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الشكر والثناء أوال هلل عز وجل الذي وفقني وأعانني عمى إنجاز ىذا البحث، 

 فالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات.

أوجو شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجيني أو ساىم معي كما يسرني أن 

سواء من قريب أو من بعيد ولو بكممة طيبة. في إعداد ىذا البحث  

عمى  ياشرافالتي تفضمت بإ "بوكر رشيدة"األستاذة وأشكر عمى وجو الخصوص 

.ومنحيا من وقتيا الثمين لتصحيح بحثي ىذامذكرتي   

عمى قبوليم مناقشة ىذا  في لجنة المناقشة الكرامكما أن شكري موصول لألساتذة 

  العمل المتواضع. 

 

  

 

  



 
 

 

 

إلى سندي في ىذه الحياة إلى الذي لم يبخل عمي بأي شيء إلى من سعى وتعب 
 ألجل راحتي ونجاحي إلى أعز رجل في الكون

 أبي العزيز

 إلى من تعبت وسيرت الميالي الطوال في سبيل تربيتي 

في حياتي إلى من الجنة تحت قدمييا  ابتسامةإلى أجمل  والحنانإلى نبع العطف 
 أمي الغالية 

 إلى أبي الثاني الذي لم يدخر أي جيد في تربيتي عمي الحنون "محمد"

 إلى من أناروا دربي بالصموات والدعوات جدي وجدتي حفظيما اهلل

"أبوبكر الصديق" "محمد ياسين" و "زكرياء" ر إخوتيداإلى أجمل ىدية من األق    

 إلى شموع بيتنا أخواتي العزيزات "عبير" و "فيروز"

 إلى ابن عمي "يوسف" وأيضا جدي وجدتي )والدا أمي(

 إلى خطيبي وزوجي المستقبمي حفظو اهلل وكل عائمتو

 إلى أختي ورفيقة دربي كاتمة أسراري صديقتي "نعيمة"

بحث المتواضعإلى كل ىؤالء أىدي ىذا ال  
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 ة:مقدم
بسػػبب التطػػور التكنولػػوجي الػػراتف الػػذي تػػ مرت بػػل جميػػع مجػػا ت الحيػػاة بمػػا  ي ػػا مجػػاؿ 

بحيػػػث يسػػػت يد مػػػف الوسػػػائؿ المتطػػػورة  ػػػي الجريمػػػة الم نيػػػوف ا جػػػرامييف بحيػػػث يجػػػب الجريمػػػة  
دراج الوسػائؿ الحديمػة  ػي عمميػات الكشػؼ عػف الجػرائـ وذلػؾ ألف األ كػار  معايشة تذا التطور وا 

 ا جرامية تطورت  صاروا ي كروف بطريقة   تترؾ أمارا مادية ورائ ـ.

لوسػػائؿ التقميديػػة  االبػػا مػػا تػػذت الوسػػائؿ تكػػوف أقػػؿ  ػػي البدايػػة كػػانوا يعتمػػدوف  قػػط عمػػ  ا
نجاعػػة مػػف الوسػػائؿ الحديمػػة لجمبػػات الجنػػائي إ  أن ػػا   تقػػؿ أتميػػة عن ػػا ول ػػـ ن ػػس الاػػرض  
بحيػػث مػػا ي ػػـ  ػػي ا مبػػات الجنػػائي تػػو النتيجػػة التػػي تتحقػػؽ باسػػتعماؿ طرقػػل ووسػػائمل المختم ػػة 

 سػػػتخحص حقيقػػػة الوقػػػائع المعروضػػػة عميػػػل لموصػػػوؿ إلػػػ  الػػػدليؿ الػػػذي يسػػػتعيف بػػػل القاضػػػي 
ا مبػات عمومػا حػوؿ البحػث عػف األدلػة التػي تؤكػد وجػود  يتمحػور عماؿ حكـ أو قانوف عمي ػا  

  ويعػػرؼ ا مبػػات الجنػػائي ب نػػل إقامػػة الػػدليؿ عمػػ  وقػػوع الجريمػػة أو عػػدـ ادعػػاءواقعػػة أو صػػحة 
أو الحجػة أو البرتػاف  مبػات الوقػائع  وقوع ا وعم  نسبت ا لممشتكي عميل    و عبػارة عػف الػدليؿ

 لدى السمطات المختصة وذلؾ بالطرؽ التي حددتا القانوف وو ؽ القواعد التي أخضع ا ل ا.

 :تتجم  أتمية دراسة تذا الموضوع  ي 

تكوف أتمية ا مبات الجنائي  ي أنػل يتعمػؽ بالجريمػة ن سػ ا الجريمػة  ػي حػد ذات ػا تنتمػي 
لمحكمػة أف تعاين ػا بن سػ ا  وتتعػرض عمػ  حقيقػة مػا وتجتنػب  ػي إل  الماضي وليس  ي وسػع ا

ذلػػػؾ  يمػػػا تقضػػػي بػػػل  ػػػي شػػػ ن ا  ومػػػف مػػػـ يتعػػػيف عمي ػػػا أف تسػػػتعيف بوسػػػائؿ تعيػػػد أمام ػػػا روايػػػة 
 وت صيؿ ما حدث  وتذت الوسائؿ تي أدلة ا مبات.

 :ال دؼ مف دراسة تذا الموضوع 

سػػنادتا إليػػل إسػػنادا ومرتكب ػػا الجريمػػةي ػػدؼ ا مبػػات  ػػي المجػػاؿ الجنػػائي إلػػ  ضػػبط    وا 
 ماديا ومعنويا.

  الموضوع: اختيارأسباب 
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الشػػديد بالمجػػا ت  اتتمػػاميلمموضػػوع إلػػ  جانػػب شخصػػي وتػػو  اختيػػاريترجػػع أسػػباب 
الجنائية والذي يعتبر تخصصي با ضا ة إل  جانب موضوعي وتو تسػميط الضػوء عمػ  وسػائؿ 

  ي الوسائؿ ال نية والتقنية.ا مبات الجنائي خاصة بعد التطور الكبير 

  :إشكالية الدراسة 

يعتبػػر موضػػوع ا مبػػات الجنػػائي مػػف المواضػػيع ال امػػة المطروحػػة أمػػاـ القضػػاء الجزائػػي  
لمػػا كػػاف موضػػوع البحػػث متعمػػؽ بطػػرؽ ا مبػػات  ػػي ظػػؿ التشػػريع الجزائػػري  وذلػػؾ يعنػػي البحػػث 

الجنػائي وتتممػؿ ا شػكالية الرئيسػية عف أتميت ا وكي يػة جمع ػا با ضػا ة إلػ  دورتػا  ػي ا مبػات 
   وماىي أنواعيا؟ الجنائي؟ماىي وسائل اإلثبات لمدراسة: 

 :الصعوبات التي واج تني أمناء إعدادي ل ذا البحث 
ضػػيؽ الوقػػت الػػذي صػػعب عمينػػا إعطػػاء بعػػض مػػف أجػػزاء البحػػث الوقػػت الكػػا ي لمعالجت ػػا  -

 بالشكؿ المناسب.
معالجتػل و ػؽ خطػة متوازنػة ممػا أجبرنػا عمػ  التضػحية شساعة موضوع البحث صعب عمينػا  -

 ب جزاء لمتركيز عم  األجزاء
الجزائريػػة التػػي عالجػػت موضػػوع البحػػث كػػوف  بػػاألخصنػػدرة المراجػػع وصػػعوبة العمػػور عمي ػػا  -

 أغمبية المراجع قديمة النشر.

المػػػن ل القػػػانوني التحميمػػػي والوصػػػ ي  التحميمػػػي  اتبعنػػػاولججابػػػة عػػػف التسػػػاؤ ت السػػػابقة 
وتبيػػػػاف مجمػػػػؿ مظػػػػاتر  إظ ػػػػارلتحميػػػػؿ النصػػػػوص التشػػػػريعية  أمػػػػا المػػػػن ل المػػػػاني  ي ػػػػدؼ إلػػػػ  

الجريمػػة وطريقػػة جمػػع أدلػػة ا مبػػات  وتػػذا و ػػؽ خطػػة محكمػػة قسػػمنا  ي ػػا موضػػوع الدراسػػة إلػػ  
مباحػث تحػت  محمػةدية وبػدورت إلػ   صميف  يتضمف ال صؿ األوؿ: وسائؿ ا مبات الجنائي التقمي

 .ف  الش ادة  القرائا عتراؼعنواف: 
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مباحػث  محمػةأما ال صؿ الماني يتضمف وسائؿ ا مبات الجنائي الحديمػة وبػدورت قسػـ إلػ  
ودورتػػػا  ػػػي ا مبػػػات الجنػػػائي  الطػػػب الشػػػرعي ودورت  ػػػي  ة الوراميػػػةأيضػػػا تحػػػت عنػػػواف: البصػػػم

 قضائية.الا مبات الجنائي وأخيرا الخبرة 
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 خطة البحث:
 ال صؿ األوؿ: وسائؿ ا مبات الجنائي التقميدية. -
 .ا عتراؼ: 01المبحث  -
 وأنواعل. ا عتراؼ: ماتية 01المطمب  -
 .ا عتراؼ: شروط صحة 02المطمب  -
 .ش ادة الش ود: 02المبحث  -
 ماتية الش ادة وأنواع ا. :01المطمب  -
 : شروط صحة الش ادة وحجيت ا.02المطمب  -
 : القرائف.03المبحث  -
 : القرائف وأنواع ا.01المطمب  -
 : خصائص القرائف وشروط ا مبات ب ا.02المطمب  -
 ال صؿ الماني: وسائؿ ا مبات الجنائي الحديمة. -
 الجنائي.: البصمة الورامية ودورتا  ي ا مبات 01المبحث  -
 : ماتية البصمة الورامية.01المطمب  -
 : دور البصمة الورامية  ي ا مبات الجنائي وحجيت ا.02المطمب  -
 : الطب الشرعي ودورت  ي ا مبات الجنائي.02المبحث  -
 : ماتية الطب الشرعي.01المطمب  -
 : مجا ت تدخؿ الطبيب الشرعي لخدمة العدالة.02المطمب  -
 ئية.: الخبرة القضا03المبحث  -
 : م  ـو الخبرة القضائية.01المطمب  -
 الخبرة القضائية.: موقؼ القضاء مف حجية 02المطمب  -
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 .التقميديةالفصل األول: وسائل اإلثبات الجنائي 
مف قانوف ا جراءات الجزائية الجزائػري ومػا يمي ػا طػرؽ ووسػائؿ  213أقرت أحكاـ المواد 

وشػ ادة الشػ ود...إلم مػف تػذت الطػرؽ مػا خصػص لػل المشػرع مػادة  ا عتراؼا مبات وتـ تناوؿ 
 م صح كالش ادة عم  سبيؿ المماؿ. تنظيماوحيدة ونقصد بذلؾ ا عتراؼ  ومن ا ما نظم ا 

مف ؽ إ ج ج ا طار أو المدخؿ العاـ لنظرية  212عد ال قرة األول  مف المادة وت
  ا مبات.

و ي تذا ال صؿ سندرس كؿ مف الوسائؿ اآلتية كؿ عم  حدا: ا عتراؼ  الش ادة  
 .القرائف

 .: االعتراف01المبحث 
ا عتػػراؼ نظمػػل المشػػرع الجزائػػري كطريقػػة مػػف طػػرؽ ا مبػػات  وذلػػؾ ضػػمف مػػادة وحيػػدة 

مػف    ت كيػدا 1"ا عتػراؼ شػ نل كشػ ف جميػع عناصػر ا مبػات يتػرؾ لحريػة تقػدير القاضػي."تػي: 
  ويعتبر ا عتراؼ ماني أتػـ طريقػة مػف طػرؽ ا مبػات المشرع مرة أخرى عم  مبدأ حرية ا مبات

 2سيد األدلة" ؼا عترا"نسبة إل  القوؿ المش ور 

  .أنواعوو  : ماىية االعتراف01المطمب 
 .الفرع األول: ماىية االعتراف

ا عتػػػراؼ  ػػػي الماػػػة مشػػػتؽ مػػػف ال عػػػػؿ اعتػػػرؼ وا عتػػػراؼ بالشػػػيء ا قػػػرار بػػػل  ويقػػػػاؿ 
ولقولػػػل  3السػػػعير  بػػػذنب ـ  سػػػحقا ألصػػحاب  ﴿ ػػاعتر وا: تعػػػال  بذنبػػػل أي أقػػػر بػػل لقولػػػل اعتػػرؼ

قػػػالو أقررنػػػا قػػػاؿ  اشػػػ دوا أنػػػا معكػػػـ مػػػف أقػػػررتـ وأخػػػذتـ عمػػػ  ذلػػػؾ إصػػػري  ﴿قػػػاؿتعػػػال  أيضػػػا: 
بمعن  أف ا عتراؼ  ي الماة ي خػذ ن ػس معنػ  ا قػرار  تػذا التعريػؼ حػدد لػل شػيئا  4 الشاتديف

                                                           
 .213قانوف ا جراءات الجزائية الجزائري  المادة   1
 .60كنوز لجنتاج والنشر والتوزيع  ص   و قا آلخر النصوص ماموف عبد الكريـ  محاضرات  ي طرؽ ا مبات  2
 .(11سورة الممؾ اآلية )  3
 .(81سورة آؿ عمراف اآلية )  4
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ضػػا بمعنػػ  ا مبػػات "يقػػوؿ اعتر ػػت بالشػػيء إذا أمبتػػل  ويعػػرؼ أيضػػا با ذعػػاف ويعػػرؼ أيواحػػدا 
 1بالحؽ وا قرار بل"

أمػػا اصػػطححا   نػػاؾ العديػػد مػػف التعري ػػات  ػػي ال قػػل القػػانوني والجزائػػي وتعريػػؼ  ق ػػاء 
 القانوف.

عر ػػػل الػػػدكتور سػػػامي المػػػح بمػػػا يمػػػي: )تػػػو إقػػػرار المػػػت ـ عمػػػ  ن سػػػل بارتكػػػاب الجريمػػػة 
 التحقيؽ سواء بسموؾ من ذي ا  أو بسموؾ عم  تامش تن يذتا(.موضوع 

الشػػواربي بقولػػل: )تػػو إقػػرار المػػت ـ عمػػ  ن سػػل بارتكػػاب وقػػد عر ػػل الػػدكتور عبػػد الحميػػد 
 الوقائع المكونة لمجريمة كم ا أو بعض ا(.

وعر ػػل المستشػػار عػػدلي خميػػؿ: )ا عتػػراؼ تػػو قػػوؿ صػػادر مػػف المػػت ـ يقػػر  يػػل بصػػحة 
 قائع لممكونة لمجريمة بعض ا أو كم ا وتو بذلؾ يعتبر أقوى األدلة وسيدتا(.ارتكابل لمو 

وعر ػػل الػػدكتور رمسػػيس   مػػاف بقولػػل: )تػػو إقػػرار عمػػ  الػػن س بارتكػػاب الجريمػػة موضػػوع 
 .الحقيؽ سواء بسموؾ من ذتا(

ة عر ل األستاذ  اروؽ الكناني بقولل: )إقرار المشتك  عميل بارتكابػل وقػائع الجريمػة المسػند
 إليل جزئيا أو كميا ب ف ينسب إل  ن سل القياـ بارتكاب ال عؿ ا جرامي صراحة(.

وقد عر ل الدكتور حسني الجندي بقولل: )ا عتراؼ قػوؿ صػادر عػف المػت ـ أمػاـ القضػاء 
يقػػر  يػػل عمػػ  ن سػػل بػػورادة حػػرة واعيػػة وبصػػحة ارتكابػػل الجريمػػة المنسػػوبة إليػػل كم ػػا أو بعضػػ ا 

 كا  ي ا(. اعح أصيح أو شري

ويعتبػػر ا قػػرار مػػاني أتػػـ طريقػػة مػػف طػػرؽ ا مبػػات نسػػبة إلػػ  القػػوؿ المشػػ ور ا عتػػراؼ 
 .2ةسيد األدل

                                                           
 .159أحمد  تحي ب نسي  نظرية ا مبات  ي ال قل الجنائي ا سحمي  دار الشروؽ  ص   1
 .60ماموف عبد الكريـ  ن س المرجع السابؽ  ص   2
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مػػػف وج ػػػة نظػػػر الشػػػريعة ا سػػػحمية والػػػذي يقابمػػػل بػػػالمعن  ا صػػػطححي  ا عتػػػراؼأمػػػا 
ا قػػرار "إخبػػار بحػػؽ آلخػػر   مبػػات مالػػل عميػػل وتػػو خبػػر يتػػردد بػػيف الصػػدؽ والكػػذب وتػػو خبػػر 
محتمػػؿ باعتبػػارت ظػػاترة وبػػذلؾ يكػػوف حجػػة ولكنػػل جعػػؿ حجػػة إذا اصػػطحب بػػدليؿ معقػػوؿ يػػرج  

 جانب الصدؽ عم  الكذب"

يب مباحػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػ  ا عتػػػراؼ  ػػػي الماضػػػي حتػػػ  ولػػػو بتعػػػذيب كانػػػت كػػػؿ األسػػػال
  حيػػث أف  كػػرة 2  وبالتػػالي   ػػو دليػػؿ تحيطػػل الشػػب ات لمػػا لػػل مػػف مػػاض ممقػػؿ بػػاألوزار1المػػت ـ

المت ـ  حيث أنل يحمػؿ  ػي طياتػل تناقضػا بػيف رغبػة المػت ـ  ػي العقػاب  اعتراؼالتعذيب  زمت 
 .3وتقديمل لن سل دليؿ إدانتل

 العتراف:أىمية ا .1
ب ف يكوف صحيحا وسميما قانونا وصادقا موضوعا  ي إمبات الدعوة  ا عتراؼتكمف أتمية  -

وتو يعني إقرار المت ـ ضد ن سل بصحة ارتكابل لمت مة الموج ة إليل بحيث أف الجنائية  
تكوف مراحؿ التحقيؽ األولية  ي تذا ا عتراؼ خالية مف ما يشوب ا مف بطحف وتذا لما لل 

 ت خير  ي نتيجة الدعوة.مف 
وعندما يتحقؽ لحعتراؼ شروط صحتل ويدلي بل المعترؼ بورادة حرة واعية مدركة بدوف أي  -

 ضاوطات أو إكرات مادي أو معنوي يصب  تذا الدليؿ سيد األدلة  ي تجريـ المت ـ.
لمحكمة الموضوع سمطة مطمقة  ي األخذ باعتراؼ المت ـ  ي التحقيؽ بعد ذلؾ حت   -

 إل  صحتل ومطابقتل لمحقيقة ولمحكمة الموضوع دوف غيرتا البحث  ي صحة ما اطم نت
لي قد انتزع منل بطريقة ا كرات ومت  تحققت مف أف  ليدعيل المت ـ مف أف ا عتراؼ المعزوا 

 يشوبل واطم نت إليل كاف ل ا أف ت خذ بل. مماا عتراؼ سميـ 
 

                                                           
 .665  ص 1996حسف المصط اوي  أصوؿ ا جراءات الجنائية  منش ة المعارؼ  ا سكندرية  سنة   1
 .44  ص 2005الن ضة العربية  القاترة  سنة   الت اوض عم  ا عتراؼ  دار السيد عتيؽ  2
 .06  ص 1968سامي المح  اعتراؼ المت ـ  رسالة دكتورات  جامعة عيف شمس  سنة   3
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 .الفرع الثاني: أنواع االعتراف
 وتي عم  نوعيف:

  :اإلقرار الصريح واالقرار الضمني-1

عم  أف المقر يعترؼ صراحة غالبا  ا قرار يتممؿ  ي شكؿ تصري  واعتراؼ صري   
بوجود الواقعة المتنازع مف أجم ا  وتذا ا عتراؼ قد يتـ بص ة ش وية أو بالكتابة  ممؿ األقواؿ 

الناجـ عف إجراء مف إجراءات  التي يدلي ب ا قبؿ أو أمناء الجمسة  والتي تشكؿ ممح ا قرار
 المرا عة أو المتضمف  ي مجرد مراسمة.

قد يصدر تمقائيا أو يتـ عف تحريض  ولكنل  بد أف يكوف صادرا عف إرادة  ركما أف ا قرا
 سميمة حرة.

 وعم  كؿ  وف ا قرار يحصؿ بمبادرة مف المقر ن سلّ أو يكوف ناتل عف استوجاب مف الخصـ.

الحضور الشخصي  قد يستخمص مف سموؾ وموقؼ الخصـ ب ف تذت الحا ت ب ف وأمناء إجراء 
 تناؾ إقرار ضمني ينسب إليل  كما أف ذلؾ يحصؿ عف عدـ احتجاج الخصـ.

 اإلقرار القضائي واإلقرار الغير قضائي:-2

 اإلقرار القضائي: - أ

   وقد1ا قرار القضائي  سواء كاف صريحا أو ضمنيا  تو الذي يصدر عف القاضي
ـ ج "ا قرار تو اعتراؼ الخصـ أماـ القضاء بواقعة قانونية مدع  ب ا عميل  341عر تل المادة 

 وذلؾ أمناء السير  ي الدعوة المتعمقة ب ا الواقعة".

 

 

                                                           
 ي النظاـ القانوني الجزائري  الطبعة األول   الديواف الوطني لألشااؿ الاومي بف ممحة  قواعد وطرؽ ا مبات ومباشرت ا   1

 .76وص 75  ص 2001الجزائر  سنة  التربوية  جامعة 
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 شروط اإلقرار القضائي: -

 يتض  مف نص المادة أف ا قرار القضائي يستوجب محث شروط رئيسية تي:

 وجوب صدور ا قرار مف الخصـ. -
 صدور ا قرار أماـ قاضي مختص. -
 أف يتـ ا قرار أمناء سير الدعوة. -

 وجوب صدور ا قرار مف الخصـالشرط األول: 

ويعتبر ا قرار صادرا مف الخصـ سواء تـ ذلؾ مف قبؿ الخصـ شخصيا أو بواسطة 
ـ ج أو توكيؿ عاـ  534نائبل الذي يكوف لل الحؽ ا قرار  ي موجب توكيؿ خاص طبقا لممادة 

لم نة  والمنظـ 1975سبتمبر  26المؤرخ بػ  61-75م وض طبقا لممادة المانية مف القانوف رقـ 
 .1المحاماة

 صدور ا قرار أماـ قاضي مختص.الشرط الثاني: 

قاض  وتذا يعني الج ة القضائية بدوف تمييز  سواء مف القاضي  ـف يكوف ا قرار أماأ
  وسواء تـ ذلؾ ش ويا  ي الجمسة أو أمناء 2المدني أو القاضي ا داري  وكذلؾ تيئة التحكيـ

التحقيؽ أو البحث أو ا ستجواب أو كاف كتابيا مقدما  ي شكؿ مذكرات أو طمبات معممة 
خؿ ضمف تذا الشرط أف تكوف الج ة القضائية مختصة لمخصـ  ي الدعوة موضوع ا قرار. ويد

 .3نوعيا ووضي يا

إف كاف يعتبر ا قرار الذي حصؿ أماـ الخبير أو المومؽ  الذي تـ تعيين ما ولقد طرح السؤاؿ 
بمقتض  حكـ بوجراء خبرة أو تص ية  قضائيا أـ  ؟  بد أف يتـ ا قرار أماـ قاض  صاحب 

                                                           
 .60ماموف عبد الكريـ ن س المرجع السابؽ  ص  1
 .76الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص   2
 .61ماموف عبد الكريـ  ن س المرجع السابؽ ص   3
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مامل النزاع  وتذا مف باب ا ختصاص النوعي  وأما إذا ا ختصاص  بمعن  الذي طرح أ
 صدر ا قرار أماـ قاض لـ يكف مختصا محميا   يحمؿ عم  أنل إقرار قضائي.

 أف يتـ ا قرار أمناء سير الدعوة.الشرط الثالث: 

 تناؾ حالتاف:

يؤخذ الحالة األول : تؿ يعتبر ا قرار الذي صدر  ي خصومة سابقة إقرارا قضائيا؟   ح  -
 بعيف ا عتبار ا قرار الذي صدر أمناء سير دعوة الحيازة  ي دعوة الممكية.

وكذلؾ الش ف بالنسبة لجقرار الذي تـ أماـ قاضي ا ستعجاؿ  ولـ يكف ذا ص ة ا قرار 
 قاضي الموضوع. ـالقضائي  أما

 قضائيا. وتكذا األمر  ي حالة سقوط الدعوة  وف ا قرار الذي صدر  ي ا  لـ يكف إقرارا

والعكس  عم  قضاة الدرجة المانية  عم  مستوى ا ستئناؼ أف يتمسكوا با قرار الذي تو محؿ 
 إش اد أماـ القاضي األوؿ  بحيث لـ يكف محؿ انتقاد مف طرؼ المست نؼ.

الحالة المانية:   ي تتعمؽ با قرار الصادر أمناء محاولة الصم    الرأي السائد تو أف تذا  -
بوقرار قضائي  عم  أف رابطة الخصومة لـ تقـ  وأف القاضي  ي محاولة  ا قرار ليس

 .1الصم  لـ يباشر سمطتل القضائية  عح
 اإلقرار الغير القضائي: - ب

تو ا قرار الذي لـ يتـ أماـ القضاء ولـ يكف جزءا  ي دعوة متعمقة بموضوعل  وممالل 
ل النيابة العامة أو أمناء تحقيؽ تجريا قرار الذي يصدر  ي دعوة أخرى بيف ن س الخصـو أو 

ج ة إدارية. وبم ف ا قرار الاير القضائي مف أعماؿ التصرؼ يشترط  يمف يصدر عنل أتمية 
رادة غير معيبة بعيوب الرضا.  أداء كاممة وا 

 أحكام اإلقرار الغير القضائي: -
                                                           

 77  ص76الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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ناقشة وليس تناؾ شكح خاصا با قرار الاير قضائي   قد يتـ بصورة ش وية خحؿ م
عامة أو مدونا  ي أي ورقة   تكوف معدة لجمبات أساسا. وتذا تو ال رؽ األساسي بيف ا قرار 

معد لجمبات  إذ يصدر ا قرار  حقا عند الواقعة المراد إمبات ا الاير القضائي والسند المكتوب ال
 ي ش ف وجودت  ي حيف السند الكتابي ينش  مع التصرؼ القانوني لارض إمباتل إذا وقع نزاع 

  حقا.

وقد يصب  ا قرار غير قضائي إقرار قضائيا إذا جسدت المقر أماـ القضاء بمناسبة الدعوة 
 .1المقامة عمي ا والمتعمقة بموضوعل

 : شروط صحة االعتراف.02المطمب 
 عتراف من المتيم عمى نفسو.أوال: أن يكون اال

إليل عم  ن سل  أما أقواؿ المت ميف  ح يجوز أي يكوف إقرار المت ـ بارتكاب الت مة المسندة 
عدتا اعترا ا سواء أكاف المت ـ األخر مقرا بالت مة أو منكرا ل ا   ا عتراؼ إقرار مف المت ـ 
يصم  دليح عميل وحدت  أما بالنسبة لماير  ح يعد اعترا ا بؿ تو مف قبيؿ ا ستد  ت التي 

 ة.يجوز لممحكمة أف تعزز بما لدي ا مف أدل

 ثانيا: أن يكون االعتراف حرا اختياريا.

أي يكوف ممرة بواعث داخمية لممت ـ وتنت   الحرية عف ا عتراؼ اذا صدر بت مير اكرات مادى 
  أي ت ديد بشر وتنت   عنل الحرية كذلؾ اذا صدر بت مير التدليس  كتعذيب  أو إكرات معنوي

والخداع  وا صؿ أف أي قدر مف ا كرات  أو التدليس  يك ي لتعييب ا عتراؼ ولكف  بد مف 
تو ير عحقة سببية بيف ا كرات  أو التدليس  وبيف ا عتراؼ بحيث يمبت أف المت ـ ما كاف 

رات  أو التدليس وقاضي الموضوع تو المنوط لل بالقوؿ بحصوؿ ليعترؼ اذا لـ يكف خضع لجك

                                                           
 .63ماموف عبد الكريـ  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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التدليس وك ايتل لعيب ا عتراؼ  وتوا ر عحقة السببية بين ما ويجب أف يكوف مصدر ا كرات 
 .1لحعتراؼ أمر غير مشروع

 

 .صادرا في مجمس القضاء ثالثا: أن يكون اعتراف المتيم عمى نفسو

حكـ   ح يعتبر اعترا ا ا  ما صدر مف المت ميف أماـ أي يصدر ا عتراؼ أماـ قضاء ال
مجمس القضاء  أما ما يصدر أماـ م مور الضبط القضائي أو النيابة بمحاضر ا ستد  ت أو 
التحقيؽ ا بتدائي  ح يعتبر ا  مجرد أقواؿ  وليست اعترا ات بالمعن  القانوني لمكممة و  يعتبر 

ف كاف ا قرار بارتكاب اعتراؼ أيضا  الجريمة أماـ أحد الش ود طالما أف المت ـ أنكر ذلؾ  وا 
يمكف سماع ش ادة الشاتد الذي ادل  أمامل المت ـ با قرار بارتكاب الجريمة وذلؾ كدليؿ 

 مستقؿ مستمد مف ش ادة الشاتد.

 رابعا: أن يكون االعتراف صريحا ال يحتمل التأويل.

تنتجل مف العقؿ والمنطؽ ك روب المت ـ بعد   ح يجوز استنتاج ا عتراؼ ولو مف مقدمات
الواقعة  أو تصالحل مع المجن  عميل عم  تعويض معيف كما   يعد اعترا ا إقرار المت ـ بواقعة 
أخرى خحؼ الجريمة ولو كانت تذت الواقعة متعمقة بالدعوى  ويعتبر مبوت ا قرينة عم  ارتكاب 

 جريمة.ال

ل كاف موجودا  ي مكاف الجريمة ووقت وقوع ا  أو بوجود و  يعد اعترا ا تسميـ المت ـ ب ن
ضاينة بينل وبيف القتيؿ  أو ب نل يحوز سححا مف النوع الذي وقعت بل الجريمة  أو أنل سبؽ 
لل واعتدى عم  المجن  عميل وت ديدت لل بالقتؿ  اف كاف كؿ ما سبؽ  يل ما يص  أف يعد 

إذا عززت ا أدلة كا ية  و  يعد اعترا ا قوؿ المت ـ مجرد د ئؿ موضوعية   تك ي لجدانة  إ  
الذي ضبط  ي بيتل السحح أف شخصا اخر قد وضعل  ي مكاف ضبطل  ي غ مة منل و  يعد 

قوؿ المت ـ أنل يحترؼ الاناء ويسترزؽ منل أي مما يعطيل لل مف  أيضا اعتراؼ المت ـ بالتسوؿ
                                                           

 .317العراؽ  ص -األنبار-ح  المرعاوى  طرؽ ا مبات الجنائي التقميدية  المع د التقنياحميد عبد حمادى ض  1
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عف إبداء المت ـ أقواؿ يست اد من ا ضمنيا  يسمعوف غناءت  أما ا عتراؼ الضمني الذي ينتل
نما يمكف لممحكمة أف  اعتراؼ بارتكاب الجريمة   يرق  إل  درجة ا عتراؼ كدليؿ مستقؿ وا 

 .1تستند إل  تمؾ األقواؿ إذا كانت تناؾ أدلة أخرى تعززتا

 

 خامسا: أن يكون االعتراف وليد إجراءات صحيحة.

عم  إجراء صحي  وا   وقع ا عتراؼ باطح  ومماؿ ذلؾ يجب أف يكوف ا عتراؼ صادر بناء 
  أو بسبب عدـ دعوة أف يصدر ا عتراؼ بسبب استجواب باطؿ بسبب تحميؼ المت ـ اليميف

محامي المت ـ إل  الحضور قبؿ استجوابل  ي جناية  ي غير حالتي التمبس وا ستعجاؿ  أيضا  
ؾ يقع ا عتراؼ باطح إذا جاء نتيجة تعرؼ ا عتراؼ الناتل عف قبض أو ت تيش باطميف. وكذل

المجن  عميل عم  المت ـ  ي عممية عرض باطمة أو نتيجة لتعرؼ الكمب البوليس  ي عرض 
 باطؿ تعيف استبعاد ا عتراؼ كدليؿ.

