأمر بيا و ينتدب خبيرا 

 المحكمة العميا: -د

                                                                                                                                                         
، المتضمف قانوف اإلجراءات 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  871: المادة  1

 الجزائية.
، ديواف المطبوعات 4، الطبعة 2: أحمد شوقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  2

 .34، ص2008الجامعية، الجزائر، 
، المتضمف قانوف اإلجراءات 1966جواف  08المؤرخ في  155-66األمر رقـ  110مف المادة مف  821: المادة  3

 الجزائية.
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 اختصاصيا يقتصر عمى تقويـ أعماؿ الفتعد المحكمة العميا محكمة قانوف، 
المجالس  والمحاكـ و السير عمى التطبيؽ الصحيح لمقانوف، و ىو ما تناولتو صراحة المادة 

و بر المحكمة العميا محكمة قانوف التي تنص عمى أنو: " تعت 29- 88مف القانوف رقـ  01
 .كؿ انتياؾ لو"

الجزائية  اإلجراءاتمف قانوف  1712و  1170غير أنو بالرجوع إلى نص المادتيف 
يمكف استنتاج عكس ذلؾ، عمى اعتبار أف ىاتيف المادتيف تنصاف عمى كيفية إجراء المتابعة 

القضاة، وبعض الموظفيف  والتحقيؽ في بعض الجرائـ المرتكبة مف طرؼ أعضاء الحكومة و
 ذوي الرتب السامية.

 فقرة أخيرة مف القانوف نفسو تشير إلى أف المحكمة العميا عندما ترى أف 170فالمادة 
 ىناؾ ما مف شأنو تبرير متابعة أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العميا أو أحد

لدى المجمس القضائي، بسبب ارتكابو ة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العاـ الوال
  جناية أو جنحة عينت أحد أعضائيا ليجري تحقيقا.

ت المشار إلييا في ىذه المادة بيذه يقـو القاضي المعيف ليذا الغرض في جميع الحاالو      
الجزائية المتعمقة  اإلجراءاتالمنصوص عمييا في قانوف  األوضاعو  لألشكاؿالميمة، وفقا 

 في الجرائـ. البتدائيابالتحقيؽ 
كؿ سمطات قاضي التحقيؽ بما  فعضو المحكمة العميا المنتدب ليذا الغرض يمارس

 إلى الخبرة كأحد االلتجاءة فنية تمؾ المتعمقة بالخبرة، و مف ثـ فمو عندما تعترضو مسأل فييا
 3إجراءات التحقيؽ.
 ت القضائية سواءؿ ما تقدـ يتضح أف إجراء الخبرة يأمر بو في معظـ الجيامف خال

تدركيا  ال العادية أو العسكرية، لتوضيح المسائؿ الفنية البحتة التي يشوبيا الغموض و
                                                 

 ، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية.1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  170المادة  : 1
 المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية ،1966جواف  08المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  171المادة  : 2
، 2013دار ىومة لمنشر والتوزيع، ، 15عةب، الط1في القانوف الجزائي الخاص، الجزء يزعة ، الوجيأحسف بوسق : 3

 .51بوزريعة، الجزائر، ص 
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يتـ عادة في شكؿ تسخيرة طبية أو خبرة قضائية، و ىما  اإلجراءمعارؼ القاضي، و ىذا 
 1بالخبرة. األمرالوسيمتاف اليامتاف المتاف يمكف المجوء إلييما في حالة 

 
 

 
 
 
 

 الفصل:خالصة 
مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ تعرفنا عمى المعنى الحقيقي لمطب 
الشرعي والمجاالت التي يدرسيا ىذا العمـ،  وقد تـ التطرؽ أيضا لمشخص المختص  في 
ىذا المجاؿ و المياـ و الحقوؽ وااللتزامات الممقاة عمى عاتقو والتي ألقاىا عميو القانوف لمقياـ 

 لة عدـ خضوعو لتمؾ االلتزامات تترتب عميو مسؤولية مينية.بيا وفي حا
 

 

 

 

                                                 
 .52المرجع نفسو، ص : 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انفصم انثاني 

 انطبيب انشرعي في االثباث انجنائيدور  
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 :تمييد
 و الذي استغمو األخيرةنظرا لمتطور العممي و التكنولوجي الذي شيدتو السنوات 

ت مف الفإلمنيـ لميـ و طمس آثارىا محاولة المجرموف مف جيتيـ في التفنف في تنفيذ جرائ
حقة الجزائية، فقد أصبح لمطب الشرعي دورا ىاما في مجاؿ التحقيؽ الجنائي و الكشؼ الالم

 األدلةعف الجريمة و مرتكبييا بالتنسيؽ مع مختمؼ الجيات القضائية ومعاونييا مف رجاؿ 
د فالبأف يترؾ ثغرة تؤدي إلى الجنائية ذلؾ أف المجـر و ميما تفنف في إخفاء جريمتو 

ضبطو، و ىنا يتدخؿ الطبيب الشرعي كباحث عف الدليؿ الجنائي بالتنقيب عنو بدقة متناىية 
  .في مسرح الجريمة أو عمى جسـ الضحية و حتى عمى جسـ الجاني نفسو
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 المبحث األول: دور الطبيب الشرعي في الكشف عن الجرائم 
أحيانا يتوقؼ عمى الدليؿ الطبي الشرعي إدانة المتيـ أو تبرئتو، واألدلة متعددة 

فمنيا أدلة االتياـ، ومنيا أدلة النفي وىذا حسب وظيفتيا وما ييمنا ىو دليؿ الخبرة األصناؼ 
الطبية وما لو مف قيمة في اإلثبات ورغـ ىذا التعدد، فالمتفؽ عميو أف لألدلة ىدؼ مشترؾ 

جميعيا إلى حقيقة واحدة و ىي التعرؼ عمى الجاني و إثبات الواقعة بالحجة و بحيث تؤدي 
البرىاف، و يعرؼ الدليؿ بصفة عامة بأنو الوسيمة المبحوث عنيا في التحقيقات بغرض 
إثبات واقعة تيـ الجريمة، و الدليؿ ىو الوسيمة التي يستعيف بيا القاضي لموصوؿ إلى 

 ة بو في حاؿ عدـ االطمئناف لو.الحقيقة، و يمكنو عدـ االستعان
 المطمب األول: دور الطبيب الشرعي في الكشف عن جرائم العنف 

تعتبر جرائـ العنؼ المجاؿ األوسع لتدخؿ الطبيب الشرعي في سبيؿ اإلثبات الجنائي 
باعتبار أف ىذه الجرائـ تكوف مصحوبة غالبا بآثار يخمفيا الجاني في مكاف الجريمة، و عمى 

ة أو حتى جسمو ىو، و ىي اآلثار التي قد تساىـ في الكشؼ عف الجريمة و جسـ الضحي
إسنادىا إلى الفاعؿ اعتمادا عمى ما قد يخمص إليو الطبيب الشرعي في تقريره الطبي 

 الشرعي.
 الجرح  جرائم الضرب و الفرع األول: الكشف عن جرائم القتل و

 أوال: جريمة القتل 
مف قانوف العقوبات تقتضي لقياميا أف  1254لمادة جريمة القتؿ كما ىي معرفة في ا

يكوف ىناؾ إزىاؽ روح إنساف عمدا، وعميو ميمة الطبيب الشرعي في إطار بحثو عف الدليؿ 
الجنائي مبدئيا تتمحور في البحث عف مدى توافر األركاف المكونة لمجريمة، كما يتطمبيا 

ابي و النتيجة المتمثمة في إزىاؽ القانوف مف السموؾ اإلجرامي المتمثؿ في الفعؿ اإليج

                                                 
ماجيستير، جامعة مولود معمري، تيزي : سميرة عشابيو، تسوية المنازعات الطبية في مجاؿ الضماف االجتماعي، مذكرة  1

 .05وزو، د.س.ف، ص
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الروح، و عالقة السببية بيف الفعؿ و النتيجة، لتمتد في ما بعد إلى البحث عف كؿ ما مف 
 1شأنو إسنادىا إلى المتيـ، و اتخاذه دليال لإلدانة أو البراءة حسب األقواؿ.

