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 تسٌ هللا اىشحَاُ اىشحٌٍ

تذً  ٔ"ٗجاءٗا عيى قٍَظ

مزب قاه تو س٘ىد ىنٌ 

أّفسنٌ أٍشا فظثش جٍَو 

ٗهللا اىَسرعاُ عيى ٍا ذظفُ٘ 

"طذق هللا اىعظٌٍ س٘سج ٌ٘سف 

 18اٌَح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ميَح شنش ٗذقذٌش خاص

ال ٌسعًْ تعذ إّٖاء ٕزٓ األطشٗحح إال ٗاُ 

اىشامشٌِ ٗاثًْ عئٍ ثْاء  احَذ هللا حَذ

اىزامشٌِ حَذا مثٍشا طٍثا ٍثاسما فٍٔ عيى 

عظٌٍ ّعَرٔ ٗحسِ ذ٘فٍقٔ ىً أُ سذد خطاي ٗ 

  أعاًّْ عيى إّٖاء ٕزا اىعَو .  

تذاٌح أذقذً تجضٌو اىشنش ٗاالٍرْاُ 

ٗاىرقذٌش إىى ٍِ ٍذًّ تْظائحٔ اىقٍَح، 

ٗذ٘جٍٖاذٔ اىسذٌذج اىَثَشج ٍٗساّذذٔ 

اىعيٍَح ٗاّرقاداذٔ اىثْاءج ، اىرً أثشخ 

فً ٗض٘ح سؤٌرً إلذَاً اىعَو تٖزا اىثحث 

األسرار اىذمر٘س عَاسج ف٘صي تقث٘ىٔ اإلششاف 

ُٗ أي اعرشاع سغٌ مثشج عيى أطشٗحرً د

ًْ ىرذاسك اىزي ذاتع عَيً، ٗٗجٖ اّشغاالذٔ

 األخطاء ٗاىْقائض اىرً أغفيد عْٖا.

فئ ًٍْ أسَى ٗأّثو ٗأعظٌ سَاخ اىشنش 

 ٗاىعشفاُ

ٗاىشنش ٗاالٍرْاُ ٗاىرقذٌش ٍ٘ط٘ه 

األفاضو أعضاء ىجْح اىَْاقشح  ىألساذزج

ىرفضيٌٖ ٗقث٘ىٌٖ ٍْاقشح ٕزٓ األطشٗحح تنو 

سعح طذس ٗ عيى ذحَيٌٖ عْاء قشاءذٖا 

حاذٌٖ ٍٗالحظاذٌٖ ٗذظٌ٘ثٖا ٗإثشائٖا تاقرشا

اىقٍَح سغٌ مثشج أعثائٌٖ اىعيٍَح ٗمثشج 

 اّشغاالذٌٖ ٗذحَيٌٖ عْاء اىسفش.

 .فاسأه هللا أُ ٌجاصٌٌٖ عًْ أحسِ جضاء

 



 

 إٕذاء
اىيٌٖ ىل اىحَذ حرى ذشضى، ٗ ىل اىحَذ 

 سضٍد، ٗ ىل اىحَذ تعذ اىشضى. إرا

 ٍِ ماُ سثثا فً ّجاحً، أعظٌ إىى-

 . أًٍٗ  أتًشخظٍِ  أغيى إىى-

 عائيرً اىظغٍشج : إىى-

 ٗىجٍِ. أساٍحٗٗىذاي  اىعضٌض صٗجً-

 إىى إخ٘ذً ٗأخ٘اذً ٗجٍَع أطذقائً-

جاّثً ٍِ  إىىمو ٍِ ساعذًّ ٗٗقف  إىى-

 تعٍذ. أٗقشٌة 

 

 /شٖشصادشنشا ىيجٍَع
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 مقدمة

في كأىـ التحديات التي تكاجو الدكؿ كالمجتمعات  تعد الجريمة كالحد منيا إحدل المشكبلت الرئيسية  
كالقضاء عمييا نيائيا مطمب يستحيؿ تحقيقو، غير انو يمكف حصرىا  سعييا لتحقيؽ األمف كاالستقرار،

 .1في أضيؽ الحدكد ك الصكر مف خبلؿ كشفيا كالقبض عمى مرتكبييا

لمقضاء عمييا  ردعيةكمع بركز الظاىرة اإلجرامية كمشكمة عصرية، كاف البد مف كضع آليات   
كمعاقبة مرتكبييا، كمبلحقتيـ كتقديميـ لمعدالة بما جنت أيدييـ. فالعدالة الجنائية تعد ركنا أساسيا في 
أركاف األمف باعتبار أف الكصكؿ إلى الجاني يشكؿ الخطكة الميمة في مكافحة الجريمة. لذا تبرز ىنا 

ثباتيا  يجادأىمية التحقيؽ في كشؼ الجرائـ كا  ثبات القادرة عمى الكصكؿ إلى الحقيقة ميما طرؽ اإل كا 
 حاكؿ المجرمكف إخفائيا.

فيذه الكسائؿ  ،مف حيث درجة سمكىا كتقدمياالسائدة في الدكلة  باألكضاعالجنائي يرتبط  اإلثباتك 
سنادىا إلى  لمبشرية األكلىبدائية في العيكد  بدأت كتميزت بالبساطة كالكضكح ككاف يكفي الكتشافيا كا 

كظمت تتطكر بتطكرىا حتى 2،استخداـ كسائؿ اإلثبات التي تعتمد عمى اإلدراؾ الحسي المباشرمرتكبيا 
تجعؿ مف السيكلة الكشؼ عف الجريمة كالكقكؼ عمى  ،درجة رفيعة إلىكصمت بفضؿ التقدـ العممي 

قامةمرتكبييا   .ىـالدليؿ ضد كا 

فمقد كانت العدالة في المجتمعات البدائية تقكـ عمى فكرة االنتقاـ الفردم، ثـ بدأت المجتمعات في 
 3التطكر كالتحضر، حتى حمكؿ العصر القانكني كفيو بدأت تتحدد معالـ الجريمة. 

كاليدؼ منو بياف ، الجنائي إقامة الدليؿ عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى فاعؿ معيف باإلثباتكيقصد  
عف طريؽ استخداـ كسائؿ 4،مدل التطابؽ بيف النمكذج القانكني لمجريمة كبيف الكاقعة المعركضة 

 .التحقيؽ المنصكص عمييا قانكنا

 
                                                           

دالؿ كردة، الطب الشرعي كدكره في إثبات جرائـ العنؼ في التشريع الجزائرم، مجمة كمية القانكف كالمجتمع، المجمد  1
 .27، ص 2020، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف الجزائر،2،العدد 8
دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر مركؾ نصر الديف ،محاضرات في اإلثبات الجنائي، الجزء األكؿ ، 2

 .10ص  2003
عبد الحكـ فكدة ، سالـ حسيف الدميرم ، مكسكعة الطب الشرعي في االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ، الجزء األكؿ  3

 .13ص  2013، المكتب الدكلي لئلصدارات القانكنية، 2013طبعة 
، جامعة عبد  20الدليؿ االلكتركني الناشئ عف التفتيش الجنائي، مجمة الفقو كالقانكف، العدد  لعكاـر كىيبة،مشركعية 4

 .99ص  2014يكنيك  الرحماف ميرة، بجاية ،
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كمما ال شؾ فيو أف نظريو اإلثبات ىي األساس الذم تقـك عميو قكاعد اإلجراءات الجنائية منذ    
ىك النتيجة التي تتحقؽ ك .1حكـ فييا مف السمطة القضائيةحيف صدكر ال إلىلحظو كقكع الجريمة 

 ةالدليؿ الذم يستعيف بو القاضي الستخبلص حقيق إلىباستعماؿ كسائمو كطرقو المختمفة لمكصكؿ 
 الكقائع المعركضة عميو إلعماؿ حكـ القانكف عمييا.

حد كبير المستكييف الفكرم  إلىإنما تعكس  2كقكاعد اإلثبات في أم نظاـ مف األنظمة    
كالحضارم لممجتمع، فإذا كاف االتياـ بارتكاب جريمة يمكف أف يتعرض لو أم فرد كاف، فإف نظاـ 
اإلثبات الجنائي البد أف يككف مكازنا بيف احتراـ حقكؽ المتيـ كبيف حؽ المجتمع في العقاب. فبل ريب 

 3في حتمية ىذا التبلـز بيف القانكف كالمجتمع.

بفضؿ الطفرة العممية اليائمة في كسائؿ  ،كقكاعد اإلثبات قد طرأت عمييا تطكرات شاسعة   
كالتي تقكـ عمى نظريات كأصكؿ عممية دقيقة كاستطاعت بذلؾ أف تزكد القاضي الجنائي  ،اإلثبات

 إلىتنفي العبلقة بيف المتيـ كالجريمة. فاإلثبات العممي الحديث يستند  أك تثبتبأدلة قاطعة كحاسمة 
 معطيات عممية دقيقو باستخداـ الكسائؿ الحديثة، كباالعتماد عمى أسس كنظريات عممية.

                                                           
، دراسة مقارنة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف   سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ، فاضؿ زيداف محمد 1

 .92ص ، 2010األردف 

 
أنظمة اإلثبات ثبلثة  ،النكع األكؿ نظاـ األدلة القانكنية ، كفي ىذا النظاـ يقـك المشرع نفسو بتنظيـ القناعة كاليقيف ك  2

يمكنو أف يصؿ إلى قناعتو  طبقا لقكاعد قانكنية ينص عمييا في ىذا الشأف، كيترتب عمى ىذا النظاـ أف القاضي ال
، كاجتمعت تمؾ الشركط البلزمة لو .كالنكع الثاني، نظاـ األدلة المعنكية أك نظاـ بإثبات الكاقعة ، إال إذا تكفر ىذا الدليؿ

اإلثبات الحر، ك تقـك عميو مبدأ القناعة القضائية كبمقتضاه يباشر القضاء دكرا ايجابيا في كشؼ الحقيقة ،كعمى 
أكليما إطبلؽ حرية اإلثبات  القاضي أف يستمد قناعتو مف أم دليؿ يطمئف إليو، كيقـك ىذا النظاـ عمى ركيزتيف،

لمخصـك ،كثانييما القاضي الجنائي حر في اقتناعو، أما النكع الثالث فيك نظاـ اإلثبات المختمط ، كىك يقـك عمى 
المبلئمة بيف النظاميف السابقيف، حيث يحاكؿ التكفيؽ بيف يقيف القاضي كيقيف المشرع حيث يميز ىذا النظاـ بيف مراحؿ 

مرحمتي االتياـ كالتحقيؽ االبتدائي كمرحمة المحاكمة، كجعؿ المراحؿ األكلى يغمب عمييا الطابع الدعكل الجزائية 
التنقيبي، أما المرحمة األخيرة فيغمب عمييا الطابع االتيامي. مركؾ نصر الديف  محاضرات في اإلثبات الجنائي، 

، 2003لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  ، دار ىكمة2003النظرية العامة لئلثبات الجنائي ،الجزء األكؿ، طبعة 
. ك أيضا صالح يحي رزؽ سمطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات الحديثة ، دراسة مقارنة، بحث مقدـ 11ص 

، جامعة الدكؿ العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية  لنيؿ درجة الماجستير ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .2ص 2008

 مركز بحكث  85،العدد  22الياني محمد طايع رسبلف ، تقنية بصمة المخ مجمة الفكر الشرطي ، المجمد  3 
  . 88ص  2013الشرطة ، القيادة العامة لشرطة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ابريؿ   
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كمع ازدىار التكنكلكجيا الحديث كتطكرىا، حيث أصبحت الدكلة تسعى بكؿ إمكاناتيا في مجاؿ 
حباط ما يدبركنو مف االستعانة  ،مكافحة الجريمة بشتى األساليب كالطرؽ الممكنة لكشؼ الجناة كا 

يسعى المجرمكف إلى المجكء إلى كافة  ك في مقابؿ ذلؾ.خطط إجرامية، كي يسكد األمف كاالستقرار
ر ليـ سبؿ اإلفبلت مف العقاب عما اقترفكه مف جرائـ يسكت ،الكسائؿ التي تنأل ليـ عف قبضة العدالة

 .1ىدار لآلثار المرجكة مف سياسة التجريـ مما يترتب عنو إ

كقد أضحى الصراع المذككر مع بداية القرف العشريف يكتسي بعدا جديدا، نتيجة ليذه الثكرة  
كفي  العممية كالتكنكلكجيا اليائمة التي تركت بصماتيا في مجاؿ اإلثبات الجنائي ، كما سمحت لممجـر

ارتكاب اإلجرامية تسخير ثمار العمـ إلى ابعد الحدكد، كذلؾ عف طريؽ  وسبيؿ الكصكؿ ألغراض
مستخدميف بذلؾ أحدث األساليب كأفضؿ التقنيات بما ال يترؾ أثرا ،جرائميـ كارتفاع ثقافتيـ اإلجرامية 

فاستغؿ المجرمكف ىذا التطكر التكنكلكجي في التفنف في ارتكابيـ لجرائميـ كطمس  ألفعاليـ اإلجرامية،
 الميا كآثارىا حتى ال تطاليا عيكف التحقيؽ كذلؾ بيدؼ اإلفبلت مف المتابعة الجزائية.مع

 كر العممي الكقت الكثير، فبدا مفالجنائي مسايرة لمتط ثباتلئلكلـ يستغرؽ البحث عف آليات 
جنائية قائمة عمى أسس عممية كنظريات  إرساء سياسةعف طريؽ الضركرم كمسايرة ليذا التطكر 

كتكنكلكجيات عالية، باالستناد عمى كسائؿ كطرؽ إثبات حديثة تساىـ إلى حد كبير في كشؼ حديثة 
 الجرائـ الغامضة مف خبلؿ التحميؿ كالبرىاف.

كلعؿ تبلشي نظاـ األدلة الكبلسيكية التقميدية مف مسرح الجريمة كعدـ اعتراؼ الجناة بجرائميـ  
األدلة الحديثة، كأصبح  ىذهفي االعتماد عمى  كاف السبب،تعقد األساليب اإلجرامية  إلىإضافة 

كاالستعانة بيا في إجراءات التحقيؽ  ،لمجكء كؿ مف قاضي التحقيؽ كقاضي الحكـ ضركرة ممحة
 إلصدار أحكاـ قائمة عمى أسس عممية باقتناع قضائي مبني عمى أدلة يقينية قطعية.

الجنائي في ىذا المضمار فيي تحظى  مف بيف أىـ أدلة اإلثبات دليؿ الخبرة الطبية الشرعيةكيعد 
بمكانة سامية في مجاؿ اإلثبات حيث تتجمى أىميتيا في كشؼ خفايا كطبلسـ الجريمة معتمدة في ذلؾ 

 لقضاء،حيث تكمؿ عمؿ ا الدكر الياـ في المجاؿ القضائي  فكاف ليا ،عمى األساليب العممية الدقيقة
فالعمكـ الطبية قد فرضت نفسيا بما ال يدع مجاال لمشؾ لخدمة األمف كالعدالة كأضحى مف الضركرة 

الدكر الميـ في التأثير  ياكما كاف ل ،2داكاتيا في الكشؼ عف مسرح الجريمة أاالستفادة مف كسائميا ك 
ـ كتعدد طرؽ . فتبلزما مع تطكر الجرائة نتائج الخبرةعمى قناعة القاضي الشخصية نظرا لقطعي

                                                           
فتحي محمد أنكر عزت  ،ضكابط التدليؿ في األحكاـ الجنائية ، دراسة قانكنية كقضائية ، المجمد األكؿ ، دار الفكر  1

 .321، المنصكرة  ،ص  2010كالقانكف لمنشر كالتكزيع ، طبعة 
 . 60، ص 1997قدرم عبد الفتاح الشياكم، أدلة مسرح الجريمة، منشاة المعارؼ، مطبعة أطمس اإلسكندرية،  2
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معالميا كآثارىا فقد ازدادت  ؿ المجرميف في استخداـ الكسائؿ العممية في تنفيذىا كطمسحيارتكابيا ك 
 ، كارتفع شانيا في مجاؿ اإلثبات الجنائيأىمية االستعانة بالخبراء في كشؼ أبعاد كجكانب الجريمة

بدءا مف مسرح الجريمة الذم  فالطب الشرعي يعد مف أىـ العمكـ الجنائية التي تبحث عف الحقيقة
 يعتبر الشاىد الصامت عمييا إلى اآلثار المادية فيك جزء ال يتجزأ مف العممية القانكنية.

الجزائية مف متابعة كتحقيؽ إلى غاية صدكر الحكـ  لاألىمية عبر مراحؿ الدعك  ىذه تتسمسؿك 
 .1عف طريؽ البحث عف الحقيقة لتكجيو كمساعدة القاضي الجنائي  الجنائي

قاضي الجنائي بحكـ الكاقعة اإلجرامية ماضية في تفاصيميا كظركفيا دكر لمكمف المعمكـ أف 
. كلمكصكؿ إلى تفصيؿ كتحريؾ كتطبيؽ طرؽ اإلثبات عمى 2أك نفييا إيجابي في جمع كسائؿ إثباتيا

كىذا خدمة لمعدالة باالعتماد عمى نتائج عممية  ،القضائيىذه الكاقعة قد يمجأ في ذلؾ إلى الخبير 
 بغرض الكصكؿ إلى إظيار الحقيقة.

 كمف زاكية أخرل مبدأ ال،المعادلة الصعبة، فمف جية قطعية كعممية الدليؿ الطبي  ىذهكأماـ  
خضكع الدليؿ أال كىك  ،يمكف تجاىمو عند كصكؿ القضية بيف أيدم القضاة نظرا لشرعيتو كقانكنيتو

 .لمسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي لتشكيؿ قناعتو

 بنىالتي ت،في تقديره لؤلدلة لـ تمنح إاٌل مف أجؿ البحث عف الحقيقة  الجزائي فسمطة القاضي 
فإف الحقيقة  ىك ثمرة اإلجراءات الجنائيةئي، كلما كاف الحكـ الجنائي يا األدلة كيحمميا الحكـ الجناميع

الكاقعية ىي غاية الدعكل الجنائية، كلذلؾ كاف البد أف يتشكؿ قكاميا عمى النحك الذم يضمف تكافر 
كليس مف شؾ أف الحقيقة الكاقعية ال يمكف أف ،الظركؼ المكضكعية التي تساعد عمى إظيار الحقيقة 

نما ىي ثمرة مجيكد مضف كبحث شاؽ كمتابعة فكريةتنكشؼ مف  نما ال يمكف 3تمقاء نفسيا كا  ، كا 
بؿ يمـز استخداـ الكسائؿ المشركعة التي تكفؿ احتراـ حقكؽ  البحث عف الحقيقة أك كشفيا بأم طريؽ،

كحريتو مف خبلؿ المحاكمة المنصفة. كانطبلقا مف ىذا يبدك لنا دكر القاضي الجنائي في  اإلنساف
القانكني  ياالمشركعة كطابع ياكلكي يتـ إدراؾ الحقيقة بمسكغات،ارستو سمطتو لمكصكؿ إلى الحقيقة مم

بإدراكيا، كىذا لكجكد التبلـز الذم ال يمكننا  فبل بد أف يتـ طبقا لقكاعد قانكنية تحدد السمطة المختصة

                                                           
1
Dédier ligeais, isabelle comparto ,l expertise médicale judiciaire au cœur de la 

bienveillance,  revue journal du droit de la sante, et de l assurances maladie, université de 

paris  2018/4n21 p 55. 
، 4الجنائي، مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية كالسياسية المجمدشيماء زكي محمد، دكر الطبيب الشرعي في التحقيؽ  2

 .201، ص2015، الجزء األكؿ، جامعة بابؿ كمية القانكف، العراؽ، 14العدد 
فارس مناحي سعكد المطيرم، النظرية العامة لمسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي، دراسة مقارنة ،أطركحة مقدمة لنيؿ  3

 .5ص  2013القانكف الجنائي، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف الجنائي، جامعة القاىرة، درجة الدكتكراه في 
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 قدكسائؿ إلظيار الحقيقة، باعتبارىا  إغفالو بيف القاضي كاألدلة في خضـ عممية اإلثبات، فاألدلة 
نما يق الجزائي  ضي استخبلصيا مف طرؼ القاضيتتككف كاضحة في دالالتيا كقد ال تككف كذلؾ، كا 

إثباتا أك  اإلجراميةالخبرة الفنية لبمكغ حقيقة الكاقعة  بأىؿاالستعانة   األحيافالذم يضطر في كثير مف 
تقارير الخبراء المبنية عمى تقنيات عممية دقيقة عنو معادلة صعبة فمف جية أ ىذا الكضع تنش نفيا،

 .كمف جية أخرل خضكع ىذه التقارير لتقدير القاضي

في تقدير أدلة  لمقاضي الجنائي السمطة التقديرية المعادلة التي تجمع بيف مبدأ ىذهكانطبلقا مف    
حيث كانت السبب المباشر  ،دليؿ الخبرة الطبية  كدقة  كعممية األدلة الفنية كال سيما  ،النفي كاإلثبات 

الخبرة الطبية الشرعية  ة"حجي كاآلتي: عنكانياكبناء عميو اخترنا أف يككف الختيار مكضكع األطركحة 
قد استمد مكضكع البحث أىميتو مف جانبيف أساسييف أكليما سمطة القاضي لك  أماـ القاضي الجنائي".

الطبي ككنو يرتكز عمى مبدأ يمثؿ مركز الثقؿ في نظرية اإلثبات الجنائي أال الجنائي في تقديره لمدليؿ 
كفي الجانب اآلخر الدكر الياـ الذم يقـك بو الخبير في  كىك مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي،

كشؼ الغمكض الذم يكتشؼ العديد مف الجرائـ. فالطب الشرعي يعد مف المكاضيع اليامة في اإلثبات 
ائي يتجمى في نكاحو عٌدة سكاء في تحديد الفعؿ اإلجرامي بأركانو أك الكشؼ عف مرتكبي الجريمة الجن

ثبات الجريمة بكسائؿ عممية بحتة  حيث يزكد الجيات المختصة باإلجابات التي تعترييـ أثناء ،كا 
ا ازدادت اصطداميـ بمسائؿ فنية ال يمكف ليـ البحث فييا دكف المجكء إلى خبرة الطبيب الشرعي. لذ

أىمية تقارير الخبراء في كشؼ غمكض الكثير مف الجرائـ خاصة مع تطكر ارتكاب الجريمة. 
ثبات الكاقعة  فأصبحت تمعب الدكر الميـ في إثبات الجرائـ بشكؿ عاـ ككشؼ األدلة كتحديد قيمتيا كا 

كالمعممية المخبرية  العممية مف جٌراء استخبلص الدليؿ المادم ليذه الكاقعة باستعماؿ الكسائؿ العممية
 كتتضح جعؿ مف الخبرة تتميز عف باقي كسائؿ اإلثبات األخرل. ماا ىذبطريقة كآليات تحميمية دقيقة. 

يد الجزاء الجنائي كفقا لشخصية المتيـ فر األىمية كفقا لمسياسة الجنائية الحديثة التي تيدؼ إلى ت ىذه
قامة الدليؿ ليس نما مف أجؿ ،كتسميط العقاب عميو  إلى المتيـ فقط بيدؼ إثبات الجريمة كنسبتيا كا  كا 

 1تحديد خطكرة الجاني اإلجرامية ضمف تحميؿ شخصيتو.

كتفاقميا كاعتماد الكسائؿ  األىمية نظرا لتطكر العمكـ كتعقد إشكاالت الحياة ىذهكما تزداد    
و لكشؼ الحقيقة مما أضحى القاضي يكاجو صعكبات كعقبات في أداء رسالت ،العممية في حياة األفراد

نظرا ألف مثؿ ىذه المسائؿ الفنية تستمـز  ،القضائيمساعد لو أال كىك الخبير  إلىدكف المجكء 
تخصصا كخبرة، لذا كاف مف الضركرم أف تكاكب أجيزة العدالة ىذا التطكر كىذه الحركة العممية 

الكسائؿ العممية كأدكات التطكر الحضارم المستحدثة بالكشؼ السريع كالفعاؿ عف حقيقة  ىذهباستخداـ 
ه األىمية جاءت أسباب اختيار المكضكع كىذا في محاكلة مني إلقاء يذفنظرا ل ،األفعاؿ المرتكبة

                                                           
 .5فارس مناحي سعكد المطيرم، المرجع السابؽ، ص  1
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 الضكء عمى مدل سمطة القاضي الجنائي في تقديره لدليؿ الخبرة الطبية الشرعية كفؽ منظكر قانكني
 نظرية متكاممة ليذه السمطة عمى الصعيديف التشريعي كالقضائي. ناءلب ،محض كقضائي عممي

كتعكد أسباب اختيارم لممكضكع محؿ الدراسة إلى الضركرة الممحة الستعماؿ الكسائؿ العممية  
 لمخبرة الطبية الدكر البارز ك لئلثبات بيدؼ الفصؿ في ارتكاب الجرائـ الغامضة كفؾ خيكطيا، ىذا

 كاف لزاما عمى القاضي المجكء إلييا إذا ما اعترتو مسألة مف المسائؿ الفنية.لذا  الجرائـ  ىذهفي إثبات 

كما تمثؿ ىذه الدراسة مف ناحية أخرل محاكلة مني لتدعيـ المكتبة بمرجع متكاضع في مجاؿ  
ار الكثير مف الكتب خصكصا إذا تعمؽ األمر بالخبرة الطبية كىذا لعدـ تكافر أك افتق ،البحث العممي

ف كجدت فيي تشريعات مقارنة كالمصرم كالمغربي. كلك  المتخصصة في مجاؿ الطب الشرعي كا 
فقد حاكلت مف خبلؿ دراستي  الدليؿ الطبي الشرعي فيي جٌد نادرة لذا كجدت دراسات سابقة لحجية

 ائي رغـ صعكبة ذلؾ.ىذه اإللماـ بجميع ما يتعمؽ بالدليؿ الطبي الشرعي كحجيتو أماـ القاضي الجن

مما ال شؾ فيو أف أم بحث ميما كاف نكعو البد أف ترسـ لو أىداؼ يسعى الباحث إلى تحقيقيا ك 
حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى أحد المكضكعات الميمة في قكاعد اإلثبات الجنائي 

كىك حجية الخبرة الطبية  ،ككشؼ الجريمة كتحقيؽ العدالة الجنائية،بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة 
الشرعية. حيث حاكلنا قدر المستطاع اإللماـ بجميع جكانب المكضكع مف الناحية التشريعية القانكنية 

كاستجبلء أحكاـ الخبرة الطبية الشرعية كدليؿ إثبات في المكاد الجنائية كاستظيار قيمتيا  كالقضائية،
القيمة لمخبرة الطبية  ىذهىذا بغرض الكشؼ عف مدل ك  ككذا استقراء دكر القضاء في شانيا ،القانكنية

كصكال إلى جية  ،الشرعية بالنظر إلى الدكر البارز الذم تمعبو عمى مستكل جيات المتابعة كالتحقيؽ
 الحكـ.

تدعيـ كجية نظرنا مف خبلؿ تحميؿ كاستقراء مختمؼ النصكص  أيضا بحثي يستيدؼكما  
مف دكف أف نيمؿ البحث كالتمحيص في مختمؼ  ،ت األخرلالقانكنية بمنيجية مقارنة مع التشريعا

كفي التشريع الجزائرم  ،االجتيادات القضائية المؤيدة لحجية الخبرة الطبية أماـ القاضي الجنائي عمكما
ا. كذلؾ مف بيف األىداؼ المسطرة في بحثنا ىذا ىك الكصكؿ في نياية البحث إلى إيجاد حؿ  خصكصن

ف لـ نستطع  السمطة التقديريةية الخبرة الطبية كمبدأ لممعادلة المطركحة بيف حج لمقاضي الجنائي، كا 
 كحؿ معقكؿ لممعادلة ،المقنعةحميا فعمى األقؿ إيجاد معامؿ لممكازنة بيف طرفييا لمكصكؿ إلى النتيجة 

 حتى ال تبقى مجيكلة بعبلمة استفياـ.

تحكؿ دكف تحقيؽ ىدفو بيسر  اتكىذا البحث كغيره مف البحكث كاجيتنا في إعداده عراقيؿ كصعكب
كأٌما عف الصعكبات التي كاجيتني عند إجراء ىذا البحث  ،الصعكبات مف بحث آلخر ىذه كتختمؼ

المكتبات  أكفيي كثيرة لعؿ أىميا نقص في المادة العممية المتخصصة، سكاء عمى مستكل كميتنا 
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ف كجدت فيي الكطنية، خاصة فيما يتعمؽ بالمراجع المتعمقة بمكضكع الطب  الشرعي فيي جٌد نادرة، كا 
إضافة إلى الصعكبة في جمع مختمؼ اآلراء  ،تتعمؽ بكتب مقارنة كالمصرم أك الفرنسي أك المغربي

الفقيية كاالجتيادات القضائية المتعمقة بحجية الخبرة الطبية الشرعية. كعمكما قد نمخص صعكبات 
 فيو.البحث في حداثة المكضكع كشحة المراجع المتخصصة 

كمف خبلؿ كؿ ما قيؿ فيعتبر مكضكع الخبرة الطبية الشرعية بصفة عامة كحجيتيا بصفة خاٌصة 
كأجبرتو عمى ضركرة التأني  ،مف المكاضيع التي فرضت عبئا عمى القاضي  ،أماـ القاضي الجنائي
دالة كىذا ليتكج في آخر المطاؼ باستصدار حكـ عنكانا لمحقيقة كمحققا لمع ،في إصداره ألحكامو

خضاع قناعتو الكجدانية ،الجنائية المرجكة  كىذا مف خبلؿ تحميؿ كقائع الجريمة بمنيجية كمكضكعية كا 
كمؤسس عمى براىيف كتحميبلت يقينية تعزز ،مبني عمى أسس منطقية عممية  ،إلى تحميؿ ذىني

 اقتناعو.

الجنائي انطبلقا مف الخبرة الطبية الشرعية في مجاؿ اإلثبات  ةكنظرا لخصكصية مكضكع حجي 
خاصيتيا المميزة ليا عف باقي أدلة اإلثبات الكبلسيكية المعركفة، كبناء عميو ارتأينا أف نطرح إشكالية 

 البحث األساسية كالتالي:

كمبدأ خضكع أدّلة  ،األدلة الطبية الشرعيةكقطعية العممية  دقةالإلى أم مدل يمكف المكازنة بيف  
 ئي ؟زالمقاضي الجاإلثبات لمسمطة التقديرية 

 نكجزىا فيما يمي: كتتفرع عف ىذه اإلشكالية بعض اإلشكاليات الفرعية   

 عبر مراحؿ الدعكل الجزائية ؟القيمة القانكنية لمخبرة الطبية الشرعية  -
 اإلطار القانكني لعمؿ الطبيب الشرعي مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية؟ -
 في مجاؿ التحقيؽكآلية مف آليات التحقيؽ  مدل استثمار دليؿ الخبرة الطبية الشرعية  -

 الجنائي ؟ 

 ثباتية ؟مكقع الخبرة الطبية الشرعية مف أدلة اإلثبات الجنائية مف حيث القيمة اال -
 ىك النصيب الذم تحظى بو الخبرة الطبية الشرعية في مجاؿ اإلثبات الجنائي ؟ ما -
 ير الخبرة كحاالتيا؟ر الطعف في تقما ىي إجراءات  -

جابة عمى اإلشكالية المطركحة كتقتضي اإلحاطة بكؿ جكانب ىذا المكضكع تماشيا  كاألىداؼ  كا 
التعامؿ مع عٌدة مناىج بطريقة متكاممة كمتناسقة، فمف أجؿ اإللماـ بمحاكر الدراسة كفي  ،المسطرة

اعتمدنا في ذلؾ عمى المنيج التاريخي حيث ،إطار دراسة المرجعية التاريخية لمكضكع الطب الشرعي 
 كظفناه عند دراسة الخمفية التاريخية لممكضكع.
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النصكص  كتفسير مختمؼ كما اعتمدنا كذلؾ عمى المنيج التحميمي مف خبلؿ دراسة كتحميؿ
ككذا  ،سكاء في التشريع الداخمي أك التشريعات المقارنةكالتنظيمية المؤطرة ليذا المكضكع،  التشريعية

إلى جانب  ،مختمؼ االتجاىات الفقيية باإلضافة إلى تحميؿ االجتيادات القضائية كالتعميؽ عمييا 
 المنيج الكصفي بغية الكقكؼ عمى بعض المفاىيـ التي تحتاج إلى تكضيح لمدلكليا.

بعض  تأصيؿقصد   ،في مكاطف كثيرة المنيج المقارف عند الحاجة فضبل عف ضركرة اعتماد
األجنبية ،السيما التشريع الفرنسي كالمصرم في مختمؼ التشريعات  وحث كتحديد خمفياتالب أجزاء

بغية الكصكؿ لتحقيؽ النتائج العممية المرجكة مف  كمقارنتيا بما كرد في التشريع الجزائرم مف أحكاـ ،
 ىذه الدراسة مف خبلؿ إبراز أكجو االختبلؼ كالتشابو كمف ثمة الخمكص إلى نتائج محددة.

المنيج العممي عند تطرقنا لتعريؼ الطب الشرعي  إتباعكما أممت عمينا طبيعة دراسة المكضكع  
 .حكتخصصاتو كالتطرؽ إلى مكضكع التشري

 فحاكلنا بقدر المستطاع الربط بيف القكاعد القانكنية كالتشريعية بصفة تحميمية استقرائية كتطبيقاتيا
أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف النٌص كسبؿ تطبيقو، لنخرج في  كىذا لنظير التكافؽ أك،القضائية  العممية

 نياية البحث بنتائج دقيقة.

كاإللماـ بكؿ جكانب المكضكع كاإلحاطة ،كمحاكلة منا إلرساء نظرية متكاممة حكؿ مكضكع البحث 
كحرصا منا عمى إيجاد تكازف مكضكعي كمنيجي لمكضكع  ،الشاممة بجميع مكضكعاتو العامة كالجزئية

 لنضمف عدـ الخركج عف نطاقو كالتقيد بإشكالية البحث المطركحة ،لبحث كحصره في إطاره الحقيقيا
ارتأينا عرض جكانب ىذا المكضكع بمراعاة  ،عنيا كاإلجابة إشكاالتمعالجة ما يثيره المكضكع مف ك ل

 الباب األكؿي حيث سنعالج  ف،تقسيما ثنائيا بتقسيـ البحث الجانب المنيجي كالجانب المكضكعي
الخبرة الطبية  عف الفصؿ األكؿنتحدث في  ،كالدليؿ المادم كذلؾ في فصميف الشرعية ةالخبرة الطبي

الخبرة الطبية الشرعية في حيف أف الفصؿ الثاني كاف عنكانو   ،الشرعية كعبلقتيا بالنظاـ القضائي
الشرعي كدليؿ إثبات أماـ  بالطتقرير لدراسة  فيجرم الحديث عنوأما الباب الثاني  .كمسرح الجريمة
أىمية الخبرة الطبية الشرعية في اإلثبات الفصؿ األكؿ منو إلى  عبر التطرؽ في  ،القاضي الجنائي

حجية الخبرة الطبية الشرعية عبر  في حيف ستنصب الدراسة في الفصؿ الثاني منو عمى ،الجنائي
 مراحؿ الدعكل الجزائية.

متضمنة جممة مف النتائج المتكصؿ إلييا، ككذا  ىذا البحث كنتكجو بخاتمة، كفي األخير سننيي
 بعض االقتراحات كالتي قد تساىـ في إثراء مكضكع البحث.
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مادمالدليؿ ك الالباب األكؿ: الخبرة الطبية الشرعية   

تطكر كسائؿ التحقيؽ  إلىبالضركرة  أدل،اإلنساف بإيذاءتطكر الجريمة كتطكر الكسائؿ المتسببة  إف
ككاف لمطب الشرعي المكانة  .كذلؾ باالعتماد عمى مختمؼ الكسائؿ العممية التي تكشؼ عنيا ،فييا

في كثير مف القضايا الجنائية التي ال يستطيع فييا القاضي  إليويمجا  حيث،اليامة في ىذا المجاؿ
لزاكية الطبيب الشرعي فالتقرير الطبي الشرعي يمثؿ حجر ا رأمبعد اخذ  إال،أحكامو إصدارالجنائي 

 في التحقيقات القضائية .

الخبرة الطبية تمعب دكرا أساسيا في مضمار اإلثبات الجنائي حيث فرضت نفسيا عمى في مجاؿ ك 
 1.معا كاإلثباتالتحقيؽ 

تعمؽ  إذافيي تعتبر مف الكسائؿ التحقيقية التي يطمبيا القاضي لمساعدتو عمى الفصؿ في الدعكل   
 . 2الزمة لمفصؿ في الدعكلبأمكر عممية كفنية  األمر

 ك ىك  ،3مسرح الجريمة الرقعة المكانية التي حدثت فكقيا الكاقعة اإلجرامية بكافة جزيئياتياك يعد 
لمكشؼ  المادية المتكاجدة ىناؾ اآلثاربكاسطة استغبلؿ ،البساط الذم يفعؿ فيو الطب الشرعي دكره 

عطاء الكصؼ القانكني الدقيؽ ليا انطبلقا مف أدلة عممية  يافي تكييفىذا ما يساىـ  ،عف الجريمة كا 
 دقيقة .

إال أف أبشع كجكىيا تتجمى في تمؾ الجرائـ التي تستيدؼ النفس  ،كمع تعدد أنكاع الجريمة كصكرىا
 ،دعت الحاجة إلى كجكد تقنيات تساعد في الكشؼ عف خبايا الجريمة كمعرفة مرتكبييا ،البشرية

خصكصا إذا خمؼ الجاني أثار جريمتو بمسرح الجريمة التي تعد الشاىد الصامت إلثبات ارتكابو إياىا 
الدكر الفعاؿ لمطب الشرعي عف طريؽ  حيث يتجمى،الحيكية أك غير الحيكية  سكاءمف خبلؿ مخمفاتو 

لعمكـ الطبية فكاف لتطبيؽ ىذه ا ،يتعمؽ بيا في سبيؿ إظيار الحقيقة فحص ىذه األدلة كفحص كؿ ما
ىك احد السبؿ الميمة في كشؼ خبايا كالغاز الجرائـ الجنائية لمحاصرة الجريمة كالتضييؽ عمييا ككذا 

 الخبرة الطبية الشرعية إلىبالتطرؽ أكال  كبناء عمى ذلؾ فاف دراستنا ليذا الباب ستككف .لخدمة العدالة

                                                           
 .322فتحي محمد أنكر عزت، المرجع السابؽ، ص  1
صعب ناجي عبكد ،عمار حسيف عمي، الخبرة كدكرىا في الدعكل اإلدارية ، مجمة العمـك القانكنية كمية القانكف، العدد  2

 .162، ص 2019الخاص السادس، )بحكث التدريسييف مع طمبة الدراسات(، جامعة بغداد العراؽ، 
األكلى، المركز القكمي لئلصداراتعبلء الديف مرسي، األدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر، الطبعة   3 

. 13ص  2014القانكنية، القاىرة   
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مسرح الجريمة الخبرة الطبية الشرعية ك ثـ نتطرؽ إلى  ،األكؿ في الفصؿكعبلقتيا بالنظاـ القضائي 
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 الطبية الشرعية كعالقتيا بالنظاـ القضائي األكؿ: الخبرة الفصؿ

عمى جميع المياديف بحيث انعكس  ايجابيالقد كاف لمتقدـ العممي الذم أسفرت عنو النيضة العممية أثرا 
نتيجة كاإلثبات الجنائي بكجو خاص ،عمى جميع فركع المعرفة بما فييا العمكـ الجنائية بكجو عاـ 
 لظيكر مجمكعة مف العمـك الجنائية المساعدة كالطب الشرعي .

المجـر في مكاف  التي يخمفيا ،المادية باآلثاركقد أدل ىذا التقدـ العممي باىتماـ الباحثيف الجنائييف 
 .الستخبلص معمكمات تفيد في كشؼ غمكض الجرائـ  مجاالارتكاب الجريمة باعتبارىا تشكؿ 

القائمة عمى استثمار األساليب كالكسائؿ التي أسفر عنيا التقدـ العممي كفي ظؿ الجريمة المعاصرة 
كمعرفتو كال يمكنو تجاىميا كالتكنكلكجي ، فإنو غالبا ما تعترض القاضي مسائؿ تخرج عف نظاـ دراستو 

نظرا ألىميتيا في الكشؼ عف طمب القاضي الحقيقة ، األمر الذم يستكجب منو إخضاعيا لمخبرة فيي 
 استشارة فنية مف أشخاص مؤىميف يستعيف بيـ في تقدير المسائؿ ذات الطابع الفني .

صبغة فنية أك تقنية ال  عترضتو مسألة ذاتاعف مكقؼ القضاء إذا كمف  ىذا المنطمؽ أثير التساؤؿ 
شيده المجتمع المعاصر مف تقدـ عممي كتكنكلكجي في شتى ييمكف اإلحاطة  بيا خاصة في ظؿ ما 

 المجاالت .

أف يككف ذا فإذا كاف ال يشترط عمى القاضي اإللماـ بتفاصيؿ كؿ العمكـ كالفنكف ، فإنو مف كاجبو 
كأماـ ىذا الكضع ال يستطيع القاضي تجاكز ذلؾ إطبلع كاسع بحيث يتمكف مف كزف األمكر بمكازينيا 

 فيجب عميو التصدم ليذه المسألة ، كذلؾ عف طريؽ االستعانة بأىؿ االختصاص كالخبرة كالدراسة .

بالمسائؿ الفنية التي يتكقؼ  اإللماـفمقد نظـ المشرع الخبرة لتحقيؽ غاية مساعدة الجيات القضائية في 
فالخبرة الطبية الشرعية ليا دكر ميـ  ،القناعة لمفصؿ في المنازعات إلىعمييا تككيف العقيدة كالكصكؿ 

 1. في المجاؿ القضائي كعممي

لذا سنعالج في ىذا الفصؿ الطبيعة القانكنية لمخبرة الطبية الشرعية ) المبحث األكؿ (، أما )المبحث 
 الثاني( فسنخصصو لدراسة النطاؽ القانكني لمخبرة الطبية الشرعية .

 

 

                                                           
محمد عبد السبلـ عمر ، عمي احمد الميداكم ، خصكصية مسؤكلية الخبير القضائي في ظؿ التشريع اإلماراتي،  1

، كمية القانكف جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة،  2، العدد  17مجمة جامعة الشارقة لمعمـك القانكنية  ، المجمد 
 .408ص  2020ديسمبر 
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 الطبيعة القانكنية لمخبرة الطبية الشرعية :بحث األكؿالم

يندرج الطب الشرعي ضمف أىـ العمـك الجنائية التي تبحث عف الحقيقة بدءا مف مسرح الجريمة كالذم  
، بحيث يعتبر جزءا ال يتجزأ مف العممية القانكنية فمقد يعتبر الشاىد الصامت عمييا إلى اآلثار المادية 

معظـ القضايا التي يصعب الكشؼ عنيا تقيد ضد مجيكؿ ، لصعكبة كشؼ حقائقيا ، كالتكصؿ  تكان
إلى مرتكبييا ، غير أنو بتطكر العمكـ كالتكنكلكجيا ظيرت عدة تخصصات كفركع عممية ساىمت لحد 
 ما في اكتشاؼ الجرائـ كمعرفة الحقائؽ العممية عنيا كذلؾ باستخداـ العمـ كتطكراتو في الكشؼ عف

الطب الشرعي ، الجريمة كظركؼ ارتكابيا كالتكصؿ إلى مرتكبييا . كمف بيف ىذه  التخصصات 
فأصبح باإلمكاف اكتشاؼ الدليؿ المادم كالتنقيب عنو بدقة متناىية ، كمف ىنا نسعى مف خبلؿ 

ة  شخصي سكاءدراستنا ليذا الفصؿ لتبياف كؿ الجكانب المكضكعية المتعمقة بالخبرة الطبية الشرعية 
 أك مكضكعية .،ية نمكانية أك زم

مدخؿ إلى عمـ الطب الشرعي مف تعريؼ لو كتطكره سنتطرؽ لماىية الخبرة الطبية الشرعية ككمنو 
كما ارتأينا في دراستنا ىذه كحتى نمـ بجميع الجكانب المكضكعية لمخبرة ( ،  األكؿمطمب الالتاريخي ) 

 الخبرة الطبية الشرعية .الطبية الشرعية أف نبيف خصائص كمميزات 

مف ىذا المبحث تحت عنكاف خصائص الخبرة الطبية الشرعية  ( كىذا ما سنبينو في ) المطمب الثاني
 .اإلثبات الجنائية المشابية كتمييزىا عف طرؽ 

 الطب الشرعيك تطكر المطمب األكؿ : ماىية 

لقد أدل التطكر العممي إلى تطكر العبلقة بيف الطب كالتشريعات الجنائية كنتج عف ىذا التطكر    
فمع ىذا التطكر في الجريمة كتعدد  ،تقؿ أطمؽ عميو مسمى الطب الشرعي ظيكر اختصاص طبي مس

جرميف فقد تطكرت معو كذلؾ سبؿ التحقيؽ كسبؿ مبلحقة الم ،الكسائؿ المستخدمة في إيذاء اإلنساف 
كالبحث فييا كىك ما حفز العديد مف المختصيف كمنيـ األطباء إلى بعث البحث العممي كتكجيو إلى 

.كذلؾ العديد مف العمكـ كاالختصاصات الطبية التي تساعد في مكافحة الجريمة بمحاكمة مرتكبييا 
ضركرة  فرض ىذا التطكر العممي اليائؿ ضركرة االعتراؼ بسائر ىذه االختصاصات ، كما فرض

إثراء كؿ منيما لؤلخرل تمبية لبلحتياجات المتزايدة المطمكبة مف المختصيف كمف جؿ ىذه 
إلى ير الطب الشرعي كدليؿ عممي يستفاد منو القضاء كالحكـ في سبيؿ الكصكؿ ظاالختصاصات 
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فالطبيب الشرعي يقدـ خبرتو في مجاؿ الكشؼ ككصؼ  المجـر كظركؼ كمبلبسات ارتكابو لجريمتو ،
 1اإلصابات كسببيا ككقت حدكثيا.

فرع في )الككمدخؿ ليذا البحث : التعريؼ بعمـ الطب الشرعي  سنحاكؿكتأسيسا عمى ما سبؽ ذكره 
) تبياف التطكرات التاريخية لمطب الشرعي سكاء في العصكر الحديثة أك القديمة ثانيككفرع  (أكؿ
 (.ك القانكف الكضعي كالفقو القانكني الشريعة اإلسبلمية فيذلؾ كك 

 طب الشرعيال مفيـك  كؿ :فرع األ ال

الـ الجريمة إذ أنو غالبا ما يككف ىك الكسيمة الفعالة لمكشؼ عف علمطب الشرعي أىمية كبيرة في      
يعد أحد كعمميا فيك  ،بعدما يعجز التحقيؽ عف الكشؼ عف مبلبساتيا كالكصكؿ إلى مرتكبييا ،الجرائـ

كالتعرؼ عمى الحقائؽ كجمع  ،إلى كشؼ غمكض الجريمةالطرؽ العممية التي تقكد الجيات القضائية 
، كنظرا لياتو األىمية يجدر بنا أكال  2األدلة التي تساعد عمى كشؼ مرتكبي الجرائـ كتقديميـ لممحاكمة

 تعريؼ الطب الشرعي إلزالة كؿ ما يشكبو مف غمكض كما يدكر حكلو مف شبيات .

كمف الناحية  ،) ثانيا(ككذا في الشريعة اإلسبلمية)ثالثا(أك اصطبلحا ،(أكال) كىذا سكاء في المغة 
 القانكنية كالفقيية)رابعا(.

 الشرعيمطب غكم لمال تعريؼالأكال : 

شركط معينة كضعتيا كاعتنت بيا  إلىفيي تحتاج  ،زاكلتيا مف قبؿ الجميعم ال يمكف الطبمينة 
عف  فأما ،ككممة الطب الشرعي تتككف مف شقيف ،التشريعات المختمفة كسنت ليا قكانيف خاصة

حيث يقاؿ ،كالمفعكؿ مطبكب ،طبيب  أكطب يطب فيك طاب  فيقاؿمصطمح الطب فمو معاني كثيرة 
 ،داكاه كعالجو أمكطب المريض  ،ترفؽ كتمطؼ بو أمكطب بو ،3طب فبلف بمعنى مير كحذؽ

أما عف لفظ شرعي فيك اسـ مفرد منسكب إلى الفعؿ .كطببت في صنعتي أم ترفؽ كتأنى كتمطؼ 
أم  أك ىك ما شرعو اهلل تعالى لعباده  4،أم مكافؽ لمشريعة كالقانكف كمعترؼ بو شرعا كقانكنا  ،شرع

شرع لكـ مف كفي التنزيؿ العزيز قاؿ اهلل تعالى " ،كالطريؽ مده كميده  ،جعؿ األمر مسنكنا كمشركعا
                                                           

عماف ،لمرشد لمتحقيؽ كالبحث الجنائي، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر كالتكزيع معجب بف معدم الحكيقؿ، ا 1
 .102، ص 2014األردف 

 حسيف خميؿ مطر ،دكر الطب العدلي في تحقيؽ العدالة الجنائية دراسة في ضكء أحكاـ قانكف الطب العدلي  2
، كمية التربية األساسية ، 14،اإلصدار  27، مجمة ميساف لمدراسات األكاديمية، مجمد  2013سنة 37العراقي رقـ 

 .221ص 2015العراؽ
 .569ص  ،1985كفست مطابع األ ،المعجـ الكسيط الجزء الثاني،معجـ المغة العربية  3
الطبعة األكلى ،عالـ الكتب ، القاىرة ،احمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة ،المجمد األكؿ  4

 .1189،ص2008
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 إثباتالشركع في الفصؿ بيف المتنازعيف مف اجؿ  أيضاكما يقصد بو ،1" كصى بو نكحا الديف ما
كطب شرعي يختص بتحديد طبيعة 2.الحقيقة كتحقيؽ العدالة مف خبلليا إلىالحقكؽ بيدؼ الكصكؿ 

أك تحميؿ الخطكط لمعرفة شخصية المتيـ ،اإلصابات أك الكفيات أك أسبابيا مف الناحية القانكنية 
 .خدمة لمعدالة

طبيب يزاكؿ لدل المحاكـ كظائؼ الخبير أك المستشار في شأف الطب الشرعي عمى كجو  كذلؾ ىكك 
 .3حادث عنيؼفيما يعني تشريح الجثة بعد المكت ب ،الخصكص 

كيقاؿ لمف لو  دراية كعمـ  ،كاألصؿ فييا ىي الميارة باألشياء كالحدؽ بيا ،كالطب لغة لو عدة معاني 
 باألشياء "طبيب " غير أنو مف الشائع في استعماليا ىك معنى المعالجة كالمداكاة .

 .4يقصد بو العمـ بأحكاؿ الناس كما

 صطالحااتعريؼ الطب الشرعي  ثانيا :

مف  األكلىفقط في المرحمة  األمراضمف مفيكـ الطب الشرعي في البداية كاف ينحصر في العبلج  إف
ثـ تعدل ىذا المفيـك الضيؽ ليشمؿ التشخيص كالعبلج كالكقاية في المرحمة الثانية ،أما في  ،التطكر

يقؼ عمى تحديد نسبة اإلصابة كالضرر الذم يمحؽ بالجسـ، كتحديد مدة االستراحة  أخذالمرحمة الثالثة 
البلزمة لئلصابة كمف ثمة تحديد نكع اإلصابة، كالظركؼ المحيطة بيا مف تحديد لؤلداة المستعممة أك 

 .5نكع العيار النارم المستخدـ أك تحديد نكع المادة السامة 

فعرؼ ،لقد كضع العديد مف الباحثيف كالميتميف مف األطباء كغيرىـ العديد مف التعريفات ليذا العمـ   
الطب باعتباره اختصاص الكسيط بيف المينة الطبية كالييئة القضائية كباعتباره  كذلؾ حمقة كصؿ بيف 

لقانكف مف كجية طبية ، فالطبيب الشرعي ىك المختص بمعالجة القضايا التي ينظرىا رجاؿ اكالقانكف 

                                                           
حياء التراث ، مكتبة الشركؽ المعجـ الكس 1 يط  ،الطبعة الرابعة ، مجمع المغة العربية ،اإلدارة العامة لممعجمات كا 

 .504، ص  2004الدكلية 
الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ،الطب الشرعي في خدمة األمف كالقضاء ،منصكر عمر المعايطة  2

 . 6ص  2007
شيماء زكي محمد، دكر الطبيب الشرعي في التحقيؽ الجنائي، مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية كالسياسية،المجمد  3

 .214، ص 2015الجزء األكؿ، جامعة بابؿ كمية القانكف،العراؽ  14الرابع العدد
كالتكزيع ر نشدار الحامد لم ،ألكلىدراسة فقيية مقارنة الطبعة ا ،أيمف محمد عمي حتمؿ،  شيادة أىؿ الخبرة كأحكاميا 4

 . 181ص  2008
دراسة مقارنة رسالة مقدمة استكماال لنيؿ متطمبات ،دكر الطب الشرعي في الدعكل الجزائية ، احمد حاتـ أبك لبدة  5

 .13ص 2017 ،كمية الدراسات العميا نابمس فمسطيف،الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ 
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فقد عرفو كؿ مف رجاؿ القانكف كاألطباء معا تعريفات اختمفت طريقة . 1كالتي تـ إبداء الرأم فييا 
كما كانت لو بالمقابؿ مسميات عدة سكاء بالمغة العربية  ،اجتمعت في مضمكنياصياغتيا كلكنيا 

 médecine légaleفأطمؽ عميو الطب العدلي ، الطب القضائي ، الطب الجنائي ..الخ أك األجنبية 
– médecine jurisprudence- médecine forensique. 

الطب  عرؼ فقدبذكر أىميا إال أننا سنكتفي ،كنظرا لكركد عدة تعريفات لمسمى الطب الشرعي 
 بانو:الشرعي 

ىك العمـ الذم يمثؿ العبلقة بيف الطب كالقانكف كترتكز ىذه العبلقة عمى ما يحتاج إليو القانكف مف "
 2"الطب كما يحتاج إليو الطب مف القانكف

مينيا متخصصا في كاقعة قضائية كيصدر فييا  رأيايبدم  أككؿ شخص يباشر فحصا فنيا  أيضاكىك 
فعمى سبيؿ المثاؿ الطبيب العمكمي يقـك ،يككف مختصا  أفبو  ك ال يشترط،تحريريا  أكشفكيا  رأيا

الباطنة  باألمراضكالطبيب المختص  ،األكليةبفحص الكقائع الطبية القضائية اليكمية كيمنح التقارير 
 تالطمقا إصاباتكالطبيب الجراح يعالج ،عبلج اعرض كجكد المادة السامة الداخمية يباشر فحص ك  أك

 3كالجركح النارية .

الطب الخاص بمعالجة القضايا التي يظيرىا رجاؿ الطب الشرعي ىك فرع مف فركع  "كما عرؼ أيضا 
 .4"القانكف مف كجية طبية 

 اإلسالميتعريؼ الطب الشرعي في الفقو  ثالثا :

 مبادئ. كالف  5"  كال ينبئؾ مثؿ خبير"كاممة متكاممة حيث قاؿ اهلل تعالى  اإلسبلميةالشريعة  إف
بالخبرة  أيضافمقد اىتمت ىي ،في كافة جكانب الحياة  كالتآزرتفرض تعزيز التعاكف  اإلسبلميةالشريعة 
 إلىرككف سيدنا يعقكب  أكضحت حيث،دليؿ عف ذلؾ  أفضؿلعؿ قصة يكسؼ عميو السبلـ الفنية ك 
الدليؿ الفني بتفنيد الدليؿ القكلي كالمادم  إلىكاستنادا ،بتزكير الدليؿ المادم عمى مكت يكسؼ  الرأم

                                                           
 . 7ص   1991الطبعة األكلى ، البيارؽ كدار الشامية ، ،األردف ، ،الكجيز في الطب العدلي،محمد  عمي كصفي 1
فيي تبنى عمى أساس ما يقدمو الطب مف بينة أك دليؿ يمثؿ حاجة ،أما فيما يتعمؽ بحاجة القانكف مف الطب الشرعي  2

كأما بالنسبة ،تمؾ البينة الطبية أك الدليؿ الطبي  القضاء إليو في تمؾ الحاالت التي ال تثبت الجريمة فييا إال بكجكد
فتتمثؿ في حاجة مينة الطب بشكؿ عاـ إلى القكانيف كاألنظمة التي تنظـ عمؿ ىذه  المينة ،لحاجة الطب لمقانكف 

 .7المرجع السابؽ ص ،ذكر في مؤلؼ منصكر عمر المعايطة  .كأخبلقياتيا 
 .215شيماء زكي محمد، المرجع السابؽ، ص 3
 .9ص 1991األردف ،البيارؽ كدار الشامية ،الطبعة األكلى  ،الكجيز في الطب العدلي،عمي كصفي محمد  4
 (14سكرة فاطر :)اآلية  5
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الفني المستمد مف مكضكع تمزيؽ  األثرداللة  إلىاستند عزيز مصر  أخركفي مكضع  .أبنائومف 
 .1قميص يكسؼ عميو السبلـ لتككف دليبل اعتمد عميو في بناء يقينو 

أف حيث  اإلسبلميالفقو كيستدؿ عمى ذلؾ مف  ،النشأةفالطب الشرعي بمفيكمو العاـ ليس عمما حديث 
ركحو  إزىاؽكذلؾ مف خبلؿ ،جريمة عرفتيا البشرية ىي ما اقترفو قابيؿ مف جـر بقتؿ ىابيؿ  أكؿ

مف غير االعتماد ،البينة مف اجؿ استنباط الحقيقة  إثباتمف  التأكدكبذلؾ فاف القراف الكريـ حث عمى 
 بنبأجاءكـ فاسؽ  إفالذيف امنكا  أييا"يا  :كتصديقا لذلؾ قكلو تعالى ،بالشبيات األخذ أكعمى االدعاء 

 .2تصيبكا قكما بجيالة فتصبحكا عمى ما فعمتـ نادميف " أففتبينكا 

مكاف تمزقات القميص كذلؾ بتحديد ،المعاينة كالفحص  أنو مف خبلؿفما جاء في سكرة يكسؼ تبيف 
 برمء يكسؼ ما اتيـ بو. 

قكلو تبرز لنا أىمية الخبرة الفنية بصفة عامة كالطبيب الشرعي بصفة خاصة  إذف كمف خبلؿ ما سبؽ
ثباتيا في حالة انعداـ األدلة التقميدية .،في الفقو اإلسبلمي في كشؼ الحقيقة   كا 

 الطب الشرعي في القانكف الكضعي كالفقو القانكني  :رابعا

كمنيـ مف  بإيجازمف اإلشارة أف ىناؾ اختبلؼ في كجيات النظر لمطب الشرعي فمنيـ مف عرفو  البد
 اكتفى بذكر خصائصو .

أحد الفركع المتخصصة في الطب الحديث كالتي تعتمد عمى العمـ بالمعرفة الفنية  "فالطب الشرعي ىك
 3"كمساعدة رجاؿ القضاء لمعاكنة في تقديـ األدلة المادية المحسكسة كالمممكسة بتقارير طبية شرعية 

عمـ مف عمكـ الطب يختص بتكظيؼ الخبرة الفنية لحؿ المشاكؿ ذات الصبغة الطبية  "كما أنو 
كنعني بالمشاكؿ الطبية كؿ ما يعرض أماـ القضاء مف  ،المعركضة أماـ جيات التحقيؽ كالقضاء

 4."في مجاالت الطب المختمفة مسائؿ كمشكبلت طبية 

الشرعي ىك الطبيب المختص الذم يستعاف بمعمكماتو كخبرتو الطبية لخدمة العدالة عف فالطبيب 
 طريؽ كشؼ غمكض الجانب الطبي في القضايا المختمفة التي تعرض عميو مف قبؿ القضاء .

                                                           
 .17ص ، احمد حاتـ أبك لبدة، المرجع السابؽ 1
 (6سكرة الحجرات :)اآلية  2
 .   15ص  ) د س ف (حسيف عمي شحركر، الطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ، دار النشر بيركت ، 3
جامعة  اآلمف كالقانكف ،  الطبعة األكلى ، رجاء محمد عبد المعبكد ، مبادئ عمـ الطب الشرعي كالسمـك في مجاؿ 4

 .5ص  2012الرياض  ، نايؼ العربية لمعمـك االمنية 
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كذلؾ ىك استخداـ الخبرة الطبية في تحقيؽ العدالة كىك أحد الطرؽ العممية التي تقكد المحقؽ إلى 
التي تساعد عمى كشؼ مرتكبي الجرائـ ، ، الجريمة كالكصكؿ إلى الحقائؽ كجمع األدلةكشؼ غمكض 

 1كما أف لو دكر كبير في تحديد الفعؿ اإلجرامي كنتائجو .

 كما عرؼ أيضا : 

ىك ذلؾ الفرع مف الطب الذم يختص بدراسة كمعالجة القضايا التي ينظرىا رجاؿ القانكف مف كجية 
يسخر المعارؼ الطبية لفائدة اإلجراءات القانكنية كىك ييتـ بمعالجة الكجو  أك ىك العمـ الذم،طبية 

فيك بذلؾ ركف ميـ مف أركاف القضاء ،الطبي لمكقائع القضائية كيستعاف بو في مكافحة الجريمة 
 2كدعامة مف دعائـ سبلمة المجتمع .

الكثير مف القضايا التي تكاجيو  يعد مف العمكـ األساسية التي غالبا ما يمجأ إلييا القضاء لحؿ لذا فيك
كييتـ الطب العدلي بيذا المفيـك بدراسة ،كالتي ال يمكنو الحكـ فييا بمعزؿ عف رأم الخبرة الطبية ،

 الكقائع القريبة أك البعيدة التي يمكف أف تكجد ما بيف الكقائع الطبية كالنصكص القانكنية .

ىك أحد العمـك التي تتناكؿ  ":  3الشرعي كالسمـكجبلؿ الجابرم في كتابو الطب كما عرفو الدكتكر 
حيث يدخؿ فيو أقساـ الطب األخرل كىك يبحث في المكاضيع كالحاالت التي ،عدة مكاضيع طبية 

" كالطب الشرعي ىك تطبيؽ لمعمـك الفنية تعرض عمى الطبيب الشرعي مف قبؿ القضاء أك األمف 
 .4تقريرات لجيات قضائية  ـكالفيزيائية في المادة الجزائية كيتعمؽ يتقدي

مف ىنا جاءت التسمية بالطب  ،لمقاضي معرفة أسباب الجريمة كتاريخ ككقت حدكثيا كبما أنو ينير 
بمعنى إنارة الطريؽ أماـ  ،الشرعي أم أنو كؿ ما يطمب مف الطبيب الشرعي لخدمة الشرع كالقضاء

 5مبنية عمى أسس عممية طبية عصرية .العدالة لتأخذ عدالتيا 

ة الطب الشرعي ىي استعماؿ المعارؼ الطبية كالبيكلكجية ينكما عرفتو البركفيسكر فتيحة مراح : م
 عند تطبيؽ القكانيف المنظمة لحقكؽ ككاجبات األشخاص الذيف يعيشكف في المجتمع .

                                                           
 . 06ص السابؽ، رجاء محمد عبد المعبكد ،المرجع  1
لة الجنائية .مجمة ميساف لمدراسات األكاديمية دراسة في ضكء حسيف خميؿ مطر ،دكر الطب العدلي في تحقيؽ العدا 2

كمية التربية األساسية  العراؽ جامعة   14اإلصدار  27،  مجمد  2013لسنة  37أحكاـ قانكف الطب العدلي رقـ 
 ..511البصرة ، ص 

ص  2011عماف األردف  جبلؿ الجابرم ،الطب الشرعي كالسمـك ، الطبعة األكلى ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، 3
11. 

4
Henri Bayard, manuel pratique de médecine légale, germer bailliere libraire editeur paris 

,1844 ; p 1-2 
 .11جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ، ص  5
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أف عف الجريمة لعبد الحميد المنشاكم : كجاء في كتاب الطب الشرعي كأدلتو الفنية كدكره في البحث 
 1الطب الشرعي فرع مف فركع الطب يختص بإيضاح المسائؿ الفنية التي تنظر أماـ رجاؿ القضاء .

نرل أف مفيكـ الطب الشرعي  سمى الطب الشرعيلمكمف خبلؿ ما تقدـ مف جممة ىذه التعريفات 
يختص ببحث كافة المعارؼ كالخبرات ،تطبيقي العصرية كالحديثة يكمف في أنو فرع طبي بصكرتو 

يضاح ك  ،كتطبيقياالطبية الشرعية  ؿ جميع ما يتعمؽ باألمكر الطبية الشرعية لمقضايا حبيدؼ تفسير كا 
كما يقع عميو مف ،القضائية فيما يتعمؽ بالجسـ البشرم التي يككف مكضكع التحقيؽ المنازعة ،كالمسائؿ 
 .2اعتداء 

كماداـ ىك  ،القانكني لمفيكـ الطب الشرعي مف طرؼ الفقياء كرجاؿ القانكفىذا فيما يخص التعريؼ 
يف كالمتخصصيف في ىذا العمـ أعطكا لو يتمفكذلؾ الم ،كاألطباءبيف رجاؿ القانكف حمقة كصؿ 

 تعريفات جمة نذكر أىميا : 

فادة الجية  " بكؿ اآلمرة بالخبرة أنو فرع مف الفركع الطبية ييدؼ إلى إيضاح المسائؿ الطبية البحتة ، كا 
فيميا كمعرفتيا ما في شأنو أف يساىـ في تكضيح الغمكض كخاصة بالنسبة لممسائؿ التي يستعصى 

 "ة كالكشؼ عف الجريمة .كىك ما يؤدم إلى الكصكؿ إلى الحقيق

بالمستشفى الجامعي لمجمكعة مف األطباء الشرعييف بمصمحة الطب الشرعي في تعريفو اء كما ج
 بكىراف بما يمي:

( La médecine légale , véritable articulation .scientifico - juridique résout les 

problèmes juridiques sous  tendus de problèmes scientifiques ou l’inverse ) 
3 

   nizam peerwani ( chef medical examiner )كمف مستشفى تكساس يعرؼ الدكتكر 

( forensic medecine eisaspecilized filed concerned with the relation ship 

between médecine and the law or application of science to law) 

معظـ التشريعات لـ تعط تعريفا لمطب الشرعي  أف الشأفمف الناحية التشريعية فالمبلحظ في ىذا  أما
في قانكف شركط  إليو اإلشارة فمثبل المشرع المصرم اكتفى بمجرد،في نصكصيا كقكاعدىا القانكنية 

في المممكة العربية السعكدية نجدىا في قانكف الصحة  أما،منو  األكلىمزاكلة مينة الطب في المادة 

                                                           
،اإلسكندرية عبد الحميد المنشاكم ،الطب الشرعي كدكره الفني في كشؼ الجريمة )د.ط(،دار الجامعة الجديدة  1

 .25، ص2015
منصكر عمر معايطة ، الطب الشرعي في خدمة األمف كالقضاء ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض  2

 .16،17، ص ص  2007
3
René savatier et j m Auby , traite du droit médical , paris ,1959 p 295. 
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العامة تعرؼ الطب الشرعي بصكرتو العصرية الحديثة انو فرع طبي تطبيقي يختص بالبحث في كافة 
المنازعة  أككالخبرات الطبية الشرعية لمقضايا كالمسائؿ التي تككف مكضكع التحقيؽ ،المعارؼ 

 .1القضائية فييا تتعمؽ بالجسـ البشرم كما يقع عميو مف اعتداء 

كاقتصر عمى ذكر القكاعد المتعمقة بكيفية  ،الطب الشرعي األخرىك  كالمشرع الجزائرم لـ يعرؼ
 ممارسة الطب حسب القانكف المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا.