ولبطحف ا عتراؼ  ي تذت الحا ت  بد مف توا ر رابطة سببية بيف ا جراء الباطؿ وا عتراؼ 
جراء الباطؿ سابقا أو معاصرا لحعتراؼ أما إذا كاف تاليا ومستقح عنل ويستوي اف يكوف ا 

 .2تماما يبق  ا عتراؼ صحيحا

 : شيادة الشيود.02المبحث 
مف بيف طرؽ ا مبات التي بين ا ونظم ا المشرع الجزائري ضمف أحكاـ المواد: مف 

الجزائري تو "موضوع الش ادة"  أو مف قانوف ا جراءات الجزائية  234إل  المادة  220المادة 
 طريقة ا مبات بش ادة الش ود.

 15-02المشرع الجزائري من  الش ادة اتتماما واسعا عندما عدؿ ؽ.إ.ج األمر رقـ 
وخصص ال صؿ السادس مف الباب الماني مف الكتاب األوؿ مف ؽ.إ.ج.ج بموجب نص المواد 

                                                           
 .319-318ح  المرعاوى  ن س المرجع السابؽ  ص احميد عبد حمادى ض  1
 .319المرعاوى  ن س المرجع السابؽ  ص  ضاح حميد عبد حمادى   2
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لما يتعمؽ األمر بقضايا الجريمة المنظمة لحماية الش ود  28مكرر  65إل   19مكرر  65مف 
 أو ا رتاب أو ال ساد.

تعتبر ش ادة الش ود مف أتـ وسائؿ ا مبات  ي ميداف ا مبات الجنائي  وتذا مف أجؿ 
سنادتا إل  المت ـ.  إمبات عناصر الجريمة وا 

 : ماىية الشيادة وأنواعيا.01 المطمب
 الفرع األول: تعريف الشيادة.

إمبات واقعة معينة مف خحؿ ما يقولل أحد األشخاص عما شاتدت أو سمعل الش ادة تي 
أو أدركل بحواسل مف تذت الواقعة بطريقة مباشرة ويجعؿ الدليؿ المستمد مف الش ادة اتتماـ 
القاضي ألنل غالبا ما يحتاج  ي مقاـ وزف األدلة إل  مف رأى الواقعة أو سمع عن ا أو أدرك ا 

الش ود تـ عيوف المحكمة وآذان ا والش ادة عماد ا مبات ألن ا تقع  ي  بحواسل ول ذا قيؿ ب ف
 ي مستندات وليس الش ف  ي المسائؿ الجنائية كالش ف  أكمر األوقات عم  وقائع مادية   تمبت

 ي المسائؿ المدنية التي تحصؿ غالبا ما يحتاج  ي مقاـ وزف األدلة إل  مف رأى أو سمع عن ا  
  ذا قيؿ ب ف الش ود تـ عيوف المحكمة وآذان ا.أدرك ا بحواسل ول

والش ادة عماد ا مبات ألن ا تقع  ي أكمر األوقات عم  وقائع مادية   تمبت  ي 
مستندات وليس الش ف  ي المسائؿ الجنائية كالش ف  ي المسائؿ المدنية التي تحصؿ غالبا بناء 

تكب مخال ة لمقانوف و  يتصور عم  ات اؽ بيف الخصـو يدرج  ي محرر.  الجرائـ أمور تر 
قامة الدليؿ عمي ا  نما يعمؿ تعار  ا عم  ال رب مف نتيجت ا بوزالةإمبات ا مقدما وا  كؿ ما يمكف  وا 

 .1أف تتركل مف آمار

ولذلؾ قيؿ ب ف ش ادة الش ود تممؿ جانبا تاما  ي ا مبات الجنائي   ي مف أتـ 
 وقرارات الشاتد مف أتـ األدلة التي يستعيف ب ا »إجراءات التحقيؽ سواء ا بتدائي أو الن ائي 

القاضي  ي الخصومة الجنائية إذ ينصب ا مبات عم  وقائع مادية أو معنوية إمبات ا بالكتابة 
                                                           

مصط   مجدي ترجة  ش ادة الش ود  ي المجاليف الجنائي والمدني وش ادة الزور واليميف الكاذبة  دار محمود لمنشر   1
 22-21والتوزيع  القاترة  ص 



 وسائؿ ا مبات الجنائي التقميديةال صؿ األوؿ                                                

 
16 

تو شخص ليس أطراؼ الخصومة الجنائية لديل معمومات توصؿ إلي ا عف طريؽ  والشاتد
ة أو ب اعم ا مف حيث تحديد حواسل الشخصية وت يد  ي الكشؼ عف حقائؽ تتصؿ بالجريم

وجسامة الجريمة ونسبت ا إل   اعم ا ومعر ة أحواؿ المت ـ الشخصية وبالتالي األ عاؿ المرتكبة 
  يعد مف قبيؿ الش ادة مجرد ترديد الشائعات أو التقديرات الشخصية ولكف يجوز لمشاتد أف 

و معنوية إمبات ا بالكتابة يذكر وقائع سمع ا مف آخر بشرط تحديد الشخص الذي رواتا لل خ أ
والشاتد تو شخص ليس أطراؼ الخصومة الجنائية لديل معمومات توصؿ إلي ا عف طريؽ 
حواسل الشخصية وت يد  ي الكشؼ تـ حقائؽ تتصؿ بالجريمة أو ب اعم ا مف حيث تحديد 

وبالتالي وجسامة الجريمة ونسبت ا إل   اعم ا ومعر ة أحواؿ المت ـ الشخصية األ عاؿ المرتكبة 
 يعد مف قبيؿ الش ادة مجرد ترديد شائعات أو التقديرات الشخصية ولكف يجوز لمشاتد أف 

 .1« يذكر وقائع سمع ا مف آخر بشرط تحديد الشخص الذي رواتا لل

تي ا خبار  ي مجمس القضاء بما تحصؿ لدى الشاتد العمـ  الشيادة في االصطالح القانوني:
 عمي ا بيف طر ي الخصومة.بل بش ف الواقعة المتنازع 

 ومف تذا التعريؼ يتبيف لنا ال رؽ بيف ا قرار والش ادة.

  . ا قرار: تو ش ادة مف المقر عم  ن سل بالحؽ المدعي بل مف جانب المقر لل

 .2والش ادة: تي إخبار مف الشاتد بحؽ لايرت عم  غيرت

عف الاير توصؿ إلي ا ب حد عر ل الدكتور أحمد  تحي سرور ب ن ا إد ء بمعمومات معينة 
حواسل  وتي إجراءات التحقيؽ ألن ا ت دؼ إل  كشؼ الحقيقة سوء  ي مقاـ إمبات الت مة أو 

 ن س ا.

                                                           
 .22ن س المرجع السابؽ  ص ترجة مصط   مجدي   1
المدني  بحث منشور  ي مجمة كمية دور الش ادة  ي ا مبات  ي ال قل ا سحمي ولقانوف  شيف محمد يونس الااياتي    2

 .06-05  ص2005  سنة 18الشريعة والقانوف بطنطة  العدد 
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بمعمومات شاتد المتعمقة بالجريمة وذلؾ أماـ عر  ا الدكتور م موف محمد سحمة تي ا د ء 
 سمطاف التحقيؽ.

عر  ا الدكتور عبد الرزاؽ السن وري أف الش ادة ل ا معنياف معن  عاـ: وتو الدليؿ أي 
كاف كتابة أو ش ادة أو قرائف  يقاؿ البينة عم  مف ادع  واليميف عم  مف أنكر ومعن  خاص: 

   1تو الش ادة دوف غيرتا مف األدلة.

 الفرع الثاني: أنواع الشيادة.
الش ادة المباشرة والش ادة السماعية والش ادة بالتسامع وذلؾ عم  ش ادة الش ود محمة أنواع تي 

 الت صيؿ اآلتي:

 أوال: الشيادة المباشرة

أو  ا بتدائيالشاتد  ي التحقيؽ األصؿ  ي الش ادة أف تكوف ش ادة مباشرة  يقوؿ 
ما  تحت سمعل وبصرت مباشرة كمف يشاتد واقعة مف الوقائع  يقرر ما شاتدت أو عما وقالن ائي 

ف مـ موقع مف الاير أمامل    و يش د عم  واقعة صدرت مف غيرت ويترتب عمي ا حؽ لايرت و 
 ونل  ي تذت الش ادة المباشرة يجب أف يكوف الشاتد قد عرؼ شخصيا متحققا ما يش د بل 

 .حواس ن سل

ويدع  الشاتد عادة إل  مجمس القضاء ما رآت أو سمعل مف الوقائع المتعمقة بالدعوى 
ومع ذلؾ  قد يكت ي  ي ظروؼ استمنائية بتحوة ش ادة مكتوبة أو بضـ تذت الش ادة المكتوبة 

 .2ب ا لحعتدادإل  ممؼ القضية 

 ثانيا: الشيادة السماعية.

  يش د سماعية إذ  ي تذت الحالة تسم  ش ادة مف عمـ باألمر مف الاير ش ادة 
نما يش د بما سمعل رواية عف الاير  يش د ممح أنل سمع  الشخص بما رآت أو سمعل مباشرة وا 

                                                           
 .34  أحكاـ الش ادة  ي ال قل والقانوف)دراسة مقارنة(  دار المعتز لمنشر والتوزيع  ص أحمد حميد النعيمي  1
 . 23ؽ  صمصط   مجدي ترجة  ن س المرجع الساب  2
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شخصا يروي واقعة معينة وبطبيعة الحاؿ تعتبر الش ادة غير المباشرة أقؿ مف الش ادة األصمية 
تذت الش ادة   يعوؿ عمي ا ألن ا  المباشرة ويقدر القاضي مدى قيمت ا  ي ا مبات وقد قيؿ ب ف

  تنش  عف إدراؾ مباشر و  يخ   أف األخبار كميرا ما تتاير عند النقؿ عم  أف القوؿ بعدـ 
قبوؿ ش ادة السماع يجب أف   ِيؤخذ عم  إطحقل  وذا مات الشاتد األصمي الذي شاتد األمر 

ي خذ بش ادة مف سمع منل  سماع ش ادتل ألي سبب آخر يص  لمقاضي أف استحاؿبن سل أو 
إذا كاف عد   ي جريمة قتؿ الروح قبؿ أف يصؿ إليل المحقؽ ولكنل يكوف قبؿ ذلؾ قد  مباشرة

قاؿ عف الجاني لمف حضروا عم  استاامتل أو قبؿ حضور المحقؽ  يص  لمقاضي أف ي خذ 
ينص عم  بش ادة تؤ ء مت  اعتقد صحت ا مف باقي ظروؼ الدعوى ومحبسات ا والقانوف لـ 

عدـ األخذ بش ادة السماع لذلؾ يمكف القوؿ ب ف لمقاضي أف ي خذ ب ا إذا اقتنع ب ا اقتناعا تاما 
واستحاؿ سماع الشاتد األصمي وقد قيؿ  ي تذت الش ادة السماعية ب ن ا غير مقبولة  ي 

وواقع  «إذا عممت ممؿ الشمس  اش د إ   دع»ؼ الشريعة ا سحمية عمح بالحديث الشري
إ  إذا كانت ممرة معمومات أدرك ا الشاتد األمر أف الش ادة بطبيعت ا   تكوف موضع المقة 

بحواسل وماعدا ذلؾ مف معمومات متواترة تناتت إل  سمع الشاتد  عح عف الاير  ون ا بح شؾ 
 معرضة التحريؽ ويشوب ا الشؾ ولذلؾ  وف حظ تذا النوع مف الش ادة  ي مقة القضاة ضئيؿ
نما   ب س مف أف تعتمد المحكمة  محدود و  يمكف أف يعتبر وحدت دليح كا يا  ي الدعوى وا 
لتعزيز أدلة أخرى ممؿ الش ادة المباشرة  وذا اعتمدت المحكمة عم  الش ادة السماعية وحدتا 

 .«بال ساد  ي ا ستد ؿ»كاف حكم ا مشوبا 

 ثالثا: الشيادة بالتسامع.

عف الش ادة لسماعية التي تتعمؽ ب مر معيف نقح عف شخص ؼ الش ادة بالتسامع تختم
معيف شاتد تذا األمر بن سل إذ أف الش ادة بالتسامع ولو أن ا تتعمؽ ب مر معيف إ  أن ا ليست 
نقح عف شخص معيف شاتد تذا األمر بن سل إذ أف الش ادة بالتسامع ولو أن ا تتعمؽ ب مر 

يف شاتد األمر بن سل إذ يقوؿ الشاتد سمعت كذا وكذا معيف إ  أن ا ليست نقح عف شخص مع
عف تذا األمر دوف أف يستطيع إسناد ذلؾ ألشخاص معينيف ولما كاف مف العسير تحري وجل 
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ف كاف القضاء  الصحة بالنسبة ل ذا النوع مف الش ادة  ون ا   تمق  قبو   ي المسائؿ الجنائية وا 
ف كاف القضاء قد قبم ا  ي مف الش ادة  ون ا   تمق  قل ذا النوع  بو   ي المسائؿ الجنائية وا 

عم  سبيؿ ا ستئناس كما قبؿ ال قل ا سحمي تذت الش ادة  ي حا ت معينة  المسائؿ التجارية
 .1ممؿ الش ادة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخوؿ

 

 : شروط صحة الشيادة وحجيتيا.02المطمب 
 الفرع األول: شروط صحة الشيادة.

 أوال: وجوب حمف اليمين القانونية قبل أداء الشيادة:

الذيف بمات  عم  الش ود بإجراءات جنائية مصري عم  أنل: يج 273تنص المادة 
سن ـ أربع عشر سنل أف يحم وا يمينا قبؿ أداء الش ادة عم  أن ـ يش دوف بالحؽ و  يقولوف إ  

قبة اهلل جؿ ش نل والتزاـ الصدؽ  ي الحؽ  وال دؼ مف أداء اليميف تو حث الشاتد عم  مرا
 الش ادة.

( وذلؾ 536-446-103) دوقد نص قانوف ا جراءات الجنائية ال رنسي عم  اليميف  ي الموا
( أماـ محكمة الجنايات. 01/331)المادة أما محاكـ الجن  والمخال ات وقضاة التحقيؽ و ي 
 وتذت المواد  ي مجمم ا تبيف صياة اليميف وقت أدائل.

يستمن  مف واجب حمؼ اليميف األشخاص الذيف تسمع ش ادت ـ عم  سبيؿ ا ستد ؿ  وتـ و 
       أ.ج قانوف مصري(  والمحكـو عميل بعقوبة جنائية 283/02الصاير دوف الرابعة عشر )ـ 

 .مف قانوف العقوبات المصري( 25)ـ 

 األىمية المتطمبة ألداء الشيادة: ثانيا:

                                                           
 .25-24مصط   مجدي ترجة  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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 :1ش ادتلمف يجوز سماع  وينباي  ي

  التمييز:  .1

دراؾ ماتية األ عاؿ وتوقع  يتطمب  ي التميز قوى ذتنية قادرة عم  ت سير المحسوسات وا 
تذا عم  الرغـ مف أف  .تمييز بيف الخير والشرلآمارتا  بمعن  أف الشخص لل القدرة عم  ا

ا نساف يولد ناقص التمييز ويكتسبل منذ و دتل بصورة تدريجية لحد اكتماؿ قدراتل الذتنية 
. ويعني القدرة عم  2ويصؿ إل  مرحمة النضل العقمي المتكامؿ. إذ أف التمييز تو مناط ا دراؾ

رؼ تذت القدرة إل  الركف   ـ ماتية ال عؿ وطبيعتل  وتوقع اآلمار التي مف ش نل إحدام ا  وتنص
ل  آمارت مف حيث ما تنطوي عميل مف خطورة عم  المصمحة العامة والحؽ الذي  المادي لم عؿ وا 

  .3يحميل القانوف

ووقت أدائ ا   وذا تخمؼ  توا ر لديل التمييز وقت تحمؿ الش ادة  يمف  تقبؿ الش ادة إ  
التمييز تذيف الوقتيف  ونل يكوف غير أتح لمش ادة وذلؾ  ي حا ت الشخص الصاير غير 
المميز أو سكرانا سكرا بينا  أو مجنونا وأيضا   تتوا ر الش ادة  يمف كاف وقت الش ادة  اقد 

ية  واألصـ   يكوف الحاسة التي يدرؾ ب ا الواقعة محؿ الش ادة   األعم    يكوف شاتد رؤ 
شاتد سمع  والد ع بعدـ توا ر شرط التمييز لدى الشاتد د عا جوتريا يجب عم  المحكمة أف 

 ترد عميل وا   حكم ا يكوف قاصرا.

 :االختيارحرية   .2

وتي تعني أف يبدي الشاتد أقوالل بكؿ حرية واختيار و  يتحقؽ تذا  ي حاؿ صدور 
 يد م ما كاف نوعل مادي أو معنوي  وقد نصت المادةالش ادة نتيجة إكرات أو ضاط أو ت د

مف قانوف ا جراءات الجنائية المصري  ي  قرت ا المانية عم  أف: "كؿ قوؿ مبت أنل  302

                                                           
 .325-324المرعاوى  ن س المرجع السابؽ  ص  ضاح حميد عبد حمادى   1
  حماية الش ود  ي القانوف الجنائي الدولي  دراسة تحميمية مقارنة  المركز القومي لجصدارات نوزاد أحمد ياسيف الشواني  2

 .26  ص2014القاترة  سنة القانونية  الطبعة األول   
 .26  ن س المرجع السابؽ  صنوزاد أحمد ياسيف الشواني  3
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صدر مف أحد الش ود تحت وط ة ا كرات أو الت ديد بل ي در و  يعوؿ عميل وأي قدر مف ا كرات 
 .يك ي لن ي تذا الشرط"

 يدلي الشيادة: فيمنالصالحية  .3

  تتوا ر يصم  لمش ادة أ  تتعارض ص تل مع ص ة الشاتد  وأيضا   يمف يشترط
 الصححية  يمف يحظر القانوف عمي ـ أداء الش ادة و ي الحدود التي يقرتا:

عدـ الصححية لتعارض الص ات   تصم  الش ادة مف تعارض ص تل مع ص ة الشاتد 
يادية ش ادتل   ح يصم  لمش ادة مف كاف خصما  ي ألنل يمق  ضح  مف الشكؿ حوؿ ح
  وأيضا مممؿ النيابة  ي الجمسة ألنل يعتبر خصما  ي 1الدعوى أو أحد أعضاء تيئة المحكمة

الدعوى حيث أف القاعدة أنل   يجوز الجمع بيف ص ة الشاتد والخصـ وأيضا   يجوز أف 
يكوف كاتب المحكمة شاتدا اذ تضعؼ المقة وقت تدوينل لش ادتل و  تقبؿ ش ادة مت ـ عم  

ي صؿ  ي الدعوى عم  نحو معيف  حيث يكوف لل مصمحة  ي أفمت ـ آخر بذات الجريمة  
وتذت المصمحة تضـ ش ادتل بالميؿ وتضعؼ المقة  ي ا ولكف يجوز لممجني عميل أف يكوف 
شاتدا    و ليس خصما لممت ـ وليس طر ا  ي الدعوى الجنائية  وقد يكوف أتـ شاتد  ي ا و ي 

 الحقوؽ المدنية يصم  المدعي بالحقوؽ المدنية أف يكوف شاتدا.

ححية بناء عم  نص القانوف: إذا كاف الشاتد مف األمناء عم  األسرار يمتنع عدـ الص
عميل الش ادة ويمتـز بكتماف السر   وذا أ ش  السر كاف تذا ا  شاء جريمة يعاقب عمي ا المادة 

عقوبات  رنسي  ولذلؾ حرص المشرع عم  أف  378عقوبات مصري وتي تقاؿ المادة  310
 يما يتعمؽ بالوقائع التي عمموا ب ا عف طريؽ  لحرة أداء الش ادةيحطر عم  أرباب الم ف ا

عقوبات  رنسي  378مصري والتي يقابم ا المادة  310م ن ـ والتي أشارت إلي ا كؿ مف المادة 
ولكف تذا البياف  )كؿ مف كاف مف األطباء أو الجراحيف أو الصيادلة أو القوابؿ...(   حيف قاؿ

د أرد ل الشارع بقولل)أو غيرتـ مودعا إليل بمقتض  صناعتل أو لـ يرد عم  سبيؿ الحصر  ق
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عم  تسري عم  كؿ مف يعد أمينا  310وظي تل سرا خصوصي ائتمف عميل...( ونجد المادة 
السر بحكـ الضرورة أو بحكـ ممارستل م نتل أو صناعتل إذا كانت تذت أو تمؾ عامة لخدمة 

الصمة ب ذت الجريمة م نة المحاماة  ولـ يش  إمبات وتي وميقة  66الجم ور وأضاؼ المادة 
 المشرع حصرتـ بؿ ترؾ لمقضاة م مة تعين ـ.

 أال يكون الشاىد محكوما عميو بعقوبة جنائية: .4

 25كمير مف التشريعات تستبعد ش ادة مف حكـ عميل بعقوبة جنائية ونجد نص المادة 
ا حرماف المحكوـ عميل مف... إمبات مف القانوف المصري )كؿ حكـ بعقوبة جنائية يستمـز حتم

. وأشار إل  ذلؾ أيضا 1 مالما الش ادة أماـ المحاكـ مدة العقوبة إ  عم  سبيؿ ا ستد ؿ(
مف قانوف ا جراءات الجزائية حيث نصت عم  أنل  228المشرع الجزائري مف خحؿ المادة 

وكذلؾ الش ف بالنسبة تسمع ش ادة القصر الذيف لـ يكمموا السادسة عشرة باير حمؼ اليميف  
مكرر  09لألشخاص محكـو عمي ـ بالحرماف مف الحقوؽ الوطنية وبالرجوع إل  نص المادة 

نجد حرمانا  الشخص المحكوـ عميل بعقوبة جنائية ضمف طائ ة األشخاص الذي نصت  01
 ( وبالتالي ت خذ ش ادات ـ عم  سبيؿ ا ستد ؿ.288عمي ـ المادة )

 واجب أداء الشيادة:  .5

جب عم  الشاتد الحضور  ور تكمي ل لمحضور ب ف يحضر  ي اليـو المحدد لمجمسة ي
 وذا تخمؼ جاز الحكـ عميل بعد سماع أقواؿ النيابة العامة بد ع غرامة كما يجوز لممحكمة إذا 
رأت أف ش ادتل ضرورية أف تؤجؿ الدعوى  عادة تكمي ل بالحضور  ول ا أف ت مر بالقبض 

حضارت ـ)  وذا حضر بعد تكمي ل بالحضور مرة مانية أو مف تمقاء ن سل  وأبدى  (279عميل وا 
 أعذار مقبولة  جاز إع اؤت مف الارامة بعد سماع أقواؿ النيابة العامة.
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 286ويجوز لمشاتد ا متناع عف الش ادة  ي الحا ت التي يجيز لل لقانوف ذلؾ المادة 
الشاتد عف أداء الش ادة ضد المت ـ أصولل قانوف ا جراءات الجنائية المصري )يجوز أف يمتنع 

أو  روعل وأقاربل  وأص ارت...(  ويححظ أف ا متناع  ي تذت الحا ت جوازي  ولل أف يدلي 
بش ادتل دوف أف يترتب عمي ا أي بطحف ويجب عم  الشاتد قوؿ الصدؽ والحقيقة  مقد حرص 

حث ضميرت  والمانية تي توقيع المشرع عم  ضماف صدقل بوسيمتيف: األول  تي حمؼ اليميف ل
العقاب عميل إذا كانت الش ادة كاذبة أو زورا  ويجب أف تؤدى الش ادة ش ويا  ح يجوز 

والعبرة مف ش وية الش ادة تي تمكيف القاضي مف مراقبة تعبير وجل  ا ستعانة باألوراؽ المكتوبة
مل الصدؽ  ي أقوالل ومدى الشاتد عند أداء الش ادة ا مر الذي يمقي الضوء عم  مدى التزا

 .1صدقل

واألصؿ أنل يجب عم  المحكمة سماع الش ود الذي طمب الخصوـ سماع ـ مت  كاف 
ذلؾ ممكنا سواء ش ود إمبات أو ش ود ن ي   وذا تجاتمت المحكمة تذا الطمب بدوف إبداء 
أسباب أو سبب ر ض ا بدوف تسيبيا كا يا كاف حكم ا باطح ولكف يجيز القانوف الخروج عف 

ا ستاناء عف سماع الش ود  ي حالة تايب الخصـ ومن ا: تذا األصؿ  ي بعض الحا ت 
الش ادة إ   ي حضور الخصـو أي  ي مواج ة الخصـ وتذت    تقبؿ          وذلؾ ألنل

قاعدة مقرة  ي النظـ ا جرائية المختم ة تي ضرورة مواج ة الخصـو أمناء الش ادة وا   كانت 
 باطمة.

لممحكمة ا كت اء باعترا ل والحكـ عميل باير  أيضا  ي حا ت اعترا ات المت ـ يجوز
مف قانوف ا جراءات الجنائية المصري(  ومت  كانت المحكمة ترى  271مادة )الش ود ش ادة 

مادة )الش ود وضوح الوقائع المطموب الش ادة عن ا  يجوز ل ا أف تمتنع عف سماع ش ادة 
لشاتد وتشمؿ كممة تعذر سماع   وأيضا تعذر سماع ا(ا جراءات المصريةمف قانوف  283
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الشاتد  ي الحا ت التي يكوف تايبل ألي سبب مف األسباب ممؿ تايبل خارج الجم ورية  أو 
 .1لعدـ ا تتداء إليل

 الفرع الثاني: حجية الشيادة في اإلثبات الجنائي.
ش ادة الش ود تممؿ جانبا تاما  ي ا مبات الجنائي    ي مف أتـ إجراءات التحقيؽ 

 ي  أو الن ائي  وقرارات الشاتد مف أتـ األدلة التي يستعيف ب ا القاضي ا بتدائيسواء 
إذ ينصب ا مبات عم  وقائع مادية أو معنوية يصعب إمبات ا بالكتابة   ةالجنائيالخصومة 

   .2طراؼ الخصومةوالشاتد ليس مف أ

سندرس  ي تذا ال رع حجية الش ادة  ي ا مبات الجنائي وتذا مف خحؿ بياف خصائص 
 ا مبات بالش ادة  ومف مـ قيمة الش ادة  ي ا مبات الجنائي.

 

 

  خصائص الشيادة في اإلثبات الجنائي: .1

تتميز الش ادة بعدة خصائص تميزتا عف أدلة ا مبات األخرى  وتجعؿ من ا دليؿ إمبات 
                           قائـ بذاتل لل أتميتل  ي الحصوؿ عم  الحقيقة وتقريرتا ولمش ادة  ي المجاؿ الجنائي أيضا 

 خصائص ا المستقمة   ي:

  الشيادة شخصية: 1.1

سل  ح تجوز ا نابة  ي الش ادة  يجب عميل الحضور يجب أف يؤدي الشاتد ش ادتل بن 
  بشخصل أماـ المحكمة.
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 القوانيف الوضعية ومن ا القانوف الجزائري أوجبت عم  الج ة القضائية المختصة 
لسماع ش ادتل إذا تعذر عميل الحضور أمام ا لوجود عذر  إل  محؿ إقامة الشاتد ا نتقاؿ

مف قانوف ا جراءات  99مشروع لديل  كوجودت  ي حالة مرض وذلؾ ما نصت عميل المادة 
إليل قاضي التحقيؽ لسماع ش ادتل أو  انتقؿإذا تعذر عم  الشاتد الحضور »الجزائية الجزائري: 
وذا تحقؽ مف أف شاتدا ادع  كذبا عدـ استطاعتل طريؽ ا نابة القضائية    اتخذ ل ذا الارض

 .«97المادة الحضور جاز لل أف يتخذ ضدت ا جراءات القانونية طبقا ألحكاـ 

يجوز لمج ة القضائية إما مف تمقاء »مف ن س القانوف:  235وكذلؾ نصت عميل المادة 
ت مر بوجراءات  المت ـ أفن س ا أو بناء عم  طمب النيابة العامة أو المدعي المدني أو 

الحقيقة  ويستدع  أطراؼ الدعوى ومحاموتـ لحضور تذت   ظ ارا نتقا ت الحزمة 
 .1«ا نتقا ت ويحرر محضر ب ذت ا جراءات

 :الشيادة تنصب عمى الشاىد بحواسو 2.1

تتميز الش ادة عم  أن ا تنصب عم  ما يدركل الشاتد بحواسل  وأتم ا البصر والسمع 
تعبير عف مضموف ا دراؾ الحسي لمشاتد عف الواقعة التي يش د عمي ا  وتذت والشـ   الش ادة 

الحواس مردتا إل  العقؿ عف طريؽ الحواس واألدوات الموصمة  يقوـ بتسجيؿ المدركات وتقدير 
نوع ا ومعناتا وتمييزتا عف غيرتا  مـ تنتقؿ تذت المدركات إل  العقؿ الذي يممؿ الجزء الرئيسي 

 بي المركزي. ي الج از العص

كما   يجوز أف تتناوؿ الش ادة أراء الشاتد أو معتقداتل الشخصية أو تقديرت لجسامة 
 تمؾ األمور تخرج تماما عف دوائر الش ادة بوص  ا محضر الواقعة أو مسؤولية المدعي عميل  

تل أخبار عف مشاتدة وعياف   عف تخميف وحسباف   وف كاف يقبؿ مف الشاتد قولل أنل رأى الم
وقت ارتكاب الجريمة  ي حالة سكر  ونل   يقبؿ منل قولل أف السكر مانع مف المسؤولية 

 الجزائية.
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 الشيادة ليا قوة مطمقة في اإلثبات: 3.1

مازالت تممؿ الدليؿ كانت الش ادة  ي الماضي مف أقوى األدلة  وتي إل  يومنا تذا 
نظرا ألف المشرع لـ يضع أية قيود الاائب  ي المسائؿ الجنائية ول ا قوة مطمقة  ي ا مبات 

عم  ا مبات ولـ يضع نصابا  عميا لمش ادة  وألن ا تنصب أيضا  ي المعتاد عم  حوادث عابرة 
تقع  ج ة  ح يسبق ا تراض أو ات اؽ  إذ أف الجرائـ أ عاؿ ترتكب مخال ة لمقانوف و  يتصور 

نما يعمؿ مرتكب ا قامة الدليؿ عمي ا  وا  زالة كؿ مايمكف تركل مف  إمبات ا مقدما وا  عم  ال روب وا 
 ي ا مبات الجنائي ومع ذلؾ   ي تخضع آمار  لذلؾ بقيت الش ادة محت ظة بمكانت ا وأتميت ا 

لسمطة القاضي التقديرية ألنل يمارس بالنسبة ل ا سمطة واسعة  كما يست اد مف م  وـ المادة 
مف قانوف ا جراءات الجزائية التي تنص عم  إصدار القاضي لحكمل تبعا  قتناعل  212

لش ادة  ي ا مبات الجنائي  أف الشخصي  كما أنل ما يؤكد تذت القوة المطمقة التي تتسـ ب ا ا
مف قانوف ا جراءات  237إل  المادة  220المشرع تناوؿ تذت المس لة  ي عدة مواد مف المادة 

الجزائية  بينما لـ يشر إل  الطرؽ األخرى إ   ي مواد مت رقة قميمة كالكتابة والخبرة 
 .1وا عتراؼ

 بنا ا شارة إل  خصائص أخرى ل ا وبعد أف تعرضنا ألتـ خصائص الش ادة إ  أنل تجدر 
 استقر عميل ال قل القانوني وتي كالتالي:

 حجة مقنعة غير ممزمة: - أ

 الش ادة   تعتبر حجة بن س ا  ح يمبت الحؽ ب ا و  يمـز المدعي عميل بت ديت ا إ  إذا 
 اتصؿ حكـ القضاء ب ا.