تطرح في  و المسائؿ الطبية التي تيـ رجاؿ القانوف في جريمة القتؿ و التي غالبا ما
شكؿ أسئمة عمى األطباء الشرعييف، عديدة و متنوعة قد تتعمؽ بفحص الجثة لموقوؼ عمى 
المتغيرات التي تطرأ عمييا بعد الوفاة، و المسببات التي أدت إلى حدوثيا، باإلضافة إلى 
تحديد وقوعيا و األداة المسببة لذلؾ، و المدة التي انقضت منذ الوفاة حتى تاريخ الكشؼ 

لجثة، و ىؿ الوفاة عرضية أـ جنائية أو انتحارية، و ىي األسئمة التي يضطمع الطبيب عف ا
الشرعي اإلجابة عنيا، و في سبيؿ ذلؾ فإنو سيكوف مدعوا لمقياـ بعمميات طبية تقنية تختمؼ 
باختالؼ الميمة المسندة إليو والتي ال تخرج في مجمميا عف إطار ميمتو كباحث عف الدليؿ 

 2المياـ التي غالبا ما تتمحور في المسائؿ التالية:  الجنائي، وىي
 تحديد طبيعة الموت: .1

 ف مسألة تحديد طبيعة الوفاة و ما إذا كانت طبيعية، إجرامية، أو مشكوكا فييا مف إ
سئمة األتخمو أية خبرة طبية منيا، إذ غالبا ما نجد ىذا السؤاؿ يتصدر قائمة  الالمسائؿ التي 

 الشرعي باعتبار ذلؾ أحد العناصر أو المحقؽ أو جية الحكـ لمطبيبالموجية مف النيابة 
 ثبت بناءا عمى خبرة طبية أف الموت كاف االرئيسية المشكمة لجريمة القتؿ في حد ذاتيا، فإذ

 .ح المشكؿ لركنيا المادي غير قائـطبيعيا فجريمة القتؿ غير قائمة طالما أف فعؿ إزىاؽ الرو 
، و   ا سيكوف حفظ الممؼ إذا كاف عمى مستوى النيابةعميو فإف مصير الدعوى ىنو 

انتفاء وجو الدعوى إذا كاف عمى مستوى التحقيؽ، و براءة المتيـ إف كاف قد أحيؿ عمى 
لموفاة فمف ىنا تبدأ  اإلجراميلحكـ، في حيف إذا ظير لو أي شؾ حوؿ الطابع  إحدى جيات

لموفاة مف عدمو  اإلجرامييد الطابع مرحمة البحث عف الدليؿ إذ يقع عمى الطبيب واجب تحد

                                                 
 .06سميرة عشابيو، تسوية المنازعات الطبية في مجاؿ الضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص : 1
: منصور عمر المعايطة، األدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائي لرجاؿ القضاء واإلدعاء العاـ والمحاموف وأفراد الضابطة  2

 .17، ص2000د.ط، عماف، األردف، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  العدلية،
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الخطوات العممية المتبعة التي أوصمتو إلى النتيجة النيائية، فمثاؿ إذا التبس القتؿ  بتبياف
 1.و ىو الشائع باالنتحار
فينا تقع ميمة تحديد طبيعة الموت عمى كؿ مف الطبيب الشرعي الذي يفحص  

الجثة ليبيف أسباب الوفاة، و المحقؽ الذي يتحرى أسباب القتؿ، فإذا ظير مف الفحص و 
ناري فإف الجرح الناشئ عف الح المسببة لموفاة ناتجة مثاؿ عف س اإلصابةالتشريح أف 

يز و واضح إذ قد تساعد الظروؼ المحيطة عمى الرصاصة المقذوفة يكوف لو مظير مم
نفسو  يستطيع أف يطمؽ النار عمى الاعتبار الحادثة انتحارا فقد ثبت بالتجربة أف الشخص 

 ىنا يعمد إلى فحص فتحة الدخوؿ مسافة أكثر مف نصؼ متر مف أي امتداد طوؿ الذراع و
طمقت منيا و مف ثمة و ما إذا كانت أوسع مف محيط الرصاصة لتحديد المسافة التي أ

 .االنتحارترجيح أو استبعاد فرضية 
الوفيات عف طريؽ الشنؽ إذ كثيرا ما يمتبس عمى  حاالتو كذلؾ الشأف في  

بالطبيب  االستعانةؿ فيعمدوف إلى فاة و ما إذا كانت انتحارا أو قتالمحققيف طبيعة الو 
الشنؽ و  الوسيمة المستعممة في مالحظةالشرعي الذي لو تقنياتو في ىذا المجاؿ إذ يعمد إلى 

التي تكشؼ فييا جثث معمقة مما يبعث عمى  الحاالتموضعيا حوؿ الرقبة، فكثيرة ىي 
يتعمؽ بجريمة قتؿ إذ قد يعمد إلى شنقو أو خنقو ثـ تعميقو أو حتى تعميقو  األمرأف  االعتقاد

 2وىو حي لشنقو.
جني عميو راشدا قويا، و مات مقاومة خصوصا إذا كاف المالمف وجود ع البدو ىنا 

أف يكوف المنتحر قد استعمؿ كرسيا أو سمما لمصعود  فالبدالجسـ المشنوؽ إذا وجد متأرجحا 
يجب  لمبحث عف آثار أقداـ المنتحر و كذا األشياءعميو، ففي ىذه الحالة يجب معاينة ىذه 

الذي وجد  إعادة التجربة لمعرفة ما إذا كاف في مقدور الضحية أف يضع نفسو في الوضع
                                                 

منصور عمر المعايطة، األدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائي لرجاؿ القضاء واإلدعاء العاـ والمحاموف وأفراد الضابطة  : 1
 .18العدلية،، المرجع السابؽ، ص

جنائي لرجاؿ القضاء واإلدعاء العاـ والمحاموف وأفراد الضابطة منصور عمر المعايطة، األدلة الجنائية والتحقيؽ ال : 2
 .19العدلية، المرجع السابؽ، ص
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يجد الطبيب الشرعي سيولة  الحاالتفي بعض  عند العثور عمى جثتو، ىذا و أنو عميو 
الجثث الطافية  حاالتلموفاة كما ىو الشأف مثاؿ في  اإلجرامينوعا ما في تحديد الطابع 

عمى سطح الماء إذ يكفي أف يقوـ بتشريح الجثة و التركيز عمى جية البطف و الرئتيف 
لموفاة،  اإلجراميكمية الماء الذي ابتمعتو الضحية ليقؼ عمى الطابع العرضي أو  لمالحظة

دوف شؾ  فاألمروجود الماء  عالماتفإذا ثبت بعد التشريح خمو أحشاء الضحية مف 
بتفاصيميا يجب  األموركؿ ىذه ـ رمي الجثة في الماء لمتمويو، و ينصرؼ إلى جريمة قتؿ ث

رعي حتى يتمكف القاضي مف أخذ نظرة عف ظروؼ الجريمة أف تظير في التقرير الطبي الش
 1لموفاة. اإلجراميبالطابع العرضي أو  االقتناعو مف ثمة 

 :حـديـــد سبــب الـوفـــاةتـ/ 2
 انيا المكونة ليا خصوصا ما يتعمؽلما كانت جريمة القتؿ تقتضي لقياميا توافر أرك

 قة السببية بينيما المتمثؿ في عمؿ إيجابي و إزىاؽ الروح و العال اإلجراميبالسموؾ  منيا
  اآلمرةباعتبارىا مف العناصر المكونة لركنيا المادي، فإنو مف الطبيعي أف تبادر الجية 

 بالطبيب الشرعي لتكميفو  االستعانةإلى  اإلثباتبالخبرة و خصوصا النيابة المكمفة بعبء 
 بتحديد السبب الذي أدى إلى إحداث الوفاة بمعنى إبراز الرابطة عف السؤاؿ المتعمؽ  باإلجابة

 إذ كثيرا ما يثير دفاع المتيميف مسألة  السببية بيف فعؿ الجاني و النتيجة التي ىي الوفاة.
أو امتناع  مثالتدخؿ عامؿ خارجي ساىـ في وفاة الضحية غير فعؿ الجاني كخطأ الطبيب 

  باإلصابةصمة لو  البمركز المتيـ أو وفاتو بسبب  اءةلإلس العالجلمجني عميو نفسو عف ا
فيو، مما يستدعي  لمعالجكالسكتة القمبية أو انقطاع التيار الكيربائي في المستشفى الذي نقؿ 

قة فعؿ الجاني بموت المجني عميو و اللشرعي ليبيف عف طريؽ خبرة طبية عتدخؿ الطبيب ا

                                                 
: محمد حماد مرىج الييبتي، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيؽ الجنائي واألدلة الجنائية المادية، اإلسكندرية، دار  1

 .20، ص 2007الكتب القانونية، 
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التي تأخذ أىمية كبرى خصوصا في التشريعات التي تعتمد نظرية السبب المباشر و الفوري 
 1.عند تعدد العوامؿ المساىمة في إحداث الوفاة لإلدانةكأساس 
عف ىذا السؤاؿ أكثر مف ضرورة،  جابةإللو مف ثمة فإف تدخؿ الطبيب الشرعي  

 األسبابكاف فعؿ الجاني يوجد ضمف ذلؾ أنو الشخص الوحيد المؤىؿ ليبيف لمقاضي ما إذا 
عنيا إذا ال مسئو إحداث الوفاة و تأسيسا عمى ذلؾ يكوف  و فوريا فيالتي لعبت دورا مباشرا 

ىي المسألة ذات و  ذو الكفاية و الفاعمية في إحداثو  األساسيىو السبب  اإلجراميكاف فعمو 
 2اضي الموضوع.الطابع الفني الطبي البحت  التي تنأى بطبيعتيا عف اختصاص ق

 / تعيين تاريخ الوفاة: 3
 يدخؿ في تكويف الإذا كاف تاريخ الوفاة ليس عنصرا في الجريمة في حد ذاتو إذ 

أركاف جريمة القتؿ فإنو يشكؿ أحد العناصر المساعدة في البحث عف الدليؿ الجنائي 
فييا الوفاة  خصوصا إذا حامت الشكوؾ حوؿ مشتبو فيو معيف إذ أف تحديد الفترة التي حدثت

مف شأنو أف يحصر نطاؽ البحث عف الدليؿ الجنائي، فكمما ضاؽ ىذا النطاؽ كانت 
ت الوصوؿ إلى الحقيقة أكبر و أيسر بالنسبة لممحقؽ الذي مف مصمحتو أف يحصر الاحتما

الخطأ في تحديد التاريخ التقريبي لموفاة مف شأنو عف الدليؿ مف حيث المكاف و و مجاؿ بحثو 
حوؿ  مثالت الجناة المشتبو فييـ مف العقاب، فإذا حامت الشكوؾ الف يساىـ في إفالزماف، أ