كالذم يتعمؽ بالخبراء العدلييف فانو لـ يقـ بتفريد  2010سنة  33المشرع التكنسي كفؽ قانكف رقـ  كأما
 رأم إبداءمساعد لمقضاء ميمتو  بأنوكعرفو  األكسعاخذ بالمفيكـ  ؿب ،الطبيب الشرعي بتعريؼ مستقؿ

 .فني 

إال أف سكاء مف قبؿ الفقياء أك األطباء ،كفي أخر ما تكصمنا إليو مف جممة تعريفات الطب الشرعي 
كىك مساعدة الجيات المختصة في كشؼ غمكض كمبلبسات القضايا كالتي  ،اليدؼ منو يبقى كاحد
في ظؿ ك ،أمرا حتميا يعكؿ عميو كثيرا في ظؿ تزايد كتفاقـ منحى الجريمة فييا أضحى الدليؿ العممي 

كفي ىذا المجاؿ نحف نرل أف الطب الشرعي ىك نقطة ،ابتكار سبؿ جديدة الرتكابيا مف قبؿ منفذييا 
 كال غنى عنو في العمؿ القضائي .،االلتقاء أك حمقة الكصؿ بيف الطب كالقانكف 

كاف ال بد لنا كقبؿ الكلكج في  ،ريفات جامعة كمانعة لمطب الشرعيكبعد أف انتيينا مف إعطاء تع
أف نعرج كلك بشكؿ مختصر إلى بداية ظيكر أكؿ  ،مجاالتو كاختصاصاتو كدكره في اإلثبات الجنائي

كالذم يحمؿ عنكاف : التطكر مف خبلؿ الفرع الثاني  ،في المجاؿ الجنائياستخدامات الطب الشرعي 
 .كجزئية ميمة في بحثنا ىذاالفرع الثاني التاريخي لمطب الشرعي ، كىذا ما سنتناكلو في 

 الفرع الثاني : التطكر التاريخي لمطب الشرعي عبر العصكر المختمفة 

مف قبؿ الباحث إال المختمفة كاإلحاطة بو إحاطة كافية ال تتـ إف اإللماـ بأم مكضكع مف جكانبو    
كذلؾ حتى يتمكف مف إدراؾ كمعرفة ،البحث في أصكلو كجذكره التاريخية األخير إذا تناكؿ ىذا 

، فإدراؾ حاضر البحث كتطكر مستقبمو ال ر بيا مكضكعو عبر الزمف مالتطكرات التاريخية التي 
 2.يكتمؿ إال بمعرفة األصكؿ التاريخية لو كجذكرىا

دـ كلك بصكرة مكجزة نبذة تاريخية عف تطكر عمـ الطب الشرعي عبر العصكر ، كمف ىنا ارتأينا أف نق
 كذلؾ نعرؼ مف خبلؿ تأصيمنا لمكضكع بحثنا متى بدأ العمؿ بالطب الشرعي في المنظكمة القضائية 

                                                           
 .15احمد حاتـ أبك لبدة ،المرجع السابؽ، ص  1
 185ص  2000احمد طو متكلي ،التحقيؽ الجنائي كفف استنطاؽ مسرح الجريمة، منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية،  2
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كلفيـ كتبسيط البحث في جذكر الطب الشرعي حاكلنا أف نقسـ مراحؿ البحث إلى ثبلث مراحؿ متميزة 
كفي كسائؿ اإلثبات  ،كت أثرا كبصمة مميزة في تاريخ الطب الشرعي بصفة خاصةكؿ مرحمة تر 

كالشريعة اإلسبلمية ،فحاكلنا أف نبيف مدل ىذا التطكر في العصكر القديمة ،الجنائية بصفة عامة 
 كىذا ما سنبينو فيما يمي : ، كأخيرا العصكر الحديثة 

 أكال : الطب الشرعي في العصكر القديمة 

فقد اىتـ بو اليكنانيكف كالركماف ككاف معركفا عند قدماء  ،النشأةعمـ الطب الشرعي ليس حديث 
الكفاة لتقدميـ في فف  كأسباب األمراضكاكتسبكا تشخيص   أسرارهالمصرييف الذيف كشفكا بعض 

قانكنية  مبادئمجمكعة  أقدـ أفالحقبة التاريخية القديمة نجد  إلىكبالنظر  ،األمراضالتحنيط كعمـ 
 عاـ قبؿ الميبلد.  2200 إلىترجع 

 280ك  335كبالضبط المكاد ،كتعكد الجذكر األكلى لمطب الشرعي إلى شريعة حمكرابي في العراؽ 
كما  ،كغيرىا حيث يستشؼ منيا العمؿ بالطب الشرعي لبحث القضايا الجنائية كاألخطاء الطبية 

كما  ،األطباءلة مينة الطب كحقكؽ ككاجبات تضمنت تمؾ المجمكعة عمى تشريعات ناظمة عف مزاك 
في التاريخ مما  األكلىنظاـ المراقبة الطبية الذم يختص بممارسة الطب كالجراحة لممرة  إنشاءكقد تـ 

فقد كضع ىذا القانكف فكرة المساءلة الجزائية ك  ،شكؿ نقطة تحكؿ في تاريخ العبلقات الطبية الشرعية
 إذاانو 1مف قانكف حمكرابي 219نص المادة  حيث جاء في، 223-216مف ثمة المدنية في المكاد 

 إلىذلؾ  أدلك  ،عالج الطبيب جرحا خطيرا يعاني منو عبد فقير باستخداـ مشرط جراحي بركنزم
عالج طبيب رجبل حرا  مف جرح خطير  إذاما جاء في نصكصيا  أىـككذلؾ مف ،كفاتو فعبد بعبد 

فانو يعاقب بقطع اليد . كما اختمفت الجزاءات باختبلؼ الحالة االجتماعية  ،فمات كفقا لو عينو
حد اتخاذ العقكبات  إلىكقد يصؿ  ،بيف التعكيض المادم لممريض ما لممريض ك تراكحت الجزاءات

استمدت مف العادات  حمك رابيباف نصكص قانكف  الشأفكالمبلحظ في ىذا ،البدنية كقطع اليد 
قضية في التاريخ كأف أكؿ )السابقة. األجياؿفي المجتمعات القديمة كالتي تكارثتيا  المتأصمةكالتقاليد 

 .(الجريمة األكلى في بداية الخمؽ ابيؿ ليابيؿ كىي قمقتؿ 

كيظير ذلؾ جميا في قانكف " أكنمك " عاـ ،لمطب الشرعي كما كضع األشكريكف القكاميس كأسس 
 2.قبؿ الميبلد 1934 عشتارقبؿ الميبلد كقانكف  2111

ىذه العممية التي تحتاج الستئصاؿ األجيزة ،أما عف المصرييف القدامى فقد عرؼ تحنيط الجثث 
مما ،الداخمية لمجسـ كىك ما مكنيـ مف التعرؼ عمى الكضع الصحيح كالشكؿ الصحيح ليذه األجيزة 

                                                           
 .28احمد حاتـ أبك لبدة ،المرجع السابؽ، ص 1
 .13جبلؿ الجابرم، المرجع السابؽ، ص 2
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سكاء ناتج عف سقكط الجسـ أك التسميـ أك ،األجيزة المعرفة في كشؼ أم تغيير في ىذه يعطييـ 
أك تحديد أضرار اإلصابات كالجركح كالطعنات كغيرىا ، مما جعؿ منيـ أناسا ،أمراض الفجأة 

 .1يتخصصكف في أمراض الكمى كااللتيابات في بعض األعضاء الداخمية

تحقيؽ كعمؿ ثـ ىذا يحتاج إلى البحث كال ،تجعميـ يتساءلكف عف السببك مف خبلؿ ىذه األعماؿ 
 بعض األدكية أك العمميات الجراحية.التجارب الستعماؿ 

ؽ ـ القكانيف كالشركط الصحية التي يجب تكافرىا في  10كفي اليند كتب الفبلسفة اليندييف في العاـ
 يكمنا ىذا . إلىالشاىد كي تقبؿ شيادتو كالتي مزاؿ العمؿ بيا 

 أكاخرحتى ،الصفة التشريحية عمى الجسـ البشرم لمعتقدات دينية  بإجراءكفي اليكناف لـ يكف مصرحا 
 .القرف السابع عشر ميبلدم

ؽ ـ ( رسـ أكؿ خبير طبي  2900 -2980كلقد أطمؽ عمى السيد " سكدني سميث " عمى أمعتب ) 
 .2حيث جمع بيف رئاسة القضاء كالطبيب الخاص لفرعكف مصر الممؾ زكسر ،شرعي في العالـ

قيصر حيث كليكس يكبالضبط عند كفاة ،الطب الشرعي ألكؿ مرة في إيطاليا قبؿ الميبلد  خدـلقد أستك 
لمتحقيؽ عف سبب الكفاة حيث تـ فحص  ،ك نببلئياعينت لجنة ضمنت أعضاء مف برلماف ركما 

 23الذم أكد أف المكت يتعمؽ بجريمة قتؿ كأف الضحية قد تمقى ،الجثة مف طرؼ طبيب مختص 
 3خنجر.طعنة 

مف خبلؿ ،الشرعية بالطب الشرعي حيث عرفت مظاىر المجكء إلى الخبرة الطبية كما اىتـ الركماف 
بعض أعماؿ القضاة كالحكاـ الركماف حيث كانكا يستعينكف بالخبراء لمعرفة القكاعد القانكنية الكاجبة 

 لتطبيؽ عمى الكقائع .ا

كالجركح كالطعنات كغير ،كما تناكلت القكانيف التي كضعكىا اإلصابات كحددكا الخطير كالقاتؿ منيا 
حضرتيا الكفاة  إذاالحامؿ عند الكالدة  المرأةفتح بطف  إباحة إلىفي تمؾ الفترة  األمركقد كصؿ .ذلؾ 

كالمتعمقة  أرسطك ادئبمبقراط كسممكا أبك نصكص  إلىكما استند الركماف  ،الجنيف إنقاذكذلؾ بيدؼ 
نستشيد بكاقعة تاريخية استخدـ فييا الطب الشرعي  أف.كىنا يمكف  األربعيفبحيكية الجنيف في اليكـ 

عندما قاـ الطبيب انيستياس ،قبؿ الميبلد  40عاـ  إلىتمؾ الكاقعة  أحداثلمعرفة سبب الكفاة كتعكد 
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كاف سبب ،ة كعشركف جرحا قطعيا بمعاينة كفحص جثة الممؾ يكليكس قيصر حيث تـ تكثيؽ ثبلث
 .1جرح كاحد فقط نافذ لمتجكيؼ الصدرم  إلىالكفاة يعكد 

 ـ (.565 -483كقد جمعت القكانيف المتفرقة في مجمكعة كاممة في عيد اإلمبراطكر جيستياف ) 

بينيما الركماني كاف ال يفرؽ بيف الخبرة كالشيادة ، كال يميز كما يبلحظ في ىذا الخصكص أف القانكف 
 حيث كاف يعتبر ىذا األخير شاىدا .

كتحدد بذلؾ ،رأييـ أكثر منو شيادة حيث أف عادييف كقررت القكانيف المذككرة أف األطباء ليسكا شيكدا 
 كحكـ متجرد كغير متحيز.الكضع المميز لمشاىد الخبير كمكقؼ الخبير 

الخبرة نكعا  التي الزالت تعتبر،المعاصرة  ىذا المبدأ الذم ترؾ أثره عمى التشريعات األنجمكساكسكنية
 2.مف الشيادة كتطمؽ عمييا لفظ شيادة الخبير

مصطمح بربرم عمى كؿ مف ىـ غير  أطمؽالركمانية حيث  لئلمبراطكريةغزك الجرمانية  كأثناء
 األكائؿكانكا مف  أنيـ إالكبالرغـ مف اقتراف اسـ تمؾ الشعكب بمصطمح برابرة  ،الركماف أك اإلغريؽ

كذلؾ حسب ،حيث تـ استحداث نظاـ التعكيض المادم كالدية  ،خبراء الطبييفالذيف قننكا استخداـ ال
 األمركمف اجؿ تطبيؽ تمؾ التشريعات استمـز  .كاالنتقاـ األثركما تـ استبعاد نظاـ  اإلصابةجسامة 

كبتمؾ الفترة اختمفت القكانيف ،يف االستعانة بالخبراء الطبي إلىالحاجة  نشأتكبالتالي  اإلصابةتقييـ تمؾ 
 اإلصاباتكقانكف اليكمانكـر مثبل الخاص بتحديد ،المنظمة لبلستعانة بالخبرة الطبية باختبلؼ القبائؿ 

 الفحص الطبي الشرعي لتحديد ذلؾ . إجراءمع ضركرة ،كتصنيؼ القاتؿ منيا  كأنكاعيا

 أحكامياالطبيب الشرعي في  برأم تأخذجميع المحاكـ باف  شارلماف أمر 841-742كمابيف عاـ 
منيا  ،بعض التناسؽ عمى القكانيف إضفاءكذلؾ مف خبلؿ ،الركمانية  اإلمبراطكرية بإحياء ـحيث قا

تدخؿ الطبيب  آلياتكما نظـ ،الفنية ذات الصمة بالحاالت المعركضة  األدلةضركرة تقديـ جميع 
 .3الشرعي في الحاالت المعركضة 

 الدليؿ الفني كاالعتماد عمى تقرير الخبير الطبي . إلىكما حث عمى االستناد 

حيث برز تطكر مبكر لمطب الشرعي في ،تمؾ الفترة ىي عبارة عف مقدمات لبداية الطب الشرعي إف
 بعض الدكؿ سنفرد كؿ كاحدة منيا عمى النحك التالي :

                                                           
 .29احمد حاتـ أبك لبدة ،المرجع السابؽ،ص 1
 .3ص  1995-1994مصطفى الكماؿ، الطب الشرعي ،منشكرات جامعة حمب ،كمية الطب،  2
 . 31احمد حاتـ أبك لبدة، المرجع السابؽ ، ص 3
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كذلؾ مف  ،:تعتبر ايطاليا مف الدكؿ التي احتمت الصدارة في مجاؿ الطب الشرعي ايطاليا -1
تمؾ القكاعد جزء  أصبحتحيث ،خبلؿ تتبع القكاعد الثابتة لمطب الشرعي كالعمكـ الفنية الخاصة بو 

حيث اصدر ركجر الثاني الصقيمي مرسكما لحماية رعاياه  ،ثابت في نيضة البحث العممي كالتحقيؽ
 أطباءركما بتعييف بابا مممكة  كأمر،كاخضع مزاكلة مينة الطب لمقانكف  ،األطباءبامتحاف  كأمر

 بإصدارقاـ البابا جريجكرم التاسع  1234كفي عاـ .المحاكـ  أماـ اإلصاباتمختصيف لتحديد طبيعة 
طبية  أدلة إلىتجمع كؿ القكانيف السابقة شاممة لجميع المسائؿ التي تحتاج  ،مراسيـ بقكانيف

 كالجرائـ الجنسية . كاإلجياض
في عاـ  ألمانياظيكر لمطب القضائي بكصفو عمما قائما بذاتو كاف في  أكؿ إف:  ألمانيا -2

حيث نظـ مف ،كقانكف العقكبات  اإلجراءاتنكف قا حيث اصدر المستشار الباركف بامبرج ،1507
االستناد لمدليؿ الطبي في حاالت  إلزامية إلى أشارحيث ، ك الطبية  األدلةخبلليما كيفية التعامؿ مع 

تـ كضع قانكف كاركلينا الجنائي كالذم انتشر ليغطي معظـ  1532كفي عاـ  .ةالكفيات الجنائي
حيث تناكؿ الكثير مف الحاالت التي تتطمب االستعانة بالطبيب  ،أكركباكحتى دكؿ  ألمانيامقاطعات 
حيث ال ،كالشنؽ كالتسميـ  اإلجياضك  ،كالحمؿ ،مثؿ حاالت القتؿ كاالعتداء عمى النفس،الشرعي 

يكشؼ عف  ،الذمالطبيب الشرعي  إلىالحاالت معرفة سبب الكفاة دكف المجكء  ىذهيمكف في 
 . 1مبلبسات الجريمة

ظيكر لمطب القضائي بكصفو عمما قائما بذاتو في العاـ التالي لظيكره في  أكؿكاف  : فرنسا -3
المختصيف  لتنظيـ  األطباءفنظـ ليا امتحاف كانتدب  ،نظيـ مينة الطبحيث حاكؿ فيميب ت ألمانيا

كلكف كانت في تمؾ الفترة قيمة التقرير الطبي ،تقارير طبية عف حالة المتكفيف كالمصابيف في باريس 
 محدكدة بسبب كضع الطب بشكؿ عاـ .

 أبكفيك قديـ لدييـ قدـ عرؼ المصريكف القدامى الطب الشرعي  : عيد المصرييف القدامى -4
الفرعكني تطكر الفت في الطب الشرعي حيث عرفكا فقد حصؿ في العصر  ،كاألىراماتاليكؿ 

اشتير المصريكف في عصر  ك ،األطباءاالختصاصات الطبية ككضعكا كتابا مقدسا كدليؿ عمؿ 
فعرؼ عنيـ التحنيط الذم يتطمب جيكدا طبية يتـ مف خبلليا  ،الفراعنة باستخداميـ لمطب الشرعي

الداخمية لمجسـ  األجزاءؿ ذلؾ تعرفكا عمى كمف خبل،الداخمية لمجسـ البشرم  األحشاءاستئصاؿ 
 أعضاءعضك مف  أمتغيير عمى  أمرصد كمعرفة  بإمكانيـك عف طريؽ ذلؾ ككظيفة كؿ عضك 

 ارتطاـ بجسـ صمب . أك إصابة أكىذا التغيير ناجما عف تسمـ  أكافسكاء  ،الجسـ
حيث امتدت المعرفة بعمـك الطب الشرعي ،كلـ يقتصر معرفة الطب الشرعي بمصر بعصر الفراعنة 

حيث ،حتى استقر كضع الطب الشرعي كعمـ منفصؿ عف العمكـ الطبية األخرل  إلى عصر اإلغريؽ
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كاف الطب الشرعي في مصر يقتصر عمى الكشؼ عمى الجثث لمتأكد مف سبب الكفاة في حالة ظيكر 
 يتـ إحالة األمر إلى القضاء . ،أم شبية جنائية

 الطب الشرعي في عيد اإلسالـ الحنيؼثانيا : 

اإلسبلمية كاجب حتمي ، حيث تعرض اإلسبلـ في مكاقؼ عدة يعد العمؿ بالطب الشرعي في البمداف 
 الطب الشرعي سكاء في القرآف أك السنة أك إشياد الفقياء ، كىذا لخدمة القضاء كتنكير العدالة ألعماؿ 

 مف القرآف الكريـ :  -1

 .1(درأتـ فييا كاهلل مخرج ما كنتـ تكتمكف انفسا فقتمتـ  ذكا   )فمقد قاؿ اهلل تعالى في كتابو : 

في قرار مكيف ، ثـ خمقنا النطفة عمقة ،  نطفة سبللة مف طيف ثـ جعمناه مفكلقد خمقنا اإلنساف ) 
لحما ثـ أنشأناه خمقا أخر فتبارؾ اهلل مضغة ، فخمقنا المضغة عظاما فكسكنا العظاـ خمقنا العمقة ف

 .2(أحسف الخالقيف 

الباب ، قالت ما جزاء مف أراد بأىمؾ سكءا  اكاستبقا الباب كقدت قميصو مف دبر ، كألفيا سيدىا لد )
إال أف يسجف أك عذاب أليـ ، قاؿ ىي راكدتني عف نفسي ، كشيد شاىد مف أىميا إف كاف قميصو قد 
ف كاف قميصو قد مف دبر فكذبت كىك مف الصادقيف ، فمما  مف قبؿ فصدقت كىك مف الكاذبيف ، كا 

 صدؽ اهلل العظيـ . 3‹‹ف عظيـ رأل قميصو قد مف دبر قاؿ إنو مف كيدكف إف كيدك

أف نكشؼ عمى الجاني كالمجني عميو مف أثار االعتداء أك فيذه اآليات صريحة كتعطينا الحؽ في 
 .4رغـ اإلدعاء كأف نحكـ بما نشاىده مف حقائؽ كليس كما يدعي بو فقط  ،المقاكمة

لقد ظيرت بكادر الطب الشرعي في عيد  :اإلسالميمف السيرة النبكية كتاريخ القضاء  -2
السبلـ ،مف خبلؿ بعض األحداث التي تممح إلى ذلؾ، ككذا في عيد عمر  الرسكؿ عميو الصبلة ك

 رضي اهلل عنو كىذا كما يمي :

أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رضكاف رضي اهلل  : في عيد الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ-أ
فمما ذىب ينفذ فيو الحد كجده محبكبا ) أم مقمكع الذكر ( ،عنو برجـ رجؿ ككنو ارتكب جريمة الزنا 

فمـ يعاقبو كلـ ينفذ عميو الحد مستدال بعدـ قدرتو  ،فرجع إلى النبي عميو الصبلة كالسبلـ كأخبره بذلؾ
 ؿ .عمى القياـ بيذا العم
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عميو الصبلة كالسبلـ أمر برجـ رجؿ كذلؾ يعني أنو كمما تقدـ ذكره في ىذه الحادثة فإف رسكلنا الكريـ 
كاف ىناؾ تحقيؽ كأخذ أقكاؿ ككجكد شيكد كاعترافات كمف ثمة حكـ ، إال أف ىذا الحكـ تبدد أماـ 

ف كاف يدؿ اد عمى ا يدؿ عمى االعتمفإنم حقيقة عدـ قدرة ىذا اإلنساف عمى القياـ بيذا العمؿ ىذا كا 
 .1الفحص كالكشؼ عف الحقيقة

كيذكر في ىذا الشأف حادثة أف امرأة عشقت شابا كأرادت :  عمر رضي اهلل عنوسيدنا في عيد  -ب
حيمة لمكصكؿ إلى اإلضرار بو حيث  ، ككانت قد دبرتالنيؿ منو ، ثـ شكتو إلى عمر بف الخطاب 

تشكك المادة الصفراء فجاءت ليا ، فقامت بكسر بيضة بيف فخذييا بعد إزالة ادعت اغتصاب الشاب 
فأشار عميو سيدنا عمي رضي اهلل عنو أف يأتي اغتصاب الشاب ليا فأراد سيدنا عمر إقامة الحد عميو 

 بيض فرفع الحد عف ذلؾ الشاب .بماء فاتر فصبو عمى المادة التي تشبو المني فظيرت رائحة ال

حقاؽ العدؿ يعطينا النكر أماـ الطب الىذا الحدث  شرعي الستعماؿ االختبارات المناسبة لبياف الحؽ كا 
الطبية رغـ اإلدعاء ككجكد إثباتات ظالمة ، لذا يمكننا القكؿ في ىذا الخصكص أف نظاـ الخبرة 

ؿ قد كضعت أسس كمبادئ الخبرة في المسائالشرعية قد ظير بظيكر اإلسبلـ كأف الشريعة اإلسبلمية 
إلظيار الحقيقة كعدـ األخذ بالشبيات ، كما أمرنا اهلل تعالى بالبينة العممية كحثت عمى اإلثبات 

 .الذكر إف كنتـ ال تعممكف" ىؿ أ فاسألكاكالخبرة كالمعرفة في قكلو تعالى " باالستعانة بأىؿ العمـ 

 ثالثا : الطب الشرعي في التشريعات المعاصرة

فالتشريعات المعاصرة كغيرىا مف التشريعات التي سبقتيا عرفت ىي األخرل العديد مف مظاىر 
 اإلستعانة بالطب الشرعي في مختمؼ األنظمة كالقكانيف .

كلقد كانت ايطاليا في الدكؿ األكربية الرائدة في مجاالت الطب الشرعي حيث تـ تعييف أطباء أماـ 
ـ  1249لككا عاـ ما أدل الطبيب الجراح المشيكر ىك جردم المحاكـ لتحديد طبيعة اإلصابات ك

 في بكلكنيا . 1304في بكلكنيا كأجريت أكؿ صفة تشريحية عاـ قسما لمعمؿ خبيرا طبيا شرعيا 

الذم يبحث عف أسباب الجركح ك أحكاؿ القتؿ  1576كيعكد نشر أكؿ كتاب لمطب الشرعي في سنة 
كيعتبر باكلكس كارلكس كاحدا مف أشير كقد ظير الطب الشرعي منفصبل في القرف السادس عشر 

الكقت ، كلقد كضع كتابا في ركما اسمو ) طبية شرعية ( بيف األسماء في الطب الشرعي في ذلؾ 
كتضمف الكتاب مكاضيع متعددة تشمؿ حمؿ الكالدة ك صكت الجنيف كالنقص  1635-1621عامي 

 ...إلخ . اتكاالغتصابسمكـ العقمي كال
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 .1ـ  1782أكؿ مجمة طبية شرعية في برليف عاـ كما ظيرت 

كضع األستاذ الدكتكر أكرفيبل أستاذ الكيمياء كالطب الشرعي  1825 -1814كفي الفترة بيف عامي 
قاـ  1881كفي عاـ  أس عمـ السمكـ الحديث ك تشمؿ السمكـ النباتية كالحيكانية كالمعدنية .بباريس 

 .2البركفيسكر بركاردار في باريس بإنشاء أقساـ لمتشريح 

كقد تأثر بذلؾ في اإلثبات كنكع مف الشيادة أما النظاـ القانكني اإلنجميزم عرؼ الخبرة كاعتمدىا 
 .3ساكسكنية مف التشريعات األنجمكالنظاـ القانكني األمريكي ككذلؾ القانكف االسترالي كغيرىا 

األنظمة كتشريعات خاصة باألدلة ضمنتيا أبكابا تعالج مسائؿ الخبرة لمقانكف  األخيرةإذ أفردت ىذه 
 األمريكي . كقانكف الدكلة الفيدرالي 1965اإلنجميزم الصادر عاـ 

بداية العمؿ بالخبرة الطبية الشرعية حيث أصدر الممؾ ىنرم الثاني مرسكما بتنظيـ  1554كتعد سنة 
جازة عف كبير الخبراء قبؿ ممارسة ىيئة الخبراء  الذم يشترط فيو حصكؿ الخبير عمى شيادة الممؾ كا 

أصدر الممؾ ىنرم الثالث مرسكما أخر ينص فيو عمى العمؿ بنظاـ  1577، كبحمكؿ سنة 4عممو 
السنة  1667يتأكد الشكؿ الكتابي الذم يتكجب أف تقدـ فيو تقارير الخبرة كتعتبر سنة الخبرة كبذلؾ 

عرفت فييا الخبرة كاكتممت فييا قكاعدىا كأحكاميا مف خبلؿ أكؿ تشريع فرنسي منظـ لمسائؿ التي 
 .الخبرة 

 .5يتضمف إجراءاتيا كأصكليا كقكاعدىا المعركفة في كقتنا الحاضر 

فمقد كاف االزدىار كالتقدـ العممي اليائؿ الذم كاكب جميع مجاالت الحياة بما فييا الطب الشرعي عمى 
طبية كمعدات كمختبرات مف خبلليا يتـ  أجيزةكجو الخصكص حيث تطكرت كسائؿ استعمالو مف 

صداركمعالجتيا لذا سعت غالبية الدكؿ لكضع  األمراضتشخيص  ة مجمكعة مف التشريعات الخاص كا 
 كأصبحالمينة يذه الشرعييف فالتطكر العممي انعكس عمى القائميف ب األطباءكالعامة التي تنظـ عمؿ 

الدكؿ المعنية في سبيؿ تكريس العدالة  أخذتيشكؿ نقطة تحكؿ في مسار الطب الشرعي حيث 
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ازنة بيف إلى العمؿ عمى إيجاد نظـ جديدة كصيغ قانكنية قابمة لمتطبيؽ مف حيث المك كمكاكبة التطكر 
 نشاط األطباء مف جية كمكائمة ذلؾ مع تسخيره في خدمة العدالة الجنائية .

كاالرتباط التاريخي لمطب الشرعي في كؿ كمف كؿ ما سبؽ ذكره يتضح لنا كبشكؿ عمني التسمسؿ 
كتسمسؿ معو أىمية الطب الشرعي التسمسؿ تزداد مرحمة مف المراحؿ المذككرة ، كحيث كمع ىذا 

في مجاؿ تدريجيا كعمى مر العصكر الثبلث إلى أف أصبح في العصكر الحديثة دليبل ال يستياف بو 
يا الغمكض كالتي تتطمب تدخؿ أىؿ فنتاإلثبات الجنائي كال يمكف االستغناء عنو في الجرائـ التي يك

قة عممية كأصحاب الخبرة الطبية ليفسر كليكضح كليساعد القاضي في اكتشاؼ الدليؿ الجنائي بطري
رساء   العدالة. مبادئككيفية دقيقة تفيد في إظيار الحقيقة كا 

المطمب الثاني : خصائص الخبرة الطبية الشرعية كتمييزىا عف طرؽ اإلثبات الجنائية 
 المشابية 

فة جزيئاتيا كالذم يمكف أف يكجد بو بكايعتبر مسرح الجريمة الرقعة المكانية المحدثة لمكاقعة اإلجرامية 
كالدقيؽ لمسرح الجريمة يعتبر المنفذ الكحيد فالفحص الكاعي  ،الحادثاألدلة المادية التي تخمفت عف 

ا لما قد يترككه مف أثار  ،الجناةلمتعرؼ عمى ىكية الكحيدة الكاقعة كالكسيمة لمكصكؿ إلى كيفية حدكث 
ميما في الكشؼ عف الدالئؿ كالتعرؼ عمى مرتكبي ىذه متخمفة عنيـ ، ىذا كتمعب الخبرة الطبية دكرا 

كطريؽ مف طرؽ اإلثبات كىذا ما جعميا تتميز بخصائص معينة تميزىا عف اإلثبات كالخبرة  ،الجرائـ
م االختصاص استشارة فنية مف ذك فيي  .تستعيف بيا جيات التحقيؽ كالقضاء في كافة مراحؿ الدعكل

الجريمة باالستعانة بالعمكـ الطبية كىذا ما جعؿ منيا تتميز بخصائص تفرقيا فتقريرييـ يكشؼ دالئؿ 
كىذا ما سنحاكؿ تبيانو في الفرع الثاني ) أكجو التشابو  ،كالشيادةعف طرؽ اإلثبات األخرل كالمعاينة 

لمتشابية ليا كلكف قبؿ ذلؾ سنعرج أكال الطبية كطرؽ اإلثبات الجنائية األخرل اكاالختبلؼ بيف الخبرة 
في الفرع األكؿ عمى تبياف أىـ خصائص كمميزات الخبرة الطبية كدليؿ يعكؿ عميو كثيرا في مجاؿ 

 في المجاؿ الجنائي .تبياف الحقيقة خصكصا 

 الفرع األكؿ : خصائص الخبرة الطبية الشرعية 

 ىذه فرد عف باقي األدلة األخرل كمفنكتجعميا تخصائص تميزىا إنو كلكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلثبات 
فميا طابع استثنائي فيي تختمؼ مف حيث مكضكعيا عف طرؽ اإلثبات  ،األدلة الجنائية  الخبرة الطبية

إذ تختص المسائؿ الفنية البحتة التي ال يمكف إال لمخبير التعرؼ عمييا كاكتشافيا نتيجة  ،األخرل
أيضا مف الناحية الشكمية حيث أكجب ليا المشرع شركط يجب تكافرىا تختمؼ كما أنيا  ،درايتو كخبرتو
 في الخبير 
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 كىذا ما سنحاكؿ تبيانو فيما يمي مف بحثنا ىذا .

 أكال : الخبرة الطبية الشرعية مف المسائؿ الفنية البحتة 

لو فجعؿ كاالستدالؿ خصكصا فيما يتعمؽ بالخبرة ة لمبحث نلمقاضي طرقا معيإف القانكف لـ يعط 
ف تعد م غير أنو  إذا تعمؽ األمر بمسألة فنية ال ،مطمؽ الحرية فاالقتناع بأم دليؿ يراه كاشفا لمحقيقة

 .1قبيؿ المعمكمات العامة فينا أكجب عميو ضركرة االستعانة بخبير 

ىذا ما صعب مف ميمة  ،أدل إلى ظيكر اختصاصات متعددةفتطكر العمكـ في شتى المجاالت 
فيك ال يستطيع اإللماـ بجميع كرغـ ثقافتو الكاسعة  ،القاضي ميما كاف تككينو العممي أك المعرفي

كمف ىنا كاف لزاما أف يتعاكف مع الخبير في سبيؿ كشؼ الجريمة  ،المسائؿ ذات الطبيعة الفنية
رم معاينة يعتمد فييا عمى حكاسو ، كتبعا لذلؾ فبل يعتبر خبير مف يكمفو القاضي بأف يجكمرتكبييا 

كذلؾ مف كمفو القاضي بأف يجرم معاينة كيأتي بنتائج مبلحظتو إذا كانت المعاينة ك كيعتبر  ،فقط
 .2المبلحظة تفترضاف تطبيؽ أساليب عممية أك فنية 

قناعتو الشرعي في مجاؿ البحث عف الدليؿ الجنائي يمجأ إليو القاضي عادة لتكجيو ستعانة بالطب الفا
يصعب العثكر عمى أدلة مادية في مسرح الجريمة  عندخصكصا  ،في إثبات أك نفي التيمة عف المتيـ

فيتدخؿ ىنا الطبيب الشرعي بصفتو صاحب االختصاص في المسائؿ الطبية ليزيؿ عنيا  ،عميو إدراكيا
 كينير الطريؽ لمقاضي في تكييفو لمكاقعة اإلجرامية التي عرضت عميو . ،الغمكض

ذا كاف مجاؿ عمؿ الطبيب الشرعي ىك مف المسائؿ الفنية كالعممية البحتة فبل يجكز أف ترد الخبرة ك  ا 
كيمنع عمى القاضي ندب الخبير في مسائؿ قانكنية ألف ىذا يعد تنازال مف  ،عمى مشكمة قانكنية

 .3القاضي لمخبير فيك غير أىؿ لمفصؿ في ىذه المسائؿ 

لمعكنة الخبير لمعرفة حؿ المشاكؿ القانكنية فيك مف أدرل األشخاص كما أف القاضي ليس في حاجة 
 بعممو لمقانكف.

الخبير محدكدة ، فالقاضي يندب الخبير في صكرة كاضحة محددة لمكضكع ميمتو كفي كما أف ميمة 
 .بعض الحاالت يضع لو القاضي أسئمة محددة يتعيف عميو أف يجيب عمييا

                                                           
 . 424، ص  2003جبلؿ ثركت ، نظـ اإلجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  1
، مكسكعة الطب الشرعي في جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ، الجزء األكؿ   عبد الحكـ فكدة ، سالـ الدميرم 2

 .19، ص  2013المكتب الدكلي لئلصدارات القانكنية ، طبعة 
طمعت محمد دكيدار ، التعميؽ عمى نصكص قانكف اإلثبات ،  الطبعة األكلى، مطبعة منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  3

 .459، ص  1994
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عامة تشمؿ إبداء رأم في الدعكل إذ يعد ذلؾ تخمي مف القاضي عف كال يجكز أف تككف ميمة الخبير  
 .1رسالتو 

حيث استقر عمى  ،كنظرا ألىمية الخبرة فقد أجازتيا مختمؼ التشريعات المقارنة كمنيا التشريع الجزائرم
إال إذا تعمؽ األمر بمسائؿ أىميتيا كدكرىا في تحقيؽ العدالة الجنائية شريطة أنو ال يتـ المجكء إلييا 

 .2مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  143كىذا ما جاء بصريح نص المادة ،فنية بحتة 

كسايره  ،كما استقر الفقو عمى أف المسائؿ الفنية البحتة دكف سكاىا ىي ما يمكف إسنادىا ألىؿ الخبرة
قضاءا أنو يأمر القاضي بإجراء الخبرة  ك مف المقرر قانكنا›› القضاء في ذلؾ في عدة قرارات كمنيا 

 .3‹‹كتعييف الخبير مع تكضيح ميمتو التي تكتسي طابعا فنيا بحتا 

 كىذا يتفؽ مع ما ذىبت إليو بعض قرارات محكمة النقض الفرنسية في قراراتيا حيث جاء في أحدىا : 

الفنية البحتة التي يتعذر عمييا أف ال تمتـز المحكمة بااللتجاء إلى الخبرة إال فيما يتعمؽ بالمسائؿ ›› 
 .4‹‹تشؽ طريقيا فييا 

تنحصر في إيضاح المسائؿ الفنية كمف كؿ ما سبؽ يمكننا استخبلص أف ميمة الطبيب الشرعي 
ألنيا مف االختصاص األصيؿ لمقاضي الجنائي كفي ىذا المقابؿ ال يعني جيؿ  ،البحتة دكف القانكنية

كذلؾ في سبيؿ  ،الطبيب الشرعي بالقكاعد القانكنية بؿ إف عممو بالقانكف أمرا حتميا يقع عمى عاتقو
حكؿ الجريمة كنسبتيا لممتيـ ىذا مف شأنو أف ينير إعداد تقرير دقيؽ مكمؿ المبلحظات كالنتائج 

 كيكجو قناعتو في سبيؿ إظيار الحقيقة كخدمة لمعدالة . ،لمقاضي الجنائيالطريؽ 

غير أنو ىناؾ بعض المسائؿ الغامضة كالتي تتنافى مع الطبيعة االختيارية لمخبرة كذلؾ في بعض 
كىذا ما أمكننا استقرائو في بعض اجتيادات المحكمة  ،الجرائـ الخاصة كالتي تككف فييا الخبرة كجكبية

                                                           
 .19الحكـ فكدة ، سالـ الدميرم ، المرجع السابؽ ، ص عبد   1
الجريدة  1966يكنيك  8مؤرخ في ،  155-66مف قانكف اإلجراءات الجزائرم الصادر بمكجب األمر  143المادة  2

 2015يكليك 23مؤرخ في ، 02-15معدؿ كمتمـ بمكجب األمر  ،1966جكاف  11صادرة في ، 48الرسمية العدد 
 ـ. 2015يكليك  23صادرة في ، 40عدد الجريدة الرسمية 

سنة  2، المجمة القضائية ، العدد  97774،رقـ 1973جكيمية  7المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية ، قرارا بتاريخ   3
 108، ص  1994

 . 486رقـ  1964جكاف  29نقض مصرم ، قرار بتاريخ   4
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الخبرة ضركرية إلثبات جنحة السياقة في حالة سكر كلك كاف الجاني ›› مثبل في قرار صدر ليا العميا ف
 .1‹‹معترفا بيا  

رغـ الطبيعة االختيارية التي تميز الخبرة في المكاد الجزائية إال أنو يبدك أف الخبرة ›› كفي قرار أخر 
 .2‹‹التحقيؽ  العقمية كالنفسية ىي خبرة مفركضة خصكصا بالنسبة لقاضي 

المقرر قانكنا  مف›› كفي قرار أخر يقكؿ أف الخبرة الفنية كجكبية ال جكازية في المسائؿ الفنية البحتة 
 كقضاءا أف يأمر القاضي بإجراء الخبرة كتعييف الخبير مع تكضيح ميمتو التي تكتسي طابعا فنيا 

 .3‹‹بحتا  

 ثانيا : ميمة الخبير ذات طابع قضائي

فيك مساعد لمقاضي كيقدـ لو المعكنة في ناحية فنية ال اختصاص لمقاضي بيا كال يمارس الخبير 
فالقاضي لدل تصديو لمفصؿ .4ميمتو تمقائيا بؿ بانتداب قضائي كيؤدم ميمتو تحت إشراؼ القاضي 

ة في القضايا المعركضة عميو يحتاج إلى مف ينكر لو طريقو في خصكص المسائؿ التي ليس لو دراي
فييا، فيضطر بذلؾ المجكء إلى أىؿ الخبرة ك المعرفة لتقديـ المعمكمات الضركرية، لمفصؿ في 

 .5النزاعات المرفكعة إلييـ، كأىؿ المعرفة ىؤالء يتـ اختيارىـ ىـ الخبراء القضائيكف

 الخبرة في مجاؿ الطب الشرعي تعددثالثا : 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم بأف تختص الجيات القضائية بتعييف  144فمقد نصت المادة  
خبير كاحد في المسائؿ العادية تختاره مف الجدكؿ الذم تعده المجالس القضائية بعد استطبلع رأم 

 .6النيابة العامة 

                                                           
، 198144، نشرة القضاة ، العدد  19713رقـ  1989يفرم ف 19المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاريخ  1

 90ص 
في مؤلؼ جيبللي بغدادم،  ذكر 39408رقـ  1985جكيمية  2المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية األكلى ، قرار بتاريخ  2

 .327ص  1996االجتياد القضائي في المكاد الجزائية ، الجزء األكؿ ، المدرسة الكطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشيار 
سنة  2، المجمة القضائية ، العدد  97774رقـ  1993جكيمية  7المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية ، قرار بتاريخ  3

 .108، ص  1994
 . 19عبد الحكـ فكدة ، المرجع السابؽ ، ص  4
.7ص  2002محمكد تكفيؽ اسكندر، الخبرة القضائية، دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيع، الجزائر،   5  
 ‹‹.يختار الخبراء مف الجدكؿ الذم تعده المجالس القضائية بعد استطبلع رأم النيابة العامة››مف ؽ إ ج  144المادة  6

 ‹‹.العامة
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عية ، ذلؾ ألف المسائؿ العممية قد غير أف ىذا النص ال يجد تطبيقا لو في مجاؿ الخبرة الطبية الشر 
تستمـز تدخؿ أكثر مف خبير إلعداد تقرير الخبرة كلتكضيح الغمكض في المسألة القانكنية المعركضة 

 عمى القاضي.

ىذه المسائؿ دقيقة كما يترتب عمى ذلؾ تكجيو عدد الخبراء كالسبب في ذلؾ يعكد لككف يتفقد يككف 
 قناعة القاضي الجنائي.

 مسألة تعدد الخبراء؟ الجزائرم المشرعكيؼ عالج ف

مف  154ك  152 148ك  143ك  147خبلؿ استقرائنا لمنصكص القانكنية كمنيا المكاد  انو كمف
‹‹ يجكز لقاضي التحقيؽ ندب خبير أك خبراء ››  147قانكف اإلجراءات الجزائية حيث كرد في المادة 

عمى جكاز األخذ بالخبرة األحادية أك المتعددة  فينا نستشؼ مف استقرائنا لممادة عمى أف المشرع ينص
لكؿ جية قضائية تتكلى التحقيؽ أك تجمس ›› كالتي تنص في فحكاىا :  143، كعند رجكعنا لممادة 

عمى طمب النيابة العامة  لمحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير إما بناء
 ‹‹كؿ قرار يصدر بندب خبراء ››  148أما نص المادة  المجكء فينا تتكمـ عف أحادية ‹‹ أك الخصـك 

 .‹‹كيجب عمى الخبراء في القياـ بميمتيـ  ›› كفي فقرتيا الثانية 
 ‹‹كيتعيف عمى الخبراء أف ينكىكا في تقريرىـ ››  150/02المادة  ك
 ‹‹يحرر الخبراء لدل انتياء أعماؿ الخبرة ››  153المادة  ك
عمى قاضي التحقيؽ أف يستدعي مف يعنييـ األمر مف أطراؼ الخصكمة ››  154أخيرا في المادة  ك
 ‹‹يحيطيـ عمما بما انتيى إليو الخبراء. ك

المجكء إلى خبرة ثبلثية أك أكثر أك بمعنى أخر أم  ،الخبرة تعددفجميع ىذه المكاد تشير إلى إمكانية 
أك البراءة لعدـ  1 ،السجف المؤبد لمفاعؿفي إصدار أحكاما سكاء باإلدانة أك  الصفة التعددية لمخبرة

 كجكد دليؿ يثبت قياـ الجريمة بأركانيا القانكنية.
 أكثركخير مثاؿ يمكف أف نستدؿ بو عمى ذلؾ في مجاؿ المسؤكلية الطبية التي تقتضي أف يتـ ندب 

كعدـ االكتفاء بخبير كاحد ألف ىذه المسائؿ فنية بحتة كدقيقة تتطمب كفاءة تقنية ال يممكيا  خبير مف
 .2القاضي كال تدركيا معارفو 

كىذا بالنتيجة سيؤدم في  تعدد الخبراءكما تجدر مبلحظتو في ىذا الشأف ىك األثر المترتب عمى 
، غير أف المشرع الجزائرم قد أزاؿ ىذا  األخير إلى الكصكؿ إلى تقارير مختمفة كاختبلفات في الرأم

                                                           
 محمد حسف منصكر ، قانكف اإلثبات ) مبادئ اإلثبات كطرقو (، الطبعة الثانية ، در الجامعة الجديدة لمنشر ، 1
 .249ص   2002)د ب ف(  
منيرة ،الطب الشرعي كدكره في إثبات الجريمة ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في الحقكؽ ،فرع القانكف  بشقاكم 2

 .12ص  2014الجنائي كالعمـك الجنائية ،جامعة الجزائر ،
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فإذا اختمفكا ›› مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم بقكلو :  153الغمكض بنصو صراحة في المادة 
عيف كؿ منيـ رأيو أك تحفظاتو مع تعميؿ في الرأم أك كانت لدييـ تحفظات في شأف النتائج المشتركة 

 .1‹‹كجية نظرتو 

الخبرة في مجاؿ الطب الشرعي لو أىمية كبيرة ككنيا مسائؿ فنية كالتحقيؽ  تعددمف ىنا يتبيف لنا أف 
ألنو إذا اعترتو بعض الشبيات فيذا كبالنتيجة سيؤثر  ،فييا يجب أف يككف مؤكدا ال يترؾ مجاال لمشؾ

 .ئب كتككيف قناعة القاضي الجنائي عمى إصدار الحكـ القضائي الصا

 ة الخبرة في مجاؿ الطب الشرعييعرابعا : تب

مفيكميف ، فالمفيكـ األكؿ فنظرا ألىمية كجكد الطب الشرعي جعؿ مف ىذه التبعية قد تأخذ مدلكليا 
كفي دكؿ أخرل يتبع كزارة الداخمية كفي االىتماـ بو كثيرا ، ففي كثير مف الدكؿ يتبع كزارة الصحة 

كذلؾ ككف الطب الشرعي ميـ في  ،مف الناحية الفعميةأخرل يتبع كزارة العدؿ كيتبع النيابة العامة 
إلى النيابة العامة ، كمف القضية مف البحث الجنائي كالسبب األخر لسرعة كصكؿ  ،مرحمة التحقيؽ

فكجكد الطبيب الشرعي بالقرب مف أعضاء النيابة العامة يفيد ذلؾ في سرعة  .ثمة إلى القضاء لمحكـ
 .2الحكـ إنجاز القضية ككصكليا إلى درجة 

المفيكـ الثاني فيك تبعية الطب الشرعي بالدعكل الجنائية المرفكعة أماـ القضاء كىذا يفترض أما 
 .3أك أكثر الستيضاح مسألة ال تدركيا معارؼ القاضي كجكد نزاع قائـ في أمر يحتاج إلى ندب خبير 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  143كتطبيقا لذلؾ خكؿ المشرع الجزائرم بمكجب المادة 
كمما تعمؽ لجيات التحقيؽ أك الحكـ كبناء عمى طمب مف النيابة العامة أك الخصكـ المجكء إلى الخبرة 

ليا مسألة ذات  ، عندما تعرضلجيات التحقيؽ أك الحكـ ›› كذلؾ بقكلو  ،األمر بمسألة ذات طابع فني
تمقاء نفسو أك مف أحد إما مف طابع فني أف تأمر بندب خبير إما بناء عمى طمب النيابة العامة أك 

 .‹‹الخصكـ

فمجيات التحقيؽ أك الحكـ عندما تعرض عمييا مسالة ذات طابع فني ال تستطيع البت فييا بنفسيا 
األمكر التي تسيؿ عمؿ جيات التحقيؽ كالحكـ نظرا لطبيعتيا الفنية، المجكء إلى الخبرة باعتبارىا مف 

 كتساعدىـ في مجاؿ كشؼ الجريمة عف طريؽ إتباع الطرؽ العممية التي تسيؿ كشؼ خبايا الجريمة.

                                                           
ك المتضمف قانكف  155-66مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم الصادر بمكجب األمر رقـ  153المادة   1

مؤرخ  02-15معدؿ كمتمـ بمكجب األمر  1966جكاف  11،صادرة في  48الجريدة الرسمية العدد ت الجزائية،اإلجراءا
 ـ . 2015يكليك  23صادرة في  40الجريدة الرسمية العدد  2015يكليك  23في 

 . 15عماف ، ص  2011جبلؿ الجابرم ، الطب الشرعي كالسمـك ، ط الثانية،  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  2
 . 334، ص  1991سميماف مرقس ، الكافي في شرح القانكف المدني ،  الطبعة الرابعة ،مطبعة جامعة القاىرة ،   3



 ....................................الخبرة الطبٌة الشرعٌة و الدلٌل المادي.................الباب األول:

~ 35 ~ 
 

 

القاضي كما يتعيف عمى الخبراء بعد ندبيـ مف الجية اآلمرة بالخبرة العمؿ تحت إشراؼ كسمطة 
حاطتو عمما بكؿ  أثناء قياميـ مف تطكرات كما قد يعترض الخبراء ما يقكمكف بو كما يتخذ بشأنيا كا 

 1.بعمميـ مف عكائؽ كحكاجز

 جاؿ الطب الشرعيمخامسا : الصفة االختيارية لمخبرة في 

ف الحقيقة بكافة الطرؽ عال يمـز القاضي الجنائي أف يقؼ مكقفا سمبيا فمف كاجبو أف يتحرل كيبحث 
كالكسائؿ القانكنية المشركعة أماـ جيات التحقيؽ أك الحكـ ، كالخبرة كآلية مف آليات البحث عف إثبات 

فمقد خكؿ المشرع لممحكمة سمطة ندب الخبراء سكاء مف تمقاء نفسيا أك استجابة لطمب الدليؿ الجنائي 
ىك أف المحكمة قد تمتنع عف ندب الخبير حتى  كالمبلحظ في ىذا الشأف ،الخصكـ أك النيابة العامة

يكفي لتككيف قناعتيا عمى أف يككف الحكـ بندب كلك قدـ طمبا بذلؾ مف طرؼ الخصكـ إذا كجد ما 
 .2الخبير أك رفضو مسببا مف طرؼ القاضي 

غير أف المبلحظ في مجاؿ الطب الشرعي إجراء الخبرة أمر حتمي بؿ ضركرم إذا تطمب ذلؾ معرفة 
 فنية بحتة ال يأنس القاضي في نفسو العمـ الكافي كالدراية لمعرفتيا . مسألة

فمقد استقر القضاء عمى أف االستعانة بأىؿ الخبرة يككف أمرا حتميا إذا كانت المسألة المطركحة لمبحث 
ال تستطيع المحكمة أف تشؽ  ،الفنية البحتة التي تحتاج إلى خبرة مف ذكم االختصاصف المسائؿ م

 .3ييا بنفسياطريقا ف

، فكمما اعترضت فما داـ المجكء إلى الخبرة الطبية الشرعية مقتصرا عمى المسائؿ الفنية البحتة 
القاضي مسألة فنية كجب عميو االستعانة بالخبراء لذلؾ فمو السمطة المطمقة في ندب الخبراء، غير أنو 

، كىذا ما اعتنقو القاضيأف يككف بمكجب حكـ مسبب مف طرؼ يستمـز في حالة رفض ندب الخبير 
 المشرع الجزائرم بالنص عمى الصفة االختيارية بالمجكء إلى الخبرة الطبية الشرعية.

 حكمو. تسبيب غير أنو يجب عمى القاضي في حالة رفض ندب الخبراء
                                                           

كيجب عمى الخبراء في القياـ بميمتيـ أف يككنكا عمى اتصاؿ بقاضي ››ؽ إ ج :   02/ 148إذ تنص المادة المادة  1
 ....‹‹ت األعماؿ التي يقكمكف بيا التحقيؽ أك القاضي المنتدب كاف يحيطكه عمما بتطكرا

نصر الديف ىنكني ، نعيمة تراعي ، الخبرة القضائية في مادة المنازعات اإلدارية ، دار الثقافة لمطباعة كالنشر   2
 . 40، 39، ص ص  2007كالتكزيع ، الجزائر 

بتاريخ  55019ميا رقـ صادر عف المحكمة الع 11/05/1983بتاريخ  83-12قرار صادر مف المحكمة العميا رقـ  3
الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية   ،في كتاب جيبللي بغدادم اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية 07/09/1988

 .355ص  2001 ،الجزء األكؿ
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ؽ إ ج أف ال يخرج قرار ندب الخبراء عف المسائؿ  146كما أكجب المشرع الجزائرم بمكجب المادة 
يجب أف تحدد دائما في قرار ندب الخبراء ميمتيـ التي ال يجكز أف تيدؼ إلى ›› لؾ بقكلو : الفنية كذ

 .‹‹فحص مسائؿ ذات طابع فني 

 يمكننا في األخير استخبلص كاستنتاج أىـ خصائص الخبرة في النقاط التالية : كمف جؿ ما تـ ذكره 

التشريعات المختمفة بنصكص خاصة الخبرة أخذت بيا مختمؼ القكانيف الكضعية كقد نظمتيا  -1
 كمنيا التشريع الجزائرم في مكاده المنظمة لمخبرة . ،كقكاعد في قكانينيا كأنظمتيا

كلذلؾ  ،الخبرة ىي مف المسائؿ الفنية ألنيا تفرض استعانة الخبير بمعمكماتو العممية أك الفنية -2
 ال يعد خبيرا مف كمفو القاضي بمعاينة يعتمد فييا عمى حكاسو .

الخبرة ذات طابع قضائي ، فالخبير يساعد القاضي كيقدـ لو معكنتو في ناحية فنية ال  -3
كال يمارس الخبير ميمتو إال بانتداب قضائي كيؤدم ميمتو تحت سمطة  ،اختصاص لمقاضي بيا

شراؼ القاضي .  كا 
ميفيـ الشرعيكف بأعماليـ مف تمقاء أنفسيـ ، فبل بد مف تكال يقكـ أىؿ الخبرة كمنيـ األطباء  -4

 .مف قبؿ جيات التحقيؽ أك القضاء بمياـ محددة في الدعكل الجنائية 
الخبرة مف الكسائؿ التي ال يستعاف بيا إال مع كقكع الجريمة أك كجكد خصكمة فيي تككف  -5

 .1أثناء الدعكل كليس قبميا أك بعدىا 
 ،الحديثة كالدقيقةتعتمد الخبرة عمى تأىيؿ العنصر البشرم كتكافر األجيزة العممية كالتقنية  -6

 كعمى الفراسة المتكارثة في بعض مجاالت الخبرة ال الستعانة بأىؿ الخبرة في تتبع أثار األقداـ .

كاستكماال ليذا المطمب  ،كبعد أف انتيينا مف تبياف أىـ خصائص الخبرة كمنيا الخبرة الطبية الشرعية
ه الخصائص تتميز عف باقي أدلة فما داـ لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلثبات خصائص معينة فيي بيذ

الجنائية األخرل ، كىكذا ىي الخبرة الطبية الشرعية لخصائصيا السالؼ ذكرىا جعؿ منيا ليا اإلثبات 
مكانة متميزة عف باقي طرؽ اإلثبات األخرل ، كلك أنيا في بعض األحياف قد تتشابو مع غيرىا مف 

الغمكض لدل القارئ أف نميز بينيا كبيف  نا نزيؿطرؽ اإلثبات خصكصا المعاينة كالشيادة كىذا ما جعم
فما يمي في الفرع الثاني تحت عنكاف  تمييز الخبرة  إليوكىذا ما سنتطرؽ  ،طريقي اإلثبات المذككرة

 . الطبية الشرعية عف طرؽ اإلثبات الجنائية المشابية ليا

 

                                                           
 –دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية  –دكر تقارير الخبراء في إثبات جرائـ القتؿ  –إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزبف  1

بحث مقدـ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العدالة الجنائية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
 . 89ك 88ص  الرياض،، األمنية
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 الفرع الثاني : تمييز الخبرة الطبية الشرعية عف طرؽ اإلثبات الجنائية المشابية 

سنحاكؿ في ىذا الفرع تمييز الخبرة الطبية الشرعية عف غيرىا مف طرؽ اإلثبات الجنائية التي قد 
 .قد يختمط لدل البعض فيـ معناىا ، فكثيرا ما تشتبو الخبرة بالمعاينة أك الشيادة ف ،تتشابو معيا

تمييز الخبرة عف المعاينة كقبؿ الكلكج في المكضكع يجدر بنا  (أكال )لذا سنتناكؿ ذلؾ فيما يمي : 
جراءاتيا ، كفي ،إعطاء شرح مكجز عف المعاينة تعريفيا : تمييز الخبرة عف الشيادة مركرا (ثانيا  )كا 

كحتى نزيؿ كؿ حيحا ذلؾ حتى نمـ بالمكضكع الماما ص كشركطيا ك ،بتعريؼ الشيادة كخصائصيا
 ممفاىيـ لدل القارئ .ل اشتباه أك خمط

 أكال : تمييز الخبرة الطبية الشرعية عف المعاينة 

 كقبؿ أف نبيف ذلؾ يجدر بنا ،فنظرا لما قد يحصؿ مف تشابو لكؿ مف الخبرة الطبية الشرعية كالمعاينة

حتى نتمكف في ختاـ البحث مف  ،كتبياف مختمؼ جكانبيا المكضكعية كالشكميةأكال تعريؼ المعاينة  
استنباط كاستخراج مختمؼ أكجو االختبلؼ كالتشابو بينيا كبيف الخبرة الطبية الشرعية ، كما ال يفكتنا 

 أف نبيف إجراءاتيا كفقا لما نص عميو المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية .

 : مفيـك المعاينة-1

إثبات األدلة الجنائية كالمعاينة تعد عصب التحقيؽ فالمعاينة ىي إجراء مف إجراءات التحقيؽ في 
بؿ  ،فيي تعبر عف الكاقع تعبيرا أمينا صادقا ال محاباة فيو كال كذب كال خداع ،كدعامتو الرئيسية

 تعطي صكرة كاضحة ألدلة الجريمة المادية .

 كلقد أعطيت تعريفات عدة لممعاينة نذكر مف أىميا : 

ك تفيد في  ،التي تتعمؽ بيا كاألشياءت الحالة القائمة في مكاف الجريمة عاينة مشاىدة كاثبامفيقصد بال
  ىي كؿ  أخرلك بعبارة  ،الذيف ليـ صمة بيا كالمجني عميو فييا األشخاصكشؼ الحقيقة كاثبات حالة 

 . 1ما يتعمؽ بماديات الجريمة

                                                           

.136، ص 2013ليبيا، المنصكرة  ،دار الفكر كالقانكف ،الجنائي اإلثبات أدلة ،محمد محمكد محمد شعباف  1 
 . 332 ص 1986 ،دار النيضة العربية ،الجنائية اإلجراءاتشرح قانكف  ،فكزية عبد الستار 2
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 أكشخص معيف ك يككف مف خبلؿ الرؤية  أكمباشر ك مادم لحالة شيء  إثباتكمف ثمة فيي 
 اإلجراء.الشخص بكاسطة مف باشر  أكالفحص المباشر لمشيء 

إجراء ال يتضمف  كىيأاألشياء كاألشخاص ككجكد الجريمة فيي إجراء يتطمب إثبات حالة األمكنة ك 
 إكراه أك اعتداء عمى حرمة األشياء كاألشخاص .

 يتضمف كصؼ مكاف الحادث بما فيو مف أشياء كأشخاص  كقيؿ أيضا أف المعاينة ىي اإلجراء الذم

بيدؼ كشؼ مخمفات كأثار الجاني بالمكاف كالتي تشير إلى  ،المحتكياتالفحص الدقيؽ لكافة 
كتكضح قدرا مف االستنتاجات المنطقية التي  ،شخصيتو أك شركائو ما يفيد في إثبات ارتكاب الجريمة

 تشكؿ في حد ذاتيا األساس الذم يقكـ عميو البحث كالتحقيؽ الجنائي .

كجاء في تعريؼ أخر ليا إثبات حالة األشخاص كاألشياء كاألمكنة المتصمة بالكاقعة اإلجرامية مكضكع 
بكاسطة  ،حصا دقيقا كمباشراكيككف مف خبلؿ مشاىدتيا كالكقكؼ عمى حالتيا كفحصيا ف ،التحقيؽ

 .1عضك سمطة االستدالؿ أك المحقؽ المختص 

ما يحكيو مف أشياء كأشخاص  ،كما يقصد بيا أيضا مناظرة كفحص المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة
ئي كاكتشاؼ كرفع ما بيدؼ التعرؼ عمى كؿ أك بعض الحقائؽ الجكىرية التي يستيدفيا التحقيؽ الجنا

 .2أثار جنائية  مف ةيخمفو الجنا

كما يتصؿ بو مف أشياء  ،كما يمكف تعريفيا بأنيا ذلؾ الفحص الدقيؽ كالمتأني بمكاف الحادث
ثبات حالة كؿ مف الجريمةكأشخاص يجريو المحقؽ  كشخص  ،أك أحد مساعديو بقصد جمع األدلة كا 

 المتيـ كالمجني عميو كاألشياء التي ليا عبلقة بالجريمة التي كقعت.

في حيف يككف  ،بأم حاسة مف الحكاس سكاء بالممس أك السمع أك البصر أك الشـ أك التذكؽفيي تتـ 
مكضكع إثباتيا اآلثار المادية المتخمفة عف الجريمة أك إثبات حالة األشياء أك األشخاص أك األماكف 

 .3التي ليا عبلقة بالجريمة ككذلؾ إثبات الكسيمة أك األداة المستعممة في الجريمة 

                                                           
عبد اهلل بف سعيد بف داسر ،إثبات الدعكل الجنائية ، دراسة مقارنة ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، قسـ  1

 .22ص  1993السياسة الشرعية ، سنة 
شخصية الجاني ، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات العميد  السيد ميدم ، مسرح الجريمة كداللتو في تحديد  2

 .66ص  1993األمنية كالتدريب الرياض 
 .86، ص  2001احسف بكسقيعة ، التحقيؽ القضائي ، الطبعة السادسة ، دار ىكمة ، الجزائر  3
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كما عرفيا محمد مركاف في كتابو االنتقاؿ لممعاينة ىك ذىاب المحقؽ إلى المكاف الذم ارتكبت فيو 
ثبات اآلثار المادية التي خمفيا الجريمة حيث تكجد  أثارىا كأدلتيا ، أما المعاينة فيي تعني مشاىدة كا 

 .1ارتكاب الجريمة 

دلة المادية كىدفيا النظر إلى األشياء كمف جؿ ىذه التعريفات يتضح أف المعاينة تتمحكر حكؿ األ
مباشر كمادم لحالة شيء أك  إثباتمعاينة فال .كالمكجكدات المادية لمجريمةكاألشخاص كاألماكف 

كبدكره المشرع الجزائرم قد تطرؽ ليا  ،كيككف مف خبلؿ الرؤية أك الفحص المباشرشخص معيف 
يجكز لمجية القضائية إما مف تمقاء نفسيا أك  ››الجزائية  اإلجراءاتمف قانكف  235بنصو في المادة 

بناء عمى طمب النيابة العامة أك المدعي المدني أك المتيـ أف تأمر بإجراء االنتقاالت البلزمة إلظيار 
 .....‹‹الحقيقة 

المصرم كىذا دليؿ كافي عمى أف المشرع الجزائرم قد اعتبرىا دليؿ مف أدلة اإلثبات عكس المشرع 
مف قانكف  90في مرحمة التحقيؽ النيائي كفقا لممادة الذم لـ ينص عمييا كطريقة مف طرؽ اإلثبات 

غير أف الفقو أكدكا عمى أف عدـ النص عمييا قانكنا ال يمنع ذلؾ مف أف  ،اإلجراءات الجنائية المصرم
 .2بات يقـك قاضي الحكـ باألمر بيا تطبيقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في اإلث

ىذا بالنسبة لمتعريفات المختمفة إلجراء المعاينة كدليؿ مف أدلة اإلثبات كيجدر بنا أف ننكه أف المشرع 
 .ءاتيا كىذا ما سنبينو فيما يميالجزائرم نص عمى إجرا

 : إجراءات المعاينة-2

يجب عمى  انومف قانكف اإلجراءات الجزائية  42لقد نص المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة  
 ،ضابط الشرطة القضائية الذم بمغ بجريمة في حالة تمبس أف يخطر بيا ككيؿ الجميكرية عمى الفكر

كعميو أف يسير عمى المحافظة  ،ثـ ينتقؿ بدكف تميؿ إلى مكاف الجناية كيتخذ جميع التحريات البلزمة
 .ر الحقيقةكأف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدم إلى إظيا،التي يخشى أف تختفي عمى اآلثار 

جراء معاينات  كتأسيسا عمى نص المادة عمى ضابط الشرطة القضائية االنتقاؿ إلى مكاف الحادث كا 
 كيثبت جميع اآلثار المكجكدة بو. ،كفحص مكاف الحادث

                                                           
محمد مركاف ، اإلثبات في المكاد الجنائية في القانكف الكضعي الجزائرم ، الجزء الثاني ، ديكاف المطبكعات الجامعية   1

 .401ص  1999الجزائر 
 . 939ص  1984محمد زكي أبك عامر ، اإلجراءات الجنائية ، دار المطبكعات الجامعية ،  2
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فالتنقؿ لمسرح الجريمة يمكف المحقؽ مف ضبط أدلة الجريمة كجميع ما يترؾ مف أثار مادية بيا ،  
يحصؿ عمييا ضابط الشرطة أثناء إجراء المعاينات كمف جممة اآلثار التي  .كالتعرؼ عمى مرتكبييا

 البلزمة : 

 بصمات األصابع كاألقداـ  -

 أثار عجبلت السيارات كالدراجات النارية كالعادية  -

 البقع الدمكية كجميع اآلثار البيكلكجية األخرل . -

لمكشؼ عف المشرع الجزائرم مكف ضابط الشرطة القضائية باالستعانة بالكبلب البكليسية  أفىذا كما 
فيي تارة تدؿ عمى المجـر  ،الجناة كتقفي أثارىـ انطبلقا مف مسرح الجريمة عند المعاينة الميدانية

كتارة أخرل  ،غير ناتج عف عامؿ قسرمكتؤدم إلى اعترافو شريطة أف يككف ىذا االعتراؼ تمقائيا 
 .1تساعد في كشؼ ناحية أك عدة نكاحي مف غكامض الجريمة كتضييؽ نطاؽ البحث عف مرتكبييا 

مف قانكف  79كالمعاينة كإجراء مف إجراءات التحقيؽ فقد يقكـ بيا قاضي التحقيؽ حيث تنص المادة 
ـ إلجراء جميع يجكز لقاضي التحقيؽ االنتقاؿ إلى أماكف كقكع الجرائ›› اإلجراءات الجزائية : 

كيخطر بذلؾ ككيؿ الجميكرية الذم لو الحؽ في مرافقتو كيستعيف  ،المعاينات البلزمة كالقياـ بتفتيشيا
 .‹‹كيحرر محضر لما يقكـ بو مف إجراءات   ،قاضي التحقيؽ دائما بكاتب التحقيؽ

 ج .ؽ إ  96كقد تقترف المعاينة بإعادة تمثيؿ الجريمة كما ىك منصكص عميو في المادة 

إذف فالمعاينة ىي إدراؾ مادم مباشر لؤلشياء كاألشخاص كاألماكف عف طريؽ الحكاس كاالستعانة 
لقائـ بالمعاينة يممس بنفسو العناصر التي تفيد في كشؼ الحقيقة طالما فا ،باألجيزة كالمعدات العممية

جعميا تشكؿ مصدرا مما ي ،أنيا ترتبط ارتباطا كثيقا بمسرح الجريمة بما يحتكيو مف مخمفات كأثار
 .لؤلدلة المادية

جراءات فيما يمي مف مكننا يىذا س،كلك بصكرة مختصرة  يافمف خبلؿ إعطاء لمحة مكجزة عف المعاينة كا 
 ميزىا عف الخبرة الطبية الشرعية.ينباط ما تاستجبلء كاس

 

 

                                                           
،ص  2009الجزائر ، لمنشر كالتكزيع ، ، دار ىكمة  1ي ، الجزء مركؾ نصر الديف ، محاضرات في اإلثبات الجنائ 1

336 . 
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 : المعاينة كالخبرة الطبية الشرعية  بيف االختالؼك  المشابيةأكجو -3

المعاينة ىي كشؼ حسي مباشر إلثبات حالة شيء أك شخص كتتـ بانتقاؿ المحقؽ إلى مكاف إف 
 .1أك جمب مكضكع المعاينة إلى مقره  ،كجكد ىذه الحالة

كتيدؼ المعاينة إلى البحث عف األدلة المتعمقة بالجريمة مف خبلؿ انتقاؿ المحقؽ إلى مكاف الحادث 
ثبات حالة األماكف  ،ع ىذه األدلةأك أم مكاف يحتمؿ كجكد األدلة فيو كجم كاألشخاص ككؿ ما يمكف كا 

كغالبا ما يتـ في مرحمة التحقيؽ النيائي أم مرحمة المحاكمة  ،أف يفيد في استجبلء حقيقة الجرائـ
جراء المعاينة   2 .مسألة مترككة لتقدير المحكمة كسمطة التحقيؽكا 

يكجد مف أدلة مادية بمسرح الجريمة ، كقد  فالخبرة كالمعاينة إجراءاف كطريقاف مف طرؽ إثبات ما
بحث ما يتركو الجاني مف أدلة مادية بمسرح  إلى أف كمييما ييدفاف ،بينيماساعد عمى حدكث خمط 

يككف األمر بيما  بناء عمى قرار مف المحكمة أك بناء عمى طمب مف  فا إجراءامالجريمة ، كما أني
السمطة التقريرية في األمر بإجراء المعاينة أك الخبرة كمما رأت لممحكمة كىنا في ىذا المجاؿ  ،الخصكـ

 ضركرة لذلؾ ، أك رفض إجرائيا إذا رأت عدـ جدكاىا في الدعكل الجزائية .

 .كرغـ أكجو االتفاؽ بينيما إال أنيما تختمفاف مف نكاحي عدة 

أف المعاينة تختمؼ عف كافة كسائؿ اإلثبات  ،فمقد أشار الفقو كتأكيدا عمى التفرقة بيف الخبرة كالمعاينة
كال  ،كال أقكاؿ شيكد لالتي تكفرىا أكراؽ الدعك إذ تعطي لممحكمة فكرة مادية محسكسة عف الكاقعة 

تقارير خبراء التي كميما بمغت مف الدقة فإنيا ال تستطيع أف تنقؿ لممحكمة الصكرة الصادقة لمكاقع كما 
 .3ىك الحاؿ في المعاينة كالمشاىدة المباشرة 

إف تقرير الخبير ميما بمغ مف الدقة كالجدة فمف يعطي : ›› كقد تـ التعبير عف ىذه الفكرة بالقكؿ 
 .‹‹لمكاقع كما لك رآىا بعينو كليس مف سمع كمف رأل  القاضي الصكرة الكاممة

                                                           
دار الثقافة عماف ،  ،اإلصدار الثامف  ،حسف الجكخدار ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، الطبعة السادسة  1

 .436، ص  2012
ص  2009ى، دار الثقافة عماف ،  الحمبي محمد عمي سالـ ، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة األكل 2

240. 
 .521، ص  1981صاكم أحمد السيد ، الكسيط في شرح قانكف المرافعات ، دار النيضة العربية ، القاىرة  3
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أما الخبرة فحقيقتيا ىي نكع مف أنكاع المعاينة لذلؾ يطمؽ عمييا أحيانا بالمعاينة الفنية ، كما أنو ال 
عكس المعاينة التي ال تتـ إال بحضكر كاتب إضافة إلى كجكد  ،يشترط في الخبرة حضكر كاتب

 .1الخصـ 

كختاما يمكننا القكؿ أف المعاينة إجراء يختمؼ مف عدة نكاحي عف الخبرة باعتمادىا عمى أعضاء 
أما الخبرة فيي تعتمد عمى إعطاء رأم مف ذكم االختصاص كلك أف كبلىما يعتمداف عمى نقؿ ،الحس 

بالخبرة الفنية ستعانة مسرح الجريمة كما يخمفو مف أثار مادية ، فبعد إجراء المعاينات البلزمة يتـ اال
 .2في فحص ىذه األدلة كاآلثار المادية كىك ما يبيف التكامؿ بينيما 

 عف الشيادةالشرعية ثانيا : تمييز الخبرة الطبية 

يككف عمؿ الخبير مشابيا لعمؿ الشاىد مف حيث أف كؿ كاحد منيما يقدـ أماـ القضاء األمكر التي 
كاألحكاؿ كالظركؼ المتعمقة بمكضكع الدعكل ، إال أنو ىناؾ عدة  ،كالتفاصيؿ التي الحظيا ،شاىدىا

اختبلفات كفركؽ بينيما سنتطرؽ ليا بعد أف نبيف ماىية الشيادة كطريؽ مف طرؽ اإلثبات في القانكف 
 الجنائي .

 : مفيـك الشيادة -1
ية كالبلتينية إذ يرد في القانكف المدني الجزائرم تعريفا لشيادة الشيكد عمى غرار التقنينات العربلـ 

 اكتفت معظـ التشريعات بتنظيـ كتحديد مجاليا .

أك أدركو لحاسة مف  ،الشيادة ىي إثبات كاقعة معينة مف خبلؿ ما يقكلو أحد األشخاص عما شاىدهف
 .3حكاسو عف ىذه الكاقعة بطريقة مباشرة 

أف الشيادة في األصؿ  1964يكنيك  15كما عرفتيا محكمة النقض المصرية في قرار صادر بتاريخ 
 .4أك سمعو بنفسو أك أدركو عمى كجو العمكـ بحكاسو ىي تقرير شخص لما يككف قد رآه 

أما عف تعريؼ الشيادة قانكنا ، فمقد عرفت في النظاـ القضائي الفرنسي عف إخبار ييدؼ مف جانب 
كىي متعمقة بحدث ثـ يؤكد عمى صحتو  ،إطبلع الغير عمى المعرفة الشخصية التي لديو عمىفاعمو 

                                                           
أيمف محمد عمي محمكد حتمؿ ، شيادة أىؿ الخبرة كأحكاميا ،  الطبعة األكلى ،دراسة فقيية مقارنة ، دار الحامد  1

 .76ص  2008لمنشر كالتكزيع ، 
مراد محمكد الشنيكات ، اإلثبات بالمعاينة ، كالخبرة في القانكف المدني دراسة مقارنة ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  2

 .123، ص2008
ص  1979أحمد فتحي سركر ، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية الجزء األكؿ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 3

498. 
 .811ص  1987 أحمد ، النظرية العامة لئلثبات في المكاد الجنائية ، دار النيضة العربية مصر ىبللي عبد اهلل 4
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الشيادة بيذا المعنى يخرج عف ما يقره الشخص بشأف ما نقؿ إليو بالتسامع أك ما عرؼ عمى أنو .ف
 .1أمر شائع بيف الناس 

جراءاتيا  ،أما المشرع الجزائرم فقد اكتفى بتنظيميا كتحديد مجاالتيا كشركط صحتيا كقبكليا كحجيتيا كا 
 تاركا تعريفيا لمفقياء كاالجتيادات القضائية.

سمعو بنفسو مف معمكمات عف الغير،  أككالشيادة تعبر عف مضمكف اإلدراؾ الحسي لمشاىد عما رآه 
 بعد أداء اليميف ممف تقبؿ ،مطابقة لحقيقة الكاقعة التي يشيد عمييا الخصكـ في مجمس القضاء

 .2في الدعكل شيادتيـ كممف يسمح ليـ بيا كحتى غير الخصـك 

كليا مكانة ال بأس بيا في اإلثبات الجنائي لتعمقيا  ،كالشيادة يدلي بيا أماـ جية التحقيؽ أك المحاكمة
 بالكقائع المادية بمسرح الجريمة .

بالشيادة ىك إقامة الدليؿ أماـ كمف خبلؿ جؿ ىذه التعريفات يمكف إعطائيا التعريؼ التالي "اإلثبات 
كبعد تحميفيـ اليميف كتقكـ الشيادة في اإلخبار بكاقعة عاينيا الشاىد أك سمعيا  ،القضاء بأقكاؿ الشيكد

 3أك أدركيا عمى كجو العمكـ بحكاسو "

 : خصائص الشيادة -2

 بخصائص يمكف تمخيصيا فيما يمي : الشيادة تنفرد

 .4الشيادة شخصية : فالشاىد يؤدم شيادتو بنفسو كيجب حضكره شخصيا إلى المحكمة -أ

ناع الشخصي لمقاضي الجنائي تممزمة : فيي دائما تخضع لمبدأ اإلق الشيادة حجية مقنعة كليست-ب
 .5شأنيا شأف باقي األدلة 

                                                           
محمكد صالح العادلي ، استجكاب الشيكد في المسائؿ الجنائية ، الطبعة األكلى ، دار الفكر الجامعي ، ، مصر  1

 .6ص  2004
الجنائية دراسة قانكنية ، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة  الغماز ، الشيادة كدليؿ إثبات في المكاد إبراىيـ إبراىيـ 2

 .44، ص  2002
براىيمي صالح، اإلثبات بشيادة الشيكد في القانكف الجزائرم، دراسة مقارنة في المكاد المدنية كالجنائية، أطركحة  3

، تخصص قانكف، كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،  ، ص 2012مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في العمـك
12. 