وب ذا تتميز عف  وتي تخضع لتقدير القاضي أيا كاف عدد الش ود وأيا كانت ص ات ـ
والقرائف القانونية إذ أف المشرع  ي األدلة ا مبات بالدليؿ الكتابي وا قرار واليميف الحاسمة 

األخيرة ألـز القاضي األخذ ب ا إذا أنصبت عم  الواقعة المراد إمبات ا ولـ يترؾ لل حرية التقدير 
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عدـ األخذ ب ا  قد نصت المادة تجات ا  ولممحكمة سمطة تقديرية واسعة  ي األخذ بالش ادة أو 
مف قانوف ا مبات عم  المحكمة أف ت خذ بش ادة شخص واحد مع يميف المدعي. إذا اقتنعت 
بحجت ا كما أف ل ا أف ترد بش ادة شاتد أو أكمر إذا لـ تقتنع بصحة الش ادة ونصت المادة 

بعض جاز لممحكمة أف  عم  أنل إذا لـ توا ؽ الش ادة الدعوى أو لـ تتوا ؽ أقواؿ الش ود مع
 ت خذ مف الش ادة القدر الذي تقتنع بصحتل.

 حجية غير قاطعة: - ب

 يل بكا ة طرؽ ا مبات  ما يمبت ب ا يعتبر  أي أف ما يمبت بالش ادة قابؿ  مبات
صحيحا ما لـ يمبت عكسل قبؿ الحكـ. وب ذا تتميز عف ا قرار واليميف الحاسمة والقوانيف 

 القاطعة والتي   يجوز إقامة الدليؿ عم  ن ي ما يمبت ب ا.

 ونما يمبت بالش ادة يكوف  حيث تقبؿ الش ادة إمبات العكس بخحؼ اليميف الحاسمة
ذا حضر أحد الخصوـ  العكس لش ودابح  مبات ق آخريف  أو بدليؿ آخر مف أدلة ا مبات وا 

 .1ش ودا  مبات دعوات جاز لخصمل أف يحضر ش ودا لرد تذت الدعوى

 

 

 حجة متعدية: - ت

تعد الش ادة حجة متعدية  أي أف الوقائع التي تمبت بطريق ا تعد مابتة    عم  مف 
أيضا بالنسبة إل  جميع مف يت مر بالحكـ الذي صدر  ي  أقيمت  ي مواج تل  حسب  بؿ

الدعوى  ألن ا  ي األصؿ تصدر مف أشخاص عدوؿ ليس ل ـ مصمحة  ي الدعوى و  ي م ـ 
    يحاب  أحد الخصـو  وألف القاضي لل سمطة مطمقة  ي تقدير الش ادة وتكويف اقتناعل  ي ا. أف

 قيمة الشيادة في اإلثبات الجنائي: .2
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الطرؼ المتضرر مف الجرائـ يسعياف إل  الحصوؿ عم  حق ما بالمجوء إل  الدولة و 
 القضاء لينص  ـ ويحقؽ العدالة.

بحاجة دائما إل  دليؿ والذي يصعب تو رت  ذلؾ كوف إ  أف إمبات وجود تذا الحؽ وحمايتل 
بذاتل أمر   المجـر يسع  دائما  خ اء جريمتل بقدر المستطاع ول ذا تعتبر الش ادة كدليؿ قائـ 

 غن  عنل  ي إمبات وقوع تذت الجرائـ.

الش ادة تعد مف أقوى األدلة  ي المجاؿ الجنائي التي تمكف بدورتا القاضي الجنائي مف 
 ا عتماد عمي ا  ي من  البراءة أو تمبيت ا دانة.

مزمة عم  الرغـ مف قوة الش ادة  ي ا مبات الجنائي وذلؾ باعتبارتا حجة مقنعة  تبق  غير م
 .1لمقاضي وتخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي ال اصؿ  ي الدعوة

 الشيادة كدليل قائم بذاتو: 1.2

عندما ينت ي الشاتد مف ا د ء بش ادتل يق ؿ القاضي الجزائي باب المرا عة  وينسحب 
لمنظر  ي النزاع المطروح عميل ليقـو ب حص الدليؿ ومف أجؿ إصدار حكمل يعتمد  ي ذلؾ 

أقواؿ الش ود الذيف استمع إلي ـ وتمت مناقشت ـ بحضور جميع األطراؼ  كما يمكف أف  عم 
 يستند أو يست نس بمحاضر الش ود المسموع إلي ـ مف قاضي التحقيؽ.

وجدير بالذكر أف ش ادة الش ود  ي المواد الجزائية تخضع لحرية تقدير القاضي بؿ وأنل يسود 
 .ي مبدأ ا قتناع الشخصي ي العصر الحديث مبدأ تاـ يتممؿ  

 مبدأ االقتناع الشخصي: 1.1.2
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إف الااية مف أي عممية قضائية يجري ا القاضي الجزائي تي الوصوؿ إل  الحقيقة  أي 
الوقوؼ عم  حقيقة الوقائع كما حدمت   كما يصورتا الخصـو  و  يمكف الوصوؿ إل  تذت 

سنادتا لممت ـ ماديا ومعنويا. الحقيقة إ  بعد البحث عن ا ومبوت ا  باألدلة والتوصؿ إل  نسبت ا وا 

ويقصد بنظاـ ا قناع الشخصي لمقاضي حرية القاضي  ي أف يمتمس تكويف اقتناعل مف 
أي دليؿ يطرح أمامل  و ي أف يقدر القيمة ا قناعية لكؿ من ما حسبما تكشؼ لوجدانل  حيث 

   سمطاف عميل  ي ذلؾ إ  ضميرت.

ذا رج عنا إل  المصدر الذي انبمؽ منل ل ظ ا قناع بم  ومل القانوني  وبالضبط إل  وا 
المناقشات التي دارت بيف أعضاء الجمعية الت سيسية ال رنسية والتي انت ت إل  صياغة المادة 

اف مف قانوف تحقيؽ الجنايات ال رنسي يتبيف أن ـ كانوا يقصدوف مف تعبير ا قتناع الضم 342
 إل  الحقيقة  وتو ال دؼ ن سل الذي تضمنل مصطم  اليقيف. السامي لموصوؿ

وخحصة القوؿ أف ا قتناع تو حالة ذتنية يمتاز بكونل ذو خاصية لت اعؿ ضمير القاضي عند 
 .1تقديرت لألمور   ا قتناع يعبر عف ذاتية وشخصية القاضي

 القيود التي ترد عمى مبدأ االقتناع الشخصي: 2.1.2

 وتي:

عم  دليؿ غير  ا عتماد  وحصر لوسائؿ ا مبات المشروعة وجوب إتباع القاضي . أ
 مشروع.

أف يستمد القاضي اقتناعل مف أدلة صحيحة طرحت بالجمسة وتمت مناقشت ا مف طرؼ  . ب
و  »مف قانوف ا جراءات الجزائية عم  ما يمي  2-212الخصـو  وبذلؾ نصت المادة 

لل  ي معرض المرا عات والتي يسوغ لمقاضي أف يبني قرارت إ  عم  األدلة المقدمة 
 .«حصمت المناقشة  ي ا حضوريا أمامل

                                                           
 .75-74حبابي نجيب  ن س المرجع السابؽ  ص  1



 وسائؿ ا مبات الجنائي التقميديةال صؿ األوؿ                                                

 
30 

واقعة مدنية بحتة وكانت عنصرا تاما لقياـ الجريمة وجب إذا أميرت  ي الدعوى الجزائية  . ت
الرجوع  ي ش ف تذت الواقعة إل  مبادئ القانوف المدني كومبات وجود الوديعة مف أجؿ 

 الممكية العقارية  مبات جريمة ا عتداء عم  الممكية.إمبات خيانة األمانة  أو إمبات 

ومف خحؿ مناقشة تذت المواد نجد أف المشرع الجزائري أيضا أخذ بمبدأ ا قتناع 
الشخصي رغبة منل  ي التخمص مف  كرة التقيد بقواعد إمبات محددة مسبقا قد   توصؿ إل  

السمطة  ي قبوؿ جميع األدلة التي يقدم ا الموضوع الحقيقة المنشودة  ورغبة  ي من  قاضي 
أطراؼ الدعوى أو استبعاد األدلة التي   يطمئف إلي ا  القاضي وحدت تو الذي يزف الدليؿ 

 ويستخمص الحكـ.

والش ادة مف األدلة الجنائية التي تخضع بدورتا لسمطة القاضي واقتناعل  و  يخضع  ي 
 تقديرتا ألي رقابة.

قاضي عم  الش ادة كدليؿ إمبات  ي الدعوى المطروحة عميل إ  إذا وبالتالي   يعتمد ال
ت كد مف توا ر شروط صحت ا والتي تـ التطرؽ إلي ا مسبقا  كما يجب أف يكوف الش ود قد أ ادو 

أمناء عم  إ ادة شاتد لـ يسبؽ لل أف أدل  بو ادتل  ا عتمادش ادت ـ خحؿ الدعوى و  يجوز 
كما يجب أف تكوف الش ادة قد طرحت أمناء الجمسة وخضعت لمناقشة   التحقيؽ وأمناء المحاكمة

 .1الخصـو  وا   كاف ا ستناد ل ذت الش ادة  ي بناء اقتناع القاضي باطؿ

 الشيادة كدليل مقوم ألدلة أخرى: 2.2

با ضا ة لكوف الش ادة دليؿ إمبات قائـ بذاتل يمعب دورا م ـ  ي الكشؼ عف الحقيقة 
دة ل ا أتمية كبيرة  ي تقويـ بقية األدلة المتو رة  ي الدعوى والتي يحتاج ومحبسات ا   الش ا

 ستناد إلي ا لتكويف قناعتل حوؿ الحكـ الذي سيصدرت.القاضي لح

 دور الشيادة في تقويم القرائن: 1.2.2
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تعرؼ القرينة عم  أن ا استنباط الواقعة المراد إمبات ا بقواعد المنطؽ والخبرة مف واقعة أو 
 وبحكـ المزـو العقمي.وقائع معمومة ومابتة تؤدي إلي ا بالضرورة 

 وذا كانت الش ادة طريؽ ودليؿ  مبات واقعة معينة  وف القرينة دليؿ غير مباشر  ي 
 ا ستنباطند إل  القرينة يحتاج إل  عممية ذتنية تتضمف ا مبات  لذلؾ  القاضي الذي يست

بقواعد المنطؽ والخبرة والمانية واقعة أخرى مطموب إمبات ا  ورغـ أف القرائف مف األدلة المقبولة 
 ي إمبات جميع الجرائـ لكون ا وقائع مادية إ  أف تذت القرائف دليؿ قد يعتريل القصور والنقص 

 ي ا ستنتاج  أو أف تكوف الواقعة المعمومة التي يستند إلي ا  ي  أف يخط  القاضي  حتماؿ
 الكشؼ عف الواقعة المج ولة تكوف مم قة أو م تعمة لتضميؿ العدالة.

لذلؾ تمعب الش ادة  ي حاؿ تو رتا دورا بارزا  ي الكشؼ عف القرينة   قد تتضمف أقوؿ 
ألقواؿ ا شارة إل  قرينة معينة  وقائع سابقة عف وقوع الجريمة  تتضمف تذت اشاتد معيف  

ويمعب القاضي الدور ا يجابي  ي إخراج تذت القرينة مف أقواؿ الش ود  كما تمعب الش ادة دورا 
بارزا  ي إمبات الوقائع المعمومة أو مقدمات القرائف التي يستنبط من ا القاضي الوقائع 

 .1المج ولة

 

 

  الشيادة في تقويم االعتراف: 2.2.2

إقرار المدع  عميل عم  ن سل بارتكاب الوقائع المكونة لمجريمة كم ا أو ا عتراؼ تو 
 بعض ا.

كدليؿ كامؿ  ي الدعوى   يجوز لممحكمة ا كت اء بل والحكـ  ا عتراؼورغـ أتمية 
عم  المدعي عميل باير سماع الش ود إذا توا رت شروطل  إ  أف القاضي عميل أف ي ترض 
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ود ا عتراؼ الكاذب والذي يقـو بل صاحبل ألسباب معينة  عدـ صدؽ ا عتراؼ  حتماؿ وج
قد يكوف من ا لمتخمص مف إكرات مادي أو معنوي يتعرض لل تو أو أحد أ راد عائمتل أو ألجؿ 
ذا ا ترض القاضي  إخ اء عحقة معينة بيف المعترؼ وأحد األشخاص وغير ذلؾ مف األسباب  وا 

وأدلت ا لمت كد مف صدؽ ا عتراؼ ئع الدعوى  عميل أف يتحرى مف وقا ا عتراؼعدـ صدؽ 
 .1ومطابقتل لمحقيقة وتنا تمعب الش ادة دورا م ما  ي تقويـ ا عتراؼ

 : القرائن.03المبحث 

ا مبات موضوع "القرائف" التي تي عبارة عف استنتاجات لـ ينظـ المشرع مف بيف وسائؿ 
 ي مستنبطة مف الوقائع المابتة وتي مف األدلة غير المباشرة التي يمنع ا عتماد عمي ا وحدتا 

أن ا النتائل التي يستخمص ا ا دانة إذا كانت قطعية المبوت  يرى  قل يستند لمقانوف ال رنسي 
مومة لمعر ة واقعة أخرى مج ولة  خاصة وأف الكمير مف القانوف أو القاضي مف واقعة مع

 الوقائع يستحيؿ إمبات ا بطرؽ ا مبات المباشرة.

 

 

 

 : القرائن وأنواعيا.01المطمب 
 : ماىية القرائن.األولالفرع 

 المعنى المغوي لمقرينة:  -1

ويقاؿ: القرينة جمع ا القرائف  إذ يقاؿ قرينة اكحـ أي ما يصاحبل ويدؿ عم  المراد بل  
 دور القرائف أي يستقبؿ بعض ا بعضا.
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 كما تعرؼ القرينة أن ا حدس وتخميف وشب ة وا تراض الخط .

 عميل وقرينة الرجؿ: امرأتل  لمقارنتل إياتا  وروى ابف عباس أف رسوؿ اهلل صم  اهلل
نة وسمـ كاف إذا أت  يوـ الجمعة قاؿ: "يا عائشة اليـو يـو تبعؿ وقراف"  وقبؿ عني بالمقار 

التزويل و حف إذا جاذبتل قرينتل وقرينة ق رتا  أي إذا قرنت بل الشديدة أطاق ا وغمب ا  و ي 
 امرئ طاقل. المحكـ: إذا ضـ إليل

كما يقاؿ أف القرينة عند النساء جنية يتوتـ أن ا تظ ر أحيانا ويزعمف أف لكؿ امرأة قرينة 
 عوذة  يسمين ا موب القرينة.أي تابعة  وتف يرددف شرتا عف األو د ب ف بميست ـ 

تذا وتعد القرينة ميدانا رحبا لمدراسات الماوية  ألن ا تحتوي عم  كمير مف القواعد 
والقوانيف الماوية التي تعيف عم  معر ة السنف الماوية  وتتض  القرائف مف خحؿ العحقات 

ذتنية كانت ت ل ت  السياقية التي تربط بيف أجزاء الجممة  التي ب ا يبيف المتكمـ أف صورة
   يتسن  لممتكمـ أجزاؤتا  ي ذتنل  يتخذتا وسيمة لنقؿ ما جاؿ  ي ذتنل إل  ذتف السامع

التعبير عف غرضل  ويمكف سامعيل مف   مل اعتمادا عم  القرائف التي يتعيف عميل ا  صاح 
 .1بماة ماعف المقصود من ا  وتنا تبرز أتمية القرائف التي تدخؿ ضمف إطار الت تيؿ لمتحدث 

ذلؾ أف القرائف إما معنوية  وتتممؿ  ي مجموعة العحقات التي تربط بيف المعاني 
ما ل ظية وتي الدالة عم  أبواب الخاصة  كقرينة ا سناد   والتخصيص  والنسبة والتبعية  وا 

النحو المختم ة  وتي  ي جممت ا عناصر تحميمية مستخرجة مف الصوتيات والصرؼ. مف ذلؾ 
ياة صر ية ما لتكوف مبن  لباب نحوي ما  كاشتراط صياة المصدر لمم عوؿ اشتراط ص

المطمؽ  وا شتقاؽ لمحاؿ وتكذا تتضا ر القرائف المعنوية والم ظية  ي بياف د لة التراكب 
 النحوية.

 :لمقرينة االصطالحيالمعنى   -2
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معينة اختمؼ ال ق اء  ي تعريؼ القرائف  بحيث وردت عدة تعاريؼ تت ؽ  ي أمور 
 يمي: وتختمؼ  ي البعض اآلخر  وتذا ما سوؼ يتـ التطرؽ إليل مف خحؿ ما

يرى البعض أف القرينة تي تمؾ األمارة التي تدؿ عم  تحقؽ أمر أو عدـ تحققل  ومف 
بيف تؤ ء نجد مف يعرؼ القرينة ب ن ا: "األمارة الدالة عم  تحقؽ أمر مف األمور أو عدـ 

 تحققل".

اآلخر ب ن ا: األمارات والعحمات التي يستدؿ ب ا عم  وجود شيء  كما يعر  ا البعض
أو ن يل  والمححظ أف التعاريؼ السابقة كم ا استعممت عبارة األمارة  وك ف األمارة يستدؿ عمي ا 
مف تمؾ األمارات أو الد ئؿ ذات ا  أي مت  وجدت األمارة تمبتت الواقعة المراد إمبات ا  و ي تذا 

 ."تقارف شيئا ص يا  تدؿ عميلالقرينة أن ا: "أمارة ظاترة ا طار عر ت 

تذا ويرى  ريؽ آخر مف ال قل أف القرينة ليست أمارة  و  يمكف أف تكوف ا تراضا لقياـ 
أمر غير مابت مف أمر مابت  بؿ القرينة عممية ا ستنتاج أو ا ستنباط ذات ا   مت  مبتت واقعة 

وقوع الواقعة المراد إمبات ا  رتباط الوقوع األوؿ بحدوث المانية معينة يستنتل مف ذلؾ بالضرورة 
ارتباطا منطقيا مع وجود روابط وصحت بين ما يمكف التوصؿ إلي ا عف طريؽ إعماؿ العقؿ 

 .1والمنطؽ وتذت العممية تي ما يصطم  عم  تسميت ا بالقرائف

لقرينة تي عممية استنتاج يروف أف االتعاريؼ السابقة تممؿ محاو ت لطائ ة مف ال ق اء 
واستنباط منطقية قائمة عم  وجود صمة بيف واقعة أو أكمر تكوف إحداتما غير مابتة   مبوت 

 تذت األخيرة يؤدي بالضرورة إل  مبوت واقعة مج ولة.

 المعنى القانوني لمقرينة: -3
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ر القرينة عموما  تي استنباط القاضي ألمر مج وؿ مف أمر معمـو وتي دليؿ غير مباش
ألن ا   تؤدي إل  ما يراد إمباتل مباشرة بؿ تؤدي إليل بالواسطة أو األمر المعمـو  مت  كاف تذا 

 ا ستنباط مت قا مع العقؿ والمنطؽ.

مف بيف القوانيف التي أشارت إل  تبياف معن  القرائف نجد القانوف المدني ال رنسي  ي 
القاضي مف ا النتائل التي يستخمص ا منل التي تعرؼ القرائف بص ة عامة  أن  1349المادة 

واقعة معمومة لمعر ة واقعة مج ولة  وتو التعريؼ الذي أخذت بل أغمب المراجع التي تتطرؽ 
لموضوع القرائف  أما بالنسبة لممشرع الجزائري  مـ يعرؼ القرائف وترؾ األمر لم ق اء  وتجدر 

بات   بد  مف أف يرد ا مبات عم  ا شارة إل  أف ا مبات بالقرائف ي ترض تايير محؿ ا م
 .1واقعة ذات أتمية  ي الدعوى الجزائية ونسبت ا لممت ـ  يرد عم  واقعة أخرى مختم ة

إف القانوف المدني نص عم  القرائف  ي ال صؿ المالث بعنواف "القرائف"  وتذا  ي الباب 
 .340إل  المادة  337السادس   ي إمبات ا لتزاـ  ويتضمف ال صؿ أربعة مواد  مف المادة 

تذا وأف القانوف المدني لـ يعرؼ القرائف  كما تو الش ف  ي التقنيف المدني ال رنسي  
منل  ب ف القرائف تي "النتائل التي يستخمص ا القانوف أو القاضي   1349بحيث ورد  ي المادة 

 .2مف واقعة معمومة لمعر ة واقعة مج ولة"

اء عم  استخحص مف مجموعة وقائع معمومة  وجود والقرائف تي أدلة غير مباشرة  بن
 .3واقع محؿ ا حتجاج  وتذت حالة مف تحويؿ ا مبات

 ي األخير إل  القوؿ بعد استعراضنا لمختمؼ التعري ات الماوية وال ق ية  لنخمص
والقانونية التي أعطيت لمقرينة  أف تنالؾ عدة تعري ات مختم ة لمقرائف  غير أف أش رتا عم  

مف القانوف المدني ال رنسي  والذي أخذت  1349حؽ تو التعريؼ الذي جاءت بل المادة ا ط
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بل معظـ التشريعات المقارنة التي قامت بتعريؼ القرينة  عم  عكس المشرع الجزائري الذي 
اكت   بتنظيـ أحكاـ القرائف  ي القانوف المدني وترؾ أمر تعري  ا لم قل والقضاء  وبذلؾ لـ يحذوا 

 رع الجزائر حذو المشرع ال رنسي تذت المرة عم  غير العادة.المش

ومف التعري ات السابقة يمكف أف نستنتل أف القرينة  تي استنباط أو استنتاج واقعة 
مج ولة مف واقعة معمومة بطريقة يقتضي ا العقؿ والمنطؽ السائغ  إ  أف تذا التعريؼ ينطبؽ 

ينة القانونية التي نص عمي ا المشرع  ي نصوص أكمر عم  القرينة القضائية عم  عكس القر 
 .1اعمقانونية صريحة و رض ا عم  الخصـو والقاضي 

 الفرع الثاني: أنواع القرائن.

قرائف قانونية وتي التي نص عمي ا القانوف   ي مف استنباط المشرع مف  نوعاف:القرائف 
حا ت يامب ظ ورتا  يضع ا  ي شكؿ قاعدة عامة ومجردة والنوع الماني القرائف القضائية تي 

 .2ما يستنبطل القاضي أمناء نظرت  ي دعوى معروضة عميل   ي متروكة لتقدير القاضي

 

 

 القرائن القانونية: .1
 تعريفيا: 1.1

سبقت ا شارة إل  أف تذا النوع مف القرائف تو مف وضع المشرع  ي شكؿ قواعد قانونية 
 499عامة ومجردة تطبؽ عم  كؿ الحا ت المتماممة  وممال ا القرينة القانونية الواردة  ي المادة 

الو اؽ بقسط مف األجرة يعتبر قرينة عم  الو اء باألقساط السابقة حت  »ـ ج التي جاء  ي ا 
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.  وذا قدـ المديف دليح عم  و ائل بقسط مف األجرة يعتبر ذلؾ «قـو الدليؿ عم  عكس ذلؾي
 قرينة بسيطة عم  الو اء باألقساط السابقة محؿ النزاع.

القرينة القانونية تاني مف تقررت لمصمحيل عف أي طريقة »ـ ج  337وقد نصت المادة 
أمبت المست جر و ائل لقسط مف األجرة   .   ي المماؿ السابؽ إذا«أخرى مف طرؽ ا مبات...

 وف ذلؾ يانيل عف إمبات الو اء باألقساط األخرى و ي تذت الحالة ينتقؿ عبئ ا مبات إل  
المؤجر الذي يتعيف عميل إمبات عدـ الو اء ب ذا القسط  أي إمبات عكس ما جاءت بل القرينة 

 .1القانونية

 بالضبط  ماتي القرينة القانونية؟إف المشرع الجزائري لـ يضع أي معيار يحدد 

ويمكف تحديدتا مما يستنتل ابتداء مف بعض التصر ات التي يقضي القانوف بوبطال ا  
أو عندما القانوف ير ض المجوء إل  القضاء  مماؿ ذلؾ  ي قانوف األسرة  وتذا  ي النصوص 

 التالية:

 التي تمنع التبني. 46المادة  -
المجنوف والمعتوت والس يل غير نا ذة  إذا صدرت  ي حالة التي تعتبر تصر ات  85المادة  -

 الجنوف أو العتل أو الس ل.
التي تعتبر تصر ات المحجور عميل بعدـ الحكـ بحجرت  باطمة  وقبؿ الحكـ   107المادة  -

 .2إذا كانت أسباب الحجر ظاترة و اشية  وقت صدورت
 ـ تمؾ أو    ح استحقاؽ ألحدتـ  ي تقر "إذا تو ي امناف أو أكمر ولـ يعمـ أي 129المادة   -

 .3حد أـ  "اتركة اآلخر  سواء كف موت ا  ي حادث و 
 أنواع القرائن القانونية: 2.1
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 وتي نوعيف:

وتي القرائف القانونية التي   يمكف إمبات عكس ا وممال ا قرينة القرائن القانونية القاطعة:  - أ
بل. ومعن  ذلؾ أف الحكـ القضائي الحقيقة القضائية المعبر عن ا بقوة األمر المقضي 

ال اصؿ  ي دعوى معروضة قرينة قانونية قاطعة عم  صحة ما  صؿ  يل مت  أصب  تذا 
الحكـ باتا  أي بعد استن اذت لطرؽ الطعف القانونية.  ح يجوز بعدئذ لممحكـو عميل أف يمبت 

 ـ ج. 338ما يخالؼ تذا الحكـ حسب ما جاء  ي نص المادة 
مبنية ـ ج  تي قاعدة موضوعية  338لقاعدة المنصوص عمي ا  ي المادة والحقيقة أف ا

عم  قرينة اعتمدتا المشرع لجعؿ حد لمخصومات القائمة بيف األ راد بحيث   تبؽ النزاعات 
أزلية مف ج ة ولبعث المقة  ي األحكاـ القضائية مف ج ة أخرى. وممال ا أيضا تحديد سف 

مف القانوف  40ة قانونية موضوعية نصت عمي ا المادة سنة كاممة وتي قاعد 19الرشد بػ 
سنة يجعؿ منل إنسانا مدركا وقادرا عم  إبراـ  19المدني. وم ادتا أف بموغ ا نساف لسف 

التصر ات القانونية. وبناء عم  ذلؾ   يجوز إمبات عكس تذت القاعدة القانونية الموضوعية 
مة ولو ظ رت عميل عحمات الرشد والنضل سنة كام 19بممابات رشد ال رد قبؿ بموغل سف 

. وبسبب أتمية قرينة حجية الشيء المقضي بل العقمي التي تؤتمل لمقياـ بالتصر ات القانونية
 .1نتناول ا بشيء مف الت صيؿ

 
القرائف البسيطة تي التي تقبؿ ا مبات بالدليؿ العكسي  وعميل  القرائن القانونية البسيطة: - ب

 الخصـ الذي يد ع ضدت بالقرينة القانونية البسيطة  لل أف يناقش  ي شروط تطبيق ا  كما 
 لل أف يد ع كذلؾ ضدتا.

 حسف النية ضيمي: "ي ر مف القانوف المدني  يما  824وعم  سبيؿ المماؿ نذكر نص المادة 
وي ترض حسف النية دائما حت  » "لمف يحوز حقا  وتو يج ؿ أنل يتعدى عم  حؽ الاير...

 .«يقـو الدليؿ عم  العكس
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مف القانوف المدني نصت عم  أف كؿ قرينة التي لـ يقررتا القانوف   340تذا وأف المادة 
 يترؾ لتقدير القاضي استنباط ا.

 ت معينة  أو بطريؽ ا مبات  ويحددتا تناؾ قرائف بسيطة    يتـ إبعادتا إ   ي حا
 القانوف دوف غيرتا.

أحيانا  القانوف تو الذي يحدد محؿ ا مبات بالعكس  وتذا ما وقع  ي مجاؿ المسؤولية 
مف القانوف المدني بالنسبة لحارس  183الناشئة عف األشياء  وذلؾ  ي حكـ المادة 

النسبة لمف كاف حائزا لعقار أو لجزء ب 140والمادة لحارس الحيواف  139الشيء  والمادة 
 منل  أو لمنقو ت حدث  ي ا حريؽ  ومالؾ البناء عما يحدمل ان داـ البناء.

و ي حا ت أخرى   وف القانوف يحدد وسيمة ا مبات بالعكس  وعم  سبيؿ المماؿ  القرينة  -
التي تنصب عم  ا شتراؾ  ي الحائط ال اصؿ بيف عقاريف    يمكف إمبات عكس ا  إ  

 .1المكسب بالتقادـبتقديـ سند أو بالد ع 
 غاية المشرع من المجوء إلى القرائن القانونية: 3.1

ئيسية التي د عت بالمشرع إل  اعتماد القرائف القانونية حماية المصال  مف األسباب الر 
لمصمحة عامة القرينة     مف أمممة القرائف القانونية التي قررت حماية2ال ردية والجماعية لأل راد

مدني جزائري الخاصة بحجة األحكاـ الحائزة لقوة األمر المقضي بل  338الواردة  ي المادة 
المحكمة وذلؾ حماية لممصمحة العامة التي تقتضي توا ر المقة  ي األحكاـ  يما  صمت  يل 

القضائية. ومف أبرز األمممة عف القرائف القانونية المقررة لحماية مصمحة خاصة اقتراض الخط  
 ـ ج. 138و 134لدى حارس الشيء ومتولي الرقابة وتي لقرائف التي نصت عمي ا المواد 

ائف القانونية مف ج ة أخرى إل  منع التحايؿ عم  القانوف  كما ي دؼ المجوء إل  القر 
ـ ج والتي تجعؿ مف التصر ات التي  776وممالل القرينة القانونية المنصوص عمي ا  ي المادة 
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تتـ  ي مرض الموت بممابة تبرع يخضع ألحكاـ الوصية ولو أعطتل األطراؼ اسما آخر أمناء 
 د.عاقالت

 القرائن القضائية: .2
 تعريفيا: 1.2

يترؾ لتقدير القاضي استنباط كؿ قرينة لـ يقررتا »ـ ج بقول ا  340نصت عمي ا المادة 
 «القانوف  و  يجوز ا مبات ب ذت القرائف إ   ي األحواؿ التي يجيز  ي ا القانوف ا مبات بالبينة

 استنباط األحكاـ التالية: مف استقراء المادة يمكف

سبقت ا شارة  ي تعريؼ القرينة ب ن ا استد ؿ بالمعمـو  مبات المج وؿ  ك ف يستنبط 
القاضي  ي قرينة مف واقعة معمومة  ي الدعوى المعروضة عميل لارض إمبات واقعة عجز 
المدع  عف إمبات ا وممال ا استنباط القاضي لصورية التصرؼ بيف األب وابنل مف واقعة القرابة 

ب نل اشترى الماؿ محؿ النزاع مف أبيل  ي حياتل وتو   يزاؿ  ا بفما.  وذا أدع  الواقعة بين 
و  دخؿ لل   وف نازعل أحد  ي تذا الماؿ بعدتا جاز لقاضي أف يستدؿ بواقعة القرابة صايرا 

ـ ج صراحة  340التي تي مابتة  مبات صورية العقد وتي واقعة مج ولة. وقد أشارت المادة 
القاضي التقديرية بش ف استنباط القرائف و  رقابة عميل مف المحكمة العميا  ي تذا إل  سمطة 

 .1الش ف

ـ ج ا مبات بالقرائف القضائية  قط  ي الحا ت التي يجوز  ي ا  340لقد أجازت المادة  -
ة. إمباتل بالبينة   يجوز إمباتل بالقرائف القضائي ز  يجو ا مبات بالبينة. وبناء عم  ذلؾ  ما 

وعميل يمكف المجوء إل  القرائف القضائية  مبات الوقائع التي يمكف إمبات ا بالبينة ويدخؿ 
ضمف ذلؾ الوقائع المادية والتصر ات القانونية  ي غير التجارة التي   تتجاوز قيمت ا 

دج  التصر ات التجارية بص ة مطمقة  كما يجوز المجوء إل  ا مبات بالقرائف  100000
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لدليؿ  ي حالة وجود مبدأ مبوت بالكتابة أو  ي حالة تعذر الحصوؿ عم  الدليؿ ا لتكممة
 .1الكتابي أو  قدانل لسبب أجنبي  وقد سبؽ توضي  تذت الحا ت  ي  صؿ ا مبات بالبينة

  شروط قبول اإلثبات بطريقة القرائن القضائية: 2.2

 إف القرائف القضائية تخضع  ي قبول ا إل  أمريف:

لمسمطة التقديرية لمقاضي  كما أنل   يجوز ا مبات بالقرائف القضائية  إ    ي متروكة 
مف  340 ي األحواؿ التي يجيز  ي ا القانوف ا مبات بالبينة )أي بسماع الش ود(  )مادة 

القانوف المدني( بما أف القرائف القضائية أو الواقعية  أو التي تي مف  عؿ الشخص  تي التي 
حسب سمطتل  وتو الذي يستنبط القرينة  ف  وتي متروكة لتقدير  يتصرؼ  ي الـ يقررتا القانو 

 مف خحؿ عحمات.