 اأحدىـ و بعد اتيامو يأتي تقرير الطبيب الشرعي متضمنا تحديد تاريخ وفاة الضحية بعيد
كؿ البعد عف تاريخيا الحقيقي فإف ذلؾ قد يساىـ في تضميؿ المحقؽ خصوصا إذا شاءت 

عدـ تواجده في مسرح الجريمة في الوقت  مثالثائؽ قاطعة الصدؼ و أف أثبت المتيـ بو 
 .الذي حدد فيو الطبيب حدوث الوفاة كأف يثبت تواجده بالخارج في الفترة المحددة في التقرير

و عميو فمف الضروري عمى الطبيب الشرعي في جرائـ القتؿ عند تشريح الجثة أف  
 الالمتعمؽ بتحديد تاريخ الوفاة حتى  عمى السؤاؿ اإلجابةعند  اإلمكافيتحرى الدقة قدر 

                                                 
 .21موسوعة الجنائية في البحث والتحقيؽ الجنائي واألدلة الجنائية المادية، المرجع السابؽ، صحماد مرىج الييبتي، ال : 1
الخبرة الشرعية ، أوساديت عبد الصمد ، محاضرات غير منشورة في الطب الشرعي ، مقياس الطب الشرعي و :  2

 .71، ص2009تممساف،  ،تخصص قانوف طبي
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واضحا بيف التاريخ الحقيقي ليا و التاريخ المحدد مف طرفو، و عمميا  يكوف ىناؾ تباينا 
يعتمد الطبيب الشرعي في تقديره ليذا التاريخ عمى المعطيات المستخمصة مف عممية رفع 

لمموت )برودة،  يجابيةاإلمات الحظة العالجثة و التحريات الطبية الشرعية عف طريؽ مال
 1(.األعضاء تموف الجسـ، تصمب

 :عمـى الجثـة التعــرف /4
 التي يتـ فييا اكتشاؼ جثث  الحاالتتأخذ مسألة التعرؼ عمى الجثة أىمية بالغة في 
 يا، إذ كثيرا ما يطرح عمى الطبيبفي حالة متقدمة مف التعفف في غياب وثائؽ تثبت ىويت

 إف كانت الجثة حديثة و لـ  السي األمرالشرعي السؤاؿ المتعمؽ بتحديد ىوية القتيؿ، و يكوف 
 المميزة مثؿ الندب في الجمد و  العالماتيبدأ فييا التعفف إذ يمكنو بسيولة إثبات ىويتيا مف 

ؽ ، كما أف أخذ بياف تفصيمي دقي و البشرة و الوشمات األسنافلوف العينيف و الشعر و حالة 
اؼ، ومف الواجب التحفظ عمى تر عاالبس وما يوجد عمييا مف أوراؽ ميمة في العف الم

و القتؿ  االختطاؼت االف يتعرؼ عمييا كما ىو الشأف في حبس و صاحبيا فقد يأتي مالالم
بس مف طرؼ الرؼ عمى ىوية القتمى بمعاينة المإذ كثيرا ما تـ التع اإلرىابييفمف طرؼ 

 الحاالتزوجات الضحايا و كذلؾ الشأف في ضحايا الكوارث الطبيعية، و ينصح في ىذه 
صابع، أما إذا كانت الجثة في حالة متقدمة مف ألاصور فوتوغرافية و أخذ بصمات ذ أخ

راؼ متوقفة عمى استخداـ تقنية البصمة الوراثية و ىي التقنية التي تعالفإف عممية االتعفف 
 2ؿ استعماليا يتوسع يوما بعد يوـ ، نظرا لدقة نتائجيا في ىذا المجاؿ.أصبح مجا

غير أنو و إف كانت عممية التعرؼ عمى الجثة ذات أىمية لتحديد ىوية المتوفى فإنو 
 إنساففائدة لتحديد اليوية عمى قياـ جريمة القتؿ إذ طالما أف الجثة  الو مف الوجية القانونية 

في الحالة  الأو معموما الميـ إ مجيواللنظر عف كوف صاحبيا فإف الجريمة قائمة بغض ا
التي يتبيف فييا مف كشؼ اليوية عناصر جديدة مف شأنيا أف تقود التحقيؽ في منحى معيف 

                                                 
سالـ، الطب الشرعي واألدلة الجنائية، محاضرة الممتقى الوطني حوؿ الطب الشرعي : ناصر تممانيف، عبد الرزاؽ بف  1

 .63، ص2006القضائي، الجزائر، 
 .194، ص 2009:جالؿ الجابري، الطب الشرعي القضائي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عماف ألردف،  2
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عمى عداوة دائمة مع القتيؿ، و ىو ما قد  ألشخاص االتياـفي توجيو  مثالكما ىو الشأف 
أخرى و بالتالي الوصوؿ إلى  الئؿد تدعميا دمف الوصوؿ إلى نتائج قالقاضي المحقؽ  يمكف

عمى جيات  األدلةإسناد الوقائع المرتكبة إلى الجاني بالطرؽ الطبية العممية، و عرض ىذه 
 1الحكـ لتقديرىا.

 ثانيا: في جريمة الجرح والضرب  
يشترط أف يحدث جرحا أو  الو  اإلنسافيعرؼ الضرب بأنو كؿ تأثير عمى جسـ 

نو تمزؽ أي مف أنسجة الجسـ في حيف يعرؼ الجرح بأعالجيا ينتج عنو أثر أو يستوجب 
و تختمؼ  العنؼ و ىو بذلؾ الوصؼ يشمؿ الكدمات و السحجات و كسور العظاـ نتيجة

 .أسماء الجروح مف الوجية الطبية الشرعية حسب الوسائؿ المستعممة في إحداثو
لشرعي في ىذه الحالة بميمة فحص الضحية لموقوؼ عمى طبيعة ما كمؼ الطبيب اي

 تعاني منو مف جروح و تحديد سببيا و جسامتيا و مدى إمكانية تفاقميا و كذا الوسيمة التي
يعدو أف يكوف مجرد حادث  ال األمرأحدثتيا و ىؿ ىي ناتجة عف أعماؿ عنؼ أـ أف 

صؿ فييا بمعزؿ عف تدخؿ الطبيب عرضي، و ىي كميا مسائؿ فنية ليس لمقاضي أف يف
إلى  اإلثباتالمكمفة بعبء  االتياـحظو عمميا إذ غالبا ما تبادر سمطة الالشرعي، و ىو ما ن

المكونة ليذه الجريمة،  األركافعمى توافر  دليالتكميفو بالبحث عف كؿ ما مف شأنو أف يقوـ 
 2.إسنادىا لممتيـ و

و  و كذا تحديد نسبة عجز الضحية التي تساعد بؿ تتحكـ في تكييؼ الجريمة،  
 تحديد اختصاص المحكمة، ضؼ إلى ذلؾ البحث عف كؿ العناصر التي تصمح أف تكوف 

 ح ميما كاف نوعو باعتبار أف الجرح يأخذ غالبا المشددا ليذه الجريمة كاستعماؿ السظرفا 
ديد طبيعة الجروح أو نوعيا مف شأنو أف يساعد عمى التي أحدثتو كما أف تح اآللةشكؿ 

معرفة نوع الجريمة، فمثاؿ، إذا تمت معاينة وجود سحجات، أو سمخات ظفرية حوؿ الفـ، 
                                                 

 .195لسابؽ، صجالؿ الجابري، الطب الشرعي القضائي، المرجع ا : 1
، 2003: نصر الديف مروؾ، محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء الثاني، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 .541ص
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، مما قد يساىـ في تكييؼ الجريمة، كما تأخذ مسألة تحديد موقع الجرح أىمية بالغة األنؼ
روع التي استقرت المحكمة العميا عمى التي يدفع فييا بتوفر قرينة الدفاع المش الحاالتفي 

 1.إعفاء المتيـ مف إثبات توافر شروطو
ىنا كثيرا ما تستند النيابة في مرافعتيا لنفي توافر شروط الدفاع المشروع عمى تقرير و 

فمثاؿ إذا ثبت مف تقرير  إلى موقع الجروح و عمقيا، باالستنادالطبيب الشرعي و ذلؾ 
ثة جروح عمى مستوى الظير فإف ذلؾ قد يساىـ في اليب بثالطبيب الشرعي أف المتيـ أص

تكويف اقتناع القاضي بعدـ توافر شروط الدفاع المشروع، كما أنو قد تستند النيابة كذلؾ عمى 
ىذا التقرير لممطالبة بإعادة تكييؼ الجريمة مف جناية و الجرح العمدي المفضي إلى عجز 

مف قانوف  األخيرةفقرة  265المادة د الترص أو اإلصراريـو مع توافر ظرؼ  15أكثر مف 
بالنظر إلى موقع الجرح مثاؿ  العقوبات( إلى جناية محاولة القتؿ العمدي إذا ثبت مف التقرير

حساسة مف الجسـ مثؿ القمب أو الرقبة  أف الضحية تمقت طعنتي خنجر غائرتيف عمى جية
 .2و التي مف شأنيا عادة أف تؤدي إلى الموت

تزداد أىمية الخبرة الطبية الشرعية في الحالة التي ينتج فييا عف الضرب أو الجرح و       
عاىة مستديمة و التي تعتبر ظرفا مشددا يرقى بوصؼ الجريمة إلى جناية، خصوصا و أف 
العاىة المستديمة في حد ذاتيا مفيـو غير معرؼ في قانوف العقوبات الذي اكتفى في مادتو 