 2011لطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف األردف عماد محمد ربيع ، حجية الشيادة في اإلثبات ، ا  4
 .121ص 

 170،ص  2000نبيؿ إبراىيـ سعد ، اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية مصر  5
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مؿ مف كذب أك الشيادة دليؿ مقيد : أم ليا نطاؽ محصكر ال يمكف الخركج عنو إذا لحقيا خ-ج
 .1نسياف 

ليا حجية غير قاطعة : قابمة إلثبات العكس بنفييا بأم دليؿ مف أدلة اإلثبات ، كذلؾ عمى عكس -د
 2األدلة القاطعة كاإلقرار كاليميف 

فيك إعادة كصؼ  ،اعتمادىا عمى أم حاسة مف حكاس الشاىد : كالبصر كالسمع كالشـ ...الخ-ق
 .3الكاقعة التي شيدىا الشاىد 

 : أنكاع الشيادة –3

 تنقسـ إلى ثبلثة أنكاع :  

أك سمعو إلى  ،: كىي النمكذج األصمي في الشيادة حيث يقـك الشاىد بسرد ما رآه الشيادة المباشرة-أ
جية التحقيؽ مباشرة كدكف كجكد كسيط بينيما ، فالشاىد ىك الذم عاش الكاقعة كأدركيا بحكاسو 

 فيركييا كما تقدميا لو ذاكرتو .

كتسمى الشيادة عمى الشيادة   ،: أم بكجكد كسيط بيف الشاىد كالمحقؽ الشيادة غير المباشرة-ب
 كفييا يركم الشاىد ما سمعو مف أحد األشخاص . ،كما تسمى أيضا بالشيادة السماعية

 .4: كىي ما تداكلو األلسف دكف كجكد مصدر ثابت لو  الشيادة بالتسامع-ج

 : شركط صحتيا-4

ال عدت باطمة ، فما دامت تتميز بمكانة لمشيادة في  مدلكليا القانكني عدة شركط يجب تكافرىا كا 
ككنيا تنير لمقاضي طرؽ البحث العتمادىا عمى كقائع مادية مممكسة  ،متميزة بيف أدلة اإلثبات الجنائي

يا إحداىا تتعمؽ بالشيكد في حد ذاتيـ كأخرل في الشيادة نفس ،لذلؾ فيي محاطة بجممة مف الشركط
 كىذا ما سنبينو فيما يمي : 

 

 
                                                           

ستير في العقكد لنيؿ درجة الماجمقدـ  صالح إبراىيمي ، اإلثبات بشيادة الشيكد في القانكف الجزائرم ، بحث  1
 .09كالمسؤكلية  معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية  ،بف عكنكف الجزائر، ص 

 .09صالح إبراىيمي ، المرجع السابؽ ، ص   2
 . 123عماد محمد ربيع ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .37ك  36،ص 2002ية ، عالـ الكتب ، القاىرة الغماز ، الشيادة كدليؿ إثبات في المكاد الجنائ إبراىيـ إبراىيـ 4
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 : الشركط الكاجب تكافرىا في الشيكد - أ

كتمتعو بكافة قكاه العقمية كيمكف تمخيصيا  ،الشاىد مميزا كمدركا أثناء التصريح بأقكالوكىي أف يككف 
 فيما يمي : 

التي يعتو كتكقع اآلثار كيقصد بو قدرة الشخص عمى فيـ ماىية الفعؿ كطب : التمييز كاإلدراؾ -1
كىذه القدرة تنصرؼ إلى ماديات الفعؿ بكيانو كخصائصو ، كتنصرؼ كذلؾ إلى . 1إحداثيا  مف شأنو

أك الحؽ الذم يحميو القانكف كما تنذر بو  ،أثاره مف حيث ما تنطكم عميو مف خطكرة عمى المصمحة
 مف اعتداء عميو .

كىي صغر السف كالشيخكخة  ،التمييزكتكجد ثبلثة عكامؿ مف الممكف أف تؤثر في قدرة الشخص عمى 
 كالمرض العقمي .المتقدمة 

، ؽ إ ج المشرع الجزائرم حدد سف أداء اليميف القانكني  228رجكع لنص المادة بالأما صغر السف ف
ؽ إ ج سف السادسة عشر حيث أف القصر الذيف لـ يكممكا سف السادسة عشر ال  93كفقا لنص المادة 

 كالعبرة بسف الشاىد كقت أداء الشيادة . ،اليميفتسمع شيادتيـ بغير حمؼ 

يجعمو  ما ،ما الشيخكخة كىي كصكؿ الشخص إلى مرحمة متقدمة مف السف تفقده القدرة عمى التمييزأ
كالمبلحظ ىنا في ىذا الشأف أف المشرع الجزائرم لـ يكرد نصا  ،الشيادة كأدائياليس أىبل لتحمؿ 

 .2كترؾ السمطة التقديرية لمقاضي في ذلؾ  ،مة الشيخكخةخاصا يتكمـ فييا عف الشيادة في مرح

أما في ما يخص المرض العقمي فيك اختبلؿ في أداء كظائؼ القكل العقمية تفقد الشخص التمييز 
 كاإلدراؾ ، كتقدير ذلؾ يرجع لمسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي .

تحت غيبكبة أك تحت تعاطي مكاد  كأأف يبدم الشاىد أقكالو دكف إكراه أك ضغط  : الحرية كاإلرادة-2
 مخدرة أك مسكرة كالتي معيا تنتفي اإلرادة .

تبلكة شخص صيغة يميف محددة ىي  ك prestastion du serment : حمؼ اليميف القانكنية-3
مكف أف نعرؼ حمؼ الشاىد كعميو ي ،قانكنا أماـ سمطة يتعيد بيا ىذا الشخص بالتزاـ مسمؾ معيف

بمقتضاه يمتـز ىذا الشخص بأف يقر ما أدركو مف معمكمات  ،لميميف أنو قيامو أماـ القضاء بأداء قسـ

                                                           
 . 854ىبللي عبد اهلل أحمد ، المرجع السابؽ ص  1
بمكليي مراد ، الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في العمـك  2

 .51ص  2010/2011القانكنية ، تخصص جنائي ، كمية الحقكؽ جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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أك النزاع المطركح أماـ القضاء  ،أك طبيعة معينة ليا عبلقة بالخصكمة ،متعمقة بكاقعة إنسانيةككقائع 
1. 

ؽ إ ج عمى إلزامية أف يؤدم الشاىد ، اليميف القانكنية  227كقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
أقسـ ›› ؽ إ ج ج ، كتككف بالصيغة التالية :  93حسب الصيغة القانكنية المنصكص عمييا في المادة 

مف  02فقرة  ‹‹الحؽ كال شيء غير الحؽ  كؿ كال خكؼ كأف أقكؿ دحقغير باهلل العظيـ أف أتكمـ  ب
 .93المادة 

ذا كاف ىناؾ تغير في  ،عمى بطبلف الشيادة إذا انعدمت فييا اليميف القانكنية2كما استقر الفقو  كا 
 .صيغتيا 

: فالشاىد يجب أف يتمتع بالحياد التاـ  عدـ تعارض صفة الشاىد مع أم صفة أخرل في الدعكل-4
كيقصد بذلؾ القاضي كككيؿ  ،كمف ثمة ال تتعارض صفتو كشاىد مع صفة الخصكـ في الدعكل

 الجميكرية كأميف الضبط كالمحمفيف كالمترجميف .

كذلؾ لتمكنكا مف أداء الميمة المعيكدة بيا إلييـ بدكف تحيز كبذىف خاؿ مف كؿ مؤثر شخصي كحتى 
 .3كا بدكريف في أف كاحد ال يقكم

إف القانكف ال  "كما تشمؿ ىذه الفكرة أيضا المدعي المدني كفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا : 
الشاىد فالمتضرر مف صفتيـ في الدعكل مع صفة الشيادة لتعارض أداء بلبعض األشخاص يسمح 

لـ يدع مدنيا يجكز سماعو كشاىد بعد حمؼ اليميف القانكنية ، أما إذا أقاـ نفسو مدعيا الجريمة الذم 
 .4"ال يمكف أف تجمع فيو صفتا الخصـ كالشاىد معا كبالتالي مدنيا فإنو يصبح طرفا في الدعكل 

 : الشركط الكاجب تكافرىا في الشيادة - ب

إضافة إلى الشركط السالؼ ذكرىا كالمتعمقة بالشاىد ، أضاؼ الفقو شركط أخرل تتعمؽ بالشيادة في 
 حد ذاتيا يمكف إيجازىا فيما يمي : 

                                                           
 .77لح العادلي ، المرجع السابؽ ،ص محمكد صا 1
    1987ىبللي عبد اهلل احمد، النظرية العامة لئلثبات الجنائي في المكاد الجنائية، دار النيضة العربية، مصر  2

 .6ص
 .851ص نفسو،  ىبللي عبد اهلل ،المرجع 3
دار النشر المؤسسة الكطنية لمنشر  –الجزء األكؿ  –جيبللي بغدادم ، االجتياد القضائي في المكاد الجنائية  4

 .241ص  1996كاإلشيار ، الجزائر 
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ؽ إ ج في فقرتيا األكلى  233: حيث نصت عمى ذلؾ صراحة المادة  شفكية الشيادة -1
 ."يؤدم الشيكد شيادتيـ شفكيا :"

كأف تسمعو المحكمة بنفسيا كأف تجرم مناقشة  ،فالشاىد يجب أف يدلي بأقكالو أماـ المحكمة شفاىة
حتى تستطيع في أخر المطاؼ تقديرىا حؽ  ،الشيكد شفكيا كتمكف سائر الخصكـ مف ىذه المناقشة

 تقدير .

ال تكحي بيا  أك،كىنا القاضي يستعمؿ في تحصيؿ عقيدتو عمى الثقة التي تكحي بيا أقكاؿ الشاىد 
األقكاؿ في نفسو كىك ينصت إلييا مما يبنى عميو عمى أنو عمى المحكمة  ىذهكالتأثير الذم تحدثو 

لمعرفة حالتو النفسية كقت أداء الشيادة التي فصمت في الدعكل االستماع لمشيادة مف الشاىد مباشرة 
ذا األمر يعيف القاضي عمى كى ،كمراقبة ما يحدث لو مف اضطرابات كمراكغات أثناء تأدية شيادتو

 .1تقدير أقكالو حؽ قدرىا 

جميع إجراءات المحاكمة مكاجية  لأصؿ عاـ أف تجر ك: ف تأدية الشيادة بحضكر الخصـك -2
كذلؾ لتمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو ، كحتى يتمكف الخصكـ مف سؤاؿ  ،بحضكر جميع الخصكـ

 .2الشاىد كمناقشة ما يدلي بيا 

يقـك الرئيس بعد أداء ›› ج الجزائرم بفحكل نصيا :  عمف ؽ  03فقرة  233كىذا ما ضمنتو المادة 
كما يقترحو عميو أطراؼ الدعكل مف  ،كؿ شاىد شيادتو بتكجيو ما يراه الزما مف أسئمة عمى الشاىد

 .3‹‹األسئمة إف كاف ثمة محؿ لذلؾ 

كفضبل إف العبلنية تحمي مصالح المتقاضيف كالمتيـ كما تطمئف الجميكر  : عمنية الشيادة -3
مف خبلؿ جعؿ الشاىد أكثر دقة في اإلدالء بالمعمكمات ،  ،عف ذلؾ فيي تعمؿ عمى تقكيـ الشيادة

 .4كما تفتح المجاؿ إلى خمؽ شيكد آخريف في القضية مف خبلؿ لفت نظر شاىد لـ تسمع شيادتو 

ىا كسيمة مف كسائؿ اإلثبات المعتبرة سكاء في الشريعة اإلسبلمية أك القانكف الشيادة باعتبار تعد 
كتزداد أىميتيا إذا ،الكضعي كالتي يبني عمييا القاضي حكمو عمى المتيـ سكاء باإلدانة أك البراءة 

                                                           
 . 525،  521ص  2002غماز ، الشيادة كدليؿ إثبات في المكاد الجنائية ، عالـ الكتب ، القاىرة ال إبراىيـ إبراىيـ 1
 .864ص  1987ىبللي عبد اهلل أحمد ، النظرية العامة لئلثبات في المكاد الجنائية ، دار النيضة العربية ، مصر  2
مف ؽ إ ج عمى إمكانية أف يعرض الرئيس عمى الشيكد أدلة اإلثبات أثناء سماع  302ك  234كما نصت المادتيف  3

كالمادة  233/03مر بمكاجية الشيكد ، كطبقا لنص المادة سمطة تقديرية في األ 233/06شيادتيـ كخكلتو بنص المادة 
ؽ إ ج فإنو يجكز ألطراؼ الدعكل عف طريؽ الرئيس تكجيو ما يركه  الزما مف األسئمة لمشاىد ، كما أف المادة  288
 تعطي إمكانية لكؿ مف النيابة العامة كالمدعي المدني كالمتيـ طمب إجراء مكاجية بيف الشيكد . 233

 .562المرجع السابؽ ص  –إبراىيـ الغماز  ـإبراىي 4
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، تعذر عمى جيات التحقيؽ كالحكـ الكصكؿ إلى أم دليؿ غيرىا إلثبات التيمة أك نفييا عف المتيـ 
أف الشريعة اإلسبلمية قد اقتصرت في إثبات جرائـ القتؿ كالحكـ عمى الجاني عمى الشيادة  كما

 كاالعتراؼ .

، كرغـ ىذه األىمية إال أف الشيادة قد تعترييا بعض األمكر التي يجب أال تأخذ مأخذ الصدؽ المطمؽ 
، فيجب عمى جيات  فالشاىد إنساف يتأثر بمؤثرات داخمية في نفسو أك تأثيرات خارجية مف الغير

كمقاصد تفضي  ربآمفقد يككف لمشاىد  ،التحقيؽ كالحكـ التأكد مف صدؽ الشاىد كتمحيص شيادتو
عمى حكاس اإلنساف كالبصر كالسمع كقكة المبلحظة إلى ميؿ الشيادة عف الحقيقة ، السيما أنيا تعتمد 

ذا كانت الشيادة تعتمد كالنباىة ، كىذه الصفات تختمؼ مف شخص ألخر مف حيث القكة كالضعؼ ،  كا 
عمى حكاس اإلنساف فقد ال تككف سبلمة الحكاس ظاىرة يستطيع القاضي أف يدركيا كيتأكد مف 

 .1سبلمتيا 

 : الشيادة كالخبرة الطبية الشرعية  بيف المشابية ك االختالؼأكجو  – 5

التحقيؽ كالقضاء في بياف يتفؽ دكر الشاىد كالخبير في الدعكل الجنائية أف كبلىما يستعيف بو جيات 
في القكؿ بشأف طبيعة الخبرة أنيا نكع مف الشيادة كبمعنى أدؽ ىي كليذا ذىب رأم مف الفقو  ،الحقيقة

فالعمؿ بالنسبة لمخبير كالشاىد متشابياف حيث أف كؿ كاحد منيما يقرر أماـ القضاء  ،شيادة فنية
 2األمكر التي شاىدىا كالتفاصيؿ التي الحظيا كاألحكاؿ كالظركؼ المتعمقة بمكضكع الدعكل 

 إال أف ىناؾ عدة اختبلفات جكىرية بينيما يمكف إيجازىا في النقاط التالية : 

ككصفيا  ،عمى كجكب العمؿ بالشيادة في الحدكد كالقصاص كاألمكاؿ لقد أجمع فقياء اإلسبلـ -1
أكد الحجج كالطرؽ بينما دكر الخبير في الشريعة اإلسبلمية يقتصر عمى جرائـ التعزير تبعضيـ بأنيا 

، فالشيادة تعد مف أىـ كسائؿ  3كال يمكف أف تككف مكجبة إلثبات جرائـ الحدكد كالقصاص كالديات 
يعة اإلسبلمية كليا حجية كاممة ، كتقدـ عمى سائر البينات األخرل ، بؿ ىناؾ مف اإلثبات في الشر 

أما الخبرة فيي كسيمة تساعد القاضي كالمحقؽ في كشؼ أدلة أك  ،قصر مدلكؿ البينة عمى الشيادة
 تعزيز أدلة قائمة في الدعكل .

                                                           
إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزيف ، دكر تقارير الخبراء في تقدير الشيادة ، دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية ، بحث  1

ص  ،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية في العدالة الجنائية، مقدـ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير
 . 156،  155ص 

عبد الرزاؽ أحمد الشيباف ، إجراءات الخبرة القضائية كدكرىا في اإلثبات ، مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية  2
 . 429ص  2015،جامعة كرككؾ العراؽ ، 15المجمد الرابع ،اإلصدار  كالسياسية ، 

 .99إبراىيـ بف سميماف بف محمد الزيف ، المرجع السابؽ ، ص  3
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مجرد تكضيح أك تقدير  أما الخبير فرأيو يعتبر ،تعتبر شيادة الشاىد دليبل مباشرا في القضية -2
 .1لدليؿ أخر ، فيك أقرب إلى الحكـ منو إلى الشيادة 

يعتمد الشاىد كما نعمـ عمى المبلحظات الحسية ، أما الخبير فيقدـ أراء كتقييمات كأحكاـ  -3
كىذا يعني أف الشاىد يستعمؿ حكاسو  2تكصؿ إلييا باالعتماد عمى قكانيف عممية كأصكؿ فنية 

أما الخبير فيطبؽ قكاعد عممية أك فنية لكي يصؿ عف طريؽ االستنباط إلى تقرير  ،كمبلحظتو كذاكرتو
نتيجة معينة كيتصؿ بذلؾ أف الشاىد تحدده مصادفة معاينتو ارتكاب الجريمة أما الخبير فتعينو 

 .3دراساتو كخبراتو السابقة

 .4كىكذا فإف الشاىد يعتمد عمى حكاسو كذاكرتو بما يقدمو مف أقكاؿ

لكي يصؿ عف  ،الخبير فإنو يستعيف بالقكاعد العممية كالفنية كعمى دراستو كخبرتو العممية كالفنيةأما 
 .5نباط إلى تقرير نتيجة معينةتسالطريؽ ا

كبالنتيجة يترتب عمى ، أيضا ذات طابع قضائي ، فيك يساعد القاضي كيعاكنوكلذا فإف ميمة الخبير 
كأف يشيد جريمة  ،قد أدركيا بطبيعتو اإلنسانية كحكاسو ذلؾ أف الخبير قد يككف شاىدا عمى مسائؿ

ممؾ معرفة خاصة فبل يصمح أما اإلنساف العادم الذم ال ي ،ترتكب فيشيد عمى الكقائع التي شيدىا
 .6خبير

كلك ظير شيء مف التشابو بينيما ، كالشيادة نظاـ قائـ بذاتو ، حتى إف كؿ مف الخبرة  -4
فيي كسيمة تيدؼ إلى كسيمة  إثبات تيدؼ إلى جمع األدلة البلزمة في الدعكل ، أما الخبرة فالشيادة 

 .7مساعدة القاضي أك المحقؽ مف الكجية الفنية في تقرير دليؿ قائـ في الدعكل 

                                                           
 .429الرزاؽ  أحمد الشيباف ، المرجع السابؽ ، ص عبد  1
، ص  1998البحر ممدكح خميؿ ، مبادئ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  ،الطبعة األكلى، دار الثقافة عماف ،  2

185. 
، ص 2006فرج عمكاني ىميؿ،التحقيؽ الجنائي كالتصرؼ فيو كاألدلة الجنائية، دار المطبكعات الجامعية اإلسكندرية،  3

509. 
ص  2005حسف صادؽ المرصفاكم ، شرح قانكف اإلجراءات كالمحاكمات الجزائية  الككيتي ، مكتبة الفبلح، الككيت  4

641. 
  1997مصطفى مجدم ىرجة ، ندب الخبراء في المجاليف الجنائي كالمدني ، دار الكتب القانكنية ، القاىرة عاـ   5

 . 7ص 
الفنية في إثبات التزكير بالمستندات القانكنية فقيا كقانكنا ،الطبعة األكلى، ، دار غازم مبارؾ الذنيبات ، الخبرة  6

 .86ص  2006الثقافة لمنشر كالتكزيع ،  اإلصدار األكؿ ،
 .99إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزيف ،المرجع السابؽ ص  7
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بسبب اختبلؼ كؿ منيما جاء االختبلؼ في الصفات الخاصة التي يجب أف تتكافر في  -5
تطرقنا إليو سابقا ( ، فما داـ الشاىد يدلي قد  تتكافر في الشاىد ) كيجب أف عف تمؾ التي  ،الخبير

الخبير الذم يجب أف بعكس  ،اإلدراؾ كالتمييز كسبلمة العقؿتكافر بأقكاؿ سبؽ إدراكيا كمف ثمة كجب 
بالقدرة العممية كالتحميؿ خاصة ، فباإلضافة إلى الصفات المذككرة يجب أف يتمتع تتكافر فيو أىمية 

كالخبرة بالمكضكع المتصؿ  ،كالمعرفة الفنية كالدقيقة،كالكاقعية كالتعبير كالمياقة  ،رة المكضكعيةكالمقد
 بإجراء البحث .كاالىتماـ  ،بالنزاع

القانكنية النتخاب الشرعي يككف باالختيار أك الندب كفؽ األصكؿ إف استدعاء الخبير الطبي  -6
 حسب األحكاؿ أما الشيكد فيك الذم حدثت الكاقعة أمامو  ،الخبراء بيف طكائؼ الخبراء كجداكؿ الخبراء

 فتتـ دعكتو لئلدالء بشيادتو لما شاىده كعاينو . 1عنيا بغض النظر عف ارتباطو الكظيفي أك سمع 

، كما يترتب  2جكز رده يالتي نص عمييا القانكف أما الشاىد فبل لذلؾ يجكز رد الخبير في األحكاؿ 
 عمى ذلؾ يمكف لممحكمة إجبار الشاىد عمى اإلدالء بشيادتو.

 أخر . تعييفكما ال يمكف استبداؿ شاىد بشاىد أخر ، بينما يمكف رد خبير ك 

كالتقني عمى مركر الخبرة تتطكر كيتعاظـ دكرىا في المسائؿ الجنائية كفقا لمتطكر العممي  -7
بينما الشيادة ثابتة لككنيا تعتمد عمى حكاس اإلنساف  ،الدقيقة العمميةالعتمادىا عمى األجيزة  ،الزمف

 الطبيعية .
التحقيؽ كالحكـ ، إليو مف معمكمات مف جيات يحؽ لمخبير أف يطمع كيحصؿ عمى ما يحتاج  -8

 .3بينما يعتمد الشاىد عمى حكاسو في رأم كليس لو الحؽ في الحصكؿ عمى أية معمكمات مف الخبير 
3. 
بينما الخبرة تتـ في  ،لمكاقعة يتـ في مرحمة زمنية سابقة عمى تحريؾ الدعكلإف إدراؾ الشاىد  -9

الشيكد بينما الخبراء عمى عكس ذلؾ  دكيذكر البعض في ىذا الصدد أف الجريمة تكج ،مجاؿ الدعكل
 يختارىـ القاضي .

ء أما الخبرا ،الشيكد عددىـ محدكد في القضية كال يمكف لمقاضي االستعاضة عنيـ بغيرىـ-10
 .في كشؼ غمكض الجريمة 4فعددىـ غير محدكد كلمقاضي أف يختار منيـ ما يشاء لمساعدتو 

                                                           
 .100، ص السابؽ إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزيف ، المرجع 1
 .430عبد الرزاؽ أحمد الشيباف ، المرجع السابؽ ص  2
 . 101إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزيف ،المرجع السابؽ ص  3
جماؿ الكيبلني، اإلثبات بالمعاينة كالخبرة في الفقو كالقانكف، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث في العمـك اإلنسانية ،  4

 .280، ص 2002(، نابمس فمسطيف، 1) 16المجمد 
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، كعمى رغـ كؿ مختمؼ ما أمكف أف نتكصؿ إليو مف فركؽ بيف الشيادة كالخبرة الطبية الشرعية  اىذ
مضمكنو  ىذه االختبلفات فيناؾ نقاط التقاء كتشابو بينيما حيث أف كبل مف الشاىد كالخبير يؤدم يمينا

كلك أنيما يختمفاف في الصيغة حيث أف يميف الخبير ىي بأداء أعمالو بكؿ صدؽ  ،الصدؽ كاألمانة
خبلص ، بينما الشاىد فيتعيد بقكؿ الحقيقة بصدؽ كأمانة   .1كأمانة كا 

إال أف مناقشة الشاىد حؽ ثابت  ،كما أنو تجكز مناقشة الخبير مف قبؿ باقي الخصكـ ككذلؾ الشاىد
 لمخصكـ أما مناقشتيـ لمخبير فيترؾ أمر إجرائيا لمقاضي .

إال أنو يجب عمى  ،ىذا كعمى الرغـ ما استنتجناه مف فركؽ كاختبلفات كما يكجد بينيما مف نقاط تشابو
رىما ىك في كذلؾ ألف دك  ،كؿ مف الشاىد كالخبير أف يتصؼ بالنزاىة كاألمانة كاإلخبلص في أدائيما

 ا الجريمة كالتعرؼ عمى مرتكبيياككشؼ خباي،بالغ األىمية فيما يساعداف القاضي في إظيار الحقيقة 

 المبحث الثاني : النطاؽ القانكني لمخبرة الطبية الشرعية

مف المسائؿ نتيجة عمكمو ىك كؿ شخص لو مف المعمكمات كالدراية المتعمقة في مسألة  2إف الخبير 
، فيك بمثابة الشخص الذم ينير  3مية ما يمكنو مف كشؼ حقيقة كاقعة مادية معينة كخبراتو العم

الطريؽ أماـ القاضي لرؤية الحقيقة كالكشؼ عما تحممو مف خبايا ، فيك الشخص الكحيد القادر عمى 
تحميؿ كتمحيص األثر المادم بطرقو العممية حتى يصبح دليبل يعكؿ عميو الحقا ، غير أف الخبير 

جراكمنو الخبير الطبي  ءات كقكاعد يجب عميو إتباعيا فعممو بيذه أثناء قيامو بعممو لو ضكابط كا 
نما قيده الشارع بقيكد قانكنية منيا ما يتعمؽ بصفتو  ،الصفة كفي سبيؿ إظيار الحقيقة ليس مطمقا كا 

كشخص قبؿ أف يصبح تقريره الطبي قانكنيا كدليبل قاطعا تأخذ بو المحكمة في إطار الكشؼ عف 
أف تتكافر فيو مجمكعة مف الشركط العامة كالخاصة كىذا  البد لو أكال كلصحة عممو،كمرتكبيا الجريمة 

 ما سنتطرؽ لو في المطمب األكؿ مف ىذا البحث تحت عنكاف : القكاعد اإلجرائية لعمؿ الخبير الطبي 

القاضي ال الفنية كالتي بدكرىا عف نطاؽ األعماؿ كمف ناحية أخرل فإطار عممو المكضكعي ال يخرج 
الكافية لمعرفتيا ىذا ما يسمى بالقكاعد المكضكعية لعمؿ الخبير الطبي ، فالطب نس لنفسو الدراية يأ

الشرعي لو مجاالتو كتخصصاتو ، كما أنو تربطو بباقي العمـك عبلقات كطيدة لذا يجب عمى الطبيب 
كىكذا  ،إليو بأحسف كجوالعمكـ التي تمكنو مف أداء الميمة المككمة  ىذهأف يككف ممما بجميع الشرعي 

                                                           
 .104، ص  1995أحمد ىبللي عبد اهلل، اإلثبات في المكاد الجزائية ، دار الفكر العربي ، القاىرة  1
ص  1983سنة  01نشرة القضاة العدد  1982مام  13قرار صادر بتاريخ  –المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية  2

ممارسة القضائية ، الطبعة الثانية ، منشكرات ذكره احسف بكسقيعة في كتابو قانكف اإلجراءات الجزائية في ضكء ال 115
 . 168، ص 2008بيرتي الجزائر 

غير منشكر   187081رقـ  1994فيفرم  22قرار بتاريخ  –القسـ الثالث  –المحكمة العميا غرفة الجنح كالمخالفات  3
 . 168لمرجع السابؽ ، ص  ا،ذكره احسف بكسقيعة
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الطبي الشرعي يمعب دكرا ميما أماـ جية المحاكمة ، كىذا تكصؿ إلى نتائج دقيقة تجعؿ مف الدليؿ ي
 الثاني مف ىذا البحث .ما سنتطرؽ لو في المطمب 

 الذم يحمؿ عنكاف القكاعد المكضكعية لعمؿ الطبيب الشرعي .

ي إطار ما يقكـ بو المكضكعية كاإلجرائية فصحة عمؿ الطبيب الشرعي كىنا نتساءؿ ما ىي شركط 
 المككمة  إليو مف جيات التحقيؽ أك الحكـ ؟مف مياـ 

 

 المطمب األكؿ : القكاعد اإلجرائية لمخبرة الطبية الشرعية 

فقد تعترض المحقؽ أثناء سرياف التحقيؽ بعض المسائؿ اليامة التي يحتاج كشفيا إلى خبرة عممية 
تشكؿ لغزا يحتاج لفؾ رمكزه إلى خبرة ليا أىميا ىـ  التيالمسائؿ  ىذهتحتاج إلى ميارة خاصة  ،دقيقة

كمنيـ الطبيب الشرعي كلكي يؤدم عممو بصكرة متكاممة أكجب المشرع تكافر مجمكعة مف  1 ،الخبراء
إلى كشؼ الشركط العامة كالخاصة ، حتى يتمكنكا مف أداء عمميـ بصفة قانكنية تؤىميـ أف يتكصمكا 

كالكصكؿ إلى مرتكبييا باستخداـ أحدث الطرؽ ، كىذه الشركط قد غمكض الجريمة بطرؽ عممية ، 
المحدد  310 -95تككف عامة فالطبيب الشرعي بصفتو خبير يخضع قانكنيا إلى المرسكـ التنفيذم 

في الطبيب كما ىناؾ شركط خاصة يجب تكافرىا  ،لشركط التسجيؿ في قائمة الخبراء القضائييف
 كىذا ما سنتطرؽ إليو فيما يمي :  ستشفائيةإلعية أك االشرعي سكاء في المنظكمة التشري

 (الفرع الثاني)الذم يحمؿ عنكاف الشركط العامة لصحة عمؿ الطبيب الشرعي ، ك (الفرع األكؿ)
 سنتناكؿ فيو الشركط الخاصة لصحة عمؿ الطبيب الشرعي .

 الفرع األكؿ : الشركط العامة لعمؿ الطبيب الشرعي 

فالمشرع قد أخضع الخبير لمجمكعة مف الشركط يجب تكافرىا حتى يأخذ صفتو كبدكنيا ال يقبؿ قيده 
العامة ، بصفتو خبير فيك يخضع ليذه الشركط في جدكؿ خبراء المجمس القضائي ، كالطبيب الشرعي 

رخ في المؤ  310-95كما أف تنظيـ مينة الخبير القضائي في الجزائر يرجع إلى المرسكـ التنفيذم 
كالذم يحدد الشركط العامة لمتسجيؿ بجدكؿ الخبراء القضائييف كاإلجراءات المتخذة  15/10/1995

القضائي ، كما يبيف المرسكـ حقكؽ ككاجبات الخبراء المقيدكف بالجدكؿ سكاء الكتساب صفة الخبير 
اط ىذه الشركط المرسكـ حاكلنا استنبكعند اطبلعنا عمى ىذا  ،متعمقت بالشخص الطبيعي أك المعنك 

 .كاألخرل تخص الشخص المعنكم  ،بيعيما يتعمؽ بالشخص الطكقسمناىا إلى قسميف منيا 

                                                           
 .606، ص  1994ية ،  دار الكتاب الحديث ،  القاىرة ،أبك عامر محمد زكي ، اإلجراءات الجنائ 1
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 أكال : الشركط العامة العتماد الخبراء القضائييف الخاصة بالشخص الطبيعي 

القضائييف إال إذا تكافرت فيو الشركط ال يجكز ألم شخص طبيعي أف يسجؿ في قائمة الخبراء 
يجكز أف ››إذ تنص في متنيا  310 – 95رقـ 1الرابعة مف المرسكـ  04نصكص عمييا في المادة مال

 يسجؿ أم شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائييف إذا تكافرت فيو الشركط اآلتية : 

 .أف تككف جنسيتو جزائرية مع مراعاة االتفاقيات الدكلية  -1
 .في االختصاص الذم يطمب التسجيؿ فيو أف تككف لو شيادة جامعية أك تأىيؿ ميني معيف  -2
 .أف ال يككف قد تعرض لعقكبة نيائية بسبب ارتكابو كقائع مخمة باآلداب أك الشرؼ -3
 .أف ال يككف قد تعرض لئلفبلس أك التسكية القضائية  -4
أك ب اسمو مف نقابة المحاميف أف ال يككف ضابطا عمكميا كقع خمعو أك عزلو أك محاميا شط -5

 مكظفا عزؿ بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابو كقائع مخمة باآلداب العامة أك الشرؼ .
 أف ال يككف قد منع بقرار قضائي في ممارسة المينة . -6
أف يككف قد مارس ىذه المينة ك ىذا النشاط في ظركؼ سمحت لو أف يتحصؿ عمى تأىيؿ  -7

 سنكات . 7كاؼ لمدة ال تقؿ عف 
أف تعتمد السمطة الكصية في اختصاصو أك يسجؿ في قائمة تعدىا ىذه السمطة ما يبلحظ ك  -8

تأسيسا عمى نص المادة السالفة الذكر أف الترشح لصفة الخبير لـ يعد حكرا عمى الشخص الطبيعي 
إذف يشترط في الشخص الطبيعي الكتساب صفة الخبير   ،فقط يمتد ليشمؿ الشخص المعنكم أيضا

 : جممة مف الشركط تتمثؿ في مايمي
الجنسية شرط تقميدم ك عنصر يعتبر شرط :اإلتفاقيات الدكلية  ةالجنسية الجزائرية مع مراعا -1

حيث يمثؿ حماية لممكظفيف ضد مزاحمة ك منافسة األجانب عمى  المترشححاسـ لتحديد ىكية 
شرط الجنسية المادة األكلى مف القرار الكزارم المؤرخ في  إلى أشيرالكظائؼ العامة .كما 

ـ حتك التي ت ،ممصمحة العامةل اتفادم الصعكبات العممية تحقيق إلىكما يؤدم ذلؾ   08/06/19662
غير مضمكف الكالء ، إال أف الضركرة في بعض األحياف تستدعي فحص عمؿ األجنبي حيث يككف 

 .3أف يككف ذلؾ في أضيؽ الحدكد ص الدكلة عمى المجاؿ الكظيفي كتحر دخكؿ األجانب 
                                                           

 10ق المكافؽ ؿ  1416جمادل األكلى عاـ  15المؤرخ في  310-95مف المرسـك التنفيذم رقـ  04راجع المادة  1
يحدد شركط التسجيؿ في قكائـ الخبراء القضائييف ككيفياتو كما يحدد حقكقيـ ككاجباتيـ ، الجريدة  1995 سنة  أكتكبر

ق  1416جمادل األكلى عاـ  20السنة الثانية كثبلثكف ،المؤرخة في  60، العدد لمجميكرية الجزائرية  لرسمية ا
 . ـ  1995أكتكبر سنة  15المكافؽ ؿ 

يحدد بمكجبو كيفية التسجيؿ أك الشطب في قائمة الخبراء ,الجريدة الرسمية العدد ،  1966جكاف  8قرار مؤرخ في  2
 .1966,لسنة 5
 81تارٌخ التصفح  Gidiane .salim / www. Mowwozaf.dz .com .c 47360.topic:متوفر على الموقع    3

 . 88الساعة  7182جوٌلٌة 
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كشرط الجنسية ليس مطمكب فقط لمتسجيؿ في قائمة الخبراء القضائييف بؿ ىك مطمكب أيضا 
الدكلية فتطبيقا لمبدأ ، لكف تكجد استثناءات ترجع إلى االتفاقات لبلستمرار فيو فيك شرط بقاء كاستمرار 

الدكؿ الحؽ في أف تضع مف فإف لكؿ  ،كحرصا عمى أمف الدكلةالسيادة الكطنية المعترؼ بو دكليا 
فالمشرع إذف قد د شغؿ الكظائؼ العامة عمى المكاطنيف دكف األجانب القكانيف ما يسمح ليا بقص

القضائييف اشترط الجنسية الجزائرية عمى كؿ شخص طبيعي حتى يمكف لو التسجيؿ بجدكؿ الخبراء 
ف كاف قد أدخؿ بعض المركنة عمى ىذا الشرط بنصو " مع مراعاة االتفاقيات الدكلية " بمعنى يجكز  كا 

في قائمة الخبراء التي تعدىا المجالس القضائية الجزائرية متى كانت لممترشح الذم يرد أف يسجؿ نفسو 
ىذا الشرط الكاجب في شخص  تربط ببلده بالجزائر تنص عمى إسقاطىناؾ معاىدة أك اتفاقية دكلية 

في حالة كاستثناء عف األصؿ العاـ لذا فيمكف لمدكلة االستعانة ببعض الخبراء األجانب  ،المترشح
كيتـ تكظيؼ األجانب بصفة مؤقتة ال دائمة كبعقد محدد المدة كذلؾ كفقا ألحكاـ القانكف  ،الحاجة لذلؾ

 كالمتعمؽ بشرط تشغيؿ العماؿ 1981يكليك  11المكافؽ ؿ  1401رمضاف  09المؤرخ في  10 – 81
كالمتعمؽ بشركط تكظيؼ  11/1986/ 11المؤرخ في  276- 86ككذا المرسكـ رقـ األجانب 

كالقانكف  ،كالمؤسسات كالييئات العمكميةالمستخدميف األجانب في مصالح الدكلة كالجماعات المحمية 
قامتيـ بيا  2008يكنيك  25المؤرخ في  11 -08رقـ  كالمتعمؽ بشركط دخكؿ األجانب إلى الجزائر كا 

 كتنقميـ فييا .
 27المكافؽ ؿ  ،1426محـر عاـ  18الصادر في  01-05كتخضع الجنسية الجزائرية لؤلمر رقـ 

المكافؽ ؿ 1390شكاؿ عاـ  17المؤرخ في  86 -70المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  ،2005فبراير 
ائرم كؿ كالمتضمف قانكف الجنسية ، فيعتبر مف جنسية جزائرية طبقا لقانكف الجنسية الجز  ،1970

مف قانكف الجنسية  10- 9 -8 – 7مع مراعاة المكاد شخص مكلكد مف أب جزائرم كأـ جزائرية 
قد نص عمى كجكب تكافر الجنسية  1فالمشرع الجزائرم مثمو مثؿ معظـ التشريعاتكعمى ىذا األساس 

 لدل المترشح لصفة خبير نظرا لمدكر الحيكم الذم يقـك بو .
أف يككف لو شيادة جامعية أك تأىيؿ ميني في االختصاص الذم يطمب التسجيؿ فيو ، مف -2

المتعارؼ عميو أف الخبرة تستكجب بحث كتقدير المسائؿ الفنية المختمفة ، ليذا بات مف الضركرم أف 
خفاء إلييا المجرمكف إلكاألساليب التي يمجأ يككف الخبير ممما بطرؽ البحث ككسائؿ ارتكاب الجرائـ 

 .2أثارىـ 

                                                                                                                                                                         

 
بتنظيـ الخبرة أماـ جيات القضاء "  1952لسنة  96مف التشريع المصرم مف مرسـك بقانكف رقـ  18تنص المادة   1

 يككف مصريا متسما باألىمية المدنية الكاممة " أف 1-يشترط فيمف يعيف في كظائؼ الخبرة : 
المتعمؽ بالخبراء  1993يكنيك  23مؤرخ في  1993لسنة  61مف قانكف عدد  4كذلؾ التشريع التكنسي في الفصؿ 

 ‹‹.ال يرسـ بقائمة الخبراء العدلييف إال مف كاف تكنسي الجنسية ››العدلييف 



 ....................................الخبرة الطبٌة الشرعٌة و الدلٌل المادي.................الباب األول:

~ 55 ~ 
 

لمقاضي في فيـ األمكر الفنية كالتقنية التي ليس لو دراية بيا ، عميو أف يككف فالخبير بصفتو مساعد 
 بقدر كاؼ مف المعرفة كالعمـ كلعؿ مؤىبلتو العممية ىي التي تثبت ذلؾ .

يككف  أفحيث يجب  ،مف المرسكـ السالؼ الذكر 04كىذا ما أشارت إليو الفقرة الثانية مف المادة 
كيتـ إثبات  ،متحصبل عمى شيادة جامعية أك تأىيؿ ميني في االختصاص الذم يريد التسجيؿ فيو

العممية بالشيادات كالمستندات التي ترفؽ مع الطمب ، لذا فالخبير يجب أف تتكافر فيو المعرفة التأىيؿ 
جنائي تفرض عميو ضركرة فدكره الحيكم في المجاؿ الكالفنية ألف مجرد المعرفة النظرية غير كافية 

سقاطيا عمى الكقائع التي أمامو حتى يتمكف في أخر  القدرة عمى تطبيؽ القكاعد المعرفية كالنظرية كا 
 المطاؼ مف استخراج الدليؿ بطرؽ عممية كخبرة ككفاءة مينية .

ة ال إذ تنص عمى تحصؿ الخبير عمى تأىيؿ كافي لمد،كذلؾ ما تؤكده الفقرة السابعة مف نفس المادة 
سنكات ، فالمفركض في المترشح لمينة خبير أف يقدـ ما يثبت مزاكلتو لممينة التي يريد أف  7تقؿ عف 

سنكات إذ ال شؾ أف كفاءتو تقتضي أف يككف عمى قدر كاؼ مف  7يسجؿ فييا اسمو لمدة ال تقؿ عف 
 التأىيؿ ما يمكنو مف القياـ بالميمة المنكط بيا عمى أحسف كجو .

ا المنطمؽ تكمف في تبصير العدالة باعتباره خبيرا مختصا أك مستشارا فنيا في ميدانو ، فميمتو مف ىذ
عميو أف يقدـ كجية النظر حكؿ المسألة المطركحة مف الناحية التقنية بكؿ نزاىة كأمانة عممية فيجب 

 أف يبمغ درجة الدىاء العممي كالمركنة العقمية .
اـ بيا كاف قيفإذا أمف ال ،مدركا لحجـ الميمة المنكط بحميا ،اكىذا بالطبع لف يأتي إال إذا كاف متمرس

ف أساء كاستخؼ عد مف الحؽ لميدر كالضياع .  عكنا كمساعدا، أمينا لمعدالة كا 
أكبر مف تمؾ التي منحيا لمتككيف النظرم في كبذلؾ يككف بذلؾ المشرع قد أعطى أىمية لمممارسة 

، كحتى تككف أعمالو ذات مصداقية  كاإلتقافره كحده ال يعتبر عنكانا لممقدرة العتبا ،اختصاص ما
 كمة.ايطمئف إلييا كيعكؿ عمييا أثناء المح

ىذا الشرط  ،أال يككف قد تعرض لعقكبة نيائية بسبب ارتكابو كقائع مخمة باآلداب العامة أك الشرؼ-3
عامة الدكؿ ألجؿ االلتحاؽ بكظيفة  يطمؽ عميو في بعض التشريعات بحسف السيرة ، فتشترط معظـ

كيختمؼ ذلؾ حسب طبيعة الكظيفة كنظرا ألىمية كظيفة الخبير القضائي  ،درجة عالية مف األخبلؽ
اد االلتحاؽ بيا ر الكظيفة الماشترط المشرع الجزائرم أف ال يككف قد ارتكب كقائع تتنافى مع ممارسة 

أك ما يسمى  ،صحيفة الحالة الجزائية لممترشحتكافر ىذا الشرط أك تخمفو عف طريؽ كالتأكد مف 
كالبحث في مدل تكافر بياناتيا مع ممارسة الكظيفة العامة ، كصحيفة  .بصحيفة السكابؽ العدلية

الغيابية  أك الحضكرية( ىي حتمية يثبت فييا أحكاـ  اإلدانة  casier judiciaireالسكابؽ العدلية ) 
بما في كالمحككـ بيا في جناية أك جنحة مف أم جية قضائية ،أك األحكاـ المطعكف فييا بالمعارضة 

                                                                                                                                                                         
الجزء األكؿ ، الطبعة األكلى ، ، عالـ الكتب، القاىرة ،  ،حمدم عبد العزيز ، البحث الفني في مجاؿ الجريمة  2

 .95ص  1973
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ك الغيابية المطعكف فييا بالمعارضة ككذا األحكاـ الحضكرية أ ،التنفيذ ذلؾ األحكاـ المشمكلة بكقؼ
باإلضافة إلى  ،أياـ 10إذا كانت العقكبة المقررة قانكنا تزيد عف الحبس لمدة  ،الصادرة في مخالفات

كالقرارات التأديبية الصادرة عف السمطة األحكاـ تطبيقا لمنصكص الخاصة باألحداث المجرميف 
المقررة لشير اإلفبلس أك كاألحكاـ ،أك مف سمطة إدارية إذا ترتب عمييا التجريد مف األىمية  ،القضائية

 .التسكية القضائية

تتنافى كممارسة ؿ صحيفة سكابقو القضائية مبلحظات تحمااللتحاؽ بكظيفة الخبير لمف لذا فبل يمكف  
 .1الكظيفة المراد اإللتحاؽ بيا 

قاـ " فرانسكا عندما  1817اـ في ىذا الشأف كقعت في فرنسا عكالممفت لمنظر أنو تذكر ىنا حادثة 
العتاة كبعد انتياء الجناة  مف أنو كاف ؼك الطري ،فيدكؾ " بتنظيـ إدارة المباحث الجنائية تنظيما حديثا

كمعرفتو بأساليب المجرميف كسمككاتيـ أف أمكنو نتيجة خبرت السابقة في حقؿ الجريمة فترة عقكبتو 
يجـر  1832عمما أنو قد صدر في شأف ذلؾ قانكف عاـ ،ينجح في تنظيـ المباحث الجنائية في فرنسا

 .2اشتغاؿ أم فرد يككف قد صدر ضده حكـ قضائي جنائي 

ىنا نتساءؿ  ،إلى ىذا الشرط كالمتعمؽ بعدـ تعرض الخبير لعقكبات مخمة باآلداب كالشرؼكبالرجكع 
تحديد مفيكـ ىذه الجرائـ ، يخرج الخبير المرتكب لغير ىذه عف ما المقصكد بيذه الجرائـ ، ألف عدـ 
 كالجرائـ السياسية كجنح الصحافة ..الخ الجرائـ مف حؽ التسجيؿ في قائمة الخبراء 

العقكبات غير  ىذا يقكد بنا لمقكؿ أف ،يةرط أيضا المشرع أف تككف العقكبات المحككـ بيا نيائشتكما ا
 نيائية ال تككف عقبة لبللتحاؽ بصفة الخبير القضائي.

 أف ال يككف قد تعرض لئلفبلس أك التسكية القضائية:  -4

كيتـ  ،التسكية القضائيةكاإلفبلس ىك كضعية قانكنية لتاجر تكقؼ عف الكفاء بديكنو أك لـ يقبؿ في 
أما  ،كاإلفبلس إجراء تنفيذم يؤدم إلى المكت التجارم لممفمس كتصفية مؤسستو،إعبلنو بمقتضى حكـ 

التسكية القضائية تيدؼ إلى إعادة المديف ) التاجر المفمس ( عمى رأس أعمالو بعد اتخاذ بعض 
 الجزائرم ( .مف القانكف التجارم  388ك  215االحتياطات الكاجبة ) المادة 

كتجدر اإلشارة إلى أنو ال يترتب اإلفبلس أك التسكية القضائية عمى مجرد التكقؼ عف الدفع ) المادة 
كيمكف أف ينتيي اإلفبلس أك التسكية القضائية كذلؾ بحكـ تصدره الجية  ،مف القانكف التجارم ( 255
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كيؿ التفميسة ما يكفي لسداد المختصة عند عدـ كجكد ديكف مستحقة ، أك عندما يككف تحت تصرؼ ك 
 .مف القانكف التجارم الجزائرم (  357الديكف أك عند إبراـ الصمح مع دائنيو ) المادة 

أف ال يككف قد منع بقرار قضائي مف ممارسة المينة ، فيجب عمى الشخص الذم يريد التسجيؿ -5
ال أصبح غير الخبراء القضائييف أف يككف متمتعا بحقكقو المدنية كحؽ بقائمة  التصكيت ، االنتخاب  كا 

أىؿ لممارسة كظيفة عامة كما أف تعرض الشخص لمعقكبات التكميمية تحرمو مف حؽ مف حقكقو 
 المدنية كتككف بذلؾ مانعا لبللتحاؽ بجدكؿ الخبراء القضائييف .

ـك  سالفة الذكر مف أىـ الشركط التي نصت عمييا المادة الرابعة مف المرس كطتعتبر ىذه الشر 
 كالخاصة بالشخص الطبيعي كما يبلحظ في ىذا الشأف : 

ىناؾ شرط قد أغفمو المشرع كبالنظر إلى أىميتو سكؼ نحاكؿ التطرؽ إليو كىك شرط السف ، فعمى 
مف المرسـك  18الرغـ أف معظـ التشريعات قد نصت عميو فمثبل التشريع المصرم ينص في المادة 

يشترط فيمف يعيف في كظائؼ الخبرة بكزارة العدؿ أف ال يقؿ  عمى أنو، 1952لسنة  96بقانكف رقـ 
 سنة . 21سنو عف 

مف القرار الخاص بتنظيـ القيد في  26كذلؾ التشريع االيطالي ، أما في فرنسا فقد نصت المادة 
 .1الخبرة عمى أف يتراكح عمره بيف الثبلثيف كالسبعيف سنة جداكؿ 

سنة ميبلدية كقت تقديـ طمب الترشح  30كفي التشريع المغربي يجب أف ال يقؿ سف المترشح عف 
 .2بجدكؿ الخبراء 

السف مف قبؿ المشرع في المرسـك التنفيذم رقـ  إسقاطكىنا نتساءؿ عف ما ىك المغزل عف سبب 
مرسكـ يمكننا كأماـ ىذا الصمت ، كبالرجكع إلى تمحيص كتدقيؽ المادة الرابعة مف ال 95-310

فالمادة الرابعة في فقرتيا  ،استخراج بعض الكسائؿ التي تدؿ عمى السف الكاجب تكافرىا في الخبير
السابعة تنص عمى شرط التأىيؿ لمدة ال تقؿ عف سبع سنكات باالختصاص الذم يريد الخبير أف يقيد 

مدة جامعية يضاؼ إليو  يمكننا حساب ىذه الدراسة لمحصكؿ عمى شيادة ،فيو اسمو كبطريقة رياضية
سنكات كبالمقابؿ فيناؾ شرط تحميؼ اليميف مف قبؿ الخبير  7ما يثبت مزاكلتو لممينة أك تأىيمو كىي 
 سنة . 18كال يجكز تحميؼ اليميف مف لـ يبمغ سف 

 ثانيا: الشركط العامة العتماد الخبراء القضائييف الخاصة بالشخص المعنكم
                                                           

ىبللي عبد اهلل أحمد ، النظرية العامة لئلثبات الجنائي ، المجمد الثاني ، كمية الحقكؽ ، جامعة أسيكط ، دار النيضة  1
 .1127ص  2011العربية ، القاىرة ، 

 مقارنة :التشريعات المقارنة. 2
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المرسكـ سالؼ الذكر في الشخص المعنكم الذم يترشح في قائمة الخبراء فتشترط المادة الخامسة مف 
 ما يمي:

 فباإلضافة إلى الشركط سالفة الذكر أضافت المادة الخامسة ما يمي : 

مف  05ك 04ك 03أف تتكفر في المسيريف االجتماعييف الشركط المنصكص عمييا في الفقرات  -1
 المادة الرابعة السابقة .

 العامة كالشرؼ . باآلدابكقائع مخمة أف ال يككف قد تعرض لعقكبة نيائية بسبب ارتكابو  -2
  .لئلفبلس أك التسكية القضائية ضأف ال يككف قد تعر  -3

معظـ ىذه الشركط مستكحاة مف المادة الرابعة مف المرسـك مع بعض االختبلفات البسيطة فيما يخص 
 7عكس الشخص الطبيعي الذم ينص عمى تأىيؿ لمدة ال تقؿ عف  ،سنكات 5التأىيؿ كالمحددة ب 

كما يجب أف يككف لو مقر رئيسي أك مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصو في دائرة اختصاص  ،سنكات
 المجمس القضائي .

بعد تكافر الشركط السالفة الذكر لمتسجيؿ بجدكؿ الخبراء سكاء أكاف شخص طبيعي أك معنكم نتساءؿ 
 التسجيؿ كما ىي اإلجراءات البلحقة لو. ىنا عف كيفية

 إجراءات التسجيؿ في قائمة الخبراء القضائييفثالثا : 

في أحكاميا عمى اإلجراءات التي يجب إتباعيا  310-95مف المرسكـ التنفيذم رقـ  07تنص المادة 
 يمي :  كالكثائؽ المطمكبة في ذلؾ يمكف تمخيص مراحميا فيما ،لتقديـ طمب التسجيؿ بقائمة الخبراء

 تقديـ طمب التسجيؿ  -1
 4يتـ تقديـ طمب التسجيؿ في جدكؿ الخبراء بعد تكافر الشركط المنصكص عمييا في المكاد  -2
الذم يختار مقر إقامتو بدائرة اختصاصو  ،مف المرسكـ إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي 5ك

 مب بدقة االختصاص أك االختصاصات التي يطمب التسجيؿ فييا .يبيف في الط
كصحيفة السكابؽ  ،كشيادة الميبلد ،البلزمة : كيتمثؿ في شيادة الجنسية إرفاؽ الطمب بالكثائؽ -3

سنكات  7كشيادة التأىيؿ لمدة ال تقؿ عف ،كنسخة مصادؽ عمييا مف الديبمكـ  ،3القضائية رقـ 
مع ذكر نكع التجييزات ك أكصافيا  ،كات بالنسبة لمشخص المعنكمسن 5ك ،بالنسبة لمشخص الطبيعي

 المترشح .كالكسائؿ المادية التي يممكيا 

كبعد تقديـ طمب التسجيؿ في قائمة الخبراء القضائييف إلى النائب العاـ يقكـ ىذا األخير بإجراء تحقيؽ 
يحيؿ الممؼ برمتو إلى رئيس اءات ىذه اإلجر  إتماـكعند  ،إدارم حكؿ الشخص الراغب في التسجيؿ

لمقضاة العامميف عمى مستكل المجمس  المحاكـ المجمس القضائي الذم يستدعي الجمعية العامة 
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حسب اإلختصاص في أجؿ شيريف عمى األقؿ قبؿ نياية قائمة الخبراء القضائييف التابعة لو إلى إعداد 
 .1السنة القضائية 

كبعد حذؼ  ،القضائي بتحديد عدد الخبراء الباقيف مف القائمةتقكـ الجمعية برئاسة رئيس المجمس 
 .2اإلقالة أك الشطب ،االستقالة ،الخبراء المشطكبة أسمائيـ ألم سبب مف األسباب كالكفاة 

في القائمة حسب كؿ فرع مف كتقكـ الجمعية العامة بإضافة أسماء الخبراء الجدد القابميف لمتسجيؿ 
ك احتياجات المحاكـ المتكاجدة في دائرة اختصاص المجمس  ،خبيركؿ كحسب تخصص  ،الخبرةفركع 

 .كالقائمة ال تعتبر نيائية إال بعد المصادقة عمييا مف قبؿ كزير العدؿ حافظ األختاـ  .القضائي

 .رقانكنية بعدىا تعد القائمة كتنشكجب عميو أداء اليميف ال ،كبعد قبكؿ قيد المترشح في جدكؿ الخبراء

 اليميف القانكنيةرابعا : 

كاألمانة في عممو كبث كذلؾ لحمؿ الخبير عمى الصدؽ ،مف شركط صحة الخبرة أداء اليميف 
كلذلؾ ال  ،سكاء بالنسبة لتقدير القاضي أك لثقة بقية أطراؼ الدعكل ،الطمأنينة في أرائو التي يقدميا

 .3أم ضمانة أخرل مف الضمانات يغني عف ىذا اإلجراء 

عمى الخبير بمجرد قيده أف  ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 145المادة كىذا ما تضمنتو 
ميمتي كخبير عمى خير كجو أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أقكـ بأداء ›› اليميف القانكنية كمكادىا .يؤدم 

ففي فقرتيا  09كىذا ما كرستو أيضا المادة  ‹‹، كبكؿ إخبلص كأف أبدم رأيي بكؿ نزاىة كاستقبلؿ  
في قكائـ المجالس القضائية اليميف المنصكص يؤدم الخبراء القضائيكف المقيدكف أكؿ مرة ›› األكلى :

 .‹‹مف قانكف اإلجراءات الجزائية  145عمييا في المادة 

غير أنو أثناء  ،كتأسيسا عمى نص المادة فيي ال تبيف إلى اإلجراءات المتبعة أماـ جية الحكـ
ألف اليميف القانكنية ىي  ،المحاكمة يجب عمى الخبير أف يؤدم اليميف أيضا أماـ المحكمة التي تنتدبو

 .4بمثابة الشرعية الكحيدة لمتأكد مف أمانة الخبراء 

محضر أداء اليميف الذم كيتحمؿ الخبير مسؤكلية أداء ميمتو بالنزاىة كالحيدة ، كيتـ بعد ذلؾ إعداد 
مف  09حسب الفقرة الثانية مف المادة  ،يحتفظ بو في أرشيؼ المجمس القضائي ليرجع إليو عند الحاجة

 المرسـك .

                                                           
 . 59/310مف المرسـك التنفيذم السابؽ   08راجع نص المادة  1
 .  www.mourazaf.dzمتكفر عمى المكقع 2

 .1130ىبللي عبد اهلل ، المرجع السابؽ ص احمد   3
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 .1كما أف أداء اليميف ىك إجراء جكىرم يترتب عف إغفالو بطبلف الحكـ الذم يبنى عميو تقرير الخبير 

يك في جكىره يختمؼ حكؿ ىذا عف تقييماتنا ليذا المرسـك فقد حاكلنا استخبلص بعض النقائص ف
المؤرخ في  71 – 498فمثبل نجد المشرع الفرنسي في القانكف رقـ  ،سمطة تعييف كتأديب الخبراء

المؤرخ في  2004/ 1436كالمتعمؽ بالخبراء القضائييف ، ككذا المرسكـ الفرنسي  29/06/1971
عف أعماؿ اإلدارة قد جسد مف حيث التشريع استقبللية أعماؿ السمطة القضائية  23/12/2004

فتعييف كتأديب الخبراء مككؿ إلى الجمعية العامة لقضاة االستئناؼ أك قضاة محكمة النقض  ،الكصية
بينما في الجزائر نجد أنيا تابعة لكزارة العدؿ ، فقائمة الخبراء خاضعة لمكافقة كزير  ،حسب نكع القائمة

كذلؾ تخضع لقرار  ،بعزلو أك تكقيفو مؤقتاحسب المادة الثانية مف المرسكـ كسمطة تأديبيـ  ،العدؿ
منو ، كذلؾ بخصكص نص المادة الثانية في فقرتيا الثانية فيي تمـز  22كزير العدؿ حسب المادة 

غير المكجكد بالقائمة في حالة الضركرة كىك تطبيؽ أخر مف النص  القاضي بالمجكء إلى الخبير
ف كاف ىذا التناقض يصطدـ بقانكف  ،القائمةظيمي لحرية القاضي في اختيار خبراء خارج نالت كا 

منو التي تعطي 2 131في المادة  2008فيفرم  25الصادر بتاريخ  كاإلداريةالمدنية  اإلجراءات
 في اختيار الخبراء خارج القائمة بشرط أف يتـ تحميفيـ .لمقاضي الحرية التامة 

نبقي إذ ال يعقؿ أف  ،في مستكل المينية مف المرسـك لمحيمكلة دكف الكصكؿ إلى خبرة 23كتبقى المادة 
مف حياتيـ ، قد يككف ليس ليـ عمى خبراء معتمديف في ظؿ ظركؼ تاريخية معتمديف إلى ما ال نياية 

أساسا لمفصؿ في النزاعات ، الف في ذلؾ الميني الذم يخكليـ منح أراء تقنية تككف حؽ التأىيؿ 
 فيصير الحؽ لغير أىمو.إىدار لحقكؽ األطراؼ 

 الشرعي  ب: الشركط الخاصة لعمؿ الطبي نيالفرع الثا

أف يتكافر في الطبيب الشرعي مف شركط عامة تطرقت إلييا أنفا يضاؼ إلييا باإلضافة إلى ما يجب 
نظـ التشريع فكيؼ كذلؾ استنادا لصفتو  ،مجمكعة مف الشركط الخاصة لعمؿ الطبيب الشرعي

حتى يقكـ بعممو كيككف بذلؾ مساعد كعكنا لمقاضي ، ألنو الجزائرم الشركط الخاصة لمطبيب الشرعي 
المركز (  )أكالفي كىذا ما سنتناكلو فيما يمي  ،إذا انتفت ىذه الشركط أصبح تقرير الخبرة باطبل

                                                           
 . 415، ص  1989رؤكؼ عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية ،الطبعة السابعة ،  عالـ الكتب ،القاىرة  1
ق  1429صفر عاـ  18مؤرخ في  08/09)قانكف  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  131تنص المادة  2

ية  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية المدنية كاإلدار  االجرءات،كالمتضمف قانكف   2008فبراير سنة  25المكافؽ ؿ 
يؤدم الخبير غير المقيد في : ››ـ . 2008ابريؿ  23ق المكافؽ ؿ  1429ربيع الثاني عاـ  17مؤرخة في  21العدد 

قائمة الخبراء ، اليميف أماـ القاضي المعيف في الحكـ األمر بالخبرة ، تكدع نسخة مف محضر أداء اليميف في ممؼ 
 ‹‹.القضية 
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ثالثا )ك التعميمية ك مكانة الطب الشرعي في المنظكمة االستشفائية (ثانيا)ك ،القانكني لمطبيب الشرعي
 طبيب الشرعي في المنظكمة التشريعية.المركز القانكني لم(

 أكال : المركز القانكني لمطبيب الشرعي 

كىك تخصص  1،المستشار أكالطبيب الشرعي ىك ذلؾ الطبيب الذم يزاكؿ لدل المحاكـ كظيفة الخبير 
 في المجاؿ الطبي يبدم المتخصص فيو كالمعتمد لدل المحاكـ كالمجالس رأيو في مسائؿ فنية.

الطبيب الشرعي ىك طبيب متحصؿ عمى شيادة طبيب مختص في الطب الشرعي بعد دراسة الطب ك 
سنكات تخصص في الطب الشرعي كقد أصبح التخصص في الطب الشرعي في الجزائر  7العاـ لمدة 

 2، كىذا بعدما كاف مندمجا في طب العمؿ . 1996بيذا الشكؿ منذ سنة 

" بعد إجراء امتحاف عمى demsكيتحصؿ الطبيب الشرعي عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة " 
 المستكل الكطني ، أما برنامج الدراسة فيحكم عمى المكاد التالية:

 الطب الشرعي القضائي كالعمـك الجنائية لمدة سنة -

 تعكيض األضرار الجسمانية ) ستة أشير ( -

 قانكف الطب كأخبلقيات مينة الطب ) ستة أشير ( -

 الطب العقمي ) ستة أشير ( -

 الطب التسممي ) ستة أشير (-

 عمـ األمراض -

 طب السجكف أك الطب داخؿ المؤسسات العقابية .-

الشرعييف بعد نيميـ شيادة الدراسات المتخصصة عمى المستشفيات أك المراكز  األطباءكيكزع 
 .3االستشفائية لمجامعة حسب ترتيبيـ 

                                                           
 .210شيماء زكي محمد، المرجع السابؽ، ص  1
،  17اليادم خضراكم ، يخمؼ عبد القادر،  دكر الطبيب الشرعي في تحقيؽ العدالة ، مجمة االجتياد القضائي العدد  2

 .245مخبر اثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 
بف مختار أحمد المطيؼ ، تشريع كاقع الطب الشرعي في الجزائر ، أشغاؿ الممتقى الكطني حكؿ الطب الشرعي  3

ذكره بعزيز احمد، الطب  28ص  306مام الديكاف الكطني لؤلشغاؿ  26القضائي بيف الكاقع كاألفاؽ ، المنعقد يـك 
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 كالتالي:  يأما عف ىيكمة الطب الشرعي في الجزائر في

بمكجب  1996 جكيمية 01: حيث نصبت ىذه المجنة في  المجنة الطبية الكطنية لمطب الشرعي-1
قرار كزارم ، كىي تقكـ بميمة استشارية لدل كزارة الصحة كذلؾ بتقديـ تكضيحات حكؿ تطكر الطب 

 الشرعي كتنظيمو .

 :  مصمحة الطب الشرعي-2

عمى مستكل المراكز االستشفائية الجامعية أك داخؿ المستشفيات العمكمية ،  سكاءكتككف مكجكدة  
المراكز االستشفائية بضماف تككيف طمبة كمية الطب مف جية ، كتقكـ مصمحة الطب الشرعي داخؿ 

 كاألطباء الذم ىـ بصدد دراسة التخصص في الطب الشرعي مف جية أخرل .

كتفتح ىذه المصمحة بمكجب قرار كزارم مشترؾ ما بيف كزارة الصحة ككزارة التعميـ العالي ، أما 
مصمحة الطب المكجكدة داخؿ المستشفيات العمكمية فتفتح بقرار مف كزير الصحة ، حيث أنو إلى 

مصمحة طب شرعي بمكجب قرار مف كزير الصحة ، كقد كصؿ عدد األطباء  13تـ فتح  2015غاية 
 . آنذاؾطبيب شرعي  90الممارسيف لمينة الطب الشرعي بيذه المصالح إلى 

فنجد تمؾ التي تفتح عمى مستكل المراكز االستشفائية الجامعية داخؿ  أما مف حيث ىيكمة المصالح
كحدات تفتح ىي األخرل بقرار كزارم مشترؾ بيف كزارة الصحة  5المدف األفضؿ بحث تحتكم عمى 

 "CHUالعممي لممركز االستشفائي الجامعي لمصحة " رة التعميـ العالي كىذا باقتراح مف المجمس اككز 

المجنة البيداغكجية الكطنية لمطب الشرعي أال كىي كحدة األبحاث لبلستكشافات ات كتماشيا مع طمب
،  تكحدة التسمما –الطبية القضائية ، كحدة التشريع القضائي ، كحدة قانكف ك أخبلقيات مينة الطب 

 كحدة إسعاؼ المجانيف .

عمى المخدرات بصفة  لمتكفؿ باألشخاص المدمنييفكىناؾ بعض المصالح التي تحتكم عمى كحدات 
 .1عامة 

مف جية أخرل كفي مجاؿ التعاكف بيف مصالح كزارة العدؿ كمصالح كزارة الصحة فإف ىناؾ اتفاقية 
 متعمقة بالحماية الصحية لممحبكسيف . 1989مام  3مكقعة في 

                                                                                                                                                                         

ماجستير، كمية الحقكؽ جامعة أبك بكر بمقايد ،تممساف ، الشرعي كدكره في اإلثبات الجنائي ،مذكرة مقدمة لنيؿ درجة ال
 .11،ص2010

عبد القادر سميد ، الحماية الصحية لممساجيف كاإلصبلح ، مداخمة غير منشكرة ، أشغاؿ الندكة الكطنية حكؿ إصبلح  1
جزائر بقصر األمـ بنادم الصنكبر ، ال 2005مارس  29ك 28العدالة ، المنظمة مف طرؼ كزارة العدؿ يكمي 

 .9العاصمة ، ذكره  بعزيز أحمد رسالة ماجستير حكؿ الطب الشرعي كدكره في اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص
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بيف ،  1997مام  13ىذه االتفاقية عكضت باتفاقية أخرل ممحقة بالقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
 كزارة العدؿ ككزارة الصحة .

 كالذم ينظـ كفؽ مخطط مزدكج كقائي عبلجي الحماية الصحية لممحبكسيف.

كالذم حدد  2004مارس  16كقد دخمت ىذه العممية حيز التنفيذ بصدكر القرار الكزارم المشترؾ في 
قائمة المؤسسات االستشفائية التي تستقبؿ المحبكسيف المرضى كالقطاعات الصحية التي تنظـ 

الصادر عف كزير  2004مارس  16األجنحة كالغرؼ مف أجؿ استقباليـ ، ككذا القرار المؤرخ في 
صبلح المستشفيات الذم حدد األسرة المخصصة في كؿ مستشفى معني باستقباؿ ا لصحة كالسكف كا 

 المحبكسيف المرضى 

صادرة عف األمانة العامة لكزير الصحة كالسكف  2004 أفريؿ 3في مؤرخة  265كالتعميمة رقـ 
صبلح المستشفيات ، جاء فييا إسناد ميمة تييئة الجناح الخاص بإسعاؼ المحبكسيف كعبلجيـ  كا 
بمصالح الطب الشرعي ، كما جاء في التعميمة أيضا طمب إعادة بعث كحدات إسعاؼ المحبكسيف 

 المكجكدة مف قبؿ داخؿ مصالح الطب الشرعي .

 .عمى أنو ال تكجد اتفاقيات أخرل بيف كزارة العدؿ ككزارة الصحة ) مثبل الشرطة العممية ( 

مف قبؿ عبلقة كطيدة بمصالح الطب الشرعي ، حيث أف معاينة كفاة مثبل  ىناؾمف الكاقع العممي 
 ككذا األعماؿ التنفيذية المنجزة: ذات العناصر تتمحكر عمى العمـك في كصؼ المكاف 

مف خبلؿ تثبيت المكاف بكضع الشريط األمني ، التصكير الفني كالبحث عف جريمة : بمسرح ال -1
 األدلة كاآلثار كنقؿ العينات كرفع البصمات .

كأعكاف القياس البشرم بمعاينة الجثة بمصمحة حفظ الجثث : يتـ تكميؼ تقني بمسرح الجريمة  -2
 عمييا كأخذ صكر فكتكغرافية ليا .لغرض التعرؼ 

ف يتـ االتصاؿ بالطبيب الشرعي الستبلـ يبعد االنتقاؿ إلى مصمحة حفظ الجثث أبالمحطة :  -3
لمقياـ بالمعاينة كأخذ صكر فكتكغرافية ليا  ،أك الضحايا كبالرجكع فيما بعد إلى المحطةمبلبس الضحية 

 لغرض إثبات حالتيا .