كما أف القرائف القضائية تي ممؿ ا مبات بالبينة  بالنسبة لقبول ا  وتي  ي ذلؾ تخضع 
إل   333لن س األحكاـ التي يجوز  ي ا ا مبات بش ادة الش ود  كما تي واردة  ي نص المواد 

 القانوف المدني. مف 336

وعميل  حيث   يجوز ا مبات بالبينة    يجوز ا مبات بالقرائف القضائية  وتكذا  البينة 
 1000000  تجوز  ي إمبات التصر ات المدنية التي تزيد قيمت ا عم  ألؼ دينار جزائري )
مابت  وتما دج(  أو تكوف غير محددة القيمة  كما   تجوز  ي إمبات ما يخالؼ أو يجاوز 

 .2بالكتابة

ومما يححظ  وف أحكاـ القرائف ككؿ تي واردة مف حيث الترتيب  ي القانوف المدني بعد 
   بالبينة. األحكاـ التي تحكـ ا مبات
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 الفرع الثالث: التمييز بين القرائن القانونية والقرائن القضائية.

 من حيث األساس القانوني: .1

عم  أف القرينة القانونية تاني مف تقررت مف القانوف المدني  337نصت المادة 
 لمصمحتل  عف أية طريقة أخرى مف طرؽ ا مبات.

يست اد مف تذا النص أف إمبات الواقعة التي يقيم ا القانوف  تي قرينة عم  قياـ واقعة 
 أخرى  ياني عف إمبات تذت الواقعة.

 نل ليس صحيحا    رأي يقوؿ ب337لكف تناؾ خحؼ  ي الرأي  بالنسبة لحكـ المادة 
التي يقيم ا  مف أف القرينة القانونية تع ي مف ا مبات  عم  أنل  ي الحقيقة يتعيف إمبات الواقعة

القانوف كقرينة عم  قياـ واقعة أخرى  بحيث يكوف أمر القرينة القانونية قاصرا عم  عدـ وجوب 
مبات الواقعة التي أقام ا القانوف إمبات ذات الواقعة المرتبة لألمر القانوني المتنازع  يل  اكت اء إ

 مف القانوف المدني  بما يمي: 776قرينة عم  قيام ا  مماؿ ذلؾ ماورد  ي نص المادة 

"إذا أمبت الورمة أف التصرؼ الصادر عف مورم ـ  ي مرض الموت  اعتبر التصرؼ صادري 
 عم  سبيؿ التبرع  ما لـ يمبت مف صدر لل التصرؼ خحؼ ذلؾ...".

ستمناء لمقواعد العامة  ي ا مبات  ولذلؾ  بد اب ف القرائف القانونية تعد  يرىوتناؾ مف 
 .1ستنباط ا مف نصوص القانوفامف وجود نص قانوني لتقرير القرينة  بحيث   يجوز 

 

 

 من حيث المجال: .2
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بالنسبة لمقرائف القانونية  ليس تناؾ مجاؿ معيف  عمال ا   ممح التصرؼ الذي يصدر 
الموت  يعد قرينة قانونية  عم  أنل تصرؼ يؤخذ عم  سبيؿ التبرع ومضاؼ إل  ما  ي مرض 

 بعد الموت  كي ما كانت قيمتل.

مدني  ي الشطر الماني من ا   340وأما عف مجاؿ القرائف القضائية   قد حددتل المادة 
 دة الش ود.بحيث أف القرائف القضائية   تكوف إ   ي الحا ت التي يجوز  ي ا ا مبات بش ا

وأخيرا تختمؼ القرائف القضائية عف القرائف القانونية التي تكوف مقررة قانونا ويتقيد 
لكنل يتمتع بن س السمطة  ي تقرير القرينة  بش ن ا القاضي ب ا  و  تكوف لل أي سمطة تقديرية 

 .1القضائية

 : خصائص القرائن وشروط اإلثبات بيا.02المطمب 

لمتطرؽ إل  خصائص القرائف ومميزات ا حت  نتمكف مف معر ة سنخصص تذا المطمب 
وتحديد نطاؽ القرينة ونستطيع  يما بعد تحديد حجيت ا  ي ا مبات ودورتا  ي تعزيز باقي أدلة 

 ي المواد  ا مبات األخرى  ي المجاؿ الجزائي  وكذا التطرؽ إل  شروط ا مبات بالقرائف
القضائية  وتذا ما سيتـ مف خحؿ  رعيف  خصص )ال رع  الجزائية خاصة  يما يتعمؽ بالقرينة

 األوؿ( لتحديد خصائص القرائف  أما )ال رع الماني( نتناوؿ  يل شروط ا مبات بالقرائف.

 الفرع األول: خصائص القرائن.

مف خحؿ التعري ات التي قدمت بخصوص القرينة سواء ما تعمؽ بالتعريؼ الماوي أو 
والتي تـ التطرؽ ل ا  ي المبحث األوؿ  يمكف أف نقو أف لقرينة  ا صطححي أو القانوني 

 :2تتميز بمجموعة مف الخصائص والمميزات التي نذكر من ا
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إف القرينة تي استنتاج واقعة مج ولة مف واقعة معمومة تؤدي  :استنتاجيالقرينة دليل  .1
إلي ا بالضرورة وبحكـ المزـو العقمي   القرينة  ي القانوف الوضعي تي الصمة الضرورية 
التي ينشئ ا القانوف بيف وقائع معينة وتذا بالنسبة لمقرائف القانونية  أو تي واقعة أو تي 

 مف واقعة معينة. نتيجة يتحتـ عم  القاضي استخحص ا
إف أبرز ميزة عم  ا طحؽ تتميز ب ا القرينة القضائية عف بقية وسائؿ ا مبات األخرى 
مف اعتراؼ وش ادة أو غيرتا تي كون ا دليؿ استنتاجي يقوـ القاضي بالوصوؿ إليل 
إعما  ل كرت وعقمل انطحقا مف الد ئؿ المختم ة سواء مادية أو معنوية  وا ستنتاج تو 

تتكوف منل القرينة القضائية  تذا عكس القرينة القانونية التي تتميز  العنصر الذاتي الذي
ممؿ  ي كون ا م روضة عم  القاضي والخصـو معا  و  تعتبر إطحقا دليح استنتاجيا 

 القرينة القضائية.
إف القرينة وسيمة غير مباشرة لجمبات ألف الواقعة المابتة القرينة دليل غير مباشر:  .2

ن س ا المراد إمبات ا  بؿ تي واقعة خرى قريبة من ا ومتعمقة ب ا حيث  ليست تي الواقعة
أف مبوت الواقعة األول  عم  تذا النحو غير المباشر يعتبر إمباتا لمواقعة المابتة عم  

 26صادر بتاريم  34986نحو غير مباشر  وقد قضت المحكمة العميا  ي قرارتا رقـ 
جة التي يستمد منيا القاضي البرىان عمى الدليل ىو البينة أو الح: "1984جواف 

اقتناعو بالحكم الذي يصدره وقد يكون الدليل مباشرا كاالعتراف وشيادة الشيود 
كما قضت محكمة النقض المصرية  ي قرارتا رقـ " والخبرة، أو غير مباشر كالقرائن

 القرائن ىي استنتاج مجيول من المعموم أيأف: " 1980يناير  06بتاريم  44/ص08
استنتاج الواقعة المجيولة المطموب إثباتيا من واقعة أخرى قام عمييا الدليل وىو 
االستنتاج الذي يكون إما بناء عمى صمة ضرورية يفترضيا القانون أو عمى صمة 

 .1منطقية بين واقعتين يتعين عمى القاضي أن يستخمصيا بطريقة المزوم العقمي"
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غير مباشر  ي ا مبات الجنائي  لذلؾ يتوجب إف القرينة وخاصة القضائية من ا دليؿ 
  أف تقـو صمة سببية ومنطقية قاطعة بيف الواقعة المابتة والواقعة التي يتـ استنباط ا

وعميل   تعتبر الوقائع التي تشكؿ الجـر المسند لممت ـ قرينة قضائية عم  أقواؿ من ـ 
مة استقح  تاما عف ال عؿ ضد آخر  ألف الواقعة التي تعتبر قرينة يجب أف تكوف مستق

 الجرمي المسند لممت ـ.
القرائف القضائية مذكورة  ي القانوف الجنائي عم   استحالة حصر القرائن القضائية: .3

سبيؿ الحصر   المماؿ    يمكف تقرير القرائف القانونية غير تمؾ التي حددتا المشرع  
ف لكؿ دعوى ظرو  ا أما القرائف القضائية  ح تقع تحت الحصر  ومرد ذلؾ أ

ومحبسات ا ووقائع ا الخاصة ب ا والتي تختمؼ مف دعوى إل  أخرى  وترجع صعوبة 
تحديد القرائف القضائية إل  طبيعة عنصري ا الموضوعي والذاتي   بالنسبة لمعنصر 
الموضوعي المتممؿ  ي الواقعة المعمومة التي تتممؿ أساسا  ي الد ئؿ المادية والمعنوية 

 دة ومتنوعة يستحيؿ حصرتا وتحديد مجال ا  إذ تختمؼ مف قضية إل  أخرى.  ي عدي
أما بالنسبة لمعنصر الذاتي المتممؿ  ي ا ستنتاج المبني عم  العقؿ والمنطؽ  أي أف 
جوتر تذا العنصر يتسع لمحد الذي يشممل العمـ والمعر ة ا نسانية بمختمؼ  روع ا  

ائية عم  عكس القرائف القانونية الواردة عم  ول ذا كمل   يمكف حصر القرائف القض
سبيؿ الحصر  ي التشريع الجزائي  أي نص عمي ا المشرع  ي نصوص صريحة 

 و رض ا عم  القاضي والخصـو مع.
يقـو ا مبات بواسطة القرائف عم   حص الوقائع القرينة القضائية دليل منطقي وعقمي:  .4

المادية التي يمكف أف تؤدي إل  إظ ار الحقيقة    ي ا مبات عف طريؽ القرائف ينطمؽ 
وغير معرو ة سم ا  القاضي مف وقائع معرو ة لكي يصؿ إل  ت كيد وقائع غير واضحة 

األسموب المنطقي الذي لكي يصؿ ممح إل  إدانة أو براءة المت ـ ويستعمؿ ل ذا الارض 
 .1يستقرئ مف الوقائع المعرو ة الواقعة المراد إمبات ا
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 بد  مف أف يرد ا مبات عم  الواقعة  يفترض اإلثبات بالقرائن تغيير محل اإلثبات: .5
ذات األتمية  ي الدعوى الجزائية  أي واقعة ارتكاب الجريمة ونسبت ا إل  المت ـ  يرد 

ف بيف الواقعتيف صمة سببية منطقية يمكف مف خحؿ إعماؿ عم  واقعة أخرى مختم ة ولك
 قواعد ا ستنباط المنطقي أف يستخمص وقوع الجريمة ونسبت ا إل  المت ـ.

لمقرائف القضائية أتمية كبيرة تزداد اتساعا مع األىمية الخاصة لمقرائن القضائية:  .6
المختم ة المادية التطور الذي تش دت مختمؼ العمـو المتصمة ب حص وتحميؿ الد ئؿ 

من ا والمعنوية  وما الجرائـ إ  وقائع مادية إرادية تخضع  ي الكمير مف األحياف إل  
المححظة وال حص وترجع أتمية ا عتماد عم  القرائف  ي مجاؿ ا مبات الجنائي بص ة 
خاصة لحرتباط الصادؽ بين ما وبيف الوقائع التي تكشؼ عن ا   ي تصادؼ الحقيقة 

 العقؿ والمنطؽ. وتخاطب

  الفرع الثاني: شروط اإلثبات بالقرائن.

إف استقراء أحكاـ القضاء تكشؼ لنا أتـ الشروط التي يجب أف تتو ر  ي القرائف 
بالخصوص القرينة القضائية حت  تصم   جراء ا ستنباط من ا ويمكف إجماؿ تذت الشروط 

  يما يمي:

أف تكوف الواقعة المباشرة المكونة لمقرينة مابتة الوقوع  عح و  تحتمؿ الجدؿ   ح يجوز أوال: 
ا ستناد إل  واقعة أدل  ب ا أحد الش ود وأخذتا كقرينة ا ستخحص لمواقعة المراد إمبات ا طالما 

 ينة.ذات ا محؿ تقدير ولـ يمبت بالدليؿ القاطع حدوث الواقعة موضوع القر  أف ش ادة الشاتد

أف يراعي  ي ا ستنتاج أو ا ستنباط منت   الحرص وضرورة استخداـ األسموب المنطقي ثانيا: 
 .1السميـ
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توا ر الصمة الضرورية والواجبة بيف األمر الظاتر والمابت أماـ القاضي  ي الدعوى وبيف ثالثا: 
مف النصوص ما يستنبطل القاضي مف أمور مج ولة بالنسبة لل مف خحؿ استخراج المعاني 

 والتدبر الناشئ عف عمؽ الذتف وقوة الشخصية.والوقائع لمت مؿ 

ويححظ أنل إذا تعددت القرائف القضائية   يجب أف تكوف متناسقة  يما بين ا وتو ما 
يتطمب أو  تقدير مدلوؿ كؿ قرينة عم  حدى مـ التحقيؽ بعد ذلؾ مف تنا ي كؿ قرينة مع 

 يما بين ا ت اترت القرائف كم ا و قدت كؿ من ا صححيت ا  ي غيرتا   وذا تنا رت القرائف 
 ا مبات.

ويراعي أف ا مبات بالقرائف   يجوز ا لتجاء إليل إ  حيث ينتقي إمكاف ا مبات بالد لة 
يحوطل ا حساس بالضالة  ي مواج ة المج وؿ مما المباشرة ذلؾ أف ا مبات بالقرائف القضائية 

القاضي صحي ا يحاد لن سل بالرغبة  ي أف يظ ر  يـ يظف أنل الحقيقة    يص  معل أف يبق 
 و  يمكف استخحص ا باير العقؿ والمنطؽ.ألن ا أمر بعيد عف الخياؿ 

وكؿ ما يقتنع بل القاضي يحكـ بمقتضات  وتو بطبيعة الحاؿ   ي خذ إ  بالقرائف القوية 
ا بحيث يؤدي استنتاجل إل  ما سيقض  بل ومحكمالمتصمة بالواقعة المراد إمبات ا اتصا  وميقا 

مباشرة  و  يخ   عم  أحد أف كؿ المسؤولية  ي ذلؾ واقعة عميل وعم  ضميرت دوف غيرت 
بخحؼ الحاؿ  ي ا مبات بش ادة الش ود   وف القاضي إذا أخط   ي ا كت اء ب ا قد يكوف 

أف توجد  ي الدعوى عدة  بعض المسؤولية واقعا عم  ضمائر الش ود  وليس مف الضروري
 قرائف.

ولكف إذا كاف تناؾ عدة قرائف يجب أف تكوف قوية محددة ومتو قة إ  إذا كاف بعض ا 
ذا أقاـ القاضي حكمل عم  عدة قرائف  كا يا  ي ذاتل غير متعارض مع البعض اآلخر  وا 
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ـ باطح  مجتمعة وظ ر  ساد بعض ا ولـ يعرؼ أي ا كاف أساسا جوتريا لحكمل كاف تذا الحك
ذا كانت القرائف متماسكة كاف حكـ القاضي صحيحا  .1وا 

ولقد قضت محكمة التمييز األردنية  ي تذا الصدد  ب ف ا قتناع بالدليؿ بما  ي ذلؾ 
القرائف يعود لمحكمة الموضوع  و  معقب عمي ا  ي ذلؾ مف محكة التمييز  وليس شرطا  ي 
الدليؿ الجزائي أف يكوف صريحا ومباشرا عم  الواقعة المراد إمبات ا  بؿ يك ي أف يكوف 

ف طريؽ ا ستنتاج  بما ينكشؼ مف الظروؼ والقرائف وترتيب النتائل عم  مبوت ا عاستخحص 
 المقدمات.

وخحصة القوؿ تي أف أتـ الشروط الواجب توا رتا عند ا مبات بالقرائف  سيما 
القضائية من ا  أف تكو دف الواقعة المباشرة المكونة لمقرينة مابتة الوقوع  عح و  تحتمؿ الجدؿ  
با ضا ة إل  مراعاة الحرص واستخداـ األسموب المنطقي السميـ عند القياـ بعممية ا ستنباط  

التي يستنبط ا القاضي عف طريؽ  المعمومة والواقعةوب توا ر صمة قوية بيف األمر الواقعة ووج
    .2عممية ا ستنباط
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 الفصل الثاني: وسائل اإلثبات الجنائي الحديثة.

       التطور تو سنة الحياة  ي الكوف  بحيث كاف مف الصعب  صؿ المجـر عف تذا 
التطور   ما كاف عم  المشرع إ  ابتكار وسائؿ إمبات حديمة لمواكبة تذ التطور وتذا و ؽ 
دانة المجرميف  ي إطار  ضوابط عممية لحستد ؿ عم  المت ـ وكشؼ محبسات الجرائـ وا 

التي بات يمج  إلي ا  ي مجاؿ البحث عف الشرعية القانونية  تطورت وتعددت األساليب العممية 
جنائي  وذلؾ نتيجة لتطور  كر المجـر الذي بات يعمؿ عم  الت كير  ي أسموب   الدليؿ ال

 تدؿ عميل قبؿ إقدامل عم  نشاطل ا جرامي. يترؾ آمار مادية

األخذ باألدلة العممية   يختمؼ عميل  ي مساعدة القاضي عم  اكتشاؼ الجريمة 
سنادتا لممت ـ لكف تبق  السمطة التقديرية لمقاضي  ي ا  ستعانة ب ذا الدليؿ تي األساس كوف وا 

دخال ا تحت إطار  تذت ا ستعانة تدخؿ  ي باب التوسع  ي ا ست ادة مف القرائف العممية وا 
 العمؿ بالسمطة التقديرية لمقاضي.

 ي دراستنا  ي تذا ال صؿ لوسائؿ ا مبات الجنائي الحديث ركزنا  ي الحديث عم  
الورامية ودورتا  ي ث مباحث تحت عنواف: البصمة البعض من ا وقسمنا تذا ال صؿ إل  مح

 ا مبات الجنائي  الطب الشرعي ودورت  ي ا مبات الجنائي  وأخيرا الخبرة ال نية.

 : البصمة الوراثية ودورىا في اإلثبات الجنائي.01المبحث 

ساتمت تقنية البصمة الورامية  ي مجاؿ ا مبات الجنائي بقدر كبير  ي ازدياد أتمية  
ال نية التي تساعد اآلمار المادية  حيث قدمت لمبحث الجنائي والتحقيؽ ال ني كميرا مف األساليب 
المجرميف طمس   ي التامب عم  الاموض الذي كميرا ما يصاحب الجريمة نتيجة محاولة

خ اء معالم ا وآمارتا التي قد توصؿ إلي ـ وتؤدي إل  إمبات ال عؿ عمي ـالحقيقة   . 1وا 

                                                           
عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  مذكرة ضمف متطمبات نيؿ ش ادة الماستر  ي الحقوؽ تخص القانوف الجنائي والعمـو   1

 .51ص  2020/2021الجنائية تحت عنواف وسائؿ ا مبات  ي المادة الجزائية جامعة زياف عاشور الجم ة  سنة 
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بحيث ظمت أج زة ا مبات الجنائي  ي معظـ دوؿ العالـ لحقبة مف الزمف  ومازالت 
تعتمد  ي كشؼ غموض الجريمة وتحديد شخصية مرتكبي ا عم  األدلة القولية المستمدة مف 

باعتبارتا أتـ مصادر التحقيؽ الجنائي  ولكف قد يستطيع  ش ادة الش ود واعتراؼ المت ميف 
المجـر ارتكاب جريمتل بعيدا عف سمع ونظر الجميع    ضحت األدلة القولية غير كا ية 

القاضي اقتناعل بارتكاب شخص جريمة معينة  ولذلؾ  قد زادت أتمية  فباطمئنابم ردتا 
ما تقدمل مف نتائل إيجابية ت يد الت كيد والجـز البصمة الورامية كوسيمة مادية نظرا لمصداقيت ا  ي

 .1دوف الت ويؿ أو ا ستنتاج

 : ماىية البصمة الوراثية.01المطمب 
 الفرع األول: تعريفيا المغوي.

.    البنصروتي مشتقة مف البصـ: وتو  وت ما بيف طرؼ الخنصر إل  طرؼ  :البصمة -أ
ما  ارقتؾ شبرا  و   ترا  و  عتبا  و  رتبا  و  بصما. ورجؿ ذو بصـ: أي غيظ البصـ.  يقاؿ:

 .الختـ با صبع أمروالبصمة 

عمـ يبحث  ي انتقاؿ ص ات الكائف الحي مف جيؿ إل  آخر  وت سير الظواتر  والوراثة: -ب 
 المتعمقة بطريقة تذا ا نتقاؿ.

عم  بصمات األصابع وتي: ا نطباعات التي  البصمة عند ا طحؽ ينصرؼ مدلول ا 
شكاؿ الخطوط الحممية أل  وتي طبؽ األصؿ  تترك ا األصابع عند محمست ا سطح ا مصقو 

 .التي تكسو جمد األصابع وتي   تتشابل إطحقا حت   ي أصابع الشخص الواحد

)نسبة إل  البنية الجينية  تعريؼ مجمس المجمع ال ق ي ا سحمي )البصمة الورامية تي
التي تدؿ عم  توية كؿ إنساف بعينل  وأ ادت البحوث والدراسات  (الجينات  أي المورمات

                                                           
البحث الجنائي المعاصر  مجمة البحوث األمنية  مركز البحوث والدراسات  كمية الممؾ   د حسني درويش عبد الحميد    1

 .131  ص 2001  سنة 13  العدد 10األمنية بالسعودية  المجمد 
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العممية أن ا مف الناحية العممية وسيمة تمتاز بالدقة  لتس يؿ م مة الطب الشرعي  ويمكف أخذتا 
 .1مف الدـ  أو المعاب  أو المني  أو البوؿ  أو غيرت( (مف أي خمية )بشرية

 ظ البصمة يتض  أف مف أتـ  وائد معر ة بصمات لممما تقدـ  ي بياف التعريؼ الماوي 
ع مف بصمات ـ عم  األجساـ باألصابع ا ستد ؿ ب ا عم  مرتكبي الجرائـ مف خحؿ ما ينط

ا كتشا ات  تجاوزت المصقولة  ي محؿ الجريمة    ي قرينة قوية  ي التعرؼ عم  الجناة  ولقد
دراؾ ا نساة معر ة تذت الخاصية مف جسـ الطبية الحديم ف إل  اكتشاؼ خواص كميرة  يل وا 

ص  ي الورامة عف طريؽ أجزاء مف جسـ ا نساف مف دـ أو شعر أو الخوا مدى ت مير تمؾ
 .2أو غير ذلؾ ؿمن   أو بو 

 الفرع الثاني: تعريفيا العممي.
« إليؾ ج ري»وتو عالـ الورامة ا نجميزي  «الوراميةالبصمة »أوؿ مف أطمؽ مصطم  
ـ عندما أجرى  حوصا روتينية لجينات ا نساف   اكتشؼ 1985 ي جامعة ليستر بونجمترا سنة 
( )دنا( وتو المميز لكؿ شخص ممؿ بصمات األصابع  DNAذلؾ الجزء المميز  ي تركيب )

ـ 1985ل الذي نشرت  ي عاـ   سمات بالبصمة الورامية أو بصمة الحامض النووي. وقاؿ  ي بحم
-10أنل اكتشؼ مناطؽ صايرة  ي الحمض النووي  وتي عبارة عف جزئيات متكررة بطوؿ )»

  ويمكف ا ست ادة «األقمار الصايرة الطائرة»بمعن  « ميني ساتا  يد»( جزئيا أطمؽ عمي ا 15
بصمتاف ل رديف  من ا  ي وجود خح ات بيف تذت المناطؽ مف كائف آلخر إف احتماؿ أف تتشابل
مف المستحيؿ أف  تكاد أف تكوف ص را أو إف أردت الدقة  ا حتماؿ واحد مف مميوف مميوف....

نجد شخصيف ل ما ن س البصمة الورامية الم ـ إ  كؿ توءميف متطابقيف. واقترح ج ري استخداـ 
 يعية.تذت التقنيات لحؿ مشكمة تحديد ال وية لكؿ إنساف بما  ي ا إمبات األبوة الطب

  با ضا ة إل  االبصمة الورامية ت صيمي  جراءـ تـ وصؼ الطريقة 1980و ي ديسمبر 
ل با مكاف استخداـ آمار لمدـ والنطاؼ الموجودة عم  المحبس القطنية بعد مضي أربع أنإمبات 

                                                           
 .19 مسطيف  صالجمدي الحقوقية  حساـ األحمد  البصمة الورامية حجيت ا  ي ا مبات الجنائي والنسب  منشورات   1
 .20-19حساـ األحمد  ن س المرجع السابؽ  ص  2
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سنوات. وتنب  ج ري ل ذت التقنية أف تحدث مورة  ي مجاؿ ا شخاص المت ميف با غتصاب 
 1وغيرتـ.

)عحـ الخمية( وتي األول   ي  وتعني« سؿ مارؾ»ـ أنش  شركة باسـ 1985و ي ن اية 
 يا.متحاليؿ البصمة الورامية  واعترؼ ب ا عال

ـ شرح البرو سور ج ري كيؼ استطاع مختبرت أف يقوـ باستنتاج 1994و ي مارس 
 .2البصمة الورامية مف أمر المعاب الممصؽ عم  طابع بريد

 تعريفيا القانوني.الفرع الثالث: 
مف المتعارؼ عميل أف التعري ات يترك ا المشرع لم قل القانوني عم  الرغـ مف تعرض 

قرار العمؿ  ا داخؿ ب جؿ التشريعات لتنصيص عمي ا كوسيمة لجمبات  ي قوانين ا الداخمية وا 
مبات  تاركا ذلؾ لم قل القانوني   ي  رنسا تناؾ مف عر  ا كالقضاء  ب ن ا ال وية دليؿ ن ي وا 

الورامية األصمية المابتة لكؿ إنساف التي تتعيف عف طريؽ التحميؿ الورامي وتسم  بالتعرؼ عم  
 األ راد بيقيف شبل تاـ.

وعر  ا ال قل المصري ب ن ا: "المادة الورامية الحاممة لمعوامؿ الورامية والجينات  ي 
 الكائنات الحية".

الشخص  خصالطبيعة الجينية وال ردية والتي توعر  ا آخروف ب ن ا "المعمومات ذات 
ا وأصؿ الكياف ا نساني  عند ا ختحؼ   ي تحدد ص اتل ر بالمعن  الضيؽ وتعتبر مصد

وشخصيتل وأن ا تشكؿ رسالة تحمؿ جانبا مف شخصية ا نساف    ي وسيمة بيولوجية لتحديد 
 توية الشخص".

تعري ا لمبصمة الورامية  لربما  يالقانونأما بالرجوع إل  ال قل الجزائري  مـ يضع ال قل 
يرجع السبب لحدامة تذت التقنية وقمة ال ق اء الباحميف  لكف بالرجوع إل  القانوف المتعمؽ 

والتعرؼ عم  األشخاص  ي المادة المانية  باستعماؿ البصمة الورامية  ي ا جراءات القضائية
                                                           

 .14 ؤاد عبد المنعـ أحمد  البصمة الورامية ودورتا  ي ا مبات الجنائي بيف الشريعة والقانوف  المكتبة المصرية  ص  1
 .15 ؤاد عبد المنعـ  ن س المرجع السابؽ  ص    2
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صمة الورامية التسمسؿ  ي المنطقة غير   " يقصد  ي م  وـ تذا القانوف بما ي تي: الب1منل
 المش رة مف الحمض النووي والتحميؿ الورامي".

بي منقوص ريأما ال قرة المانية مف المادة المذكورة أعحت عر ت الحمض النووي )ال
األوكسجيف( تو تسمسؿ مجموعة مف النكميوتيدات تتكوف كؿ واحدة من ا مف قاعدة أزوتية 

( ومف سكر )ريبوز منقوص T( والتيميف )C( السيتوزيف )G)( الاوا نيف Aاألدنيف )
 األوكسجيف( ومجموعة  وس ات.

ويقصد بالتحميؿ الورامي و قا لنص المادة أعحت: "تو مجموعة الخطوات التي تجرى 
عم  العينات البيولوجية ب دؼ الحصوؿ عم  البصمة الورامية  والعينات البيولوجية "تي أنسجة 

 .ة تسم  بالحصوؿ عم  بصمة ورامية"أو سوائؿ بيولوجي

وما نححظل عم  تعريؼ الذي جاء بل المشرع الجزائري إتمالل الواض  لدور البصمة 
الورامية  ي العحج مف األمراض وأمرتا  ي مجاؿ البحوث الطبية والعمـو  وكذلؾ الخمط بيف 

النووي تو حامؿ  البصمة الورامية وبيف المصطمحات الورامية األخرى  المابت أف الحامض
 لممادة الورامية وليس لمبصمة الورامية.

أما عف التعريؼ الذي أحاوؿ إعطاءت لمبصمة الورامية بناء عم  ما تقدـ بيانل: أف 
البصمة الورامية تي الطريقة البيولوجية بواسطت ا يمكف التعرؼ عم  المت ـ أو عف الضحية 

 ا مع ما عمر عميل  ي مسرح الجريمة كآمار عف طريؽ تحميؿ جزء مف بصمتل الورامية ومقارنت
 .2المعاب  الشعر أو غير ذلؾ ويكوف ذلؾ تحت أمر قضائي الدـ           بقع 
 

 

 

 
                                                           

 .55-54عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  ن س المرجع السابؽ  ص  1
 .55عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  ن س المرجع السابؽ  ص    2
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 الفرع الرابع: خصائص البصمة الوراثية.
 :تتحصؿ  ي

شخص إل  آخر و   أف عمؿ البصمة الورامية  ي أف تسمؿ القواعد النتروجينية يختمؼ مف .1
شخصاف عم  وجل األرض إ   ي حالة التوأـ المتماممة والتي أصم ا بويضة يتشابل  يل 

حد ورغـ كمرة عدد القواعد النتروجينية  ي الحمض النووي  وف احتماؿ اواحدة وحيواف منوي و 
مبات  م ا  ي شخصيف غير وارد  لذلؾ تعتبر البصمة الورامية تي قرينةستطابؽ تسم ن ي وا 

 .قوية   تقبؿ الشؾ
تحمؿ الظروؼ الجوية  عم  DNAالدراسات العممية الحديمة مقدرة الحمض النووي أظ رت  .2

ارت اع درجات الحرارة حيث يمكف عمؿ البصمة الورامية مف  وخصوصاالسيئة المحيطة 
عمم ا كذلؾ مف  ويمكفعمي ا وقت طويؿ  مض التمومات النووية أو الدموية الجا ة والتي 

مكاف  بقايا العظاـ وخصوصا عظاـ األسناف تذا بجانب أية تمومات بيولوجية مر وعة مف
 .الحادث ممؿ الشعر والجمد والدـ والتمومات المنوية

تختمؼ  ي السمؾ  النتيجة الن ائية لعمؿ البصمة الورامية تكوف عم  صورة خطوط عرضية .3
خر كون ا ص ة لكؿ إنساف تميزت عف آ والمسا ة نتيجة اختحؼ شخص مف شخص إل 

  .وح ظ ا وتخزين ا  ي الكمبيوتر لحيف الحاجة لممقارنة اآلخر  وتذت النتيجة س ؿ قراءت ا
مبقرينة ن ي و  -البصمة الورامية  -أصبحت بصمة الحمض النووي  .4 قوية   تقبؿ الشؾ  اتا 

القتؿ وا غتصاب و  با وأمريكا  ي جرائـو جعم ا وسيمة معترؼ ب ا  ي جميع محاكـ أور 
المواط والجرائـ الجنسية و جرائـ السرقة  ألف الجاني  ي الاالب يترؾ مخم ات آدمية  ي 
مسرح الجريمة أو عم  جسـ المجني عميل  ي صورة تمومات دموية نتيجة لجرح بسبب العنؼ 
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األكواب منوية أو تمومات لعابية عم  أعقاب السجائر أو  أو عند محاولتل ال رب  أو تمومات
 1تحت أظا ر المجني عميل أو الجاني.  أو بقايا م كو ت أو آمار شعر آدمي أو جمد بشري

كما يمكف عمم ا  .ومف مميزات بصمة الحمض النووي مقاومت ا لعوامؿ التحمؿ والتع ف
تذا بجانب أف لكؿ إنساف عم  وجل ا مف الدـ السائؿ والجاؼ حت  لو مض  عمي ا ش ور 

رامية الخاصة بل منذ نش تل وتبق  معل حت  مماتل و  يتشابل مطمقا مع أي األرض ص اتل الو 
 شخص آخر حت  لو كاف أخات )ما عدا التوأـ المتماممة مف بويضة واحدة(.