 عمى ذكر أمثمة عمييا تاركا بذلؾ أمر تقدير مدى كوف فقد الجزء  رةاألخيفي فقرتيا 3 264
يبث فيو أف المصاب مف جسـ الضحية يشكؿ عاىة مستديمة مف عدمو، لقاضي الموضوع 

لشرعي و الذي يعتبر تدخمو بناءا عمى حالة المصاب و ما يستخمصو مف تقرير الطبيب ا
أيف  ا ذىبت إليو المحكمة العميا في قرار لياو ىذا م الحاالتبؿ و إلزاميا في ىذه ، ضروريا

قرارا لغرفة  نقضت أمر قاضي التحقيؽ بإعادة تكييؼ الوقائع مف جناية الضرب و الجرح
                                                 

 .542نصر الديف مروؾ، محاضرات في اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص : 1
 .543: المرجع نفسو، ص  2
المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف العقوبات . الجريدة  ،1966/06/08المؤرخ في  66-156لمر أمف  264: المادة  3

 46.الرسمية العدد 
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و المتمثؿ في استئصاؿ البنكرياس إلى  األعضاءالعمدي المؤدي إلى فقداف أحد  أي االتياـ
شرعي، إذ جاء في تسبيب إلى تقرير طبي  االستنادجنحة الضرب و الجرح العمدي دوف 

و  اإلنسافالداخمية لجسـ  األحشاءتياـ " حيث أف البنكرياس أو الطحاؿ يعتبر مف الاغرفة 
يعتبر جيازا و ليس عضوا "، و ىو التسبيب الذي اعتبرتو المحكمة العميا غير كاؼ في 

حيث بطبيب شرعي إذ جاء في قرارىا " حيث أف ىذا التسبيب غير كاؼ ب االستعانةغياب 
بطبيب مختص ذو خبرة في مسألة عممية لفحص  االستعانةكاف يتعيف عمى قضاة المجمس 

 ، ذلؾ الالضحية و القوؿ فيما إذا كاف استئصاؿ الطحاؿ يؤدي إلى عاىة مستديمة أـ 
 1.تحديد الوصؼ القانوني الصحيح لمفعؿ المتابع بو المتيـ ... " إلمكانيـ

التي يؤدي فييا  الحاالتأف مجاؿ تدخؿ الطبيب الشرعي يتسع أكثر في  ىذا و
الضرب  قة السببية بيفالاة دوف قصد إحداثيا لكوف تحديد عالجرح العمدي إلى الوفالضرب و 

سيجد نفسو  عميو فالقاضي الجنائي لوفاة مسألة ذات طابع فني بحت، و الجرح و حدوث او 
 2.بالمعطيات الطبية الشرعية فادتوإلبالطبيب الشرعي  لالستعانةمضطرا 

 الفرع الثاني:الكشف عن جرائم اإلجياض 
 إلثباتالشرعييف  األطباءمف أكثر الجرائـ التي يمجأ فييا إلى  اإلجياضيعتبر 

ما صاحبو مف تنوع القاضي الجنائي أماـ تطور الطب و إذ لـ يعد مف السيؿ عمى  وقوعيا
حتى مف  مف طرؼ الجناة المحترفيف و استغاللياالمستحضرات الطبية التي تـ و  لألدوية
المختصيف أنفسيـ في ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ الذي يعتبر تعديا صارخا  األطباءطرؼ 

 3عمى حؽ الجنيف في الحياة.
المرأة الحامؿ ت الرحـ مبكرا في اله الجريمة بأنيا تعمد إخراج متحصتعرؼ ىذ و 

يا سواء ارتكبت مف المرأة عمى نفسيا أو مف الغير، و ىي جريمة معاقب عمي بأي طريقة 

                                                 
 .248، ص 2009: فوزي عمارة، قاضي التحقيؽ، أطروحة دكتوراه، جامعة اإلخوة منتوري، تيزي وزو،  1
 .544نصر الديف مروؾ، محاضرات في اإلثبات الجنائي، مرجع سبؽ ذكره، ص  : 2
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مف  3041استخداـ وسائؿ ذكرىا المشرع الجزائري في المادة  إلحداثياكما أنيا تقتضي 
مناولة المجني عمييا  إلى  اإلجياضقانوف العقوبات عمى سبيؿ المثاؿ، فقد يمجأ الجاني في 

المرأة في إسقاط  يكانيكية، و قد تمجأ أو مشروبا أو إلى الحقف أو استعماؿ آلة م مأكوال
وميما كانت الوسيمة  إلى الرياضة أو الرقص االلتجاءضيقة أو  مالبسنفسيا إلى ارتداء 

 2.اإلسقاطالمستعممة فيجب إقامة الدليؿ عمى أنيا كانت السبب في 
ير مف ىنا تظ الفصؿ في ىذه المسألة لقاضي الموضوع يسترشد فيو برأي الخبراء، وو       

أىمية الخبرة الطبية الشرعية في الكشؼ عف الوسائؿ المستعممة في إحداث أو محاولة 
باعتبارىا مف العناصر المكونة لمركف المادي لمجريمة  اإلسقاطىي  النتيجة وإحداث جيػػػة 

، و  مف جية أخرى اإلجياضمف القوؿ ما إذا كانت ىذه الوسيمة ىي التي كانت السبب في 
الشرعي ىنا يتمثؿ في البحث عف الدليؿ الطبي الذي يسمح بالقوؿ بأف الفعؿ دور الطبيب 

في الحالة  االكتشاؼالذي غالبا ما يكوف سيؿ  األمرىو  قد تـ إحداثو أو تـ الشروع فيو، و
التي ينجـ عنيا وفاة الحامؿ، في حيف سيكوف مف الصعب عميو ذلؾ في الحالة التي تبقى 

عمى  اإلجياضالحياة خصوصا إذا كانت ىي ذاتيا مف ارتكبت  عمى قيد األخيرةفييا ىذه 
الخارجية التي  األعراضو  اآلثارنفسيا، إذ غالبا ما تحرص عمى إتقاف العممية بطمس كؿ 
و ىو ما يستدعي تدخؿ  اإلسقاطمف شأنيا أف تدؿ عمى وجود شبية جنائية في عممية 
ب ما يستقيو مف الفحوصات التي طبيب شرعي بموجب خبرة طبية ليؤكد ذلؾ أو ينفيو حس

 3عمييا. يجب أف تجرييا
أو الشروع فيو و ىو كؿ فعؿ قد يؤدي  اإلسقاطبحدوث فعؿ  اإلجياضتقـو جريمة و       

و يقع عمى الطبيب الشرعي ، طبيعيا والدتومف الرحـ قبؿ موعد إلى موت الجنيف أو خروجو 
مات تدؿ عمى أف الىذه العء كانت سوا اإلجياضالحمؿ و  عالماتحظة و تدويف الىنا م
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 .46الجريدة الرسمية العدد  ،العقوبات
 .546: المرجع نفسو، ص 2
 .547ع السابؽ، صنصر الديف مروؾ، محاضرات في اإلثبات الجنائي، المرج : 3



 انطبيب انشرعي في االثباث انجنائي  دور                                         انثانيانفصم 

 

35 

 

عمى أنو سيتـ حتما  ، أو كانت تدؿ ـآلالاو مثؿ حدوث النزيؼ  فعالقد تـ  اإلجياض
، و تدخؿ الطبيب الشرعي ىنا ىو الذي ييدي  الجنينية األغشيةكاتساع عنؽ الرحـ و تدلي 

أو شرع فيو دوف أف يتـ بموغ تحقيؽ  فعالالمحكمة إلى تحديد ما إذا كاف الفعؿ قد تـ 
 1النتيجة.

و ما إذا كاف ذا طبيعة جنائية أو ناتجا عف مجرد حادث  اإلجياضف تحديد طبيعة إ
المطروحة عمى الطبيب الشرعي، فقد تثير المرأة  األسئمةعرضي مف أىـ و أصعب 
 عو الدفذلؾ مف  يعتبرتيجة سقوطيا في بيتيا لسبب ما، و المجيضة بأنيا فقدت حمميا ن

الموضوعية التي تتمسؾ بيا المتيمة، و ىنا يمجأ إلى الطبيب الشرعي لفحصيا و البحث 
 ،العرضي اإلجياضو  اإلجرامي اإلجياضعف أمارات قد تستيدي بيا المحكمة لمتمييز بيف 

الدالة عمى  العالماتحظة الإذ يمكف لمطبيب الخبير الوقوؼ عمى ذلؾ عف طريؽ م
الذي  اإلجرامي اإلجياضسرعة انقطاع النزيؼ الدموي عكس مثال : ظة حالبمعرضيتو 

يتـ إنزاؿ  اإلجرامي اإلجياضيكوف مصحوبا بنزيؼ مستمر، ضؼ إلى ذلؾ أنو في 
العرضي الذي يتـ  اإلجياض خالؼالبويضة التي يقؿ عمرىا عف شيريف عمى كتمتيف، عمى 

 2عمى مرحمة واحدة. اإلنزاؿفيو 
ىذا بالنسبة لممرأة المجيضة التي بقيت عمى قيد الحياة، أما بالنسبة لممرأة المتوفاة، 

، إذ أف الطبيب يتعامؿ مع جثة و ىو ما يمكنو بعد قيامو بعممية  سيؿ نوع ما فاألمر
التشريح مف الحصوؿ عمى أدلة مؤكدة عمى حدوث الجريمة كمعاينة وجود مادة أو شيء ما 