ث كذلؾ لمقارنتيا مف الجثث المتكاجدة بأقساـ حفظ الجثكتتكلى ذات المصالح رفع البصمات ىذا 
كمقارنتيا مع البطاقات العشرية لمعتادم اإلجراـ كاألشخاص ،بالبصمات المرفكعة مف مسرح الجريمة 
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مف الضحية مف قبؿ المشككؾ فييـ ، كما بإمكاف عناصر التشخيص القضائي إرساؿ الدـ المنزكع 
 .1عميو  العممية لغرض إجراء خبرة طككسكلكجيةالطبيب الشرعي إلى مخبر الشرطة 

 : قسـ العمـك الطبية كالطب الشرعي التابع لممعيد الكطني لألدلة الجنائية كعمـ اإلجراـ -3

الحديثة التي اختصاصيا ، كما تـ تزكيده بأحدث المعدات كالتجييزات  15حيث يعمؿ بالقسـ حكالي 
ة في الحصكؿ عمى تستعمؿ إلجراء الفحكص كاالختبارات العممية لمعينات المساعدة لممحققيف كالقضا

 مكمؼ عمى كجو الخصكص بالقياـ بما يمي: أدلة عممية عمى أف القسـ 

 تحميؿ مختمؼ أثار العينات كتحديد مصدرىا كخصائصيا الكراثية التي يمكف نسبتيا إلى صاحبيا -

 التعرؼ عمى الجثث -

 التحاليؿ العمكمية -

 التشريح الطبي الشرعي -

 إعادة تككيف الكجو -

 رؽ عمى الجثث بكاسطة تحميؿ األسناف غحاالت الفحص -

 .دراسة الحشرات لتحديد مكاف كتاريخ الكفاة -

تتـ تككيف قسـ العمكـ الطبية كالطب الشرعي في ثبلثة مخابر ىي : البيكلكجيا ، كمف أجؿ أداء ميامو 
، كالطب الشرعي   .2عمـ السمـك

 كالتعميمية مكانة الطب الشرعي في المنظكمة االستشفائية ثانيا:

                                                           
عمار شكيح ، اإلطار القانكني لتقني مسرح الجريمة ، مرحمة أشغاؿ الممتقى الكطني األكؿ ، طب شرعي كمجتمع   1

 . 2008نكفمبر  6تممساف 
طبيبا شرعيا.حيث كشؼ رئيس الجمعية الكطنية لعمـك  145مثبل يقدر عدد األطباء الشرعييف عبر التراب الكطني ب  2

الطب الشرعي البركفيسكر بساحة مجيد خبلؿ المؤتمر الدكلي األكؿ لمطب الشرعي المنعقد بكىراف عف النقص الكبير 
بالمائة منيـ  80بشكؿ غير عادؿ عمى المستشفيات كاف نسبة كالمسجؿ في عدد األطباء الشرعييف كالذم يتـ تكزيعيـ 

في الشماؿ فمثبل كالية تمنراست الحدكدية كبالرغـ مف االنتشار الكاسع لقضايا اإلجراـ كالتيريب بيا كما يصاحبو مف 
دة الفجر بتاريخ تزكير في الكثائؽ كالمحررات إال أنيا تخمك تماما مف تكاجد األطباء الشرعييف نظرا لسكء التكزيع جري

فيفرم  24تاريخ االطبلع  www.djazairess.com el fadjrمتكفر عمى المكقع :،تحرير ـ زليخة 2009مام 22
 .10:50عمى الساعة  2021
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ىي مكانة المختصييف الطبييف  امف ،ال يمكف فصؿ مياـ الطبيب الشرعي عف المياـ االستشفائية
 ية ؟ ر الجزائ مة االستشفائيةك الشرعييف في المنظ

فالطبيب الشرعي ال يزاؿ ينظر إليو عمى أنو طب المكتى فبل تعطى لو األكلكية فيما يخص تككيف 
عمى لمقياـ بالمياـ المنكطة بو لح الطب الشرعي باإلمكانات البلزمة األطباء الشرعييف أك مد مصا

يكاجو  أفأحسف كجو ، كالعدد القميؿ لؤلطباء الشرعييف داللة عمى ذلؾ ، فيذا العدد القميؿ ال يمكنو 
الرقـ الكبير مف المياـ المطمكبة منو خصكصا أف ىذا النقص الفادح ال يقابمو كسائؿ عمؿ متكفرة 

 .1حديثة 

كما أف العدد القميؿ مف المرشحيف لمتخصص في ميداف الطب الشرعي يفسره إحجاـ األطباء عمى ىذا 
 .التخصص كذلؾ راجع النعداـ المحفزات المادية أك المعنكية

كما يعكد ذلؾ إلى الظركؼ الصعبة التي يمارس فييا األطباء الشرعيكف ميماىـ ، فمعظـ اليياكؿ 
لطب الشرعي في المستشفيات غير مبلئمة تماما كغير مزكدة بكسائؿ القاعدية التي تأكم مصالح ا

في المستشفيات إلى مصالح الطب الشرعي  مصالح حفظ الجثث بحيث أنو تـ تحكيؿ  ،العمؿ األساسية
كذلؾ إذا كاف ذلؾ يتطمب إجراء تحاليؿ خاصة  ،إضافة إلى انعداـ المخابر العممية المرتبطة بالعمؿ

 . (histologie – toxicologie – sérologieمثؿ ) 

بحيث يضطر الطبيب الشرعي إجراء ىذه التحميؿ االتصاؿ بمخابر المصالح األخرل كعمى رأسيا 
 الدرؾ كالشرطة .

األتعاب التي يتقاضاىا كما أف عدـ إعطاء االىتماـ الكبير لمعاىدات الطب الشرعي ، ضؼ إلى ذلؾ 
 كاالجتماعية .نظير خدماتو كالتي تحط مف قيمتو العممية 

الكبير في التحقيؽ الجنائي خصكصا مع استفحاؿ  كرهفارتباط الطب الشرعي بالقضايا الجنائية كد
الجريمة يضطر بنا إلى إعطاء أىمية أكبر لمثؿ ىذا التخصص ، إضافة إلى تحفيز األطباء عمى 

كتحفيزات أكثر حتى يقكـ بالعمؿ المناط لو في  ضمانات أكبرفعيؿ دراسة ىذا التخصص ، كذلؾ بت
 .المجاؿ الجنائي 

                                                           
بعزيز أحمد ، الطب الشرعي كدكره في اإلثبات الجنائي ، مذكرة  مقدمة لنيؿ شيادة ماجيستير ، تخصص قانكف  1

 . 11ص  2010ة أبك بكر بمقايد ، تممساف طبي ،كمية الحقكؽ ، جامع
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درج مادة الطب الشرعي سكاء عمى مستكل كميات الحقكؽ أك بالنسبة تا لذلؾ أف مكنحف نرل كتدعي
، ىذا 1لممدارس المعنية بتككيف ضباط الشرطة القضائية التابعة لؤلمف الكطني أك الدرؾ الكطني 

 ب الشرعي إلى مايمي : كيمكف تقسيـ كحدات الط

 unité des urgences médicaux- légaleكحدة االستعجاالت الطبية الشرعية : -1

، المتيميف كالمشتبو لضحايا اتقـك ىذه الكحدة الطبية ذات المياـ االستعجالية باستقباؿ المرضى " 
العجز عف العمؿ فيبدأ فييـ عمى حد سكاء " مف أجؿ إجراء المعاينات الطبية التي تسمح بتقدير مدة 

الطبيب الشرعي بالكشؼ عف جميع اآلثار التي تسببت في أضرار جسمانية لممريض ، كيمكنو أخذ 
 صكرة فكتكغرافية في حالة شكو مف أف اإلصابات مفتعمة .

عمييا مشاكؿ نفسية كانييارات عصبية جراء الصدمة في بعض الحاالت التي يظير كيمكف لمكحدة 
التي لحقت بالمريض مف مخمفات الحادث ، أف يقـك الطبيب الشرعي بإرسالو إلى المصحات النفسية 

 .مف أجؿ إجراء الفحكصات البلزمة 

 .2مف حدة المشاكؿ التي قد تحيط بالشخص  ك ذلؾ بغرض التخفيؼ 

 Unité de thanatologie:  كحدة عمـ المكت-2

مف أجؿ معرفة األسباب تعمؿ كحدة عمـ األمكات عمى تنفيذ التسخيرات الكاردة إلييا مف النيابة العامة 
التي أدت إلى كفاة شخص ما ، إذ يتعيف عمى الطبيب الشرعي في ىذه الحاالت إجراء المعاينات 

فكتكغرافية أك تسجيبلت فيديك ، كيمتقط صكر الفنية لمجثة بمسرح الجريمة أك بمصمحة الطب الشرعي 
الضحية ، حيث يعد التصكير الجنائي أحد الركائز  ليا لتكثيؽ جميع األثار العنيفة التي تعرضت

 ة .األساسية التي تقكـ عمييا المعاينة الفنية الحديث

 كحدة طب السجكف كالمؤسسات العقابية :-3

عمييـ نيائيا في مختمؼ المؤسسات العقابية تختص ىذه الكحدة في فحص المحبكسيف مؤقتا كالمحككـ 
عادة التأىيؿ ، كالمراكز المتخصصة بالنساء  ) مؤسسات الكقاية ، مؤسسات إعادة التربية كا 

                                                           
فمثبل األصؿ أف يككف القاضي كضابط الشرطة القضائية كالمحامي مف المفركض أف يككنكا عمى دراية كافية عمى  1

األقؿ بمبادئ الطب الشرعي ، كقراءة تقرير حكؿ تشريح جثة،  كلذلؾ فنجد حاليا إدراج مادة الطب الشرعي ضمف مكاد 
 المدرسة العميا لمقضاء ، فمادة الطب الشرعي تدخؿ ضمف تككينيـ األساسي.تدريس لطمبة 

الديف ريطاب ، مكانة كحدات الطب الشرعي في المنظكمة االستشفائية الجزائرية ، مداخمة منشكرة ، يـك دراسي  عز 2
ت القانكنية  جامعة حكؿ الصحة العمكمية كحقكؽ المرضى في الجزائر ، مابيف الكاقع كالضمانا 2016أفريؿ  27في 

 عبد الحميد بف باديس ، مخبر القانكف الدكلي لمتنمية المستدامة.
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 .كاألحداث (

التي تقع في دائرة اختصاص مصمحة الطب الشرعي ، حيث تعمؿ ىذه الكحدة مع الفرؽ الطبية بداخؿ 
المؤسسات العقابية كمف مياميا االنتقاؿ إلى ىذه المؤسسات بمكجب تسخيرة مف مدير المؤسسة 

د حكؿ تعرضيـ ألحكـ عمييـ نيائيا الذيف يقدمكف شكاكل كالعقابية لفحص المحبكسيف مؤقتا كالمح
كذلؾ مع  ،أك المفظي أك لمعاينة المحبكسيف المضربيف عف الطعاـ  ،الجنسيأشكاؿ العنؼ الجسدم 

إعادة اإلدماج  المتعمقة بالرعاية الصحية في قانكف تنظيـ السجكف  62إلى  57مراعاة أحكاـ المكاد 
 .1االجتماعي لممحبكسيف 

كيمكف كذلؾ ليذه المصمحة فحص المحبكسيف المفرج عنيـ مؤقتا عند خركجيـ مف المؤسسات 
 .2لمتأكد مف سبلمتيـ الجسدية كالعقمية العقابية 

 الجينات كالبصمة الكراثية : ةكحد-4

لـ تدخؿ كحدات فحص البصمة الكراثية إلى العمؿ لحد اليكـ في جميع المستشفيات العمكمية الجزائرية 
ككذلؾ انعداـ  ،راجع إلى اإلىماؿ الكبير عمى اعتماد ىذه التكنكلكجيا مف قبؿ كزراء الصحة كىذا

 لمضاىاة اآلثار البيكلكجية في المراكز الصحية العمكمية .األجيزة التي تعمؿ 

يا عكاألثار التي رف ،تيح إجراء فحكصات الحمض النككم بالنسبة لجميع العيناتت ييأما عف دكرىا ف
إلى المختبرات الجنائية  رسالياإلالطبيب الشرعي مف مختمؼ أماكف الحكادث اإلجرامية دكف انتظار 

 األمنية .

 الشرعي في المنظكمة التشريعية  يبثالثا: المركز القانكني لمطب

 7إف الطبيب الشرعي ىك طبيب متحصؿ عمى شيادة تخصص طب شرعي بعد دراسة الطب العاـ 
 تخصص الطب الشرعي .سنكات  4سنكات ك

طباء الشرعيكف بعد نيميـ لشيادة الدراسات المتخصصة بعد إجراء امتحاف عمى المستكل حيث يكزع األ
 .1المراكز االستشفائية حسب ترتيبيـ برخصة مف كزير الصحة  الكطني عمى المستشفيات أك

                                                           
المتضمف قانكف تنظيـ  2005فبراير  6، المكافؽ ؿ  1425ذم الحجة عاـ  27المؤرخ في  04-05قانكف رقـ  1

عادة اإلدماج لممحبكسيف ، الجريدة الرسمية  ـ  ،كالمعدؿ بالقانكف  2005فيفرم  6المؤرخة في  12عدد  –السجكف كا 
 ـ . 2018يناير سنة  30ق المكافؽ ؿ  1439جمادل األكلى عاـ  12مؤرخ في  18-01

 2016 ابريؿ 27عز الديف ريطاب ،مكانة كحدات الطب الشرعي في المنظكمة االستشفائية الجزائرية،يـك دراسي يـك  2
ع ك الضمانات القانكنية ،مخبر القانكف الدكلي لمتنمية حكؿ الصحة العمكمية ك حقكؽ المرضى في الجزائر ما بيف الكاق

 المستدامة كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية مستغانـ.
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بأنو الشخص ة البحتة " الطبيب الشرعي بصفتو خبيرا في المسائؿ الفنيGARRAUDكقد عرؼ الفقيو "
الذم يساعد في كشؼ الحقيقة التي ىي عمؿ قضائي امتيازا كذلؾ بإعطاء رأيو العممي كالمنطقي حكؿ 

 .2الكقائع التي تعرض عميو 

كىك كؿ شخص لو دراية خاصة بمسألة يتطمب حميا معمكمات خاصة ال يأنس القاضي مف نفسو 
 .الكفاية العممية أك الفنية ليا كمما احتاج الحاؿ لتعييف سبب الكفاة أك معرفة تركيب مادة مشتبو فييا 

يـ أك كالطبيب الشرعي في نظر العدالة ىك خبير ميمتو إعطاء رأيو حكؿ مسألة فنية سكاء لممت
 .الضحية 

فعمى الرغـ مف أىمية الطب الشرعي في مجاؿ الكشؼ عف الدليؿ الجنائي كدكره في إثبات الجريمة 
بؿ ذكر لؤلطباء الشرعييف غير أنو كباستقراء نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ال نجد أم 

 اإلجراءات .مف قانكف  62ك  49ىناؾ مجرد تمميح ليـ كذلؾ بمكجب المادتيف 

في الجناية أك الجنحة »ليذا القانكف تحت عنكاف : حيث جاء في الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني 
ضابط لمعاينات ال يمكف تأخيرىا  إجراءإذا اقتضى األمر » كفحكاىا :  49في مادتو  »المتمبس بيا  

الذيف يستدعييـ ليذه الشرطة القضائية أف يستعيف بأشخاص مؤىميف لذلؾ كعمى ىؤالء األشخاص 
 .«اإلجراءات أف يحمفكا اليميف كتابة عمى إبداء رأييـ بما يمميو عمييـ الشرؼ كالضمير 

رأل لذلؾ  إذاكما ينتقؿ ككيؿ الجميكرية إلى المكاف » منو فتنص في فقرتيا الثانية :  62أما المادة 
 «.ضركرة ، كيصطحب معو أشخاص قادريف عمى تقدير ظركؼ الكفاة 

ف كانت غير مباشرة لمطبيب الشرعي حيث يمكف  أفيمكف  كما يستشؼ مف المادتيف ىك مجرد إشارة كا 
الطبية ، كما ىناؾ بعض النصكص التي تضمنت تمميحا لو كما المجكء إليو في حالة تكضيح األمكر 

                                                                                                                                                                         
فبراير سنة  16ق المكافؽ  ، ؿ  1405جمادل األكلى عاـ  26المؤرخ في   05-85مف القانكف رقـ  179المادة  1

جمادل األكلى عاـ  27لمجميكرية الجزائرية مؤرخة في ، المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ، الجريدة الرسمية  1985
 2008يكليك سنة  20ق ،المكافؽ ؿ  1429رجب عاـ  17مؤرخ في  13-08المعدؿ بالقانكف رقـ  ق . 1405

ق  1429،مؤرخة في أكؿ شعباف  44كالمتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ . 2008شت سنة غ 3المكافؽ ؿ 

- 2pierre Chambon , le juge d’instruction , théorique et pratique de la procédure , 4 Eme 

édition , 1997 p 311 . 
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ة كالمتعمؽ بالحال 1970فيفرم  19المؤرخ في  20 -70رقـ  1مف القانكف  02ىك الحاؿ في المادة 
 المدنية .

طرؽ أخرل تثير الشؾ فبل يمكف  أكإذا لكحظت عبلمات أك أثار تدؿ عمى المكت بطرؽ العنؼ »
إجراء الدفف إال بعدما يقكـ ضابط الشرطة القضائية بمساعدة طبيب خبير بتحرير محضر عف حالة 
الجثة كالظركؼ المتعمقة بالكفاة ككذا المعمكمات التي استطاع جمعيا حكؿ أسماء كلقب الشخص 

 .«المتكفي كعمره كمينتو كمكاف كالدتو كمسكنو

كترقيتيا في الفقرة األكلى كالتي تنكه بأىمية  2مف قانكف حماية الصحة  270/02دة ككذلؾ نص الما
يجب عمى السمطة أف تعيف أطباء أك جراحي ›› الطب الشرعي كضركرتو أماـ القضاء بنصيا : 

 .‹‹األسناف أك صيادلة مختصيف في الطب الشرعي لمقياـ باألعماؿ الطبية الشرعية  

المعد سنكيا مف بيف أكلئؾ الكاردة أسمائيـ في الجدكؿ  خبيريعيف ال:›› يرة األخكما نصت في فقرتيا 
 .‹‹ لآلداب الطبية المنصكص عمييا في ىذا القانكف مف قبؿ المجمس الكطني 

النصكص سكاء الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية أك النصكص  يذهكختاما كمف خبلؿ استقرائنا ل
كخبير يستعاف يتضح لنا القصكر التشريعي الكاضح فيما يخص المجكء إلى الطبيب الشرعي  ،الخاصة

بو في كشؼ الدليؿ الجنائي ، حيث نجد مجرد تمميح أك إشارة بسيطة ال تكفي لتبياف دكره كأىميتو في 
خيكط الجريمة  فؾ كخبرة تساعد فيكشؼ الدليؿ بطرؽ عممية كطبية بما لديو مف معرفة كدراية كعمـ 

 كنزع المثاـ عف مرتكبييا . عمييا كالتعرؼالغامضة 

 المطمب الثاني : اإلطار المكضكعي لمخبرة الطبية الشرعية 

كذلؾ بيدؼ مساعدة القاضي الجنائي لقد فرضت الخبرة الطبية الشرعية مكانتيا في اإلثبات الجنائي 
يقة كتساعده في تمحيص الدليؿ كالتأكد مف لو طر التي تنير  ،لمكصكؿ إلى الدليؿ بالطرؽ العممية

 باالعتماد عمى الطرؽ الحديثة العممية التي ال تدع مجاال لمشؾ . ،صحتو

فيما سنبينو كؿ قسـ بنكع معيف مف الجرائـ كىذا ما كلمطب الشرعي أقساـ كمجاالت مختمفة يختص 
يمي كما يستعرض في ىذا الجزء مف البحث إلى المسائؿ الفنية المختمفة التي يختص بيا الطبيب 

                                                           
رقـ  األمريعدؿ كيتمـ  ،2014غشت سنة  9المكافؽ ؿ  ق، 1435شكاؿ عاـ  13مؤرخ في  08-14قانكف رقـ   1
ك المتعمؽ بالحالة المدنية ،ـ  1970فبراير سنة  19المكافؽ ؿ  ،ق 1389ذم الحجة عاـ  13المؤرخ في ، 70-20

غشت سنة  71ه، الموافق ل  8941شوال عام  79،المؤرخة فً  94الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد  الجريدة

 م . 7189
 قانكف حماية الصحة كترقيتيا ،السالؼ ذكره. 2
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 األكؿالفرع  )حيث سنعالج فيالقضاء مف المجكء إلى الخبرة الطبية الشرعية الشرعي كما مدل أىداؼ 
 .كأىميتيابية الشرعية الطبيعة القانكنية لمخبرة الط (الفرع الثاني )كمجاالت الطب الشرعي كفي (أقساـ

 الفرع األكؿ : أقساـ كمجاالت الطب الشرعي 

سنحاكؿ في ىذا الفرع التعرؼ عمى مختمؼ أقساـ مجاالت الطب الشرعي ، كذلؾ مف خبلؿ تقسيمو 
 إلى أكال : أقساـ الطب الشرعي ، كثانيا : مجاالت الطب الشرعي .

 أكال : أقساـ الطب الشرعي

كالطب الشرعي  ،الشرعي إلى أقساـ ثبلثة ميمة تتمثؿ في الطب الشرعي القضائييقسـ الفقياء الطب 
  .كالطب الشرعي االجتماعي ،الميني

كذلؾ لمتطكرات العممية الحاصمة في شتى المجاالت كما كاف ليا فنظرا لتكسع مجاالت الطب الشرعي 
محددة كذلؾ حسب المجاالت  فالطبيب الشرعي يمارس عممو في طرؽ قانكنية ،مف أثار الدليؿ العممي

 التي يختص بيا.

 :médecine légale – juridique: الطب الشرعي القضائي-1

كجميع جرائـ الضرب ،كأسباب االختناؽ كالقتؿ ،كيشمؿ ىذا القسـ دراسة عمـ الجريمة كتقييـ األدلة  
كالتشريح كتشخيص ،كدراسة عمـ السمكـ الجنسية  ككذلؾ الجرائـ،كالجرح ) إصابات الجسـ البشرم ( 

كدراسة كاإلشراؼ عمى الجثث كفحص المستندات  ،كفحص المبلبس مف الناحية الطبية الشرعية ،الكفاة
 1.االنتحارتنشا عف  كالجرائـ كالمخالفات التي  ،اضطرابات الشخصية

 كيمكف تقسيمو إلى : 

 مسرح الجريمة ي فيالطب الشرعي الجنائي : كييتـ بدراسة كتشخيص اآلثار التي يتركيا الجان-
 كما يساىـ في الكشؼ عف ىكية الجثة. ،سائؿ منكم أك شعرك

الطب الشرعي الخاص بالرضكض كالكدمات : يقكـ بدراسة الجركح كاالختناقات ، خبرة األضرار 
 الجمالية كالحركؽ .

                                                           
دار النيضة العربية  –دراسة مقارنة  –في اإلثبات في الفقو اإلسبلمي  أحمد أبك القاسـ ، الدليؿ المادم كدكره  1

 . 309ص  1991
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 1الطب الشرعي العقمي : كىك ييتـ بدراسة مفيكـ المسؤكلية الجزائية بمعنى الركف المعنكم لمجريمة -
كذلؾ بدراسة مدل تمتع المتيـ بقكاه العقمية كقت إثبات األفعاؿ الجرمية كبالتالي ىؿ قاـ بيا عف إرادة 

جزا عف إدراؾ ما يقكـ بو كتجعمو عا ،أـ كانت معيبة إلصابتو بآفة عقمية مف شأنيا أف تعدـ إرادتو
 .2كعند ثبكت ذلؾ فإف الجريمة تنيار في حقو النييار الركف المعنكم 

التسممات  –الطب الشرعي التسممي : ييتـ بدراسة حاالت التسمـ بالمكاد الكيميائية كأكسيد الكربكف -
لكف أحمر  التسمـ بثاني أكسيد الكربكف يككف الشحكب عمى كجو الضحية ذا فمثبل في حالة –الغذائية 

 خفيؼ ، أما التسمـ بالفكسفكر فيككف اإلرجاع شبييا بمسحكؽ المبف .

الطب الشرعي الجنسي : مكاضيعو االعتداءات الجنسية ، عمميات اإلجياض اإلجرامي كقتؿ -
األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة ، فمثبل في جريمة ىتؾ العرض يعد تمزؽ غشاء البكارة عند كجكد بقع 
دـ يرافقو نزيؼ دمكم ، فيي العبلقة األساسية التي تساعد في تشخيص ىتؾ العرض لذلؾ ففحص 

لمجريمة بيب الشرعي لمضحية مف خبلؿ بحثو لمختمؼ العبلمات يساعد في إثبات الركف المادم الط
 كمنو إقامة الدليؿ العممي كثبكت التيمة عمى المتيـ .

 :الطب الشرعي االجتماعي -2

تشكؿ الخبرة الطبية عامبل ميما في تسكية خبلفات منازعات الضماف االجتماعي كىي ما عني بو 
إلى  17) المكاد مف   يجتماعاالالمتعمؽ بالضماف  02/07/19833المؤرخ في  15-83قانكف رقـ 

ف عف العجز ، إذ كفي مجاؿ التأمي،( خصكصا فيما يتعمؽ باالعتراضات عمى العطؿ المرضية  29
يتـ المجكء إلى الخبرة الطبية مف اجؿ تحديد نسبة العجز في حكادث العمؿ كالتي تمكف المؤمف لو في 

عمى التعكيض المناسب ، حيث يراعي الطبيب الحالة الصحية لممعني كمؤىبلتو المينية  الحصكؿ
ال يمكف لمقاضي ، ثـ حرر شيادة يعتمد عمييا لتحديد لنسبة العجز كىك ما  4كقكتو البدنية كالعقمية 

 فيو دكف المجكء إلى الخبرة .الفصؿ 

                                                           
مداخمة مف إلقاء النائب العاـ ، محمد لعزيزم ، الطب الشرعي كدكره في إصبلح العدالة ، ممتقى الطب الشرعي كزارة  1

 .19العدؿ ، ص 
 2001ة ، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ، طبعة احسف بكسقيعة ، قانكف العقكبات في ضكء الممارسة القضائي 2

 . 25ص 
،   11-83،يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ   2011يكنيك سنة  5،المكافؽ ؿ  1432رجب  3مؤرخ في   08-11نكف  قا 3

،كالمتعمؽ بالتأمينات االجتماعية ،الجريدة الرسمية   1983يكليك  2،المكافؽ ؿ  1403رمضاف  21المؤرخ في 
 ـ. 2011يكنيك  8ؽ ؿ ق ،المكاف  1432رجب  6صادرة بتاريخ  32لمجميكرية الجزائرية  ،العدد 

 .19، باتنة ص  1994يحي بف لعمى ، الخبرة في الطب الشرعي ، مطبعة عمار قرفي ، طبعة  4
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كىك يتعمؽ مينة الطبيب ذاتيا مف حيث تنظيميا لمممارسات غير القانكنية : الطب الشرعي الميني-3
 1.كالسر الطبي أخبلقياتياليذه المينة ككذا 

كدراسة النظـ الطبية كالعرؼ  ،الطب كالممارسة غير المشركعةيشمؿ دراسة قكاعد ممارسة مينة  ك
كاعدىا كالشيادات الطبية كما يشمؿ كذلؾ قكالمسؤكلية الطبية ك  ،الطبي كالتقاليد الطبية كسر المينة

 .2حقكؽ األطباء 

أف كالمكانة التي يمكف يتضح لنا المدل كمف خبلؿ ما سبؽ بيانو مف تحديد أقساـ الطب الشرعي 
فحدكدىا القانكنية متسعة كذلؾ مف خبلؿ مكضكعيا كأقساميا كمجاالتيا  ،الطب الشرعييتسع كيشمميا 

ككؿ ىذا في سبيؿ استنباط الدليؿ ،قد تشمؿ العديد مف التخصصات كالمجاالت كالمسائؿ الفنية 
 المثبت لمجريمة .العممي 

 ثانيا : مجاالت الطب الشرعي

لمطب الشرعي دكر كبير في تحديد الفعؿ اإلجرامي كنتائجو فيك يساعد العدالة لمكصكؿ إلى الدليؿ 
عممية مكاجية المجرميف بيا بطريقة غمكض الجريمة كالكصكؿ إلى الحقائؽ بلمحقؽ إلى كشؼ كتقكد ا
 ة كميا تصب في ىدؼ كاحد كىك الحصكؿ عمى الدليؿ العممي .اـ مختمفسأق، كلمطب الشرعي كتقنية 

 forenscic pathologie: الطب الشرعي المرضي-1

حيث ككنيا كفاة طبيعية مف خبلؿ فحص كتشريح بتحديد سبب الكفاة كنكعيا مف يختص ىذا القسـ 
 الجثث.

إلى الطب الشرعي الباتالكجي فيي  إرسالياأما فيما يخص حاالت الكفاة التي يجب عمى المحقؽ 
 في حالة عدـ معرفة سبب المكت .جميع الكفيات غير الطبيعية أك 

سكاء أحدثت الكفاة أك القتؿ  ،في جنايتيا كاالنتحارالكفيات بسبب العنؼ : الحكادث المشتبو مثؿ : 
 أك غير مباشرة بعد انقضاء أسابيع .،اإلصابة نتيجة  مباشرة

 الكفيات الناتجة عف التسمـ أك المخدرات أك الكحكليات أك الحرائؽ أك الصعؽ الكيربائي.-

 .الكفيات بسبب الممارسة الطبية مثؿ الكفاة بعد اإلجياض أك أثناء العمميات الجراحية -

 في السجكف كأثناء التكقيؼ مف قبؿ الشرطة .الكفيات -
                                                           

 8المجمد ،دالؿ كردة، الطب الشرعي كدكره في إثبات جرائـ العنؼ في التشريع الجزائرم، مجمة القانكف كالمجتمع  1
 .33ص 2020كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف الجزائر،  2العدد 

 .172خالد محمد شعباف ،المرجع السابؽ ، ص  2
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غير متكقع أك مستخرجة مف مجرل مائي أك الكفيات المثيرة لمشؾ كالريبة مثؿ كجكد الجثة في مكاف -
 كجكد أكثر مف جثة في مكاف كاحد .

 الكفيات الفجائية في حالة عدـ كجكد أسباب مرضية ظاىرة خاصة في سف الطفكلة كالشباب .-

 .1الكفيات نتيجة أسباب غير معركفة أك مجيكلة -

 climical forensic médecine:  الطب الشرعي السريرم-2

 األحياء كتتمثؿ في البعد الشرعي أك القانكني في األشخاص  تيختص ىذا القسـ بالمسائؿ الطبية ذا

 ذلؾ . الذككر ) المكاط ( كغيرك ناث كاالغتصاب ، قضايا االعتداءات الجنسية في اإل-

نسبة العجز لدل المصاب في حالة االعتداءات الجسدية سكاء كانت اإلصابات كتحديد قضايا -
 جنائية أك نتيجة خطأ .

 .2تقدير الصبلحية العقمية لمفرد لتقديمو لممحاكمة -

 الشرعي باالختصاصات الطبية كالعمـك األخرل  يبثالثا : عالقة الطب

إليو مجمكعة مف تطكرا كبيرا في مختمؼ المجاالت كما انضمت لقد شيد الطب الشرعي 
كذلؾ حتى ما يستكجب عمى الطبيب الشرعي أف يككف عمى عمـ كدراية بيا  ،االختصاصات الفرعية

مبني عمى أسس عممية كعمى خبرة في شتى  ،يتمكف مف إعداد تقرير طبي خاؿ مف األخطاء
كسنحاكؿ فيما يمي تبياف  ،لمكصكؿ إلى الحقيقةة المجاالت كىذا بيدؼ مساعدة الجيات القضائي

 المجاالت المتصمة بعمـ الطب الشرعي فمنيا ما ىك عممي كمنيا ما ىك طبي محض .

التركيز عمى أىميا في ىي كثيرة كال يمكف اإللماـ بيا جميعا لذا سنحاكؿ  : المجاالت العممية -1
 النقاط التالية:

، كمدل اتجاه المقذكؼ : ىك العمـ الذم يدرس كامؿ األسمحة النارية  عمـ األسمحة الحديثة - أ
 3ميو كالتأثير أك المفعكؿ الذم تحدثو الذم تر 

الجريمة ىك السبلح المستعمؿ في ارتكابيا كيقع عمى كذلؾ فإف أىـ ما يجب أف يعثر عميو في مسرح 
 الطبيب الشرعي معرفتو .عاتؽ 

                                                           
رجاء محمد  عبد المعبكد ، مبادئ عمـ الطب الشرعي كالسمـك لرجاؿ األمف كالقانكف ، الطبعة األكلى ،جامعة نايؼ  1

 .7ص  2012ـ األمنية ، الرياض ،العربية لمعمك 
 .8، ص  نفسو رجاء محمد عبد المعبكد ، المرجع 2
 . 111جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ ، ص  3
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 كفحص األسمحة كأثار المقذكفات كمسارىا كاتجاىيا في مسرح الجريمة يساعد الباحث الجنائي في 

 .1كاستنباط الدليؿ تبعا لذلؾ كشؼ غمكض الجريمة عف طريؽ فحص األسمحة النارية 

ىك عمـ يبحث في العقاقير كمككناتيا كخصائصيا كتركيب :  عمـ الصيدلة كمكاد التجميؿ - ب
األدكية كالرعاية الصحية عف طريؽ استعماؿ األدكية كما يتعمؽ بيا ، كمنو فالصيدلة ىي تقديـ 

كتبدك عبلقة الطبيب الشرعي بعمـ الصيدلة عف ، 2العقاقير لتكفير النتائج الصحية اإليجابية لممرضى 
مى جسـ اإلنساف خاصة إذا كانت مصنفة ضمف المكاد الضارة أك السامة طريؽ تحديد تأثير األدكية ع

كىنا تظير ميمة الطبيب الشرعي في تحديد نكع المادة الضارة كمككناتيا 3ؽ ع الجزائرم (  275) ـ 
كالتغيرات التي أحدثتيا عمى الجسـ كأخيرا تكييؼ الكاقعة أك الجريمة ،كتأثيرىا عمى جسـ اإلنساف 

 كدقيقا . تكييفا صحيحا

ييتـ بجمع  ،ىك فرع مف فركع الرياضيات اليامة ذات التطبيقات الكاسعة عمـ اإلحصاء : -ج
يجاد استنتاجات مف مجمكعة البيانات المتكافرة  محاكال التغمب عمى العديد مف ،كتمخيص كتمثيؿ كا 

 .4كتباعدىا المشاكؿ أىميا عدـ تجانس البيانات 

لؤلمف في القضايا  إحصائياتفي مكافحة الجريمة كتقديـ باشرا ىذا كيؤثر الطب الشرعي تأثيرا م
 .5بإجراءات كقائية تحكؿ دكف حدكث تمؾ الجرائـ مف أجؿ القياـ  انتشارااألكثر 

 : االختصاصات الطبية  -2

نظرا لتعدد ككثرة كتطكر االختصاصات الطبية سنحاكؿ فيما يمي تبياف أىميا كما مدل عبلقتيا  
 بالطب الشرعي كذلؾ بشيء مف االختصار :

                                                           
كقد استعمؿ اإلنساف األسمحة منذ فجر التاريخ ، فاعتمد عمى قكة ذراعو في استعماؿ الحجارة ، كالعصي كالرماح ثـ  1

 شفارتر " أما الباركد األسكد فاكتشفو الصينيكف . كد ىك األلماني " برتكلدالمقبلع ثـ األسمحة ، كمخترع البار 
   10:20الساعة  20/02/2020اطمع عميو بتاريخ  www. Pharmacos wikipedia .org:  عمى المكقع  2
ق  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66مف ؽ ع الجزائرم ، الصادر بمكجب األمر  275تنص المادة  3

صفر  21السنة الثالثة المؤرخة في  49ـ الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  ،العدد  1966يكنيك  8المكافؽ ؿ 
ذم القعدة عاـ  29،المؤرخ في  23-06ـ  ،المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  1966يكنيك  11ق ،المكافؽ ؿ  1386
ذك  4،المؤرخة في  84ـ ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  2006ديسمبر سنة  20ق ،المكافؽ ؿ  1427

ـ : " يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنكات كبغرامة  2006ديسمبر سنة  24ق ،المكافؽ ؿ  1427الحجة عاـ 
ؿ مف سبب لمغير مرضا أك عجزا عف العمؿ الشخصي كذلؾ بأف أعطاه عمدا أك بأية دج ك 20000إلى  1000مف 

 طريقة كانت كبدكف قصد إحداث الكفاة مكادا ضارة بالصحة ".
 .39بشقاكم منيرة ،المرجع السابؽ ، ص  4
 .11جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ ، ص  5
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تقييـ  الجراحة العامةكىك فرع ميـ بالنسبة لعمؿ الطبيب الشرعي حيث يساعده في : الجراحة العامة-أ
 جز الدائـ أك المؤقت .اإلصابات السطحية كالعميقة كتحديد نسبة الع

: كتختص في مشاكؿ الجياز العظمي كالعضمي كيستخدـ جرحكا العظاـ  الجراحة العظمية -ب
الكسائؿ الجراحية كغير الجراحية لعبلج الحكادث المتعمقة بالجياز العظمي ، إصابات المبلعب ، 
العيكب الخمقية ... كيساعد ىذا التخصص الطبيب الشرعي في تشخيص كتقييـ أنكاع الكسكر كأسباب 

 الحديثة عف القديمة كتحديد درجات العجز . حدكثيا كتمييز الكسكر

كىي مف العمكـ المرتبطة ارتباطا كثيقا   Histopathologie:  عمـ األنسجة كالطب الشرعي-ج
بالطب الشرعي ، كأف كؿ منيا ييدؼ إلى كشؼ حيثيات ميمة أدت إلى ىبلؾ أك إتبلؼ جسـ 

بحث كمساراتو ، لكف كؿ منيما يصب مع اختبلؼ كؿ منيا في طريقة الاإلنساف أك جزء مف أنسجتو 
 .1الميكانيكية كالصدمات الكيربائية في قناة كشؼ الحقيقة قبؿ كؿ شيء كاألضرار 

أم يدرس عمـ األعصاب  ،: كىي تختص باضطرابات الجياز العصبي الجراحة العصبية-ث   
كاألكعية الدمكية ، كأما عف الطبيب الشرعي فيك يقسـ إصابات العمكد الفقرم كالنخاع الشككي 

 كالجمجمة كالدماغ .....الخ كالمزامف مع كسكر كمدل تأثيرىا عمى الدماغ .  

: كىي عممية نقؿ عضك مف جسـ ألخر بيدؼ استبداؿ العضك التالؼ أك  األعضاءزراعة  - ج
ي ، كدكر الطبيب الشرعي في ىذا المجاؿ ىك التدخؿ في حالة الكفاة التي قالغائب تماما في قسـ المتم

 تحدث معظميا في حكادث السير أك لفحص جثث حديثي العيد بالكالدة .

متفتح كمتصؿ بجميع التخصصات كالفركع األخرل يتضح لنا مما سبؽ أف الطب الشرعي ىك عمـ 
كىذا ما جعمو يتميز بمكانة خاصة تجعمو كفي سبيؿ إظيار ،سكاء كانت عممية أك طبية أك قانكنية 

ؾ لكذ ،المياديف كالمجاالت العممية المختمفة ىذهالحقيقة لمقاضي أف يككف عمى عمـ كمطمعا بجميع 
تقرير طبي سميـ كدقيؽ خاؿ مف ك  ،في نياية المطاؼحتى يككف قادرا عمى إعطاء رأم طبي محكـ 

، كىذا نظرا ألىميتو في مجاؿ اإلثبات الجنائي ، كالبحث عف الدليؿ العممي بطريقة عممية األخطاء 
يصب في تفرض عميو دائما أف يككف عمى عمـ كدراية بكافة التخصصات األخرل ألف كؿ ىذا دقيقة 

 مجرل كاحد ىك البحث عف الحقيقة .

 الفرع الثاني : الطبيعة القانكنية لمخبرة الطبية الشرعية كأىميتيا

ىاـ في مساعدة القاضي عمى تككيف قناعتو الشخصية بالنسبة لكقكع  مخبرة دكرلمما ال شؾ فيو أف 
سنادىا إلى مرتكبيا كبالتالي الفصؿ في القضايا التي تتطمب استفسار جكانبيا الفنية ، كىذا الجريمة  كا 

                                                           
 .231، ص السابؽ جبلؿ الجابرم ، المرجع 1
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لدكر الفعاؿ الذم تساىـ بو الخبرة يدفع بالعدالة الحديثة إلى تفادم الكقكع في الغمكض كاإلبياـ بؿ ا
بؿ إذا لـ تستعمؿ إلى االرتقاء بيا إلى عدالة كاضحة كمؤسسة عمى العمـ كالمعرفة غير أنو بالمقا
 .1الخبرة بشكؿ عقبلني كمحكـ فقد يؤدم ذلؾ إلى فقداف المحاكـ لمضمكنيا كدكرىا 

األمر الذم يجعؿ المتقاضيف يشعركف بأف الخبرة تؤدم إلى تفكيض االختصاصات القضائية لمخبراء 
 العدالة . الثقة فيكأف الدعكل تكسب أك تخسر أماـ الخبير كىذا مف شأنو زعزعة القضاء كفقداف 

االنتقادات فإف أمر استبعاد الخبرة غير كارد نظرا لما تقدمو لمقضاء سكاء مدني  ىذهإال أنو بالرغـ مف 
 أك جنائي أك تجارم مف فكائد يجعؿ االستغناء عنيا مستحيبل . 

 كذلؾ لككف الخبرة تعتمد عمى قكاعد عممية 2كفي المقابؿ ىناؾ مف ينادم بإحبلؿ الخبير محؿ القاضي
 في مسائؿ اإلثبات .

نتطرؽ في ىذا الفرع إلى الطبيعة  ناالمكجية لنظاـ الخبرة ىذا ما جعمنتقادات كاال اآلراءكنظرا لتضارب 
 ككذا تبياف أىداؼ القضاء مف المجكء إلى الخبرة كأىميتيا .،القانكنية لمخبرة 

 التكييؼ القانكني لمخبرة :أكال

لى أنيا كسيمة مف افقد ذىب جانب مف الفقو  ،حكؿ تحديد الطبيعة القانكنية لمخبرة اآلراءاختمفت 
كأخر كسيمة مساعدة لمقاضي عمى فيـ المسائؿ ،كأخر إلى أنيا كسيمة لتقدير الدليؿ ،كسائؿ اإلثبات 

 كرأم أخر عمى أنيا نكع مف الشيادة . ،الفنية

قا مف تبني أغمب التشريعات المعاصرة : انطبل الخبرة كسيمة مف كسائؿ اإلثبات الجنائي -1
فإنيا لـ تحدد كسائؿ اإلثبات تاركة لمقاضي حرية تقدرييا كتككيف  3نظاـ اإلثبات الحر ، كقاعدة عامة 

تيدؼ إلى تككيف ىذه القناعة مف خبلؿ النتائج قناعتو ، كلما كانت الخبرة كغيرىا مف كسائؿ اإلثبات 
 اآلثار المادية فيي تصمح لتأسيس الحكـ .التي يتكصؿ إلييا الخبير مف فحص 

 أف عممية اإلثبات الجنائي تقـك عمى عنصريف رئيسييف ىما :  4كيضيؼ أنصار ىذا االتجاه

سناد ىذه الجريمة لفاعميا . -  إثبات كقكع الجريمة كا 

                                                           
 .68الذنيبات ،  المرجع السابؽ ،ص  غازم مبارؾ 1

نادل أنصار المدرسة الكضعية " لكمبركزك" ك " فيرم " بضركرة استخداـ المنيج العممي في دراسة شخصية المجـر ،  2
 األمر الذم جعميـ يطالبكف باستبداؿ القاضي بالخبير.

 . 424جبلؿ ثركت ، الرجع السابؽ ، ص  3
  944، ص 1984أبك عامر محمد زكي ، اإلجراءات الجنائية ، دار المطبكعات الجامعية الفنية لمنشر ، اإلسكندرية  4



 ....................................الخبرة الطبٌة الشرعٌة و الدلٌل المادي.................الباب األول:

~ 77 ~ 
 

كؿ كسيمة مف كسائؿ اإلثبات تساىـ في تككيف قناعة القاضي الكجدانية عمى ثبكت أك نفي  -
نصريف كطالما أف كسائؿ اإلثبات في ظؿ معظـ التشريعات الحديثة التي أخذت بنظاـ ىذيف الع

قناعتو بالكسائؿ التي يراىا صالحة لمقاضي لتككيف تاركة الحرية  ،اإلثبات الحر لـ تحدد ىذه القكانيف
العقيدة  لتككيف ىذه العقيدة ، فإف الخبرة تيدؼ في النياية إلى ما تيدؼ إليو ىذه الكسائؿ كىي تككيف

ثير مختمؼ المصادر القانكنية كالقضائية إلى الخبرة تكلذلؾ  ،الكجدانية مف خبلؿ األدلة التي تقدميا
 .1يز األردنيةيالفنية مستعممة مصطمح البينة ، كىذا ما ذىبت إليو محكمة التم

مف قانكف أصكؿ  147/02لقد نصت المادة ›› كفي ىذا االتجاه في قرار ليا تقكؿ فيو -
كمات الجزائية عمى أف البينة في الجنايات كالجنح كالمخالفات تقكـ بجميع طرؽ اإلثبات كيحكـ المحا

القاضي حسب قناعتو الشخصية كمف المعمـك أف رأم الخبير الذم يؤديو بتكميؼ مف المحكمة بعد 
 .‹‹القسـ يعتبر ببينة صالحة لمحكـ ألف الخبرة مف كسائؿ اإلثبات القانكنية  

ج مف الباب األكؿ الكتاب  ؽ إ 219لمشرع الجزائرم ذلؾ كىذا بمكجب المادة كما اعتنؽ ا -
إذا رأت الجية القضائية لزـك إجراء خبرة فعمييا إتباع ما ›› الثاني تحت عنكاف طرؽ اإلثبات فتنص : 

  .‹‹ 150إلى  143ىك منصكص عميو في المكاد 
: يرل جانب أخر مف الفقو إلى أف الخبرة ليست  الخبرة كسيمة الستكشاؼ كتقدير الدليؿ -2

مف خبلؿ اآلثار المتخمفة عف الجريمة كالمجـر  ،كسيمة إثبات بؿ ىي كسيمة الستكشاؼ كتقدير الدليؿ
حيث أف اليدؼ مف الخبرة ىك رفع الغمكض  2كىذا ما نادل بو الفقو اإليطالي  ،في مسرح الجريمة

لكي تصبح أدلة يستطيع القاضي االعتماد عمييا في حكمو  ،عف اآلثار المادية لمعالجتيا كفحصيا
، فالخبرة إذف تمعب دكرا ىاما في الكشؼ عف كبعبارة أخرل فيي تشكؿ كسيمة مف كسائؿ جمع األدلة 
حيث يقكـ خبراء البصمات برفعيا كمضاىاتيا ،الدليؿ مثبل الكشؼ عف البصمات الخفية أك الظاىرة 

 .فيي كسيمة عممية لمبحث عف األدلة كالكشؼ عنيا  لمكصكؿ بيا إلى دليؿ ، لذلؾ
مؤىبلت معينة إلمكانية في مسائؿ فنية يتطمب تقديرىا  3: تعتبر الخبرة شيادة الخبرة شيادة -3

التي يمكف استخبلصيا منيا ، فالخبير كبالنتائج ،الربط بيف اآلثار المادية الممتقطة بمسرح الجريمة 
إذا كاف ما قاـ بو يمكف أف يقكـ بو  ،بنفسو عمى مسرح الجريمةالذم يفسر الحقائؽ التي الحظيا 

فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف لمسرح الجريمة منفذ كاحد كقاـ الخبير ،شخص عادم اعتبر شاىدا 
بمعاينتو لتحديد كيفية الدخكؿ كالخركج فإف عممو يعد شيادة عادية ألنو قد يدركو الشخص العادم ، 

أك كقاـ الخبير بمعاينتيا بتحميؿ الزجاج أك فحص األقفاؿ ة منافذ متعددة أما إذا كاف لمسرح الجريم
 فحص أثار األقداـ ، فيذا العمؿ ال يمكف أف يقكـ بو شخص عادم فيك خبرة .

                                                           
 .758( مجمة نقابة المحاميف ، عماف .ص1989) 212/86تمييز جزائي  1
تكراه ، فرع الحقكؽ  رسالة مقدمة لنيؿ درجة  دك بيمكؿ مميكة ، دكر الشرطة العممية كالتقنية في الكشؼ عف الجريمة، 2

 .200، ص  2013كمية الحقكؽ ، جامعة الجزائر 
 .83غازم مبارؾ ذنببات ، المرجع السابؽ ، ص  3
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كمف ىنا يمكف القكؿ أف الشاىد ينقؿ إلى ىيئة القضاء معمكمات قد شيدىا أك سمعيا كما ىي دكف 
ب ، أما الخبير فيك يقكؿ رأيو الذم استنتجو مف خبلؿ تجربتو تقديرىا فيي تحتمؿ الصدؽ أك الكذ

 .الفنية كالعممية 

إذف يقكـ بتقدير المسألة ذات الصبغة الفنية كتقديـ ما تكصؿ إليو مف نتائج مدعما باألسانيد  كفي
 .1كالبراىيف العممية إلى الييئة القضائية 

: تعد مسألة اإلثبات حالة متكسطة مف القاضي كأطراؼ  الخبرة إجراء مساعد لمقاضي -4
الدعكل، أما الخبرة فيي مسألة مرتبطة بالقاضي كحده لو أف يمجأ إلييا إذا لـ يجد في نفسو القدرة عمى 
استيعاب المسألة كتقدرييا في نفس الكقت ، فإف بإمكانو أف يمتنع عف إجراء الخبرة إذا كجد في نفسو 

 .2خبير لـ يضؼ جديدا القدرة كأف رأم ال

كيرد عمى ىذا الرأم أف رأم الخبير يخضع لمراجعة كفحص مف قبؿ القاضي الذم يباشر إشرافو عميو 
كلك بالرجكع إلى مؤلؼ فني أك طبي عندما يككف لمخبرة طابع مف ىذا النكع ،في الحدكد التي يستطيع 

، كلكف يرد عمى ىذا االعتراض أف رأم ، األمر الذم يجعؿ رأم الخبير مجرد دليؿ مف أدلة اإلثبات  
إنما  ،الخبير ليس مجرد دليؿ مف قبؿ ركاية ألم شاىد تخضع لممراجعة تحققا مف تطابقيا مع الكاقع

أك  ،يصدر في أمكر معينة كيستمـز افتراض أف ىذه األمكر ثابتة تحريا عف صدقو كصكابوىك حكـ 
 التحرم كيؤدم فيو ميمة ،صادر عممية كفنيةى مبالرجكع إلعف خطئو كىذا التحرم يقكـ بو القاضي 

 تختمؼ كؿ االختبلؼ عف ميمة استظيار صدؽ الشيكد.

ة القانكنية لمخبرة فنحف نرل بأنيا تتضمف فكؽ طبيعكمف خبلؿ استعراض اآلراء سالفة الذكر بشأف ال
عب دكرا ىاما في فيي تشكؿ كذلؾ دعما فنيا كتم ،اعتبارىا دليؿ إثبات كسائر أدلة اإلثبات الجنائية

مساعدة القاضي عمى إصدار حكمو ، بناء عمى طرؽ عممية دقيقة ، لذا كاف مف األجدر جعميا طريؽ 
 عمى القاضي المجكء إليو إذا ما اعترتو مسألة فنية .إلزامي 

 ثانيا : أىداؼ القضاء مف الطب الشرعي 

كذلؾ في سبيؿ  ،الشرعيلقد أصبحت السمطات القضائية تستعيف بمختمؼ اختصاصات الطب 
ثبات التيمة عمى الجاني ، فيي بذلؾ تسطر مجمكعة  ،الكصكؿ إلى الحقيقة كثبكت الدليؿ الجنائي كا 

 مف األىداؼ مف كراء االستعانة بالخبرة يمكف تمخيصيا فيما يمي: 

 : إثبات كقكع الجريمة أك عدـ كقكعيا أصال -1

                                                           
 .144العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .224ص ،   1989رؤكؼ عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية ،  الطبعة السابعة ،عالـ الكتب ،  القاىرة  2
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كقكع الجريمة ، كخصكصا في حاالت الكفيات يستيدؼ القضاء مف الطب الشرعي بداية إلى تأكيد 
ىذا ما ،خاصة مع التطكر العممي في مجاؿ الجريمة كتفنف مجرمييا في ارتكابيا  1المشتبو فييا

عمى الكسائؿ العممية في سبيؿ كشؼ الدليؿ كمسايرة ليذا التطكر االعتماد  ،اضطر بالجيات القضائية
باعثة عمى الشبية ، فإف البينة الطبية القائمة الجنائي، فمثبل في حالة كفاة شخص ما ألسباب مجيكلة 

جراء الفحكصات المخبرية البلزمة ىي  ،عمى أساس الكشؼ الطبي الشرعي عمى الجثة أك تشريحيا كا 
 بل أك بأسباب مرضية.التي تحدد إذا كاف ىذا الشخص قد مات قت

القضايا التي ال يمكف لمقضاء التقدـ فييا إال بعد االستعانة بالخبرة الطبية الشرعية كىناؾ العديد مف 
بأنو أذاه جسديا ، فإف  أخرإلثبات صحتيا مف عدميا ، فمثبل إذا تقدـ شخص بشككل ضد شخص 

الذم لحؽ كيبيف مدل الضرر  ،يذاءأكؿ ما يطمبو رجؿ التحقيؽ ىك إحضار تقرير طبي يثبت كاقعة اإل
 .2بالمدعي كمدة التعطيؿ كغيرىا مف األمكر الفنية الضركرية لمقضاء في مثؿ ىذه الكقائع 

 : إيجاد العالقة السببية -2

كىي العبلقة المكجكدة بيف  ،فالعبلقة السببية تعد عنصرا أساسيا مف عناصر الركف المادم لمجريمة
الجاني أك مرتكب الجريمة ، كاألداة المستخدمة في الجريمة مف جية كبيف المجني عميو الضحية 

 3.كاإلصابة مف جية أخرل

فالطب الشرعي مف خبلؿ خبراتو كمف معاينتو لممجني عميو يحدد نكع اإلصابة كطبيعتيا كاألداة 
تكافر العبلقة السببية إللحاؽ المسؤكلية الجزائية بالمتيـ ، قانكف المستخدمة في إحداثيا ، كما يشترط ال

متصكرة في فعمى المحكمة إثبات تكافر ىذه العبلقة بيف الفعؿ كالنتيجة اإلجرامية فالمسؤكلية غير 
 4.كبيف الفعؿ المسند لممتيـالقانكف ما لـ تقـ ىذه العبلقة بيف النتيجة 

فمثبل إذا كصفنا اإلصابة بأنيا جرح طعني ، فبلبد لنا مف بياف طبيعة األداة المسببة بأنيا أداة حادة 
زكايا الجرح كحكافو ، فإذا كانت حكاؼ كاحدة أك ذات حافتيف حادتيف ، كذلؾ تبعا لكصؼ ذات حافة 

 حاد مف جية كاحدة .فيذا يعني أف األداة المسببة أداة ذات نصؿ الجرح حادة ، كاألخرل غير حادة 

                                                           
 .25ر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص منصك  1
 .25ص  ،نفسو  منصكر عمر المعايطة ، المرجع 2
 .53ص  1996رؤكؼ عبيد ، السببية في القانكف الجنائي ،  الطبعة الثانية ، دراسة تحميمية مقارنة ،  القاىرة  3
رعي ،  الطبعة األكلى ،المكتبة عدلي خميؿ ، جنح كمخالفات الجرح كالضرب في ضكء الفقو كالقضاء كالطب الش 4

 .34، ص  1998القانكنية ، القاىرة ،
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أما إذا كانت الحكاؼ حادة كالزكايا حادة فيذا يعني أف األداة المسببة ىي أداة ذات نصؿ حاد مف 
 1.الطرفيف

يجاد كاستنباط العبلقة  لذلؾ فالخبرة الطبية الشرعية كمف خبلؿ معاينة المجني عميو يمكف تحديد كا 
 اإلصابة كاألداة المستخدمة.السببية بيف الجريمة كالجاني مف خبلؿ تحديد نكع 

 بياف مدل مسؤكلية المتيـ عف الجريمة : -3

كمكانيا  ،مف خبلؿ كجكد بينات تربط المتيـ بالجريمة ،بط بيف المتيـ كالجريمةاكيقصد بيا إيجاد ر 
عمى سمطة االتياـ كيقع أك قتؿ خطأ  ،فتقع المسؤكلية الجنائية إذا كاف الفعؿ يشكؿ جريمة عمدية

 المسؤكلية الجزائية مف خبلؿ إيجاد العبلقة السببية بيف الفعؿ كالنتيجة.إثبات تحقؽ 

كالقضاء يستيدؼ التحقؽ مف صحة نسبة االتياـ المكجو لممتيـ الماثؿ أمامو كمدل تطابؽ المعركض 
، كمدل تناسب كعقبلنية ما يساؽ مف أدلة مع جكىر 2عميو مف أدلة كبراىيف مع كاقع الجريمة 

 .الجريمة 

فتقكـ سمطة االتياـ بالتأكد مف مدل مطابقة األدلة المعركضة عمييا مع كاقع الجريمة إللحاؽ  كبيذا
 كتكقيع العقكبة الجنائية المناسبة كالمقررة قانكنا . ،المسؤكلية بالمتيـ

 : ضبط اآلثار المادية كاألدلة الجنائية -4

كضبط اآلثار المادية  ،ئيةيقـك ضابط الشرطة لدل كصكلو إلى مسرح الجريمة بجمع األدلة الجنا
في فقرتيا  42كىذا ما نصت عميو المادة ،كالتحفظ عمى كؿ األدكات التي استخدمت في ارتكابيا 

الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، كالتي مف شانيا الكشؼ عف الجريمة كمعرفة مرتكبييا 
 .3كالظركؼ التي حصمت فييا 

                                                           
 . 26منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .27، ص نفسو منصكر عمر المعايطة، المرجع 2
يكنيك  8ق المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66الصادر بمكجب األمر  مف ؽ إ ج  42المادة  3

السنة الثالثة  48كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد ـ  1966سنة 
 7المؤرخ في  02-15ـ ، المعدؿ باألمر رقـ  1966يكنيك  10ق،المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  20المؤرخة في 
الجزائية ،الجريدة الرسمية  كالمتضمف قانكف اإلجراءات 2015يكليك سنة  23ق المكافؽ ؿ  1436شكاؿ عاـ 

: " يجب عمى ـ  2015يكليك سنة  23ق المكافؽ ؿ  1436شكاؿ عاـ  7،المؤرخة في  40لمجميكرية الجزائرية العدد 
ضابط الشرطة القضائية الذم بمغ بجناية م حالة تمبس أف يخطر بيا ككيؿ الجميكرية عمى الفكر ثـ ينتقؿ بدكف تميؿ 

جميع التحريات البلزمة ، كعميو أف يسير عمى المحافظة عمى األثار التي يخشى أف تختفي إلى مكاف الجناية كيتخذ 
 كاف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدم إلى إظيار الحقيقة "
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سكاء أكاف ذلؾ  اإلجراميةلكف كمع ذلؾ ففي غالب األحياف يككف الطبيب أكؿ مف يتعامؿ مع الحاالت 
في  ،أك بالكشؼ عمى المصاب أك المجني عميو في مكاف المعاينة ،بالكشؼ عمى مسرح الجريمة
يب كمف خبلؿ المعاينة كفي ظركؼ الحالة مكضكع المعاينة يتحرل الطب ،المستشفى بعد نقؿ المصاب

جسـ المصاب أك مبلبسو ، كما يأخذ العينات المختمفة مف جسـ في الشرعي أية أثار أك أدلة مادية 
المصاب كضبطيا جميعا حسب األصكؿ العممية كتحريزىا حسب األصكؿ الفنية كمف ثمة كتابة 

رساليا إلى الجية المعنية ب الفحص أك مف البيانات المتعمقة بيا كافة عمى  النمكذج المقرر لكؿ منيا كا 
 .1خبلؿ الجية التحقيقية أك القضائية المسؤكلة

 : الحصكؿ عمى التقرير الطبي الشرعي -5

مف كاجب الطبيب الشرعي بعد معاينة الحالة الطبية القضائية أك بعد معاينة مسرح الجريمة كتشريح 
أف ينظـ تقريرا طبيا قضائيا لجية االختصاص ،  ،كضبط األدلة المادية كالجرمية،الكفاة الجنائية 

ييدؼ مف خبللو إلى اإلجابة عف جميع التساؤالت كاالستفسارات التي تيـ سمطات التحقيؽ أك القضاء 
 فيما يتعمؽ بتمؾ الكاقعة أك الجريمة .

منيا معرفة سبب الكفاة كتحديد ز  ،كمف أىـ تمؾ التساؤالت التي ييدؼ التقرير الطبي لئلجابة عنيا
كتحديد حيكية اإلصابات مف  ،كتحديد األداة المستخدمة أك السبلح المستعمؿ في إحداث اإلصابات

عطاء الرأم الفني الطبي الشرعي حكؿ نكعية الحادث إذا ما كاف  عدميا ، كتحديد اإلصابة القاتمة كا 
 .2جنائيا أك انتحاريا أك عرضيا كغيرىا مف التساؤالت األخرل 

اؼ المذككرة سمفا تساىـ كثيرا في تحديد أركاف الجريمة كثبكت المسؤكلية الجزائية فجميع ىذه األىد
انطبلقا مف تمحيص الدليؿ كالبحث عنو بطريقة عممية دقيقة يساىـ فييا الطب الشرعي، كبقدر  ،لممتيـ

سناد التيمة لو ،ال بأس بو في سبيؿ كشؼ المثاـ عف الجريمة كمرتكبييا نائية كتقرير العقكبة الج ،كا 
 .عميو

                                                           
 .26منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .72، ص  نفسهمنصور عمر المعاٌطة ، المرجع  2
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 الفصؿ الثاني: الخبرة الطبية الشرعية كمسرح الجريمة

بيدؼ  ،يعد مسرح الجريمة النطاؽ المكاني الذم يباشر فيو الباحث ك المحقؽ كالخبير أعماليـ
الذم يحتكم كؿ المتغيرات كالمخمفات  ،استظيار الحقيقة عف طريؽ جمع اآلثار مف ىذا الكعاء

ع ك قبؿ كقمستقرا كىادئا  االمترتبة عف ارتكاب الجريمة ، فمسرح الجريمة أيا كانت طبيعتو كاف مكان
الجريمة، ثـ يدخؿ عميو المجـر ليحدث كاقعتو اإلجرامية التي تنعكس في صكرة متغيرات تطرأ عمى 

كىذه المتغيرات قد تحدث بكعي كعمـ مرتكب الجريمة  ،ىذا المكاف في شكؿ أثار بشرية كغير بشرية 
لدفع كؿ ما يعترضو في سبيؿ إتماـ مشركعو اإلجرامي ، كقد يحدث عف غير كعي كانتباه نتيجة 

 .1االضطراب النفسي كتكتر األعصاب كالخكؼ كالعجمة 

أك العامميف بو  كلما كاف مسرح الجريمة قبؿ كقكعيا ، مكانا لمحياة الطبيعية لؤلشخاص المقيميف بو
فإنو مف الطبيعي أف تترتب عنيـ أثار كمخمفات مف خبلؿ ممارستيـ لنشاطاتيـ العادية ، كعميو قد 
يكجد بيذا المكاف خميط مف اآلثار بعضيا يعكد إلى أصحاب المكاف كبعضيا يعكد إلى المجـر الدخيؿ 

مسرح الجريمة كتزداد ىذه عميو ، كقد ينجـ عف ىذا الخميط في اآلثار صعكبات لممتعامميف مع 
الصعكبات إذا صدرت عف أصحاب المكاف األصمييف أك المقربيف مف الجيراف كاألىالي تصرفات غير 

 .اب الجريمة نتيجة لحب االستطبلع مسؤكلة عقب ارتك

إال مف  ،بناء عمى ما تقدـ ال يمكف كشؼ أبعاد الجريمة كالتعامؿ معيا بطريقة سميمة كصحيحة ك
ال تعني جردا غير أف ىذه اإلحاطة  ،المتغيرات المستحدثة عمى مسرح الجريمةة بكافة خبلؿ اإلحاط

كغير منتج كال يفيد التحقيؽ ، ،كال سردا لمكاصفاتيا فيذا غير مجد  ،عاما لؤلشياء المكجكدة بالمكاف
مف حيث استجبلء اآلثار  ،كمف ثمة يجب عمى القائـ بالتعامؿ مع مسرح الجريمة أف يعي جيدا دكره

 .كاستبعاد تمؾ الصادرة عف أصحاب المكاف كمف في حكميـ ،كالمخمفات المتعمقة بالجريمة كمرتكبيا 

ىذا كتنشأ مف خبلؿ النشاطات التي يقكـ بيا المتعاممكف مع مسرح الجريمة رابطة بيف ىذا المسرح 
 كبيف ىذه األعماؿ .

الصامت عمى كقكع الجريمة كمعرفة مرتكبيا ، كبالمقابؿ ما كنظرا لككف مسرح الجريمة يعد الشاىد 
أسفرت عنو الثكرة العممية كالتكنكلكجية في شتى المجاالت كخصكصا في المجاؿ الجنائي التي ساىمت 

سنادىا لمرتكبيا ثبات الجريمة كا  كتكريس آليات ىذا التطكر في سبيؿ  ،في كشؼ الدليؿ الجنائي كا 
العمـك التي خدمت القضاء بالكصكؿ إلى مرتكبي  ىذهشرعي يعد أىـ إظيار الحقيقة ، كالطب ال

 كدقيقة ال يؤكليا شؾ أك ريب .الجريمة بتقنيات حديثة كعممية 
                                                           

بيمكؿ مميكة ، دكر الشرطة العممية كالتقنية في الكشؼ عف الجريمة ،أطركحة  مقدمة  لنيؿ درجة دكتكراه عمـك ، فرع  1
 .9. ص 2013، 1الحقكؽ ، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزائر 
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أك المحقؽ الجنائي كثيرا عمى مسرح الجريمة في سبيؿ تسييؿ عممية البحث كؿ الباحث علذلؾ في
كثيرا في طريؽ الكصكؿ إليو كىي متنكعة كالتحقيؽ الجنائي ، فكؿ ما يتركو الجاني مف أدلة تساىـ 

 كمختمفة .

بناء عمى ىذه المعطيات سنتطرؽ إلييا في ىذا الفصؿ كنحاكؿ تقسيميا ككذا تبييف العبلقة المكجكدة  ك
الخبرة الطبية الشرعية في استنباط الدليؿ منيا كما مدل مساىمة  ،كالطب الشرعياألدلة  ىذهبيف 

سنادىا إلى ثبات الجريمة كا  المخمفات حيكية أك بيكلكجية أك غير حيكية ،  ىذه سكاء كانت ،مرتكبيا كا 
الطبية الشرعية كاآلثار ىذا إلى مبحثيف سنتطرؽ في المبحث األكؿ منو إلى الخبرة لذا نقسـ فصمنا 
االثار العضكية الناجمة عف جسـ االنساف ك دكر ، كالمبحث الثاني  بمسرح الجريمة المادية الحيكية

 . الطبية الشرعية في استنباط الدليؿ المادم منياالخبرة 

 الخبرة الطبية الشرعية كاالثار المادية الحيكية بمسرح الجريمةالمبحث األكؿ : 

لمكجكد أك المتركؾ اإف اليدؼ األساسي لمخبير القضائي الجنائي ىك استنباط كاستنطاؽ األثر المادم 
فالخبير يجعؿ المادة تنطؽ  ،إلى دليؿ يعكؿ عميو الحقا لتحكيمو كبعد إجراءات الخبرة ،بمسرح الجريمة

بشيادتيا عمى ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى شخص ما ، كذلؾ بإجراء الفحص كاالختبار كالتحميؿ 
 .1كالتشريح مف أجؿ الكصكؿ إلى تحديد اليكية المادية لؤلثر 

اآلثار كتنكعيا ، فقد تعددت اآلراء كاالجتيادات مف  ىذهىذا التحميؿ بمخابر البحث يختمؼ باختبلؼ 
فقد قسميا بعض الباحثيف إلى  ،قبؿ الباحثيف كالخبراء في مجاؿ تحديد أنكاع اآلثار المادية كتصنيفيا

كأدلة مادية غير مباشرة ، استنادا إلى صمتيا بالكاقعة المراد إثباتيا ، كما قسميا  ،أدلة مادية مباشرة
، كما قسمت إلى أثار مادية حيكية كغير 2إلى حجميا إلى أثار مادية كبيرة كصغيرة آخركف استنادا 

 .3حيكية كذلؾ بالنظر إلى طبيعتيا كمصدرىا 

انطبلقا مما سبؽ سنحاكؿ في ىذا المبحث التطرؽ إلى أنكاع اآلثار المادية الحيكية المكجكدة بمسرح 
 استنباط الدليؿ منيا .الجريمة ككيؼ لمخبرة الطبية الشرعية الكشؼ عنيا ك 

                                                           
 1979ة ،أحمد فتحي سركر ، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،  الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية ، القاىر  1

 .460ص 
 . 45سابؽ ، ص المرجع المنصكر عمر المعايطة ،  2
شرؼ محمد عمي الدخاف ، األثر المادم كدكره في اإلثبات الجنائي ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية  3

 .67ص  2013
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اآلثار البيكلكجية  مسرح الجريمة ك لذلؾ سنقسـ مبحثنا ىذا إلى مطمبيف متتابعيف نتطرؽ في األكؿ إلى
ك دكر الخبرة الطبية الشرعية في  الناجمة عف جسـ اإلنساف الحيكيةالثاني إلى اآلثار  المطمبكفي 

 . استنباط الدليؿ المادم منيا

 

 الجريمة كاآلثار البيكلكجية مسرحالمطمب األكؿ : 

حية خبليا الحيكية تمؾ اآلثار التي يككف مصدرىا جسـ اإلنساف ، كالتي تحتكم عمى يقصد باآلثار 
 .1إلى تحديد شخصية صاحبيا عمى كجو اليقيف  ،ممياكتحميميا معيمكف التكصؿ مف خبليا فحصيا 

كاف سكاء  ،عمى أثار مادية حيكية مصدرىا جسـ اإلنساف 2الجريمة فغالبا ما يتـ العثكر في مسرح 
كالتي تنطكم عمى الكثير مف المعمكمات تتخمؼ مف أم منيما عمى األخر  كقد ،عميوأـ مجنيا  جانيا

 الدالة عمى صفاتو كتحقيؽ شخصيتو .

األخرل  ميمة جدا في مسرح الجريمة ، كىي تتميز باختبلفيا عف اآلثار الماديةالبيكلكجية  كاآلثار
كذلؾ لككنيا ذات أصكؿ حيكية كالنشاط الحيكم أك البيكلكجي ليذه اآلثار ىاـ جدا ،  ،بمسرح الجريمة

لو طبيعة خاصة ىذا النكع مف اآلثار الكاجب إتباعيا في تسجيؿ كحفظ كرفع كنقؿ لذلؾ فإف األساليب 
المعمؿ ، فإف ذلؾ يخفؼ العبء عف خبراء ما يطبؽ األسمكب العممي الصحيح في ىذا الجانب كبقدر 

الحفظ كالتحرير الصحيح كقت ، كما أف مراعاة أصكؿ الكصكؿ إلى الحقائؽ بأسرع الجنائي كيسيؿ 
 .3العبث أك اإلىماؿ أك التبديؿ أك التمكث ية بالدليؿ قيمتو القانكنية عند المحاكـ كيدفع شيحفظ 

سنتطرؽ بداية إلى تعريؼ مضمكف مسرح الجريمة في كنظرا ألىمية مسرح الجريمة في ىذا الشأف 
الفرع األكؿ، أما الفرع الثاني فسنخصصو لمعالجة سمطات كضكابط الطبيب الشرعي في التعامؿ مع 

 مسرح الجريمة.