مف تذت اآلمار جميعا يمكف عمؿ بصمة الحمض النووي ويمكف الربط بيف المت ـ 
مبات قوية ألف ا  ي تي قرينة ن ي و والجريمة بواسطة تذت اآلمار حيث أف قرينة الحمض النوو 

 رصة التشابل  ي بصمة الحمض النووي بيف األ راد غير واردة  وتذا تو السر  ي قوة البصمة 
 .2الورامية

 : دور البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي وحجيتيا.02المطمب 
 الفرع األول: دور البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي.

سيمة لمنع الظمـ ورد الحقوؽ و ؿ البصمة الورامية نور العدالة و ممتاؿ الجزائي ج ي الم
يعة ا سحمية مف مقاصدتا العدؿ وا نصاؼ حيث أف كؿ ما يحقؽ العدؿ ر إل  أتم ا  وأف الش

ويظ ر الحؽ مف الشريعة  وقد أ ت  ال ق اء المعاصروف بجواز استخداـ البصمة الورامية  ي 
 .م ا  مبات الجرائـالحا ت الم يدة ومن ا استخدا

ولمبصمة الورامية أتمية واسعة  ي العديد مف المجا ت من ا ما يتعمؽ بال صؿ الدقيؽ 
   ي مسرح تـر وراءجالم يتركل ي الكمير مف جرائـ القتؿ والسرقة وا غتصاب  إذ أي شيء 

تذت شعرت  لعابل(  حيث تحتوي   عرقل    دملجمدتالجريمة مف خحؿ استعمالل )كجزء مف 
 .  والذي يمكف استخحصل من ا ولو مر عمي ا وقت طويؿADNالػ األشياء عم  حمض 

                                                           
 .17 ؤاد عبد المنعـ أحمد  ن س المرجع السابؽ  ص  1
 .18 ؤاد عبد المنعـ أحمد  ن س المرجع السابؽ  ص  2
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وتستخدـ البصمة الورامية  ي التحقؽ مف توية الجمث المج ولة خاصة  ي الكوارث 
الجمة   شخصيةالطبيعية والحوادث ألنل كمير مف الجرائـ والو يات يتعمر  ي ا التعرؼ عم  

  1مؿ وتع ف وتشويل خاصة  ي حا ت حوادث الطائرات والحرائؽتنظر لما يمحؽ ب ـ مف تح
إل  أجزاء   تقطيع ا الجمة وتذا عف طريؽ بتشويلـر جي بعض األحياف يمكف أف يقـو الم و 

 بير باستخداـ تقنية البصمة الورامية لكيخوقد يعمر عم  أجزائ ا دوف بقية الجسد   يقوـ ال
يتمكف مف التحقؽ مف توية أصحاب الجمث المشوتة  أو إجراء اختبارات عم  مجموعة العظاـ 
المعمور عمي ا  ي المقابر الجماعية وتذا عف طريؽ أخذ عينات وتحميم ا  وكذلؾ عف طريؽ 

تصاب  وتذا غرائـ القتؿ وا ج ي جرائـ مختم ة ك المجرميفتقنية البصمة الورامية يمكف تحديد 
  ـ وآمارتـ البيولوجية المتروكة  ي مسرح الجريمة ممؿ: الشعر  قطرات الدـت مخم ا عف طريؽ
الحمض النووي لصاحب تمؾ العينة  يحددي... وغيرتا  ومف خحؿ تمؾ األمار منالمعاب  ال

جراء مقارنة مع العينات مف األشخاص المشتبل ب ـ  ي تمؾ   الجرائـ.وا 

بات تضاؼ إل  وسائؿ ا مبات المتعامؿ موسيمة إ مجرد البصمة الورامية لـ تصب   قط 
 ي مجاؿ القانوف بؿ أصبحت  ي نظر الدوؿ التي ت خذ بتقنية تحميؿ الحمض النووي  ب ا

وسيمة جمع المعمومات الجينية لممواطنيف كا ة مف أجؿ قياس المستوى الصحي  وتنا عف 
 .طريؽ إنشاء قاعدة معمومات وح ظ ا لسنوات

ي وتذا  ي مختمؼ ن الورامية ل ا وظي تيف   مالث ل ما: ا مبات والوعميل  البصمة 
  تتؾ عرض(  وحوادث ا غتصابسية )جنـ الئاجر ؿ  السرقة  القتالجرائـ عم  رأس ا جرائـ ال

 : وف تقنية البصمة الورامية تعمؿ عم  ما يميلذا خطرة لقصد الجرائـ ان  بص ة عامة رالمرو 
 

ثباتيا باعتبارىا دليال متعمل عمى نفي الجر  :أوال  .عانقيمة وا 

                                                           
 .56عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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إف تقنية البصمة الورامية تقضي إل  نتائل ذات د  ت م مة  ي مجاؿ ا مبات 
ني حديث  ونسبة الخط   ي ا قي    مجاؿ لمتشكيؾ  ي ا ألن ا منتقاة ب سموب عممي وتجنائال

 .ميؿ الحامض النوويحتكاد تكوف منعدمة وذلؾ بمراعاة الشروط وا حتياطات الحزمة لصحة ت

 ي إمبات  قطعيةالحامض النووي تكوف  تحميؿوبخصوص النتائل المستخمصة مف 
 مستندات االجريمة أو ن ي ا عف المشتبل  يل والقضاء يقبؿ تذا الدليؿ ما داـ أف أوراؽ الدعوى و 

ض   ويترتب عم  ذلؾ أف الحام1الدليؿ المستمد مف الحامض النووي يناقضقد خمت مف دليؿ 
قامة الدليؿ عم  مرتكب ا أو المشتبل  يل أو ن ي ا  النووي يادو وسيمة  اعمة  ي كشؼ الجريمة وا 

الحامض  ميؿحعنل  و ي كح الحالتيف تتحقؽ العدالة الجنائية    ي الحالة األول  إذا ما مبت ت
تمع  أما جالمبت الجريمة إل  المشتبل  يل  ونل يقاـ جزاء عم  ما اقتر تل يدات  ي حؽ سالنووي ن

الجريمة عف المشتبل  يل  نت اء الدليؿ باستخداـ الحامض النووي  ن يلمانية  وف ا  ي الحالة
 . ونل يعد دليح عم  براءتل

 .إثبات النسب: ثانيا 

بف  بعكس ط ؿ أو ا البما أف البصمة الورامية مبنية عم  أساس الص ات الورامية  ي 
   وف البصمة الورامية تستخدـ النسب صائؿ الدـ التي تستخدـ كوسيمة ت ي  قط  ي قضايا 

أدخؿ المشرع الجزائري الوسائؿ العممية  مبات النسب  %  وقد100بنسبة  ون يكوسيمة إمبات 
 .ج.أومن ا البصمة الورامية  ي المادة أربعيف مف ؽ.

 .إثبات القرابة في األسرة: ثالثا 
القرابة بارض ا رث بعد و اة  ادعاءي  ي حالة ن تستعمؿ البصمة الورامية  مبات وال

بية أو و رة خاصة إل  الدوؿ األور  جشخص معيف  كذلؾ تطبؽ تذت البصمة  ي حالة ال
األمريكية عند دخوؿ تمؾ البحد أو الحصوؿ عم  إقامة  ي تمؾ البحد   مج ت السمطات إل  

س ر عف ي ؤ ء األشخاص لمعر ة الحقيقة حيث أف تذا البحث لض مة الحامصإجراء  حص ب

                                                           
 .57عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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مدى صحة أقواؿ الم اجر عف أف األشخاص الذيف بصحبتل تـ أو دت    ذا البحث يقطع 
 .1الشؾ باليقيف ب ف تناؾ ص ات ورامية مشتركة بيف األقارب

 .المجيولةاكتشاف الجرائم وتحديد ىوية الفاعمين والتحقق من الجثث : رابعا 
البصمة الورامية وسيمة  عالة  ي الكشؼ عف الجرائـ ونزع القناع عف وجل  تعتبر

 اعمي ا    ي ت يد  ي التعرؼ عم  صاحب األمر الموجود  ي مسرح الجريمة أو  ي محبس 
المجني عميل ممؿ تحديد صاحب الدـ  ي جرائـ القتؿ وتحديد شخصية صاحب المني أو الشعر 

عمؿ بصمة الحمض النووي مف أي  تصاب. و ي تذت الحا ت يمكفغائـ ا أو الجمد  ي جر 
 .أمار البيولوجية ومقارنت ا مع بصمة الحمض النووي لممت ميف

كذلؾ يمكف ا ست ادة مف البصمة الورامية  ي حالة الكوارث الطبيعية الجماعية وحوادث 
 ي حالة الجمث المتع نة والعمور  ـ مدة طويمة  و باألسرى والم قوديف بعد غيا ودةعالطائرات و 

ـر جعم  قبور جماعية  وكذلؾ التحقؽ مف توية ال اربيف مف عقوبات الجرائـ  كما قد يقـو الم
صاحب ا بؿ قد يعمر عم  جزء أو  ؿ بالجمة وذلؾ بتقطيع ا بصورة يصعب التعرؼ إل تنكيبال

 جمماكانوا  أل راد إذاكما تساعد عم  تحديد شخصيات ا  أجزاء مف الجمة دوف بقية الجسد
 .مشوتة ومت حمة بسبب الحروب واألحداث

 .سبب الموت المفاجئ تباراخ: خامسا 
وي  ي عضمة القمب لدى ال رد وتكرارت عدة مرات  وذلؾ م ي حالة حدوث قصور د

نتيجة حدوث تصمب  ي الشراييف التاجية  ي القمب  حيث يؤدي ارت اع نسبة الط رة الجينية 
ف اكتشاؼ تذت الط رة  ي الحمض النووي الحدوث تعديؿ   لػط يؼ  ي تابع النيوكموتيد وا 

ADNلدى األط اؿ أو  ئ  بعضمة القمب لدى األ راد  مما يس ؿ معر ة سبب الموت الم اج
 .صاار السف تذا األمر الذي يؤدي إل  استبعاد أي شب ة جزائية

 .في المجال الطبي: سادسا 

                                                           
 .58عحوي إسماعيؿ  غزاؿ محمد األميف  ن س المرجع السابؽ  ص  1



 ال صؿ الماني                                                وسائؿ ا مبات الجنائي الحديمة

 
61 

 ADN األمراض المورومة   قد تساعد اؿ خيص ي تشحيث تستخدـ البصمة الورامية 
عم  تشخيص الكمير مف األمراض الورامية لدى األجنة واألط اؿ حديمي الو دة  وكذلؾ تطوير 

مرض  وتذا سوؼ يحقؽ تقدما لمـ ذلؾ بمعالجة العامؿ الموروث توية مراض الموروملألالعحج 
الكشؼ عف الجينات الحاممة لممرض    وقد حصؿ مؤخرارتائح  ي الطب و ي إطالة العم

 .1المرض الورامي  وكي ية معالجت ا لمنع استمرار انتقال ا إل  المريض ومعالجت ا مف تذا

النووي  الحامضيؼ نصتالدوؿ وبالذات الو يات المتحدة األمريكية ب بعضوقد قامت 
مور عميل  ومع ليس ؿ تعييف توية )شخصية( مف يخطؼ من ـ ويس ؿ بذلؾ الع لجميع المواليد

ال ق اء عم  أتمية البصمة الورامية  ي ا مبات  غير أنل يوجد العديد مف المشاكؿ التي  ات اؽ
 :بعض األحياف ومف تذت المشاكؿ ي إل  عدـ ا رتياح إلي ا  ضيالقاتضعؼ ا عتماد عمي ا 

 تموث العينات واختحط ا بعينات أخرى.  -
  .إمكانية تبديؿ العينات قصدا أو س وا -
 . النتائلالتشكيؾ  ي دقة  -
 المتطابقة. ـالبصمات  ي التوائ تمامؿ -

ال ق ي ا سحمي يجب منع ا حتياؿ  لممجتمعوكذلؾ مف قرارات الدورة السادسة عشر 
ؿ مختبرات البصمة الورامية حت  قوالاش ومنع التموث وكؿ ما يتعمؽ بالج د البشري  ي ح

المورومات  عددت كد مف دقة المختبرات  وأف يكوف تكوف النتائل مطابقة لمواقع وأف يتـ ال
 .لد ع الشؾ اضروري المستعممة لم حص بالقدر الذي يرات المختصوف "الجينات"

إ  أف التقدـ المستمر  ي عمـ ال ندسة الورامية وتقنيات عمـ البيولوجيا جعؿ مف البصمة 
 ي رسـ تصور  ني لمواقع يت ؽ أو ة األدلة ال نية التي تعتمد عمي ا المحاكـ الورامية  ي مقدم

يختمؼ مع التصور القولي المستمد مف ش ادة الش ود الرؤيا أو ا عتراؼ  مما يساعد ج ات 
 التحقيؽ عم  الحكـ الصحي  لمواقع.
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نسانية خاصة مع تزايد  إذف البصمة الورامية  ي مجاؿ ا مبات الجزائي حاجة مجتمعية وا 
معد ت الحوادث الجنائية مف قتؿ  الكوارث الطبيعية  ز زؿ  وأعاصير  والتي ينتل عن ا 
الكمير مف الضحايا البشرية والجمث المشوتة والمت حمة التي   يمكف معر ة تويت ا إ  مف 

 .1خحؿ البصمة الورامية

 

 الوراثية:الفرع الثاني: شروط وضوابط العمل بالبصمة 
 

البصمة الورامية  تجريبالقواعد المتولدة عف « إريؾ  ندر»صؿ األستاذ الدكتور  وقد 
 با وأمريكا  ي القواعد األربعة نوجزتا  ي:و  ي محاكـ أور 

 ي مرحمة  عدـ األخذ بالكشؼ العممي معن بالقبوؿ العاـ ألتؿ ا ختصاص   - 
 التجريب  إل  أف يعبر مرحمة المبوت والتطبيؽ.

 مكاف  اختيار الموضوعية  بمعن  وجوب اجراء تحميميف مف عينتيف مختم تيف  -
 .المقارنة وا طمئناف لسحمة النتيجة

ودراية ال نييف  ي  الوقوؼ عم  طبيعة عدة التقنية  بمعن  الت كد مف سحمة األج زة  -
 تشايم ا. 

اختبار  تكنولوجيا المتطورة  بمعن  عدـ التسميـ المطمؽ بنتائج ا قبؿالحذر مف ال -
 .الموضوعية  والوقوؼ عم  طبيعة عدة التقنية

ف كاف الشرط األساسي  عتماد األخذ ب ا  وتذت الشروط   تتعارض مع ا سحـ. وا 
والقبوؿ  شرعا تو شيوع ا وانتشار العمؿ ب ا  ألن ا لو استمرت عزيزة نادرة ما حازت الرضا

عند الناس  و  شؾ أف رضاتـ معتبر  ستقرار الحقوؽ حت  أف ال ق اء يقرروف  ي كتب ـ  ي 
كما   أكمر مف موضع أف الحكـ لمكمير الاالب   بالقميؿ النادر  وأف الحكـ بالمعتاد   بالنادر
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ف مف  رجؿ وامرأتاف ممف ترضو ﴿اعتبر الرضا  ي الش ادة  قاؿ جؿ ش نل:   أف اهلل تعال
 . الش داء

 

جراء البصمة قياسا عم  التعدد  ي الش ادة  ميس لل محؿ  ألف اواشترط التعدد  ي 
  ىخر وأف تضؿ إحداتما  تذكر إحداتما ا ﴿الحكمة مف التعدد  ي الش ادة كما قاؿ تعال : 

 .1والحكمة تنا منت ية مع اآللة

بالم ارقات وا ختح ات  وربما ويجب أف يخضع األمر لقواعد الم نة   ون ـ أعرؼ 
 قرروا تكرار البصمة مرات  والعرؼ حاكـ.

وأف يكوف القائموف عم  اجراء ال حوص والتحاليؿ الخاصة بالبصمة الورامية عدوؿ مقة 
امناء  وأف   تتدخؿ المصال  الشخصية واألتواء  ي تذت ال حوصات. أف البصمة ممؿ 

  أو بوجرائ اتناؾ مصمحة خاصة بالخبير الذي يقـو الش ادة  ح تقبؿ نتيجت ا إذا كانت 
بالمختبر الذي يقـو ب ا  وكذلؾ األمر إذا كانت تناؾ عداوة  ح تقبؿ نتيجت ا ضد الطرؼ 
اآلخر  وكذلؾ ينباي مراعاة القرابة القريبة  ح تقبؿ ش ادة خبير  ي البصمة لصال  أمل أو أبيل 

 .أو نحو ذلؾ

ميؿ البصمة الورامية بدءا مف نقؿ العينات إل  ظ ور توميؽ كؿ خطوة مف خطوات تح
النتائل الن ائية  حرصا عم  سحمة تمؾ العينات  وضمانا لصحة نتائج ا  مع ح ظ تذت 

 .الومائؽ لمرجوع إلي ا عند الحاجة

وأوص  مجمع ال قل ا سحمي لرابطة العالـ ا سحمي  ي الدورة السادسة عشر المنعقدة 
ـ يما 10/01/2002-05تػ الموا ؽ لػ 26/10/1422-21ي ال ترة مف  ي مكة المكرمة  

 ي تي:
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وأف يكوف  أف تمنع الدولة إجراء ال حص الخاص بالبصمة الورامية إ  بطمب مف القضاء  -
لمرب  مف مزاولة تذا   ي مختبرات لمج ات المختصة  وأف تمنع القطاع الخاص ال ادؼ

 ى. ال حص لما يترتب عميل مف المخاطر الكبر 
الشرعيوف  تكويف لجنة خاصة بالبصمة الورامية  ي كؿ دولة يشترؾ  ي ا المختصوف -

 .البصمة الورامية واعتماد نتائج ا شراؼ عم  نتائلواألطباء وا داريوف وتكوف م مت ا ا 
بالج د البشري  ي  أف توضع آلية دقيقة لمنع ا نتحاؿ والاش ومنع التموث وكؿ ما يتعمؽ -

 البصمة الورامية حت  تكوف النتائل مطابقة لمواقع.حقؿ مختبرات 

والواقع أنل يمكف ا ستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة  شراؼ الدولة  ويشترط عم  
 .1 ي تذا المجاؿ اوعالمي اكؿ حاؿ أف تتوا ر  ي ا الشروط والضوابط العممية المعتبرة محمي

 .في اإلثبات الجزائريين من حجية البصمة الوراثيةالفرع الثالث: موقف التشريع والقضاء 
 ي  الوراميةالبصمة  استخداـواكبت الجزائر كايرتا مف الدوؿ التي كانت سباقة إل  
تذت التقنية  ي تذا  استعماؿا مبات الجنائي    ناؾ مف سف تشريعات تعن  بتنظيـ طريقة 

 ارت ينابالقواعد العامة التي تحكـ ا مبات  وبيف تذا وذاؾ  بربط ا اكت  المجاؿ  وتنالؾ مف 
 ي ا مبات  الوراميةض موقؼ كؿ مف القانوف والقضاء بخصوص حجية البصمة راستعاإل  

 :التالي النحوتذا المطمب إل   رعيف عم    قسمناالجنائي  

 :في اإلثبات الوراثيةمن حجية البصمة  الجزائريموقف القانون  .1
ابر العممية خ ي الم تحريوتجارب  نظرياتمية لـ تعد مجرد االبصمة الور  استخداماتإف 

 قط بؿ أصبحت اليوـ حقيقة واقعية ممموسة  ي معظـ المحاكـ  وتو ما يمـز تقنين ا  ي 
إليل الدوؿ الاربية عم  عكس الدوؿ العربية التي لـ تخطو  اتج تنصوص خاصة  وتذا ما 

المتعمؽ  16-13قبؿ صدور القانوف زائر  الج رأس اونة األخيرة  وعم  تذت الخطوة إ   ي اآل
القضائية والتعرؼ عم  األشخاص  كانت المنظومة  ا جراءاتمية  ي االبصمة الور  باستعماؿ
إمبات  لكف تذا القوؿ    كدليؿ استعمال ا ينظـ  يخالية مف أي نص صر  الجزائريةالقانونية 
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ف كاف ذلؾ بص ة ضمنية وذلؾ   حترة ايعني أنل لـ يرد بش ن ا إش إل  القواعد العامة  استناداوا 
  وكذا مبدأ حرية القاضي  ي ا قتناع وتو ما نصت عميل المادة زائيالتي تحكـ ا مبات الج

مف طرؽ ا مبات ما عدا األحواؿ التي  ةب ي طريقرائـ " يجوز إمبات الج.ج إؽ.مف  1ؼ 212
 ص ".الخا  قتناعلؾ  ولمقاضي أف يصدر حكمل تباا ينص  ي ا القانوف عم  غير ذل

باي وسيمة مف وسائؿ  ا ستعانةقاضي كامؿ الحرية  ي لموت سيسا عم  تذا  وف 
الوسائؿ  استخداـا مبات  والتي يرى أن ا ضرورية لمكشؼ عف الحقيقة  وتو ما يجيز لل 

ضا ة إل  تذا  قد أوض  ال العممية  ي ذلؾ البصمة مشرع الجزائري تذا األمر أيضا الورامية  وا 
 بإجراءيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر " :1ج بنص ا.ال قرة األخيرة مف ؽ.إ 68 ي نص المادة 

 إجراءذ أي اتخاب يأمر فحص نفساني أو  بإجراءالفحص الطبي كما لو أن يعيد إلى طبيب 
ذا كانت تمك الفحوص الطبية قد طمبيا المتيم أو محاميو فميس  مفيدا يراه قاضي التحقيق لوا 

 ."مسبب بقرارأن يرفضيا إال 

 الوراميةجد أن ا تكرس  كرة مشروعية العمؿ بالبصمة نولعؿ عند تحميؿ نص تذت المادة 
 ضرورياإجراء يرات أي  باتخاذ  حص طبي أو بوجراءتحقيؽ ب ف ي مر المف خحؿ إيجاز لقاضي 

 . ي سبيؿ الوصوؿ إل  الحقيقة

 اعتمدتوأيضا ما يبيف لنا محاولة المشرع الل ارتري مف مسايرة األنظمة الحديمة التي 
ف لـ يكف تناؾ نص خاص ب ا  مف خحؿ إنشاء مخبريف  الوراميةالبصمة  كدليؿ إمبات  حت  وا 
العاصمة  والماني تابع  بالجزائرزائرية شرطة الجم  إحداتما تابع لوراميةتحاليؿ  بوجراءتعن  

 نيوف ذو خبرة عالية  ي مجاؿ  خبراءلمدرؾ الوطني  إذ يوجد عم  مستوى تذيف المخبريف 
  ومف ممة الوراميةستخحص الحمض النووي والبصمات  معينات البيولوجية لالقياـ بالتحاليؿ 

عداد تقارير بش ن ا راءإج  .عمي ا مقارنات وا 
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البصمة  استخداـ قد لج  إل   زائريأنل عم  رغـ مف أف المشرع الج ومما تقدـ يتض  لنا
ف كاف قد أشار إلي ا بصورة ضمنية  ي القواعد العامة لجمبات  إ  أف تذا الورامية   حت  وا 

  وتو ما تنبل ا مباتتذت التقنية  ي مجاؿ  لتنظـ خاصةإذ  بد مف نصوص  يكؼاألمر   
  حيث حاوؿ المشرع مف خحؿ تذا القانوف 16-03وف قانصدور الئري  قاـ باإليل المشرع الجز 

تذت التقنية وكذا أتـ المبادئ التي تقـو عمي ا  إضا ة إل   استعماؿ بياف أتـ القواعد التي تحكـ
عدة قواعد تضمن ا تذا القانوف الذي قسـ عم  خمس  صوؿ  إذ تضمف ال صؿ األوؿ أحكاـ 

عمقة بم  وـ تذا القانوف  أما ال صؿ الماني والذي جاء تحت مت تعاريؼعامة تتعمؽ بتقديـ عدة 
المبادئ التي  إبراز   قد حاوؿ  يل المشرع 1الوراميةالبصمة  استعماؿ عنواف شروط وكي يات
واألشخاص المطمعيف ب ذت التحاليؿ  وكذا أصناؼ ال ئات التي ت خذ   تقـو عمي ا تذت التقنية

 .راميةالتحاليؿ الو  ـ العينات البيولوجية مف أجؿ نم

 ي حيف كاف ال صؿ المالث قد خصص لمحديث عف إنشاء المصمحة المركزية 
ظ  ي ا بصمات األشخاص المتكوريف  قاضي والتي تح إشراؼ  تكوف تحت الوراميةلمبصمات 

 ا  كما تضمف تذا القانوف كسائر ئ ي تذا ال صؿ با ضا ة إل  بياف مدة ح ظ ا وطريقة إلاا
التي يتعرض  الجزاءاتف  يل بيبع منل أيف اوذلؾ  ي ال صؿ الر زائية خرى أحكاـ جالقوانيف األ

ر ض الخضوع ل ذت التحاليؿ  أو ي شي المعطيات المسجمة  ي القاعدة الوطنية  يإلي ا كؿ مف 
اض المنصوص عمي ا  ي أحكاـ تذا القانوف  أما ر وأتـ مف ذلؾ كؿ مف يستعمم ا لاير األغ

 .وختامية انتقائيةتضمف أحكاـ ال صؿ األخير  قد 

 :في اإلثبات الوراثيةمن حجية البصمة  الجزائري القضاءموقف  .2
سواء  الوراميةاستخدامات البصمة إزاء  الجزائريسبؽ لنا أف تحدمنا عف موقؼ التشريع 

ول  عناية أ قد الجزائري  أو بعد صدورت وتو ما يؤكد أف المشرع 16-03قبؿ صدور القانوف 
أنل مف الناحية العممية أي أماـ  تؿات  لكف ما يطرح  ي تذا الخصوص مبليؿ إدالتقنية كل ذت 

 القضاء تناؾ ممارسة  عمية ل ذت التقنية بوص  ا دليؿ مف أدلة المبات؟
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بعض القضايا التي تمت  استعراضإل   ودناولججابة عم  تذا السؤاؿ  وف األمر يق
  مف بيف تذت القضايا الوراميةعف طريؽ تقنية البصمة  الجزائريمعالجت ا مف قبؿ القضاء 

 نذكر:

وقائع تذت القضية باف  تتمخصالتي نظرت ا محكمة الجم ة  حيث  "العرض قضية "تتؾ
ت الت مة التي  عرض الضحية "ج" وبعد سماع أقواؿ تذت األخيرة ن ب تؾقاـ  قد "أ"المت ـ 

ل  أخي ا "د"  الذي كاف يمارس عمي ا الجنس وجل أصابع ا ت اـ إت" ل"أقامت  ي حؽ المدعو 
ت ما بار ة واحدة  وأن ا حامؿ  ي األسبوع السابع عشر حسب ما صرحت بيبحكـ م راتولعدة م

 1"إل  كؿ من ما " بجناية ال احشة بيف المحاـر  ا ت اـبل  وبناء عم  تذت الوقائع مـ توج ل 
  إل  أف وضعت المؤقتع ما بالحبس ا  وتـ إيد.ع.جمكرر مف ؽ 337المادة  طيقا لنص
خبرة  إجراءتحقؽ تكميمي  يتممؿ  ي وجراء ب الجناياتلت مر بعدتا محكمة  ادتو المت مة مول

 . مبات نسب طبية

 و"أ" ( سنة  ي الحالتيف 20( سنوات إل  عشريف )10كوف العقوبة السجف مف عشر )ت
س مف بوالح 5و   3الحا ت  ( سنوات  ي10( سنوات إل  عشر )05والحبس مف خمس ) "د"

 .أعحت 6( سنوات  ي الحالة 05إل  خمس ) (02سنتيف )

ة المقررة لم احشة المرتكبة بوؿ العقو ك وتطبؽ عم  العحقات الجنسية بيف الكا ؿ والم 
 بيف األقارب مف ال روع أو األصوؿ.