و   الميبمية أو جروح وخزية أو نزيؼ أو التيابات،  األغشيةقطع ، خدوش، ت في الرحـ
 3لمعممية. اإلجراميقا مف ذلؾ يمكف تحديد الطابع انطال
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 اإلجياضبالطبيب الشرعي في مسألة إثبات وقوع جريمة  االستعانةمف ىنا يتبيف أف 
لواقع حظو في االي أمر أكثر مف ضروري، و ىو ما نبالعناصر المكونة لركنيا الماد

و تضمف  إال اإلجياضفي قضايا  يكاد يخمو ممؼ محاؿ عمى جيات الحكـ الالعممي، إذ 
بيف مستنداتو تقريرا طبيا شرعيا تبيف فيو المسائؿ الفنية التي تشكؿ الدليؿ عمى ارتكاب  مف

 1.الجريمة و تبيف الوسائؿ المستعممة في إحداثيا
 المطمب الثاني: دور الطبيب الشرعي في الكشف عن الجرائم األخرى 

اإلنساف عادة تحيط بو جممة مف المخاطر مثؿ ما يمس جسده كجرائـ العرض مف 
جية و جرائـ أخرى تكوف أثناء ممارستو لنشاطو الميني  أو خارج نشاطو الميني، ومف بيف 

والفعؿ المخؿ بالحياء وحوداث العمؿ  ىذه المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا: ىتؾ العرض
أو الحوادث المينية مثؿ إصابتو كعامؿ في المناجـ أو كبناء أصيب بجروح أو تعرضو 
لحوادث العمؿ أو تعرضو لحادث بسبب حالة السكر التي كاف عمييا الجاني و ىو يقود 

 2المركبة.
 الفرع األول:الكشف عن جرائم العرض 
إتياف رجؿ لعمؿ جنسي مع امرأة بإيالج عضو  أنياتعرؼ جريمة ىتؾ العرض 

التذكير في المكاف المعد لو مف جسـ األنثى، سواء كانت ثيبا أـ عذراء، بالغة أـ قاصرة 
 باإلكراه، وبدوف رضاىا.

ومما يشد االنتباه في ىذه الجريمة مف خالؿ الواقع العممي ىو صعوبة ضبطيا 
ثباتيا نتيجة العتبارات عديدة يأتي عمى  رأسيا طابعيا السري، وىو ما ساىـ في تعقيد وا 

ميمة سمطة االتياـ أو القاضي الجنائي في اإلثبات خصوصا إذا عممنا أف مرتكبييا غالبا ما 
يختاروف الوقت و المكاف المناسب الرتكاب جريمتيـ إذ أنيـ ال يغامروف في إتياف فعميـ إال 

د محتمؿ عدا الجاني و ضحيتو، و ىو إذا كانوا عمى يقيف بخمو مسرح الجريمة مف أي شاى

                                                 
 .14: المرجع نفسو، ص 1
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ما قد يقصي الشيادة غالبا كطريؽ إثبات ىذا النوع مف الجرائـ، كما يقمؿ أيضا فرص إثباتيا 
بالطرؽ الكالسيكية األخرى نظرا لمعوامؿ السابقة، و نضيؼ إلييا أف إقامة الدليؿ عمى قياـ 

ى كؿ مف جسد الجاني و ركنيا المادي يقتضي بالضرورة إجراء معاينات و فحوصات عم
الضحية ، و ىو ما يتطمب تدخؿ خبراء في االختصاص، و يأتي خبراء في االختصاص و 
يأتي عمى رأسيـ األطباء الشرعيوف بموجب خبرة طبية شرعية لتنوير الجيات المنتدبة ليـ 

 1باألدلة المادية عمى وقوع الجريمة.
مف قانوف العقوبات بيتؾ  2336ة وقد عبر المشرع الجزائري عف ىذا الفعؿ في الماد

 العرض لكف المصطمح األصح ىو "االغتصاب"، و لـ يقـ بتعريفو.
مف قانوف العقوبات  336نص قانوف العقوبات عمى جريمة ىتؾ العرض في المادة 

مف عناصر جريمة ىتؾ العرض وقوع الجماع بإدخاؿ العضو التناسمي في فرج الضحية ، و 
مف قانوف العقوبات و الفعؿ 4 335و  3334حياء في المواد نص عمى الفعؿ المخؿ بال

المخؿ بالحياء قد يكوف بعنؼ ضد بالغ أو قاصر أو دوف عنؼ عمى قاصر، و قد يكوف 
 ضد ذكر أو أنثى.

و الطبيب الشرعي ىنا كباحث عف الدليؿ الجنائي، و يتـ االستعانة بو كخبير في 
نو أف يدؿ عمى وقوع الفعؿ و إسناده لممتيـ ىذا المجاؿ لتكميفو بالبحث عف كؿ ما مف شأ

كما ىو الشأف في جريمة ىتؾ العرض، يقـو بفحص مالبس الضحية لمكشؼ عف أثار 
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لممقاومة أو وجود بقع دموية أو منوية سواء عمى المالبس الداخمية أو داخؿ الميبؿ يأخذ 
 1الطبيب الشرعي عينات ويحمميا لمحصوؿ عمى البصمة الوراثية لمجاني.

كما يقـو أيضا بفحص الضحية عمى مرحمتيف: الفحص الخارجي أو العاـ لمبحث عف        
أثار المقاومة والعنؼ الجسدي كالكدمات و سحجات األظافر حوؿ الفـ والعنؽ و حوؿ 
المعصميف والذراعيف بالنسبة لمعذارى ، فحص اإلفرازات لمتمييز بيف دـ الطمث و السيالف، 

المتزوجة ، فمف الصعب الجـز بوقوع االغتصاب إذا لـ تكف ىناؾ أثار أما بالنسبة لممرأة 
عنؼ خارجية ، واألىـ مف ذلؾ يمكف لمطبيب الشرعي تحديد تاريخ االعتداء الجنسي عمى 
الضحية، ومف اآلثار المادية التي تدؿ عمى وقوع ىتؾ العرض حدوث حمؿ لدى المجني 

ر إلى التبميغ عف الجاني ولو بعد مرور فترة عمييا، بحيث ال تستطيع إنكار تعرضيا فتباد
زمنية، و يمكف لمطبيب الشرعي تحديد مف الجنيف، وكذا زمف وقوع عممية الجماع، فكؿ ىذه 
المسائؿ تكتسي طابع فني لذا كاف عمى القاضي انتداب الخبير لإلجابة عمى األمثمة 

 2المطروحة مف طرفو.
 وادث العمل جريمة التسمم وحالفرع الثاني: الكشف عن 

 جريمة التسممالكشف عن أوال: 
مف قانوف العقوبات التسمـ بأنو:" االعتداء عمى حياة إنساف  2603تعرؼ المادة 

بتأثير مواد يمكف أف تؤدي إلى الوفاة عاجال أو أجال، أيا كاف استعماؿ ىذه المواد        و 
 ميما كانت النتائج التي تؤدي إلييا.

لنا أف جريمة التسمـ تتطمب كركف مادي ليا استعماؿ أو مف ىذا التعريؼ يتبيف 
مناولة المجني عميو مواد يمكف أف تؤدي إلى الوفاة، بغض النظر عف تحقؽ النتيجة مف 
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عدميا، و الفصؿ فيما إذا كاف القتؿ ناشئا عف جوىر ساـ، يعتبر فصال في مسألة 
 موضوعية تترؾ لقاضي الموضوع وفقا لمالبسات القضية.

ا ألف إثبات الموت بالسـ مف المسائؿ الفنية التي تحتاج إلى خبرة غير قانونية، و نظر 
فإنو غالبا ما لجأ القاضي إلى أىؿ الخبرة األطباء الشرعييف لمكشؼ عف المادة المستعممة 
مف جية، و مدى نجاعتيا في إحداث الوفاة مف جية أخرى، و عميو فاألسئمة التي يجب أف 

ب الشرعي يجب أف تتمحور مبدئيا حوؿ ىذيف العنصريف سواء تـ يوجييا القاضي لمطبي
 1تناوؿ السـ وحدثت النتيجة أـ ال يتـ تناولو أصال أو تـ تناولو مع عدـ تحقؽ النتيجة.

 حوادث العملعن  الكشفثانيا: 
يتعرض العماؿ في حياتيـ المينية إؿ عدة مخاطر فحتما يجب القياـ بفحوصات  

أو متخصصة أماـ أشخاص مؤىميف لذلؾ كاألطباء غالبا ما يمقى طبية سواء كانت عامة 
معارضة مف قبؿ األطباء المستشاريف لدى ىيئة الضماف االجتماعي، مما يستوجب عرض 
الحالة الصحية عمى متخصصيف ذلؾ مف أجؿ حسـ النزاع، و يتـ إما في شكؿ خبرة طبية 

لمتوضيح أكثر يمكف القوؿ في حاؿ ما أو تشكيؿ لجاف لتقدير نسبة العجز الالحؽ بالفرد، و 
ساعة  24إذا تعرض عامؿ أثناء تأديتو لعممو إلى حادث عمؿ يجب أف يصرح بذلؾ خالؿ 

إلى رب العمؿ الذي يقـو بدوره بإخطار صندوؽ الضماف االجتماعي، فيعرض العامؿ 
المتضرر مف حادث العمؿ أو الذي تعرض لمرض ميني عمى الطبيب المستشار لدى 

ت الضماف االجتماعي ثـ عمى الطبيب، و في حالة تعارض رأييما فيما يخص تقدير ىيئا
العجز أو المتضرر يقـو النزاع الطبي، و بالتالي يتـ المجوء إلى طبيب خبير يختارىما 

 إلعطاء رأي ثالث فاصؿ في النزاع.