                                                           
 . 68شرؼ محمد عمى الدخاف ، المرجع السابؽ، ص  1
كمع اتفاؽ المختصيف كالشراح في تعريؼ مسرح الكفاة إال أنيـ اختمفكا في تحديد مدل اتساع مسرح الجريمة ، فمنيـ  2

مف اقتصره عمى مكاف ارتكاب الفعؿ كتنفيذه ، كمنيـ مف مده إلى كؿ األماكف التي سمكيا الجاني كاألماكف المحيطة 
كاألماكف المحيطة كأماكف إخفاء الجثة كغيرىا ، كقد عرؼ بعض  كأماكف كشؼ الجريمة ، كالطرؽ التي سمكيا الجاني

الباحثيف مسرح الجريمة بأنو ) المكاف الذم تنثبؽ منو األدلة كافة ، كىك إما أف يككف مكانا كاحدا أك أماكف عدة متصمة 
ؿ البحث يككف أك متباعدة تككف في مجمكعيا مسرح الجريمة ، ككؿ مكاف يستدؿ منو عمى أثر يرتبط بالجريمة مح

جزءا مف مسرحيا (، كما عرفيا آخركف " بأنو مكاف كقكعيا أك المكاف الذم طرقو الجاني أك دخمو كمارس فيو 
 . 53الخطكات التنفيذية الرتكاب جريمتو " ذكر في مؤلؼ منصكر عمر ، المعايطة ، ص

 .40رجاء محمد عبد المعبكد ، مبادئ الطب الشرعي ،  المرجع السابؽ ،ص  3
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 مضمكف مسرح الجريمة الفرع األكؿ :
أك المتيـ تمكثات بمكاف الحادث أك بمبلبس كجسـ المجني عميو  ع كبقفي كثير مف الجرائـ تكجد 

التمكثات معرفة كيفية  ككيمكف عف طريؽ فحص ىذه البقع  ،كألكاف متباينةبأشكاؿ كصكر مختمفة 
كأيضا عف طريؽ  ،كمادتيا ،كمصدرىا ،سقكطيامف شكؿ ىذه البقع كاتجاه  ،كقكع الجريمة أك الحادث

التعرؼ عمى مما يساعد عمى  ،إرجاع ىذه البقع إلى مصدرىابعض االختبارات المعممية يمكف إجراء 
القيء كالبكؿ  كتمكثات العرقيةىذه البقع مختمفة فمنيا الدمكية كالمنكية كالمعابية كالبقع 1المجرميف 
كىك  أالمصدر كجكدىا  إلىالمخمفات الحيكية البد مف التطرؽ  ىذه أنكاع إلىكقبؿ التطرؽ  كالبراز ،

في) أكال (تعريؼ مسرح  كىذا ما سنحاكؿ تبيانو فيما يمي كتحديد أنكاع مسارح الجريمة مسرح الجريمة 
  الجريمة ك)ثانيا( أىمية مسرح الجريمة ك)ثالثا( أنكاع مسارح الجريمة .

 مسرح الجريمةتعريؼ  أكال :

زالة  يمثؿ مسرح الجريمة البداية الميمة بالنسبة إلى سمطات التحقيؽ في مجاؿ كشؼ الجريمة كا 
رأم المختصيف يعد مستكدع أسرار الجريمة الذم تنبثؽ منو األدلة كافة غمكض الكفاة، فيك حسب 

 ية إلى كشؼ الحقيقة.االتي تؤدم في الني

كمع اتٌفاؽ المختصيف كالشراح في تعريؼ مسرح الجريمة غير أنيـ اختمفكا في تحديد مدل اٌتساع    
 األدلة ك ٌدٌيةامى اآلثار الممسرح الجريمة، فيناؾ مف عرفو بأنو المكاف أك األماكف التي تحتكم ع

 التي تساعد المحقؽ عمى كشؼ الغمكض كمعرفة الحقيقة.المادية 

كما عرؼ بأنو المكاف الجغرافي الذم عايش كحاكى كؿ أك بعض مف أطكار الفعؿ اإلجرامي    
التي قد تككف إما خفية أك كاضحة تدٌؿ عمى حدكث فعؿ يصب  ،كخمؼ عند نيايتو مجمكعة مف اآلثار

ي خانة الجرائـ مما يستدعي في األخير تدخؿ المحققيف الجنائييف )خبراء األسمحة، الطبيب ف
كىك ينطكم  ،الشرعي،...( لفؾ األلغاز كالشفرات المدفكنة في مكاف الحادث باعتباره مستكدع ألسرارىا
مف قبؿ ذكم عمى جميع األفعاؿ التي ارتكبت ىنالؾ مٌما تستدعي الضركرة الممحة لبلنتقاؿ لممعاينة 

 2االختصاص.

كمنيـ مف مٌده ،كما قد عرؼ مسرح الجريمة بالٌنظر إلى اٌتساعو أنو مكاف ارتكاب الفعؿ كتنفيذه    
إلى كؿ األماكف التي سمكيا الجاني كاألماكف المحيطة كأماكف كشؼ الجريمة، فعرفكا مسرح الجريمة 

                                                           
الجندم ، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر كالتكزيع ، عماف  إبراىيـ صادؽ  1

 .174ص  2014األردف ، 
مييكب يكسؼ، ريطاب عز الٌديف، بركتكككؿ معاينة الطبيب الشرعي لمسرح الجريمة، دراسة قانكنية تطبيقية، مجمة  2

 .482، ص2015، جامعة زياف عاشكر، الجمفة، 21، العدد 7دراسات كأبحاث، المجمد 
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أك عٌدة أماكف متصمة أك  ،يككف مكانا كاحدناأنو المكاف الذم تنبثؽ منو األدلة كافة كىك إٌما أف 
متباعدة تكٌكف في مجمكعيا مسرح الجريمة، ككؿ مكاف يستدؿ منو عمى أثر يرتبط بالجريمة محؿ 

 1البحث يككف جزءا مف مسرحيا.

قو الجاني كدخمو كمارس فيو الخطكات التنفيذية الرتكاب ر كذلؾ ىك مكاف كقكعيا أك المكاف الذم ط   
 جريمتو.

كمع ىذا التبايف كاالختبلؼ حكؿ تحديد مفيكـ مسرح الجريمة فإف المقصكد كاليدؼ منو في مجاؿ    
عمؿ البحثي في مجاؿ كشؼ الجريمة ىك الكصكؿ لمحقائؽ، لذلؾ فيمكف الكمقتضيات  ،البحث الجنائي

ب عميو كقكع تعريفو تعريفنا يرتبط بالبحث الجنائي: "فيك كؿ مكاف اتصؿ بالنشاط اإلجرامي، الذم ترت
 2الجريمة أك حكل دليبلن يتصؿ بيا".

  أىمية مسرح الجريمة:ثانيا 

تبرز أىمية مسرح الجريمة في ككنو مستكدع سر الجريمة، فيك المكاف الذم يحتكم عمى اآلثار 
أثناء ارتكابو الجريمة  عف ارتكاب الجريمة فالمجـر ميما كاف حريصا عمى التخفي كالتستر المختمفة

 فبل بد أف يترؾ أثرا يدؿ عمى فعمو.

كيبدأ منو نشاط المحقؽ الجنائي ،فيعد مسرح الجريمة المكاف الذم تمت فيو أدكار النشاط اإلجرامي    
كالتي تعٌد بمثابة الشاىد ،كأعكانو بقصد البحث عف الجاني مف كاقع اآلثار التي خمفيا بمسرح الجريمة 

 3م إذا أحسف المحقؽ استنطاقو حصؿ عمى معمكمات مؤٌكدة تسيؿ لو كشؼ الجريمة.الصامت الذ
فالعبلقة بيف العناصر األساسية لمجريمة، )الجاني، المجني عميو، كمسرح الحادث( تحكميا نظرية 
ىامة مف نظريات البحث الجنائي تعرؼ باسـ نظرية "تبادؿ المكاد" أك قاعدة "لككارد"، كىي تعد 

مي لمبحث في األدٌلة في مسرح الحادث الذم يعٌد مف أىـ عناصر التحقيؽ الجنائي، معاألساس ال
عمى أٌنو عند تبلمس أم جسميف ببعضيما فإٌنو يكجد دائما انتقاؿ لمماٌدة مف ،كتنص قاعدة "لككارد" 

 كأٌف كؿ ماٌدة تترؾ أثرا في األخرل". ،كمييما إلى اآلخر

فإٌنو بيذا التبلمس يتـ انتقاؿ بصمتو  ،مى سطح مكتب مثبلكمثاؿ ذلؾ إذا كضع شخص ما كفو ع   
إلى سطح المكتب، في الكقت نفسو الذم ينتقؿ فيو ذرات مف الٌتراب أك الغبار مف سطح المكتب إلى 

 كؼ ىذا الٌشخص، كيككف كبل األثريف دليبلن عمى حدكث ىذا الٌتبلمس.
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نائي عمى مسرح الحادث نجد أف كؿ عنصر مف كتطبيقا ليذه القاعدة في إطار البحث كالتحقيؽ الج   
مشكبلن بذلؾ األدٌلة الماٌدٌية الضركرية لمتحقيؽ ،عناصر الجريمة الثبلثة يترؾ آثاره الماٌدٌية عمى بعضيا 

ككذلؾ يترؾ المجني  ،كمف ثمة االٌتياـ، فالجاني يترؾ آثاره عمى كؿ مف المجني عميو كمسرح الحادث
كأخيرا يترؾ مسرح الحادث آثاره عمى كؿ مف الجني كالمجني  ،سرح الحادثعميو آثارنا عمى الجاني كم

 عميو.

كشيد عمميات التمييد لو،  ،فمسرح الجريمة بذلؾ يعد الشاىد الذم عاصر مراحؿ اإلعداد لمحادث   
كبالٌدراسة الفاحصة  1سكاء تعمقت بالجاني أك المجني عميو، اإلجرامياب الفعؿ ككاحتكل عمى آثار ارت

أحيط مسرح الجريمة  اإذ ،كالمعالجة الفعمية لياتو اآلثار يمكف أف نصؿ إلى نتائج في غاية األىمية
باالىتماـ كالرعاية كالٌدقة كالجدية في الفحص إلى حيف حضكر الخبراء الذيف تتكافر لدييـ الخبرة 

 2بأعماؿ رفع كفحص ىذه اآلثار.

يستطيع المحقؽ بذلؾ استنباط الدليؿ الجنائي  ،تيفر ة بكعي كدقة كبيفإذا عكمؿ مسرح الجريم   
حيث قد يتمكف مف التأٌكد مف كقكع  ،كالتعرؼ عمى ىكية الجاني بمساعدة الخبير الطبي في ذلؾ

الجريمة كذلؾ بالٌتعٌرؼ عمى مكاقع كآثار العنؼ كالمقاكمة ككجكد التمكثات الدمكية، كذلؾ يمكف تحديد 
ككذا تحديد كقت ارتكاب الجريمة  ،امي الذم ارتكبت بو الجريمة كتحركات الجانياألسمكب اإلجر 

كمكانيا كاألدكات المستخدمة فييا، إذف فتتجمى أىمية مسرح الجريمة باعتبارىا المصدر الرئيسي لؤلدٌلة 
الماٌدية اآلثار  ىذهالماٌدٌية التي يعتمد كيعكؿ عميو كثيرا في اإلدانة كاإلثبات الجنائي، حيث تصبح 

 المتكاجدة بمسرح الجريمة أدلة ماٌدية تعتمد عمييا المحاكـ في اإلدانة كالتبرئة.

  أنكاع مسارح الجريمة: ثالثا

تختمؼ أنكاع مسارح الجرائـ بالنظر إلى اٌتساع الرقعة الجغرافية التي ارتكب فييا المجـر جريمتو، حيث 
 الماء كالمختمط.لمفتكح كتحت اتنقسـ إلى مسرح الجريمة المغمؽ ك 

فيقصد بمسرح الجريمة المغمؽ المكاف الذم نفذت فيو الجريمة بعيدنا عف  مسرح الجريمة المغمؽ:-1
أم كؿ مكاف خاص بحيث يتعٌذر عمى جميع الٌناس مشاىدة كيفية اقترافيا، إال مف قبؿ  ،أنظار العامة

كالجرائـ التي ترتكب في المساكف أك  3البعض الذيف يتمٌتعكف بصبلحية الٌدخكؿ إلى ذلؾ المكاف،
المتاجر كالمحبلت، إلى غير ذلؾ مف األبنية، التي يمكف غمقيا كالسيطرة عمييا مف قبؿ أصحابيا، أك 
المسؤكليف عنيا، كأغمب الجرائـ التي ترتكب في ىذه األماكف تكشؼ عف طريؽ الشيكد الذيف عايشكا 
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لصدفة كانبعاث رائحة اثبل أك قد ييكشؼ عنيا بطريؽ كسماع إطبلؽ النار م ،الجريمة بأحد حكاسيـ
 كريية مف مبنى نظرا لحالة التعفف لمجثة.

  مسرح الجريمة المفتكح:-2

يعتبر مسرح الجريمة مفتكحا في حالة عدـ كجكد حدكد لو  كيطمؽ عمييا مسارح الجريمة خارج 
اإلجرامية في مكاف عاـ مسمكح عمى يككف مسرح الجريمة مفتكحا متى تـ تنفيذ الكاقعة ، ك  1المباني

كغيره مف األمكنة  ،كغالبا ما يككف في الشارع أك الحديقة أك األماكف الزراعية المفتكحة ،كافة الجميكر
التي يرتادىا الناس بصفة دائمة، كتشير اإلحصائيات الجنائية أف أغمب االعتداءات التي تحصؿ في 

 2كالجرائـ اإلرىابية كالتخريبية كجرائـ الضرب كالجرح كالقتؿ.المكاقع العامة تترجـ في جرائـ السرقات 

كيعٌد ىذا النكع األصعب بالنسبة لممحٌققيف الجنائييف كالخبراء الفنييف، ألنو يشيد اجتياحا كتدخبل مف    
النتائج السمبية قد تصعب مف عمؿ  ىذهالعاٌمة مٌما يسبب ضياعا كتمفنا لآلثار المادية المتخمفة، ككؿ 

محقؽ كالخبير معنا كتتبلشى كؿ جيكده في محاكلة البحث عف الٌدليؿ نظرنا لفقدانيا الٌتدٌخؿ مف ال
 الغير.

حيث قد يمجأ بعض المجرميف إلى ىذا النكع مف الجرائـ بغرض  مسرح الجريمة تحت الماء:-3
كإلقاء الجثة كبعض أدكات ارتكاب الجريمة في الماء بغية إخفاء  ،التخمص مف مخمفاتيـ اإلجرامية

ة سبب الكفاة فيمجأ إلى الخبير فمعر  فيمعالميـ اإلجرامية، كىذا ما يصعب عمى جيات التحقيؽ 
، كقد ال تطفك في حالة ربط الجثة بجسـ ثقيؿ الكزف كالحجر الكبير أك قطعة حديد مثبل أك لتحديد ذلؾ

التي تمنع الجثة مف الطفك فكؽ الماء فتظؿ مطمكرة في العمؽ كالتي قد تتطمب  غير ذلؾ مف المكاد
 .3إنزاؿ غكاصيف لمبحث عنو

  مسرح الجريمة المختمط:-4

كتعكد تسميتو بيذا االسـ ألنو  ،عؿ إجرامي مافكيقصد بو ذلؾ المكاف المفتكح كالمغمؽ الذم ارتكب فيو 
يمزج بيف جميع أنكاع مسارح الجريمة كفي الغالب يككف مرتكب الفعؿ اإلجرامي عمى درجة مف الفطنة 

كحٌتى يتسنى لممحقؽ كالخبير التعرؼ كاستكشاؼ األدلة كجب  ،كالٌذكاء إلخفاء كؿ ما يتعمؽ بجريمتو
 ؤىبلت العالية.كالقدرات كالم ،التحمي بالذكاء كالخبرة الطكيمة
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كتكمف معادلتو الرياضية في قياـ الجاني مثبل بقتؿ الضحية في مكاف ما كالغابة كرمييا بعد ذلؾ في 
د العثكر عمى الجثة يعتقد أٌف سبب الكفاة حادث غرؽ كال يمكف التٌأٌكد إال بعد أخذ رأم نالبحر، كع

 1الخبير الطبي الشرعي كتشريح الجثة.

عي بذلؾ طبيعة الكفاة حيث كانت نتيجة ارتكاب فعؿ إجرامي كليست عرضية، فيحٌدد الطبيب الشر    
ىذا ما يتطٌمب مف المحققيف البحث إليجاد أماكف أخرل محتممة القتراؼ الفعؿ اإلجرامي كفؽ مخطط 

 استراتيجي.

غير أنو في كثير مف األحياف يككف الجاني عمى درجة مف االحترافية حيث يحاكؿ جاىدنا طمس    
 آثاره التي خمفيا مف كراء ارتكاب جريمتو كىذا ما يصعب العمؿ عمى المحقؽ كالخبير معنا.كؿ 

 سمطات كضكابط الطبيب الشرعي في التعامؿ مع مسرح الجريمةالفرع الثاني :

 في  يتمتع الطبيب الشرعي بسمطات كاسعة في مسرح الجريمة، تتجمى في النقاط التي سنتطرؽ إلييا
 معكقات الحفاظ عمى مسرح الجريمة. (ثانيا) الطبيب الشرعي اتجاه مسرح الجريمة ك كاجبات( )أكال

 الطبيب الشرعي اتجاه مسرح الجريمة  كاجبات أكال :

تنشا لو مجمكعة مف السمطات حيث يحاكؿ ، عند كصكؿ الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة 
الفعؿ  ذاا ىيبغية التكصؿ إلى دليؿ يكشؼ خبا ،بكاسطتيا الحفاظ عمى مسرح الجريمة بكافة جزيئاتيا

 .نبينو فيما يمي  أفكىذا ما سنحاكؿ  اإلجرامي

إٌف انتقاؿ الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة يعٌد جزءا  رح الجريمة:سانتقاؿ الطبيب الشرعي لم-1
رئيسيا مف أعماؿ الٌطب الشرعي كال يقؿ أىمية عف تشريح الجثة، حيث يعد البحث في مسرح الجريمة 
ف كانت زيارة  زالة الغمكض عنيا، ىذا كا  مف أىـٌ األبحاث التي تجرل لمكشؼ عف حقيقة الجريمة، كا 

كفاة تعٌد مف األمكر التي قد يصعب تحقيقيا كميا، إاٌل أنو ال يجب التقميؿ  الٌطبيب الٌشرعي لكٌؿ مسرح
مف شأف المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا كالخبرات التي قد تتحقؽ مف انتقاؿ الطبيب الشرعي 
إلى مسرح الحادث، إذ في كثير مف األحياف تييء المعمكمات التي يستقييا الطبيب الشرعي مف مسرح 

كمف فحص الجثة فرصة جيدة لضابط الفحص الفني تساعده كثيرنا عمى تقرير مدل جنائية الجريمة 
 2الحادث مف عدمو.

انتقاؿ الطبيب  ميمة أفمف ؽ إ ج  49مف ؽ إ ج كالمادة  143كىذا ما أكده المشرع الجزائرم    
المكضكعية  الشرعي إلى مسرح الجريمة ميمة أساسية حيث يقٌيـ البيئة المحيطة بالجثة كالظركؼ
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ككضعية الجثة كحالتيا، ليتمٌكف مف استخبلص المعمكمات الفنية كذلؾ عف طريؽ معاينتو الفنية لمجثة 
غير أنو يجب عمى الٌطبيب الشرعي عدـ إعطاء رأم قاطع بسبب أك طبيعة الكفاة مبني فقط عمى 

ٌنما يجب عميو االكتفاء بإبداء رأيو بانت لكشؼ الظاىرم لمجثة اظار معاينة الجثة بمسرح الجريمة، كا 
كتشريحيا، كظيكر الٌنتائج المخبرية بشأنيا، كما يمتـز الطبيب الشرعي بأف يقؼ عمى عممية رفع الجثة 
مف مسرح الحادث كأف يشرؼ عمى إجراءات نقميا إلى غرفة التشريح كذلؾ لتجنب أم فقداف كطمس 

 1ألية آثار ماٌدٌية عالقة بيا.

تعتبر حماية مسرح الجريمة مف لحظة كصكؿ أكؿ ضابط  :الجريمة كتأمينوالحفاظ عمى مسرح -2
إلى حيف جمع آخر دليؿ كتسجيمو الجانب األىـ في جمع األدٌلة كحفظيا، فينبغي تأميف مسرح الجريمة 
في أسرع كقت ممكف حتى ال يتمٌكف مف الكصكؿ إليو إاٌل األشخاص المسؤكلكف عف الٌتحقيؽ 

مسرح الجريمة، لذلؾ يجب  ؿب أم أشخاص آخركف إلى إدخاؿ ممكثات كتعطيإذ قد يتسب 2الجنائي،
اٌتخاذ كافة االحتياطات البلزمة لتفادم ارتكاب األخطاء، كفي ىذا الٌصدد قد قٌرر المشٌرع الجزائرم 

مف ؽ إ ج:  43بضركرة عدـ تحريؾ أم شيء في مسرح الجريمة أك تغيير كصؼ حيث نٌصت المادة 
تكاب جناية عمى كؿ شخص ال صفة لو أف يقكـ بإجراء أم تغيير عمى حالة "يحظر في مكاف ار 

اٌل  األماكف التي كقعت فييا الجريمة أك ينزع أم شيء منيا قبؿ اإلجراءات األكلية لمٌتحقيؽ القضائي، كا 
 دج. 1000إلى  200عكقب بغرامة 

األشياء لمسبلمة كالٌصحة  غير أٌنو يستثنى مف ىذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أك نزع   
 العمكمية أك تستمزميا معالجة المجني عمييـ.

ذا كاف المقصكد مف طمس اآلثار أك نزع األشياء ىك عرقمة سير العدالة عكقب عمى ىذا الفعؿ     كا 
 دج". 10000دج إلى  1000بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلثة سنكات كبغرامة مف 

لؾ عف طريؽ الفحص الظاىرم لمجثة عف طريؽ تحديد طبيعة كيككف ذ الفحص األكلي لمجثة:-3
ككذا تعييف الزمف التقريبي المنقضي عمى الكفاة  ،الكفاة عرضية أك انتحارية أك نتيجة فعؿ إجرامي

 مف خبلؿ ظيكر فحص بعض التغيرات الظاىرية عمى الجثٌة. ،مبدئيا

كأخيرا البحث عف مختمؼ اآلثار الماٌدٌية بمسرح الجريمة التي يحتمؿ أنيا قد تساعد عمى معرفة    
ر في يسبب الكفاة، كما يتعيف عمى الٌطبيب الشرعي مبلحظة أم عبلمات قد تسفر عف نقؿ الجثة كتغي
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مكية الكبيرة أك الجريمة ككجكد آثار الجر أك الٌسحب في مكاف كجكد الجثة أك كجكد البقع الدٌ  مسرح
 1كجكد آثار العنؼ كالمقاكمة في مكاف كجكد الجٌثة.

 ثانيا : معكقات الحفاظ عمى مسرح الجريمة 

قد تأتي مف المجني عميو أك مف ذكيو ،كاف يقكمكا بتنظيؼ أكؿ معكقات العمؿ في مسرح الجريمة  إف
عممية الكشؼ عف اآلثار مكاف الحادث قبؿ كصكؿ رجاؿ الشرطة كالخبراء الفنيكف، مما يصعب 

عادة بناء الحادث ،كما يكقؼ عمؿ الطبيب الشرعي نظرا لكجكد تبلعبات بمسرح الجريمة ما  المادية كا 
 يتسبب في إىدار كمي أك جزئي لمدليؿ الجنائي.

إضافة إلى الجميكر الذم يندفع في الغالب إلى مكاف الحادث لمشاىدتو نتيجة حب االستطبلع ،ىذا 
تمؼ اآلثار المادية بمسرح الجريمة ، مما قد يؤثر عمى كشؼ غمكض الجريمة كمعرفة ما يؤدم إلى 
 .2الحقيقة كاممة  

لذلؾ فاف إىماؿ أك عدـ دراية كخبرة رجاؿ الشرطة أك الخبراء يؤدم إلى صعكبة صيانة مسرح الجريمة 
كما أف عدـ إتباع اإلجراءات البلزمة لصيانة المسرح كترؾ الجميكر يدخمكف إلى مسرح الجريمة دكف 

 المادية . باآلثارمراقبة يؤدم إلى العبث 

مف أىـ معكقات الحفاظ عمى مسرح الجريمة  ،كخاصة الخارجي ىذا كتعتبر المتغيرات المناخية كذلؾ 
 . 3المادية المكجكدة فيو  اآلثارحيث تمحى 

إذف إف سيكلة أك صعكبة ميمة الحفاظ عمى مسرح الجريمة تتكقؼ عمى اعتبارات عديدة ،أىميا 
األدلة  المكاف كالزماف كطبيعة الجريمة، لذا كحتى تسيؿ ميمة الطبيب الشرعي كجب الحفاظ عمى

 ةكىذا يستدعي التعاكف بيف الخبير كرجاؿ الشرطة القضائي،المادية باتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة 
 الف اليدؼ كاحد كمشترؾ أال ك ىك الكصكؿ إلى معرفة الجاني الحقيقي .

المطمب الثاني :اآلثار الحيكية الناجمة عف جسـ اإلنساف ك دكر الخبرة الطبية الشرعية 
 الدليؿ المادم منيا في استنباط

                                                           
 .68-65منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، ص 1
عبد المطيؼ الجبارة ، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، الطبعة األكلى دار الحامد لمنشر كالتكزيع،  عبد الفتاح 2

 .59، ص 2001عماف األردف 

.60، ص نفسو عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة  ،المرجع  3 
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يعد مسرح الجريمة المصدر األكؿ لكجكد اآلثار المادية الحيكية التي قد يخمفيا الجاني كراءه عند 
ارتكابو لجريمتو ىذه اآلثار ىي المرجع لمكصكؿ إلى كشؼ ىكيتو كالتعرؼ عميو ك تتنكع ىذه اآلثار 

 يا(.بيف السكائؿ البيكلكجية )أكال( كأثار الشعر كاأللياؼ )ثان

 الفرع األكؿ : السكائؿ البيكلكجية

السكائؿ البيكلكجية ىي المتخمفة عف جسـ اإلنساف كالتي تختمؼ مف إنساف ألخر ك تتنكع ىذه السكائؿ  
 بيف البقع الدمكية )أكال ( كالبقع المنكية )ثانيا ( كالبقع المعابية )ثالثا( .

 : البقع الدمكية أكال
ثباتيا الدمكية بأىمية بالغة في البحث كالتحقيؽ الجنائييف كفي الكشؼ عف الجريمة تتمتع البقع   1كا 

ثـ ترسؿ إلى المخابر أك  ،فيعد التقاط البقع مف مكاف كقكع الجريمة كتحريزىا كفقا لمشركط المعمكؿ بيا
 في التحقيؽ . المعامؿ الجنائية حيث يتـ ىناؾ فحصيا لئلجابة عف التساؤالت كاالستفسارات التي تفيد

فيك عبارة عف نسيج سائؿ يكجد داخؿ :›› كقبؿ أف نتكمـ عف أىميتيا البد أف نعرج عمى تعريؼ الدـ 
القمب كاألكعية الدمكية كيتميز عف بقية أنسجة الجسـ بأف خبلياه ال تبقى ثابتة ، بؿ تتحرؾ داخؿ 

 .2‹‹الجسـ % مف كزف  7الجسـ بأكممو داخؿ األكعية الدمكية كيمثؿ الدـ نسبة 
نزيمات  كما أنو سائؿ قمكم يتككف مف خبلؿ أك كريات الدـ الحمراء ككريات الدـ البيضاء كالصفائح كا 

 3في الجياز الدمكم كتنقؿ األككسجيف كالغذاء كمكاد عضكية تحيط بو طكاؿ كجكدىا كبركتينات 
 كيتككف الدـ مف جزئيف أساسيف : 

الدـ تسبح فيو الخبليا الدمكية كيحتكم عمى % مف حجـ 55الدـ كيشكؿ كسمي ببلزما الجزء السائؿ : 
 كاإلنزيمات كاليرمكنات .البركتينات 

 4الدـ الحمراء ككرات الدـ البيضاء % مف حجـ الدـ كتشكؿ خبليا الدـ كرات 45خبليا الدـ : كتشكؿ  

                                                           
كىذا ما جاء في فحكل المادة ال تقتصر أىمية البقع الدمكية في كشؼ مرتكبي الجرائـ ، بؿ حتى في تحديد النسب  1

 1984يكنيك  19الصادر في  11-84بمكجب األمر رقـ الصادر  مف قانكف األسرة الجزائرم في الفقرة الثانية  40
الجريدة  2005فبراير سنة  27ق  ،المكافؽ ؿ  1426مجـر عاـ  18المؤرخ في  02-05كالمعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 
حيث تنص : " يجكز لمقاضي المجكء إلى الطرؽ 2005يكنيك  22،المؤرخة في  43العدد الرسمية لمجميكرية الجزائرية 

 العممية إلثبات النسب "
عمر عبد المجيد عبد الحميد مصبح ، الدليؿ المادم كأثره في اإلثبات الجنائي ، بحث مقدـ لنيؿ درجة دكتكراه ، كمية  2

 .206، 205، ص ص  2009الحقكؽ عيف شمس ، القاىرة 
 .54رجاء محمد عبد المعبكد ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .  174إبراىيـ صادؽ الجندم ، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،  المرجع السابؽ ،ص  4
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ساؤالت الفرعية تككف محؿ كبعد أف عرفنا البقع الدمكية سنحاكؿ فيما يمي اإلجابة عف جممة مف الت
كىدؼ لبحث الخبير الطبي لمتعرؼ عمى مرتكبي الجريمة كىي : ىؿ ىذه البقع دمكية أـ ال ؟ كىؿ 

 أك حيكاف ؟ كىؿ ىذه البقع ليا عبلقة بالمتيـ ؟ إلنسافىي 
يحاكؿ الطبيب الشرعي عف طريؽ فحص ىذه البقع معرفة  طبيعة ك مصدر البقع الدمكية -1

 كىؿ تعكد لممجـر كىؿ لممجني عميو .مصدرىا كطبيعتيا 

 :ىؿ البقع المضبكطة بقع دمكية أـ ال ؟ -أ

فيي في الحقؿ الجنائي ال يمكف االعتماد عمى المظير الخارجي لمبقعة الدمكية لتفسيرىا عف غيرىا 
 متشابية ، لذلؾ تخضع البقع الدمكية في المخابر الجنائية لتحميؿ عدة لتمييز ىذه البقع عف غيرىا .

كعميو فمئلجابة عف ىذه التساؤالت يقتضي مف الخبير إخضاع البقع الحمراء الممتقطة بمسرح الجريمة 
 تمييدية كتـ استكماؿ عممية البحث بالفحكصات التأكيدية. في المرحمة األكلى إلى فحكصات

عض : تقـك ىذه االختبارات عمى مشاىدة تغيرات لكف البقعة بعد إضافة ب الفحكصات التمييدية-
 الجكاىر الكيميائية كىي عديدة كمختمفة سنتطرؽ فيما يمي إلى أىميا:

كرقة ترشيح بيضاء ثـ يكضع ديف: يؤخذ جزء صغير مف بقعة الدـ الجافة كيكضع فكؽ نز اختبار الب-
 مى كرقة الترشيح المكفدما ظير في الحاؿ عديف فإذا كانت البقعة نز فكقو نقطة مف محمكؿ الب

 .1األزرؽ

الجكياؾ : يبمؿ جزء صغير مف بقعة الدـ بماء مقطر كيضغط عمييا بكرقة نشاؼ مبممة مع اختبار -
كنقطة مف زيت ترنبنتينا فإذا  نقطة مف صبغة الجكياؾ إليياتدليؾ بسيط فتظير بقعة سمراء ثـ يضاؼ 

 كانت البقعة دـ ظير عمى كرقة الترشيح المكف األزرؽ .

التطبيؽ كسريعة النتائج لكنيا غير كافية لتحديد الطبيعة الدمكية كما يميز ىذه االختبارات أنيا سيمة 
 بصفة نيائية ، كما أف نتيجتيا اإليجابية ال تحتـ دائما كجكد الدـ .

: ىذه االختبارات مبنية عمى إثبات كجكد المادة الممكنة لمدـ كىي  ديةيالفحكصات أك االختبارات التأك-
، أك طبيعية  2كؿ عمى بمكرات اليياتيف كتعرؼ باختبار تيشمافاختبارات كيمياكية بكاسطة الحصإما 

 باستخداـ المنظار الطيفي .

                                                           
عبد الحكـ فكدة ، سالـ الدميرم مكسكعة الطب الشرعي في جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ، الجزء األكؿ   1

 .413ص  2013لدكلي لئلصدارات القانكنية ، المكتب ا 2013طبعة 
ذكر في مؤلؼ منير رياض حنا ، الطب الشرعي كالكسائؿ العممية  1853لقد نشر تيكماف سر اختباره سنة  2

 .690ص  2011كالبكليسية المستخدمة في الكشؼ عف الجرائـ كتعقب الجناة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 
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محتكل ىذا االختبار ىك تحكيؿ مادة الييمكغمكبيف المكجكدة في البقع الدمكية إلى اختبار تيشماف : -
بمكرات بريده الصكديكـ تككنت بعد ت عمى الدـ مع حامض قكم ك أثار مف كمكركضع ىيماتيف فإذا 

 .1يف مف الييات

أما عف كيفية ىذا االختبار فيي أف يأخذ جزء يسير مف بقعة الدـ كيكضع فكؽ شريحة ميكركسككبية 
كيكضع حامض فميؾ نقي محتكم عمى كمكر الصكديكـ بنسبة كاحد في ،اج رقيقة عة زجطبق طىكيغ

ذلؾ تسخف الشريحة ببطء عمى كبعد ،األلؼ تحت قطعة الزجاج حتى يمؤل الفراغ بينيا كبيف الشريحة 
ليب حتى يغمي الحمض كتستمر عممية الغمي حتى يتبخر نصؼ الحمض المكجكد تقريبا ثـ يترؾ 

كىي معينات ذات لكف بني تظير فرادل  ،الشريحة حتى تبرد كتفحص بالميكركسككب لرؤية البمكرات
 .(xأك فكؽ بعضيا مككنة حرؼ )أك مجتمعة 

كاسطة ىذه االختبارات تمييز المادة الممكنة لمدـ في البقع الدمكية تمييزا االختبار الطيفي : يمكف ب-
 .2تاما ال شؾ فيو 

كيقكـ ىذا االختبار عمى أف الييمكغمكبيف كمشتقاتو سكاء كانت طبيعية أك مفتعمة ليا كيفية األلكاف 
الذاتية خاصية امتصاص أجزاء معينة مف الطيؼ الشمسي تظير كخطكط مظممة في مجرل الطيؼ 

كيعد مف أحسف االختبارات إذ يصمح لفحص الدـ  ،كيحتاج عمؿ ىذا االختبار إلى منظار الطيؼ
الحديث كالقديـ أيضا حتى العفف كالجاؼ ، كمف أىـ ىذه الطيكؼ الييمكغمكبيف كالييماتكبرفكريف 

 الحمض النككم كالقمكم .

فالييمكغمكبيف يحضر بمعالجة الدـ بمادة قمكية فينتج اليياتيف القمكم كبإضافة كبريتات النشادر ينتج 
 الييمككرمكجيف .

 معالجة الدـ بإضافة حمض الكبريتتيؾ.تكبركفكريف الحمض فيحضر بأما الييما

و أربعة خطكط كيمكف تحضيره مف الحمض بغسؿ حامض قكالييماتكبركفكريف القمكم يشمؿ طب
ضافة محمكؿ صكدا مركز إليو   3.الكبريتيؾ بالماء كا 

إف كؿ ىذه االختبارات كالفحكصات تكصؿ في نياية المطاؼ إلى إجابة كاحدة تكشؼ الطبيعة 
كر يثكر تساؤؿ الخبير عف مصدر ىذه البقعة الدمكية كىذا ىك محالقانكنية لمبقعة الدمكية بعد ذلؾ 

 .التساؤؿ التالي في بحثنا ىذا 
                                                           

 .432سيف الدميرم ، المرجع السابؽ ، ص عبد الحكـ فكدة ، سالـ ح 1
منير رياض حنا ، الطب الشرعي كالكسائؿ العممية كالبكليسية المستخدمة في الكشؼ عف الجرائـ كتعقب الجناة ، دار  2

 .693، ص 2011الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 
 .433عبد الحكـ فكدة ، سالـ حسيف الدميرم ، المرجع السابؽ ، ص  3
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 ىؿ البقع المضبكطة إلنساف أك حيكاف ؟-ب

بعد إثبات أف البقعة المشتبية مف أصؿ دمكم يتحتـ تحديد مصدرىا كعما إذا كانت مف أصؿ أدمي  
 1. أك حيكاني

ففي أغمب الحكادث الجنائية إف لـ يكف فييا كميا يككف مف الميـ جدا معرفة أصؿ الدـ أف كاف دـ 
أنو مف السيؿ التمييز  إنساف أك حيكاف، كقد اتجيت األبحاث نحك ىذه الكجية منذ زمف طكيؿ فاتضح

بيف دـ الحيكانات الثديية كدـ الطيكر كاألسماؾ كالزكاحؼ إذ أف كريات الدـ الحمراء في الحيكانات 
 2 .األخيرة تحتكم عمى نكاة يمكف رؤيتيا عند الفحص الميكركسككبي

بحكث غير أنو مف السيؿ التمييز بيف دـ اإلنساف كدـ الحيكانات الثديية األخرل حتى تكصمت ال
العممية إلى استعماؿ طريقة تفاعؿ الترسيب كأساسو إذا حقف حيكاف بمادة زاللية غريبة عنو أحدث ذلؾ 
في دـ الحيكاف أجساما مضادة مف خكاصيا أنيا تحدث رسكبا في محمكؿ تمؾ المادة الغريبة إذا 

 3.اختمطت بدـ الحيكاف المحقكف

 لمعرفة مصدر البقعة الدمكية :كىذا يمكف االعتماد عمى الفحصيف اآلتييف 

الفحص الميكركسككبي كيمكف بكاسطتو التمييز بيف دـ الحيكانات الثديية خصكصا إذا كانت البقع -1
 الدمكية حديثة ألنو يسيؿ في ىذه الحالة دراسة شكؿ كمحتكيات الكرات الدمكية الحمراء .

ة مف الدـ ، كما يتـ تحديد مصدر الفحص البيكلكجي  باستخداـ األجساـ المضادة لمصادر مختمف-2
 4 .الدـ في جسـ اإلنساف

كبعد تأكد الخبير الطبي مف مصدر كأصؿ البقعة الدمكية يصؿ في نياية المطاؼ إلى معرفة ما مدل 
 مطابقة البقعة الدمكية بفصيمة دـ المتيـ .

 ىؿ البقعة الدمكية لممتيـ أـ ال ؟-ج

يتـ ىنا البحث عف الشخص الذم تعكد لو البقعة الدمكية ، كذلؾ باالعتماد عمى فصائؿ الدـ المختمفة 
كمقارنتيا بفصيمة دـ المتيـ ، فالدـ البشرم ينقسـ إلى أربعة زمر رئيسية اعتمادا عمى ما يحكيو مف 

ص ما دلنا ذلؾ عمى راصات كمكلدات راصة فإذا كانت زمرة الدـ في البقعة تخالؼ زمرة الدـ عند شخ
                                                           

الديف مرسي ، األدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر ، الطبعة األكلى ، المركز القكمي لئلصدارات عبلء   1
 .26، ص  2014القانكنية ، القاىرة 

 .434سابؽ ، ص المرجع العبد الحكـ فكدة ،  2
 .435، ص نفسو  عبد الحكـ فكدة ، المرجع3
 .27ك 26عي المعاصر ، المرجع السابؽ ، ص عبلء الديف مرسي ، األدلة الجنائية في الطب الشر  4
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أف البقعة ليست مف دمو كلكف إذا حصؿ أف زمرة دـ البقعة كزمرة دـ الشخص متطابقة فإف ثمة 
 1.ىذا الدـ عائدا ليذا الشخص كلكف دكنما أم تأكيد  احتماؿ أف يككف

كيعتبر ىذا االختبار كسيمة نفي كليس كسيمة إثبات بمعنى أنا ىذا االختبار يستبعد الشخص مف دائرة 
بقعة الدـ المضبكطة في مسرح الجريمة ، كما أنو ال إذا كانت فصيمة دمو ال تتكافؽ مع فصيمة االتياـ 

الدمكية إال إذا كاف  دمو ىي نفس فصيمة دـ البقةلمجرد ككف فصيمة يمكف إثبات التيمة عمى المتيـ 
 كاإلصابة بمرض السكرمدـ المتيـ يحمؿ مميزات خاصة تتماثؿ مع مميزات البقعة المضبكطة 

 .2مثبل  

فصائؿ الدـ بدقة ىك العامؿ كأكثر ما يستفاد منو في تحديد  A B Oكىذا كتتمثؿ فصائؿ الدـ في 
 .RAFACTOR سيزك الري

 : األىمية الجنائية لمبقع الدمكية-2

ة الدـ ليس خكأىمية في عالـ العدالة اإلجرامية فمطإف الدـ حاليا ىك الدليؿ المعركؼ كاألكثر شيكعا 
عبلقة باألشياء المشتبو ليا، سكاء في األىداؼ الطبية أك القضائية ككجكدىا دائما يككف لو ىناؾ بديؿ 

 .3في ارتكاب الجريمة داللة عمى استخداـ العنؼ ، كما يمكف أف تدؿ عمى كجكد مقاكمة  ابيا كلي

كتتخمؼ بقع الدـ في مكاف الجريمة أك عمى األرض أك عمى مبلبس الجاني كأدكاتو المستعممة في 
الرطب في العمـ الجنائي قيمة أكبر مف الدـ الجاؼ ألنو يتيح إجراء العديد مف الجريمة ، كلمدـ 

أكبر في الطب الجنائي مف العينة الدـ قيمة كالكحكؿ ككمية المخدر كما أف لتجمعات  إليوالعمميات 
 الدمكية المخثرة .

المعطيات كبعد فحص الطبيب الشرعي لمبقعة الدمكية يتبيف لو نتائج يمكف تمخيصيا  ىذهكانطبلقا مف 
 في النقاط التالية .

 : التعرؼ عمى مكاف كقكع الجريمة-أ

تدؿ البقع الدمكية عمى مكاف ارتكاب الجريمة فكجكد جثة القتيؿ في المكاف كحكليا دماء غزيرة يدؿ 
كعمى العكس مف ذلؾ عندما تككف الدماء قميمة ال تتناسب مع حجـ عمى كقكع القتؿ بنفس المكاف 
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أف اإلصابة كمظير الجثة يكحي بحصكؿ نزيؼ كثير يدؿ ذلؾ عمى حدكث الجريمة في مكاف أخر ك 
 .1الجثة منقكلة 

 :كيفية كقكع الجريمة-ب

عمى الجدراف تدؿ شكؿ البقع الدمكية عمى ظركؼ تككينيا ككيفية كقكع الجريمة فكجكد مساحات دمكية 
عمى أم شيء أخر في مكاف الجريمة يدؿ ذلؾ عمى حصكؿ عنؼ كمقاكمة بيف الجاني أك  أك الفراش

دـ طكيمة عمى األرض فذلؾ يدؿ مسحات أك لطخات ، كما أف كجكد كالمجني عميو أثناء اإلصابة 
 .2بعد اإلصابة عمى سحب الجثة أك زحؼ المجني عميو 

 :تحديد زمف كقكع الجريمة -ج

تدؿ بقع الدـ عمى معرفة الكقت التقريبي الذم مضى عمى البقعة كبالتالي معرفة الكقت التقريبي لكقكع 
 الجريمة .

 : التعرؼ عمى جنس الجاني -د

التعرؼ عمى ما إذا كاف الدـ لذكر أك األنثى عف طريؽ تحميؿ الدـ باألجيزة حديثة لتحديد يمكف 
 .أك مف خبلؿ فحص الكرمكزكمات الجنسية ،اليرمكنات الذكرية كاألنثكية في الدـ

 : تحديد شخصية الجاني -ق

يا كالتي يمكف استخبلص DNAيمكف تحديد شخصية الجاني مف خبلؿ فحص بصمة الحمض النككم 
لممتيـ الحمض النككم  في بقعة الدـ كمقارنتيا مع بصمة DNAمف الدـ كذلؾ بتحميؿ الحمض النككم 

أما تحميؿ فصائؿ الدـ مف البقعة الدمكية فبل يمكف الجـز بتحديد الشخصية اعتمادا  ،أك المشتبو فييـ
 عمييا بسبب تقسيماتيا األربعة التي يشترؾ فييا جميع البشر فيي كسيمة نفي كليست إثبات .

فيمكف الجـز ببراءة المتيـ إذا كانت فصيمة دمو مختمفة عف فصيمة الدـ في البقعة الدمكية المعثكر 
ف تطابقت الفصائؿ الجـز ييا ، كلكف ال يمكف عم  .3بعبلقتو بالبقعة الدمكية حتى كا 

 الجنائي : المختبر إلىنقؿ الدـ  اتكيفي-3

بآالت حادة بعد بالنسبة لمبقع المكجكدة عمى الحكاؼ اليابسة كاألثاث كالجدراف فإنو يمكف كشطيا 
 تكضع في عمبة مغمقة كترسؿ لممختبر الجنائي .التأكد مف غسميا مقدما لتفادم النتائج المضممة ثـ 

                                                           
 .71،ص  السابؽشرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع  1
 . 72، ص  نفسو شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع 2

 .73، ص  نفسو  شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع 3



 ....................................الخبرة الطبٌة الشرعٌة و الدلٌل المادي.................الباب األول:

~ 98 ~ 
 

رساليا لمفحص كفي حاؿ كجكد بقع دـ تحريزىا أما إذا كانت البقعة عمى مبلبس أك مناشؼ فإنو يتـ  كا 
 1 .الجنائي لممختبراختبار في أنبكبة  إرساليافإنو يتـ رطبة 

كالمحافظة كمما تقدـ يظير لنا أىمية البقع الدمكية في مسرح الجريمة ميما كانت صغيرة أك قديمة 
يقكد إلى نتائج مخبرية تكشؼ غمكض الجريمة كتحدد عبلقة  ،كالتعامؿ معيا بشكؿ سميـعمييا 

ـ في مف منطمقات عممية أكيدة ال يرتقي إلييا أدنى شؾ كتعكؿ عمييا المحاك ،المتيميف مف عدميا
 إصدار أحكاميا بالبراءة أك اإلدانة .

  : البقع المنكية ثانيا

كىك دليؿ البمكغ  ،الجنسية ذركتيايقصد بالبقع المنكية الماء الغميظ الدافؽ الذم يخرج عند بمكغ الشيكة 
كقد كرد ذكره في القراف الكريـ ، قاؿ  ،كيمثؿ المني دليبل ىاما في جرائـ االغتصاب كالجرائـ الجنسية

 2. ‹‹مف نطفة إذا تمنى ›› اهلل تعالى : 

 .3كيعد المني مف أدلة التحقيؽ في الجرائـ الجنسية كالتي تمعب األدلة المادية دكرا في إثباتيا أك نفييا 

مف لميكاء فترة كالسائؿ المنكم الطازج لزج ىبلمي القكاـ ، لو رائحة مميزة كىك قمكم التفاعؿ كتعرضو 
كالبقع المنكية القديمة تككف ذات لكف أصفر كاضح  ،الكقت يصبح سائؿ بسبب الخمائر المكجكدة فيو

المنكية السائؿ كيفرز مف غدد كثيرة ، أىميا غدة البركستات كالحكيصبلت ،زأيف كيتككف المني مف ج
كغدة ككبر كالجزء الخمكم كيحمؿ الحيكانات المنكية كخبليا بشرية كبمكرات مككنة مف الككليف 

 4. كالميستيف

كأىـ أماكف البحث عف البقع المنكية ىي مكاف كقكع الجريمة ، كذلؾ عمى الفراش كاألغطية كالسجاد 
بالذات مبلبسو الداخمية ، كعمى كاألرضية التي ارتكبت فييا الجريمة كعمى مبلبس الجاني كجسمو ك 

المجني عمييا ، أك المجني عميو ، كذلؾ في األعضاء التناسمية كحكليا كبيف الفخذيف جسـ كمبلبس 
 5 .كالمبلبس الداخمية كخاصة داخؿ األجزاء الحساسة مف جسـ المجني عمييا كالمتيـ
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لذلؾ كاف البد مف البحث في الجياز فالتعرؼ عمى ىذه البقع يساعد كثيرا في إثبات الجرائـ الجنسية 
 1 .التناسمي لمضحية كما يتـ فحص ىذه البقع بالنظر إلى شكميا

: تعتبر البقع المنكية مف اآلثار الحيكية الميمة التي يمكف أف  طرؽ رفع كجمع العينات المنكية-1
جني عميو أك عمييا البقع كالتمكثات المنكية أك المكجكدة في المتكجد بمسرح الجريمة ىذا كيتـ رفع 

  سكداء كانت جافة أك رطبة .بالنظر إلى طبيعة البقع 

 :  التمكثات المنكية المكجكدة في مكاف الحادث رفع البقع ك-أ

 كتختمؼ طريقة الرفع بالنظر إلى السطح الذم يكجد عميو : 

، فالبقع الطرية يمكف رفعيا بمسحيا عمى قطعة قماش ثـ إذا كانت أشياء ثابتة ال يمكف نقميا -1
تجفؼ جيدا كتحرز ، أما إذا كانت البقع جافة فترفع بالكشط بكاسطة سكيف نظيؼ كتجمع في أنكبة 

 عينات .

 2 .المبلبس فتحرز كما ىيإذا كانت عمى أشياء يمكف نقميا : مثؿ -2

 : المنكية المكجكدة في المجني عمييا أك المجني عميو التمكثات رفع البقع ك-ب

تؤخذ بصفة دائمة مسحتيف في حاالت إدعاء االغتصاب أك المكاط مع أخذ االحتياطات الكافية 
كأخذىما قبؿ الفحص الميبمي أك الشرجي حتى ال يككف الفاحص سببا في إدخاؿ المني بيذه األعضاء 

كبيف جريمة ىتؾ ،كذلؾ لمتفريؽ بيف جريمة االغتصاب أك المكاط كالتي مف أركانيا اإليبلج  ،التناسمية
 العرض التي ال يشترط فييا اإليبلج.

في حالة االغتصاب : تؤخذ مسحة مف عمى الجمد المحيط بالقبؿ أكال ثـ مسحة ميبمية مف المجني -1
 .عمييا بكاسطة الطبيب الشرعي 

خذ مسحة مف عمى الجمد المحيط بالدبر أكال ثـ مسحة شرجية مف المجني عميو في حالة المكاط : تؤ -2
 بكاسطة الطبيب الشرعي .

ساعة ، كتكضع  24كال يمكف اكتشاؼ الحيكانات المنكية في المساحات الشرجية بعد مركر أكثر مف 
 3 .ىذه المساحات في زجاجة عينات كترسؿ إلى المعمؿ الجنائي لمفحص
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يتـ معرفة طبيعة المني عف :  المنكية تكجو إلى المعمؿ الجنائي في حالة البقعاألسئمة التي -ج
طريؽ الكشؼ عنو بالمبلبس ، فالمني الحديث مف السيؿ التعرؼ عميو نظرا لمزكجتو كرائحتو النافذة ، 
 كفي حالة جفافو فإنو يسبب في المبلبس قكاما نشكيا كلكنا أصفرا كيكشؼ عنو بإحدل الطرؽ التالية :

 :  الفحص بالعيف المجردة-أ 

فإذا كانت البقعة المنكية قد تككنت عمى قماش أك عمى سطح ال يمتص السكائؿ فيي تأخذ في الغالب 
فيي تأخذ لكنا أبيضا أك لفيؼ شفاؼ ، يمكف التعرؼ أشكاال مستديرة كعندما تجؼ عمى ىذه األسطح 

، أما إذا كانت البقعة مكجكدة عمى قماش مف النكع الذم يمتص السكائؿ فإف  1عميو بالعيف المجردة
 لكنيا يختمؼ مف عديـ المكف إلى داكف .

حساس القكاـ النشكم كت-ب   :  الجزء المتمكث بالبقعة المنكية يبيسالفحص عف طريؽ المممس كا 

كيتـ ذلؾ بإمرار المبلبس برفؽ بيف أصابع اليد أك بإمرار األصبع فكؽ سطح المبلبس كأم منطقة 
 2.أك خشكنة تحدد بالقمـ إلجراء االختبارات الكيميائية عمييا يطير فييا تيبس 

: في حالة تعذر اكتشافيا بالعيف المجردة كالعدسات المكبرة يتـ  الفحص باألشعة فكؽ البنفسجية-ج 
استعماؿ أجيزة متنقمة يمكف حمميا كاستخداميا يدكيا بمسرح الجريمة تصدر عنيا أشعة فكؽ بنفسجية 

 3.إذا ما سمطت عمى البقع المنكية تظير تحت ىذه األشعة ممكنة 

لبقعة التي تـ العثكر عمييا مف أنيا مني يتـ : لمتأكد مف ككف ا الفحص عف طريؽ الميكركسككب-د 
 فحصيا بالميكركسككب بعدسات ذات قكة تكبيرية .

 :  : سكاء كانت ابتدائية أك تأكيدية الفحص عف طريؽ االختبارات الكيميائية-ق 

كىي اختبارات حساسة لمغاية كتعطي نتائج  : مثؿ اختبار فمكرسف كاختبار بربيريك االختبارات المبدئية
إيجابية مع المني الحديث أك القديـ إال أنيا غير مميزة كغير مؤكدة لممني حيث تعتمد عمى كجكد 

الجسـ كالمعاب كالدـ كبعض  إفرازاتمركبات الككليف كالسيرميف بالمني كىي مكجكدة أيضا في بعض 
تنفي كجكد المني في حالة سمبيتيا ، أما في حالة ايجابيتيا ختبارات فإف ىذه االذلؾ عمى األطعمة ، ك 

 فيي تحتاج إلى االختبارات التأكيدية بعد ذلؾ .
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 ، كاختبارات التفاعبلت المناعية. 1: تتمثؿ في اختبار الفكسفاتاز الحمضي  االختبارات التأكيدية

 : لفحص البقع المنكية الجنائية الفنيةاألىمية -2

 2 .المنكية في حاالت االغتصاب كالزنا كالفسؽ كعمى المبلبس أك الفراشتختمؼ البقع 

 كتتمثؿ أىمية حمض البقع المنكية في إثبات كقكع الجريمة الجنسية بإثبات كجكد السائؿ المنكم
، كما يمكف التعرؼ عمى المجرميف في الجرائـ الجنسية عف طريؽ تحديد الفصائؿ  3بالمجني عمييا 

الدمكية كبصمة الحمض النككم لمسائؿ المنكم الذم يرفع مف عمى مبلبس المجني عمييا أك عمييا أك 
فييـ كىذا دليؿ  المشتبوالحامض النككم مف ، كمقارنتيا بفاصؿ كبصمة  4مف عمى فراش المكاقعة

فحص مبلبس المجني عميو كالجاني كبلىما في إثبات حدكث الكاقعة في قاطع ، إذ يمثؿ كنإثبات 
 5.جرائـ االغتصاب كالقتؿ بدافع الجنسكنسبتيا إلى مرتكبيا في القضايا الجنسية خصكصا في 

 خصكصا فيما يتعمؽ بجرائـ اختطاؼ األطفاؿ كقتميـ بعد ممارسة الجنس عمييـ .

فينا تمعب الخبرة دكرا ميما في الكشؼ عف ىكية مرتكب الجريمة عف طريؽ البقع المنكية ، كذلؾ مف 
 6.عمييا كمقارنتيا مع الحامض النككم لممتيـ خبلؿ تحديد بصمة الحامض النككم لمعينات العثكر 

 : البقع المعابية ثالثا

المعاب ىك أحد إفرازات الجسـ الطبيعية ، كالذم يمكف العثكر عميو في مكاف الجريمة ، عمى بقايا 
أك في شكؿ بقع جافة عمى  ،المجني عميوعمى جسـ  اآلدميةالطعاـ كأعقاب السجائر كمكاف العضة 

 7 .أرضية مسرح الجريمة
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التمكثات المكجكدة كيضاؼ ليا كاشؼ البرنتاميف ، فظيكر المكف األرجكاني أك األحمر يحتمؿ أف البقعة منكية كلمتأكد 
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القماش يشتبو في أنيا استعممت ككمامة أك لسند منافذ كفحص المعاب أك أثاره لو أىمية فقطعة مف 
 1 .، قد تتبدل فييا بقع مف المعاب يككف لمكشؼ عنيا أىميةاليكاء الخارجية في حالة االختناؽ 

:التمكثات المعابية كتحريزىا  طرؽ رفع البقع ك-1  

التعرؼ مف يستطيع الخبير عف طريؽ فحص المعاب تحديد فصيمة دـ صاحب األثر ، كما يمكف 
أما  2، خبلؿ عينة المعاب عمى كجكد الكحكؿ إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف الكحكؿ في المعاب كفي الدـ

عف طرؽ رفعو ، فيتـ الرفع عمى مسابر مف القطف مبممة بالماء المقطر أك محمكؿ الممح الفسيكلكجي 
 .3لجنائي، لمفحص ثـ تترؾ لتجؼ في اليكاء ثـ تكضع في أنابيب زجاجية كتحرز كترسؿ لمعمؿ ا

  : األىمية الجنائية لفحص البقع المعابية-2

يمكف االستفادة مف فحص البقع المعابية بتحديد ما إذا كانت لذكر أك أنثى كذلؾ بفحص الخبليا 
الجنسية التي قد تككف بالذكر كاألنثى ، كما  البشرية المكجكدة في المعاب لمكشؼ عف الكركمكزكمات

% مف البشر 80فصائؿ الدـ ، فحكالي يمكف تحديد شخص المتيـ مف البقع المعابية عف طريؽ تحديد 
المادة المسؤكلة عف تحديد فصائؿ الدـ في سائؿ المعاب ، أك يتـ تحديد شخص المتيـ عف يفرزكف 

في مسرح الجريمة أك بالمجني عميو تي يعثر عمييا طريؽ بصمة الحامض النككم لبقعة المعاب ال
 .4كمقارنتيا ببصمة الحمض النككم المشتبو فييـ 

 كدكر الخبرة الطبية الشرعية في استنباط الدليؿ منيا : أثار الشعر كاأللياؼ  الفرع الثاني 

سنتكمـ أكال عف أىمية كجكد خصبلت الشعر بمسح الجريمة كدكر الخبرة في إسنادىا إلى صاحبيا ثـ 
 سنتطرؽ إلى األلياؼ بمختمؼ أنكاعيا .ثانيا 

ف كاف مف الصعب العثكر عميو ، كما أف البحث   الشعرأكال : قد يكجد الشعر في مسرح الجريمة كا 
نما أىميتو ال لمجرد تمثيؿ الجريمة إنكارعنو شاؽ كمع ذلؾ فبل يمكف  كدليؿ عمى براءة أك اتياـ  كا 

 .5المتيـ 

                                                           
قدرم عبد الفتاح الشياكم ، االستدالؿ الجنائي كالتقنيات الفنية ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  1

 .113ص  2005
يثة في التحقيؽ الجنائي ، العقيد جماؿ محمكد البدكر ، الجكانب الشرعية كالقانكنية  الستخداـ الكسائؿ العممية الحد 2

 .2007أفريؿ  25-23ندكة عممية بمركز الدراسات كالبحكث ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، عماف 
 .200إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .82شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  4
 .114قدرم عد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ،  5
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فخصبلت الشعر تعد إحدل اآلثار المادية الميمة التي يعتمد عمييا في التحقيؽ في بعض الجرائـ التي 
كغالبا ما تتخمؼ خصبلت الشعر عند  ،يصاحبيا العنؼ مف الجاني كالمقاكمة مف المجني عميو

كيبحث عنو في األدلة المستخدمة في الجريمة كفي الفراش في حالة 1 ،ريمة مف الجانيارتكاب الج
 .2الجرائـ الجنسية كالمبلبس 

: يتـ رفع الشعر في مكاف الجريمة بمصباح كاشؼ كزكج مف المبلقيط  طرؽ رفع الشعر كتحريزه-1
الصغيرة : أك شريط الصؽ بالحالة التي كجد عمييا سكاء كاف ممكثا بالدـ أك المني ، كيكضع في 

 .كتحديد حالة األماكف أنبكبة اختبار ثـ تحرز مع كتابة البيانات 

 الجنائي في حالة الشعر :  المختبرالتي تكجو إلى األسئمة -

 يمكف معرفة ذلؾ بكاسطة الفحص المجيرم :
 سكاء كاف أدميا أك حيكانيا يتككف مف ثبلث طبقات ىي :  الشعر الطبيعي -1

كطبقة متكسطة تسمى الطبقة الميفية كتتككف مف ألياؼ  ،الطبقة الخارجية كتتمثؿ في غطاء الشعرة
كالطبقة الداخمية كتسمى المب كتتككـ مف خبليا مختمفة ،مستطيمة كتحتكم عمى مادة لكف الشعرة 

 األشكاؿ .

المجير عمى ىيئة خطكط ببلستيكية أك حمزكنية : يظير تحت  الشعر الصناعي كاأللياؼ -2
 ليس ليا أم تركيب مميز .

إيثير ثـ تستخرج كتكضع  ككلكي يتـ فحص الشعر مجيريا تكضع العينة في أنبكبة اختبار بيا كحكؿ أ
 3.يحة زجاجية كنضع عمييا قطرتيف مف الجميسريف كتفحص مجيريا فكؽ شر 

 : لفحص الشعر نائيةاألىمية الج -2

تتمثؿ أىمية فحص الشعر في التعرؼ عمى صاحبو ، كتحقيؽ شخصيتو ، كما يمكف معرفة ما إذا 
الجنسية المكجكدة في خبليا الشعر ، كما يمكف  زكماتمك كاف لذكر أك أنثى ، كذلؾ بفحص الكرك 

ككذلؾ يمكف تحديد سبب الكفاة في حالة  ،طبيعيا أك اصطناعيا أك أليافاتحديد ما إذا كاف الشعر 
 .1حيث يحتفظ الشعر ببعض السمـك التي تتناكليا الضحية ،4االشتباه بكفاة شخص بالسمـك المعدنية 

                                                           
 .82شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص 1
 .203إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .204،ص  نفسوإبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع  3
ممي كحيث أف الشعر مف األنسجة التي تتركز فييا السمـك المعدنية كما أنو يقاـك  3فالشعر يكبر يكميا بمقدار  4

يمكف الكشؼ عف ىذه السمـك في الشعر بعد الكفاة بفترة كبيرة ، كما حدث مع نابميكف الذم مات منذ زمف  التعفف  لذا
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لمشعر التعرؼ عمى بعض العبلمات المميزة لصاحبو كما أف كما يمكف مف دالئؿ الشبكي الخارجي 
عف كىذا يفيد في تضييؽ دائرة البحث ،كاف لذكر أك أنثى طكؿ الشعر كاألصباغ المميزة لو تدؿ ما إذا 

 .2الجاني كتسييؿ االىتداء إليو 

غمكض إذف فالشعر ذك أىمية كبيرة في التعرؼ عمى ظركؼ ارتكاب الجريمة، ك ما يحيط بيا مف 
 كىذا ما يسعى الطبيب الشرعي لتكضيحو في تقريره الطبي .

كالحرير الطبيعي أك قد تككف األلياؼ طبيعية ، كىي إما حيكانية كالصكؼ   فحص األلياؼ ثانيا:
 3 .مثؿ الحرير الصناعي كالنايمكفنباتو كالقطف مثبل ، أما األلياؼ الصناعية 

 المجيرم لمعرفة نكعية األلياؼ فمثبل القطف يظير عمى: كيتـ إما بالفحص  طريقة فحص األلياؼ-1
 الخيزراف كالصكؼ يتككف مف ثبلث طبقات ، يظير عمى شكؿ أعكاد  القطف شكؿ حمزكني ، ك

ذا األشعة  األشعة فكؽ البنفسجية أك باستخداـ جياز سيكتركفكتكمترم عف طريؽ إماكيككف الفحص 
 .4تحت الحمراء حيث تتبايف درجة إشعاع األلياؼ عمى حساب نكعيا 

 :  األىمية الجنائية لفحص األلياؼ-2

التعرؼ عمى الجاني عندما يترؾ أثار أللياؼ مبلبسو بمسرح الجريمة نتيجة تمزقيا أك عندما يأخذ 
خفائيا كتضبط   األقمشة بحكزتو . ىذهقماشا مف محؿ الحادث لحمؿ المسركقات كا 

 . التعرؼ عمى حرفة الجاني ، سكءا كاف عامبل أك مكظفا مف خبلؿ الزم كنكع القماش

 .5بالحباؿ أك بالمبلبس في جرائـ الخنؽ التعرؼ عمى األدلة المستخدمة 

 

 

                                                                                                                                                                         

مرة  النسبة الطبيعية كىذه تفيد في حالة الجثث المتعفنة  13بعيد كبتحميؿ شعره كجد بو زرنيخ بنسبة عالية جدا تعادؿ 
 كالمستخرجة مف القبر .

، ص  2005حسنيف المحمدم بكادم ، الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية  1
58. 

 .84شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .209إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .44رجاء محمد عبد المعبكد ، المرجع السابؽ ، ص  4
 .45، ص نفسومد عبد المعبكد ، المرجع رجاء مح 5
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كدكر الخبرة الطبية الناجمة عف جسـ اإلنساف  العضكية: اآلثار  المبحث الثاني
 الدليؿ المادم منياالشرعية في استنباط 

يقصد باآلثار غير الحيكية ، تمؾ اآلثار المتعمقة بأطراؼ الجريمة كالتي ال تحتكم عمى مككنات حية 
اإلنساف أك مبلبسو أك اآلثار التي يككف مصدرىا جسـ اآلدمية في الجسـ البشرم ، كتشمؿ مف الخبليا 

كأىـ ىذه ، 1كتفيد في كشؼ الحقيقة مادية أخرل ذات صمة بالجريمة متخمفات متعمقاتو الشخصية كأم 
منيما أك قد تتخمؼ مف أم  ،تتخمؼ عف الجاني أك المجني عميو في مسرح الجريمةىي ما قد اآلثار 

طبقات كاألظافر أك بصكرة إفرازات كالعرؽ أك بشكؿ عمى األخر ، إما بشكؿ إصابات كآثار األسناف 
إلى اآلثار األخرل المتعمقة الجسـ األخرل كبصمات األصابع كأثار األقداـ ، باإلضافة ألعضاء 

المبحث بالجاني مف األشياء التي قد يتركيا كالمبلبس كغيرىا مف المتخمفات المادية كسكؼ نقسـ ىذا 
راسة إلى مطمبيف في المطمب األكؿ نتكمـ عف األىمية الجنائية لمبصمات كالمطمب الثاني نخصصو لد

)المطمب عمى النحك التالي األىمية الشرعية لفحص المبلبس ك االداكات المستخدمة في الجريمة  
األكؿ( األىمية الجنائية لمبصمات كفي )المطمب الثاني( األىمية الشرعية لفحص المبلبس كاالداكات 

 المستخدمة في الجريمة.

 المطمب األكؿ : األىمية الجنائية لمبصمات

اإلنساف كجعؿ خمقو كىيئتو كما أكدعو فيو مف أسرار مف األمكر التي تدعكا حقا إلى إدراؾ خمؽ اهلل 
، كلقد أكد العمـ الحديث أف البصمات تتككف كالجنيف في بطف أمو كبالتحديد مف خبلؿ عظمة الخالؽ

ألقداـ كمف حكمتو أف خمؽ الخطكط الحممية في أصابعو كراحة الكؼ كباطف ا ،الشير الثالث أك الرابع
كجعؿ بيف األصابع تشابيا في تككينيا العاـ كاختبلفا مف شخص ألخر في تككينيا الخاص ، فبل 

ىذا كلمبصمات أىمية خاصة في مجاؿ اإلثبات الجنائي كتعد مف األدلة  ،يتطابؽ اثناف حتى التكائـ
 .2التي يعتمد عمى أثارىا في اإلثبات كالبراءة 

شخصية اإلنساف كالتي أمكف االستفادة منيا في المجاؿ الجنائي ؽ فتعد البصمات مف أىـ كسائؿ تحقي
 .3لتحقيؽ شخصية المجرميف 

كسكؼ نتناكؿ أىـ أنكاع البصمات التي يمعب الطب الشرعي دكرا ىاما في الكشؼ عف مرتكبييا ، 
الحمض النككم في مجاؿ اإلثبات الجنائي كمدل مساىمة الخبرة الطبية ككذا التطرؽ إلى دكر بصمة 

، حيث سنخصص الفرع األكؿ لدكر الخبرة الطبية الشرعية في ذلؾ لمتعرؼ عمى مرتكبي الجرائـ 
                                                           

 .85شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص   1

 .42معدم الحكيقؿ ، المرجع السابؽ ، ص بف  معجب  2
 .88شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  3
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الشرعية في الكشؼ عف البصمات المختمفة الناجمة عف جسـ اإلنساف أما، الفرع الثاني فسنعالج فيو 
 لشرعية في كشؼ بصمة الحامض النككم.دكر الخبرة الطبية ا

خبرة الطبية الشرعية في الكشؼ عف البصمات المختمفة الناجمة عف جسـ دكر الالفرع األكؿ :
 اإلنساف 

الجريمة فمنيا الجاني كالتي قد تككف األثر الكحيد لتحديد مرتكب  1قد تتخمؼ بمسرح الجريمة بصمات 
)ثالثا( كبصمات صكاف األذف بصمات األسناف  بصمات الشفتيف )ثانيا( ،) أكال (بصمات األصابع 

 .)خامسا( ، بصمة المخ )رابعا(

 بصمات األصابع : أكال

لقد رسخت حجية البصمات في تحقيؽ الشخصية منذ القدـ كأصبحت حقيقة عممية ثابتة ال يمكف 
كالتعرؼ مف خبلليا عمى الجاني لـ أماـ المحاكـ إال أف اعتبارىا دليؿ جنائي  ،التشكيؾ في صحتيا

كاألساس العممي الذم تستمد منو البصمات داللتيا القطعية يتمثؿ في  ،يقع إال في القرف التاسع عشر
 .2عدـ تطابؽ بصمتيف لشخصيف مختمفيف ككذلؾ ثبات شكؿ البصمة كعدـ تغيرىا مدل الحياة 

كما تمكف البصمة مف التعرؼ عمى مينة صاحبيا مما يساىـ في تصفية عممية البحث كتساعد 
 .3البصمة إلى حد ما في تقدير السف فالمتقدمكف في السف تظير عمى أصابعيـ تجعدات 

 .كىذا كتنقسـ البصمات إلى أربعة أنكاع رئيسية حسب طريقة ىنرم 
 : كتتمثؿ فيما يمي:  صكر بصمات األصابع -1

قكاس : ىذا النكع مف البصمات ىك مف أبسط األنكاع ، تككف الخطكط الحممية ممتدة مف أحد  األه
 جانبي البصمة إلى الجانب األخر في شكؿ قكس .

: تتخذ الخطكط الحممية المكجكدة عند مركز البصمة شكبل معينا يشبو المشبؾ كتككف  المنحدرات
كالخطكط فييا ،النكع مف البصمات بكجكد مركز  كيتميز ىذا ،أطراؼ ىذه الخطكط متجية لؤلسفؿ

عبارة عف أقكاس تبدأ مف جية كتنحني ثـ تعكد إلى نفس الجية التي بدأت منيا دكف أف تتمقي أك تمؼ 
 حكؿ نفسيا كىي نكعيف منحدر يميف كمنحدر شماؿ .

                                                           
( ( التي تحاذييا خطكط أخرل منخفضة كالتي ridges)فالبصمة بصفة عامة ىي عبارة عف الخطكط الحممية البارزة  1

تتخذ أشكاال مختمفة عمى جمد أصابع اليديف كالكفيف مف الداخؿ كعمى أصابع كباطف القدميف .أنظر في ذلؾ شرؼ 
" أستاذ التشريح كعالـ perkingبركينج"  ، كيعكد اكتشافيا إلى عالـ التشريح التيشكي 88محمد عمي الدخاف ص 

 .1823امعة "بيرسبلك " ببكلندا عاـ كظائؼ األعضاء بج
 .89شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .42معدم الحكيقؿ ، المرجع السابؽ ،ص بف  معجب 3
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عكس ىذا الخطكط الحممية شكبل مستديرا تككف في بعض األحياف : تتخذ  الدكائر أك المستديرات
 االتجاه .
: صكرىا منحدر تكأمي كجيبي الجانب ، جيبي الكسط ، فالمركبات ال تندرج تحت أم نكع  المركبات

 1.مف األنكاع السابقة ، كقد تككف البصمة مككنة مف أكثر مف نكع مف األنكاع السابقة 
بط ضعمى مأمكر الكىذا كيمـز رفع البصمات بعد إظيارىا في مسرح الجريمة كعند تعذر ذلؾ يجب 

كيستحسف في كؿ األنكاع استخداـ أشعة الميزر  ،القضائي بتحرير األشياء المتخمفة عمييا البصمات
كيعتمد ىذا الجياز لمكشؼ عنيا حيث تمكف الخبراء مف رفع بصمات تعرضت لدرجات حرارة عالية 

دىف فتشع بضكء بنفسجي عمى ألية التفاعؿ بيف األشعة الميزرية كأثر البصمة بما يختمؼ مف عرؽ ك 
 .كاضح 

كما أمكف االستفادة مف التقدـ العممي في مجاؿ الحاسب اآللي كذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ البصمات في 
اآللي، فساعد ذلؾ أمريكا كفرنسا كألمانيا كفي مصر العربية ككذا في الجزائر بكاسطة جياز الحاسب 

يدكية أيف يقكـ بمضاىاة نقط البصمات فبعد أف كانت تتـ بطريقة .2(AFIS)جياز المضاىاة 
كيقارف بالتحديد مكضع النقط كاتجاىيا  ،المحفكظة بنقط البصمات المأخكذة مف مسرح الجريمة

 .ككشؼ تشابو النقط في كبل البصمتيف،كالعبلقة بيف البصمة المأخكذة كالبصمة المحفكظة 

 ىذا كتتـ عممية المضاىاة كفؽ الطريقتيف: : مقارنة بصمات األصابع-2

فإذا ،أك الشكؿ العاـ التجاه الخطكط  3: تعني مقارنة النمكذج العاـ ، أنكاع البصمة المقارنة العامة-أ
 فيتابع عممية المقارنة.كجد الخبير أف البصمتيف مف نفس النكع 

مثؿ نياية الخطكط كالتجكيفات كعددىا ،أم مقارنة النقاط الفريدة أك المميزة : المقارنة الدقيقة-ب
 كمكقعيا .