 الك الة.  و/أوؿ سقوط الو ية  ويتضمف الحكـ المقضي بل ضد األب أو األـ أو الكا 

بمساعدة الطبيب الشرعي لممستش   إضا ة إل   بوجراء خبرة عممية ألمر "ؿ" و قا الط ؿ
ليؿ الحزمة مف ا  لمقياـ بالتحبالجزائرر الشرطة العممية خببم الوراميةرئيس مصمحة البصمة 

لشرطة مف قبؿ ا الورامية  وبعد أف تـ تقرير البصمة "ؿ"لممولود  الوراميةأجؿ تحديد البصمة 
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بيف أف تناؾ تطابؽ بيف بصمة األـ والمولود  لكف لـ تكف متطابقة ن ائيا مع ت بالجزائرالعممية 
 "أ".المشتبل  ي ـ   المت ـ "د" الذي كاف أخوتا  و  المت ـ األوؿ 

المت مة "چ" مف    ببراءةضذي قواستنادا عم  تذا أصدرت محكمة الجنايات حكم ا  ال
 الورامية.ليؿ البصمة اؿ النتائل التي أس رت إلي ا تحضجناية ال احشة بيف المحاـر ب 

 صاحب المنزؿ -الضحية  اكتشاؼو ي إحدى القضايا األخرى  التي تعود حيميات ا إل  
 الجزائرأنل تعرض إل  سرقة داخؿ مسكنل  ليتـ إخطار مصال  الشرطة القضائية ب مف و ية  -

شرطة العممية والتقنية  وبعد لممسرح الجريمة  تقنيالتي انتقمت مباشرة إل  عيف المكاف ر قة 
المعاينة الدقيقة لمسرح الجريمة وما يحيط ا والبحث المتواصؿ عف اآلمار  كممت تمؾ الج ود 

  ب ا ورقة بيضاء وبطاقة لم حص الطبي 1الضحية خارج المنزؿ المبذولة بالعمور عم  مح ظة
مشبوت  ي ا   تـ وضع ا  ي أحرز خاصة   رسال ا إل  المختبر المركزي راء قع حمبي ما عم

التحاليؿ أن ا  بينت  حيث الوراميةلمشرطة العممية والتقنية  رع البيولوجية الشرعية لمبصمة 
ستمـز ااألمر الذي  جنس ذكر مف لشخصالمستخمصة من ا  الوراميةوالبصمة  إنساف دـ قطرات

قياـ  رقة البحث والتحري بوحضار إحدى عشر شخص مشتبل  ي ـ إل  المختبر المركزي 
  وبعد الوراميةشرطة العممية والتقنية قصد القياـ بر ع عينات لمخاط ال ـ واستخحص بصمات ـ لم

العينات الم خوذة مف المشتبل  ي ـ مع آمار الدـ المر وعة عم  الورقة  تبيف أف تذت  مضاتات
 "ع.ؼ". ألحد األشخاص المشتبل  ي ـ والمدعو الوراميةاألخيرة تتطابؽ مع السمة 

وذلؾ عم  مستوى محكمة  الوراميةمة صالب بتقنية ا ستعانةو ي قضية أخرى أيف مـ 
األخير كاف مف  اعمر عم  جمة بحار بمااري  ي عرض البحر مع العمـ أف تذ عندماأرزيو 

عداد الم قوديف  وكؿ ما تـ العمور عميل مف جسمل تو الجزء األعم  مف جسدت  شوف باقي 
 .نل الشخص الذي كاف قيد البحثأتبيف  عح  الوراميةاختبار البصمة  استخداـ  وبعد األجزاء

ة الكمم الوراميةأخرى التي كانت لمبصمة  قضيةإل  تذت القضايا  نجد أيضا  با ضا ة
جمة  راجاستخأيف تـ  12/11/2008م: ال اصمة  حيث تعود وقائع تذت القضية إل  التاري
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ش يد لممف أف تذت الجمة تعود  اعتقاداطريؽ الخط  بقرية أو د عزور و ية باتنة   د نت عف
رب مدرسة الدرؾ أواسط قالعابد  منية ي  وقعمحمد زرواؿ"  الذي تو ي  ي ت جير انتحاري "

إ  أف عائمة   21/08/2008 :وكانت عائمتل تسممت جمة  قيدتا وتـ د نل بتاريم الش ر أوت
تحاليؿ الحمض النووي   ة المسممة لـ تكف لل   جريت عميلمف الج قوية ب شكوكاالمرحوـ أمارت 

الذي  ؿ" محمد زوا " ػي الجمة الحقيقة لتوأتض  أف الجمة المتبقية بمشرحة مستش   العالية 
 .ـ إعادة د نلتو  بباتنةالقضائية إل  مقر سكنات  راءاتبعد استكماؿ ا جنقمت جمتل 

  يتبيف لنا زائريبعض القضايا التي تتناول ا القضاء الج استعراضو ي األخير وبعد 
  بعدما 1عامة  والقضاء خاصة جزائرية ي المنظومة القانونية ال الوراميةمكانة البصمة  مدى
ل لمتطور الحاصؿ بش ف بتالجنائي  مف خحؿ مواك باتا مخطوة تامة  ي مجاؿ   خط

 إمبات جنائي.ليؿ دك الوراميةالبصمة  استخداـ

 إمباتليؿ دف تقنية البصمة الورامية ك كما تستنل مف خحؿ تذت القضايا التي تناولناتا ب
إل  ترجي  أي األحكاـ  بورادتل  ان ا تميؿ إعم  السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي  ق ةمتو 
 .2األخرى ذلؾ طبعا بمساندة بقية األدلة قرب لمحقيقة نظرا لدقت ا وحدامت ا وأ

 : الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي.02المبحث 
تو  رع حديث مف أ رع عمـ الطب  وعمـ  Forensic Medicineف الطب الشرعي إ

مف العمـو المساعدة لمسياسة الجنائية خاصة عمـ ا جراـ   و ذراع ا األيمف الذي ي تـ بتسبيب 
 باستخداـالجريمة عف طريؽ العمـو ا نسانية األخرى   وعف طريقل يتـ التعرؼ عم  الجاني 

مبس موبا عمميا تسترشد بل السمطات مف المسائؿ  كما ي االوسائؿ الحديمة  حيث يحسـ كمير 
ا جرائية و ي مجا ت لصيقة بتخصصات ـ عندما تشتد الحاجة إليل كوسيمة مف وسائؿ ت سير 
الوقائع المادية ودليح مف أدلة ا مبات الجنائي  بد  عف الوسائؿ التقميدية  ي ا ستنطاؽ بما 

يـو خير خمؼ ألسوأ سمؼ  حيث ل ا مف ماض ممقؿ باألوزار    صب  عمـ الطب الشرعي ال
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يصؿ إل  الحقيقة المبتااة دوف إتدار لكرامة المت ـ وب سموب عممي   ينتابل شؾ و  تحيط بل 
 شب ة.

 1954وتذا عيف ما تطالب بل المنظمة الدولية لمد اع ا جتماعي  ي برنامج ا عاـ 
 Preventionالمجرميف   ي التعامؿ مع انسانيةالذي يقرر ضرورة منع الجريمة بوسائؿ أكمر 

of crime and Treatment of offenders واليـو بدأت الدوؿ باحتواء تذا ال رع الوليد  
 .1ف اختم ت  ي تسميتل وتبعيتلا    و اوأتدا  اوأشخاص ا جعمتل  رعا مستقح من اج

 

 

 : ماىية الطب الشرعي.01المطمب 
 الفرع األول: تعريف الطب الشرعي.
يتكوف مف شقيف تما طب وشرعي  أما الطب   و العمـ الذي  الطب الشرعي مصطم 

 ي تـ بكؿ ما لل عحقة بجسـ ا نساف حيا كاف أـ ميتا  أما الشرعي  يقصد بل القانوف ال اصؿ
 .النزاعات بيف األ راد  ي

 وعم  تذا األساس  يعتبر موضوع الطب الشرعي حمقة وصؿ بيف الطب والقانوف    و
القريبة أو البعيدة التي يمكف أف توجد ما بيف الوقائع الطبية والنصوص  ي تـ بدراسة العحقة

ي ذلؾ  القانونية  كما يعتبر مف بيف أحد أتـ المواضيع والتخصصات الطبية المميزة  والسبب 
تو التقاطع وا لتقاء مع مختمؼ التخصصات األخرى كالعمـو القانونية وباألخص الجنائية 

لشرعي يزدتر  ي الدوؿ التي تحتـر حقوؽ ا نساف كونل المرجع وحقوؽ ا نساف   الطب ا
العممي الحقيقي لحماية ال رد واألسرة والمجتمع مف الجريمة والكشؼ عن ا  بحيث يتطمب مف 
الطبيب الشرعي مواج ت ا بعممل وحنكتل وممابرتل قصد کشؼ الجرائـ وتحميؿ مظاتر العنؼ 

وتقرير الطبيب الشرعي  يتوقؼ مصير العديد مف  وبالتالي الوقاية من ما   عم  مححظات
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األشخاص ألف مف أتـ ما يعرض عم  الطبيب الشرعي  تو ا عتداء عم  األ راد وم ما كانت 
 طبيعة تذا ا عتداء ونتائجل.

وعم  تذت ا عتبارات  بات مف الضروري ا ستعانة بالطبيب الشرعي خاصة أماـ 
بات العممية وتسخيرتا لخدمة تحقيؽ العدالة  حيث قد يو ر التطور ال ائؿ لوسائؿ البحث وا م

التطور الطبي والعممي عم  القاضي عناء البحث وا ستعانة ب دلة ا مبات األخرى كش ادة 
بعاد المبس  ظ ار الحقيقة وا  الش ود والمعاينة  وبالتالي تي تمعب دورا م ما  ي سير الدعوى وا 

إل  التطبيؽ السميـ لمعقوبات المقررة عم  مرتكب  والشؾ عف ذتف القاضي ومف مـ الوصوؿ
الجريمة و ؽ أساس عممي صحي  نابع عف  حوى الخبرة الطبية المقدمة مف الطبيب الشرعي 

 .1المختص

ومف ناحية أخرى  قد يجد الطبيب الشرعي ن سل بيف حد المتابعة والمساءلة القانونية  ي 
عن ا أو ارتكب خط  حاؿ أداء وممارسة م امل سببت حالة ما إذا تجاوز حدود م متل أو امتنع 

ضررا لماير وباألخص المت ـ  وتكوف تذت المساءلة إما جزائيا عف ارتكابل ألحد الجرائـ 
المعاقب عمي ا والحكومة بمبدأ الشرعية  وقد تكوف مساءلة مدنية انطحقا مف أف األخطاء التي 

عنل  وقد تكوف المساءلة ت ديبية باعتبارتا يرتكب ا قد تسبب ضررا لماير يستوجب التعويض 
 .2موظ ا عاـ وتابع لنقابة األطباء

 ي:اإلطار القانون -
األمر أو  باختحؼنشاطاتل  ب اتختمؼ ا جراءات التي يمارس الطبيب الشرعي  

المنازعة المتعمقة بالطب الشرعي والممارة أماـ القضاء المدني أو الجزائي   وذا ما تعمؽ األمر 
رة وسيمة مف وسائؿ ا مبات المعموؿ ب ا نظم ا المشرع  ي المواد خببالجانب المدني   وف ال

  جراءخبراء دارية  ويختار األطباء المف قانوف ا جراءات المدنية وا  145إل   125مف: 
 الخبراءالخبراء المسجميف  ي قوائـ  رة  ي المسائؿ التقنية ذات الطابع الطبي مف بيفبالخ
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 المؤرخ  ي 85/310مف المرسـو التن يذي رقـ: 02القضائييف طبقا لنص المادة: 
 تل.وكي يا القضائييف الخبراء قوائـيحدد شروط التسجيؿ  ي  10/10/1985

مف  156إل   143 وف المشرع نظـ الخبرة  ي المواد مف: أما  ي المجاؿ الجزائي 
قانوف ا جراءات الجزائية  حيث أف ندب الخبير يكوف عم  شكؿ أمر يتضمف ذكر السمطة 

سـ الخبير الذي ا  سماء المت ميف والمدعيف بالحؽ المدني و أمة و ئالتي قررت الندب والدعوى القا
ارت... كما يجب تحديد المدة الحزمة لمخبير لتقديـ تقريرت خحل ا  وتو ما نصت عميل يتـ اخت

مف قانوف ا جراءات الجزائية ودائما يبق  الطبيب الشرعي خاضع  148و  146المادتيف: 
 .1المتعمؽ بالصحة 18/11 خحقيات م نة الطب وقانوف الصحة القانوف رقـ:ألقانوف 

 

 

 .لشرعي في الجزائرالثاني: الطب ا الفرع
 تعريف الطبيب الشرعي: .1

تو طبيب متحصؿ عم  ش ادة طبيب مختص  ي الطب الشرعي  بعد دراسة الطب 
سنوات تخصص  ي الطب الشرعي كما أصب  تخصص  04سنوات إضا ة إل   07العاـ لمدة 

وتذا بعدما كاف مندمجا  ي طب  1996 ي الطب الشرعي  ي الجزائر ب ذا الشكؿ منذ سنة 
" بعد  DEMS "الدراسات الطبية المتخصصة العمؿ كما يتحصؿ الطبيب الشرعي عم  ش ادة 

 ة:عم  المستوى الوطني  أما برنامل الدراسة  يحتوي عم  المواد التالي امتحافإجراء 

 الطب الشرعي القضائي والعمـو الجنائية لمدة سنة. -
 أش ر.  06تعويض األضرار الجسمانية  -
 .رأش  06قانوف الطب وأخحقيات م نة الطب  -
 أش ر. 06الطب العقمي  -
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 أش ر. 06 يالطب الشرعي التسمم -
 أش ر. 06عمـ األمراض  -
 .أش ر 06عمـ السجوف أو الطب داخؿ المؤسسات العقابية  -

يوزع األطباء الشرعيوف بعد تحصم ـ عم  ش ادة متخصصة عم  المستش يات أو 
 الجامعية حسب ترتيب ـ. ا ستش ائيةالمراكز 

 دور الطبيب الشرعي: .2
العدالة تو خبير مكمؼ بوعطائ ا رأيل حوؿ مسائؿ ذات طابع  الطبيب الشرعي تو نظر

طبي تخص ال رد الضحية سواء كاف حيا أو ميتا وكذلؾ ال رد المت ـ مف حيث ن سيتل وسحمة 
عقمل أما  ي نظر ال يئة الطبية  الطبيب الشرعي تو المستشار القانوني الذي ي يدتا مف 

التطبيقات القانونية  ي الممارسة الطبية  مومات حوؿمعر تل لمقانوف الطبي وتجربتل بمع 1خحؿ
 اليومية كما يمدتا برأيل حوؿ الجوانب القانونية لمشكؿ طبي.

 يقـو الطبيب الشرعي إذف بوظي ة مزدوجة   و: 

 المستشار الطبي لمسمطات ا دارية والقضائية. 

 .المستشار القانوني لم يئة الطبية

با ضا ة إل  المعارؼ الطبية التي يكتسب ا الطبيب الشرعي أمناء التكويف يجب عميل أمناء 
تباع الطرؽ المن جية التحميمية وتذا  عم   اعتماداممارسة أعمالل التحمي بالروح العممية وا 

 المبادئ اآلتية:

مكف أف تكوف التدقيؽ والشؾ  ي أبسط األمور المعروضة عميل  الحا ت التي تبدو بسيطة ي -
 أكمر تعقيدا.

 القرار وعدـ الدخوؿ  ي  رضيات معقدة. اتخاذتجنب التسرع  ي  - 
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 ا تقاف والدقة أمناء تشري  جمة  ألف الخط   ي التشري    يمكف تداركل. - 

 والدقة  ي النتائل المقدمة إل  القضاء أو باقي ال يئات ا دارية. ا ختصارمراعاة الوضوح و  -

ومف  المستش  تختمؼ م مة الطبيب الشرعي عف م مة الطبيب الممارس لعممل  ي العيادة أو 
 :1أتـ ما يقوـ بل الطبيب الشرعي

 عاينة ضحايا ا عتداءات الجنسية. م -

 معاينة ا صابات التي تحدث أمناء النشاطات الرياضية وحوادث العمؿ. -

 األط اؿ والمسنيف. اتجاتمعاينة أعماؿ العنؼ  -

 الجمة ومعاينة عحمات الموت با ضا ة إل  التشري  القضائي. ر ع -

 كشؼ حا ت التسمـ. -

 ( حص البقع الحيوية )دـ  مني  بوؿ  بقايا طعاـ ... -

 مف جمتل. انطحقاکشؼ توية شخص  -

 الفرع الثالث: خصائص الطب الشرعي.
وحت  تكتمؿ صورتل  ي  يبعد أف تطرقت لتحديد م  ـو الطب الشرعي  كاف لزاما عم

 أذتاننا أتعرض لخصائص.

 كونو من المسائل العممية البحتة:  .1
بالطب الشرعي  ي مجاؿ البحث عف الدليؿ الجنائي مف أتـ ما يمج  لل  ا ستعانةإف 

القاضي لموصوؿ إل  الدليؿ الذي يوجل قناعتل  ي إمبات أو ن ي الجريمة عف المت ـ خاصة إذا 
طبية تخرج عف معار ل  إذ  تبيف لل وجود مس لة  نية بحتة يصعب عميل إدراك ا لتعمق ا بمسائؿ

ؼ الوقائع التي تعرض عميل  ي تذت المسائؿ دوف المجوء إل  الخبرة   يمكف لمقاضي أف يكي
 الطبية الشرعية و  يصدر حكما  ي ا إ  بعد تقديـ الطبيب الشرعي لتقريرت  ي الواقعة.
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ذا كاف عمؿ الخبير الطب الشرعي تو المسائؿ العممية البحتة  ح يجوز لممحكمة أف  وا 
غير أتؿ لم صؿ  ي  ا يعد تناز  مف القاضي لمخبير وتوتنتدبل لتوضي  مسائؿ قانونية ألف تذ

 .م مة القاضي تي ال صؿ  ي المسائؿ القانونية فأ م ح عضتذت المسائؿ  

ومعن  أف الطبيب الشرعي مكمؼ بويضاح مسائؿ  نية بحتة دوف القانونية ألن ا مف 
صميـ عمؿ القاضي لكف   يعني تذا أف يكوف الطبيب الشرعي جاتح بالقواعد القانونية بؿ إف 

بتقرير دقيؽ  انتدبتلعممل بالقانوف أصب  أمرا حتميا يقع عم  عاتقل مف أجؿ إي اء الج ة التي 
 .1ت ا وي يدتا أمناء البحث عف الحقيقةيوجل قناع

 ثالثية الخبرة في مجال الطب الشرعي: .2
تختص الج ات القضائية بتعييف خبير واحد  ي المسائؿ العادية تختارت مف الجدوؿ 

مف   144 رأي النيابة العامة طبقا لنص المادة استطحعالذي تعدت المجالس القضائية بعد 
ما األمر عم  خحؼ ذلؾ مف المسائؿ العممية وال نية البحتة التي قانوف ا جراءات الجزائية بين

تتطمب تدخؿ الطب الشرعي  حيث تمتـز المحكمة ندب أكمر مف خبير لتوضي  الاموض الذي 
 اعترض ا.

وعادة ما يكوف عند الخبراء  ي تذا األمر محمة  قد   تكت ي المحكمة بندب خبيريف 
تذت المسائؿ دقيقة و يترتب عم  تقرير الطبيب الشرعي  تضطر إل  ندب خبير مالث لكوف 

 ي ا توجيل قناعة القاضي الجنائي  ي إصدار حكمل سواء با دانة قد تصؿ  ي ا العقوبة إل  
د لم اعؿ أو البراءة لعدـ وجود دليؿ  ني يمبت قياـ الجريمة ب ركان ا با عداـ أو السجف المؤ 

 القانونية.

 ي الرأي وتو  ا ختحؼف تعييف محمة خبراء قد يؤدي إل  والمححظ  ي تذا الش ف أ
مف قانوف ا جراءات  153/2 األمر الذي لـ يا مل المشرع  الذي نص عميل صراحة  ي المادة

 .الجزائية
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 لمخبرة في مجال الطب الشرعي: االختياريةالصفة  .3
بحث عف   يمـز القاضي الجنائي أف يقؼ موق ا سمبيا   مف واجبل أف يتحرى وي 

 الحقيقة بكا ة الطرؽ القانونية المشروعة سواء أماـ ج ة التحقيؽ أو الحكـ.

والخبرة مف بيف تذت الطرؽ التي يعتمدتا القاضي  ي ا مبات والمشرع حوؿ المحكمة 
لطمب الخصـو أو النيابة  و  استجابةالسمطة المطمقة  ي ندب الخبراء سواء مف تمقاء ن س ا أو 

لو قدـ الخصـو طمبا بذلؾ إذا وجد ما يك ي لتكويف قناعت ا عم  أف يكوف  قد تر ض ندب حت 
 الحكـ بندب الخبير أو ر ضل مسببا مف طرؼ القاضي.

غير أنل  ي مجاؿ الطب الشرعي نجد أف إجراء الخبرة أمر حتمي  إذا تطمب األمر 
ب تؿ  ا ستعانةف القضاء عم  أ استقرمعر ة مس لة  نية بحتة   تدرك ا معارؼ القاضي  إذا 

الخبرة يكوف أمرا حتميا  إذا كانت المس لة المطروحة لمبحث عف المسائؿ ال نية البحتة التي 
 .1تحتاج إل  خبرات متخصصة   تستطيع المحكمة أف تشؽ طريق ا  ي ا بن س ا

بالخبير وتي تممؾ السمطة المطمقة  ا ستعانةولذلؾ  وف المحكمة تي التي تقدر ضرورة 
النيابة وقد تر ض ندب و لطمب الخصـو أ استجابةن س ا أو  تمقاءب الخبراء سواء مف د ي ن

خبير حت  لو قدـ الخصـو طمبا بذلؾ إذ وجد ما يك ي لتكويف قناعت ا عم  أف يكوف الحكـ 
 . با عف طرؼ القاضيببندب الخبير أو ر ضل مس

البحتة التي   تدرك ا معارض ويتـ المجوء إل  الخبرة الطبية الشرعية  ي المسائؿ ال نية 
ب تؿ الخبرة أمرا وجوبيا إذا كانت المس لة  ا ستعانةال قل والقضاء عم  أف  استقرالقاضي إذا 

المطروحة لمبحث مف المسائؿ ال نية البحتة التي تحتاج إل  خبرات متخصصة   تستطيع 
 المحكمة أف تشؽ طريق ا  ي ا بن س ا.

 الشرعي: تبعية الخبرة في مجال الطب  .4
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يقضي العمؿ بالخبرة  ي مجاؿ الطب الشرعي أف تكوف تناؾ دعوى مر وعة أماـ 
مس لة  نية   ستيضاحالقضاء ت ترض وجود نزاع قائـ  ي أمر يحتاج إل  ندب خبير أو أكمر 

   تدرك ا معارؼ القاضي.

العامة أو و ي تذا الش ف خوؿ المشرع الج ات التحقيؽ أو الحكـ بناء عم  طمب النيابة 
عميل  الخصـو  المجوء إل  الخبرة كمما تعمؽ األمر بمس لة ذات طابع طبي  ني حسب ما نص

 ج. مف ؽ إ 143ـ 

بالخبرة العمؿ تحت إشراؼ القاضي  ةمر يتعيف عم  الخبراء بعد تعيين ـ مف الج ة اآلو 
ت وما يعترض األمر ب ا مع إحاطتل عمما بكؿ ما يقوموف بل وما يتخذ بش ف الخبرة مف تطورا

 ائؽ تحوؿ دوف إتماـ عمم ـ.و الخبراء مف ع

وبناء عم  ما تقدـ يتبيف أف الطب الشرعي مف أتـ الوسائؿ  ي مجاؿ التحقيقات 
الجنائية   و عمـ قائـ بذاتل ين رد بمجموعة مف الخصائص تميزت عف غيرت مف أدلة ا مبات 

  .1عيف بل القضاء  ي إمبات الجريمة و ؾ ألاازتاتيس

 الفرع الرابع: أنواع الطب الشرعي.
عمـ الطب الشرعي   يتعمؽ  قط بالبحث حوؿ بصمات األصابع وعينات الحمض 

تخصص بناء عم  األكاديمية األمريكية لعمـو الطب الشرعي  إذ  11النووي بؿ يت رع ليشمؿ 
مف أتـ يتـ التدريب العممي عم  تقنيات عمـو الطب الشرعي والتحقيؽ  ي مسرح الجريمة  و 

 أنواع الطب الشرعي األكمر شيوعا ما ي تي:

 .الطب الن سي الشرعي 

 .عمـ السمـو الشرعي 

مف مكاف آلخر  ولكف تتشابل تختمؼ أسس ا دارة والمسؤوليات لتخصصات الطب الشرعي 
 .1جميع ال يئات  ي نوع العمـو المقدمة سواء تتعمؽ بالسموؾ البشري أو القانوف أو العدالة
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 النفسي الشرعي:الطب  .1
  ناؾ  Forensic Psychologyعمـ الن س الشرعي   يوجد تناؾ ات اؽ حوؿ تعريؼ 

عممية  تعري ات تتوسع  يل كميرا وتعتبرت يشمؿ جميع تطبيقات عمـ الن س ذات الصمة مع أي
( الذي يذتب إل  أف عمـ الن س الشرعي تو أي تطبيؽ Hussقانونية  ومن ا تعريؼ )تاس( )

ن س  ي أي مشكحت مف مشكحت النظاـ القضائي  بينما تناؾ تعري ات أخرى أكمر لعمـ ال
تحديدا  وتي تقتصر خصوصا عم  عمماء الن س العيادي وا رشادي الذيف يشتاموف  ي 
الميداف القضائي كخبراء أو كمعالجيف أو كمستشاريف. أما جمعية عمـ الن س األمريكية  تعر ل 

الطابع الم ني الذي يمارسل كؿ ن ساني  ي أي مجاؿ  رعي مف عم  أنل ذلؾ التخصص ذات 
مجا ت عمـ الن س )ممؿ عمـ الن س العيادي  أو عمـ الن س النمائي  أو عمـ الن س 
ا جتماعي  أو عمـ الن س المعر ي( مف خحؿ ا عتماد عم  استخداـ المعر ة العممية  

الميداف القانوني مف أجؿ المساعدة  ي    أو التخصصية المنبمقة عف عمـ الن س  ي2التقنية
لقد حظي عمـ الن س الشرعي كتخصص و  معالجة المسائؿ القضائية أو التعاقدية أو ا دارية.

 American Board of Professional لعمـ الن س الم ني  باعتراؼ المجمس األمريكي
Psychology (ABPP) المسائؿ و  ويعر ل ب نل تطبيؽ العمـو و الم ف القانونية عم

وبناء عم  تذا األساس   ونل يمكف   المشكحت ذات الصمة مع عمـ الن س و نظاـ القضاء
 :عمـ الن س الشرعي يركز اتتمامل عم  الموضوعات التالية أفالوصوؿ إل  

 .البحث  ي األسباب التي يمكف أف تد ع نحو ارتكاب جريمة -

 .البحث  ي أساليب ا قداـ عم  ارتكاب الجريمة -

 .مساتمة  ي التحقيقات الجنائيةال -

 .المساتمة  ي ا يقاع بمرتكبي الجرائـ -

                                                                                                                                                                                           
1  www.sotor.com 
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 .تقديـ ا ستشارة إل  أولئؾ المشموليف  ي إجراءات المحاكمات المدنية أو الجنائية -

 .إعداد وتقديـ ش ادة الخبرة حوؿ الجناة -

 ا س اـ الححؽ  ي عمؿ سجوف. -

وعم  وجل   لمتعامؿ مع المجرميف وآليات عمؿ جديدة اقتراح وتقديـ وابتكار أساليب -
 الخصوص  ي ذلؾ  التقنيات المختم ة التي يمكف أف يكوف عمي ا " العحج " و "إعادة

 الت تيؿ"

 Forensicوأما مف الناحية الم نية   وف ص ة أخصائي عمـ الن س الشرعي 
Psychologist  تنطبؽ أحيانا عم  أي أخصائي ن سي يكوف عممل ذا صمة  م ما كانت

طبيعت ا مع الشرطة أو  ي إطار العمؿ مع المجرميف  ومما يتضمنل ذلؾ  تقديـ المساعدة 
مف التعامؿ  اط الشرطة  أو إل  الطاقـ العامؿ  ي السجوف حت  يتمكنوابالمتخصصة إل  ض

ؾ الضباط أو ذلؾ الطاقـ أو ئالمحئـ مع الضاوط  كما يتضمف المساتمة  ي انتقاء أول
 .1 ـ أو حت   ي إدارت ـ كذلؾالمساتمة  ي انتقال

 الشرعي: عمم السموم .2
يعد عمـ السمـو الشرعي تطبيؽ لعمـو السمـو  ي مجاؿ القانوف  ويركز عم  اكتشاؼ 
وت سير سبب وجود األدوية والمواد السامة األخرى  ي أنسجة الجسـ والسوائؿ  ويجب أف يكوف 

 عم  دراية تامة بجميع المواد الكيميائية التي تسبب التسمـ والو اة. عالـ السمـو الشرعي

يتضمف عمـ السموـ الشرعي الربط بيف المواد الكيميائية والمشاكؿ الجنائية  بحيث يتـ 
الجمع بيف الكيمياء التحميمية ومبادئ السمـو لموصوؿ إل  حؿ القضايا المتعمقة بت مير المواد 

 .2السامة عم  البشر
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 : مجاالت تدخل الطبيب الشرعي لخدمة العدالة.02طمب الم
وكما قمنا سابقا أف الطبيب الشرعي يظ ر تعدد تدخمل  ي الاالب  ي مجاؿ الجرائـ 

الجسدي  خاصة أف تذت الجرائـ قد تترؾ آمار  ي جسـ ا نساف تستدعي  ؼالمتعمقة بالعن
وطبيعتل وكذا  ؼسبب  يل تذا العنا ستعانة بالطبيب الشرعي قصد تحديد مقدار العجز الذي ت

تبياف الوقت الذي تـ  يل ومف أتـ تذت الجرائـ )ال رع األوؿ(  ومف جانب آخر قد يتدخؿ 
الطبيب الشرعي با ستعانة إل  تقنيات متطورة لتحديد توية الجاني ومف بيف تذت الوسائؿ لعّؿ 

 (.انيأتما تو ا مبات عف طريقة تقنية البصمة الورامية )ال رع الم

 .لفرع األول: تدخل الطبيب الشرعي في تحديد طبيعة الجرائما
القانوني  ؼإف لدور الطبيب الشرعي والخبرة ال نية التي يصدرتا  ي ا سناد والتكيي 

لموقائع أتمية كبيرة   القواعد األساسية  ي األحكاـ   تبن  عم  التخميف بؿ تبن  عم  اليقيف. 
مجاؿ الجزائي ل ي ال صؿ  ي القضايا المطروحة أمامل خاصة  ي ا صول ذا  القاضي المخت

قد يمج  إل  الطبيب الشرعي لخدمة العدالة وذلؾ ألجؿ تو ير نتائل عممية يبني ويدعـ ب ا 
القاضي قناعتل  ومف مـ يحدد  ي ا طبيعة ال عؿ المرتكب ويكي ل حسب خطورة ال عؿ مف جنحة 

  .1إل  جناية أو حت  مخال ة

 .جرائم القتل :أوال
لقد ألـز المشرع الجزائري عند د ف أي جمة أف تمر عم  إجراء المعاينة الطبية  

السابقة  28عميل قانوف الحالة المدنية الجزائري  ي المادة  صلتحديد سبب الو اة  وتو ما ن
 ؼالمتو    ويكت وف بالكش صالذكر  ولما كاف األمر كذلؾ  بعض األطباء   يقوموف ب ح

الظاتري لممتو   دوف الت كد مف حالة الو اة وت ربا مف المسؤولية يقوموف بتحرير ش ادة 
معاينة الو اة ويسجموف  ي ا مححظة " و اة مشكوؾ  ي ا "   " أو و اة غير طبيعية "   وأماـ 
تذا األمر  وف ضابط الحالة المدنية ير ض تسجيؿ ش ادة الو اة وتسميـ إذف بالد ف ألتؿ 

عم   ا طحع   إ  بحصول ـ عم  إذف بالد ف مف وكيؿ الجم ورية تذا األخير بمجرد المتو 
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ش ادة معاينة الو اة ويححظ عمي ا  عبارة " و اة مشكوؾ  ي ا "   يسخر الطبيب الشرعي 
لتشري  الجمة وتصوروا المعاناة ودواـ الحزف وحالة أتؿ المتو   طواؿ مدة ا نتظار 

ف مف طرؼ وكيؿ الجم ورية. با ضا ة إل  تذا  تناؾ حا ت لمحصوؿ عم  إذف بالد 
أخرى يجب  ي ا إجراء التشري  الطبي كالحالة المتعمقة بالعمور عم  جمة بداخؿ الماء أو  ي 
أي مكاف آخر سواء كانت مج ولة الشخصية أو معرو ة   وحالة المتو   حرقا   والو يات 

أو القتؿ  أو الو يات الناشئة عف  كا نتحارا  كالحوادث المشتبل  ي جنائيت  ؼبسبب العن
عند الو يات  ي السجوف أو  بيالتسمـ أو المخدرات أو الكحوليات  كما قد يكوف التشري  الط

قبؿ الشرطة   ويكوف عم  العمـو جميع الحا ت التي يظ ر  ي ا مف ؼ مف أمناء التوقي
ائية  ي الو اة  و كؿ حالة يرى عم  الجمة ظاتريا وجود شب ة جن ؼالتحقيؽ أو مف الكش

وكيؿ الجم ورية مف ظرو  ا ضرورة تشري  الجمة لمعر ة سبب الو اة. ويكوف تدخؿ الطبيب 
الشرعي عم  العموـ  ي كؿ تذت الحا ت المتعمقة بجرائـ القتؿ ولججابة عف عدة أسئمة 

 :1ديد صاحب اأتم ا تكمف  ي: تحديد طبيعة الموت وسبب الو اة وكذا تاريم و ات ا وتح

 

 تحديد طبيعة الوفاة:  .1
بناء عم  الخبرة الطبية يتبيف لنا تؿ أف الموت كاف طبيعيا أـ بسبب جريمة القتؿ  
ونححظ أف تذت األخيرة تكوف قائمة طالما أف  عؿ إزتاؽ الروح المشكؿ لركن ا المادي  

وانت اء  ؼح ظ المموعميل  وذا تبيف أف الو اة كانت طبيعية  وف مصير الدعوى تنا سيكوف 
 وجل.