                                                 
 .67ناصر تممانيف، عبد الرزاؽ بف سالـ، الطب الشرعي واألدلة الجنائية، مرجع سبؽ ذكره، ص : 1
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أما في حاؿ ما إذا لـ يتـ حؿ النزاع بإجراءات بسيطة بيف المتضرر والضماف 
جتماعي يتـ حمو بالمجوء إلى الخبرة القضائية، والتي تعد إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي اال

 1ال يمكف مباشرتيا إال بأمر مف القاضي واليدؼ منو ىو إنارة المحكمة.
ويترتب عف حوادث العمؿ مسئولية رب العمؿ أو صندوؽ الضماف االجتماعي في 

ؿ رب العمؿ جنائيا ويتابع قضائيا إذا كانت التعويض و تحمؿ تكاليؼ العالج، وقد يسأ
اإلصابة العامؿ أثناء عممو إذ يتدخؿ الطبيب المختص بتسميـ شيادة طبية يستند إلييا 

 القاضي في تكييؼ الفعؿ وتقدير مبمغ التعويض.
يمكننا القوؿ أف اليدؼ الرئيسي مف المجوء إلى الخبير القضائي ىو تقدير العجز 

في تقديره مف الطبيب المستشار و الطبيب المعالج، إذا القضاء ىنا الحقيقي الذي اختمؼ 
 2ىو المعيار الفاصؿ في ىذا النزاع.

 المبحث الثاني:اقتناع القاضي بالدليل الطبي الشرعي 
إف الكشؼ عف الحقيقة ىو مبتغى ومقصد الدعوى الجنائية و وسيمتيا لبموغ مسعاىا، 

لقاضي السمطة التقديرية الالزمة التي يستطيع بيا ولف يتأتى ىذا إال باإلدعاء بإعطاء ا
الموازنة بيف األدلة المعروضة عميو، وذلؾ باعتماد عمى السميـ منيا، فالسمطة التقديرية التي 
ىي رخصة مف المشرع لمتوسعة عمى القاضي في تحميمو لمالبسات الدعوى مستمدة أساسيا 

 مف طبيعة اإلثبات في المواد الجنائية.
 األول: مفيوم الدليل الطبي الشرعي المطمب 

لـ يقتنع بيا جاز ندب خبير أخر لمقاضي تقدير ما يقدمو الخبراء مف تقارير، فإذا 
لمعرفة رأي ىذا األخير في مسألة لـ يجـز فييا الخبير األوؿ، كما يجوز لو أف يفصؿ في 

وز لمقاضي األخذ مسألة لـ يفصؿ فييا الخبير إذا كانت تتماشى و وقائع القضية، و ال يج
 بتقدير الخبرة كدليؿ إثبات.

                                                 
 .148، مرجع سبؽ ذكره، صو القانوف الوضعي ميةسالاإلفي الشريعة  اإلثباتأحمد حبيب السماؾ ، نظاـ  : 1
 .149، المرجع السابؽ، صو القانوف الوضعي ميةسالاإلفي الشريعة  اإلثباتأحمد حبيب السماؾ ، نظاـ  : 2
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 الفرع األول: تعريف الدليل الطبي الشرعي
حسب تعريؼ خبراء العمـو الجنائية ىو البرىاف القائـ عمى المنطؽ والعقؿ في إطار 
الشرعية اإلجرائية أيضا بأنو إلثبات صحة افتراض أو لرفع درجة اليقيف االقناعي في واقعة 

 محؿ خالؼ.
رؼ أيضا بأنو الوسيمة التي يستعيف بيا القاضي لموصوؿ إلى حقيقة الوقائع و يع

 المعروضة عميو إلعماؿ حكـ القانوف فييا.
أما في القضاء الجزائي فيعرفو عمى أنو كؿ وسيمة يستعيف بيا القاضي لموصوؿ إلى 

العممي الذي الحقيقة المتعمقة بوقائع الجريمة بيدؼ تطبيؽ القانوف، و ما ييمنا ىو الدليؿ 
يعد مف األدلة الجنائية التي تؤدي إلى كشؼ الجريمة و إجالء الغموض الذي يكتنفيا، و ىو 
نتيجة لمخبرة التي يبدييا الطبيب الشرعي أي أىؿ الخبرة و الفف في مجاؿ مينة أو حرفة أو 

جارب أي مجاؿ يعتمد عمى أصوؿ فنية، إذ يمكف القوؿ أيضا ىو النتيجة التي تسفر عنيا الت
 العممية والمعممية لتعزيز دليؿ سبؽ تقديمو.

إذا ما يمكنو استخالصو مف ىذه التعريفات ىو أف الدليؿ العممي يعد كوسيمة حديثة 
 1يعتمد عمييا القاضي إلثبات الحقيقة.

 الفرع الثاني: حاالت بطالن الدليل الطبي الشرعي 
الالزمة لصحة العمؿ  البطالف ىو جزاء إجرائي يترتب عمى عدـ توافر العناصر

القانوني، أو يمكف القوؿ أنو ىو جزاء الذي يقع عمى إجراء معيف فيبطمو كميا أو جزئيا إما 
 بسبب إغفاؿ عنصر يتطمب توافره في اإلجراء قد بوشر بطريقة غير سميمة.

يدفع بو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعوى سواء مف طرؼ الخصوـ أو  البطالن المطمق:أ. 
المحكمة، و ىو الذي تبطؿ فيو الخبرة كإجراء، و تبطؿ إذا باقي اإلجراءات ألنو مف طرؼ 

 ما يبنى عمى خبرة باطؿ فيو باطؿ.

                                                 
 766، مرجع سبؽ ذكره، صالجنائي اإلثباتعبد الحافظ عبد اليادي عابر ،  : 1
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ىو الذي يدفع بو قبؿ الدخوؿ في الموضوع إذا ترتب عند عدـ قبولو  . البطالن النسبي:ب
 1تبطؿ فيو الخبرة دوف أف يمحؽ باقي اإلجراءات.

 التقديرية لمقاضي الجزائي بالدليل الطبي الشرعي المطمب الثاني:مجال السمطة
إف الكشؼ عف الحقيقة ىو مبتغى و مقصد الدعوى الجنائية و وسيمتيا لبموغ مرماىا، 
ولف يتأتى ىذا إال بإعطاء القاضي السمطة التقديرية الالزمة التي يستطيع بيا الموازنة بيف 

نيا واستبعاد سقيميا الذي ال يطمئف األدلة المعروضة عميو، وذلؾ باعتماد عمى السميـ م
إليو، فالسمطة التقديرية التي ىي رخصة مف المشرع لمتوسعة عمى القاضي في تحميمو 

  لمالبسات الدعوى مستمدة أساسيا مف طبيعة اإلثبات في المواد الجنائية.
 الفرع األول: سمطة القاضي في تقدير الدليل الطبي الشرعي 

الشرعي في ىذه المرحمة أىمية بالغة نظرا لممرحمة المبكرة التي الدليؿ الطبي يكتسي  
يجمع فييا أي مباشرة بعد وقوع الجريمة، ونظرا لمطابع المؤقت لبعض األدلة الطبية الشرعية 
القابمة لمزواؿ أو التغير بالزمف، يتمقى ضابط الشرطة القضائية الشكاوى و البالغات عف 

حث و التحري و لو الحؽ في االستعانة بأىؿ الخبرة الطبية وقوع جريمة فيقـو بإجراءات الب
الشرعية لتحرير تقرير يعد بمثابة دليؿ طبي شرعي في مرحمة التحقيؽ األولي و يستعيف بو 

 2القاضي عمى وجو االستدالؿ.
تستغؿ جيات التحقيؽ القضائي األدلة التي تـ جمعيا مف خالؿ مرحمة البحث 

ط الشرطة القضائية مع تعزيزىا بأدلة قضائية جديدة و ما ييـ والتحري التي يقـو بيا ضبا
قاضي التحقيؽ في ىذه المرحمة مف ىذه األدلة ىو البحث عف أدلة االتياـ  و أدلة النفي، 
إذا فالدليؿ الطبي الشرعي لو أىمية بالغة في نفي التيمة عف األشخاص الذي اشتبو في 

ة أيضا في اثبات التيمة عمى شخص مرتكب قياميـ بالجريمة مف جية و لو أىمية كبير 
الجريمة، و يخضع ىذا الدليؿ إلى مبدأ مواجية األطراؼ باألدلة وتمقي أوجو دفاعيـ أو 

                                                 
 .767، المرجع السابؽ، صالجنائي اإلثباتعبد الحافظ عبد اليادي عابر ، :  1
رسالة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :مراد بموليي، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة،  2

 .76، ص2010



 انطبيب انشرعي في االثباث انجنائي  دور                                         انثانيانفصم 

 

43 

 

مالحظتيـ، كما يخضع ىذا الدليؿ أيضا إلى مبدأ حرية االثبات الذي كرسو المشرع الجزائي 
 1مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 212في نص المادة 

الذي ينجزه الطبيب الشرعي يعد كدليؿ إثبات قوي خاصة في جرائـ  إف التقرير
المشكمة جنائية أيضا، فمثال جريمة قتؿ طفؿ حديث العيد بالوالدة، فتقرير الطبيب الشرعي 
ىنا ىو الذي يظير إف كانت الوفاة طبيعية أـ ال، أي ىؿ الطفؿ ولد حيا ثـ توفي أـ قامت 

 األـ بأعماؿ مادية لقتمو.
يداعو لدى بعد ان تياء الطبيب الشرعي مف الميمة الموكمة إليو يقـو بتحرير تقريره وا 

كتابة ضبط الجية المنتدبة لو، و بعد اطالع القاضي عمى النتائج التي توصؿ إلييا الخبير 
 2يتخذ قراراه بشأف القضية المطروحة أمامو.