نقطة  17ك 8بيف  أما فيما يتعمؽ بمعيار التطابؽ بيف البصمتيف فقد تـ تحديد معيار رقمي يتراكح ما
كىك ما استقر في  4نقطة فردية  12فردية ، اختمفت الدكلة في تطبيقو ، لكف أغمبيتيا تأخذ بمعيار 

                                                           
 .25كحسنيف المحمدم البكادم ،ص  91شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  1
النظاـ الجزائرم لمتشخيص األكتكماتيكي لمبصمات كيسمح ىذا النظاـ بتشخيص بصمات المتيميف عف طريؽ  2

 .مقارنتيا ببصمات المحكـك عمييـ في بنؾ المعطيات في كقت قياسي
 58ص  2006طو كساب فبلح الدركبي ، المدخؿ إلى عمـ البصمات ، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع  ،عماف األردف ، 3

 .كما بعدىا 
نقطة فردية فإف  12كالذم قاؿ بو الباحث " إدمكف لككارد " فقد اقترح القاعدة الثبلثية لتطابؽ البصمات أكثر مف  4

نقطة فردية فإف صحتيا متكقفة عمى أمكر مثؿ كضكح  12ك 8البصمة كاضحة كصحتيا غير قابمة لممناقشة ما بيف 
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، أما  1968معظـ دكؿ العالـ مف خبلؿ تكصية ىيئة الشرطة الدكلة الجنائية بباريس في نكفمبر 
 1.الضبطية القضائية الجزائرية تأخذ بأربعة عشر نقطة مميزة 

لتقدير مدل التطابؽ ىذا كما يبلحظ في ىذا الشأف أف القانكف ال يشترط عدد معيف مف النقاط الفردية 
 .ىنا ترجع المسألة لتقدير الخبير ، ك البصمتيف بيف

 بصمات الشفتيف ثانيا:

تحتكم بصمات شفاه اإلنساف عمى تجعدات كأخاديد يمكف مف خبلليا إثبات ذاتية الشخص عف  
طريؽ بصمات الشفاه فقد ثبت أنيا ال تتكرر ، فبعد دراسة أجراىا اليابانيكف تكصمكا إلى عدـ اتفاؽ 

 .2بصمتيف لمشفاه ، كأف بصمة شفاه التكائـ متشابية 

 تيفالشف اتتعريؼ بصم -1

( أنو يمكف التعرؼ عمى اإلنساف حتى مف moyne snyderسندر )  يفمك  1950تكصؿ في عاـ 
خبلؿ المؤتمر الرابع لمطب الشرعي  « sontos  »كفي رأم األطباء الشرعييف كيدعى  ،خبلؿ شفتيو

بسيطة كمركبة بالنظر إلى  ،أف بصمات الشفاه تنقسـ إلى قسميف 1966في الدانمارؾ في أكت 
 التجاعيد كالخطكط المككنة ليا .

( زكجا مف 18كقاـ مجمكعة مف العمماء اليابانييف بإجراء دراسة حيث تـ جمع بصمات الشفاه لعدد)
التكائـ ،كتكصمت مجمكعة البحث إلى عدة نتائج ،أىميا انو ال تتفؽ بصمتاف لمشفاه عمى أية حاؿ مف 

 3لذا فيي مختمفة كمتباينة كغير متشابية لدل مختمؼ األفراد. األحكاؿ في نفس النمط 

كبالنسبة لمعالـ العربي فقد كانت مصر مف الدكؿ العربية التي استخدمت بصمة الشفاه كدليؿ إثبات  
كبكاسطة  ،أجريت دراسة  أسفرت أف كؿ شخص لو بصمة شفاه تختمؼ عف األخر 1988ففي عاـ  

كما أثبتت الدراسات  ،خاص خاصة في المجاؿ الجنائي كالطب الشرعيبصمة الشفاه يمكف تحديد األش
 أف بصمات الشفاه ال تتغير مع تقدـ السف.

 .1كترفع ىذه البصمة بالتصكير كتكبر العينة المجيكلة ثـ تقارف معيا

                                                                                                                                                                         

مات ، ىنا يتعيف مناقشتيا مف طرؼ مختصيف ذكم خبرة .اذا كاف عدد البصمة كندرة نكعيا اتجاه الخطكط ، المسا
 فينا البصمة ال تشكؿ سكل قرينة بعدد نقاط البصمة. 8النقاط الفردية قميمة أم تقؿ عف 

 مجمة شيرية أمنية ثقافية تصدر عف المديرية العامة لؤلمف الكطني  2003مجمة الشرطة ، عدد خاص ، جكيمية  1
 .29ص 

 .54معدم الحكيقؿ ، المرجع السابؽ ، ص بف  معجب  2
.129المرجع السابؽ ص ،عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة   3
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  في مجاؿ اإلثبات الجنائي تيفالشف اتاستعماؿ بصم-2

كلـ يسبؽ ،بصمة الشفاه في المجاؿ الجنائي إال انو لـ يعتمد عمييا كقرينة أك دليؿ إثبات  أىمية رغـ
أك أشير إلييا في القكانيف  ،أف اعتمدت احد الدكؿ عمى اثر بصمات الشفاه في تحقيؽ شخصية المتيـ

 كدليؿ يعكؿ عميو في اإلثبات .

ىذا المجاؿ، بغية التكصؿ إلى نتائج مرضية كاف أجيزة الشرطة في دكؿ العالـ الزالت تبذؿ جيدىا في 
يمكف االستناد إليو لتحقيؽ شخصية  ،تؤكد مف خبلليا أك تنفي مدل إمكانية االستعانة بيا كدليؿ مادم

األفراد أك االىتداء إلييـ، لذلؾ فانو ال يمكف االعتماد عمييا بمفردىا كدليؿ مادم في مجاؿ اإلثبات 
نما األمر يحتاج إلى أدلة أ  2خرل تساندىا كتدعميا لتأكيد أك نفي االتياـ ضد المشتبو بو.كا 

 بصمات األسناف : ثالثا

تمعب بصمات األسناف المكجكدة بمسرح الجريمة دكرا ىاما في الكشؼ عف ىكية مرتكبيا كقد تكجد 
حيث تترؾ األسناف أثارىا في صكرة عضة أدمية عمى  ،بأماكف مختمفة فتظير عمى المجني عميو

 .3الجمد اآلدمي أثناء المقاكمة كالعنؼ 

ىذا كتأخذ أثار األسناف أشكاال  4كما قد تككف في صكرة عبلمات عمى بعض األطعمة كالمأككالت 
 .مختمفة 

 بصمات األسناف : أشكاؿ-1

: ىي أثار تتركيا عضة الشخص عمى الجسـ كتنفذ إلى طبقة ما تحت الجمد   بصمات األسناف الغائرة
سكاء كانت عمى الجمد أك بقايا المأككالت كالفكاكو كتقارف مع قالب  ،كترفع بعمؿ قالب لمعضة اآلدمية

 عضة أسناف المجني عميو أك المتيـ .

كمف ،سناف عمى سطح الجسـ ( : كىي أثار تتركيا األ بصمات األسناف غير الغائرة ) أك السطحية
كترفع بأخذ الصكر الفكتكغرافية ليا كتقارف مع أسناف المتيـ ،أىـ صفاتيا ال تترؾ تمزؽ عمى الجسـ 

 كىنا تتـ المقارنة عف طريؽ الميكركسككب االلكتركني. ،أك المجني عميو
                                                                                                                                                                         

قسـ القانكف الجنائي ،بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في القانكف  ،الجنائي ثباتاإلالدليؿ العممي في ،بيراز جماؿ  1
 .59ص  2013باتنة  ،جامعة محمد الحاج لخضر،كالعمـك الجنائية 

.130ص  ،المرجع السابؽ ، عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة 2 
كىنا يجب التفرقة بيف العضة الحيكانية تككف عبارة عف خطيف متكازييف كالعضة اآلدمية تككف مغزلية الشكؿ أك عمى  3

 . 211شكؿ قكسيف شبو متقابميف أنظر في ذلؾ إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص 
،  2008محمد حماد مرىج الييتي ، المكسكعة الجنائية في البحث كالتحقيؽ الجنائي ، دار الكتب القانكنية ، القاىرة  4

 .193ص 
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 : األىمية الفنية لبصمات األسناف -2

مف خبلؿ التعرؼ عمى المجرميف في العديد  ،كأثارىا كتظير األىمية الطبية الشرعية لفحص األسناف
فحص أثار األسناف التي يتركيا الجاني  بكاسطةمف الجرائـ مثؿ جرائـ االغتصاب كالمكاط كالقتؿ ، 

في عمى المجني عميو ، كذلؾ يمكف عف طريؽ فحص أثار األسناف التعرؼ عمى الجثث المجيكلة 
ـ بيا الجاني تشكيو الجثة كتقطيعيا إلى أشبلء أك القياـ بحرقيا كثير مف حكادث القتؿ الجنائي التي يقك 

كعف طريؽ فحص األسناف يمكف ،ففي مثؿ ىذه  ،، كفي حكادث الطيراف كالحرائؽ كالككارث الطبيعية
 التعرؼ عمى أصحابيا ذلؾ ألف األسناف تقاـك التعفف كالتحمؿ كما أنيا تتحمؿ درجات الحرارة العالية .

رؼ عمى عمر الجثة كتحديد فصيمة الدـ كبصمة الحمض النككم عف طريؽ فحص كما يمكف التع
 .1األسناف كأثارىا 

 بصمة صكاف األذف :رابعا

تكصمت األبحاث العممية إلى أف بصمة األذف تساعد في تحقيؽ الشخصية ، ذلؾ أف الشكؿ الخارجي 
لؤلذف يبقى دائما ثابتا طكاؿ حياة الشخص ، كيختمؼ شكؿ صكاف األذف كأجزائو كقنكاتو مف شخص 

مباشر  غير أنو ال يتـ استعماليا بصفة دكرية كذلؾ ألف المجـر ال يستخدـ أذنيو بطريؽ ،2إلى أخر 
 في ارتكاب الجريمة .

فيي دائما تساعد المحقؽ في التكصؿ  ،البالغة في التحقيؽ ال يمكف التياكف بيا األىمية األذففمبصمة 
ككسيمة  األصابعفي المرتبة الثانية مباشرة بعد بصمات  تأتيكىي  ،صاحبيا كمعرفة بعض مميزاتو إلى

شخصية الفرد الف الجسـ تعبيرا عف  أعضاء أكثرباعتبارىا مف ، مى الشخصيةعمف كسائؿ التعرؼ 
شكميا ال يتغير أبدا مف الميبلد إلى الممات .كبصمة األذف اليمنى تختمؼ عف اليسرل لنفس الشخص 

 .3كيختمؼ الشكؿ العاـ لبصمة األذف مف شخص ألخر 

ر كيرل المختصكف في مجاؿ المختبرات الجنائية أف خصائص أذف اإلنساف مميزة مف شخص ألخ
كىي ال تتغير بؿ تحافظ عمى نفسيا كبصمات األصابع ،كلذلؾ لك أف شخص كضع أذنو عمى سطح 
ما كاألبكاب مثبل مف اجؿ استراؽ السمع كالتصنت، فانو يترؾ طبعات أذنو عمى ذلؾ السطح بنفس 

 طبعات األصابع .

                                                           
 .213إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  1
حسيف محمد إبراىيـ ، الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي ، الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ، القاىرة ،  2

 .116، ص 1981
.127عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ، المرجع السابؽ ص   3 
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مف  األكؿىك  ك األذفبنؾ معمكمات خاص ببصمات  أكؿ إنشاءطاني مف يكلقد تمكف البكليس البر 
صكرة  1200حيث أدخمت بو ىذا بمركز التحقيقات الجنائية "بدكراـ البريطانية ك  ،نكعو في العالـ
 .1لبصمات األذف 

كالتحقيؽ  ،كمما الشؾ فيو أف لبصمة األذف أىمية خاصة ك كاضحة في مجاؿ اإلثبات الجنائي
الجنائي ك ىذا ما أكدتو التجارب العممية، التي أثبتت أف لكؿ أذف خصائص مميزة ك صفات فريدة ،ال 

 .تتشابو مع غيرىا حتى عمى مستكل الفرد الكاحد

الصعبة عمى الخبير  األمكريعد مف  في مسرح الجريمة األذفبصمة  أثارالبحث عف  أفغير 
لبصمات  أثار إيجادتعاكف الخبراء ك المحققيف لمتمكف مف  غير ظاىرة لذا يجب أثار ألنياالمختص 

 . 2بمسرح الجريمة  األذف

 بصمة المخ  :خامسا

 LAURENCE »لمعالـ األمريكي األستاذ الدكتكر "لكرانس فاركيؿ" مف قبؿ  بصمة المخ تـ اكتشاؼ 
FARWEELL »  كذلؾ في الثمانينات بعد معرفة أف المخ ىك المصدر األساسي المسؤكؿ عف كافة ،

كأف مرتكب الجريمة  ،أعماؿ اإلنساف كىك الذم يقـك بالتخطيط كالتنفيذ كتسجيؿ ما حدث في الجريمة
شارات مخية تسمى  يقكـ بتخزيف أحداث الجريمة في ذاكرتو ، فبصمة المخ ىي عبارة عف مكجات كا 

لممعمكمات عف الجريمة المكجكدة في الذاكرة كالتي يتـ تسجيميا كتحميميا عند استرجاع ىذه  p 300ب 
 .3اآلليالمعمكمات عف طريؽ الحاسب 

 مفيـك بصمة المخ-1

 ،ىي عبارة عف طريقة لقراءة اإلشارات الكيربائية التي تصدر عف المخ استجابة لرؤية بعض الصكر
التي ارتكبيا فإف أك المعمكمات المتعمقة بجريمة ما ، فإذا عرض عمى القاتؿ جسما مف مكاقع الجريمة 

كيتـ تسجيؿ ردكد أفعاؿ المخ بكاسطة أقطاب  ،يسجؿ عمى الفكر تعرفو عميو بطريقة ال إراديةالمخ 
 كيربائية متصمة بالرأس ترصد نشاط المخ كالمكجات .

                                                           

.57ص  ،المرجع السابؽ ،بيراز جماؿ  1
 

رسالة مقدمة ، التقنيات الحديثة في التحقيؽ الجنائي ك دكرىا في ضبط الجريمة  ، سالـ بف محمد بف عمي البمكم 2
كمية الدراسات العميا قسـ العمـك الشرطية ، استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمـك الشرطية 

 .127ص  2009الرياض  ،األمنيةجامعة نايؼ العربية لمعمـك 
" تقنية بصمة المخ كشرعيتيا في اإلثبات الجنائي" ، مجمة الفكر الشرطي ، المجمد الثاني  الياني محمد طايع رسبلف 3

 .96، ص  2013، اإلمارات العربية المتحدة ، أبريؿ  85كالعشركف ، العدد الثاني ، رقـ 
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كسائؿ اإلثبات الجنائي لمحصكؿ عمى  اكتشافيا مع التطكر العممي إحدلكتعد بصمة المخ التي تـ 
 .1المجرميف كمتابعتيـ  الدليؿ كاكتشاؼ

لممعمكمات المكجكدة في الذاكرة كالتي  300pمخية تسمى  إشاراتعبارة عف مكجات ك  فبصمة المخ
. كتجدر اإلشارة ىنا 2يتـ تسجيميا ك تحميميا عند استرجاع ىذه المعمكمات عف طريؽ الحاسب اآللي 

 إلى كجكد االختبلؼ بيف جياز كشؼ الكذب ك بصمة المخ.

في المجاؿ الجنائي لمكشؼ عف  بصمة المخ تستخدـ :الجنائي المجاؿأىمية بصمة المخ في -2
الكسيمة حيث تساعد ىذه ، ك خاصة في قضايا القتؿ كاالغتصاب  ،الجرائـ المرتكبة ك معرفة الجاني

حيث لـ يكف مف الممكف الكصكؿ ،الستار عف مرتكبييا  إزالةالفعالة في اكتشاؼ العديد مف الجرائـ ك 
عمى العكس تسمح ىذه األدلة في إظيار براءة شخص ك  األدلة،ك تحديد ىكيتيـ نتيجة لغياب  إلييـ

ذلؾ مف خبلؿ  مكبؿ بأدلة أخرل تدينو مثؿ الشيكد، كما أنيا تساىـ في إصبلح األخطاء القضائية، ك
إجراء تحميؿ ك اختبار بصمة المخ عف طريؽ مقارنة المعمكمات المخزنة في مخ المتيـ مع المعمكمات 

 التي يتـ العثكر عمييا في مسرح الجريمة  ،التي تـ الحصكؿ عمييا ك المكجكدة في المخمفات كاآلثار

ت اإلرىابية كمنع كقكعيا كذلؾ كذلؾ بمعرفة المخططا،كتظير أىميتيا خصكصا في الجرائـ اإلرىابية 
 مف المعمكمات المكجكدة في ذىف الجاني .

دكر الخبرة الطبية الشرعية في كشؼ بصمة الحامض النككملفرع الثاني :ا  

حث االنجميزم االكس جيفرم  القد شيد العالـ تطكرا بفضؿ التطكرات العممية كالطبية حيث تمكف الب 
مف شأنيا أف تؤكد  ADN4البصمة الكراثية ف 3،إثباتمف اكتشاؼ البصمة الكراثية ك استخداميا كدليؿ 

عبلقة الشخص بمسرح الجريمة كيمكف استخبلصيا مف األنسجة البشرية المختمفة فالجينيكـ البشرم 
                                                           

 .108، ص  السابؽ ، المرجعرسبلف الياني محمد طابع  1
ك ىك يختمؼ عف اختبار بصمة المخ مف ناحية  ، الجنائي اإلثباتفي  يعتبر جياز كشؼ الكذب مف الكسائؿ الحديثة 2

ال كما يتضح مف  أككاف الشخص يكذب  إذافجياز كشؼ الكذب يستخدـ لمكشؼ ما  ،اإلثباتالمشركعية كالحجية في 
النظاـ القائـ عمى  أما، أخرلالشخص الذم يكذب يزداد قمقو فضبل عف تغيرات عاطفية  أفاستجابات الضغط العصبي 

ببساطة يقـك بالتحقيؽ عف المعمكمات  إذ،استجابة الضغط العصبي آكاستجابة المخ فانو ال يقـك بشيء حياؿ الكذب 
اختبار  إجراء أثناءكما انو ، غير عدكاني ك خاؿ مف الضغط العصبي  بأسمكبالمكجكدة في المخ كالكشؼ عنيا 

ك ليذا فاف النتائج الخاصة بالشخص الخاضع لبلختبار تككف  ، إجاباتتمقي  أك أسئمة إلقاءبصمة المخ فانو ال يتـ 
  . 99ص  ، المرجع السابؽ،كاحدة . انظر في ذلؾ الياني طايع رسبلف 

 
 

3
Jean Rafael démarchi, les preuves scientifiques, et le procès pénal, l’extenso Edi, paris, 

2012, p15. 
4
 -ACIDE DESOXYRIBO Nucléique   
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الذم يتميز بذاتيتو لكؿ إنساف كعدـ تشابيو لو ىك خريطة الجينات الكراثية لئلنساف أك التككيف الجيني 
 1.مع أم جينـك بشرم إلنساف أخر كيعرفو البعض " بأنو المحتكل الكامؿ لجميع جينات الكائف الحي "

عف طريؽ تحميؿ جزء مف أجزاء الحمض النككم  ،كالبصمة الكراثية يقصد بيا تعييف ىكية اإلنساف
خمية مف خبليا جسمو  ،كيظير ىذا التحميؿ في صكرة شريط مف سمسمتيف كؿ  أمالمتمركز في نكاة 

 .2سمسمة لو بيا تندرج عمى شكؿ خطكط عريضة كفقا لتسمسؿ القكاعد االمينية 

نفسيا كمككنة مف أربعة قكاعد أمينية سبللـ حمزكنية ممتفة حكؿ كالحمض النككم مكجكد عمى ىيئة 
كيتصؿ كؿ كاحد مف ىذه القكاعد بأحد السكريات ، سيتكزيف، ثايميف" نيتركجينية كىي " أدنيف، جكانيف 

، كيمكف استخبلص ىذه البصمة مف مصادر كمخمفات بشرية سائمة كالدـ كالمعاب كالمني أك أنسجة  3
 مثؿ الجمد كالعظـ كالشعر كاألسناف .

كىي كممة مشتقة مف البصـ كىي االنطباعات التي  باإلصبعاثر الختـ  أنيافالبصمة تعرؼ في المغة 
كىي عبارة عف تمؾ الخطكط البارزة التي تحاذييا  ،عند مبلمستيا سطحا مصقكال األصابعتتركيا 
 .4مختمفة  أشكاالمنخفضة كالتي تتخذ  أخرلخطكط 

 أنيافت فعر ،اصطبلحيا فقد اجتيد العمماء المعاصركف في كضع تعريؼ مناسب لمبصمة الكراثية  أما
كىي كسيمة ،الجينات كالمكرثات التفصيمية كالتي تدؿ عمى ىكية كؿ فرد بعينو  إلىالبنية الجينية نسبة 

 ال تكاد تخطيء في التحقؽ مف الشخصية .

الفركع كالتي مف شانيا تحديد  إلى األصكؿىي الصفات الكراثية التي تنتقؿ مف  أيضاكما عرفت 
 عف طريؽ تحميؿ جزء مف الحامض النككم الذم يحتكم عميو الجسـ البشرم . ،شخصية كؿ فرد

 كالمبلحظ أف ىذه التعاريؼ ركزت عمى إبراز مسائؿ أساسية تكضح معنى البصمة الكراثية كىي :

 األبناء متمركزة في الحمض النككم لكؿ إنساف . إلىصفات كراثية تنتقؿ مف اآلباء -

كبالتالي  ،في إبراز التفرد الذم يميز كؿ إنساف عف غيره مف البشرتساىـ ىذه الصفات الكراثية -
 التحديد الدقيؽ ليكية كؿ إنساف بعينو.

                                                           
صالح يحي رزؽ ناجي ، سمطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات الحديثة ،بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجيستير ،  1

 .28، 27جامعة الدكؿ العربية ، معيد البحكث كالدراسات العربية ، القاىرة ص 
الحديثة كدكرىا في اإلثبات الجنائي  ، بحث مقدـ استكماال  لمتطمبات أماؿ عبد الرحيـ يكسؼ حسف ، األدلة العممية  2

 .65ص  2011الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ ، كمية الحقكؽ جامعة الشرؽ األكسط ، 
 .222إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .227ماينك جيبللي المرجع السابؽ ص  4
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يتـ التعرؼ عمى البصمة الكراثية عف طريؽ تحميؿ أجزاء مف الحمض النككم المتمركز في الخبليا -
 الجسدية .

 :  مبصمة الكراثية خصائص متعددة نمخصيا في النقاط اآلتيةكما ل   

حيث أف احتماؿ التشابو بيف البشر  ،ةميمتعتبر دليؿ قاطع إذا تـ تحميؿ الحامض بطريقة س -
 غير كارد بعكس فصائؿ الدـ . ADN في الحمض النككم

كىذه ميزة في حالة عدـ ،مخمفات أدمية سائمة أك أنسجة يمكف عمؿ ىذه البصمة مف أم  -
 كجكد بصمات أصابع المجـر .

كيقاكـ عكامؿ الحرارة كالرطكبة  ،عكامؿ التحمؿ كالتعفف لفترات طكيمةالحامض النككم يقاكـ  -
 مف عينات قديمة . ADNكيمكف استخبلص 

تظير البصمة الكراثية عمى ىيئة خطكط عرضية يسيؿ قراءتيا كحفظيا كتخزينيا في  -
 1.الكمبيكتر لممقارنة، بعكس بصمات األصابع 

 الخطكات العممية التالية : بإتباعكيتـ إجراء الفحص 
 مف إحدل عينات الدليؿ ، قد يككف أنسجة الجسـ أك إفرازاتو . ADNيستخمص أؿ  -
 طكليا .  ADNتقطع عينة بكاسطة إنزيـ يسمى المقص الجيني يمكف قطع شريطي  -
كأخيرا تعرض ،" GELترتب ىذه الشظايا بعد ذلؾ عف طريؽ التفريغ الكيربائي بالجاؿ "  -

 األشعة السينية كتطبع عميو . المقاطع إلى
تكتسي البصمة الكراثية أىمية كبيرة في مجاؿ الطب الشرعي كالتحقيؽ كالبحث  ك ليذا السبب -

ذلؾ ألف الحمض ىك عبارة عف بصمة ال تتكرر مف شخص إلى أخر فيما عدا التكائـ  ،الجنائي
تحديد الشخص المشتبو فيو في كلذلؾ يشغؿ ىذا التفرد في البصمة الكراثية لكؿ إنساف ل ،المتطابقة

إذا تـ تحميؿ الحمض  ،مف خبلؿ أثاره التي قد يتركيا بمسرح الحادث،جرائـ القتؿ كاالغتصاب كالسرقة 
أك  ،ه التقنية في جميع الدكؿ في المعامؿ الجنائية نظرا ألىميتيا كدليؿ نفيىذبطريقة سميمة كتطبؽ 

 ضايا إثبات النسب .إثبات في القضايا الجنائية كحتى المدنية في ق
ففي الجزائر مثبل فيما يبلحظ في ىذا الشأف أنو ال يكجد نص خاص يتعمؽ بتنظيـ ىذه  -

نما يرجع في ذلؾ إلى القكاعد العامة المتعمقة باإلثبات  الكسيمة المستحدثة في مجاؿ اإلثبات الجنائي كا 
المجكء إلى الجنائي كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرار ليا جاء فيو " يتعيف عمى جيتي التحقيؽ 

 ." 2( عندما يككف ذلؾ ضركرياADNخبرة تحميؿ الحمض النككم ) 

                                                           
 .224إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ، ص  1
.567، ص 21/2007، بتاريخ 414233المحكمة العميا الغرفة الجزائية، ممؼ رقـ    2 
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 .1بالجزائر العاصمة  ADNكما خصص قسما لمبيكلكجيا الشرعية فتـ تدشيف مخبر  -

كما تـ تأسيس مخبر عممي لمدرؾ الكطني بالشراقة بالجزائر العاصمة كالمتمثؿ في المعيد الكطني 
 2.لؤلدلة الجنائية كعمـ اإلجراـ 

فمثبل قانكف  ،عمى عكس التشريع الفرنسي الذم قاـ بتشريع نصكص تنظيمية لتقنية البصمة الكراثية
كالذم أقر بتأطير عممية  ،كالمتعمؽ باحتراـ الجسد اإلنساني 29/07/1994المؤرخ في  94/653

حيث نص في  1998جكاف  8ثـ جاء قانكف ،التعرؼ عمى الشخص باستعماؿ البصمات الجينية 
ذات طابع جنسي منو عمى جمع الحمض النككم مف األشخاص المتكرطيف في جرائـ  28المادة 

 كجرائـ االغتصاب .

 اإلثباتدكلة استخدمتو في  أكؿفاف  ،عف تطبيقات الحامض النككم في مجاؿ الكشؼ عف الجريمة أما
العربية  اإلماراتدكلة عربية استخدمتو ىي  أكؿ ك ،ـ 1987سنة  األمريكيةىي الكاليات المتحدة 

فبصمة  ،امض النككمحكقد اختمفت االتجاىات القضائية بشاف قبكؿ الدليؿ المستمد مف ال ،المتحدة
المتكررة كالمرتكبة مف شخص ك  ،دكرىا الكبير في كشؼ الجرائـ الغامضة أكدتالحامض النككم 

 .كاحد 

الحامض النككم في مجاؿ الكشؼ  إلىالمجكء  إلىبخصكص القضاء في الجزائر فقد اتجو مؤخرا  أما
 إثباتقضايا  إلى ،إضافةكاالغتصاب  كاإلرىابخصكصا في جرائـ القتؿ  إثباتكدليؿ  ،عف الجريمة

 ك تحديد ىكية المفقكديف ك الجثث . ،النسب

في كالية تبسة حيث  ،سنكات 5عمرىا  كشؼ تحميؿ الحامض النككم قاتؿ طفمة 2005ففي سنة 
ك مف خبلؿ المقارنة بيف بصمة الحامض النككم  ،صدميا بسيارتو ك ىرب كتركيا بيف الحياة كالمكت

ك مف خبلؿ عينة دـ بقيت في  ،ك عدة سيارات اشتبو في ارتكابيا لمحادث ،لمطفمة مف خبلؿ عينة دـ

                                                           
يكجد بالجزائر ثبلث مخابر جيكية لمشرطة العممية في كؿ مف الجزائر ، كىراف ، قسنطينة ، كقد تـ تدشيف مخبر  1
(ADN) كىذا  2006كلـ يتـ العمـ بو إال في بداية  28/07/2004يد الشرطة في في الجزائر العاصمة بمناسبة ع

األكؿ عمى المستكل العربي كالثاني افريقيا يضـ تقنييف في البيكلكجيا اختصاص تحميؿ الحمض النككم كيعمؿ مع 
ة الجزائرية بيف مخابر الشرطة العممية العالمية كالمخبر الجنائي لمبكليس الدكلي ، أنظر في ذلؾ جكزم صميحة الشرط

مجمة شيرية أمنية ثقافية تصدر عف المديرية العامة لؤلمف الكطني  التنظيمات كاإلنجازات كالتحديات ، مجمة الشرطة ، 
 .49، ص  2005الجزائر  119 عدد خاص ، 

ـ  2004يكنيك  26ق ،المكافؽ ؿ  1425جمادل األكلى عاـ  8،المؤرخ في  183-04المرسـك الرئاسي رقـ  2
كالمتضمف إحداث المعيد الكطني لؤلدلة الجنائية ك عمـ اإلجراـ لمدرؾ الكطني ،ك تحديد قانكنو األساسي الجريدة 

يكنيك سنة  27ق ،المكافؽ ؿ  1425كلى عاـ جمادل األ 9،المؤرخة في  41الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ.  2004
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بيف العينتيف بعد التحميؿ، كبالتالي اكتشفت ىكية  تـ اكتشاؼ التطابؽ ،كاقي الصدمات لسيارة الجاني
 .1الجاني

 مشركعية استعماؿ البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي :أكال

لكنيا في البداية كاجيت  ،تعد البصمة الكراثية مف التقنيات الحديثة في مجاؿ اإلثبات السيما الجنائي
يسبب استخداميا  إضافة إلى ما ،جدال فقييا بيف معارض كمؤيد ليا بسبب غياب النصكص الخاصة

 مدل شرعية األخذ بالبصمة الكراثية في التشريع الجزائرم؟ فما ،مف تيديد لمحياة الخاصة لؤلفراد

 اإلثباتحرية  مبدأانطبلقا مف  الجزائية: اإلجراءاتفي قانكف  اإلثباتشرعية البصمة الكراثية في -1
القاضي الجنائي  إليياحيث قد يستند  ،السائد في التشريع الجزائرم يجكز استعماؿ البصمة الكراثية

إنشاء مخبرم البصمة الكراثية  كقد تجسد ذلؾ مف خبلؿ ،كقرينة عند اقتناعو الشخصي باإلدانةلمحكـ 
كعمى مستكل المعيد  ،نائية كعمـ اإلجراـ التابع لمدرؾ الكطنيعمى مستكل المعيد الكطني لؤلدلة الج

 .الكطني لمبحث في عمـ التحقيؽ الجنائي التابع لممديرية العامة لؤلمف الكطني 

أما فيما يتعمؽ بحجية البصمة الكراثية فالرأم الغالب يعتبرىا قرينة تكفي لكحدىا لمحكـ باإلدانة متى 
 2اقتنع القاضي بيا .

 شرعية استعماؿ البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي في قانكف البصمة الكراثية :مدل -2

الجنائي نظمت التشريعات  اإلثباتالقانكنية التي تطرحيا استعماؿ البصمة الكراثية في  لئلشكاالتنظرا 
في القانكف  أحكاميافمقد نظـ  3كمنيا التشريع الجزائرم  ،صة الغربية البصمة في نصكص خاصةاكخ
القضائية  اإلجراءاتتحديد قكاعد استعماؿ البصمة الكراثية في  إلىكالذم ييدؼ مف خبللو  16-03

 المفقكديف كمجيكلي اليكية . األشخاصكالتعرؼ عمى 

 ضكابط قبكؿ البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي  :ثانيا 

                                                           
عدد  ،كاالجتماعية اإلنسانيةمجمة التكاصؿ في العمـك ،الجنائي  اإلثباتالحامض النككم ك دكره في ،راضية خميفة  1

 .130ص ، 2013جكاف ،جامعة باجي مختار عنابة ،كمية الحقكؽ  34
في اإلثبات الجنائي في التشريع الجزائرم ،مجمة تحكالت  المجمد  مشركعية استعماؿ البصمة الكراثية صالح شنيف، 2

 . 40ص 2020الثالث العدد الثاني كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة كرقمة ديسمبر، 
المتعمؽ باستعماؿ البصمة  2016يكنيك  19المكافؽ ؿ ق  1437رمضاف عاـ  14المؤرخ في   03-16قانكف رقـ  3

مؤرخة في  37العددلمجميكرية الجزائرية  الجريدة الرسمية  ،كالتعرؼ عمى األشخاص في اإلجراءات القضائية  الكراثية 
 ـ . 2016يكنيك سنة  22ق ،المكافؽ ؿ  1437رمضاف  17
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مرىكف باحتراـ ضابطيف أساسيف  ،إف االعتماد عمى البصمة الكراثية كدليؿ إثبات في المجاؿ الجنائي 
 كمشركعية الحصكؿ عمى العينة مف المتيـ .،ىما صحة نتائج تحميؿ البصمة الكراثية 

 صحة نتائج تحميؿ البصمة الكراثية:-1

في انفراد كؿ شخص بنمط كراثي مميز  ،اإلثباتتتجمى قطعية داللة تقنية البصمة الكراثية في مجاؿ 
قيمة البصمة  أفاثر حيكم يتركو عمى مسرح الجريمة ،كما  أمكبالتالي يمكف تحديد بصمة الجاني في 

التحقيؽ الحديثة يتكقؼ عمى صحة النتائج المترتبة عمى تحميميا  أدلةل أقك الكراثية باعتبارىا تشكؿ 
ية الكفاءة مجيزة بكسائؿ حديثة متطكرة ،كلضماف سبلمة العينات تتقدميا كجكد مختبرات كمعامؿ عال

بالمختبرات أف يككنكا مف أصحاب العامميف  باألشخاصمنيا ما يتعمؽ  ،تحاط بضمانات أفكجب 
ككذا كجب عمييـ تكثيؽ كؿ خطكة مف خطكات تحميؿ البصمة حتى ظيكر النتائج  ،الخبرة العالية

 1النيائية.

 عمى العينة مف المتيـ:مشركعية الحصكؿ -2

يجب أف تككف كسيمة الحصكؿ عميو  ،لكي يككف الدليؿ المستمد مف تحميؿ الحامض النككم مقبكال
أم أف تككف اإلجراءات المتبعة لمحصكؿ عميو مطابقة لئلجراءات المنصكص عمييا قانكنا  ،مشركعة

 .لجيات القضائية  قيمة لو أماـ افإذا كاف قد تحصؿ عميو بطريقة غير مشركعة أصبح ال

مى الرغـ مف أىمية البصمة الكراثية في تحديد الجاني ككشؼ ىكيتو في كثير مف القضايا الجنائية كع
لمتأكد مف إجراء ىذه االختبارات  ،إال أنو كلكي تصبح دليبل قاطعا يجب أف تحاط بضكابط كمقاييس

كتكحيد الطريقة التي يجرم بيا التحميؿ كالمكاد المستخدمة  ،ال يؤكليا الشؾ في نتائجيا،بطريقة سميمة 
 أقكل مف االختبارات التي يمكف االعتماد عمييا لمكصكؿ إلى النتيجة المؤكدة .في التحميؿ حتى يككف 

مف خبلؿ ما سبؽ يظير لنا جميا أىمية البصمة الكراثية في مجاؿ اإلثبات الجنائي التي جاء بيا 
كما تحتكيو األنسجة البشرية مف خرائط كراثية تـ تكظيفيا في خدمة القضاء  ،اتالتطكر في عمـ الجين
الشرعي دكرا ىاما بفحص ىذه األنسجة كالسكائؿ البيكلكجية في سبيؿ الكصكؿ إلى كيمعب فييا الطب 

 الحقيقة .

كشؼ عف فبعد أف تعرفنا عمى مختمؼ اآلثار المادية كالتي تساىـ فييا الخبرة الطبية الشرعية في ال
سكاء كانت بيكلكجية كمف أنسجة كأعضاء جسـ اإلنساف بالقياـ بالتحاليؿ المخبرية البلزمة  ،مرتكبييا

في نتائجيا أك كانت غير حيكية كالبصمات بطرؽ سميمة كباحتياطات كاجبة لتفادم الخطأ ، كالشؾ 
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بحثنا عف اآلثار لمتطمبات  الثاني مف ىذا القرف كاستكماالبمختمؼ أنكاعيا يبقى لنا التطرؽ في القسـ 
المادية األخرل المتخمفة بمسرح الجريمة ، كالتي يمكف لمطب الشرعي الكشؼ عف مرتكبييا كآثار 

 المبلبس كالمتخمفات المادية األخرل كفي القسـ الثالث أثار األدكات المستخدمة في الجريمة .

 المستخدمة في الجريمة ك األداكات المالبساألىمية الشرعية لفحص :  المطمب الثاني

كسارت ،أىمية المبلبس كدليؿ إثبات مادم استمدت منو خبرة الطب الشرعي أىـ مبادئيا الفنية  إف
. جريمة كاألداة المستخدمة كغيرىاعميو أسس الطب الشرعي الحديثة في فحص المبلبس لتحديد نكع ال

كالتعرؼ  ،عمييا بمسرح الجريمة ذات أىمية بالغة في كشؼ الفعؿ اإلجرامي كما تعد األدكات المعثكر
ليذا سنتطرؽ  ،عمى مرتكبو فيسعى الطبيب الشرعي لممحافظة عمى ىذه األدلة الستنباط الدليؿ منيا

إلى أىمية المبلبس مف الكجية الطبية الشرعية )الفرع األكؿ ( كدالالت األداكات المستخدمة في 
 )الفرع الثاني (.كر الخبرة الطبية الشرعية في استنباط الدليؿ منيا الجريمة ك د

 الفرع األكؿ :أىمية المالبس مف الكجية الطبية الشرعية

فيي  1أىمية كبيرة في العمؿ الطبي الشرعي كىي جزء متكامؿ مع الفحص الظاىرم لمجثة لممبلبس 
فأىمية فحص  ،كيمحؽ بيا كؿ النكاتج التي تمحؽ بجسده مف مؤثرات خارجية ،الشاىد المبلـز لمشخص

 .2المبلبس بالنسبة إلى الطبيب الشرعي كجيات التحقيؽ تكاد تككف مساكية لمعاينة الجثة نفسيا 

فقد يترؾ الجاني في مسرح الجريمة أحيانا بعض أك جزء مف مبلبسو التي كاف يرتدييا كقت ارتكابو 
لمنعو مف الصراخ ، كيقتضي األمر إثبات  مويتـ العثكر عمييا في قبضة القتيؿ أك في ف كقد ،لمجريمة

 .3مصدرىا الذم جاءت منو أك األصؿ الذم انفصمت عنو 

يثبت  ،كلعؿ ما جاء في الشريعة اإلسبلمية عف أىمية المبلبس في قصة سيدنا يكسؼ عميو السبلـ
 .4إثبات مادم في إثبات الحؽ أك نفيو  لتحديد دليؿ أىمية المبلبس في كثير مف المكاقؼ كالقضايا

 فحص المالبس أكال :

كبعدىا ييتـ بتحريز ىذه المبلبس  ،لمبلبس مف قبؿ المحقؽ الجنائي كالطب الشرعيايتـ فحص 
رساليا إلى المعمؿ الجنائي إلعادة فحصيا باألجيزة  كتحميؿ ما بيا مف أثار كالزجاج كالدماء ،كا 

كيككف فحص ىذه المبلبس كمتعمقاتيا بالعيف المجردة أك باستعماؿ عدسات مكبرة ،  ،كالشعر أك غيرىا
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كفيما يتعمؽ بالمبلبس مف حيث المعاينة كما ، 1أما فحص اآلثار فيتـ بالتحميؿ الكيميائي كالبيكلكجي 
ألىميتيا مف الناحية الفنية كالطبية  إتباعيايرتبط بيا مف أمكر فنية فيناؾ بعض القكاعد الكاجب 

 الشرعية كىي :

الطبيب الشرعي أك  يجب عدـ لمس الجثة كمبلبسيا أك المجكء إلى تفتيشيا مف قبؿ حضكر -
ذا لـ يكف حضكره مقررا فبل تمس إال بعد تصكرييا مف المصكر الجنائي في مكاف  ،الخبير المختص كا 

 كجكدىا.
حاالت الجريمة يجب تأكيد نزع المبلبس عف الجثة بطريقة صحيحة كسميمة خصكصا في  -

كعمى الطبيب الشرعي اإلشراؼ عمى ذلؾ خصكصا أف بعض العامميف في  ،كالحاالت المشبكىة
 أك التحقيقية .المشرحة قد ال يقدركف أىمية المبلبس مف الناحية الفنية 

بس بجكار الجثة بعد االنتياء مف معاينتيا بؿ يجب يجب عمى الطبيب الشرعي عدـ ترؾ المبل -
 عميو تحريزىا كفؽ األصكؿ الفنية كالعممية .

في حاالت كثيرة قد تنقؿ الجثة في تكقيت متأخر مف الميؿ أك في غير أكقات كجكد األطباء  -
خمع مبلبس الجثة قبؿ إيداعيا في ثبلجة المشرحة لبعض العامميف غير الفنييف فييا كيترؾ  ،الشرعييف

 2.فيجب أف يتكلى ضابط مسرح الجريمة اإلشراؼ عمى ذلؾ 

فالمبلبس كأثارىا التي تعمؽ بيا أك تتخمؼ عنيا قد تأتي بأدلة ذات أىمية كبيرة في التحقيؽ يستدؿ بيا 
تو بالجريمة كبالتالي إثبات إدانتو ، فكجكد الدماء أك الشعر عمى كتحديد عبلق ،في التعرؼ عمى الجاني

المبلبس في أحد أطراؼ الجريمة يتطمب فحصيا كمقارنتيا بالحامض النككم أك كجكد قطعة مف ىذه 
 أك جزء منيا كاأللياؼ أك األزرار أك غيرىا مف المتخمفات. ،المبلبس

 األىمية الفنية الجنائية لفحص المالبس ثانيا :

كما أف ليا مدلكالت كثيرة يمكف  ،تعد المبلبس مف أىـ العناصر التي يعتمد عمييا في معرفة الجاني
استنباطيا مف الشكؿ العاـ لممبلبس أك مف خبلؿ الفحص الفني ألثارىا التي تتخمؼ عنيا كبياف ذلؾ 

 فيما يأتي :

 

كحجـ الجسـ  ،التقريبي مف خبلؿ الشكؿ العاـ لممبلبس يمكف تمييز الجنس كمعرفة العمر - أ
كتسييؿ ككذلؾ يساعد عمى حصر دائرة االشتباه  ،كتمييز المينة أحيانا ،كالطكؿ كالحالة المادية

 1.االىتداء إلى مرتكب الجريمة 
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كما يكجد عمى المبلبس مف أثار العنؼ كالمقاكمة  ،التعرؼ عمى نكع الجريمة كظركؼ ارتكابيا - ب
مثبل العثكر عمى أثار تمزؽ تدؿ عمى طبيعة الفعؿ الجنائي  2 ،يساعد عمى معرفة الكفاة كطبيعتيا

 .3كقد يعثر عمى بقع منكية بالمبلبس فتدؿ عمى كقكع اعتداء جنسي ،كالعنؼ مثبل 

فمثبل  ،قد تعطي داللة عمى الكقت الذم حدثت فيو الكفاة كالظركؼ المناخية السابقة لحدكثيا -ج
كجكد الجثة كعمييا مبلبس النـك يعطي مؤشرا عمى أف الجريمة ارتكبت أثناء الميؿ ، كما أف كجكد جثة 

 4 .شتكية يعطي داللة عمى أف كقت ارتكاب الجريمة كاف في فصؿ الشتاء، مدفكنة كعمييا مبلبس

 كىذا مف خبلؿ االفتراضات التالية  ،قد تساعد معرفة نكع األداة أك السبلح المستخدـ في الجريمة  -د

التفرقة بيف فتحة الدخكؿ كالخركج : فمثبل كجكد فتحات عمى شكؿ ثقكب دائرية الشكؿ في  -1
 5يشير إلى أف السبلح المستخدـ قد يككف سبلحا ناريا  ،المبلبس

التعرؼ عمى نكع السبلح النارم " سبلح أممس أـ ذات سدكد كخدكد " فكجكد عدة فتحات  -2
 يدؿ عمى أف السبلح أممس . ،مرش بالمبلبسدخكؿ ل

مثؿ االسكداد ،تحديد مسافة اإلطبلؽ كاتجاىو : كذلؾ عف طريؽ عبلمات قرب اإلطبلؽ  -3
 كاالحتراؽ كمدل انتشار الرشؽ في حالة بنادؽ الصيد .

كما يمكف تحديد اتجاه اإلطبلؽ لمعرفة مكضع الجاني مف المجني عميو ، فإذا كانت دائرية كاف 
ف كانت ىبللية كاف اإلطبلؽ مائبل.اإلطبل  ؽ عمكديا كا 

كذلؾ مف خبلؿ فحص التمزقات ، صنةالتعرؼ عمى نكع كحاالت اإلصابة بآلة حادة أك را -4
فمثبل كجكد تقطعات حادة منتظمة الشكؿ بالمبلبس  ،المسببة في ذلؾ اآللةالمكجكدة بالمبلبس كمعرفة 

 .6دليؿ عمى أف اآللة حادة أما كجكد تمزقات غير منتظمة فاألداة راصنة ،المقابمة لئلصابة بالجمد
تساعد التمكثات المكجكدة عمى المبلبس عمى إعطاء فكرة عمى نكع الجريمة المرتكبة ،  -5

فالتمكثات الدمكية مثبل يدؿ شكميا كاتجاىيا كاتساعيا كمكانيا عمى حالة المصاب أثناء إصابتو كىؿ 
فانتشار التمكثات الدمكية مف أعمى إلى أسفؿ يشير إلى بقاء المجني عميو  ،أك جالساكاف كاقفا أك نائما 

يشير إلى حدكث  ،كز التمكثات الدمكية حكؿ مكضع اإلصابة بغزارةتكاقفا أك جالسا بعد إصابتو، كتر 
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ككجكد تمكثات دمكية كثيرة عمى المبلبس قد  1مستمقيا عمى ظيره أك بطنو اإلصابة كالمجني عميو 
 2.يشير إلى إصابة بميغة في جسـ المجني عميو 

كفي حالة عدـ احتكاء المبلبس عمى تمزقات أك تمكثات أك عبلمات قرب اإلطبلؽ في االصابات 
 3 .النارية فيجب اإلشارة إلى ذلؾ

كما يبلحظ في ىذا الشأف حكؿ أىمية فحص المبلبس كلما لو مف أثر عمى اتجاه مسرل الجريمة نحك 
كىذا راجع إما إلى جيمو لمطرؽ  ،أنيا تحاط باإلىماؿ كالتقصير سكاء مف جانب المحقؽ مرتكبيا إال

أك القصكر مف  ،العممية في بحث كتحقيؽ األثر لمكقكؼ عمى حقيقتو كمدل عبلقتو بالميتـ كالجريمة
 مؿ كالمخابر الجنائية .اجانب الخبراء ككذا كسائميـ في المع

في استنباط  الشرعية األدكات المستخدمة في الجريمة كدكر الخبرة الطبية دالالت : الفرع الثاني
 الدليؿ منيا

إف اآلثار االنطباعية في الحكادث اإلجرامية ال ينفرد بيا اإلنساف ، بؿ تشترؾ فييا اآلالت كاألدكات 
مرتكبييا  فكثيرا ما يتـ كشؼ غمكض الجرائـ كبالتالي التعرؼ عمى ،التي تستعمؿ في ارتكاب الجريمة

ثبات إدانتيـ مف خبلؿ األدكات المستخدمة فييا فالجاني قد يقدـ عمى ارتكاب  ،كالقبض عمييـ كا 
جريمتو مستخدما أدكات إما أف يستعمميا كسبلح مثؿ األسمحة النارية كغيرىا مف األدكات الحادة 

قتحاـ كدخكؿ مسرح أك قد تككف ككسيمة ال،كالقاطعة ، التي تترؾ أثار انطباعية في مسرح الجريمة 
كاستخداـ آالت القص كالكسر كما قد يستعمؿ الجاني أداة تسيؿ لو ارتكاب  ،الجريمة بالقكة كالكسر

الجريمة كالمركبة التي يستعاف بيا لتسييؿ الفرار مف مكاف الجريمة أك نقؿ الجثة مف مكاف ألخر ، 
كثيرا  فيي الجريمة كما أف ليا مدلكالتكؿ ىذه األدكات كالكسائؿ مف شأنيا أف تترؾ أثارا أماـ مسرح 

عبلكة عمى إمكانية تحديد السبلح  ،مميزة لوالجاني أك مينتو أك بعض سماتو ال ما تشير إلى شخصية
 .المستخدمة في الجريمة  اآللةأك 

كأماـ تعدد كتنكع ىذه األدكات سنحاكؿ أف نتبع االتجاه الشائع لدل أغمب الباحثيف في تقسيـ أثار 
 كأثار اآلالت المستخدمة في الجريمة .،األدكات المستخدمة في الجريمة إلى أسمحة نارية 

 أثار األسمحة الناريةأكال :

المتكلد عمى احتراؽ  ،قكة الغاز يعرؼ السبلح النارم بأنو آلة معدة لرمي مقذكؼ معدني بكاسطة
ليا مكاصفات خاصة كليا القدرة عمى إخراج أجساـ صمبة )  آلةكما عرفو آخركف بأنو  ،الباركد
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ليا خاصية الدفع كىذه األجساـ  ،مقذكفات ( نتيجة ضغط الغاز الناتج في احتراؽ مادة كيميائية
 1 .الصمبة ليا سرعة عالية

العمـ كالفف الذم يدرس كامؿ األسمحة النارية كمدل ›› كالمقذكفات بأنوكيمكف تعريؼ عمـ األسمحة 
 .2‹‹اتجاه المقذكؼ الذم ترميو كالتأثير أك المفعكؿ الذم تحدثو 

كبعدىا كمسارىا كذلؾ  ،كأىـ ما يعمؿ بو في مسرح الجريمة ىك فحص األسمحة كتقييـ أثار المقذكفات
مما يساعد الباحث الجنائي في الكشؼ عف الجرائـ كاألسمحة كشخصية المجـر  ،البحث في الذخيرة

 ة.كاألدل

حيث عرفت ،منو كالمتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة  03في المادة  06-97كقد أشار األمر 
 .3(3-2-1) األصناؼالعتاد الحربي بأنو كؿ سبلح يمكنو قذؼ الذخيرة المصنفة عتادا حريبا حسب 

را ما يمجأ ينظرا ألىمية أثار األسمحة المستخدمة يعد مف أىـ مكاضيع التحقيقات الجنائية ألنو كثك 
كجرائـ القتؿ مثبل أك االنتحار أك االعتداء ، فعادة ما يتخمؼ  ،الجاني إلى استخداميا الرتكاب جريمتو

 عف ىذه األسمحة أثارا تظير عمى السبلح المستخدـ أك عمى المجني عميو .

أك مف المكاف الذم كجدت فيو ،  ،ا تحمؿ ىذه األسمحة أثارا مف الضحية أك مف مرتكب الجريمةكم
 .فيذه األشياء تساعد في تحديد العبلقة بيف مرتكب الجريمة كالسبلح الذم عثر عميو 

، قد يعثر عمى السبلح المستخدـ في ارتكاب الجريمة في محؿ الحادث  : أثر السالح المستخدـ-1
كيتخمؼ عنو أثار مادية يعكد مصدرىا لمجاني ، كالتي تظير بكضكح في األماكف الممساء الناعمة 
كلبلستفادة مف أثار البصمات عمى السبلح ينبغي التعامؿ معو بحرص كعناية مف أجؿ تجنب إتبلؼ 

مساؾ السبلح بأصبعيف مف الزاكي ،بواآلثار العالقة  أك مف الجزء  ،ةلذلؾ فعمى الخبير ارتداء قفازات كا 
مؼ أثارا ىامة خالذم ال يتأثر ، كمف الخطأ رفع السبلح بكاسطة عكد خشبي ألنو مف شأف ذلؾ أف ي

                                                           
 .862منصور عمر المعاٌطة ، المرجع السابق ، ص  1
 .888جالل الجابري ، المرجع السابق ، ص  2
م  ،المتعلق بالعتاد الحربً واألسلحة  8442ٌناٌر  78ه الموافق ل  8982رمضان  87المؤرخ فً  16- 42األمر  3

ذي  4مؤرخ فً  46-41تنفٌذي رقم م ،المتمم والمعدل بالمرسوم ال 8842، 91و الذخٌرة الجرٌدة الرسمٌة العدد 

الصنف األول : األسلحة النارٌة : 16-42م ٌحدد كٌفٌات تطبٌق األمر  8441مارس  81ه ،الموافق ل  8981القعدة 

 وذخٌرتها وكل األسلحة المعدة لذلك والموجهة للحرب البرٌة أو الجوٌة أو البحرٌة .
لحة النارٌة فً القتال من الصنف األول وبعض العتاد وتجهٌزات الصنف الثانً : العتاد الموجه لحمل واستعمال األس

الصنف الثالث : مواد الحماٌة من غازات القتال واإلشعاعات الصادرة عن األسلحة والذخٌرة من الصنف المالحة، 
 األول .
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 إرساؿتكجد بداخميا كيعرقؿ الفحص المخبرم ليا ، كعميو يجب أف تغمؽ فكىة الماسكرة بقطف عند 
 1 .السبلح إلى المختبر

، كما تظير عميو  يرىاالمختمفة كينبغي أيضا تصك األصابع المكجكدة عمى أجزائو كما ترفع بصمات 
 .أثار عالقة كالدـ كالشعر كالتراب كاأللياؼ 

فينا عمى الخبير تكخي الحذر في ذلؾ ، ألف ذلؾ قد يفيد في تحديد شخصية الجاني كربطو بالجريمة 
كما أنو مف اآلثار التي تظير عمى السبلح المستخدـ كرائحة الباركد في الماسكرة كالذم يدؿ عمى كقت 

 .2استخداـ السبلح 

 : أثر الظرؼ الفارغ – 2

شائع االستعماؿ كيطمؽ عمى األسطكانة التي تحتكم عمى الظرؼ الفارغ ىك المصطمح العممي ال
 أك الطمقة الفارغة . 3الباركد كىناؾ مف يسميو ظرؼ الطمقة 

 . مف النحاس 4فيك الغبلؼ الخارجي لمطمقة كيصنع عادة في األسمحة المحمزنة

كعادة ما ،كتظير عمى الظرؼ الفارغ أثار ميمة تفيد في تحديد السبلح الذم انطمؽ منو ىذا الظرؼ 
كلمعثكر عمى  ،يعثر عمى الظرؼ الفارغ في مسرح الجريمة بالقرب مف السبلح أك بجكار المجني عميو

الظرؼ الفارغ ينبغي إجراء مسح شامؿ لمسرح الجريمة في دائرة ال يقؿ قطرىا عف عشرة أمتار 
كقد يصطدـ  ،رفاألسمحة النارية كخاصة المسدسات ليا قكة قذؼ لمظرؼ الفارغ تصؿ إلى خمسة أمتا

بجسـ صمب فيحكؿ اتجاىو كيصؿ إلى مسافة أبعد ، كعند العثكر عميو يجب تصكيره في مكانو قبؿ 
لمعرفة ما إذا كانت ككذلؾ ينبغي مراعاة فحص الظرؼ الفارغ  ،رفعو كقياس المسافة بينو كبيف الجثة

أثر عد اإلطبلؽ كمف أىـ اآلثار التي تظير عمى الظرؼ مف السبلح ب ،عميو بصمات مف عدميا
كيتككف ىذا األثر بعد البدء بعممية إطبلؽ  ،اإلطبلؽ عمى الكبسكلة كالذم يختمؼ مف سبلح ألخر

، ككذلؾ يظير أثر القذاؼ كىك الجزء المسؤكؿ عف طرد الظرؼ الفارغ النار إثر الضغط عمى الزناد 

                                                           
 .158قدرم عبد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .207أحمد أبك الركس ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .152قدرم عبد الفتاح الشياكم ، المرجع السابؽ ، ص  3
يقصد باألسمحة المحمزنة كجكد السدكد كالخدكد في تجكيؼ سبطانة السبلح كىي عبارة عف بركزات كتجاكيؼ ذات  4

نة كأسمحة طكيمة السبطانة ، أنظر في ذلؾ انحراؼ معيف تكجد داخؿ سبطانة السبلح كتقسـ إلى أسمحة قصيرة السبطا
 .111، ك إبراىيـ صادؽ الجندم ص  167منصكر عمر معايطة ص 
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مف سبلح ألخر ، كبيذه األثار يستطيع الخبير مف خبلؿ فحصيا كيختمؼ مكقعو  ،إلى خارج السبلح
 .1أف يحدد السبلح المستعمؿ في الجريمة 

كمعرفة االتجاه الذم أطمؽ ،كيدؿ الظرؼ الفارغ عمى مكاف ارتكاب الجريمة كنكع السبلح المستخدـ 
في الجريمة  ستفادة مف فحصو في تحديد السبلح المستعمؿاال، كما يمكف  2منو العيار النارم 

 كبالتالي إمكانية الربط بينو كبيف المتيـ .3

 : األثار التي تظير عمى المقذكؼ النارم -3

كيتككف عادة مف قمب رصاصي مغمؼ بطبقة معدنية  ،كىك ما يسمى بالرصاصة في األسمحة المحمزنة
 .4مف النحاس أك النيكؿ 

كيمكف الحصكؿ عميو  ،في مكاف الجريمة كيستقر المقذكؼ عادة في جسـ المجني عميو كقد يعثر عميو
حيث يتـ فحصو مف قبؿ خبير فحص األسمحة النارية لبياف ببتشريح الجثة بكاسطة الطبيب الشرعي 

 .5كمقارنة ما عميو مف أثار

أثار الخطكط الحمزكنية لمسبلح كىي حمزكنات مكجكدة  ،كأىـ اآلثار التي تظير عمى المقذكؼ النارم
كتتميز  ،كالتي تشكؿ بسبب احتكاؾ الحمزكنات بالمقذكؼ عند اإلطبلؽ فالمحمز  داخؿ ماسكرة السبلح

كباختبلؼ ىذه المميزات تختمؼ اآلثار التي  ،ىذه الحمزكنات مف حيث عددىا كاتجاىيا كزاكية ميميا
كيفيد العثكر عمى المقذكؼ في معرفة المكاف الذم  ،تكجد عمى المقذكؼ النارم مف سبلح ألخر

 6.كمعرفة نكع السبلح المستخدـ ،الجريمة كاالتجاه الذم أطمؽ منو ارتكبت فيو 

 :عميو أثار السالح النارم عمى المجني-4

                                                           
 .118شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .209أحمد أبك الركس ، المرجع السابؽ ، ص  2
مف القضايا التي تبيف مدل أىمية الظرؼ الفارغ في معرفة االتجاه الذم أطمؽ منو ، الحادثة التي حصمت في مصر   3

حيث تمقت الشرطة ببلغا مف الزكج بأف زكجتو انتحرت بإطبلؽ النار عمى نفسيا مف مسدسو ، كذكر أف الحادث كقع 
ارغ في ردىة المسكف ، بؿ عثر عميو عمى أحد رفكؼ في ردىة المنزؿ ، كلكف الضابط المحقؽ لـ يجد أم ظرؼ ف

األطباؽ في المطبخ ، كتبيف أنو مف المستحيؿ لظرؼ أطمؽ في الردىة أف ينفذ مف الباب المفتكح إلى المطبخ ، 
كبالتالي اتضح أف ببلغ الزكج كاذب ،ذكر في مؤلؼ قدرم عبد الفتاح الشياكم ، أدلة مسرح الجريمة ، المرجع السابؽ 

 .152ص 
 .169منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  4
 .130إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  5
 .121شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  6
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يترؾ العيار النارم أثاره عمى المجني عميو ، بعضو عمى مبلبسو كبعضو يصيب جسمو ، كالمرجع  
كمعرفة ما إذا كاف ىذا العيار ىك سبب الكفاة  ،في فحص أثار العيار النارم داخؿ جسـ المجني عميو

مف عدمو ىك الطبيب الشرعي ، غير أف ذلؾ ال يمنع مف إلماـ المحقؽ ببعض المعمكمات اليامة 
، حيث يمكننا تحديد  1كمعرفة فتحتي الدخكؿ كالخركج ككذلؾ كمية كمكاف أثار تكاجد الباركد كدخانو 

 ح .مسافة كاتجاه اإلطبلؽ كتحديد نكع السبل

كمف المعركؼ أف فتحة الدخكؿ لممقذكؼ تككف دائما أصغر مف فتحة خركجيا ، إال في حالة كاحدة 
كذلؾ عندما يككف اإلطبلؽ قريبا جدا مف الجسـ ، أك تككف فكىة ماصكرة السبلح مبلصقة لمجسـ عند 

ف تمييز فتحة نجمة كأكبر مف فتحة الدخكؿ ، كما يمكالدخكؿ عمى شكؿ اإلطبلؽ، فعندئذ تككف فتحة 
كعادة ما يشاىد في فتحة  ،الدخكؿ بكجكد الباركد كأثار دخانو عمى فتحة الدخكؿ بيف المبلبس كالجمد

 2يككف المجني عميو مرتديا مبلبسو كقت اإلصابة الدخكؿ اتجاه خيكط القماش داخؿ الجرح عندما 

لدخكؿ أك الخركج كىذا ما كتختمؼ صفات الجركح النارية في األسمحة المحمزنة بالنظر إلى فتحة ا
 سنبينو فيما يمي : 

: يتميز جرح الدخكؿ بكجكد صفات ثابتة تشاىد في جميع الحاالت كصفات  صفات جرح الدخكؿ-أ
تشاىد في بعض الحاالت فقط كليذه الصفات أىمية في التحقيؽ القضائي كأىـ ىذه غير ثابتة 

 الصفات مايمي : 

: يتميز جرح الدخكؿ عادة بكجكد فقداف في الجمد كاألنسجة  الفقد النسيجي في مكاف اإلصابة-1
كالمسافة  ،عمى شكؿ فكىة تختمؼ مف حيث الشكؿ كاالتساع حسب نكع العيار النارم ،الكاقع تحتو

كىذه العبلمة تكاد تككف قاصرة عمى جرح الدخكؿ النارم دكف اإلصابات  ،التي تـ اإلطبلؽ منيا
إلى سرعة المقذكؼ أثناء دخكلو الجمد ، مما يسبب تمزؽ في جزء األخرل كيرجع السبب في حدكثيا 

 مف الجمد.

كقد سميت بذلؾ ألنيا تشبو الطكؽ  ،ة تحيط بفكىة الدخكؿجح: كىك عبارة عف س يحجالطكؽ الس-2
ثـ يثقب الجمد حيث يدفع  ،كيتشكؿ عندما يحتؾ المقذكؼ بأطراؼ مكاف الدخكؿ كيدفعيا إلى الداخؿ

فتنخفض األدمة بسبب مركنتيا ثـ  ،المقذكؼ عند اصطدامو بالجسـ عناصر الجمد كالبشرة إلى الداخؿ

                                                           
% مف  15% مف نترات البكتاسيـك ، ك 75في القرف الثالث لمميبلد في الصيف اكتشفت مادة الباركد ، كتتشكؿ مف  1

% مف الكبريت ، استعمميا الصينيكف في األلعاب النارية كالطقكس الدينية كفي القرف الثاني ميبلدم  10ـ ، كبكدرة الفح
استعممت مادة الباركد في األسمحة نتيجة غزك المغكؿ مممكة الصيف ، كفي القرف الخامس عشر تـ اختراع أكؿ بندقية 

 .30-19، المرجع السابؽ ، ص  حربية محمزنة الفجكة ، لممزيد أنظر في ذلؾ حسيف شحركر
 .121شرؼ محمد عمي الدخاف ، المرجع السابؽ ، ص  2
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كيؤدم اختبلؼ مكاف التمزؽ في كؿ مف البشرة كاألدمة إلى حدكث  ،تتمزؽ عند قاعدة االنخفاض
 1.يحجالطكؽ الس

كعندما تككف حديثة ،ي في معظـ جركح الدخكؿ بغض النظر عف مسافة اإلطبلؽ حجيكجد الطكؽ الس
 .ي لكف المحـ الرطب كعندما تجؼ تأخذ لكنا بركنزياحجيأخذ الطكؽ الس

لذلؾ غالبا ما يككف ،: تتجو األنسجة الممزقة باتجاه سير المقذكؼ النارم  اتجاه قطع األنسجة -3
اتجاه الداخؿ ، كيككف انقبلب الحكاؼ أيضا إلى الداخؿ ، فيما في فتحة الدخكؿ باتجاه قطع األنسجة 

عدا بعض الحاالت التي يككف انقبلب الحكاؼ في مكاف الدخكؿ إلى الخارج مشابيا النقبلب الحكاؼ 
 في مكاف الخركج كىذه الحاالت ىي : 

الناتجة عف حيث تسمح ىذه المسافة بدخكؿ الغازات :  في حالة اإلطالؽ المالمس كالقريب جدا-
مف خبلؿ جرح الدخكؿ كبعد دخكليا تمقى ىذه الغازات مقاكمة مع  ،احتراؽ الباركد مع المقذكؼ

ألف ليس باستطاعتيا شؽ األنسجة كتشاىد ىذه الحاالت عادة في ،األنسجة حالة عبكرىا ثقب الدخكؿ 
 إصابات الرأس عندما تككف مسافة اإلطبلؽ قريبة جدا.

فإف ىذه الشحكـ المضغكطة تحت الجمد أصبل  ،عندما تقع اإلصابة في منطقة شحمية في الجسـ -
مما يؤدم إلى خركج ىذه األجزاء مف الشحكـ إلى الخارج مف  ،تجد ليا مخرجا مف خبلؿ ثقب الدخكؿ

 خبلؿ ثقب الدخكؿ كانقبلبيا إلى الخارج .

كخركجيا مف ،لى تشكؿ غازات التعفف في الجثة في حاالت التعفف ك المتقدـ في الجثة مما يؤدم إ-
 .خبلؿ الفتحات المكجكدة في الجسـ إلى خركج األنسجة كانقبلبيا إلى الخارج 

: كىي عبارة عف تمكف رمادم أك قريب مف األسكد يظير في  طكؽ المسح ) المسحة الرصاصية ( -
كينتج غالبا مف مسح المقذكؼ كما يككف عالقا بو ، كيتـ مسحيا  ،مكاف دخكؿ المقذكؼ النارم

لحظة دخكؿ المقذكؼ النارم ، كتشاىد المسحة الرصاصية عادة عمى أكؿ سطح بالمبلبس أك الجمد 
أك عمى الجمد في حالة ككنو غير مغطى  ،عمى المبلبسيخترؽ المقذكؼ النارم فإما أف تظير 

مكف مشاىدة ىذا األثر بكاسطة التصكير باألشعة تحت الحمراء بالمبلبس في منطقة اإلصابة ، كي
 .2كعمى الطبيب الفاحص أف يسعى لمتثبت مف كجكد ىذا الطكؽ بكاسطة العدسة المكبرة 

: تككف عادة فتحة الدخكؿ أصغر كأكثر انتظاما مف فتحة الخركج  اع الجرح ) قطر الجرح (تسا -
كجكد جرح يكاد يككف مساكيا في اتساعو لقطر المقذكؼ النارم ،كما يميز فتحة الدخكؿ عادة 

                                                           
 .172منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  1
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كبخاصة إذا كاف اإلطبلؽ عمكديا عمى الجمد ، كفي العظـ يككف اتساع جرح الدخكؿ مساكيا لقطر 
المقذكؼ النارم كيتميز بشكؿ دائرم ، لذلؾ تككف فتحة الدخكؿ بصكرة عامة أصغر كأكثر انتظاما مف 

االت التالية فقد تككف فتحة الدخكؿ غير منتظمة كقطرىا أكثر اتساعا مف فتحة الخركج باستثناء الح
 قطر المقذكؼ أك قطر فتحة الخركج كىي : 

حيث تسبب الغازات  ،إذا كانت منطقة اإلصابة ضمف تأثير الغازات المنبعثة عف اشتعاؿ الباركد-
 تكسع فتحة الدخكؿ كما في حالة اإلطبلؽ القريب .