 تحديد سبب الوفاة: .2
مبات الركف المادي لمجريمة  بحيث يكوف الطبيب الشرعي   ويكوف تذا  ي تحديد وا 
بتحديد السبب الذي أدى إل  الو اة ومف مـ إبراز الرابطة السببية بيف  عؿ الجاني  ؼتو المكم
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ف أمكف ا  نش  و  ؼا السبب وكيونتيجة الو اة  وعميل أف يقوـ بتحرير ش ادة و اة تتضمف تذ
استنتاجل  ي كمير مف األحياف بطريؽ الترجي  مف التاريم المرضي لمميت ومف بعض 

نل   يمكف أف يعرؼ بالت كيد إ  إذا أجرى تشري  الجمة تشريحا أالعحمات الظاترية غير 
جية حد الشراييف التاأدقيقا قصد التعرض عم  سبب الو اة الحقيقي كوجود انسداد  ي 

الرئيسية أو نزؼ كبير بالمح ظة الداخمية بالمم  أو وجود جرح قطعي بالشرياف أو جرح ناري 
 .يخترؽ إحدى األطراؼ  أو اكتشاؼ مادة مسممة أدت إل  الو اة

 تحديد تاريخ الوفاة: .3
نما يشكؿ أحد العناصر المساعدة  ي    وف تذا   يدخؿ ضمف أركاف الجريمة وا 

ئي خصوصا إذا حامت الشكوؾ حوؿ مشتبل معيف  بحيث أف تحديد البحث عف الدليؿ الجنا
ال ترة التي حدمت  ي ا الو اة مف ش نل أف يحصر نطاؽ البحث عف الدليؿ الجنائي وعدـ 

 إ حت الجناة المشتبل  ي ـ مف العقاب.

 :التعرف عمى الجثة .4
مرحمة  وتي مس لة بالاة األتمية خاصة  ي الحا ت التي يتـ  ي ا اكتشاؼ جمة  ي

  1متقدمة مف التع ف  ي غياب ومائؽ تمبت تويت ا   عف طريق ا تتحرؾ الدعوى العمومية
ويكوف األمر س ح بالنسبة لمطبيب الشرعي إذا كانت الجمة حديمة التع ف ويزداد صعوبة 

الطبي والبيولوجي بات مف الس ؿ التعرؼ  المجاؿبتع ن ا  إ  أنل مع التطور العممي  ي 
الجمة خاصة بظ ور تقنية البصمة الورامية والتي مف خحل ا يتـ التعرؼ عم  عم  توية 

والص ات الورامية لم رد  ومف مـ   ي تشبل بطاقة ال وية الشخصية  ولكن ا    صالخصائ
نما تحدد  صتبيف عناصر الحالة المدنية لمشخ ) كا سـ  والكنية  والموطف (...   وا 
ارة عف توية شخصية ورامية لم رد تبيف ص اتل مف لوف خصائصل الورامية ومف مـ   ي عب

عينيل  وبشرتل  ودرجة ذكائل  وحالتل الصحية .... ويتـ الحصوؿ عم  تذت البصمة الورامية 
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خحيا أو أنسجة الجسـ البشري سواء مف الدـ أو مف العظاـ واألسناف والمعاب  مختمؼمف 
 ر والشعر ومف أي عينة أخرى صايرة مف والمخاط ومف كؿ األنسجة الجمدية والمني واألظا

 جسـ ا نساف.

 .جرائم الضرب والجرح :ثانيا 
يقصد بجسـ ا نساف ب نل ذلؾ الكياف الذي يباشر الحياة  وتو ب ذا التحديد يشمؿ  

الجانبيف المادي والن سي  وعم  ذلؾ يستوي  ي ا عتداء عم  سحمة الجسـ أف يناؿ مادتل 
كعضو مف أعضائل  أو أف يناؿ الجانب الن سي   يعتبر اعتداء عم  سحمة الجسـ إطحؽ 

عميل أو وضع  وتة مسدس عم  صدرت لتحدث لل صدمة عصبية   يالمجنالنار  ي اتجات 
 مادة ضارة تسبب لل الجنوف. أو إعطاؤت

الضحية الذي تـ التعدي عميل  ي سحمتل الجسدية مف  صولما كاف تحديد  ح 
قصد تحديد طبيعة  صالشخ صالطبيب الشرعي ل ح ؼالمسائؿ ال نية   وف القاضي يكم

ا صابة التي يعاني من ا وسبب ا ومدى جسامت ا ومدى إمكانية ت اقم ا وكذا الوسيمة التي 
أـ تو أمر عرضي. وبالتالي  وف تقرير الطبيب  ؼأحدمت ا وتؿ تي ناتجة عف أعماؿ عن

سنادتا لممت ـ  وكذا الشرعي مف ش نل أف يقـو الدليؿ عم  توا ر األركاف المكونة لمجريمة وا 
  بؿ أكمر مف ذلؾ  وف تقرير 1الجريمة ؼلتي تساعد  ي التحكـ  ي تكييا تحديد نسبة العجز

 الخبرة يمكف أف يبيف العناصر التي تكوف ظر ا مشددا لمجريمة كاستعماؿ السحح.

 .في الجرائم الجنسية :ثالثا 
الضحية  صكميرا ما يطمب مف الطبيب الشرعي  ي حالة وجود جريمة جنسية  ح 

لبياف صحة وقوع ا عتداء  وبالتالي قياـ الجريمة. وتكذا    ي جريمة ا غتصاب سواء كاف 
ممح  وف وجود تمزؽ غشاء البكارة  -ك  عاؿ الشذوذ الجنسي  -واقع عم  أنم  أو عم  رجؿ 
تتؾ  صدموي  تو العحمة الرئيسية التي تساعد عم  تشخي ؼحديمًا  وما ير ؽ ذلؾ مف نزي

رض  ولو أف غشاء البكارة   يتمزؽ دائما عند ا يحج. كما قد يترا ؽ تتؾ العرض أو الع
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ال عؿ المخؿ بالحياء  بد ؽ منوي سواء  ي م بؿ المرأة أو عم  مياب وجمد الضحية. ول ذا 
 وف الطبيب الشرعي دورت التحقؽ مف مدى تو ر جميع العناصر المكونة لجريمة تتؾ 

 العرض والمتمممة  ي:

ف يكوف تناؾ اتصاؿ جنسي كامؿ بيف الجاني والضحية  ويطمؽ عميل  عؿ الوقاع الذي أ -
 يقصد بل الوطء الطبيعي بويحج الجاني عضو التذكير  ي  رج األنم .

والذي قد يتخذ عدة صور إذ   ينحصر  ي  ؼأف يتـ ا تصاؿ الجنسي باستعماؿ العن -
المعنوي ممؿ ا كرات   ؼبؿ يتعدات إل  العن المادي الناتل عف استعماؿ القوة البدنية ؼالعن

الت ديد  وحت  استعماؿ المكر والخديعة أو استاحؿ غ مة أو جنوف الضحية. وعم  العموـ 
بكؿ  عؿ يظ ر منل انعداـ إرادة الضحية  ي المواقعة ويعتبر تذا العنصر  ؼيمبت العن

 .عتداء عم  ا رادةتذت الجريمة ضمف جرائـ ا  ؼّ جوتر الجريمة حت  أف البعض صن

ل  نتيجتل -  .أف يكوف تناؾ قصد جنائي لدى الجاني الذي اتج ت إرادتل إل  إتياف ال عؿ وا 

الوضع )الو دة(  وتقدير المدة التي مضت عم   صو ي حا ت أخرى   وف تشخي
مف محصوؿ الحمؿ  دوف  صالو دة  قد ي ـ القضاء  وقد يحدث وأف تج ض المرأة وتتخم

 ا نطحؽا ج اض قد يكوف نقطة  صتي جريمة معاقب عمي ا قانونيًا. وتشخيسبب صحي  و 
جرائـ جنسية  إذ أف الضحية   تتقدـ دائما بشكوى  ي ممؿ تذت الجرائـ   قد تكوف  ؼلكش

 .1قاصراً 

جرائـ  ؼج اض تنا تو الدليؿ عم  وقوع ال عؿ الجنسي  كما قد يساعد  ي كشوا 
 .جنسية أخرى  كال واحش التي تقع بيف المحاـر الواردة  ي قانوف العقوبات

 الفرع الثاني: دور الطبيب الشرعي في اإلثبات الجزائي )البصمة الوراثية نموذجا(. 
مما   شؾ  يل أف البحث الجنائي ظؿ عاك ا عم  ا عتماد عم  الطرؽ التقميدية  

أسرار الجرائـ والحوادث ب نواع ا   ؼالجنائي المعرو ة  ي التحقيقات لكشالمختم ة وأدلة ا مبات 
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ليس لل ذنب ولـ يقترؼ  صمجـر الحقيقي وقد يد ع الممف شخلوقد تس ر تذت التحقيقات عف ا
 .ةنظرا لعدـ قمة األدلة الموجود المجـرال عؿ 

وت كيؾ  ومف المابت أف الطب الشرعي قد نج   ي اكتشاؼ مرتكبي أكبر الجرائـ 
 ؼ" مكتش Alec jeffreysالعصابات  إ  أف أكبر اكتشاؼ كاف عم  يد العالـ "  ؼوكش

البصمة الورامية والتي لعبت دليح قاطعا  ي إمبات النسب ومرتكبي الجرائـ. بحيث نجدتا قد 
ق زة تائمة  حيث تمكنت البصمة الورامية مف التعرؼ  المجاؿق زت بالطب الشرعي  ي تذا 

ماطة المماـ عف  اعمي ا  ؼمث المشوتة  وتتبع الم قوديف والكشعم  الج عف مرتكبي الجرائـ وا 
حيث يمكف لبصمة الجينات التعرؼ  المج وؿوبذلؾ يمكف أف نقوؿ وداًعا لما يسم  بالجندي 

حت  مف بصيحت شعرت.  دور البصمة الورامية قد لعب دورا كبيرا  ي إمبات  صعم  الشخ
عميل  وبالتالي أصبحت تذت  المجنيونسبت ا إل  الجاني و ي تحديد توية  ا ت اـ  ي الجريمة 

بل بل لمقضاء وكذلؾ تيسير التعرؼ عم  الضحية   ممح  ي تاألخيرة تسم  بتوصيؿ المش
أو إحدى بصماتل الجمدية األخرى بمكاف  المجـرجريمة القتؿ إذا تعذر وجود بصمات أصابع 

إحدى آمارت اآلدمية دوف أف يشعر نظرا لحضطراب  ؼا يخمالجريمة  ونل  ي غالب األحياف م
مع الضحية أو  ؼالذي يكوف  يل كتمومات دموية نتيجة جرح أصابعل بسبب استخدامل العن
  .1عميل المجنيمحاولتل ال رب  أو العمور عم  آمار لشعرت أو جمدت تحت أظا رت أو أظا ر 

إذف نرى أنل عم  الرغـ مف تطور استخداـ الوسائؿ الحديمة  ي الجرائـ  ومحاو ت 
لج حت مف العقاب  إ  أف ظ ور تقنية  ؾ الش رة الورامية جاء ليكوف منقذا لمعدالة  المجرميف

التي قد تضيع  ي ظؿ تذا التطور  ي أساليب ا جراـ. ومف أتـ الجرائـ القضائية التي لعبت 
"ساـ شبرد" الذي أديف بقتؿ  رعن ا نذكر: قضية الدكتو  ؼلورامية دورا م ما  ي الكشالبصمة ا

ـ  أماـ محكمة أوتايو بالو يات المتحدة  والذي ساتـ 1955زوجتل ضرًبا حت  الموت  ي عاـ 
ـ ولـ يقتنع 1993ـ بعدما برأتل المحكمة سنة 2000الحمض النووي  ي إمبات براءتل سنة 
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. وساتمت البصمة الورامية كذلؾ  ي حؿ الجرائـ الجنسية حيث استخدمت  ي الرأي العاـ بذلؾ
عف  ضائ  وممارسات الارب الحأخحقية. ومف أش ر القضايا التي أمبتت  ي ا جدوى  ؼالكش

البصمة الورامية وانتبل الناس إليل تي قضية ال ضيحة الجنسية لمرئيس األمريكي السابؽ "بيؿ 
مريكية "مونكا ليونسكي" والتي ات متل ب نل عم  عحقة جنسية ب ا ون ي كمنتوف" مع المتدربة األ

الرئيس األمريكي ذلؾ  إ  أف الحامض النووي أمبت تذت العحقة. أما بالنسبة لجرائـ السرقة 
والت ريب وا ختطاؼ  قد لعبت كذلؾ البصمة الورامية دورا  ي حم ا ومماؿ ذلؾ العمور عم  

األط اؿ وعند ت تيش منزل ا عمر عم  تسعة أط اؿ  ؼتبل  ي ا  ي خطامرأة كانت الشرطة تش
عينة مف المرأة  صاألط اؿ  ي المعامؿ الجنائية و ح صادعت أن ـ أبناؤتا ولكف بعد  ح

 .1ومقارنت ما تبيف أن ا أـ لمحث أط اؿ  قط والباقوف سمموا إل  دار الرعاية

 : الخبرة القضائية.03المبحث 
القضائية وسيمة مف وسائؿ ا مبات التي قد يمج  إلي ا القاضي لتحديد المراكز تعد الخبرة 

القانونية لألطراؼ  ي الدعاوى الجزائية أو الدعاوى المدنية أو التجارية أو حت   ي الدعاوى 
 .دورتا وحجيت ا  ي ا مبات؟ العمالية   ما المقصود ب ا؟ وما

 
 

 : مفيوم الخبرة القضائية.01المطمب 
 الفرع األول: تعريف الخبرة القضائية.

 الخبرة لغة:  .1
ب ت  الخاء وكسر الباء تي مف الخبر أي النب  ويقاؿ أخبار وأخابير ورجؿ خابر وخبير 

المشددة أي عالـ بل وأخبرت خبر أي أنب ت ما عندت  والخبر والخبرة بكسرتما يضماف العمـ 
 بالشيء ومعر ة خبر الشيء عم  حقيقتل.
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سـ مف أسماء اهلل الحسن  ورد  ي القرآف الكريـ ستة مرات   ي سورة األنعاـ والخبير ا
مرتيف و ي سب  مرة و ي الممؾ مرتيف و ي التحريـ مرة مقترف محث مرات باسمل الحكيـ ومرتيف 

 باسمل المطيؼ ومرة باسمل العميـ.

و   ي ومعن  الخبير أنل   تارب عنل األخبار ظاترتا وباطن ا    ي السماوات 
إف اهلل   يخ   عميل ﴿ :األرض   ـ العالـ بما كاف وما يكوف   تخ   عميل خا ية لقولل تعال 

 . شيء  ي األرض و   ي السماء

كما تعني الخبة  ي الماة العمـ بالشيء واختيارت  يقاؿ: خبر  حف األمر إذا عر ل عم  
و  ينبئؾ ممؿ ﴿وقولل تعال :   خبيرا الرحماف  اس ؿ بل﴿حقيقتل  وقد جاء  ي القرآف الكريـ: 

 . خبير

 الخبرة اصطالحا:  .2
شارة  نية   لقد تعددت تعري ات ال قل لمخبرة   قد عر  ا البعض ب ن ا إجراء تحقيقي  وا 
تقوـ ب ا المحكمة  بقصد الحصوؿ عم  معمومات ضرورية  عف طريؽ أتؿ ا ختصاص  

 ي ا أمورا عممية أو  نية    تستطيع المحكمةوذلؾ لمبت  ي كؿ المسائؿ التي تستمـز ال صؿ  
 .1ا لماـ ب ا

كما عر ت الخبرة ب ن ا استعانة القاضي أو الخصـ ب شخاص مختصيف  ي مسائؿ 
ي ترض عدـ إلماـ القاضي ب ا لمتامب عم  الصعوبات ال نية أو العممية التي تتعمؽ بوقائع 

. النزاع وذلؾ بالقياـ ب بحاث  نية وعممية واستخحص  النتائل من ا  ي شكؿ رأي غير ممـز

ويقصد ب ا أيضا أن ا إجراء ذو طابع  ني وقانوني  ووسيمة تحقيؽ تمج  إلي ا الج ات 
القضائية عندما تعرض ل ا مس لة تتطمب التحقيؽ  ي ش ن ا  مبات حالة مف قبؿ مختصيف 

 عم  طمب. يعينوف ل ذا الارض بمقتض  قرار تصدرت الج ة مف تمقاء ن س ا أو بناء

                                                           
عبد الجحؿ سعدي  دور الخبرة  ي ا مبات الجنائي  مذكرة مكممة لنيؿ ش ادة الماستر  ي الحقوؽ  تخصص قانوف جنائي   1

 . 06  ص2018/2019وعمـو جنائية  جامعة أـ البواقي  سنة 
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رأي أتؿ الخبرة  ي ش ف استظ ار بعض جوانب الوقائع وتعني أيضا ب ن ا استيضاح 
المادية التي يستعصي عم  قاضي الموضوع إدراك ا بن سل مف مجرد مطالعة األوراؽ والتي   
يجوز لمقاضي أف يقضي  ي ش ن ا استنادا لمعموماتل الشخصية وليس  ي أوراؽ الدعوى وأدلت ا 

ف القاضي عم    م ا والتي يكوف استيضاح ا جوتريا  ي تكويف قناعتل  ي ش ف ما يعي
 موضوع النزاع.

كما تعرؼ ب ن ا الم مة الموكمة مف قبؿ المحكمة أو ال يئة القضائية إل  شخص أو إل  
عدة أشخاص أصحاب اختصاص أو م ارة أو تجربة  ي م نة ما أو  ف أو صنعة أو عمـ  

ل ا أف تؤمن ا بن س ا وتعتبرتا مات أو آراء  أو د ئؿ إمبات...  يمكف لتحصؿ من ـ عم  معمو 
 .1ضرورية لتكويف قناعت ا نزاع معيف

 الفرع الثاني: خصائص الخبرة القضائية.
القاضي مف تمقاء ن سل  أو  رة قضائية إذا تقررت مف قبؿ القضاء  سواء قررتابتعد الخ أوال:

. وقد ذتب المشرع العماني  ي قانوف ا جراءات الجنائية بعكس تذا  بناء عم  طمب الخصـو
ا تجات  حيث سم  لممت ـ  ي قضية جنائية أف يستعيف بخبير استشاري عم  حسابل الخاص  

قبؿ ا دعاء طحع عم  األوراؽ وما سبؽ تقديمل لمخبير المعيف مف ويقـو تذا الخبير با 
!. كما نؤكد عم  أف ؟ا ستشاريةال ائدة مف الخبرة  ي. إ  أف القانوف لـ يبيف ما ت2العاـ

الخبرات التي يمج  إلي ا األ راد مف تمقاء أن س ـ   ي معرض إمبات حؽ أو د ع اعتداء  خارج 
ف كانبتعتبر خ مؤسسة القضاء  ودوف صدور قرار مف القاضي بذلؾ.   ت تعد رة قضائية وا 

  خبرة  نية  ويمكف لمقاضي أف ي خذ ب ا عم  سبيؿ ا ستئناس.

رة أماـ محاكـ الموضوع سواء  ي المحاكـ بتذا  ويمكف لمقضاء أف يقرر إجراء الخ
ا بتدائية أو محاكـ األحواؿ الشخصية  أو محاكـ ا ستئناؼ  أو مف قبؿ قاضي األمور 

 إذا تحولت إل  محكمة موضوع.  العميا إ  المستعجمة  و  تقررتا المحكمة
                                                           

 .07عبد الجحؿ سعدي  ن س المرجع السابؽ  ص  1
  2004محمد واصؿ  حسيف بف عمي ال حلي  الخبرة ال نية أماـ القضاء )دراسة مقارنة(  المكتب ال ني  مسقط  سنة   2
 .24-23ص
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المسائؿ القانونية  ألف  إف الخبرة القضائية تي تحقيؽ  ني يتناوؿ الوقائع المادية دوف ثانيا:
المسائؿ القانونية تي مف اختصاص القاضي وحدت  ما لـ تكف متعمقة بقانوف أجنبي  حيث 

بالخبرة ال نية لمعر تل  ألنل   يشترط يعتبر  ي تذت الحالة مف الوقائع المادية ويمكف ا ستعانة 
 .ا لماـ بكؿ القوانيف األجنبية ي ي القاضي الوطن

كما أف الخبرة ال نية تقتصر عم  الوقائع المختمؼ عمي ا  ي ممؼ الدعوى  و  تتناوؿ 
 .ال نية  ممؿ تمؾ الوقائع التي يمكف إمبات ا بالش ادة الوقائع التي يمكف إمبات ا باير الخبرة

بالمجوء إلي ا كمما طمب  إف الخبرة ال نية  ي اختيارية بالنسبة لمقاضي    و غير ممـز الثا:ث
الخصـو ذلؾ   مل سمطة تقديرية واسعة  ي تحديد مدى الحاجة إلي ا  ما داـ   يوجد نص 

رة  ي بعض المنازعات المعينة  كما تو عميل األمر  ي بقانوني يمـز القاضي بالمجوء إل  الخ
 ...الم.قسمة الماؿ الشائع  وتخميف العقارات لتحديد بدؿ إيجارتاكالتشريعات العربية  بعض 

ذات ص ة طارئة يتـ تقريرتا  رة كطمب أصمي  ي دعوى مستقمة  بؿ تكوفخب  تقوـ ال رابعا:
تبعا لمدعوى التي تقتضي ا.  ما تي إ  تحقيؽ يساعد عم  ال صؿ  ي الدعوى  وتذا   يمنع 

وخبرة  مف أجؿ الوقوؼ عم  ش ف  اء مؤقت  ي دعوى مستعجمة بوجراء معاينةمف طمب إجر 
 .1عاجؿ يتطمب تدبيرا احتياطيا بمنع خطر أو تح ي ضرر

 الفرع الثالث: أنواع الخبرة القضائية.
ضائية تي نوع مف أنواع الخبرة ككؿ   ون ا أيضا بدورتا تنقسـ إل  قإذا كانت الخبرة ال

والتمييز بين ا م ـ جدا لنا  ي ميداف القضاء  حت    يقع القاضي والمحامي أنواع ومعر ت ا 
القضائية  يما  رةب ي خمط بين ا   يطمب إحداتا  ي حيف تو يقصد نوعا أخر  وتتممؿ أنواع الخ

 :يمي

وتي الخبرة التي ت مر ب ا المحكمة ألوؿ مرة عف طريؽ أمر  رة )الخبرة األولى(:بأوال الخ
عندما تطرح أمام ا بعض القضايا التي يستعصي عم  القاضي  ي ا   ـ  قضائي  وذلؾ

                                                           
 .26-25محمد واصؿ  حسيف بف عمي ال حلي  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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المسائؿ ال نية التي تحوي ا القضية محؿ ال صؿ  وتستند الخبرة إل  خبير أو عدة خبراء حسب 
 .طبيعة وأتمية الموضوع

القضية  ولكف تذت المرة حوؿ إجراء  سوتي الخبرة التي تجري حوؿ ن  ثانيا/ الخبرة الثانية: 
التي تطرقت إلي ا الخبرة  والمسائؿالنقاط الخبرة المتعمقة بمسائؿ  نية تختمؼ تماما عف تمؾ 

األمر بالنسبة ل ا  ون ساألول    المسائؿ الجديدة المتطرؽ إلي ا يمكف اعتبارتا خبرة أول   
إضا ة إل  أنل يمكف إسناد   لموضوع  ي يقـو ب ا خبير أو عدة خبراء  وذلؾ حسب أتمية ا

 ل .إجرائ ا إل  ن س الخبراء الذيف قاموا بوجراء الخبرة األو 

مر ب ا المحكمة مف ت و تكوف بناء عم  طمب الخصـو  كما يمكف أف  ثالثا/ الخبرة المضادة:
 يربتمقاء ن س ا  ويكوف موضوع ا حوؿ مراقبة صحة المعطيات والنتائل التي توصؿ إلي ا الخ

 ي تقرير الخبرة األول    وذا ما تبيف لمقاضي تناقض تقارير خبرة مطروحة أمامل  أو اختحؼ 
النتائل المتوصؿ إلي ا   ونل باستطاعتل أف ي مر بوجراء خبرة مضادة و حيادية  اصمة  زالة 

 ير أو خبراء حسببة سحمة خحصات الخبرة األول   ويكوف ذلؾ بواسطة خقبو مرا الاموض
 رة يكوف لخبير آخربة الموضوع  لكف ما تجدر ا شارة إليل تو أف إسناد م مة إجراء الخأتمي

 .1غير الذي أجرى الخبرة األول  أو المانية

وتكوف بناء عم  أمر مف القاضي  بسبب ر ضل الخبرة األول  المجرات  رابعا/ الخيرة الجديدة: 
لعدـ احتراـ الخبير  كالر ضمف كؿ جوانب ا  ر ضا ن ائيا ألي سبب مف أسباب البطحف  

 .مصداقيت ا عدـرة أو بإجراءات إجراء الخ

وتي الخبرة التي ت مر ب ا المحكمة عف طريؽ أمر مف القاضي  ي  الخبرة التكميمية:/خامسا 
حالة وجود نقص كبير وواض   ي نتائل الخبرة األول  المجراة   وذا ما  حظ القاضي أف 
الخبرة األول  قد تااضت عف بعض النقاط األساسية التي يجب التحري عن ا  أو أن ا لـ توؼ 

ير لـ يتعرض لمعالجة النقاط المطموبة منل بأف الخ الموضوع حقل مف البحث و التحميؿ  أو
                                                           

بوزيدي نادية  الخبرة القضائية  ي ا مبات الجنائي  مذكرة لنيؿ ش ادة الماستر  ي القانوف تخصص القانوف الجنائي والعمـو   1
 .24  ص2013/2014سنة الجنائية  جامعة البويرة  
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وكذا األسئمة المطموب منل ا جابة عن ا    ي تذت الحالة لمقاضي أف ي مر بوجراء خبرة تكميمية 
النقص و الجوانب المت اوف  ي ا  والتي يرى القاضي أن ا مف  ارؾتدير و يبيستكمؿ  ي ا الخ
 .صميـ الموضوع

ما تجدر ا شارة إليل  ي األخير تو أف الخبرة التكميمية   يقصد ب ا إعادة التطرؽ 
نما تي تكممة لما تبق  وما ا تقدت إليل   نقاط التي عالج ا الخبير  ي الخبرة األول  األصميةلم وا 

 اضيولمقالخبرة األصمية األول   وبالتالي  الخبرة التكميمية تكمؿ الخبرة األصمية و  تماي ا 
السمطة التقديرية بيف إسناد م مة إجراء الخبرة التكميمية إل  ن س الخبير الذي أجرى الخبرة 

 .1ير أخرباألصمية وبيف إسنادتا لخ

 الفرع الرابع: إجراءات الخبرة.
 .في إجراء تعيين الخبير .1

 .كيفية تعيين الخبير  1.1
 .في طمب تعيين الخبير  1.1.1

عميل   المدع أف يطمب تعييف خبير  سواء أكاف المدعي او ع يجوز ألي مف أطراؼ النزا
 .2برأي الخبير ا ستعانةوحت  الطرؼ المتدخؿ أو الضامف  وتذا مف أجؿ 

وعم  الطالب أف يذكر األسباب التي تستوجب تعييف الخبير  وبياف الم مة التي يتعيف عم   
 .الخبير القياـ ب ا

عمي ا الدعوى  ويقدـ كذلؾ أماـ الج ة القضائية  ي ويمكف تقديـ الطمب  ي أية حالة كانت 
 .الدرجة المانية

تذا وليس القاضي ممزما ب ف يجيب الخصـو ويمبي طمب ـ بتعييف الخبير  إذا كاف  مالحظة:
برأي الخبير  أو كانت النتيجة المنتظرة مف الخبرة  ا ستعانةيستطيع أف يقؼ عند الحقيقة  دوف 

 .القاضي إعقاديکوف   ي ذلؾ تو ما ا عتمادألف   ت يد  ي وجل الحكـ  

                                                           
 .25بوزيدي نادية  ن س المرجع السابؽ  ص  1
 .136-135الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص  2
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 .تعيين الخبير من طرف القاضي 2.1.1
مف تمقاء ن سل  ألنل  ي بعض المسائؿ قد يتعذر عميل أف  الخبيرويجوز لمقاضي أف يعيف 

 ب ا لماـ بعمـ أو  فيباشر بن سل التحقيؽ  ي كؿ أو بعض وقائع الدعوى  يكوف تحقيق ا يتطم
أجاز القانوف لمقاضي أف  والخطوط ول ذاكالطب وال ندسة والمحاسبة  ي  تشممل معارؼ القاض

 .يحکـ بندب خبير لحستعانة بل  ي التحقيؽ الذي يقـو بل

 .في رد الخبير 3.1.1
 يرغب  ي رد ذي   عم  الخصـ المن قانون اإلجراءات المدنية 52بناء عمى حكم المادة 

حؿ ممانية أياـ ابتداء لقاضي مف تمقاء ن سل. أف يقدـ طمب الرد خالخبير الذي تـ تعيينل مف ا
ويتضمف أسباب الرد  منل أو مف وكيمل.عا قيف  ويكوف الطمب مو عيب ذا التمف تاريم تبميال 

 .وي صؿ  ي الطمب بدوف ت خير

 .1و  يقبؿ طمب الرد إ  إذا كاف مبنيا عم  سبب القرابة القريبة  أو عم  سبب جدي

 

 

 

 .الحكم الذي يعين الخبير .2
 .في إصدار الحكم  1.2

مف قانوف ا جراءات المدنية نصت عم  أف " القاضي يعيف الخبير إما مف تمقاء  48ف المادة إ
الخصوـ. لكنل و ي الاالب قد  بات اؽو قد يتمسؾ  قط أالخصـو  ات اؽن سل أو بناء عم  

 .إل  إجراء الخبرة ءيختمؼ الخصـو بالنسبة لمجو 

مف قانوف ا جراءات  47األمر )مادة  اقتض كما أنل يجوز تعييف أكمر مف خبير واحد إف 
 .المدنية(

                                                           
 .138-137الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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 .مف القانوف المدني( 358كما تو الش ف  ي مس لة الابف  ي بيع العقار )مادة 

والحكـ الذي يصدر بتعييف الخبير  يكوف قبؿ ال صؿ  ي الموضوع  كما جاء  ي نص المادة 
 نية.جراءات المدمف قانوف ا  43

ذا ر ض الخبير المعيف القياـ بالم مة التي كمؼ ب ا أو حصؿ لل مانع  يستبدؿ يايرت  تذا وا 
قانوف  مف 51/1)المادة  استبداللبموجب أمر يصدرت القاضي  ي ذيؿ العريضة بطمب 

 .ا جراءات المدنية(

 في مضمون الحكم  2.2
 الخبير:عم  القاضي أف يذكر  ي منطوؽ حكمل بندب  

المطمقة  السمطة  ممقاضيمم مة التي تسند إل  الخبير  و ي ذلؾ لووص ا كا يا  دقيقا بيانا -
 المدنية( مف قانوف ا جراءات 47)المادة . د إل  الخبير  ي تحديد مجاؿ الم مة التي تع

الش وي )المادة  و ا د ء بتقريرتأأف يودع تقريرت الكتابي  الم مة التي يتعيف  ي ا عم  الخبير -
 يؼ الخبير بمباشرة م متل.مف قانوف ا جراءات المدنية( تنطمؽ الم مة مف يـو تكم 1/49

ذكر إف ر ض الخبير بالقياـ بالم مة التي كمؼ ب ا  أو حصؿ لل مانع  يستبدؿ بايرت  -
 .1(من قانون اإلجراءات المدنية 51/1المادة بموجب أمر يصدر  ي ذيؿ طمب بتبديمل. )

 .الخبير بالميمة المسندة إليو قيام .3
 .مباشرة الخبير أعمال الخبرة  1.3

 .األعمال األولية 1.1.3
بالنسبة لمخبير الذي لـ يكف معتمدا ومقيدا  ي جدوؿ الخبراء   عميل أف يؤدي اليميف أماـ 

مف اليميف بات اؽ الخصوـ.   ما لـ يع  بتعيينل الج ة القضائية التي يحددتا الحكـ الصادر 
 (من قانون اإلجراءات المدنية 431والمادة  50المادة )

أعمالل عند ما يتصؿ بالحكـ الذي يعينل  وكما تو معموؿ بل   وف الحكـ يشير  الخبيريباشر 
 .تحريؾ الخبير يكوف مف طرؼ الخصـ الذي تو أكمر مبادرة  ف ي منطوقل ب

                                                           
 .139الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص  1
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سيقـو ب عماؿ الخبرة ريم مف اليـو والساعة  والذي  يجب عم  الخبير أف يخطر الخصـو بالت
   يرسؿ ا خطار إل  ا ستعجاؿعدا حا ت  وما (من قانون اإلجراءات المدنية 53/1 المادة)

طريؽ رسالة بطحؽ الخبرة  ويكوف تذا  نبخمسة أياـ  عم  األقؿ  قبؿ اليـو المحدد  ـو صالخ
و موطن ـ أ ـ مضمنة مع ا يصاؿ البريدي  إما إل  موطف الخصـو الحقيقي. أو محؿ إقامت

ذا أسندت الخبرة إل  أكمر مف خبير  (من قانون اإلجراءات المدنية 53/2 المادةالمختار. ) وا 
 .سوية وبص ة مشتركة  واحد   يتعيف عم  الخبراء القياـ ب عماؿ الخبرة

ذا ف يختارت مف أبمترجـ.  عم  الخبير  ا ستعانةرة  بعماؿ الخ اقتض  األمر  أمناء القياـ ب وا 
من قانون اإلجراءات  55المادة المترجميف المعتمديف  أو يرجع  ي ذلؾ إل  القاضي ) بيف

 .(المدنية

 .أعمال الخبرة بالذات  2.1.3
 تذت األعماؿ تي عادة محددة  ي منطوؽ الحكـ الذي يعيف الخبير  وتي تتمخص  يما يمي:

مف ومائؽ  جؿ ا ستماع إل  تصريحات ـ وتقديـ كؿ ما لدي ـأمع الخصـو مف  ا جتماع -
 .1ومستندات تتصؿ بموضوع النزاع

 إجراء محاولة الصم  بين ـ. -
 إل  عيف المكاف  جراء المعاينة. ا نتقاؿ -
 .السماع إل  الش ود -

ويحرر  ينجزتاإف الخبير الذي قبؿ القياـ بالم مة المسندة إليل  مـ لـ يقـ ب ا  أو لـ  مالحظة:
القاضي  يجوز الحكـ عميل بجميع المصاريؼ التي تقريرت أو لـ يقدمل  ي الميعاد الذي حددت 

ف  مف  51/2 األمر يحكـ عميل بالتعويض  ويستبدؿ بايرت. )المادة اقتض تترتب عم  ذلؾ. وا 
 .قانوف ا جراءات المدنية(

 .إعادة تقرير الخبرة .4
 .تحرير التقرير  1.4

                                                           
 .139الاومي بف ممحة  ن س المرجع السابؽ  ص  1



 ال صؿ الماني                                                وسائؿ ا مبات الجنائي الحديمة

 
95 

 منل. تقريرا موقعا عميلبعدما يت رغ الخبير مف القياـ بالم مة المسندة إليل  عميل أف يقدـ 

مف قانوف ا جراءات المدنية تقر ب ف الحكـ الذي يعيف الخبير  يحدد  49وكما سبؽ  وف المادة 
 لل م مة مف أجؿ إيداع تقريرت الكتابي أو ا د ء بتقريرت الش وي.