اب إحدى الجرائـ فإذا رأى قاضي التحقيؽ أف الخبرة قدمت لو كدليؿ قاطع عمى ارتك
جرائـ العرض...(أي أف الفعؿ المرتكب ىو فعؿ إجرامي فإنو يتخذ بشأنيا  –) جرائـ العنؼ 

 اإلجراءات المقررة قانونا و يستعيف بيا كدليؿ إثبات في القضية المطروحة أمامو.
ط تمر الدعوى العمومية بثالث مراحؿ يميد ليا بمرحمة جمع االستدالالت التي تنا          

بيا الضبطية، و يتـ فييا جمع األدلة الالزمة لتحريؾ الدعوى العمومية لكنيا ال تعد مرحمة 
 3مف مراحؿ الدعوى الجزائية، ىذا ما أكده أغمب الفقياء.

وتظير السمطة التقديرية لقاضي التحقيؽ أثناء مباشرتو إلجراءات التحقيؽ مف خالؿ 
لة مف حيث كفايتيا لالتياـ مف عدمو، إذا تمحيصو لألدلة بصفة موضوعية فيو يقدر األد

القاضي يستعيف بالخبرة لتكوف عقيدتو ولمتصرؼ في التحقيؽ الذي ينتيي بإصدار قرار 
بالحفظ إف رأى عدـ كفايتيا الدليؿ الطبي الشرعي أو إحالتيا إلى مرحمة المحاكمة إذا رأى 

 أف الخبرة كافية لقياـ الجريمة.
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االتياـ فيي األخرى تممؾ سمطة تقديرية تظير مف  و نفس الشيء بالنسبة لغرفة
خالؿ صالحياتيا في إصدار قرارات اإلحالة عمى المحكمة المختصة، وكذا قراراتيا بانتفاء 
وجو الدعوى ألف تمؾ القرارات تبنى في جميع األحواؿ عمى االقتناع الشخصي لمقضاة الذيف 

األدلة لالتياـ دوف خضوعيـ ألي قواعد تشكؿ منيـ غرفة االتياـ ىـ مف يقدروا مدى كفاية 
 1معينة أو رقابة و رقيبيـ الوحيد في ىذه الحالة ىو ضميرىـ و اقتناعيـ الشخصي فقط.

تعد مرحمة المحاكمة مرحمة مصيرية إذ أف المشرع الجزائري قد منح لمقاضي فييا 
يح لمدليؿ سمطة تقديرية واسعة يستطيع مف خالليا التمحيص و التمييز و التقدير الصح

الطبي الشرعي، فممقاضي في ىذه المرحمة السمطة التقديرية الواسعة في االقتناع بدليؿ الخبرة 
 و لو مف ذلؾ الحكـ باإلدانة أو البراءة.

نستخمص مما سبؽ أف في مرحمة التحقيؽ لقاضي التحقيؽ تظير سمطة القاضي في 
مس القضائي مف جية ولو اختيار الخبير مف بيف الخبراء في جدوؿ عمى مستوى المج

السمطة أيضا في ندب الخبير إذا عرضت عميو مسألة ذات طابع فني فمو مف تمقاء نفسو أو 
 143بناء عمى طمب الخصـو االستعانة بأىؿ الخبرة حسب ما جاءت بو الفقرة مف المادة 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية.2
رؼ القاضي، وتظير ىنا سمطة وال يمكف لمخبير مباشرة ميمتو إال بعد ندبو مف ط

 1483القاضي في رقابتو عمى األعماؿ التي يقوـ بيا الخبير، وىذا ما نصت عميو المادة 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية في فقراتيا الثانية:"....ويجب عمى الخبراء في القياـ بميمتيـ 

                                                 
 .79: المرجع نفسو، ص 1
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف  1966/06/08المؤرخ في  66- 155ألمر مف  143: المادة  2

 .84دة الرسمية العدد الجزائية. الجري اإلجراءات
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف  1966/06/08المؤرخ في  66- 155ألمر مف  143مف المادة  148: المادة  3

 .84الجزائية. الجريدة الرسمية العدد  اإلجراءات



 انطبيب انشرعي في االثباث انجنائي  دور                                         انثانيانفصم 

 

45 

 

رات األعماؿ التي أف يكونوا عمى إيصاؿ بقاضي التحقيؽ أو المنتدب أو يحيطو عمما بتطو 
 1 يقوموا بيا ويمكنوه مف كؿ ما يجعمو في قدر عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة..".

أما فيما يخص مرحمة المحاكمة فإف السمطة التقديرية لقاضي الحكـ ىنا يمكف أف 
تتمثؿ في االستعانة بخبراء آخروف في حالة عدـ اقتناعو بدليؿ الخبرة التي أعدىا أحد 

يف تـ ندبيـ، وفي حاؿ ما إذا لـ يقتنع القاضي الموضوع بأي تقرير مف التقارير الخبراء الذ
المحرر مف طرؼ الخبراء سواء في مرحمة التحقيؽ أو مرحمة المحاكمة أي وجود اختالؼ 
في رأي كؿ خبير اعتمد رأيا مخالفا وجب عميو أف يبيف األسباب التي اقتضت إىماؿ أو 

 عدـ األخذ بأحد التقارير.
 فرع الثاني:حرية القاضي في تقدير الدليل الطبي الشرعي ال

المبدأ أف لمقاضي كامؿ الحرية في األخذ بالدليؿ متى اطمأف وجدانو، و يمكف 
ف كاف المشرع الجزائري في المادة  مف قانوف  2212استبعاد الدليؿ في حاؿ عدـ اطمئنانو، وا 

الجزائي ألخذ كؿ الوسائؿ التي تساعده اإلجراءات الجزائية، قد فتح باب واسع أماـ القاضي 
في أف يكوف اقتناعو الشخصي إال أف ىذا االقتناع أصبح ميددا بالزواؿ وىذا يرجع لمقوة 

 الثبوتية لألدلة العممية.
وما تتميز بو ىاتو األخيرة مف دقة موضوعية وما توفره لمقاضي مف نتائج في غاية  

حرية القاضي الجنائي في  تكويف قناعاتو  الدقة، األمر الذي ساىـ مف جية في تقييد
الذاتية، و لكف ميما اتسعت السمطة التقديرية لمقاضي في رقابة تقرير الخبير فإف ليا 
حدودىا، فالقاضي ال يستعمؿ ىذه السمطة تحكما و إنما يتحرى بيا مدى جدية التقرير مقدار 

طقي التي يقرىا العمـ و يجري ما يوحي بو مف ثقة، و يتبع في ذلؾ أساليب االستدالؿ المن
بيا العمؿ القضائي و مف أىـ الضوابط التي تعيف القاضي عمى صواب استعماؿ سمطتو أنو 

                                                 
 القضائي، دار اليدى،  االجتيادفي المواد الجزائية في ضوء الفقو و  اإلثباتعربي شحط عبد القادر، نبيؿ صقر، :  1

 .31، ص.2006طبعة 
 ، المعدؿ و المتمـ يتضمف قانوف  1966/06/08المؤرخ في  66- 155ألمر مف  143مف المادة  212: المادة  2

 .84الجزائية. الجريدة الرسمية العدد  اإلجراءات
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إذا كانت في الدعوى أدلة إثبات أخرى كالشيادة و االعتراؼ فإف عميو أف يستعيف بيا لتقدير 
 1قيمة تقرير الخبير.

ذا كانت ىذه القاعدة عامة فإف ثمة استثناء ي رد عمييا و ىو تقرير الخبرة في جنحة وا 
المعدلة و المتممة بالمادة  142-01مف القانوف  02السياقة في حالة سكر، فطبقا لممادة 

المتعمؽ بتنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسالمتيا وأمنيا، قد  03-09مف األمر رقـ  03
غ في األلؼ،  0.20 اشترط المشرع لقياـ ىذه الجريمة أف تكوف نسبة الكحوؿ مف الدـ ىي

في ىذه الحالة فإف المشرع استبعد كؿ الطرؽ اإلثبات األخرى إلثبات ىذه الجريمة وحصرىا 
 في الخبرة الطبية الفاحصة لعينة مف دـ السائؽ.

ومف الناحية العممية كثيرا ما يجد القاضي نفسو مضطرا إلى األخذ بالدليؿ الطبي 
القدرة عمى مناقشة الدليؿ العممي أو الطبي  الشرعي لما لو مف قوة و حجية، فميس لو

الشرعي لعدـ تحكمو في ىذا المجاؿ مف المعرفة، ومف ىنا القاضي ال يمكنو توقيع الجزاء 
عمى المتيـ الذي ارتكب جريمة قتؿ، إال بعد معرفة مف خالؿ التقرير الطبي الشرعي أف ىذا 

 3القتؿ قد تـ عف قصد أو عف خطأ.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 مداخمة مف إلقاء السيد لعزيزي محمد النائب العاـ لمجمس قضاء بجاية، ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني حوؿ الطب :  1

 .2005ماي  26و  25العدالة، المنعقد بتاريخ  إصالحالشرعي و دوره في 
نظيـ حركة المرور عبر المتعمؽ بت 03-09مف األمر رقـ  03المعدلة والمتممة بالمادة 14-01مف القانوف  02لمادة ا : 2

 الطرؽ وسالمتيا وأمنيا
 مداخمة مف إلقاء السيد لعزيزي محمد النائب العاـ لمجمس قضاء بجاية، ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني حوؿ الطب :  3

 .2005ماي  26و  25العدالة، المنعقد بتاريخ  إصالحالشرعي و دوره في 
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 :خالصة الفصل
لمدليؿ الطبي الشرعي دور ميـ في اإلثبات الجنائي فمف خالؿ ىذا الدليؿ الذي 
يكتشفو الطبيب الشرعي في مختمؼ الجرائـ التي تعرض عميو منيا جرائـ العنؼ و جرائـ 
العرض، و حوادث العمؿ و حوادث المرور، يمكف كطبيب مختص مخوؿ لو قانونا الحؽ 

ومعرفة سبب إصابتيا وأيضا معرفة الوسيمة  في فحص الضحية  وتقدير نسبة عجزىا،
 المستعممة في الجريمة المرتكبة.