فقد يحدث  ،في مكاف عظمي كتسبب المقذكؼ في تيشـ العظاـ كتبعثر شظاياىاإذا كقعت اإلصابة -
 يا أكبر مف قطر المقذكؼ النارم أك قطر فتحة الخركج .ذلؾ تمزقات في فتحة الدخكؿ يجعؿ اتساع

فإنو يدخؿ الجمد خبلؿ جرح بيضكم طكؿ محكره الطكلي  ،في حالة دخكؿ المقذكؼ النارم بميؿ -
 سار المقذكؼ يككف متسعا .الكاقع في اتجاىو م

لكف كجكد ىذه  ،داللة قاطعة عمى جية الدخكؿكجكد عبلمات أثار احتراؽ الباركد فيي تدؿ -
العبلمات يرتبط غالبا بمسافة اإلطبلؽ فيي تكجد عادة في فتحة الدخكؿ أك حكليا في حاالت اإلطبلؽ 

 المبلمس كاإلطبلؽ القريب ، كتشمؿ العبلمات الدالة عمى كجكد أثار احتراؽ الباركد األتي : 
حيث  ،أمبلح الباركدكجكد اإلحتراؽ : كىك غالبا ما ينتج عف تأثير الميب الناتج عف احتراؽ  - أ

كما ىك الحاؿ في  ،قابؿ لبلشتعاؿ فيحدث حرقا في سطحوأف الميب ضمف مداه يؤثر في أم نسيج 
المبلبس كالشعر كالجمد ، كيظير تأثير الميب في الجمد عمى ىيئة حرؽ ، أما في الشعر فيظير عمى 

 شكؿ احتراؽ في الشعر .
بكنية الناتجة عف احتراؽ ذرات االسكداد الباركدم : يحدث نتيجة ترسب الدخاف كالذرات الكر  - ب

كرمادية المكف في حالة  ،كيككف أكثر كضكحا في حالة استخداـ الباركد األسكد الدخاني ،ممح الباركد
 .1استخداـ الباركد الدخاني

حيط بجرح م: كىك عبارة عف انغراز ذرات الباركد غير المحترقة بالجمد ال 2النمش الباركدم  -ج
حجـ النمش الباركدم دليبل يشير إلى المسافة بيف مطمؽ النار كالمصاب الدخكؿ، كيمكف أف يككف 

 كاالتجاه الذم قدمت منو الطمقة النارية .
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يتشكه : غالبا ما يميز جرح الخركج ىك اتساع قطره ، ألف المقذكؼ  صفات جرح الخركج-ب
باصطدامو باألنسجة كخاصة العظاـ ، كقد يسكؽ أمامو شظايا عظمية تساعد عمى تكسيع جرح 

 الخركج كمف صفاتو : 

غالبا ما يككف في مكاف الخركج تمزؽ في األنسجة  :كجكد تمزؽ األنسجة في مكاف الخركج  - أ
كيرجع سبب ذلؾ إلى فقد المقذكؼ قدرا كبيرا مف  ،فقدا في جكىر األنسجةفي مكاف اإلصابة كليس 

 سرعتو كقكة اندفاعو قبؿ خركجو .
 عدـ كجكد أم أثر مف أثار احتراؽ الباركد حكؿ جرح الخركج :  - ب

الباركد في جميع حاالت اإلطبلؽ فبل  حتراؽا عادة يغيب عف جرح الخركج كجكد أم أثر مف أثار
 ي كطكؽ المسح .حجضافة إلى غياب الطكؽ السإ ،يكجد اسكداد أك احتراؽ أك نمش باركدم

ىذا كتكمف أىمية التفرقة  بيف جرح الدخكؿ كجرح الخركج في مساعدة جيات التحقيؽ عمى تحرير 
كمعرفة الشكؿ الطبي الشرعي لمجرح إف كاف قتبل أك انتحارا ، فإذا كجدنا جثة شخص  ،اتجاه اإلطبلؽ

كاألخر في الصدر مف الخمؼ كتبيف أف الجرح  ،األماـبيا جرحاف نارياف أحدىما يقع في الصدر مف 
أصبح ذلؾ يفيد بأف سبب االعتداء اعتداء جنائي ، أما إذا قررنا  ،الذم في الخمؼ ىك جرح الدخكؿ

 أف الجرح األساسي ىك جرح الدخكؿ أصبح كبل األخريف يمكف فقد تككف اإلصابة انتحارية أك

 1.جنائية  

 :في تحديد مسافة اإلطالؽالخبرة الطبية الشرعية دكر -5

طانة السبلح المستخدـ كمنطقة بسمسافة اإلطبلؽ في األسمحة المحمزنة يقصد بيا البعد بيف فكىة 
اليدؼ ، كىي مف اختصاص خبير السبلح ، كيجب عند تحديد مساقة اإلطبلؽ بصكرة دقيقة معرفة 

كيتـ تحديد مسافة اإلطبلؽ مف خبلؿ اإلطبلؽ التجريبي السبلح المستخدـ كنكع العتاد المستعمؿ ، 
كمف ثـ مقارنة ىذا اإلطبلؽ التجريبي بتمؾ اآلثار المشاىدة عمى مبلبس أك جسـ المجني عميو ، كلكف 
في ظؿ غياب السبلح المستخدـ يمجأ عادة كغالبا إلى الطب الشرعي مف أجؿ إعطاء تصكر عف 

اتضاحيا أك كجكدىا  ك ،ي في ذلؾ عمى عبلمات احتراؽ الباركدمسافة اإلطبلؽ كيعتمد الطبيب الشرع
 حكؿ جرح الدخكؿ باإلضافة إلى شكؿ جرح الدخكؿ .

كعندما تتجاكز مسافة اإلطبلؽ مدل اتضاح ىذه العبلمات فإف تجديد مسافة اإلطبلؽ في األسمحة 
 المحمزنة يصبح أمرا متعذرا .

                                                           
 .180السابؽ ، ص منصكر محمد المعايطة ، المرجع  1



 ....................................الخبرة الطبٌة الشرعٌة و الدلٌل المادي.................الباب األول:

~ 129 ~ 
 

اإلطبلؽ في المجاؿ الطبي الشرعي مف حيث مسافة عمى ما تقدـ مف أسس فنية يمكف تقييـ  كبناء
 اإلطبلؽ عمى النحك التالي : 

اإلطبلؽ المبلمس : مف عبلماتو فتحة دخكؿ دائرية لدخكؿ الحشكات كعبكة الرش كميا في  - أ
كتككف ممزقة الحكاؼ بسبب التأثير االنفجارم لمغازات كتشاىد الحشكات داخؿ الجركح  ،حالة تجمع

كيمكف التعرؼ عمى ىذه العبلمات عادة بالعيف المجردة  ،1كاالسكداد كالحركؽ لحكاؼ فتحة الدخكؿ 
 أك باستعماؿ العدسة المكبرة .

فكىة السبلح كسطح الجسـ سـ بيف  15اإلطبلؽ القريب جدا : كيقصد بو كجكد مسافة بحدكد  - ب
إضافة إلى كجكد  ،كجكد فتحة دخكؿ منتظمة الحكاؼ كذات شكؿ دائرم ،كمف أىـ صفاتو كعبلماتو

حرؽ في الجمد كفي الشعر المحيط بو ككجكد االسكداد الباركدم محيطا بجرح الدخكؿ ، كيجب أف 
 يككف ىناؾ تسمسؿ في ظيكر ىذه العبلمات مف الناحية الطبية الشرعية .

اإلطبلؽ القريب : كيقصد بو مف الناحية الفنية أك الطبية الشرعية أف المسافة بيف سطح الجسـ  -ج
كمف أىـ عبلماتو ىي  ،مدل تأثير نكاتج احتراؽ الباركد جميعياكفكىة السبلح مازالت كاقعة ضمف 

شخيص مدل حيث يعد النمش الباركدم العبلمة القطعية لت ،كجكد النمش الباركدم حكؿ جرح الدخكؿ
 2. اإلطبلؽ القريب

كيقصد بو مف الناحية الطبية كالفنية أف اليدؼ أصبح خارج المدل الذم اإلطبلؽ بعيد المدل :  –د 
كما يميز ىذا اإلطبلؽ مف حيث العبلمات ىك عدـ كجكد أم ،يمكف أف تؤثر فيو نكاتج احتراؽ الباركد 

أثر مف أثار االحتراؽ حكؿ جرح الدخكؿ كأحيانا قد نجد استقرار المقذكؼ داخؿ الجسـ ، ىذا كيجب 
اإلشارة إلى أف تحديد مسافة اإلطبلؽ التي تزيد عمى مدل تأثير نكاتج احتراؽ الباركد ىك أمر تخميني 

 ية كفنية .كال يعتمد عمى أسس عمم

اإلطالؽ في الجثث المتحممة كفي اإلصابات ات في تحديد مساف الشرعية دكر الخبرة الطبية-6
 االنتحارية

نظرا ألىمية الطب الشرعي في تحديد اإلصابات النارية نستعرض إلى بعض التساؤالت الميمة حكؿ 
 نتحارية .اإلصابات النارية في الجثث المتحممة كنميز اإلصابات الجنائية عف اال

: فيطرح التساؤؿ ىنا حكؿ إمكانية تحديد مسافة اإلطبلؽ في  مسافة اإلطالؽ في الجثث المتحممة-أ
 الجثث المتحممة ؟
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إف تحديد مسافة اإلطبلؽ في الجثث التي أصابيا التحمؿ يككف في غاية الصعكبة كذلؾ  -
فيصبح لكف ،بسبب أف التغيرات الحاصمة في الجسـ نتيجة التعفف كالتحمؿ تؤثر في الجمد كاألنسجة 

كىك ما  ،داكنا أك مسكدا إضافة إلى أف التحمؿ يصاحب أيضا حدكث تسمخ في طبقات الجمدالجمد 
في كثير مف الحاالت إلى فقداف بعض العبلمات التي تشير إلى مسافة اإلطبلؽ ، ففي ىذه يؤدم 

التشريحي بحثا عف حبيبات الباركد الحاالت المتقدمة يجب معاينة اإلصابات بدقة بكاسطة المجير 
كما تحتيا مف أنسجة لممعاينة الدقيقة كيتـ دراسة المكاد  ،كيجب أخذ عينات مف مكاف اإلصابة

 .1مستخرجة بكاسطة التحميؿ الكركماتكغرافي التي تساعد عمى تمييز طبقة الباركد ال

: إف معرفة طبيعة اإلصابة إذا كانت جنائية أـ انتحارية  تمييز اإلصابة الجنائية عف االنتحارية-ب
يعتمد عمى اختبلفات عدة ، فاإلصابات الجنائية يغمب عمييا عادة تعدد اإلصابات القاتمة في الجسـ 
كاختبلؼ اتجاىاتيا كاختبلؼ مسافات اإلطبلؽ في بعضيا حيث قد نجد عمى جسـ المجني عميو 

كأخرل مطمقة مف مسافة قريبة ، كما أف ىذا النكع مف ،دة طمقات نارية مطمقة مف مسافة بعي
اإلصابات قد يكجد في أماكف عمى الجسـ قد ال تطكليا يد الشخص نفسو ككجكد تمؾ اإلصابات في 
الظير ، كما قد تترافؽ اإلصابات النارية مع كجكد أضرار مف أنكاع جرحية أخرل عمى الجسـ 

 في مسرح الجريمة يككف نادرا جدا .كاحتماؿ العثكر عمى السبلح المستخدـ 

أما في حاالت االنتحار تككف اإلصابة القاتمة عادة كاحدة يككف مكقع اإلصابة االنتحارية مكقعا مختارا 
ثـ الفـ كيميو منطقة  ،كمف أىـ ىذه األماكف المنطقة الصدغية اليمنى مف الرأس كالجبية كأسفؿ الذقف

ارم عادة يككف مف مسافة قريبة جدا أك مبلمسا كفي الغالب كاإلطبلؽ االنتح ،الصدر مقابؿ القمب
عمى السبلح المستخدـ في مكاف الحادث أك في قبضة يد المنتحر ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف يعثر 

أيضا لمتحرم عف نكاتج احتراؽ الباركد كمعاينة السبلح  فحص اليديف لمتحرم عف رشاش الدـ كأثار
 دالئؿ قكية عمى االنتحار .يقدـ ،تخدـ كجكد رذاذ الدـ في السبلح المس

بعد أف عرفنا دكر الطبيب الشرعي في تحديد نكع اإلصابات النارية كتحديد الطبيعة الجنائية لمكفاة ، 
كتكجيو أصابع االتياـ لمرتكب الفعؿ كالحقيقي كىذا ما يساعد جيات التحقيؽ في معرفة الجاني 

 ،كفحص مكاف الطمقة النارية كما تركتو مف أثار ،النارملمجريمة كىذا اعتمادا عمى فحص السبلح 
ىذه الدالئؿ يمعب الطبيب الشرعي دكرا ال بأس بو في الكشؼ عنيا ، سنحاكؿ كتبعا كاستكماال 

كسنتطرؽ فيما يمي إلى أثار ،لمتطمبات البحث التكمـ عف أىمية اآلثار المادية في الكشؼ عف الجاني 
 .اآلالت المستعممة في الجريمة
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 في ارتكاب الفعؿ االجراميأثار األدكات المستخدمة ثانيا :

كما سبؽ كأف أشرنا فإف كانت جرائـ العنؼ كالقتؿ غالبا ما ترتكب بأسمحة نارية فقد تككف أيضا 
كىي كثيرة كمتعددة كتختمؼ مف جريمة ألخرل باختبلؼ طبيعة كأسمكب  ،باستعماؿ األسمحة البيضاء

كؿ جريمة ، كىذه األسمحة قد تحدث جركحا سطحية عمى الجمد كما قد تككف جركحا عميقة أك تؤدم 
إلى الكفاة ، فالجاني عند ارتكابو لجريمتو قد يستعيف بمثؿ ىذه األدكات التي يتـ العثكر عمييا بمسرح 

األماكف المجاكرة ، كأسمحة الطعف كالقطع كالضرب كما تترؾ أثارىا عمى جسـ المجني الجريمة أك ب
صابات تختمؼ تبعا لنكع  تترؾ أثرىا عمى جسـ  اآللةالمستخدمة ، ككما أف  اآللةعميو بشكؿ جركح كا 

فإنيا تحمؿ أثارا مف جسمو عمى شكؿ دـ أك شعر أك ألياؼ مف القماش ، كما قد تتخمؼ المجني عميو 
مكثة بالدماء كىنا يظير دكر الطبيب الشرعي في بصمات أصابع خفية أك بصمات ظاىرة لؤلصابع الم

 ذلؾ في فحص السبلح كجرح الضحية معا لتقديـ المساعدة لجيات التحقيؽ .

كفي حاؿ حصكؿ ذلؾ يتعيف تحريز ىذه اآلثار كتحريز السبلح بطريقة تحكؿ دكف إتبلؼ بصمات 
لتحقيؽ ذلؾ ال يجب لؼ السبلح في قطف أك شاش أك قماش ألف  1 ،ألدلةاألصابع أك غيرىا مف ا

 ذلؾ مف شأنو إتبلؼ ما عميو مف أثار.

كتحديد عبلقتو  ،حيث أف ليذه اآلثار أىمية كبيرة في كشؼ غمكض الجريمة ككشؼ شخصية مرتكبيا
كجركح أما في حالة عدـ ضبط السبلح فينا تككف الكسيمة الكحيدة ىي دراسة إصابات  ،بالجريمة

 المجني عميو كىي ميمة الطبيب الشرعي .

ال قطعية  ،أما استعماؿ األدكات غير الحادة كالعصا مثبل فيي قد تحدث جركحا رصينة في الجسـ
كيتـ ،فيجب تصكرييا لتبياف تمكقعيا  فإذا عثر عمييا بمسرح الجريمة ،كما أنيا قد تؤدم إلى الكفاة

كبعد ىذه اإلجراءات ترفع األداة كتحرز في حرز  ،البحث عف اآلثار العالقة بيا كالدماء أك البصمات
 لمفحص .بر تمناسب تدكف عميو بيانات األداة كترسؿ إلى المخ

أك األداة المستخدمة مما سبؽ يتجمى لنا دكر الخبرة الطبية الشرعية في حاؿ عدـ العثكر عمى السبلح 
فيككف عندئذ السبيؿ الكحيد الستنباط الدليؿ ىك فحص جرح الضحية مف قبؿ  ،في ارتكاب الجريمة

ككذا قد يفيد في ذلؾ لمتكصؿ إلى الجاني مرتكب  ،الطبيب الشرعي لمعرفة نكع األداة المستخدمة
 الجريمة .

 يا نكجزىا فيما يمي :مف الكجية الطبية الشرعية إلى أنكاع 1ىذا كتقسـ الجركح 
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أم  ،مف الجمد : ىي جرح يصيب الطبقة السطحية الخارجية خدكشت أك التسمخات أك الجحاالس-1
 3أك ىي تسمخ بشرة الجمد فقط نتيجة احتكاؾ أم أداة خشنة بالجمد  2 ،البشرة دكف األدمة تحتيا

كلكف تحظى ،مف اإلصابات البسيطة ألنيا ال تشكؿ خطرا  اتحجفتسبب بذلؾ ضررا ، كتعتبر الس
بأىمية عظيمة مف الناحية الطبية الشرعية كخصكصا في النكاحي التحقيقية في كثير مف الجرائـ 

 4 .ألف كجكدىا في مكاقع معينة مف الجسـ قد تثير الشبية حكؿ سبب أك طريقة الكفاة ،كالكفيات

 : الشرعية ات مف الكجية الطبيةحجأىمية الس-أ

 تتجمى فيما يمي : 

سكاء كجدت عمى جسـ المجني  ،كجكدىا عمى الجسـ يشير إلى استعماؿ العنؼ أك الشدة أك المقاكمة-
عميو أك كجدت عمى جسـ الجاني كىي تحدث غالبا في نفس المكاف في الجسـ الذم أثرت فيو القكة 

كقد تككف أحيانا اإلصابة الكحيدة الظاىرة لمعياف عمى الجثة في بعض حاالت الكفاة الناتجة  ،المسببة
 عف إصابة األحشاء الداخمية .

كيشير إلى طبيعة األداة المستخدمة في إحداثيا  ،الحدكث آليةات عمى الجسـ يدؿ عمى حجشكؿ الس-
  .ات غالبا ما تأخذ عمى شكؿ األداة المحدثة لياحجألف الس

 .أك الحادث المرتكب  ،ت عمى الجسـ كشكميا قد يساعد في تحديد نكع الجريمةاحجمكاف كجكد الس-

كذلؾ ألف طبقات الجمد في مكاف ،ات عمى تحديد كمعرفة اتجاه القكة المستخدمة حجتساعد الس-
 5 .ة تككف منزكعة كمرفكعة باتجاه القكة المسببةجححدكث الس

أحيانا عمى تقدير عمر اإلصابات المرافقة ليا في الجسـ بدقة أكثر مف األنكاع  اتحجتساعد الس-
ات قد نتمكف مف تقدير عمر اإلصابات األخرل حجفمف خبلؿ الس ،األخرل لمجركح كاإلصابات

 المرافقة ليا .

                                                                                                                                                                         
تعرؼ الجركح مف الكجية الطبية الشرعية بأنيا تفريؽ اتصاؿ أم نسيج مف أنسجة الجسـ نتيجة عنؼ خارجي كاقع  1

عميو مثؿ الضرب بأالت مختمفة سكاء كانت رصينة أك طعنية أك كخزية ، أنظر في ذلؾ ، عبد الحكـ فكدة ، كسالـ 
 . 540، ص  2013الدكلي لئلصدارات القانكنية حسيف الدميرم ، مكسكعة الطب الشرعي الجزء األكؿ ، المكتب 

 .145منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .98إبراىيـ صادؽ الجندم ، المرجع السابؽ ، ص  3
حكؿ األنؼ كالفـ تشير إلى كتـ النفس كعمى الفخذيف تشير إلى  اتحجات حكؿ العنؽ تشير إلى الخنؽ كالسحجفالس 4

االغتصاب كظيكرىا في أم مكضع مف مكاضع الجسـ تشير إلى المقاكمة كاستخداـ العنؼ ، أنظر في ذلؾ رجاء 
 .124محمد عبد المعبكد ، المرجع السابؽ ، ص 

 .147، 146منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص ص  5
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حيث بكاسطتيا يمكف تحديد كقت حدكث اإلصابات كىذا انطبلقا مف التغيرات التي تحدث نتيجة 
 الظركؼ المناخية .

مثبل التمييز بيف الجركح القطعية  ،ات عمى التمييز بيف الكثير مف أنكاع اإلصاباتحجتساعد الس-
 1. كالرضية

 اتحجأنكاع الس -ب

ات الحيكية كغير الحيكية : الحيكية تحدث أثناء الحياة كتككف أثارا دمكية لسطح السجح حجالس
دمكية بأسفؿ السجح ، أما غير الحيكية تحدث نتيجة جر الجسـ عمى شيء خشف بعد  كانسكابات

 2 .الكفاة ، كما يبلحظ فييا أنيا ال تكجد انسكابات دمكية كال يجد أم أثر لخبليا التفاعؿ الحيكم

 :الكدمات -2

عمى أف  ،تحدث في األنسجة نتيجة تيتؾ كتمزؽ في بعض األكعية الدمكيةدمكية  اتانسكابكىي  
كذلؾ بفعؿ الضرب أك االرتطاـ بجسـ صمب راض ، فينشر الدـ خبلؿ  3يبقى الجمد بدكف تأثير 

 4.كدمة كقد يتجمع عمى شكؿ جيب دمكماألنسجة المت

ات شكمو مف اآللة ، التي أحدثتو كبالتالي فإف شكمو يشير إلى حجكيأخذ الكدـ كما ىك الحاؿ في الس
 5 .نكع اآللة المستعممة

كتظير الكدمات عادة في مكاف اإلصابة إال في بعض الحاالت التي يككف فييا الكدـ بعيدا عف 
مكضع اإلصابة كأف يظير الكدـ عند الكعبيف بعد الضرب عمى الساؽ ، كفي مدة امتصاص الكدـ 

 .6تحصؿ تغيرات في الدـ المنسكب باألنسجة كتتغير بذلؾ ألكاف الكدـ تباعا 

 :  مف كجية النظر الطبيةمدلكالت الكدمات -أ

                                                           
ات كال تترافؽ حجح الكاقعة في فركة الرأس حيث يترافؽ كجكد الجركح الرضية عمى الجسـ غالبا مع كجكد السكالجرك  1

ات بسبب اختبلؼ طبيعة األداة المحدثة لكؿ نكع الجركح ، فالجركح الرضية تنتج عف أداة حجالجركح القطعية مع الس
بب استخداـ أداة حادة ، انظر في ذلؾ منصكر عمر ت أيضا أما الجركح القطعية غالبا ما تحدث بسحجاكقد تحدث س

 .147المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص 
 .78جبلؿ الجابرم، المرجع السابؽ ، ص  2
 .79، ص  نفسوجبلؿ الجابرم ، المرجع  3
 .148منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  4
فضربات العصً مثال تتمٌز باالستطالة وإصابات الضرب بالخٌزران تبدو على شكل كدمٌن متوازٌٌن ، أنظر فً  5

 .161سابق ص المرجع الذلك عبد الحكم فودة ، 
 .872رجاء محمد عبد المعبود ، المرجع السابق ، ص   6
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حيث تعتبر الكدمة ضررا حيكيا  ،إف كجكد الكدمات يشير غالبا إلى كقكع الشدة في مكانيا أثناء الحياة
كقد أجريت عدة تجارب لغرض إحداث كدمة  ،باألساس فالكدمة في حالة كجكدىا تعتبر حيكية دائما

الدـ ال ينبثؽ مف مكضع التمزؽ النعداـ ، إذ أف بعد الكفاة في أجساد المكتى باءت كميا بالفشؿ 
كأف ىناؾ مف يرل إمكانية حصكؿ كدمات في الجثث كلك بدرجة  ،الضغط الدمكم في حالة الكفاة

 1 .محدكدة

 غير أنو مف الناحية الطبية الشرعية فاألصؿ أف الكدمات حيكية المنشأ .

أك  ةاعتدائيسكاء كانت ىذه األفعاؿ  ،عمى حصكؿ أفعاؿ عنؼ كالمقاكمةيستدؿ مف خبلؿ كجكدىا 
 أك المجني عميو . نيدفاعية في جسـ الجا

فمثبل الحبؿ في الشنؽ يعطي  2شكؿ الكدـ قد يساعد عمى التعرؼ كاالستدالؿ عمى اآللة المحدثة لو 
كدمة طكلية كالركبلت أيضا تعطي شكؿ كدمات مستديرة شكمو كنكعو كسمكو ، كالعصي تعطي شكؿ 

 .3نكعا ما

مكاف كجكد الكدمات عمى الجسـ كانتشارىا يساعد في االستدالؿ عمى نكع الحادث المرتكب فمثبل 
كجكد الكدمات حكؿ األنؼ ك الفـ قد يشير إلى جريمة كتـ النفس ككجكدىا في مكاقع مختمفة يدؿ عمى 

أيضا  كما تساعد الكدمات ،الضرب ، كالكدمات األصبعية بيف الفخذيف تدؿ عمى االعتداء الجنسي
 .4عمى التفرقة بيف الجركح القطعية كالرضية ، فالكدمات عادة مع الجركح عادة مع الجركح الرضية 

كالمؤثرة عمى نستطيع كذلؾ تحديد تاريخ حدكث ىذه الكدمات بكاسطة التغيرات التي تحدث لمجسـ 
المرتشح كمكاف الكدمة بحسب غزارة كحجـ الدـ  ،الكدمة كتختمؼ المدة البلزمة لحدكث ىذه التغيرات

كحالة المصاب كيعكد تغير المكف في الكدمة إلى تحمؿ الييمكغمكبيف في أنسجة الكدمة كتحكلو إلى 
 5.مركبات أخرل مع مركر الكقت يعطي كؿ منيا لكنا معينا 

ثـ  ،فتظير الكدمة في بداياتيا بمكف أحمر ثـ ما يمبث أف يتحكؿ بعد ساعات إلى المكف البنفسجي
 مائؿ إلى السكاد .أزرؽ 

                                                           
د مركر أقؿ مف ساعتيف عمى الكفاة أنظر استطاع كريستيكف إحداث كدمات صغيرة في الجثة باستعماؿ قكة كبيرة بع 1

 .151في ذلؾ منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص 
 .640فرج ىشاـ عبد الحميد ، األخطاء الطبية ، المرجع السابؽ ، ص  2
 . 81جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ ، ص 3
 2008انكف ، األكاديمية العربية لمدانمارؾ كاظـ المقدادم ، الطب العدلي كالتحرم الجنائي ، محاضرات لطمبة الق 4

 .12:30الساعة  20/05/2019تاريخ التصفح  www.oo.academy. Orمتكفرة عمى المكقع : .99ص 
يستثنى مف ذلؾ كدمات ممتحمة العيف حيث تبقى حمراء كال يتغير لكنيا حتى تزكؿ ككنيا معرضة لؤلككسجيف دائما  5

 .81أنظر جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ ، ص 

http://www.oo.academy/
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: قد تتشابو الكدمات مع بعض التمكنات التي تظير  التمييز بيف الكدمات كتمكنات الجمد األخرل-ب
كالتي تبدك بشكؿ بقع صغيرة  ،عمى الجسـ ) الجثة ( مثؿ التمكف المكتي الناتج عف الرسكب الدمكم

كسببيا نزكؿ الدـ إلى األكردة الدمكية دكف  ،مزرقة المكف تتكضع في األماكف المنخفضة مف الجسـ
الدمكية فيي تظير في األجزاء المنخفضة مف الجثة ، كما ال يصاحبيا تكـر أك انتشاره خارج األكعية 

لتياب عمى عكس انتفاخ كتظير بمكف كاحد عمى الجسـ كليس ليا أم عبلمات حيكية مثؿ التقيح كاال
 .1الكدمات

 :الجركح الرضية -3

غير أف  ،الرضية تشبو تماما حدكث الكدـنيكية أك كيفية حدكث ىذا النكع مف اإلصابات إف ميكا
الجرح الرضي ىك تشققي ينتج عف سطح جزء مكدـك نتيجة انضغاط شديد لمبشرة كالنسيج الخمكم 

كرد الفعؿ مف باطف الجسـ إلى الخارج كقكة ،تحتيا بيف القكة الضاربة متمثمة في اآللة الصمبة الراضة 
التي ال ،مضادة بحيث ينحصر الجمد كالنسيج تحتو فيما بيف القكتيف المضادتيف إلى الدرجة القصكل

 2.الجرح في المكاف المكجو إليو الصدمةيمكف بعدىا بقكة تمدد الجمد أف تحتمؿ الضغط فيتشقؽ 

بكاسطتيا تفرقتيا يزات يمكف مكتتميز بم ،كاف مف الجسـكتحدث الجركح التيمكية أك التمزقية في أم م
 األخرل سنتطرؽ ليا فيما يمي : عف الجركح 

 : خصائص الجركح الرضية-أ

كغالبا غير متباعدة ، ،الحكاؼ حيث تككف حكافيا متعرجة كغير مستقيمة  غالبا ما تككف غير منتظمة
عمى أجزاء مف إذ تحتكم  ،فةكتبدك غير نظيتككف قاعدة الجرح غير منتظمة العمؽ كاالتساع كما 

ذا كانت اإلصابة في أماكف  متجمطة األنسجة الممزقة كدماء مكسكة أك أثار مف األداة المحدثة ، كا 
دمكم كعادة يرافقيا نزيؼ  ،ميركسة أك مقطكعة بشكؿ غير منتظـبالشعر فغالبا يككف نيايات الشعر 

ات ككدمات حجيككف أقؿ غزارة مف النزيؼ في الجركح األخرل كتككف تمؾ الجركح محاطة عادة بس
مثؿ التقيح كذلؾ لقمة النزيؼ الذم  ،كتكمف خطكرة ىذه الجركح في ككنيا معرضة لمتمكث بالميكركبات

 .3يساعد عمى تطيير الجرح 

 : األىمية الطبية الشرعية لمجركح الرضية-ب

                                                           
 .153منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .572عبد الحكـ فكدة ، سالـ حسيف الدميرم ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .155ك منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  83جبلؿ الجابرم ، المرجع السابؽ ، ص  3
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كذلؾ مف خبلؿ تكزيعيا عمى الجسـ كأماكف كجكدىا  ،أحيانا إلى طبيعة الحادث كظركفوقد تشير 
فمثبل في حكادث السقكط تككف ىذه الجركح في ناحية كاحدة مف الجسـ ، أما إذا كانت تمؾ الجركح 

رب في إحداثيا كحكادث الضمتعددة كمختمفة االتجاىات كمكزعة فإنيا غالبا ما تتفؽ كالكيفية الجنائية 
كاألجساـ الراضة ، كما قد يستدؿ بيا أحيانا عمى معرفة األداة المستخدمة في كاالعتداء باألدكات 

كالزجاج كاألتربة أك قطع مف  ،غريبة بداخموإحداثيا ففي بعض الحاالت قد يحتكم الجرح عمى أجساـ 
 كىذا ما يساعد عمى إعطاء فكرة عمى األداة المستخدمة .،األدلة المستخدمة 

 الجركح القطعية : –4

كيقصد بو أيضا تقطيع األكصاؿ  1،كىك كؿ جرح ينتج عف جر طرؼ أداة حادة عمى سطح الجسـ 
حداث االنفصاؿ بالجمد كالنسيج الخمكم مثؿ السكيف  2أسمحة حادة قاطعة كيحدث ذلؾ مف جراء  ،كا 

كات حادة ثقيمة كالسيؼ كالشفرات كقطع الزجاج ..إلخ ، كقد ينتج الجرح القطعي أيضا عف استخداـ أد
 أك الفأس .

كفي  ،كزكاياىا في الغالب حادة: حكافي ىذه الجركح دائما حادة  معالـ كمميزات الجرح القطعي-أ
الجركح القطعية بالنسبة الختبلؼ مراكزىا كتختمؼ  ،مقطكعة قطعا حادا نظيؼقاعيا ترل كؿ األنسجة 

فبعضيا ىبللي الشكؿ كلك أف اآللة ذات نصؿ مستقيـ كذلؾ ينشأ مف  ،التي أحدثتياكاتجاه اآللة 
إصابتيا لمجمد بانحراؼ عند الضرب بيا ، كما أف طكليا أكثر مف عمقيا كتنزؼ كثيرا مف العادة 

شديدة الخطكرة كخصكصا إذا أحدثت في لذلؾ فيي تعتبر مف الناحية الطبية ،  3بسبب قطع األكعية 
الجرح حادة ما تككف زكايا العنؽ ، كغالبا ييا عركؽ دمكية كبيرة كمناطؽ تمر فأماكف مف الجسـ 

الدمكم المنسكب خارجا الجرح مف كؿ العكالؽ مما يخفؼ نسبة حيث ينظؼ النزيؼ كقاعدتو نظيفة 
 ات .حجكيككف قطع الشعر في حادا كمنتظما كعادة ال يرافقيا أم كدمات أك س 4المضاعفات بيا 

في النكاحي  ميـ سكاء: الجركح القطعية ليا مدلكؿ  الشرعية في الجركح القطعيةالدالئؿ الطبية -ب
ظركؼ الحادث كنكعو مف خبلؿ عددىا التحقيقية أك الطبية الشرعية ، فيي تساعد كثيرا عمى تفسير 

كثيرا في احتماؿ حدكث انتحار في بعضيا كفي لذلؾ فيجب التفكير  ،كأماكف كجكدىا عمى الجسـ
ىذا كيمكف االستدالؿ مف خبلليا عمى طبيعة اإلصابة  ،القتؿ الجنائي في حاالت أخرلاحتماؿ 

 كنكعيا لذا فسنحاكؿ تقييميا عمى حسب نكع اإلصابة إلى : 

                                                           
 .156منصكر عمر المعايطة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .585عبد الحكـ فكدة ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .586ص نفسو، عبد الحكـ فكدة ، المرجع  3
 .75حسيف عمي شحركر ، المرجع السابؽ ، ص  4
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 كالحاالت الجنائية كالحاالت العرضية كالحاالت المفتعمة. حاالت االنتحار

فإذا كاف مكاف  ،مجمكعة مف الدالئؿإذا صاحبتيا : قد تككف الحادث انتحارية  حاالت االنتحار-1
فيذا يدؿ عمى االنتحار ، كذلؾ  ،الجرح القطعي كاقعا في أماكف منتقاة مف الجسـ كالعنؽ كالمرفؽ مثبل

ذا كجدت األداة إذا كاف اتجاه الجرح كمكقعو متفقا مع مكاف إحداثيا  مف قبؿ الشخص نفسو كا 
بة القاتمة إصابة مفردة فيذه الدالئؿ كميا تشير إلى كأخيرا إذا كانت اإلصا ،المستخدمة في يد المصاب

 عممية االنتحار.

كالتمزقات  ،أثر عنؼ كمقاكمة في مبلبس الشخصكتككف في حالة كجدت :  الحاالت الجنائية-2
ت ، كذلؾ عند كجكد جركح دفاعية لدل المجني حجاكأثار العنؼ عمى الجسـ كالكدمات كالس كالقطكع 

ال يستطيع راعيف الذيف يستخدميا لمدفاع عف نفسو كأخيرا كجكدىا في أماكف عميو عمى األيدم كالذ
 1 .الشخص إحداثيا بنفسو كالظير مثبل إضافة إلى إمكانية تعددىا

 : الحاالت العرضية -3

كالسقكط كالتصادـ بزجاج مكسكر كنادرا ما  ،تحدث غالبا بشكؿ قميؿ كتككف عادة نتيجة حادث عارض
 .كما أف عددىا يككف محدكد حيث تككف جرحا كاحدا في الغالب ،تككف خطرة أك قاتمة 

 : الحاالت المفتعمة -4

أك أحيانا  ،كىي التي يحدثيا الشخص بنفسو غالبا لئليقاع باآلخريف أك لتبرئة نفسو مف تيمة معينة
كسطحيتيا كقد تناكليا المبلبس فكقيا كفيؿ ببياف حقيقتيا كدحض  كلكف مناطقيا،لجمب االنتباه 

اإلدعاءات الكاذبة مف المفتعمة ، فيي عادة كميما بمغ عددىا تككف ليست خطيرة كىي جركح سطحية 
 ال غير تستيدؼ مناطؽ مأمكنة مف الجسـ كالذراع كالساؽ مثبل.

 : الجركح الطعنية -5

كاآللة يمكف أف تككف  ،استعماؿ سبلح حاد بييئة الدفع إلى الداخؿكىي اإلصابات التي تحدث نتيجة 
، كيعتبر ىذا النكع مف الجركح مف أخطر 2ذات نصؿ كاحد كتبعا لذلؾ يختمؼ شكؿ الجرح الطعني 

مكانية إصابة األحشاء الداخمية الميمة كالقمب كالرئتيف كالكبد  ،أنكاع الجركح نظرا لشدة غكرىا كا 
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كنزيفا دمكيا داخميا كخارجيا قد تفضي إلى ،لرئيسية محدثة بذلؾ إصابات خطيرة كاألكعية الدمكية ا
 1.الكفاة مباشرة 

 :  صفات كمميزات الجركح الطعنية-أ

بسبب نفادىا إلى داخؿ  ،يككف عادة عمؽ الجرح الطعني داخؿ الجسـ أكثر مف طكلو عمى الجمد
تجاكيؼ الجسـ كأنسجتو ، كما أف حكاؼ الجرح منتظمة كمستقيمة كمتباعدة غالبا كتأخذ زكايا الجرح 
شكؿ الحافة مف نصؿ األداة المستخدمة ، فإما أف تككف زكايا الجرح حادة مف الجيتيف في حالة 

ما  غير ذلؾ ، كىذا ما رح حادة كاألخرل أف تككف زكايا الجاستخداـ أداة ذات نصؿ حاد مف الطرفيف كا 
الشرعية عمى التعرؼ عمى نكع األداة المستخدمة بشكؿ دقيؽ ، كما أف يساعد مف الناحية الطبية 

كمنتظـ كيصاحبيا نزيفا داخميا غزيرا ، كما أف نيايات الشعر كأطرافو تككف غالبا مقطكعة بشكؿ حاد 
أك كدمات في حكاؼ الجرح كلكف إذا حدث إنغراز نصؿ  اتحجسالجركح الطعنية عادة ال تصاحبيا 

في حكاؼ الجرح ، كىك يشير مف الناحية  جحاألداة في الجسـ كامبل فقد يظير نتيجة ذلؾ تكدـ أك تس
يأخذ شكؿ الطبية الشرعية إلى أف نصؿ األداة غرز كامبل في الجسـ ، أما مف ناحية شكمو فيك عادة 

 2سببو الجرح المقطع المستعرض لمنصؿ الذم ي

 : فحص الجركح الطعنية بمعرفة الطبيب الشرعي-ب

الجركح الطعنية تحتاج في التئاميا إلى فترة أطكؿ ألنيا تتقيح في الغالب كتترؾ اآلالت الطاعنة 
كلذلؾ يجب دائما التحفظ عمييا لمفحص ألنيا قد  ،اآللةكالكاخزة أثارىا في المبلبس التي تنفذ منيا 

مما  ،معرفة نكع اآللة التي أحدثت اإلصابة إذا ما طرأ فيما بعد أم تعفف بالجثةتساعد كثيرا في 
كما يجب اإلشارة إليو في ىذا المكضع أنو كثيرا ما يشاىد عدـ  ،يستدعي ضركرة البحث في ذلؾ

عف تحرؾ المبلبس كقد يككف ذلؾ ناشئا ،انطباؽ الثقكب أك التمزقات التي بالمبلبس عمى الجركح 
فيجب دائما كفي ىذا  ،ألسفؿ أك ألحد الجانبيف فتظير كأنيا غير متطابقة مع ثقكب الجركحألعمى أك 

الشأف بحث الحالة كعدـ التسرع كاعتبار الحادث مفتعبل لمجرد عدـ انطباؽ الثقكب كالتمزقات مع 
مكضع الجركح بالنسبة لمراكزىا أك عددىا ، لذلؾ يجب دراسة كؿ حالة عمى حدتيا كاعتبار كؿ 

 .3ظركؼ المحتممة لحصكليا قبؿ البت في المكضكعال

 : ظركؼ اإلصابة الطعنية -ج
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كيمكف أف تككف  ،تعتبر الجركح الطعنية مف حيث المبدأ إصابات جنائية ما لـ يثبت عكس ذلؾ 
كألىمية التمييز سنكضح فيما يمي الخصائص كالمميزات التي  ،الجركح الطعنية انتحارية أك عرضية

 تعطي المقدرة العممية لجيات التحقيؽ عمى معرفة نكع اإلصابة الطعنية مف حيث ظركفيا التحقيقية :

: كىي تشكؿ أغمب الجركح الطعنية كتكجد ىذه اإلصابات في أم مكاف مف  اإلصابة الجنائية-1
خصكصا األماكف القاتمة كالصدر كالبطف ، كقد يككف بعضيا في أماكف ال تطاليا يد  ،الجسـ

كعادة تككف مترافقة مع كجكد جركح دفاعية في  ،و كىذا ما يعزز مف طبيعتيا الجنائيةسالشخص نف
 اليديف كالساعديف بالنسبة لممجني عميو .

كيغمب عمى اإلصابة  1رة الحدكث : قميمة الحدكث جدا كتكاد تككف ناد اإلصابة االنتحارية-2
كما يغمب عمييا قمة الجركح حيث عادة ما  ،االنتحارية الطعنية أف تككف في أسفؿ الصدر مقابؿ القمب

كيعثر غالبا عمى األداة المستخدمة في الجريمة مكاف الحادث أك في  ،تككف اإلصابة القاتمة كاحدة
 قبضة يد المجني عميو أك في مكاف اإلصابة داخؿ الجسـ .

: نادرة الحدكث جدا كىي غالبا ما تحدث أثناء سقكط الجسـ عمى أجساـ مدببة  اإلصابة العرضية-3
الطبيب عند  يكدة تتفؽ كمشاىداتظركؼ حادثة مشكىنا يجب أف تؤيد إحداثيا  ،أك أدكات حادة

 معاينة الجثة كحكادث السيارات مثبل.
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 األكؿالباب  خالصة

لمدليؿ  أفمادم الدليؿ كاللخبرة الطبية الشرعية با: مف دراستنا ىذه كالمكسـك  األكؿيتضح لنا في الباب 
بطرؽ عممية ،البالغة في استنباط الدليؿ مف مخمفات الجريمة في مكاف حدكثيا  أىميتوالطبي الشرعي 

فمسرح  مف مسرح الجريمة. األدلةمبنية عمى دقة النتائج نظرا الستعماؿ تقنيات عالية في طرؽ رفع 
كلككنو المكاف الذم كقعت فيو الجريمة فاف ،الجريمة ذا أىمية كبيرة في مجاؿ كشؼ الحكادث الجنائية 

فالمجـر ميما كاف حريصا البد أف يترؾ أثرا كيكشؼ سره لذا ، ذا المسرح تكجد فيو أثار مادية كثيرة ى
كفحصيا لمعرفة ظركؼ ،يجب المحافظة عمى ىذه اآلثار إلمكانية نقميا مف قبؿ الطبيب الشرعي 

في  كلمتعرؼ أكثر عمى مختمؼ ىذه اآلثار كطرؽ رفعيا كتدخؿ الطب الشرعي، كمبلبسات الحادث
عطاء لمحة مكجزة  ،ذلؾ كاف لزاما عمينا أف نتطرؽ أكال إلى تطكر الطب الشرعي عمى مر العصكر كا 

التطكر التاريخي  إلىتـ التنكيو في ىذا الجزء مف الدراسة حيث ،عف الخمفية التاريخية ليذا المكضكع 
عمى مر العصكر  بكادر ظيكر كاستعماؿ الطب الشرعي إلىحيث تطرقنا فيو  ،كمفيكـ الطب الشرعي

 تعريفات جامعة مانعة كمختمفة لمفيكـ الطب الشرعي. بإعطاءكما قمنا 

 أال ،الجنائية المختمفة كالمشابية لو األدلةتمؼ خكبعد ذلؾ كاف البد مف التمييز بيف ىذا المفيكـ كم
مف مختمؼ لمطب الشرعي انطبلقا استخبلص الطبيعة القانكنية  إلىكىي المعاينة كالشيادة .كانتيينا 

 النصكص القانكنية .

حكؿ الخبرة الطبية الشرعية سكاء ،ما يكتنؼ ىذه النصكص التشريعية مف غمكض  إلىكما قد تطرقنا 
المرسـك الخاص الذم يحدد شركط التسجيؿ في جدكؿ الخبراء ككذا  أك،الجزائية  اإلجراءاتفي قانكف 

 الطب. أخبلقياتمدكنة 

كتحديد ،النطاؽ المكضكعي كالشكمي لعمؿ الطبيب الشرعي  إلىكقد قادنا منطؽ الحديث لمتطرؽ 
 مركزه القانكني.

المكجكدة  األدلةفقد خصصناه لمتحدث عف مسرح الجريمة كعبلقة  ،في الجزء الثاني مف ىذا الباب أما
حيث لمخبرة ،المادية  اآلثاره ىذكمدل مساىمتو في استنباط الدليؿ انطبلقا مف ،فييا بالطب الشرعي 

البالغة في التكييؼ القانكني  أىميتيامادية ليا  أدلة إلىالطبية الشرعية الدكر الفعاؿ في تحكيميا 
سنادلمجريمة   بآثار األمرانطبلقا مف تقارير الخبراء الشرعييف سكاء تعمؽ ،الفعؿ لمرتكبو الحقيقي  كا 

 غير حيكية . أكمادية حيكية 



 

 

 

 

 

  الباب الثاني 
 كدليؿ إثبات أماـ الشرعي بتقرير الط

 القاضي الجنائي
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 كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائي الشرعي بتقرير الط الباب الثاني:

المناقشة كفييا  لمتمحيص ك األدلةكفييا تطرح  أخطرىاالمراحؿ ك  أىـمرحمة المحاكمة تعد مف  إف    
تتككف عقيدة القاضي  حيث يقيـ األدلة المطركحة أمامو ك التي أسفر عنيا التحقيؽ ك يقضي بعد ذلؾ 

األساسية في دكلة القانكف، بصفتو مساعدنا لمقضاء مف خبلؿ يعد الطب الشرعي الركيزة ، 1بما اقتنع بو
العدالة في التحريات الجنائية كمف ضمف ميامو كأدكاره األساسية التقارير الطبية التي تساىـ إلى حٌد 
كبير في تنكير طريؽ القاضي في سبيؿ إظيار الحقيقة، فيك يجيب عف أكثر كأىـ التساؤالت التي 

ال يستطيع بدكره أف يطبؽ عمييا مبدأ االقتناع الشخصي نظرا لطابعيا العممي تدكر في ذىف القاضي ك 
الدقيؽ، فالطب الشرعي يحاكؿ جاىدنا البحث عف الحقيقة ككشؼ غكامض كككاليس الجرائـ المختمفة 

يؼ القانكني لمجريمة كىذا يمف خبلؿ الكشؼ عف الدليؿ الجنائي بطرؽ عممية دقيقة ، كتبعا لذلؾ التك
 د الطريؽ لمقاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة المرجكة كمعاقبة فاعميا الحقيقي.ما يمي

سناد الجرائـ لمرتكبيا،     كتأسيسيا عمى ذلؾ يتجمى دكر الطب الشرعي في التكييؼ القانكني لمكقائع كا 
القيمة كالحجية تثار بشأنو بعض التساؤالت حكؿ مدل حجيتو سكاء عمى مستكل  ىذهغير أنو كرغـ 

 جية المتابعة أك التحقيؽ أك الحكـ.

ه الحجية سنحاكؿ البحث عف القكة الثبكتية عبر المراحؿ ىذلذا كبتطرقنا إلى مختمؼ تفاصيؿ    
ناء مرحمة المحاكمة. لذا السابقة عمى المحاكمة كنخص بذلؾ مرحمتي المتابعة كالتحقيؽ كحجيتو أث

 سنقسـ دراستنا إلى فصميف أساسييف:

 أىمية الخبرة الطبية الشرعية في اإلثبات الجنائي. الفصؿ األكؿ:

 حجية الخبرة الطبية الشرعية عبر مراحؿ الدعكل الجزائية. الفصؿ الثاني:
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 الفصؿ األكؿ: أىمية الخبرة الطبية الشرعية في اإلثبات الجنائي

، ذلؾ النمط مف المجرميف الذم يعتمد عمى احدث التقنيات حديثا ما يسمى بالمجـر المثقؼلقد ظير 
العممية ك الفنية مف اجؿ تضميؿ أجيزة العدالة في كشؼ الجريمة التي يرتكبيا . لذا كاف مف 

الضركرم اقتناء احدث التقنيات الستثمارىا في عالـ الجريمة ،عف طريؽ فحص أثار الجاني بمسرح 
 1الجريمة كالذم يمثؿ الخيط الذم يصؿ إلى حؿ لغز الجريمة .

مخبرة الطبية المكانة اليامة في اإلثبات الجنائي عبر مراحؿ الدعكل المختمفة بدءنا مف مرحمة مف
سناد  المتابعة إلى مرحمة المحاكمة مركرنا بمرحمة التحقيؽ. كتظير أىميتيا في إثبات الفعؿ اإلجرامي كا 

لمرتكبيا انطبلقا مف أدلة مبنية عمى أسس عممية منطقية. كيككف ليا الدكر األكبر خاصة في الجريمة 
الجرائـ التي ال يأنس القاضي لنفسو العمـ الكافي الكتشاؼ الدليؿ منيا دكف أف يمجأ إلى الخبرة الطبية 

ذه الجرائـ التي يقؼ كالجرائـ الجنسية كجرائـ التسميـ. فيتمحكر دكرىا ىنا في إثبات الركف المادم لي
 القاضي أماميا مكتكؼ األيدم.

كألف مبدأ القناعة الكجدانية مبدأ عاـ يطبؽ عبر مراحؿ الدعكل الجزائية فيذا الذم يحكـ تقدير    
مأمكر الضبط القضائي أثناء مرحمة االستدالؿ لمدالئؿ الكافية عمى االتياـ أك القرائف القكية. كما 

يؽ في تكجيو مسار الدعكل الجزائية بالمتابعة أك الحفظ انطبلقا مف كفاية يتدخؿ أثناء مرحمة التحق
األدلة لممتابعة أـ عدـ كفايتيا. فينا يككف الدكر لمخبرة الطبية في إثبات الجريمة كبالتالي تحريؾ 

سناد الفعؿ لصاحبو أك انتفاء كجو الدعكل.  الدعكل كا 

سنحاكؿ في ىذا الفعؿ التطرؽ إلى مبحثيف أساسييف كنظرا ألىمية الخبرة الطبية في إثبات الجرائـ 
كفي مبحثو الثاني إلى مدل مساىمة  ،نخصص األكؿ لدراسة عبلقة الطب الشرعي بالدعكل الجزائية

 الخبرة الطبية في إثبات الفعؿ اإلجرامي.

 المبحث األكؿ: عالقة الطب الشرعي بالدعكل الجزائية

كىك أحد الطرؽ العممية التي تقكد  ،طبية في تحقيؽ العدالةإٌف الطب الشرعي ىك استخداـ الخبرة ال
المحقؽ إلى كشؼ غمكض الجريمة كالكصكؿ إلى الحقائؽ كجمع األدلة التي تساعد عمى كشؼ 

أك مف  ،مرتكبي الجرائـ. كنظرا لتطكر الجريمة كتفنف مرتكبييا سكاء مف حيث طريقة كأسمكب ارتكابيا
ا المجكء إلى الكسائؿ العممية خبلؿ محاكالتيـ لطمس آثارىا بشت ى أحدث الطرؽ. لذا كاف لزامن

 الستخراج األدلة كالقرائف التي ال تقبؿ الٌدحض كمكاجية المجرميف بيا أمرنا ضركريا كحتميا.

                                                           

.3سالـ بف حامد بف عمي البمكم، المرجع السابؽ، ص   1 
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كلمطب الشرعي الدكر الكبير في تحديد الفعؿ اإلجرامي كالتكييؼ القانكني لمكقائع. غير أف المشرع    
طبيب الشرعي بالدعكل حتى يقكـ بعممو في إطار قانكني، كما خكؿ لجيات كضع آليات التصاؿ ال

 معينة الحؽ في ندب الخبراء في حالة كجكد مسألة فنية، كىذا ما سنتناكلو في مطمبيف متتابعيف:

 الجيات اآلمرة بالخبرة عبر مراحؿ الدعكل الجزائية. المطمب األكؿ:

 آليات ندب الطبيب الشرعي. المطمب الثاني:

 المطمب األكؿ: الجيات اآلمرة بالخبرة عبر مراحؿ الدعكل الجزائية

سناد الفعؿ اإلجرامي لمرتكبو، غير أنو صإٌف القانكف قد خٌكؿ لجيات معينة البحث كاستق    اء األدلة كا 
في بعض الحاالت يجب أف يككف ىناؾ تدخؿ مف أىؿ االختصاص كالدراية لحٌؿ مشكمة ذات طابع 

 فني.

كلتبصيرىا لكشؼ  ،ٌمى أىمية الخبرة الطبية ككسيمة لتنكير الطريؽ لجيات التحقيؽ كالحكـكمف ىنا تتج
كذلؾ في سبيؿ تحديد مسار الدعكل ،منطقية  خبايا كمبلبسات الجريمة بصكرة كاضحة كعممية ك

 بغرض الكصكؿ في النياية إلى أحكاـ صائبة قائمة عمى أدلة قطعية. ،الجزائية

غير أف الخبير كفي إطار ممارستو لمينتو، ال يستطيع القياـ بيا تمقائيا بؿ يحتاج في ذلؾ إلى    
لى تسخير كأمر مف الجية المختصة لتخكلو قانكننا القياـ بعممو في إطاره القانكني،  آليات لندبو كا 

اٌل كقعت باإلضافة إلى تكافر الشركط العامة )التي تطرقنا إلييا في الباب األكؿ مف بحث نا ىذا(. كا 
الندب أك التسخير مف الجيات المختٌصة يبطؿ مفعكؿ  أمرالخبرة باطمة، يضاؼ إلييا كفي غياب 

 كآثار ىذه الخبرة.

حتى يتسنى لمخبير القياـ بعممو في إطار قانكني خٌكؿ المشرع لجيات معينة األمر بإجراء  ك لذلؾ
 الخبرة لمكاجية مسائؿ فنية.

الجيات التي ليا الحؽ في ندب الخبراء، إذا ما اعتبرتيا مسائؿ فنية أثناء سرياف  هىذكلمتعرؼ عمى    
 الدعكل الجزائية سنتطرؽ إلييا كبالتدريج كذلؾ في فرعيف متتالييف:

 الجيات اآلمرة بالخبرة عمى مستكل جيتي المتابعة كالتحقيؽ. الفرع األكؿ:

 جية المحاكمة.الجيات اآلمرة بالخبرة عمى مستكل  الفرع الثاني:
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 الفرع األكؿ: الجيات اآلمرة بالخبرة عمى مستكل جيتي المتابعة كالتحقيؽ

األصؿ في إجراءات الخبرة أنيا مف المسائؿ التحقيقية التي يسندىا قضاة التحقيؽ كالحكـ إلى ذكم    
االختصاص لمكشؼ عف المسائؿ الفنية، غير أٌف ىناؾ الكثير مف التشريعات التي تخكؿ حتى لجية 

شرع الجزائرم المتابعة حؽ المجكء إلى الخبراء، لذا سنحاكؿ في ىذا الفرع أف نبيف كيؼ تناكؿ الم
 .الخبرة عبر مرحمة المتابعة )أكال( كثانيا )عبر جية التحقيؽ(

 أكال: الخبرة الطبية الشرعية أثناء مرحمة المتابعة

تعتبر مرحمة البحث كالتحرم كجمع المعمكمات األكلية عف الجريمة كمرتكبييا مف اختصاص جية  
 مكر لمتحقيؽ.المتابعة ممثمة في الضبطية القضائية غايتيا تكضيح األ

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم نجدىا قد أشارت إلى السمطات  143فباستقرائنا لنص المادة    
التي ليا الحؽ في ندب الخبراء، إذ تنص في فحكاىا: "لجيات التحقيؽ أك الحكـ عندما تعرض عمييا 

أك مف تمقاء نفسيا  إماعمى طمب النيابة العامة ك  بناء إماب خبير دبن تأمر أف، فنيمسألة ذات طابع 
."  1مف الخصـك

فالمتأٌمؿ في نص ىذه المادة نجد أٌف المشرع قد خكؿ ندب الخبراء لكؿ مف جيتي التحقيؽ كالحكـ دكف 
 جية المتابعة.

كىذا ما يدفع بنا في البحث بيف نصكص قانكف اإلجراءات حكؿ مدل صبلحية ىذه الجية في    
لخبرة أك االستعانة بالخبراء؟ كىؿ تكجد حاالت استثنائية تجيز لجية المتابعة حؽ االستعانة األمر با
 بالخبراء؟

الخبرة الطبية الشرعية:بسمطة الضبط القضائية في األمر -1  

 2تجيز لمضبطية القضائية المجكء إلى الخبراء كالتشريع المصرم مثبل. التشريعاتإٌف الكثير مف    
يا ىذا اإلجراء في الكشؼ عف الحقيقة حالة كقكع الجريمة بالحفاظ عمى يكذلؾ نظرا لؤلىمية التي يكتس

 ص مؤىميف.خاآثارىا كرفعيا كتحريرىا بمعرفة أش

مرحمة االستدالؿ يقصد بيا جمع المعمكمات عف الجريمة كالبحث عف مرتكبييا عف طريؽ األساليب ف
 .االستدالؿ عف الجريمة ىك اإلعداد لمتحقيؽ أك المحاكمةالقانكنية، فاليدؼ مف إجراء 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 143المادة  1
 .13، ص2003محمكد محمد أحمد، الكجيز في الخبرة، ، دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية، 2
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 1فيي مرحمة ميمة ال يمكف االستغناء عنيا. 

جيات التحقيؽ كالحكـ لذلؾ  أماـكالنفي لعرضيا  ثباتاإل كاليدؼ مف ىذه المرحمة ىك تييئة أدلة   
أثناء ىذه المرحمة ال ترقى إلى درجة الدليؿ الجنائي مف جية لعدـ تكافر أبسط  المستنبطة  فاألدلة

كمف جية أخرل أف جية التحقيؽ ىي المخكلة قانكننا لمقياـ بالتحقيقات  ،حقكؽ دفاع أثناء ىذه المرحمة
 تكفؿ حقكؽ الدفاع لممتيـ. ،اط األدلة بطرؽ قانكنيةنبكاست

ألنيا تتـ دكف مراعاة الشركط  ،أثناء ىذه المرحمة مجرد استدالالت لذلؾ فتعتبر ىذه األعماؿ الفنية   
في مرحمة التحقيؽ  يالشكمية كاإلجراءات القانكنية، ألٌف األصؿ العاـ أف ندب الخبراء ىك إجراء تحقيق

االبتدائي. لذلؾ فالمشرع الجزائرم قد اتجو اتجاىا مغايرا ليذه التشريعات كىذا ما جاء بصريح نص 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 143المادة 

ء مف طرؼ الضبطية القضائية أك النيابة العامة غير مطمؽ، بؿ ىك خبراغير أف ىذا الحظر لندب ال
مقيد في حاالت االستعجاؿ أك الحاالت االستثنائية حيث يجيزىا المشرع أثناء مرحمتي التمبس كاإلنابة 

 القضائية.

عمى طمب ضابط الشرطة القضائية مف الحاالت االستثنائية ىي فاألعماؿ الفنية التي تجرل بناء 
 منتجة آلثارىا القانكنية، بحيث يمكف لممحكمة االعتماد عمييا كفقا لما يقرره القانكف.

تقاربا زمنيا بيف لحظة ارتكاب الجريمة كلحظة اكتشافيا كىك عمى ىذا التمبس  يعني :حالة التمبس-أ
فيي ال تفترض تعديبل في  .ست ليا صبغة قانكنية عمى اإلطبلؽ النحك نظرية إجرائية خالصة لي

 2أركاف الجريمة .

ضمف إحدل حاالت التمبس يتطمب مف ضباط الشرطة القضائية بذؿ فكقكع الجناية أك الجنحة 
كضبط مجيكدات خاصة كيفرض عمييـ القياـ بعدة إجراءات سريعة تيدؼ إلى إثبات أفعاؿ إجرامية 

 .3األدلة التي يمكف أف تساعد عمى ثبكت إدانة المتيـالمتيـ كجمع 

كالتأخير  ،مظنة احتماؿ الخطأ فييا طفيفة ،تيا ظاىرة باديةلكالتمبس يفيد أيضا باف الجريمة كاقعة كأد
كمتى كاف ىذا فبل محؿ لمخشية في  ،في مباشرة اإلجراءات قد يعرقؿ سبيؿ الكصكؿ إلى الحقيقة

                                                           
محمد محدة، ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية، الجزء الثاني، الطبعة األكلى، دار اليدل، الجزائر،  1

 .25، ص1992
، 2006فرج عمكاني ىميؿ ،التحقيؽ الجنائي كالتصرؼ فيو كاألدلة الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية  2

 .77ص 
 .29ص  1991عبد العزيز سعد ، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،  3
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كضماناتيـ كما أف المشرع قد حدد حاالت التمبس عمى سبيؿ الحصر غير انو المساس بحريات األفراد 
كاف كاف المشرع قد قاـ بيذا التحديد كمنع القياس عمييا كفؽ النصكص التشريعية السابقة إال انو لـ 
يتدخؿ في سمطة القاضي الجنائي العتبار الجريمة متمبسا بيا مف عدمو بمعنى إف العنصر الزمني 

الت فيما يتعمؽ بالجريمة مضبكطة ال قياس عمييا انما مدل تكافر العنصر الزمني مف كحصر الحا
 1عدمو في الدعكل المطركحة ىك مف صميـ اطبلقات قاضي المكضكع.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم: "إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكف  49تنص الماٌدة 
ة أف يستعيف بأشخاص مؤىميف لذلؾ، كعمى ىؤالء األشخاص الذيف تأخيرىا فمضابط الشرطة القضائي

 يذا اإلجراء أف يحمفكا اليميف كتابة عمى إبداء رأييـ بما يمميو عمييـ الشرؼ كالضمير".ل يستدعييـ

ك تجدر اإلشارة ىنا أف عدـ تحميؼ الخبير اليميف القانكنية قبؿ تقديمو التقرير أك بعده يجر إلى 
 2.اإلبطاؿ ك النقص

مف ؽ إ ج: "إذا عثر عمى جثة شخص ككاف سبب الكفاة  62كفي نفس اإلطار تنٌص الماٌدة    
مجيكال أك مشتبيا فيو سكاء كانت الكفاة نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ، فعمى ضابط الشرطة القضائية أف 

المعاينات األكلية. ر ككيؿ الجميكرية عمى الفكر كينتقؿ بغير تميؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ خطي
كما ينتقؿ ككيؿ الجميكرية إذا رأل لذلؾ ضركرة، كيصطحب معو أشخاصا قادريف عمى تقدير ظركؼ 

 يرل ندبو مف ضباط الشرطة القضائية. مفب إلجراء ذلؾ دأف ين والكفاة، كما يمكن

يمميو عمييـ  كيحمؼ األشخاص الذيف يرافقكف ككيؿ الجميكرية اليميف كتابة عمى أف يبدكا رأييـ بما
 الشرؼ، الضمير، كيجكز أيضا لككيؿ الجميكرية أف يطمب إجراء التحقيؽ لمبحث عف سبب الكفاة".

مف استقرائنا لنٌص المادتيف يتجمى لنا أٌف استعانة ضابط ككيؿ الجميكرية بأشخاص فنييف كمؤىميف    
لشرطة القضائية االستعانة ىك إجراء استثنائي، فإذا دعت حاالت االستعجاؿ كتكافرت يمكف لضابط ا

كتقدير حالة االستعجاؿ ىك أمر مكضكعي يقدره  ،بأىؿ الخبرة كذلؾ لمحفاظ عمى معالـ الجريمة كآثارىا
 مأمكر الضبط القضائي عمى ضكء الظركؼ التي تحيط بو.

مف قانكف اإلجراءات الجنائية التي أجازت  60كما نٌص عمى ذلؾ التشريع الفرنسي في ماٌدتو    
ؽ جانب الفقو الفرنسي مكيع ،في حالة السرعة أمكرم الضبط القضائي االستعانة بأشخاص مؤىميفلم

 عمى ذلؾ بأنو ىناؾ أمكر يصعب القياـ بيا إاٌل بكاسطة الفنييف المتخصصيف.

                                                           
 .89ؿ، المرجع السابؽ ،ص ميفرج عمكاني ى 1
نزيو نعيـ شبلال، دعاكل الخبرة ك الخبراء دراسة مقارنة مف خبلؿ الفقو ك االجتياد ك النصكص القانكنية ،الطبعة  2

  . 28ص  2005األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف ،
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يمكف ىنا ،كتكافرت شركطيا القانكنية 1ؽ إ ج  41فإذا ما قامت حالة التمبس كالتي تضمنتيا الماٌدة 
كبتخكيؿ مف القانكف القياـ بإجراءات ما كاف يجكز ليـ القياـ بيا في غير ،شرطة القضائية كلضابط ال
. كذلؾ بغرض الحفاظ عمى األدلة قبؿ أف تضيع أك تناؿ منيا 2فيي إجراءات استثنائية ،حالة التمبس

 يد العبث كالتضميؿ.

االختصاص كالخبرة أك كما  سابقة الذكر المجكء إلى أىؿ 49فمضابط الشرطة القضائية حسب المادة 
 جاء في نٌص الماٌدة "بأشخاص مؤىميف".

كىنا يتبادر إلى ذىف القارئ التساؤؿ حكؿ القيمة القانكنية أك التكييؼ القانكني ألعماؿ الخبرة التي يقـك 
بيا ضابط الشرطة القضائية أثناء ىذه المرحمة؟ فيؿ تعد خبرة يعكؿ عمى نتائجيا؟ أـ أنيا تبقى مجٌرد 

 ستدالالت تؤخذ عمى سبيؿ االستئناس كال ترقى إاٌل قيمة الدليؿ الجنائي؟ا

ككنيا جاءت بتسخير مف الجيات  3،فيناؾ مف يرل أف تمؾ األعماؿ تعد خبرة بالمعنى اإلجرائي   
كالضركرة الممٌحة التي يخشى فييا مف ضياع آثار  ،اؿجاالستع حالة المختصة ككفقا لمقانكف نظرا إلى 

خفائيا عف ع ،الجريمة كمعالميا الفنية أك محاكلة الجاني إخفاء معالـ جريمتو  كف التحقيؽ.يكطمسيا كا 

أٌف القانكف يجبرىـ عمى أداء اليميف مف قبؿ البدء في  ،كما كأٌف المتمعف بنصكص المكاد السالفة الذكر
 مصداقية لطبيعة األعماؿ التي يقكمكف بيا. كىذا ما يعطي ،مياميـ

طي القناعة الحقيقية لمقكؿ بإعطاء الطابع اإلجرائي ليذه عتات السالفة الذكر ال رر لحٌؿ ىذه المب   
ؽ إ ج قد استثنى جيات معينة كخٌكؿ  143أكال كألٌف القانكف كبصريح الماٌدة  ،خبرة في ىذه المرحمةال

كاف أراد إعطاء ىذه السمطة الضبطية القضائية لقد لكرد ذلؾ بصريح  ليا سمطة األمر بالخبرة فمك
العبارة في فحكل نٌص الماٌدة. فالنص قد حصر القياـ بإجراء الخبرة كفي يد سمطات محددة أال كىي 

 سمطة التحقيؽ كالحكـ.

األعماؿ كمف خبلؿ استقرائنا لنصكص المكاد السالفة الذكر نرل أٌف ىذه  ،لذلؾ فمف كجية رأينا   
ىي كلك كانت في أحكاؿ ،اإلجرائية أك المعاينات الفٌنية التي يقـك بيا ضباط الشرطة القضائية 

أال كىك الخبرة  ،االستعجاؿ )التمبس( تبقى مجرد استدالالت ال ترقى إلى مرحمة الدليؿ الجنائي
 بسمطتيا فية جيلة في قانكف اإلجراءات ككذا الحتفاظ ىذه احالقضائية، لعدـ الٌنٌص عمييا صرا

 ،المخكلة إلييا قانكنا ميامياجية ب دكف التحقيؽ كىذا لتختص كؿ ،المتابعة كالبحث كالتحرم فقط
 إضافة إلى انعداـ الشكميات أك اإلجراءات القانكنية المتطمبة قانكننا في الخبرة القضائية.

                                                           
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية )ؽ ا ج( 41المادة  1
 .186، ص1999فيو،اإلسكندرية، المطبكعات الجامعية، فرج عمكاني ىميؿ، التحقيؽ الجنائي كالتصرؼ  2
 .200،  199محمد محدة، ضمانات المشتبو فيو، المرجع السابؽ ص ص  3
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 حالة اإلنابة القضائية:-ب

بمقتضاىا يجكز  ،إٌف اإلنابة القضائية ىي كسيمة عممية أكجدىا القانكف لتسييؿ العمؿ القضائي   
لمقياـ بما يراه الزمنا مف  ،لمقاضي أف ينيب عنو قاضيا آخر أك ضابطا لمشرطة القضائية المختٌصة

ظيار الحقيقة، كىذا ما جاء بفحكل نصكص مكاد قانكف اإل جراءات الجزائية إجراءات لتنكير العدالة كا 
 1ؽ إ ج. 356، ك276ك 190ؽ إ ج، ككذا المكاد  142ؽ إ ج إلى  138مف المكاد 

فبمقتضى ىذه النصكص جعؿ المشٌرع الجزائرم اإلنابة القضائية إجراء مف إجراءات التحقيؽ مف    
 كما تخكؿ لصاحبيا سمطات محٌددة. 2أجؿ إظيار الحقيقة،

رة جميع إجراءات التحقيؽ في الدعكل، كما في بعض األحياف كلما فقد ال يتسع كقت المحقؽ لمباش   
كالتي تخكؿ لقاضي التحقيؽ  3ؽ إ ج 138كجاءت المادة ،تقتضيو السرعة حفاظنا عمى األدلة الجنائية 

ندب ضباط الشرطة القضائية كأعطى لياتو األعماؿ كخبلؿ ىذه المرحمة الصفة التحقيقية، إذا تكافرت 
ؽ إ ج "يقكـ القضاة أك  139حدكد أمر اإلنابة. كىذا كفقا لما نصت عميو المادة  شركطيا كتٌمت في

ضباط الشرطة القضائية المنتدبكف لمتنفيذ بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ ضمف حدكد 
 اإلنابة القضائية، غير أنو ليس لقاضي التحقيؽ أف يعطي بطريقة اإلنابة القضائية تفكيضا عامًّا.

يجكز لضباط الشرطة القضائية استجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ المٌدعي  كال   
 المدني".

كمنيا يستخمص أٌنو لضٌباط الشرطة القضائية كفي إطار القياـ بعمميـ في حدكد اإلنابة القضائية    
اإلجراءات كالقكاعد الشكمية  باعبإتلك أٌف ىذا مقٌيد  ك ،إال اعترتيـ مسألة فنية الٌمجكء إلى إجراء الخبرة

كالمكضكعية لئلنابة القضائية. كىنا يتبادر إلى أذىاننا عف نطاؽ لجكء ضابط الشرطة القضائية إلى 
 الخبرة؟

في إطار القياـ بعممو، يجكز لضابط الشرطة القضائية الٌمجكء إلى أىؿ الخبرة كاالختصاص إذا ما    
عف نطاؽ اختصاصو، فمثبلن عند ارتكاب جنحة السياقة في اعترضو أثناء عممو أعماؿ فنية تخرج 

حالة سكر قصد تحديد نسبة الكحكؿ، فيده الجريمة يستحيؿ إثباتيا إاٌل إجراء عممية الفحص 

                                                           
 ؽ إ ج. 356ك 276ك 190ؽ إ ج، المكاد  142إلى  138انظر المكاد  1
 .546، ص2006في التحقيؽ االبتدائي  2عمي جركة، المكسكعة في اإلجراءات الجزائية، مجمد  2
: "يجكز لقاضي التحقيؽ أف يكٌمؼ بطريؽ اإلنابة القضائية أم قاض مف قضاة المحكمة أك أم ؽ إ ج 8المادة  3

ضابط مف ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمؿ في تمؾ الدائرة أك أم قاض مف قضاة التحقيؽ بالقياـ بما يراه 
 ئية التي يتبعيا كٌؿ منيـ".الزمنا مف إجراءات التحقيؽ في األماكف الخاضعة لمجية القضا



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 150 ~ 
 

حيث حٌددىا المشرع بنسبة تعادؿ أك  ،لمعرفة مدل كما نسبة احتكائو عمى الكحكؿ لمدـالبيكلكجي، 
 غ/ في األلؼ. 0.20تفكؽ 

مف أخطر السمككيات التي تؤدم إلى فقداف الكعي أحياننا، لذا فقد جٌرميا القانكف  فتعد حالة السكر 
 1.جسمانيكعاقب كؿ سائؽ يككف في حالة سكر كيتسبب في حادث مركر 

فالشخص في ىذه الحالة يفقد السيطرة عمى  المركبة المساقة مٌما يؤدم إلى كقكع حكادث خطيرة    
ظرفا مشٌددنا إذا تسٌبب السائؽ في قتؿ أك جرح  2ؽ إ ج 290مشٌرع كحسب نٌص الماٌدة كما اعتبرىا ال
 خطأ لمضحية.

لذلؾ كفي سبيؿ إثبات ىذه الجريمة، يمجأ ضابط الشرطة القضائية كفي مثؿ ىذه الحالة إلى إجراء    
د أف كانت نسبة بع 3مف قانكف المركر( 03التحاليؿ العضكية البلزمة، حيث تنٌص الماٌدة الثالثة )

تعديمو بمكجب القانكف  بعد 03-09غ/ في األلؼ، في ظؿ قانكف  0.10الكحكؿ المعاقب عمييا ىي 
الفقرة األكلى مف قانكف المركر: "في حالة كقكع أم حادث مركر جسماني،  19كتنٌص الماٌدة  14-01

المتدٌرب المتسٌبب في  يجرم ضباط أك أعكاف الشرطة القضائية عمى السائؽ أك عمى المرافؽ لمسائؽ
 كقكع حادث المركر عممية الكشؼ عنو تناكؿ الكحكؿ عف طريؽ جياز زفر اليكاء".