ذا تعدد الخبراء  عمي ـ أف يقوموا ب عماؿ الخبرة سوية  وأف يقدموا تقريرا واحدا عف خ   برت ـوا 
مف  49/2 ي الرأي  وجب عم  كؿ واحد من ـ أف يدلي برأيل معمح )المادة  اختح  ـوعند 

 قانوف ا جراءات المدنية(.

 في محتوى التقرير  2.4
 يجب أف يتضمف تقرير الخبير البيانات التالية:

ت ريم منطوؽ الحكـ الصادر بتعييف الخبير وتحديد بدقة الم مة المسندة إليل  وأسماء  -
 ألطراؼ  ي النزاع.ا

إل  أقواؿ او  ا ستماعالخبير مف أعماؿ  بما  ي ذلؾ  باشرتالخصـو  وما  استدعاء -
إف  مححظات الخصـو  والقياـ بمحاولة إجراء الصم  بيف الطر يف  والسماع إل  الش ود

 ي شطرتا األخير مف قانوف  53. )المادة 1اقتض  األمر  و حص المستندات المقدمة لل
 ا جراءات المدنية(.

 النتيجة التي وصؿ إلي ا والرأي الذي يدلي بل  والحجل التي يؤيد ب ا رأيل. -
 .إيداع التقرير  1.2.4

مف قانوف ا جراءات المدنية عم   49/4 عم  الخبير أف يودع تقريرت  و ي ذلؾ تنص المادة 
 ما يمي:

ذا كاف التقرير كتابيا    يودع بكتابة الضبط لممحكمة  ويبمغ "يوضع التقرير الش وي بالجمسة  وا 
 .2لألطراؼ قبؿ النداء عم  القضية"
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 ة.يالخبرة القضائ حجية: موقف القضاء من 02المطمب 
 في  أالقضائيةالخبرة  تقرير حجيةلقد عجز ال قل عف ا ستقرار عم  رأي واحد بش ف  

 جادي ي إ قييا تجات التو  ضايوبعدما  شؿ أ ة يومعارض ل ذت الحج ديانقسـ ال قل إل  مؤ 
حؿ وسط   ونل   بد مف الرجوع لمقضاء لمعر ة ما أقرت مف أحكاـ ب ذا الخصوص  وما 

 ةيالمحاكـ مف أحكاـ  وسنحاوؿ معر ة أي اتجات سمكل القضاء مف اآلراء ال ق  ليلإ استقرت
ما أقرت ال قل ومخال ا لما تبنات. كما سنحاوؿ مف خحؿ  ريأخر غ قايالسابقة أـ أنل أخذ طر 

القضائي بالقاضي الجنائي   ريتذا المطمب الوقوؼ عم  نوع العحقة التي تحكـ الخب
 ري الخب قة ي دؼ كؿ واحد من ما وب سموبل الخاص لمكشؼ عف الحقيباعتبارتما منائي 

 كشؼي ضايوالقاضي أ ةيالقض التي تشوب ةيالمسائؿ العمم قةيلمقاضي حق كشؼيو  ساعدي
. مف خحؿ تذا نطرح تساؤؿ: ما ةيقد حقؽ العدالة ا جتماع كوفيلألطراؼ  وب ذا  قةيالحق

عنل مف خحؿ ال رع األوؿ  بي؟ وتو ما سنجةيالقضائالخبرة  ةيتو موقؼ القضاء مف حج
 عةيحوؿ طبأما التساؤؿ األخر  ة؛يالخبرة القضائ ةيعنواف: رأي القضاء مف حج حمؿيالذي 

القضائي  ريعن ا  ي ال رع الماني بعنواف: عحقة الخب بي سنج ر يالقاضي والخب فيالعحقة ب
 .1بالقاضي الجنائي

 

 

 .ةية الخبرة القضائيالفرع األول: رأي القضاء من حج
القاضي الجنائي  ةيعم  حر  قـويلقد تبن  القضاء مبدأ ا قتناع الشخصي لمقاضي والذي  

تذت  ـييتل  ي تقيقناعتل وحر  في ي تكو  ساتـيمشروع   ؿيأو دل مةيوس ةي ي المجوء إل  أ
رت مف األدلة بمقتض  ما يعم  أكمر مف غ ةيقوة مبوت ؿي  دوف إعطاء أي دلرتاياألدلة وتقد

ف قناعتل المستمدة م ةير يبمقتض  سمطتل التقد قدرتيأقرت مف أحكاـ  تاركا األمر لمقاضي كي 
 .رتيوضم ةيالوجدان
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 قط استنادا إل  نص  سيل ريممزمة برأي الخب ريوما تو سائد ومقرر تو أف المحكمة غ
قانوف ا جراءات  ليا قتناع الذي نص عم ةير  ي قانوف ا مبات  بؿ كذلؾ إل  مبدأ ح  يصر 

مف جممة األدلة المعروضة عم  المحكمة  وبالتالي   ي  ضايتو أ ريالخب ري تقر  ة يالجزائ
 .ممم ا ممؿ األدلة األخرى صيتخضع لممناقشة والتمح

 عوىاألعم  تو محكمة الموضوع التي بومكان ا أف ت صؿ  ي الموضوع و ي الد ري الخب 
 ي  ةخبر  ريخبرة  ولكف المحكمة لما تر ض ا ستعانة بتقر  ريالمعروضة دوف ا ستعانة بتقر 

 ةيأف تستند  ي ر ض ا تذا إل  خبرة  ن  ايبن س ا  عم رتيتقد عيبرأي  ني   تستط تعمؽيأمر 
 .فيإحدى الخبرت  يأخرى تن ي ما جاء  ي الخبرة األول   وذلؾ حت  تتمكف مف ترج

 ليمف وسائؿ وبالتا مةي ي القانوف ال رنسي إحدى عناصر ا مبات ووس ةيتعتبر الخبرة الجنائ 
 عتمديوباقي األطراؼ  القاضي  ؽيبالنسبة لممؼ الدعوى وكذا لقاضي التحق ةيحج   ي ل ا
مف المسائؿ نذكر من ا  ري  و ي كمافيمف األح ريقناعتل  ي كم بنييالخبرة حت   ريعم  تقر 
  :مييالمماؿ ما  ؿيعم  سب

 . مةيإمبات العاتة المستد -

 .اتالبصم ؽيالمت ـ عف طر  ةيإمبات شخص -

 1.المت ـإمبات جنوف  -

 ةيتعتبر الخبرة  ي كؿ تذت المجا ت مف األدلة القطع قاطع: ليدل ةيأوال / الخبرة القضائ 
 ي  ريمف طرؼ الخب ؿيأو نوع مف التحا  ايقاطعة  إّ  إذا مبت تناؾ نقص   ةيالتي ل ا حج

ومالمة أو  ةيخبرة مان اءإجر  ؽيتدارك ا عف طر  مكفيمرحمة ا جراءات  ولكف تذت ا جراءات 
 .مف ؽ إ ج ج  ي  قرت ا األول  154وذلؾ حسب نص المادة  ةيميخبرة تكم

الخبرة وبالنتائل  ريبتقار   خذوفينجدتـ  ي غالب األمر  ؽيأف قضاة التحق ايالمححظ عمم
المطروحة  ةيمسار القض ديمف قبؿ الخبراء  وذلؾ مف أجؿ بناء قناعتل وتحد  ايالمتوصؿ إل
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 ي اجت اد ل ا إل  القوؿ ب ف الخبرة تعتبر مف أدلة  ايأمام ـ  وقد ذتبت المحكمة العم
 ديقيالخبرة    ريا مبات وتي قابمة لممناقشة  وتذا  ي نص قرارتا الذي احتوى عم  "إف تقر 

نما تو كا  ومتروؾ صيمف أدلة ا مبات قابؿ لممناقشة والتمح رتيلزوما قضاة الموضوع وا 
 ـ.وقناعت  رتـيلتقد

 ريبل الخب قـويوتو عمؿ تعتبر الخبرة وسيمة  نية  مبات الجرائـ واسندتا المادي لمجاني 
أدلة ا مبات المطروحة  ريب ـ لتقد ستنجديو القاضي  ة يال ن فياديوالمتخصصوف  ي الم

ال ني  ي مجاؿ الطب الشرعي  ي  حص الجروح  ريأمامل ممؿ استعانة القاضي بالخب
 ةياألدو  عر ةمدة العجز  وكذلؾ  ي جرائـ ا ج اض لم ديوالضربات  ي جرائـ ا عتداء لتحد

 المستعممة والمسببة لجج اض.

العقوبة  ريبعد مف تقر  مايالقاضي   تمكفيبكؿ تذت األعماؿ حت   قـويتو الذي  ريإّف الخب 
 ة يالخبراء لل قوة ا مبات مممل ممؿ األوراؽ الرسم ريوبالتالي تقر  ة ينائالج ةيالمسؤول ديوتحد
 ريو ي حالة تعدد تقار  ليبما اشتمؿ عم ةيولل حج ر يالتزو  ؽيدحض ا إ  عف طر  مكفيو  

 .1ؿيمع التعم رتيدوف غ ليالخبراء عم  محكمة الموضوع أف ت خذ بما تست نس إل

نجد أن ا  ةيصدر منل مف أحكاـ مف محكمة النقض المصر بالرجوع إل  القانوف المصري وما 
  ايالخبراء المقدمة إل ريلتقار  ةيميتدلالقوة ال ري ي تقد ةيتعطي لمحكمة الموضوع كامؿ الحر 

 مج ي ي قرار لل  كرة أف  ن ييول ا أف ت خذ بما ترات مناسبا وتطرح عدات  والقانوف المصري 
 لم صؿ  ي الموضوع. ةيأدلة كا  أف تناؾ فيالقاضي إل  طمب خبرة  ي ح

إل  أتؿ الخبرة أو  لسفا ري ي تقد مج يلقد جاء  ي قرارتا "لما كاف األصؿ أف القاضي    
 لي   وف الحكـ المطعوف  ةيمحققة ب وراؽ رسم ريبن سل إّ  إذا كانت تذت السف غ راتيإل  ما 

ست اد يالشرعي عم  الرغـ مما  بيالطب ريإل  تقد  ايسف المجني عم رياستند  ي تقد فيح
 مةيجوتري  ي الجر  كفمع أن ا ر  د يمف أقواؿ والدت مف مبوت تذت السف مف واقع د تر الموال

 .مشوبا بالقصور" كوفيموضوع المحاكمة  
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 ي قرار آخر ل ا ن   القرار الصادر مف المحكمة  وذلؾ لكوف أف قضاة المحكمة قد  
عتبرت االبحتة و  ةي ي المسائؿ ال ن ريما قاـ بل الخب لدحض ةياستندوا عم  معمومات شخص

 األوؿ مف أتؿ الخبرة. ريالخب رييممؿ تذت الحالة بتا  يجائز وألزمت المحكمة  ريأمر غ

لقد وضعت المحكمة قاعدة  لمرفض من قبل القاضي: ةيتعرض الخبرة القضائ ةي/ قابمثانيا
 ةيال ني  ي المسائؿ ال ن ريلممحكمة أف تستند  ي دحض ما قاـ بل الخب سوغيم ادتا أّنل "  

 ي تذا  ريقررت الخب مايإذا ما ساورتا الشؾ    ايعم فيتعيبؿ  ةيالبحتة إل  معمومات شخص
 ص يمف أتؿ الخبرة لكوف ذلؾ مف األمور التي    رتيالش ف أف تستجمي األمر با ستعانة با

إذا خالؼ ذلؾ  لي  لما كاف ذلؾ  وف الحكـ المطعوف   اي  ريلممحكمة أف تحؿ محؿ الخب
 ."بليعيوال ساد  ي ا ستد ؿ بما  بيمشوبا بالقصور  ي التسب كوفي

 ي األصؿ  رجعيالقضائي   ريالخب عدتيالخبرة الذي  ريتقر  ريدلقد استقر القضاء عم  أف تق
إل  خصائص الخبرة  رجعيرى محؿ الخبرة مف ج ة  ومف ج ة أخ ةيالمس لة ال ن عةيإل  طب

الشخصي  ي الجوانب المحدودة  ريعف رأي الخب ريإ  تعب قةين س ا والتي ما تي  ي الحق
 .1رتيتقد مؽب ا القاضي والتي تخضع لمط دتيالتي ق

  وما تو إ  إنساف   و معرض لمامط ةيما تو إ  شخص ذو ك اءة عمم ريماداـ أف الخب
 ؿيمف أي دل ليمعتقدت ورأ ستنبطيلذلؾ  ونل مف حؽ قاضي الموضوع أف  جةيوالخط   وكنت

داـ أف  ماالخبرة   ريبما جاء  ي تقر   خذيمف أف    منعليأي شيء  وجدي  و  ليإل قدـي
مع باقي األدلة  تحءـي ي العقؿ والمنطؽ  وما  ص يقاضي الموضوع قد بن  حكمل عم  ما 

 .القائمة  ي الدعوى محؿ النظر

الخبرة المطروحة أماـ  ري ي حالة تعدد تقار  :ةيالخبرة القضائ ريتقار  نيثالثا / المفاضمة ب
قاضي الموضوع  ونل  ي ممؿ تذت الحالة نجد أف القانوف قد من  لقاضي الموضوع حؽ 

مكان عف سوات ولكف  تخم يو  ةيالقض خدـيما   خذي  ولل أف ريتذت التقار  فيالم اضمة ب ةيوا 
 ايأو استبعدت كم ريحكمل تذا سواء أخذ بكؿ أو ببعض ما جاء  ي التقر  كوفيبشرط أف 
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الضامف  ديوالق ديتو الحاجز الوح ؿيوأحكاـ القانوف  ألف التعم ت ؽي حايصح بايمسببا تسب
المشرع  ي نص  ليوتذا حسب ما نص عم القاضي مف التصورات الشخصية  يحمي الذي

 .ةيمف ؽ إ ج ج  ي  قرت ا األول  والمان 379المادة 

ف كاف التسب :ةيالخبرة القضائ ريكشرط الستبعاد تقر  بيرابعا / مبدأ التسب خاص  بيحت  وا 
 تيأحكام ا  ال ؿيممح أع اتا المشرع قانونا مف تعم اتيلبعض الج ات  قط  محكمة الجنا

 بيا جابة بنعـ أو   عف األسئمة المطروحة دوف تسب  اي  تيالتصو  ةيعمم جةيتكوف نت
عم   عتمدوفي اتيونقص ممؿ تذت الضمانة قد تجعؿ قضاة محكمة الجنا  ـ يأعضائ ا لرأ

لمد اع الحؽ  ي التمسؾ بممؿ تذا الخرؽ  ودوف أف تتمكف  كوفيخبرة باطمة  دوف أف  ريتقر 
 .مف أف تمارس رقابت ا بشكؿ  عاؿ وجدي ايمالمحكمة الع

ف كاف المشرع لـ    بي ا مف عدـ تسبع يأما بالنسبة لج ات القضاء األخرى   وّن ا حت  وا 
 ستعمموفي   القضاة 1بي ي التسب ريوجود قصور كب مبتيأحكام ا إ  أف الواقع العممي 

أف  ليار قرار تمنع  إل  إصد ايالعم مةمصطمحات متناقضة وعامة  وتذا ما د ع بالمحك
 .ةيكا  ريأو غ ةينيقي ريتكوف األسباب غ

لمنقض القرار الذي اكت   بسرد نتائل  تعرضي: "مييلقد جاء  ي نص قرار ل ا ما 
مف القضاة"  وتنص  ي   ايإل شاريو إنما  ريالخب مبت اي   مةيالخبرة والحاؿ أف أركاف الجر 

 وف  ريالخب ريا العناصر المعتمدة  ي تقر نو يبيما داـ أف قضاة المجمس لـ : "قرار آخر ل ا أفّ 
" و ي بيمشوبا بالقصور  ي التسب عدي ةيإضا  ضاتيقرارتـ القاضي عم  الطاعف بد ع تعو 

 طةيمضادة شر  ةيأول  بخبرة طب ةيلار ة ا ت اـ أف تن ي خبرة طب: "قرار آخر ل ا تقر ب ّنل
 .أي غموض أو تناقض" ؿيتذا التعم شوبيوأف    ايا ك حيتعم قضاءتاأف تعمؿ 

مضمون ا أنل إذا كاف األصؿ أف لقاضي الموضوع  جةيإل  نت ريلنصؿ  ي األخ
 ي ا مبات لعناصر الدعوى محؿ البحث  ةيمي  وكذا قوتل التدلريالتقر  ريكامؿ السمطة  ي تقد

أبدا  عنييبن سل  إ  أف تذا    لي   صؿيأف  عيستطياألعم   ي كؿ ما  ريالخب تو أيضاو 
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  ألف ةيبناًء عم  معمومات وآراء شخص ايودحضل ن ائ الخبرة ريأنل بومكانل استبعاد تقر 
زالة الاموض عف  قةيول ا دورتا ال عاؿ  ي الكشؼ عف الحق ت ايل ا حج ةيالخبرة القضائ وا 
 .ةيلقضمحبسات ا

عم  أساس  كوفيخبرة ما  وف ذلؾ    ريبالتالي إذا ما أراد القاضي استبعاد تقر 
نما ةيمعمومات شخص  فييبناًء عم  رأي أتؿ الخبرة  إذ أف القانوف قد منحل حؽ تع كوفي  وا 

ة   يالماني ألن ا مس لة  ن رير الخبيحكمل عم  أساس تقر  بنييماف ومالث  وبالتالي  ريخب
 .العممي ريمحؿ الخب  ايحؿ  يالقاضي القانوني أف  عيستطي

لقضاة ا ستئناؼ أف  سيل: " ي إحدى قرارات ا القائمة ب ّنل ايقد قضت المحكمة العمل
 ي قضائ ـ أسباب ذلؾ"  نوايبيبحتة خح ا لرأي أتؿ الخبرة دوف أف  ةي ي أمور  ن  صمواي

  إذا ما 1منعا باتا عم  القضاة منعيأف نستش ل مف خحؿ تذا القرار تو أنل  مكفيوما 
مف تذا الجانب  لكون ا تخرج عف إطار  ناقش ايمس لة ذات طابع  ني أف   ـيعرضت عم

 ليبما جاء    خذواي  ولـ ريتخصص ـ. كما أّنل  ي حالة ما إذا استبعدوا ما جاء  ي التقر 
أخر  ريوذلؾ باستنادتـ إل  رأي خب ايمنطق بايكوف تسبيذلؾ  عم  أف  سببوايأف   ـيعم
ما  فياألوؿ  أو مف خحؿ الكشؼ عف التناقض الحاصؿ ب ريالخب ريالؼ ما جاء  ي تقر خي

 ستنديأدلة ا مبات األخرى المتوا رة  ي الدعوى  أي الم ـ أف    في  وبريالتقر  ليخمص إل
 .ةيالشخص و تليالعممي عم  أساس م ؿي ي دحضل لمدل

 .ر القضائييالفرع الثاني: عالقة القاضي الجنائي بالخب
قد  راتيمف أتواء ن سل  ومف أي ت م تليالقاضي ونزاتتل وحماح اظا عم  مكانة  

  بسبب ا ستعماؿ ال احش  ي عصرنا تذا لموسائؿ ديتقؼ عائقا أمامل  تخاذ الرأي السد
ار ألـز المشرع الجزائري القاضي بالت ني  ي إصد مة يالجر  ي ارتكاب  ةيوالتقن ةيالعمم
و الكشؼ عن ا  مف خحؿ  قةيلمولوج إل  الحق ساعدتي ؾيحكاـ  وكذا البحث لل عف شر األ
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خضاع ا إل  أساس ةيالوقائع بمن ج ؿيدراسة وتحم  ةيمحكومة النتائل  بشروط عمم اتيوا 
 .تعزز قناعة القاضي و كذا تدعـ اعتراضاتل ةيمنطق حتيعم  تحم ةيمبن

 ةيا مبات ةيالذي أصب  عضوا  عا  ومكمح لمعمم لقضائيا ريتذا المساعد تو الخب
وعدـ إتمالل أو تجاتمل  ألنل أصب  نقطة  ةيوالذي مف الضروري عم  القاضي إعطائل أتم

 . ةيتقن ةيعوامؿ عمم اتيانطحؽ لكؿ مسائؿ ا مبات الجنائي التي تحكـ قضا

ؽ ال امة التي بدون ا   يتو إجراء مف إجراءات التحق ريالخب فييباعتبار أف تع
البحتة التي تعترضل والتي  ةي  بش ف المسائؿ ال نديل  الرأي السدإ صؿيالقاضي أف  عيستطي
 .وعرض ا قةيعم  ضوئ ا كشؼ جوانب الحق مكفي

بن سل  إ  أنل  لي   صؿيأف  عيستطياألعم   ي كؿ ما  ريباعتبار القاضي تو الخب
 وذا   1 ماي تيوظ فياختصاصل    ناؾ  رؽ جوتري ب ريلمقاضي اختصاصل و لمخب بق ي

صدار حكـ  ي واقعة معاقب عم ليـ بال صؿ  ي النزاع المعروض عمقو يكاف القاضي    ايوا 
وأخذ  رتاياستاحؿ كا ة أدلة ا مبات الجنائي  ي الدعوى بعد تقد ؽيواصح إل  ذلؾ عف طر 

ف اقترب مف طب - ريبل   وف عمؿ الخب قتنعيما تو مناسب من ا واستبعاد ما لـ  عمؿ  عةيوا 
إ  أنل    - ليالشخصي بش ف الوقائع محؿ النظر والمحالة إل ليبرأ رايلل تقر  قدـيإذ القاضي 

ب ا القاضي   خذي ةيالقاضي    و عبارة عف استشارة  ن صدرتيإل  مرتبة الحكـ الذي  رق ي
 .ب ا قتنعيإذ لـ  ستبعدتاي ا و يإذا اطم ف إل

 فيوب نليالقضائي ب ريالقاضي الجنائي الخب فيعيبمجرد أف  ةيكما تنش  رابطة إجرائ 
ي ب داء عممل وتكممة الجانب ال ن ايممزما شخص ريالخب صب يالمختصة  و  ةيالج ة القضائ

ف اختم وا  ي الم اـ والوظ ريوبالتالي  القاضي والخب ةيمقضل صورة  افيبقي  إ  أن ما  ةيوا 
 واحدة.
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  وب ذا تكتمؿ ةي ي األمور ال ن  صؿي ريوالخب ةي ي األمور القانون  صؿي القاضي  
والقاضي  ائيالقض ريف الخبي  وبالتالي  وف العحقة الموجودة بقةيوتتض  الحق ةيصورة القض

 . قةي  ت دؼ إل  إظ ار الحقةيالجنائي تي عحقة تكامم

 ةي ي المسائؿ ال ن بحثيو  ناقشيأف  عيستطينقائص القاضي الذي    كمؿي ري الخب
م صح محمح لكؿ العقد  رايلل بش ف ذلؾ تقر  قدـيالقانوني   العممي  و  نليوذلؾ بحكـ تكو 

 ريالقاضي بدورت بعد أف م د لل الخب قـوي ي الدعوى  ل ملالتي واج  ا القاضي أمناء  ص
حكمل القانوني معتمدا  صدري   ريعم  أعماؿ الخب ةيأمامل  بوض اء الصباة القانون ؽيالطر 

القاضي وبمساعدة  توصؿي  وتكذا  ايالخبرة وكا ة األدلة األخرى التي تحصؿ عم ريعم  تقر 
 .1وضةالمعر  ةيإل  حؿ لاز القض ريالخب
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 خاتمة:
إف دراسة موضوعنا تذا وسائؿ ا مبات الجنائي كاف ال دؼ األساسي منل تو معر ة 
قيمة تذت الوسائؿ وحجيت ا ومدى ت ميرتا عم  وجداف القاضي  ي إصدار الحكـ بالبراءة أو 

 ا دانة.

يعتبر ا مبات  ي المادة الجنائية مف أتـ الركائز التي يقوـ عمي ا نظاـ العدالة الجنائية 
وتو مف المواضيع الشائكة التي يصعب التحكـ  ي ا خصوصا وأنل يطرح مجموعة مف 
ا شكاليات سواء عم  المستوى النظري أو العممي  والتي تتضارب  ي ش ن ا اآلراء ال ق ية 

ت والمواقؼ القضائية حول ا  يعتبر ا مبات والكشؼ عف الحقيقة مف أتـ وتختمؼ ا تجاتا
باتتماـ القاضي  وألف تحقيؽ تذت الااية يوجب  ي ا إقامة الدليؿ المسائؿ التي تحظ  ب تمية 

سنادتا إل   اعم ا  الحؽ بدوف إقامة الدليؿ عمي ا يعتبر تو  الكا ي عم  ارتكاب الجريمة وا 
 ي تذا العصر ش د تراجع لوسائؿ ا مبات الجنائي التقميدية  ي إمبات  العدـ سواء  غير أنل

 الجرائـ.

  مما أدى بذلؾ إل  تسخير واستاحؿ وسائؿ حديمة لجمبات مبنية عم  حجية عممية 
 ضح عف ذلؾ اختصارتا لموقت لمقياـ بالم مة  بذلؾ أصبحت أتـ مقارنة بالوسائؿ التقميدية 

  ي ا مبات.

التقميدية ك صؿ أوؿ أما  ي ال صؿ  بحمنا تذا إل  وسائؿ ا مبات الجنائيتطرقنا  ي 
الماني درسنا وسائؿ ا مبات الجنائي الحديمة وبا ستعانة بمجموعة مف المصادر والمراجع 

 توصمنا إل  النتائل اآلتية:

ق رار ا عتراؼ وسيمة مف وسائؿ ا مبات الجنائي التقميدية وتو عم  أنواع إقرار صري  وا 
قرار غير قضائي ولصحة ا عتراؼ   بد مف شروط نذكر  ضمني وكذلؾ إقرار قضائي وا 

أتم ا: أف يكوف صادرا مف المت ـ عم  ن سل  أف يكوف حرا اختياريا  وأف يكوف صادرا  ي 
 مجمس القضاء  وكذلؾ صريحا   يحتمؿ الت ويؿ ووليد إجراءات صحيحة.
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بحؽ شخص عم  غيرت  وتي أيضا أنواع: ش ادة  الش ادة تعرؼ ب ن ا إخبار مف الشاتد
مباشرة وسماعية وأيضا بالتسامع  والش ادة لكي تكوف صحيحة تي األخرى ل ا شروط: وجوب 

أن ا حمؼ اليميف القانونية قبؿ أداء الش ادة  األتمية المتطمبة ألداء الش ادة ومف حجية الش ادة 
 دليؿ قائـ بذاتل عم  مبدأ ا قتناع الشخصي.

لقرائف تي عممية استنباط واستنتاج واقعة مج ولة مف واقعة معمومة بطريقة يقتضي ا ا
وتي أنواع قرائف قضائية وقرائف قانونية والقرائف القانونية بدورتا تنقسـ  السائغال عؿ والمنطؽ 

إل  أنواع أيضا قرائف قانونية قاطعة وقرائف قانونية بسيطة  وكؿ من ا يتميز بخصائص تميزت 
 .النوع اآلخرعف 

البصمة الورامية تعتبر مف بيف الوسائؿ الحديمة وتعرؼ ب ن ا دليح قاطعا وحاسما عم  
المت ـ  ي مسرح الجريمة مت  تطابؽ الحمض النووي مع العينة التي تـ التقاط ا مف وجود 

مسرح الجريمة  والمشرع الجزائري لـ ي صؿ  ي حجية البصمة الورامية مما ين ي قطعيت ا 
 واعتبارتا دليح كباقي أدلة ا مبات تخضع لتقدير القاضي.

الطب الشرعي تو حمقة وصؿ بيف الطب والقانوف وتو أنواع: الطب الن سي الشرعي وعمـ 
السمـو الشرعي  ساتـ كميرا  ي معر ة حقائؽ الجرائـ وذلؾ مف خحؿ دور وتدخؿ الطبيب 

 رائـ الضرب والجرح  الجرائـ الجنسية(.الشرعي  ي تحديد طبيعة الجرائـ )جرائـ القتؿ  ج

تعتبر أحد األدلة التي توصؿ القاضي إل  دلة ا مبات الجنائي  أالخبرة القضائية دليؿ مف 
اكتشاؼ الحقيقة بحيث تي التي ترسـ لل معالـ ارتكاب الجريمة وتعيد تمميم ا ولو بعد مرور 

 ف.السني
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 قائمة المصادر والمراجع:
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   دار المعتز لمنشر.أحمد حميد النعيمي  أحكاـ الش ادة  ي ال قل والقانوف )دراسة مقارنة( .1
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ا مبات الجنائي  مذكرة لنيؿ ش ادة الماستر  ي القانوف شرقي منير  حجية القرائف  ي  .12
 .2016تخصص قانوف جنائي وعمـو جنائية  جامعة البويرة  سنة 

القتؿ  ي ظؿ القانوف الجزائري   شريؼ بمقاسـ  الطب الشرعي ودورتا  ي إمبات الجريمة .13
 .2013/2014مذكرة ن اية الدراسة لنيؿ ش ادة الماستر  جامعة مستاانـ  سنة 

عبد الجحؿ سعدي  دور الخبرة  ي ا مبات الجنائي  مذكرة مكممة لنيؿ ش ادة الماستر  .14
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