ولمقاضي االستعانة بالدليؿ الطبي الشرعي في حالة ما إذا عرضت عميو مسألة مف 
أحد المسائؿ ذات الطابع الفني، و مف المقرر أف تقدير الخبراء مرجعو لمقاضي الذي لو 

التدليمية لتقرير الخبير شأنو في ىذا شأف سائر األدلة  االخرى كامؿ الحرية في تقدير القوة 
فمو مطمؽ الحرية في األخذ بما اطمأف إليو، ومف المسمـ بو أف القاضي إذا لجأ إلى 
االستعانة بالدليؿ الطبي الشرعي يعني ىذا أنو ليس لديو التأىيؿ المطموب لفحص المسألة 

 المطروحة أمامو.
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الياـ لمطبيب الشرعي في البحث عف الدور  نكوف قد أبرزنافي خاتمة ىذا البحث 
الدليؿ في سبيؿ اإلثبات الجنائي وتحقيؽ العدالة و مكافحة الجريمة و القضاء عمى 
المجرميف، حيث أصبحت مسألة الحصوؿ عميو أمرا في منتيى التعقيد أماـ النشاطات 

ثة إلخفاء اإلجرامية التي يمارسيا المجـر باستخدامو الوسائؿ و األساليب اإلجرامية الحدي
 الجريمة و التيرب مف قبضة القانوف.

و بالمقابؿ تطور الوسائؿ العممية و منيا ما يتجو الطب الشرعي مف إمكانيات   
تسمح و تساىـ بشكؿ كبير في توفير الدليؿ مساعدة لمقضاء لمعرفة حقيقة الوقائع المجرمة 

مؼ اآلفات التي تضر بأمنو و معرفة ىوية مرتكبيا لمحاكمتو باسـ المجتمع وتطييره مف مخت
و استقراره، ويشكؿ في ىذه الحالة الطب الشرعي أحد العمـو الذي تسخر موضوعاتو لخدمة 
العدالة وأجيزة األمف مف خالؿ الدور الذي يمعبو الطبيب الشرعي  في تشخيص الجروح 

لدى  واإلصابات وتشريح الجثث والتعرؼ عمى سبب الوفاة وأساليبيا ومعاينة نسبة العجز
ضحايا حوادث العمؿ و حوادث المرور، وكذا االعتداءات الجنسية، واستخالص األدوات 
والوسائؿ المختمفة في ارتكاب الجريمة ، كما يفيد في التوصؿ إلى التعرؼ  عمى ىوية 
مرتكب الجريمة مف جية و مف جية أخرى معرفة ىوية الجثة المجيولة بواسطة البصمة 

 الوراثية.
ف خالؿ الدراسة إلى أف الممارسات القضائية حققت ىدفيف بحيث وقد توصمنا م

أظيرت النتائج التي توصؿ إلييا الطب الشرعي كانت عمى قدر عاؿ مف الثقة، واألىـ مف 
ذلؾ في مجاؿ اإلثبات الجنائي التي جعمت منو وسيمة إثبات مقبولة أماـ المحكمة تغني 

يسعى إلييا وصوال لمحقيقة ، ليتـ تجسيد مقولة  القاضي عف الحاجة إلى العممية الذىنية التي
و بالتالي أعطى لو القانوف فرصة لتفعيؿ  الطب الشرعي يعتبر الشاىد الصامت لمجريمة

دوره في البحث عف الدليؿ الجنائي عف طريؽ االستعانة باألطباء الشرعييف في سبيؿ 
الحصوؿ عمى األدلة الطبية الشرعية التي أصبحت تتحكـ عمميا في مصير الدعوى 
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القضايا  العمومية، و بالتالي مصير المتيـ بعد أف صارت ليا الكممة األخيرة خاصة في
الجنائية ، و أصبح القاضي ال يممؾ سوى التسميـ لنتائجيا ألنيا في غاية الثقة و االطمئناف 
و ال مجاؿ لمظف أو التخميف، السيما في مرحمة الحكـ التي يتدخؿ فييا الطب الشرعي كأداة 

 قوية يعتمد عمييا القاضي في تكييؼ الجرائـ.
رعي في مجاؿ اإلثبات الجنائي الذي وصؿ وعمى الرغـ مف أىمية الدليؿ الطبي الش

في بعض الحاالت إلى حؿ محؿ اإلقناع الشخصي لمقاضي، إال أنو مف الناحية العممية 
بتقارير طبية شرعية لكف و حتى و إف كاف القضاة يجتيدوف في تضميف ممفاتيـ الجزائية 

بات الجنائي، و يرجع بتقارير طبية شرعية لكف ال يحسنوف استغالليا وتوظيفيا في مجاؿ اإلث
 ذلؾ إلى عدة اعتبارات منيا: 

ال بد أف يكوف تكويف القاضي كاؼ لفيـ ما يحرره الطبيب الشرعي مف تقارير  -
وبالتالي إمكانية تقديره دوف اإلذعاف المطمؽ لو حتى يتمكف مف معرفة خبايا ىذا 

أخرى  العمـ و مناقشة التقرير الطبي الشرعي مناقشة عممية نقدية، و مف جية
عمى الطبيب الشرعي أف يكوف ممما باإلجراءات القانونية، وىذا ما يجعمو واعيا 
تماـ الوعي بخطورة ما قد يصدر عنو مف تقارير وشيادات قد تتحكـ في سير 

 الدعوى برمتيا.
إف التقارير الطبية الشرعية التي يحررىا الطبيب الشرعي تختمؼ عف باقي  -

ه التقارير يحررىا أي طبيب، ويكمف ذلؾ في أف ىذ الشيادات الطبية العادية التي
 أماـ الجيات القضائية خاصة في القضايا الجنائية. تعتمد كدليؿ إثبات قوي

القاضي مف خالؿ التقرير الطبي الذي يعتمده كدليؿ إثبات يمكنو تحديد نسبة  -
التعويض لممتضرر، وىذا مف خالؿ درجة العجز التي قدرىا الطبيب الشرعي ىذا 

ف جية، ومف جية أخرى يمكنو تحديد درجة المسؤولية لممجرميف، وذلؾ حسب م
 التكييؼ القانوني لمجريمة المرتكبة.

-  
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 ويمكننا استعراض االقتراحات التالية: 
ال بد مف مراجعة نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية الخاصة بالخبير الطبي أو  -

 تدعيميا بنصوص أخرى.
الشرعي في كمية الطب مف أجؿ المجوء إلى ال بد مف تدعيـ اختصاص الطب  -

تخصص الطب الشرعي، والسبب في ذلؾ ىو قمة األطباء الشرعييف يقابميا كثرة 
الجرائـ المرتكبة و تطور أساليب و ذىنيات المجرميف ، فال يمكف لطبيب الشرعي 

 واحد فحص أو الكشؼ عف عدة حاالت.
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

 

فً الكشف عن الجريمٌ والمجرمين من المواضيع الشرعً  يبالطبدور موضوع  يعتبر

القانون، فوو يوتم بدراسٌ العالقٌ القريبٌ أو البعيدة يب والطب ينحلقٌ وصل بالحساسٌ، فالطب الشرعً 

واضيع ملأهم اأن توجد ما بنً الوقائع الطبيٌ والنصوص القانونيٌ، كما يعتر من بنً من أحد  التً يمكن

جاءت هذه الدراسٌ لتبيان الدور الذي يلعبى الطبيب  ألهميٌجل هذه األ، ولمميزةوالتخصصات الطبيٌ ا

 نعلييالف  المجرمينالستار عن  فدمٌ العدالٌ وكشخقيقٌ وتسخريوا لحالشرعً يف البحث عن ال

 الجرائم.وأسباب وطريقٌ ارتكاب 

 الكلمات المفتاحيٌ:

 / القاضً الجزائ5ً/التحقيق    4/الجريمٌ   3/اإلثبات الجنائً  2/طبيب شرعً    1

 

 

Abstract of The master thesis 

 

The subject of the role of the forensic doctor in detecting crime 

and criminals is a sensitive topic. Forensic medicine is a link 

between the doctor and the law. It is interested in studying the 

close or distant relationship that can exist between medical facts 

and legal texts, and it is one of the most important topics and 

medical specialties. Distinguished, and for this importance, this 

study came to show the role that the forensic doctor plays in 

searching for the truth and harnessing it to serve justice and 

unveiling the actual criminals and the reasons and method of 

committing crimes 

 

keywords:  

1/ Medical examiner 2/ criminal proof 3/ the crime 

4/ Investigation 5/ criminal judge 

 

 

 