كجكد  ثبت اال اذا فالقاضي ال يمكنو إدانة المتيـ ،كمف خبلؿ استقرائنا لياتو الٌنصكص القانكنية   
غ/في األلؼ،  كيتـ ذلؾ عف طريؽ تقنية جياز زفر  0.20نسبة كحكؿ في دـ السائؽ تعادؿ أك تفكؽ 

مف قانكف المركر مقياس الكحكؿ )الككتاست( عمى أٌنو:  25الفقرة  02اليكاء، حيث عرفت المادة 
 لمستخرج"."جياز يدكم يسمح بالتحقيؽ الفكرم في كجكد الكحكؿ في جسـ الشخص مف خبلؿ اليكاء ا

مف نفس القانكف مقياس اإليثيؿ عمى أنو "جياز يسمح  26الفقرة  02كما عرفت كذلؾ المادة    
 بالقياس الفكرم كالدقيؽ لنسبة الكحكؿ بتحميؿ اليكاء المستخرج".

أك في حالة اعتراض السائؽ  ،فإذا تبيف مف عمميات الكشؼ عف احتماؿ تناكؿ لمشركب كحكلي    
أك المرافؽ لمسائؽ عف نتائج ىذه العمميات أك رفضو إلجراء الكشؼ فضابط الشرطة القضائية أك 

                                                           
، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف 2009يكليك سنة  22ق، المكافؽ ؿ  1430رجب عاـ  29مؤرخ في  03-09أمر  1

، يتعمؽ بتنظيـ حركة  2001غشت ستة  19،المكفؽ ؿ  1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  14-01رقـ 
شعباف  7 في صادرة، ال45عدد لمجميكرية الجزائرية ،ال الرسمية الجريدة تيا كأمنيا،مالمركر عبر الطرؽ كسبل

 .2009يكليك سنة  29ق، المكافؽ ؿ 1430
. يتضمف قانكف 1966يكنيك  8 المكافؽ ؿ 1386صفر  18 مؤرخ في 155-66مف األمر رقـ  290المادة  2

 .اإلجراءات الجزائية
 السالؼ الذكر. 03-09مف األمر  03المادة  3
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أعكانو يقكمكف بإجراء الفحص البيكلكجي االستشفائي لمحصكؿ عمى الٌدليؿ القاطع كالذم بمقتضاه 
ىذا كقد تدخؿ المشرع  إدانتو كمتابعتو. كيمكف بعد ذلؾ ،يككف أساسنا لثبكت مسؤكلية الجاني الجزائية

جراءات  خاصة إلثبات ىذه الجريمة .  الجزائرم ككضع طرؽ كا 

كىذا ما نصت عميو ،ككيؿ الجميكرية  إلى:حيث تبمغ نتائج التحميؿ الطبية  ككيؿ الجميكرية إخطار-أ
لكجية إلى ككيؿ الجميكرية كاالستشفائية كالبيك مف قانكف المركر "تبمغ نتائج التحاليؿ الطبية  22المادة 

لدل الجية القضائية المختصة " كتبميغ ككيؿ الجميكرية بالعينة مف التحميؿ يككف مرفكؽ بمحضر 
 1/ؼ137نصت عميو المادة  كىك ما ،مف ذات القانكف 130يحرره احد األشخاص المذككريف بالمادة 

كىذه المحاضر أعطاىا المشرع قدرا "تبمغ ىذه المحاضر مباشرة ك دكف تأخير إلى ككيؿ الجميكرية " 
"يككف لممحاضر المحددة 136كىذا ما نصت عميو صراحة المادة  1مف الحجية إلى غاية إثبات عكسيا

 تطبيقا ألحكاـ ىذا القانكف قكة الثبكت ما لـ يثبت العكس"

تناكؿ  إمكانيةالشرطة القضائية عممية الكشؼ عف  أعكاف أكضابط  : يجرممعاينة المخالفات -ب   
مف قانكف المركر فاف مخالفات  130كىذا ما نصت عميو المادة  ،الكحكؿ في حالة كقكع حادث مركر

مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية كالضباط ذكك الرتب  بشأنياالمركر يتـ معاينتيا كتحرير محضر 
ألمف ك أعكاف ا ،ك الضباط ذكك الرتب ،مف طرؼ محافظي الشرطة أك ،الدرؾ الكطني أعكاف أك

 كفي ىذا المجاؿ لقد فرؽ المشرع بيف حادث المركر الجسماني كحادث المركر المميت . ،العمكمي

قد مٌيز  ك مؤسسات الصحة العمكمية، ىذابتـ تكيجدر اإلشارة إلى أٌف إجراءات عممية الفحص    
 قانكف المركر بيف نكعيف مف الحكادث كىما حادث مركر جسماني كحادث مركر مميت.

مف قانكف المركر: "في حالة كقكع حادث  19حيث نٌصت عميو المادة  حادث مركر جسماني:-1
مركر جسماني يجرم ضباط كأعكاف الشرطة القضائية عمى كؿ سائؽ أك مرافؽ لمسائؽ المتدٌرب مف 
المحتمؿ أف يككف في حالة سكر كالمتسٌبب في كقكع الحادث، عممية الكشؼ عف تناكؿ الكحكؿ 

اليكاء كعممية الكشؼ عف استيبلؾ المخٌدرات أك المكاد الميمكسة عف طريؽ جياز تحميؿ بطريقة زفر 
 المعاب".

سالفة الذكر، يستمـز كافر الركف المادم لجريمة السياقة في حالة سكر  19يفيـ مف نص الماٌدة    
الشرطة  سكاء لمسائؽ أك مرافؽ السائؽ الذم يككف في حالة سكر أثناء قيادتو لممركبة، ألعكاف

                                                           
مركؾ نصر الديف، محاضرات في اإلثبات الجنائي، النظرية العامة لئلثبات الجنائي، الجزء األكؿ  دار ىكمة  1

 427، ص2003النشر كالتكزيع ،الجزائر،  ك لمطباعة
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كالكشؼ عف  1القضائية الحؽ في إجراء فحص الكشؼ عف تناكؿ الكحكؿ عف طريؽ جياز زفر اليكاء
 تناكؿ المخدرات عف طريؽ جياز تحميؿ المعاب.

حيث يسمح بالقياس  ،مف قانكف المركر 2فالطريقة األكلى تجرل بمقياس اإليثيؿ حسب المادة    
 اليكاء المستخرج.الفكرم كالٌدقيؽ لنسبة الكحكؿ بتحميؿ 

كىك يسمح بالكشؼ عف كجكد مكاد مخٌدرة أك ميمكسة  ،كالطريقة الثانية تجرل بجياز تحميؿ المعاب   
 عف طريؽ تحميؿ المعاب.

عمى أٌنو: "في  03-09مف األمر  20حيث نٌصت عمى ذلؾ المادة  حالة حادث مركر مميت:-2
ضع ضباط أك أعكاف الشرطة القضائية حالة كقكع حادث مركر أٌدل إلى قتؿ خطأ، يجب أف يخ

السائؽ إلى فحكص طبية استشفائية كبيكلكجية إلثبات ما إذا كاف يقكد سيارتو تحت تأثير مكاد أك 
 أعشاب مصنفة ضمف المخٌدرات".

فيتضح إذف مف نٌص الماٌدة كجكبية إخضاع السائؽ لفحكصات طبية مف طرؼ ضابط أك عكف    
لمعرفة مدل احتكاء جسمو عمى مكاد مخٌدرة  ،تكابو لحادث مركر مميتالشرطة القضائية في حالة ار 

 أك كحكؿ، فينا يمنع عميو الرفض كعدـ االستجابة لذلؾ.

أٌما عف طريقة أك كيفية إجراء ىذا الفحص البيكلكجي فمقد نٌص قانكف المركر عمى طريقتيف يمكف    
 تمخيصيما في:

كالمتعٌمؽ بتنظيـ حركة المركر  03-09مف األمر  21المادة  صفتن إجراء فحص طبي بيكلكجي:-أ
عبر الٌطرؽ كسبلمتيا كأمنيا: "عندما يتـ التحقيؽ بكاسطة كسائؿ التحميؿ الطبية كالبيكلكجية المذككرة 

 يجب االحتفاظ بعينة مف التحميؿ". 2أعبله، 20ك 19في الماٌدتيف 

 ككف الفحص الطبي في الحاالت التالية:إذف فالمبلحظ كعند قراءتنا لياتو الماٌدة في   

 ظيكر نتائج إيجابية بعد عممية زفر اليكاء كاعتراض المشتبو فيو عمى ىذه النتائج.

 إذا رفض المشتبو فيو الخضكع إلجراء زفر اليكاء.

 في حالة حدكث حادث مركر مميت.

                                                           
، كىك جياز يدكم يسمح بالتحقؽ الفكرم مف كجكد الكحكؿ، ”AlchoolTest“نتيجة لمتطكر استبدؿ جياز الككتاست 1

 اإليثيؿ كىك يسمح بالقياس الفكرم كالدقيؽ لنسبة الكحكؿ بتحميؿ اليكاء المستخرج.بجياز 
 مف قانكف المركر السابؽ ذكره. 20ك 19المكاد  2
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الشخص المشتبو فيو إلى  كبالتالي فيي الحاالت التي يمكف بكاسطتيا لضابط الشرطة القضائية اقتياد
 0.20تعادؿ أك تفكؽ  ،ألخذ عينة مف دمو كالتٌأٌكد مف كجكد نسبة كحكؿ في دمو ،أقرب مؤسسة طبية

ممؿ. كيتـ تقسيميا عمى أنبكبيف، يترؾ  15ك 10غ/ في األلؼ، كتتراكح كمية الٌدـ المنتزعة ما بيف 
 األنبكب الثاني في حالة المطابقة بخبرة مضاٌدة.

إٌف إدانة المٌتيـ بجنحة السياقة في حالة سكر أساسو ىك التحميؿ  إجراء التحميؿ الّطّبي: كيفية-ب
 الطبي البيكلكجي، كيتـ بإحدل الطريقتيف:

كتستعمؿ ىذه الطريقة مف طرؼ مخابر الشرطة، إذ تبيف نسبة الكحكؿ في دـ  الطريقة الكيميائية:-1
 السائؽ دكف معرفة نكعو.

كىي طريقة دقيقة كفٌعالة في تحديد نسبة الكحكؿ في الٌدـ إضافة إلى  رافية:الطريقة الكركماتكغ-2
 كىذا ما يعطييا مصداقية أكثر. ،تحديد نكعو

ميما كانت الطرؽ كالكسائؿ المستعممة إلثبات جريمة السياقة في حالة سكر، فطبيعة ىذه الجريمة    
تمـز عمى ضابط الشرطة القضائية أك أعكانو سمطة ندب الخبراء، ألٌف الخبرة ضركرية إلثبات جريمة 

مة نجد أف كما انو كمف خبلؿ استقراء النصكص الخاصة بيذه الجري 1قيادة مركبة في حالة سكر.
مجاالت معاينة المخالفات في حكادث المركر ميز فييا المشرع بيف حكادث المركر الجسمانية كالتي 

كبيف  ،تمثؿ اعتداء عمى الحؽ في سبلمة الجسـ بكاسطة الجركح التي تترتب عمى مثؿ ىذه الحكادث
 حكادث المركر المميتة كالتي تمثؿ اعتداء عمى الحؽ في الحياة .

لقد أدلى المشٌرع لمنيابة العامة صبلحية  يابة العامة في األمر بالخبرة الطبية الّشرعية:سمطة الن-2
 2تبٌيف ليـ ذلؾ ضركريًّا لتحقيؽ حماية المجتمع. اذاتحريؾ الدعكل العمكمية 

ا،  ،ةفالنيابة العاٌمة ىي الجياز المخٌكؿ قانكننا بمباشرة كتحريؾ الدعكل الجنائي حتى تأخذ مسارنا كاضحن
كليا حؽ متابعة الٌدعكل إلى غاية الفصؿ فييا. لذلؾ فيي تعتبر خصمنا شريفنا كطرفنا أصميًّا في 

 3الدعكل.

كىنا يطرح التساؤؿ بشأف صبلحية كسمطات النيابة العامة كفي إطار تحريؾ كمباشرة الدعكل الجزائية 
ا إذا ما اعترتيا  مسألة ذات طابع فني؟ أف تأمر بالخبرة الطبية إذا رأت أٌف ذلؾ ضركرم خصكصن

                                                           
، نشرة القضاة، 13 197، رقـ 1981فيفرم  19المحكمة العميا، القسـ الثالث لمغرفة الجنائية الثانية، قرار بتاريخ  1

 .20دادم، المرجع السابؽ، ص ، ذكره جيبللي بغ90، ص 1989
 .19،20، ص ص 2000جديدم معراج، الكجيز في اإلجراءات الجزائية، دليؿ عممي، الجزائر،  2
 .289،ص  2013عبد المنعـ سميماف، أصكؿ اإلجراءات الجنائية، الكتاب األكؿ، لبناف، منشكرات الحمبي الحقكقية ، 3
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية فيي تجيز لككيؿ الجميكرية في حالة العثكر  62بالرجكع إلى المادة  
إمكانية اصطحاب أشخاص قادريف عمى ،ككاف سبب الكفاة مجيكالن أك مشتبينا فيو  ،عمى جثة شخص

 1تقدير ظركؼ الكفاة، سكاء كانت نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ.

يؼ الماٌدة في فقرتيا األخيرة عمى ىؤالء األشخاص الذيف يرافقكف ككيؿ الجميكرية أف يؤدكا كتض   
 2اليميف كتابة، إضافة إلى أف يبدكا رأييـ بما يمميو عمييـ الشرؼ كالضمير، كىذا بمكجب تسخيرة.

بالتالي تبقى ليا أٌف المشٌرع لـ يعط لمنيابة العاٌمة الحٌؽ في ندب الخبراء، ك  فيتضح لنا مف نص المادة
 أك الحكـ قصد األمر بإجراء خبرة طبية. ،فقط إمكانية تقديـ طمبات أماـ جيات التحقيؽ

فخبلصة القكؿ أف النيابة العاٌمة كباعتبارىا تباشر الدعكل العمكمية باسـ المجتمع، كتطالب كخصـ    
نيا المشٌرع مف االستعانة سكاءن العقكبة عمى الجاني الذم ثبتت إدانتو، كفي سبيؿ ذلؾ مكٌ  قيعشريؼ بتك 

بالقكة العمكمية إذا اقتضى األمر ذلؾ، أك بضباط كأعكاف الشرطة القضائية، ككذا االستعانة بأشخاص 
 قادريف عمى تقدير ظركؼ الكفاة، أم الخبراء.

 ثانيا: الخبرة الطبية الشرعية أثناء مرحمة الّتحقيؽ

باعتبارىا الجية المكٌمفة بالبحث عف  ،إٌف الخبرة الطٌبية تجد تطبيقا كاسعنا عمى مستكل جية التحقيؽ   
األدٌلة كالكشؼ عنيا بطرؽ اإلثبات المقررة قانكنا، سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل قاضي التحقيؽ أك 

الجنائي باستقصائو حتى  باعتبارىما الجيتاف المخكلتاف بالتحقيؽ كالكصكؿ إلى الدليؿ ،غرفة االتياـ
 يككف مقبكالن أماـ جيات الحكـ.

 قاضي التحقيؽ:-1

ؽ إ ج، لككنو تبدأ بو  66لقد أطمؽ قانكف اإلجراءات الجزائية تسمية التحقيؽ االبتدائي في المادة    
المتابعة أماـ القضاء، مميزا لو عف إجراءات التحقيؽ التي تتـ أماـ الجيات القضائية في حيف نطمؽ 

 تسمية البحث كالٌتحرم عمى عممية التحقيؽ التي تتكالىا الشرطة القضائية.

 بإتباعلو السمطة الكاممة  ،فقاضي الٌتحقيؽ بصفتو جية مختصة بالتحقيؽ كالبحث عف الحقيقة   
إجراءات كاتخاذ ما يراه مناسبنا في سبيؿ إظيار الحقيقة كذلؾ بعد إخطاره مف طرؼ ككيؿ الجميكرية 

                                                           
 السابؽ ذكره . لجزائرم،مف قانكف اإلجراءات الجزائية ا 62الماٌدة  1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، السالؼ الذكر. 62الماٌدة  2
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مف نفس القانكف كبالتالي  72ؽ إ ج( أك في إطار االدعاء المدني طبقا ألحكاـ المادة  67)المادة 
  1تعتبر سمطة قاضي التحقيؽ سمطة مقيدة.

فمو كفي إطار القياـ بالتحقيقات التي تكشؼ  ،غير أٌف سمطتو في سبيؿ إظيار الحقيقة كاسعة   
كالٌتعٌرؼ عمى ،الغمكض عف الجريمة المرتكبة القياـ بأم إجراء مف شأنو كشؼ خبايا كأسرار الجريمة 

التفتيش  أكمف ؽ إ ج، فمو أف يستكجب المتيميف أك سماع الشيكد  68مرتكبيا، كىذا ما تؤٌكده الماٌدة 
 أك األمر بالخبرة البلزمة.

 2فندب الخبراء إذف ىك مف األعماؿ الجكازية لممحقؽ مشركع لسمطتو ك تقديره.   

ؽ إ ج أنو كلقاضي التحقيؽ إذا عرضت عميو مسألة ذات طابع فني،  143الماٌدة  أجازتوكىذا ما    
أك مسألة يستمـز فحصيا كفاءة عممية كفنية خاصة، كلو مطمؽ الحرية في اختيار خبير ليساعده في 

 الجريمة إذا ما اعترتو مسألة ذات فني.فؾ لغز 

فيي تعد مجاال  ،فما دامت الخبرة تعتبر مف ضمف أدٌلة اإلثبات التي يمجأ إلييا قاضي التحقيؽ   
كاسعا لتطبيقيا عمى مستكل ىذه الجية، كذلؾ ألف قاضي الٌتحقيؽ كفي إطار البحث عف الحقيقة 

 عادٌية.الكاستنباط األدٌلة سكاء كانت أدلة اتياـ أك نفي، كسكاء كاف ذلؾ في الحاالت العادية أك الغير 

 األحكاؿ العادٌية كحالة التمٌبس؟ فينا نتساءؿ عف صبلحيات قاضي التحقيؽ في األمر بالخبرة في   

ؽ إ ج  143بالرجكع إلى نصكص مكاد قانكف اإلجراءات الجزائية كباستقرائنا قراءتنا لنص المادة    
 أف تأمر بندب خبير. فني كالتي تنص أنو لجيات التحقيؽ عندما تعرض عمييا مسألة ذات طابع

  أك خبراء"."يجكز لقاضي التحقيؽ ندب خبير  147ككذا الماٌدة    

                                                           
 ، دكف مكاف نشر2006عمي جركة، المكسكعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثاني في التحقيؽ االبتدائي  1

 .5ص )د ب ف(
الماٌدية ال يمكف إجراؤىا أك االستعانة منيا لمعرفة  كيقكؿ في ىذا الشأف الفقيو "جيف كمكدسير" أف بعض المعاينات 2

 المتخٌصصيف الذيف ليـ دراية كىـ الخبراء، انظر في ذلؾ:
Soyer (jc), manuel de droit et procédure pénale.7ème édition, paris, Dalloz P:239 
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كما تتكسع كتزداد سمطات قاضي التحقيؽ كفي إطار البحث عف الحقيقة مف خبلؿ ما نٌصت عميو    
"يقكـ قاضي التحقيؽ كفقا لمقانكف باٌتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية  68:1الماٌدة 

 لمكشؼ عف الحقيقة بالتحرم عف أدٌلة االٌتياـ كأدٌلة النفي".

 قاضي التحقيؽ سمطة كاسعة باتخاذ أم إجراء يراه مفيدنا لمكصكؿ إلى الحقيقة. فيي تمنح

الٌنصكص يتجٌمى لنا بكضكح أٌف المشٌرع قد منح لقاضي الٌتحقيؽ كباعتباره جية  ىذهفمف خبلؿ    
كىنا يتبادر إلى أذىاننا السؤاؿ عف الجيات األخرل التي ،محايدة سمطات كاسعة في ندب الخبراء 

ؽ إ ج أجازت لمنيابة العامة أك لمخصكـ طمب  143؟ فبالرجكع إلى نٌص الماٌدة  يا طمب الخبرةيمكف ل
فمو أف يجيب الخصـ  ،تكقؼ رفضو أك قبكلو عمى قاضي التحقيؽيغير أف ىذا الطمب  ،إجراء الخبرة

ى أمر كيعيف خبيرا، كما لو أف يرفض إجابتو، كلك أٌف المشٌرع يمزمو أف يككف ىذا الرفض بناء عم
 2مسبب. كذلؾ حتى يمكف ألطراؼ الخصكمة الجزائية استئنافو.

فإذا رأل قاضي الٌتحقيؽ أٌنو ال فائدة مف تعييف خبير عميو إعطاء مبررات قانكنية في رفضو القياـ    
ؽ إ ج( حتى يتسنى استئنافو أماـ غرفة االٌتياـ بالمجمس القضائي، كما ألزمو  172بالخبرة )المادة 

يكمنا تسرم مف تاريخ استبلـ الطمب، كىذا تعزيزنا لضمانات  30تسبب أمر الرفض في أجؿ المشٌرع 
 المتيـ كحقكؽ الٌدفاع.

فالمشٌرع خٌكؿ لممٌتيـ كباقي الخصكـ  ،سككت كعدـ رٌده في اآلجاؿ المحٌدد قانكنناالغير أٌنو في حالة 
ا لمفصؿ في كمنحيا كذ ،إمكانية إخطار غرفة االٌتياـ خبلؿ ميمة عشرة أياـ لؾ القانكف ميمة ثبلثيف يكمن

 ىذا الطمب كالبت فيو.

ب األمر برفض إجراء الخبرة كذلؾ يمف خبلؿ ىذا يتجٌمى لنا ىدؼ كمرمى المشٌرع مف كراء تسب
احترامنا لحقكؽ الٌدفاع كتعزيزنا لضمانات المتيـ أك أطراؼ الٌدعكل الجزائية. كلك أٌنو قد أغفؿ تحديد 

جؿ الممنكح لمطرؼ المعني إلخطار غرفة االٌتياـ، فاألصؿ أف يبدأ احتسابو مف بداية احتساب األ
 نياية األجؿ الممنكح لقاضي التحقيؽ لمبت في الطمب، فاألصؿ أنو قد نٌص عمى ذلؾ صراحة.

كلك أنيا مقيدة نكعا ما بتحريؾ ،إٌف سمطة قاضي الٌتحقيؽ في تعييف الخبراء كاسعة كغير محدكدة    
كىذا  3أم بإخطار مف ككيؿ الجميكرية بطمب افتتاحي ،مكمية مف طرؼ الجيات المختٌصةالدعكل الع

                                                           
أمر بإجراء فحص نفساني أك يأمر ؽ اج في فقرتيا األخيرة: "كيجكز لقاضي التحقيؽ أف ي 68كما تنص الماٌدة  1

ذا كانت تمؾ الفحكص الطبية قد طمبيا المٌتيـ أك محاميو فميس لقاضي الٌتحقيؽ أف  باتخاذ أم إجراء يراه مفيدنا، كا 
 يرفضيا إاٌل بقرار مسبب".

 مف ؽ إ ج. 172، 171كالمادة  170المادة  2
 . 34، ص2004الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر أحسف بكسقيعة، التحقيؽ القضائي، الطبعة الثالثة،  3
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ؽ إ ج: "ال يجكز لقاضي الٌتحقيؽ أف يجرم تحقيقنا إاٌل بمكجب طمب مف  67ما تنص عميو الماٌدة 
 ككيؿ الجميكرية إلجراء التحقيؽ حتى كلك كاف ذلؾ بصدد جناية أك جنحة متمٌبس بيا".

فصبلحيات قاضي الٌتحقيؽ لؤلمر بإجراء أك ندب الخبراء  ،ة عف الٌتساؤؿ الذم طرحناهىذا ككإجاب   
أك في أحكاؿ التمٌبس ال تختمؼ أبدنا، فيي مقٌيدة بالطمب االفتتاحي مف ككيؿ  ،في األحكاؿ العادية

 الجميكرية، حيث بو تبدأ صبلحيات قاضي الٌتحقيؽ في إجراء ما يراه الزمنا لكشؼ الحقيقة.

صبلحيات قاضي التحقيؽ كفي إطار القياـ بالتحقيقات البلزمة  مفندب الخبراء بفما داـ ىذا األمر 
كما داـ قاضي الٌتحقيؽ كفي إطار القياـ بعممو يصدر عدة أكامر. ىنا نتساءؿ عف الطبيعة القانكنية 

 ألمر ندب الخبراء؟

ذلؾ باعتبار قاضي التحقيؽ ىك الدرجة  دائما يعتبر قانكف اإلجراءات الجزائية ىك المرجع لنا في   
بعد استئنافيا أماـ غرفة االٌتياـ كدرجة ثانية  مافيك بذلؾ يصدر أكامر حتى يمكف في ،األكلى لمتحقيؽ

ؽ إ ج:  146فكذلؾ ىك أمر الندب، غير أٌنو كبالرجكع إلى الماٌدة  بقرارات تصدر عنيا. ،لمتحقيؽ
يدؼ إاٌل إلى فحص مسائؿ ذات تاء ميمتيـ التي ال يجكز أف "يجب أف تحدد دائما في قرار ندب الخبر 

 طابع فٌني".

ؽ إ ج "كؿ قرار يصدر بندب خبراء يجب أف تحدد فيو ميمة إلنجاز ميمتيـ، كيجكز أف  148كالماٌدة 
 تمٌد ىذه الميمة بناء عمى طمب الخبراء".

تعمؿ مصطمح "قرار" بدال عف فالقارئ لنصكص ىاتيف الماٌدتيف يتجمى لو بكضكح أٌف المشٌرع قد اس
 "أمر" الٌندب.

 كبالتالي فيؿ يجكز استئناؼ أمر ندب الخبراء أماـ غرفة االٌتياـ؟  

كمنيا أمر الخبرة  ،لقد مٌكف المشٌرع ألطراؼ الٌدعكل الجزائية استئناؼ بعض أكامر قاضي الٌتحقيؽ  
حؽ ىذا ما يخكؿ لكٌؿ مف لو ،لخبرة ب أمر رفض إجراء ايعمى قاضي الٌتحقيؽ تسب ـفماداـ المشٌرع ألز 

أك رفض تعييف خبير ىي مف  يةاستئنافيا أماـ غرفة االٌتياـ، فمثبل رفض إجراء خبرة مضادة أك تكميم
 األكامر القضائية التي يجكز لؤلطراؼ استئنافيا.

 غرفة االّتياـ كدرجة ثانية لمتحقيؽ:-2

دكرنا ميمًّا في مراقبة أعماؿ قاضي الٌتحقيؽ،  لياتعٌد غرفة االٌتياـ كدرجة ثانية لمتحقيؽ، كما أٌف    
كىي تعٌد مف جية أخرل كجية استئناؼ في األكامر الٌصادرة مف قاضي الٌتحقيؽ كباعتبارىا درجة 

راءات الجزائية "يجكز مف قانكف اإلج 186ثانية لمتحقيؽ قد خكؿ ليا المشٌرع كذلؾ بمقتضى الماٌدة 
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ـ أك أحد الخصكـ أك حٌتى مف تمقاء نفسيا، أف تأمر باٌتخاذ الغرفة االٌتياـ بناء عمى طمب الٌنائب الع
جميع إجراءات الٌتحقيؽ الٌتكميمي التي تراىا الزمة، كما يجكز ليا أيضا بعد استطبلع رأم النيابة أف 

 .1تأمر باإلفراج عف المٌتيـ"

ا تامًّا  ،القضية عمى غرفة االٌتياـفإذا عرض ممؼ     فإف دكرىا يتمحكر حكؿ فحص الممؼ فحصن
كتأسيسنا عمى ذلؾ فميا كؿ  ،كالبحث فيما إذا كاف قاضي التحقيؽ قد أغفؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽ
ضي التحقيؽ، كما يجكز ليا االٌصبلحيات لؤلمر بإجراء خبرة قضائية في المسائؿ الفنية إذا أىمميا ق

ذا استبعد انتداب خبير مف طرؼ قاضي الٌتحقيؽ أف تطمب منو ما تراه الزمنا مف تب عا لذلؾ كا 
 2إيضاحات في مسائؿ معٌينة. ككما ليا أف تأمر بإجراء خبرة تكميمية إليضاح مسألة فنية.

 الحكـجية  الجيات اآلمرة بالخبرة عمى مستكلالفرع الثاني: 

لمقاضي الجنائي دكر ميـ في البحث كالتٌقٌصي عف الٌدليؿ الجنائي ليدرؾ الحقيقة، لذلؾ فيك ال    
بؿ يتجاكز أف يككف حبيس ممؼ  ،يقؼ مكتكؼ األيدم كما ال يقتصر دكره عمى الٌنطؽ بالحكـ فقط

كىذا ما جاء  أمامو، فيك يبحث بنفسو عف األدٌلة التي تكصمو إلى الحقيقة حتى يككف اقتناعو القضائي
مف قانكف اإلجراءات الجزائية "إذا رأت الجية القضائية لزكـ إجراء الخبرة فعمييا  219في نص الماٌدة 

 ".156إلى  143ما ىك منصكص عميو في المكاد  إتباع

كيفيـ مف نٌص الماٌدة أٌنيا أجازت لجيات الحكـ المجكء إلى الخبرة متى عرضت عميو مسألة ذات    
التي ال يمكف لمقاضي بما لديو مف معارؼ أف يدركيا بنفسو رغـ خبرتو كمعرفتو بالقانكف، ك  ،طابع فني

أشخاص مؤىميف كقادريف عمى تفسير كتكضيح الكاقعة اإلجرامية، كمنيـ بالستعانة اكىذا ما يضطر بو 
 ،ائيةخبراء الطٌب الشرعي، كىذا نظرنا لخصكصية ىذه المرحمة كألىٌميتيا لدل أطراؼ الٌدعكل الجن

كلك أٌف الٌنصكص القانكنية التي تجيز لجيات  ،باعتبار أف مرحمة المحاكمة ىي آخر مرحمة لمتحقيؽ
الحكـ المجكء إلى الخبرة محتشمة كغير صريحة، كىذا عمى غرار ما جاءت بو نصكص قانكف 

 3اإلجراءات المدنية، كالتي تنٌص صراحة عمى تنظيـ مسائؿ الخبرة عمى مستكل جيات الحكـ.

                                                           
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، السابؽ ذكره . 186المادة  1
"حيث أمرت  2009مارس  8، الٌصادر بتاريخ 208/09قرار غرفة االٌتياـ صادر عف مجمس قضاء تممساف، رقـ  2

حقيؽ تكميمي كذلؾ ألٌف الخبرة الفعمية لـ تبيف إف كانت العاىة غرفة االتياـ لدل مجمس قضاء تممساف بإجراء ت
 مستديمة أك ال، بعزيز احمد المرجع السابؽ.

صفر عاـ  18المؤٌرخ في  09-08مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،  قانكف رقـ  126كالمادة  47المادة  3
ت المدنية كاإلدارية، الجريدة الرسمية لمجميكرية المتضٌمف قانكف اإلجراءا 2008فيفرم  25ق المكافؽ ؿ  1429

 .21الجزائرية ، العدد 
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كبالتفصيؿ إلى مختمؼ جيات الحكـ التي ليا حؽ االستعانة بالخبرة لتكضيح المسائؿ  تطرؽىذا كسن
 الفنية.

  عمى مستكل المحاكـ االبتدائية أكال:

 .فيما يمي كمحكمة األحداث كمحكمة الجنايات،  كالجنح،متمثمة في محكمة المخالفات 

 محكمة المخالفات:-1

مف قانكف اإلجراءات الجزائية "لكٌؿ جية قضائية تتكلى التحقيؽ أك تجمس  143حيث تنٌص الماٌدة    
لمحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير، إٌما بناء عمى طمب النيابة العاٌمة 

 1أك الخصـك أـ مف تمقاء نفسيا".

مسألة  والمخالفات سمطة ندب الخبراء إذا ما اعترتفبمقتضى ىذه المادة يجكز كذلؾ لرئيس محكمة 
 غامضة.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية أيضا بقكليا: "إذا تبٌيف أٌنو مف  356كما تنص عمى ذلؾ المادة    
 البلـز إجراء تحقيؽ تكميمي، يجب أف يككف ذلؾ بحكـ كيقكـ بيذا اإلجراء القاضي نفسو".

رة لو دتمؿ عمى الجية المصشأف يككف األمر بالخبرة بناء عمى حكـ يىذا كتجدر اإلشارة إلى أنو يجب 
 2كالميمة المسندة إلى الخبير كالميمة المحددة إليداع التقرير.

ا في     أٌما مف الناحية العممية كالتطبيقية فقد يمجأ قاضي المخالفات إؿ ندب خبير طبي خصكصن
ساعدتو عمى تقدير نسبة العجز ككذا لتقدير كذلؾ لم ،مجاؿ حكادث المركر كجرائـ الضرب كالجرح

 التعكيضات البلزمة عمى حسب قيمة العجز المقٌدر.

 محكمة الجنح: -2

مف  356ك 143يتيا في حؽ المجكء إلى الخبرة الٌطٌبٌية لمقتضى الماٌدتيف عتستمد محكمة الجنح شر    
ية: "القاضي المكٌمؼ بإجراء التحقيؽ في فقرتيا الثان 356قانكف اإلجراءات الجزائية، كما تضيؼ الماٌدة 

 ".142إلى  138يتضح ليذا الغرض بالسمطات المنصكص عمييا في المكاد مف  3التكميمي

                                                           
 قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 143المادة  1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 356المادة  2
التحقيؽ التكميمي ىك إجراء منعزؿ تمجأ إليو غرفة االٌتياـ، حتى يتبيف ليا اتخاذ القرار المناسب بشأف طمب خاص  3

 رفع إلييا، كأف تأمر بفحص طٌبي. كما قد تمجأ إليو جيات الحكـ كذلؾ.
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إظيار ككشؼ مف لذلؾ فمحكمة الجنح ىي األخرل يمكنيا أف تقكـ بإجراء تحقيؽ تكميمي يمكنيا    
اعترتو  ات في األمر بالخبرة إذا ماالحقيقة، كما أٌنو لقاضي محكمة الجنح كاٌفة الصبلحيات كالسمط

مسألة ذات طابع فني، كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الشأف، ىك أٌف ىذا الحكـ غير قابؿ لبلستئناؼ 
 . 1إاٌل مع الحكـ الٌصادر في المكضكع

خمص مف كؿ ىذا أٌف المشٌرع قد خٌكؿ لمحكمة الجنح أيضا حؽ انتداب الخبراء في المسائؿ تسنإذف 
عطاء كؿ الحقيقة عنيا الفنية بذلؾ  فيفيد ،البحتة التي ال يمكف لغير الطبيب الشرعي تكضيحيا كا 

التي تكصميا إلى بناء نتائج مبنية عمى أسس عممية كتقنية ال  ،جيات الحكـ بالمعمكمات الفنية كالتقنية
 يقبميا شؾ أك تأكيؿ.

 محكمة الجنايات: -3

إلجراءات الجزائية كالتي جاء في فحكل نٌصيا "يجكز لرئيس مف قانكف ا 276باستقراء نٌص الماٌدة    
محكمة الجنايات إذا رأل أٌف الٌتحقيؽ غير كاؼو أك استكشؼ عناصر جديدة بعد صدكر قرار اإلحالة 

 أف يأمر باٌتخاذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ".

التحقيؽ التكميمي الذم تتكاله عف فمحكمة الجنايات باعتبارىا جية حكـ ليا الحؽ في أف تأمر بإجراء 
طريؽ أعضائيا. كما تجدر اإلشارة إليو ىك كجكب التمييز بيف سمطة محكمة الجنايات كتشكيمة 

 جماعية كسمطة رئيس محكمة الجنايات.

مف قانكف اإلجراءات  143فبالرجكع عمى نٌص الماٌدة  سمطة محكمة الجنايات كتشكيمة جماعية:-أ
أك تجمس لمحكـ  ،م جية قضائية كمنيا محكمة الجنايات التي تتكلى التحقيؽالجزائية فيي تجيز أل

عندما تعرض عمييا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب الخبراء. كىذا ما جاء في حكميا الٌصادر 
: "قضت بتأجيؿ القضية لدكرة أخرل ليتسنى فحص المٌتيـ مف مختٌص في 03/03/1983بتاريخ 

 2األمراض العقمية".

يستمد رئيس محكمة الجنايات سمطتو في ندب الخبراء مف نصي  سمطة رئيس محكمة الجنايات:-ب
مف قانكف اإلجراءات  276حيث تجيز لو الماٌدة  ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية 286ك 276الماٌدتيف 

صر جديدة الجزائية في حالة ما إذا رأل أٌف الٌتحقيؽ غير كاؼو كلعدـ كفايتو، أك في حالة اكتشاؼ عنا
 بعد صدكر قرار اإلحالة حؽ المجكء كاالستعانة بالخبرة الٌطٌبٌية الشرعية.

                                                           
أك التي فصمت في مسائؿ  قانكف اإلجراءات الجزائية "ال يقبؿ استئناؼ األحكاـ التحضيرية أك التمييدية 427المادة  1

 عارضة أك دفكع إاٌل بعد الحكـ الٌصادر في المكضكع، كفي الكقت نفسو مع استئناؼ ذلؾ الحكـ".
 .1989سنة  03، المجمة القضائية العدد 15/01/1985، صادر بتاريخ 41595قرار رقـ  2
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي تنٌص:  286كما أٌنو كباستقرائنا لنٌص الماٌدة لنٌص الماٌدة    
دارة المرافعات منكطاف بالرئيس رض لو سمطة كاممة في ضبط حسف سير الجمسة كف ،"ضبط الجمسة كا 

 االحتراـ الكامؿ لييئة المحكمة كاتخاذ أم إجراء يراه مناسبنا إلظيار الحقيقة".

إاٌل أف المشٌرع قد منح لو سمطة الضبط كأضاؼ في الفقرة الثانية في المادة المذككرة سالفا أٌف    
ف الخبرة كىنا نستنبط أ ،لمقاضي سمطة كاسعة الٌتخاذ أم إجراء يراه مناسبا كمفيدنا إلظيار الحقيقة

ظيار الحقيقة فممقاضي تبعا لذلؾ تعييف  باعتبارىا مف اإلجراءات التحقيقية التي تفيد في كشؼ الدليؿ كا 
 1أحد الخبراء كذلؾ في سبيؿ إظيار الحقيقة كتنكير العدالة.

المؤرخ في  07 – 2017المعٌدلة كالمتٌممة بالقانكف رقـ  248ىذا كلقد نٌصت الماٌدة    
كجد بمقر كؿ مجمس قضائي، محكمة جنايات كمحكمة جنايات استئنافية تختصاف : "ي27/03/2017

بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة جنايات ككذا الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا. تنظر محكمة الجنايات 
االبتدائية في األفعاؿ المذككرة في لفقرة األكلى أعبله، المحالة إلييا بقرار نيائي مف غرفة االٌتياـ. 

 تككف أحكاـ محكمة الجنايات االبتدائية قابمة لبلستئناؼ أماـ محكمة الجنايات االستئنافية".

إذف فمقد أنشأت محكمة الجنايات االستئنافية تنظر في األحكاـ الصادرة مف محكمة الجنايات فيي    
 بذلؾ تعتبر كدرجة ثانية إلعادة النظر في الحكـ.

 محكمة األحداث: -4

مف قانكف اإلجراءات الجزائية في فقرتيا الثالثة: "يجب عمى قاضي  452حيث جاء في نٌص الماٌدة    
األحداث أف يقكـ بإجراء تحقيؽ سابؽ بمجرد ما تحاؿ إليو الدعكل"، كالتي تخكؿ لقاضي األحداث أف 

 "اء الخبرة الطبية.يقكـ بأم عمؿ تحقيقي في الجنح التي يرتكبيا الحدث كتبعا لذلؾ فمو أف يأمر بإجر 

رة الرابعة منيا قمف نفس القانكف كالتي جاء في فحكاىا كفي الف 453كما نٌصت عمى ذلؾ الماٌدة 
تحديدنا: "كيأمر قاضي األحداث بإجراء فحص طٌبي كالقياـ بفحص نفساني إف لـز األمر كيقرر عند 

 2االقتضاء كضح الحدث في مركز لئليكاء أك لممبلحظة".

 

                                                           
الممنكحة لمحكمة الجنايات العادٌية مف  حكمة الجنايات العسكرية تتضح بنفس السمطاتمكتجدر اإلشارة ىنا إلى أٌف  1

، الصادر بمكجب األمر الفقرة األكلى كالثانية مف قانكف القضاء العسكرم 129ناحية ندب الخبراء انظر في ذلؾ المادة 
، كالمتضمف قانكف القضاء العسكرم  1971ابريؿ سنة  22ق المكافؽ ؿ  1391صفر  26مؤرخ في  28-71رقـ 

 . 71ة الديمقراطية الشعبية ، المجمس الشعبي الكطني السنة األكلى رقـ الجميكرية الجزائري
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 453ك 452المادة  2
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 مستكل المحاكـ النيائية ثانيا :عمى

ارة مثمف حيث المبدأ، إٌف المحكمة العميا ىي محكمة قانكف تختص بالٌنظر في أكجو الٌطعف ال
بخصكص المسائؿ القانكنية المحضة، كمف ثمة فيي غير معنية بإجراءات الٌتحقيؽ، كما أٌف 
اختصاصيا يقتصر عمى تقكيـ أعماؿ المجالس القضائية كالمحاكـ كالسير عمى تطبيؽ القانكف تطبيقا 

 حكمة كقائع.محكمة قانكف كليس مسميمنا، فيي تعٌد 

مسائؿ المكضكعية البحتة فقميبل ما تمجأ المحكمة العميا إلى كلما كاف ندب الخبراء يعتبر مف ال   
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 574ك 573األمر بإجراء الخبرة، كىذا ما يستكشؼ مف الماٌدتيف 

ؽ إ ج: "إذا كاف عضك مف أعضاء الحككمة أك أحد قضاة  573حيث جاء في نٌص الماٌدة    
رئيس أحد المجالس القضائية أك النائب العاـ لدل المجمس القضائي  المحكمة العميا، أك أحد الكالة، أك

قاببلن لبلٌتياـ بارتكاب جناية أك جنحة أثناء مباشرة ميامو أك بمناسبتيا يحيؿ ككيؿ الجميكرية الذم 
يخطر بالقضية الممؼ عندئذ بالطريؽ السممي عمى الٌنائب العاـ لدل المحكمة العميا فترفعو ىذه بدكرىا 

الرئيس األكؿ ليذه المحكمة، إذ ارتأت أف ىناؾ ما يقتضي المتابعة، كتعيف ىذه األخيرة أحد إلى 
 أعضاء المحكمة العميا ليجرم التحقيؽ".

الماٌدة إلى كيفية إجراء عممية المتابعة كالٌتحقيؽ إذا كانت الجريمة مرتكبة مف أحد  ىذهفمقد تطٌرقت    
امية. فأجازت لممحكمة العميا تعييف أحد أعضائيا لمقياـ أك مف ذكم الٌرتب السٌ  ،أعضاء الحككمة

ف كانت إجراءات تحقيؽ خاٌصة  نظرنا لخصكصية األشخاص كخصكصية ،بعمميات التحقيؽ البلزمة كا 
 كظيفتيـ كصفتيـ.

كتضيؼ الفقرة الثانية مف نفس الماٌدة: "كيقكـ القاضي المعٌيف لمتحقيؽ في جميع الحاالت المشار    
ىذه الماٌدة بإجراءات الٌتحقيؽ ضمف األشكاؿ كاألكضاع المنصكص عمييا في قانكف إلييا في 

 أدناه". 574المتعٌمقة بالٌتحقيؽ االبتدائي في الجرائـ مع مراعاة أحكاـ الماٌدة  ،اإلجراءات الجزائية

اـ حيث أجازت لممحكمة تعييف قاض منتدب لمقياـ بإجراءات التحقيؽ البلزمة مطبقا في ذلؾ أحك   
اإلجراءات إجراء ندب الخبراء إذا ما  ىذهكمف  ،قانكف اإلجراءات الجزائية الخاٌصة بالٌتحقيؽ االبتدائي

 اعترتو مسألة مف المسائؿ الفنية البحتة.

كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الشأف أف قاضي الٌتحقيؽ المنتدب تمارس عميو غرفة االتياـ رقابة 
 .باعتباره درجة ثانية لمتحقيؽ

مف قانكف اإلجراءات الجزائية فتنٌص عمى أٌنو تؤكؿ اختصاصات غرفة الٌتياـ إلى  574أٌما الماٌدة    
 تشكيمة مف المحكمة العميا.
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مف خبلؿ ما تقٌدـ يتبيف لنا أف سمطة المحكمة العميا في األمر بندب خبراء مقيدة بمكجب الماٌدتيف    
 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 574ك 573

غير أٌنو كما يتبادر إلى أذىاننا مف تساؤالت حكؿ الطبيعة القانكنية لمحكـ الذم يصدر بشأف الخبرة 
 فيؿ يعد مف األحكاـ الٌتحضيرية أـ مف األحكاـ التمييدية؟  

مف قانكف اإلجراءات الجزائية "ال يقبؿ استئناؼ األحكاـ التحضيرية أك  427حيث تنٌص الماٌدة  
التمييدية أك التي فصمت في مسائؿ عارضة أك دفكع إاٌل بعد الحكـ الٌصادر في المكضكع كفي الكقت 

 نفسو مع استئناؼ ذلؾ الحكـ".

كىك  ،لتفريؽ بيف األحكاـ التحضيرية كالتمييديةفمقد امتنع المشرع عف تقديـ تعريؼ يمكف بكاسطتو ا   
بحث عف قرارات قضائية قد بادرت بذلؾ حيث جاء قرار المحكمة العميا: "ال يجكز الطعف ن جعمناما 

 2في القرار الفاصؿ في المكضكع الذم أمر بحكـ تمييدم بتعييف خبير إاٌل بعد الفصؿ في المكضكع".

قضاة المجالس، الذيف قضكا بقبكؿ استثنائي لمنيابة العاٌمة  كفي قرار آخر "يعرضكف قرارىـ لنقض
كالٌطرؼ المدني في الحكـ التحضيرم الٌصادر عف محكمة أكؿ درجة رغـ عدـ جكازه عمى حالة قبؿ 

 الفصؿ في المكضكع".

كالمبلحظ ىنا مف قراءة فحكل القرار مف أنيما قد ساكل بيف الحكـ التمييدم كالٌتحضيرم ككذلؾ    
فيبقى ىذا التقييـ مجرد كىـ شكمي كنظرم ال فائدة  ،مف قانكف اإلجراءات الجزائية 427المادة  فعمت

لفظي في الماٌدة  ىك مجرد تكرارعممية منو كال تطبيؽ لو في الكاقع، لذا نحف نرل مف كجية نظرنا 
 .ائية ال أىمية عممية كتطبيقية لومف قانكف اإلجراءات الجز  427

 آليات اتصاؿ الطبيب الشرعي بالدعكل الجزائيةالمطمب الثاني: 

كضع  ،نظرنا ألىمية العبلقة بيف الطبيب الشرعي كرجاؿ القضاء بمناسبة البحث عف الٌدليؿ الجنائي   
لذلؾ طريقتيف فقد يككف إٌما بناء عمى تسخيرة طبية كذلؾ بغرض القياـ بمعاينات تتسـ بالطابع المشرع 

أك عف طريؽ خبرة طبية شرعية تختـ في نيايتيا بتقرير طبي شرعي يجيب  ،)الفرع األكؿ( ياالستعجال
التي لـ يتمكف القاضي مف اإلجابة عمييا نظرا  ،مف خبللو الطبيب المخكؿ لو بذلؾ عمى جميع األسئمة

 كلو فيما يمي:سنتنالطابعيا الفني كىذا ما 

 
                                                           

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 574ك 573الماٌدة  1
، 115ص  1983سنة  1نشرة القضاة العدد  1982مام  13المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  2

 .168انظر في ذلؾ أحسف بكسقيعة قانكف اإلجراءات الجزائية ص 
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 الفرع األكؿ: التسخيرة الطبية

كىي األكثر استعماال الٌتصاؿ الجيات القضائية بالطبيب ،الٌطبية مف الكسائؿ القانكنية  تعتبر التسخيرة
تجاه الٌدعكل الجزائية إاٌل إذا قامت الجيات القضائية  محايداالشرعي، فيذا األخير يقؼ مكقفا 

دكره إلى  بتسخيره، كذلؾ لكي يمعب دكر المساىـ في البحث كالتقٌصي عف الٌدليؿ الجنائي فيتحٌكؿ بذلؾ
مف خبلؿ إعطاء رأيو الفني في المسائؿ الفنية  ،اإليجابي كالمساىـ كالمساعد في إظيار الحقيقة

المعركضة أماـ القاضي، كاإلجابة عف مختمؼ األسئمة التي حيرت القاضي نظرا لعدـ درايتو باألمكر 
 1الفٌنٌية.

 La réquisitionأكال: مفيـك التسخيرة: 

صادر إلى طبيب مقيد بجدكؿ الخبراء بتنفيذ ميمة ذات طابع قضائي كىي عبارة عف أمر    
استعجالي، كتيدؼ لمقياـ بأعماؿ فنية طبية تقتضييا مرحمة التحريات األكلية كجمع االستدالالت طبقا 

 لمطبيب  تككف التسخيرة أفكيجب 2مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 62، 49لنصكص المكاد 

 3المختص .

 األدٌلة التي قد تزكؿ معالميا كٌمما تأٌخر الٌطبيب الشرعي المسخر عف القياـ بميمتو. كىذا حفاظا عمى

كنظرا لطابعيا االستعجالي فإف المشرع لـ يخضعيا لشركط شكمية معٌينة فقد تككف التسخيرة شفاىية، 
التسخيرة تجدر اإلشارة في ىذا الشأف أٌنو ليس لمطبيب الشرعي أف يرفض أداء ميمتو، فأمر  ما ناكى

مف قانكف أخبلقيات الطب: "يتعيف عمى األطباء  210كاجب التنفيذ كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 
كجراحي األسناف كالصيادلة أف يمتثمكا ألكامر التسخير التي تصدرىا السمطة العمكمية مع مراعاة 

كرر مف قانكف م 187كما أقٌر المشٌرع بعقكبات منصكص عمييا في الماٌدة  206.4أحكاـ المادة 

                                                           
 .63بشقاكم منيرة، المرجع السابؽ، ص  1
 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية السالؼ الذكر 62ك 49المادة  2

3
Sandra menenteau, dans les coulisses de l’autopsie judiciaire,(thèse doctorat) université de 

Poitiers mars,2009. p64 
محـر  5، مؤرخ في  276-92الصادر بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  أخبلقيات الٌطبمدكنة  مف قانكف  210الماٌدة  4

ـ كالمتضمف مدكنة أخبلقيات الطب الجريدة الرسمية لمجميكرية  1992يكليك سنة  6ق  ،المكافؽ ؿ  1413عاـ 
 ـ. 1992يكليك  8ق  ،المكافؽ ؿ  1413محـر عاـ  7، مؤرخة بتاريخ   52الجزائرية العدد 
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في حالة عدـ التنفيذ أك القياـ بالمعاينات كالفحكصات البلزمة كما ىك الشأف في معاينة  1العقكبات
 ضحايا الجركح العمدية.

 ثانيا: الجيات المسخرة

لطبية مف الكسائؿ كاآلليات القانكنية التي تساىـ في الٌتعجيؿ بالحفاظ عمى الٌدليؿ ة اتعتبر التسخير  
كعدـ ضياعو، كىذا نظرا لطابعيا االستعجالي كلقد منحيا المشٌرع لمنيابة العاٌمة كاألشخاص الجنائي 

التمؼ كالضياع. كما  مف ىك الحفاظ عمى الٌدليؿ الجنائي ،العامميف تحت إشرافيا كذلؾ ليدؼ كاحد
 خكليا أيضا لككيؿ الجميكرية باعتباره سمطة تابعة لمنيابة العاٌمة.

كما أجاز أيضا لككيؿ الجميكرية االنتقاؿ إلى مكاف كقكع الجريمة كاصطحاب أشخاص قادريف    
مف قانكف اإلجراءات الجزائية: "إذا عثر عمى  62عمى تقدير ظركؼ الكفاة كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 

غير عنؼ، جٌثة شخص ككاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبينا فيو سكاء كانت الكفاة نتيجة عنؼ أك ب
فعمى ضابط الشرطة القضائية الذم أبمغ الحادث أف يخطر ككيؿ الجميكرية عمى الفكر كينتقؿ بغير 

 تمٌيؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ المعاينات األكلية.

كما ينتقؿ ككيؿ الجميكرية إلى المكاف إذا رأل لذلؾ ضركرة كيصطحب معو أشخاصا قادريف عمى 
 يمكنو أف يندب إلجراء ذلؾ مف يرل ندبو مف ضباط الشرطة القضائية". تقدير ظركؼ الكفاة، كما

استقرائنا لنٌص المادة أٌف المشٌرع لـ ينٌص صراحة عمى كجكب االستعانة بالخبراء  مفكالمبلحظ    
الطبييف أثناء المعاينات األكلية كذلؾ لتقدير ظركؼ الكفاة، غير أٌف كبتمحيص الماٌدة كقراءة ما بيف 

نتكٌصؿ إلى نتيجة ككف الٌطبيب الٌشرعي ىك الٌشخص الكحيد كالمؤىؿ قانكننا لمعرفة سبب  أسطرىا
 ة الٌنٌص في ذلؾ.راحالكفاة كتقدير الظركؼ المحيطة بيا عمى الٌرغـ مف غمكض كعدـ ص

مف نفس القانكف عمى أٌنو: "إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكف تأخيرىا  49كما أشارت الماٌدة 
 2ابط الشرطة القضائية أف يستعيف بأشخاص مؤىميف لذلؾ".فمض

 تشافو مف نصكص المادتيف ىك:اسكما يمكف 

                                                           
ذم القعدة  29 المؤرخ في 23-06مكرر مف قانكف العقكبات المعٌدلة بمكجب القانكف رقـ  187حيث تنص الماٌدة  1

صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  2006 سنة  ديسمبر 20 المكافؽ ؿق  ، 1427عاـ 
 1427ذك الحجة عاـ  4مؤرخة في  84كالمتضمف قانكف العقكبات الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد  1966

دج إلى  20.000ير كبغرامة مف أش 6"يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ستة  ـ  2006ديسمبر سنة  24ق المكافؽ ؿ 
 دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كٌؿ مف ال يمتثؿ ألمر تسخير صادر كمبمغ لو كفقا لؤلشكاؿ التنظيمية". 100.000

 ، السابؽ ذكره .مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 49المادة  2
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إف تكجيو ضابط الشرطة المكمؼ بالتحقيؽ ألعكاف مف الخبراء في مسرح الجريمة ىك أمر مطمكب 
كالتي كضركرم، فالقاعدة العامة تقتضي بأف تككف االستعانة بالطبيب الشرعي في المسائؿ الفنية 

تتطمب خبرة خاٌصة ال تتكافر لدل المحقؽ. كمف ىذا المنطمؽ كجب التنسيؽ بيف القائميف بالٌتحقيؽ 
كخبراء الٌطب الشرعي، فبمجٌرد إببلغ ككيؿ الجميكرية بحادث الكفاة أك اكتشاؼ جثة بعد تحريره 

ة القضائية، كجب عميو التقرير األكلي مرفقا بالشيادة الٌطٌبٌية المثبتة لمكفاة مف طرؼ ضابط الشرط
تحرير تسخيرة لمطبيب الشرعي لمقياـ بإجراء تشريح لمجثة كذلؾ لتحديد أسباب الكفاة، ألٌف في كثير مف 
األحياف يجد الطبيب الشرعي نفسو يجيب عف أسئمة ىك يطرحيا كذلؾ فقط لعدـ تمكنو مف االنتقاؿ 

ؼ عف الجريمة ككشؼ خباياىا قبؿ إلى مسرح الجريمة لئلحاطة لظركؼ كمبلبسات الكقائع كالكش
 إتبلؼ كضياع األدٌلة.

 ثالثا: حاالت التسخيرة

مف قانكف اإلجراءات الجزائية قد حددت لنا مثاليف لمجكء إلى التسخيرة كالتي يمجأ  49ك 62فالمادة 
إلييا ككيؿ الجميكرية كضابط الشرطة القضائية في أحكاؿ االستعجاؿ لذلؾ فيي جاءت كاردة عمى 

المجكء  ؽكذلؾ كمما اعترتيا مسألة ذات طابع استعجالي ال تحتمؿ التأخير ح ،المثاؿ ال الحصرسبيؿ 
 إلى تسخير الطبيب الشرعي. فسنحاكؿ أف نبيف فيما يمي بعض حاالت التسخيرة.

 حالة رفع الجثة كحالة األماكف:-1

مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ىذه الحالة،  62كما سبؽ كأف أشرنا سابقا فمقد نٌصت الماٌدة    
فتحٌرؾ الٌدعكل مف  ،فبعد اكتشاؼ جثة شخص ما في مكاف معيف كالذم يعد حدثا قضائيا قانكنيا ميما

لقضائية كككيؿ كبعد القياـ بالمعاينات البلزمة مف طرؼ ضباط الٌشرطة ا، 1طرؼ النيابة العاٌمة
، فبل 2الجميكرية لحظة كصكليـ إلى مسرح الجريمة كالتي تفيد بأف سبب الكفاة مجيكؿ أك مشتبو فيو

بد ىنا مف رفع الجثٌة كنقميا إلى مصمحة حفظ الجثث بعد معاينتيا مف قبؿ طبيب شرعي مختص 
 3بمكجب التسخيرة الطبية كذلؾ بيدؼ تقدير ظركؼ كمبلبسات الكفاة.

ما عدا المبلءات  أقمشةالجثة يتـ نقميا في غطاء نظيؼ خاص، عمى أف ال تستعمؿ أية  فبعد رفع
حيث يقـك  4النظيفة كالخاصة بنقؿ الجثث كمعاينة مكقع الجريمة بعد ذلؾ. النايمكفالبيضاء أك أكياس 

                                                           
، الجزائر، ديسمبر 70القضائية، مجمة الشرطة العدد براجع مختار، العبلقة بيف الطب الشرعي كالقضاء كالضبطية  1

 .39، ص 2003
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، السالؼ الذكر . 62المادة  2
 الفقرة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 62الماٌدة  3
 .402حسيف عمي شحركر، المرجع السابؽ، ص  4
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الطبيب الٌشرعي بفحص دقيؽ لحالة األماكف قبؿ الشركع في أم عمؿ كاف كيظير ذلؾ في مبلحظة 
ككذا كضعية الجثة كمعاينة قطرات الٌدـ عمى المبلبس أك عمى  ،لتغيرات المحدثة عمى مسرح الجريمةا

ا دقيقنا، كلفؾ خيكط الجريمة كيرتكز  الجٌثة أك في مكاف الجريمة كلك اقتضى األمر فحص المكاف فحصن
المعاب بغرض عمؿ الطبيب الشرعي ىنا عمى الحصكؿ عمى اإلفرازات العضكية كالٌدـ أك المني أك 

عداد مخطط بياني يصؼ كضعية ،إجراء التحاليؿ البلزمة  كأخذ صكر لحالة األماكف ككضعية الجثة كا 
كما يتكلى الطبيب الٌشرعي فحص الجثة خارجيا  1الجثة كمكانيا بمساعدة ضابط الشرطة القضائية.

كالكجو أك  ،حٌيةمف أجؿ الحصكؿ عمى أية آثار خارجية مف آثار العنؼ المحتممة عمى جسـ الضٌ 
الٌشعر أك الجياز التناسمي، ككذا البحث في طبيعة اإلصابة، حجميا، تمكقعيا في جسـ الضحية، ككذا 
الكشؼ عف نكع الٌسبلح المستخدـ بالنظر إلى طبيعة الجرح، إضافة إلى مبلحظة ما يطرأ عمى الجثة 

 2مف تغيرات ظاىرية تدٌؿ عمى حدكث الكفاة كالبركدة كتمكف الجٌثة.

ثـ أخذ عينات مف اآلثار  ،كاليدؼ مف جميع ىذه اإلجراءات ىك تحديد سبب كتاريخ الكفاة   
البيكلكجية أك العضكية كالٌدـ أك الٌشعر... إلخ. لينتيي في نياية المطاؼ إلى إعداد شيادة طبية 

لمستخدمة في ذلؾ يسمميا لمجية المسٌخرة ذاكرنا فييا سبب الكفاة كتاريخ الكفاة كنكع الكفاة كاألدلة ا
 كتحديد ما إذا كانت الكفاة طبيعية أك مفتعمة.

 فحص المالبس:-2

لممبلبس أىمية خاصة في العمؿ الطٌبي الٌشرعي، فيي بمثابة الشاىد الكفي عمى الجريمة، كما أٌنيا 
مع الفحص الظاىرم لمجثة، كىذا الدليؿ قد كرد ذكره في القرآف الكريـ مف تبرئة يكسؼ عميو  تمحؽ

 3لٌسبلـ بفحص قميصو كتبٌيف أٌنو قُّدَّ مف دبر.ا

كمف ىنا جاءت أىٌمية المبلبس كدليؿ إثبات ماٌدم، استمٌدت منو خبرة الٌطٌب الٌشرعي أىـ مبادئيا    
الفٌنٌية كسارت عميو أسس الٌطٌب الشرعي الحديثة في فحص المبلبس لتحديد نكع الجريمة كاألداة 

بس مف النكاحي األمنية كالٌطٌبية كالقضائية لككنيا تمثؿ دليبل يبقى كتتجمى أىمية المبل ،المستخدمة
كذلؾ لككف تكجد بعض األنكاع مف  ،لفترات طكيمة بعد الكفاة حتى مع تعٌمد الجاني إخفاءه أك دفنو

المبلبس تبقى لفترات طكيمة كالٌصكؼ كالجمد. كيتمٌثؿ ىنا فحص المبلبس مف قبؿ الٌطبيب الٌشرعي 
كمف الخارج باٌتجاه األسفؿ كمف الخارج باٌتجاه  ،ا دقيقنا شامبلن مف األعمى باتجاه األسفؿبكصفيا كصفن 

الٌداخؿ متضٌمننا طريقة لبسيا كترتيبيا كنكعيتيا كمقاساتيا كأية عبلمة أك أسماء أك أرقاـ مدٌكنة عمييا 
                                                           

الجنائي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص قانكف طبي، جامعة  بعزيز أحمد، الطب الٌشرعي كدكره في اإلثبات 1
 .14ص 2011-2010أبي بكر بمقايد، كمية الحقكؽ، تممساف.

 .15بعزيز أحمد، المرجع نفسو، ص  2
 .30إبراىيـ صادؽ الجندم، الطب الشرعي في الٌتحقيقات الجنائية، المرجع السابؽ، ص 3
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ثات مع تحديدىا مف ناحية المكقع، األبعاد كالمكف  كما يتـ كصؼ ما بيا مف تمٌزقات أك قطكع أك تمكُّ
 1كمقارنتيا مع تمؾ المكجكدة عمى الجسـ خاصة في حالة الجركح كاإلصابات الٌنارية.

 ما يمي: إتباعكالٌطبيب الٌشرعي عند معاينة المبلبس  ؽىذا كيجب عمى المحق   

بيب الٌشرعي أك الخبير مس بالجثٌة كمبلبسيا أك المجكء إلى تفتيشيا قبؿ حضكر الطمعدـ ال-
ذا لـ يكف حضكره مقٌررنا فبل تمس إاٌل بعد تصكيرىا مف المصٌكر الجنائي في مكاف  المختٌص، كا 

 كجكدىا.

ا في حاالت الجريمة كالحاالت - يجب تأكيد نزع المبلبس عف الجٌثة بطريقة صحيحة كسميمة، خصكصن
 المشبكىة، كعمى الطبيب الٌشرعي اإلشراؼ عمى ذلؾ.

عمى الٌطبيب الشرعي عدـ ترؾ المبلبس بجكار الجٌثة بعد االنتياء مف معاينتيا بؿ يجب عميو يجب -
 تحريزىا كفؽ األصكؿ الفنية كالعممية.

في حاالت كثيرة قد تنقؿ الجٌثة في كقت متأٌخر مف الميؿ أك في غير كجكد األطباء الشرعييف فيجب -
 2اإلشراؼ عمى خمع مبلبس الجثة.في ىذه الحالة أف يتكٌلى ضابط مسرح الجريمة 

فمذا يمكننا القكؿ بأٌف لفحص مبلبس الجٌثة أىمية طبية شرعية فيي تعد مف أىـ العناصر التي    
ا في حالة الجثث التي حدث فييا  يعتمد عمييا في االستعراؼ عمى الجثث المجيكلة اليكية، خصكصن

احبيا تحمؿ كتعٌفف، ففي ىذه الحاالت قد تعطي المبلبس معمكمات كافية عف جنس الجثة، كقامة ص
كبنيتو الجسمية، تعطي داللة عمى معرفة المستكل االجتماعي أك االقتصادم أك الميني لصاحبيا مف 

 خبلؿ عبلمات الصنع كالماركات الٌتجارية التي تحمميا.

كما أٌف فحص مبلبس الجثة يساعد في معرفة طبيعة الكفاة كالكقت الذم حدثت فيو الكفاة كالظركؼ    
 3دكثيا كعمى معرفة نكع األداة أك السبلح المستخدـ في الجريمة.المناخية السابقة لح

إٌف جرائـ الضرب كالجرح العمدم قد نٌص عمييا المشٌرع الجزائرم في المكاد  حالة الضرب كالجرح:-3
ركنيا الماٌدم كالمتمٌثؿ في فعؿ الضرب  ركما يمييا مف قانكف العقكبات، فيذه الجرائـ تتطمب تكاف 264

ٌما في أك الجرح ك  مف أعماؿ العنؼ أك االعتداء، كما يجب أف تمارس ىذه األفعاؿ عمى شخص عمؿ ا 

                                                           
 .72ي في خدمة األمف كالقضاء، المرجع السابؽ، صمنصكر عمر المعايطة، الطب الٌشرع 1
 .73، صنفسومنصكر عمر المعايطة، المرجع  2
 .74، صنفسو منصكر عمر المعايطة، المرجع 3
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ـٌ بفعؿ سمبي تغير أٌنو قد 1ميما كاف سٌنو أك جنسو. كتتمثؿ ىذه األفعاؿ في عمؿ ماٌدم إيجابي. ت
 مف قانكف العقكبات كىي حالة االمتناع عف تقديـ طعاـ لقاصر. 269كىرما جاء ذكره في الماٌدة 

فأٌما فعؿ الضرب كؿ تأثير عمى جسـ اإلنساف كال يشترط أف يحدث ضررا أك يتخٌمؼ عنو أثرا كىذا    
ما قضت بو المحكمة العميا في قرار ليا أف فعؿ الضرب معاقب عميو أيا كانت النتيجة المترتٌبة 

 2عميو.

كيتميز عف الٌضرب بأنو يترؾ أثرا في  أنسجتولمجسـ أك في  زيؽكفعؿ الجرح يراد بو كؿ قطع أك تم   
 التمٌزقات. طكع كقال الجسـ كالرضكض ك

كالمتمثؿ في ارتكاب الجاني فعمو عف  ،معنكمالجريمة لقياميا ضركرة تكافر ركنيا ال ىذهكما تتطمب    
ج أك بصحتو أك بإيبلمو أك إزعا ،إرادة كعمـ بأٌف ىذا الفعؿ يترتب عميو المساس بسبلمة جسـ الضحية

 قد يؤدم إلى اضطراب في قكل الٌضحٌية الجسدية أك العقمية.

كذلؾ بغرض  ،بالسبلمة الجسدية فيمجأ غالبنا إلى التسخيرة الٌطٌبٌية سكألف جريمة الضرب كالجرح تم   
تحديد مٌدة عجز الٌضٌحٌية، ىذه المٌدة التي حٌددت بمقتضى نصكص قانكنية تنظميا كتكيؼ تبعا لذلؾ 

 ا كعقكبتيا عمى حسب درجة العجز المحدث مف قبؿ الجاني.الجريمة كنكعي

يكمنا  15فتأخذ الجريمة كصؼ المخالفة إذا ثبت في تقرير الطب الٌشرعي أف مٌدة العجز ال تتجاكز 
 .يكمنا  15أٌما إذا زادت أك تجاكزت مٌدة العجز 3مف قانكف العقكبات. 442كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 

 4مف قانكف العقكبات. 264تكييؼ الجريمة كتصبح جنحة معاقب عميو بنٌص الماٌدة فيتغير تبعنا لذلؾ 

كقد تحٌؿ عقكبة الجناية محٌؿ عقكبة الجنحة إذا تبٌيف مف خبلؿ التقرير الٌطٌبي الٌشرعي أٌف الفعؿ قد    
و الماٌدة أك ترٌتب عنو عاىة مستديمة، كىذا ما نٌصت عمي ،أك المجني عميو ،أٌدل إلى كفاة الٌضٌحٌية

 مف قانكف العقكبات في فقرتيا الثالثة ك الٌرابعة. 264

                                                           
 .51، ص2009أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائرم الخاٌص، الجزء األكؿ، دار ىرمة لمنشر، الجزائر،  1
 311ص - 1 – 1989، غير منشكر، المجٌمة القضائية 35660ممؼ  1984 – 4 – 30قرار المحكمة العميا  2

 .51ذكره، أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص
 1430صفر عاـ  29،المؤرخ في   01-09رم، الصادر بمكجب القانكف رقـ مف قانكف العقكبات الجزائ 442المادة  3

ق ،المكافؽ  1386صفر عاـ  18،المؤرخ في  155-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2009فبراير سنة  25ق المكافؽ ؿ 
 11اريخ ،صادرة بت 15، كالمتضمف قانكف العقكبات الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد 1966يكنيك  8ؿ 

 ـ.  2009مارس سنة  8ق ،المكافؽ ؿ  1430ربيع األكؿ 
 رم، السابؽ ذكره.مف قانكف العقكبات الجزائ 264المادة  4
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سكاء مف حيث تحديد اختصاص  ،يفالخبرة الٌطٌبية الٌشرعية في مجاؿ ىذه الجرائـ أىمية كدكر أساس
أك مف ناحية التكييؼ القانكني لمجرائـ عف طريؽ تحديد العجز المترٌتب عنيا، كنظرا لياتو  ،المحكمة

 1ب اختيار الطبيب األخصائي مع تحديد دقيؽ لمميمة.األىٌمٌية كج

مف قانكف  336ؿ المنصكص عميو بنٌص الماٌدة فعال كىك حالة ىتؾ العرض أك االغتصاب:-4
 العقكبات الجزائرم كقد عبر عنو المشٌرع الجزائرم بمصطمح ىتؾ العرض، كيعٌد مف أخطر الجرائـ ك

 أبشعيا.

فالمشٌرع الجزائرم لـ يكرد تعريفا لياتو الجريمة كتحديد أركانيا، غير أٌنو يستشؼ مف أحكاـ القضاء    
 2أنو قد عرفو: "كىك مكاقعة رجؿ المرأة بغير رضاىا".

كىك الكطء الطبيعي بإيبلج  ،ه الجريمة تكافر ركنيا الماٌدم كالمتمثؿ في فعؿ الكقاعىذكتتطمب    
 3ر في فرج األنثى.الجاني عضك الٌتذكي

الجرائـ يأخذ مدنل كاسعنا كتتسع  ىذهكالمبلحظ في ىذا الشأف أف تدٌخؿ الٌطبيب الشرعي في مجاؿ    
كذلؾ لككف البحث عف الٌدليؿ الجنائي كالتأٌكد مف حدكث الجريمة ال  ،رقعتو في مجاؿ الجرائـ الجنسية

يتـ إاٌل بفحص لمضحية عف طريؽ طبيب مختص، لذلؾ فعمى الٌنيابة العاٌمة باعتبارىا سمطة اتياـ 
المكافقة كذلؾ عف طريؽ تسخير طبيب شرعي مختٌص يتكلى فحص الٌضحٌية  ركفإثبات تكافر 

أكد مف حدكث فعؿ اإليبلج قبؿ زكاؿ معالـ الجرائـ كدالئميا. كما يجب لمت ،كفحص جيازىا التناسمي
التسخيرة عمى ىذا الٌنكع  إذا كجدت آثار لممقاكمة أك العراؾ بيف الٌضحٌية كالجاني، ك ماعميو التأٌكد في

 تشٌكؿ سعينا مف الٌنيابة لمحصكؿ عمى دليؿ إثبات تمييدنا لعرضو عمى قاضي الحكـ كىك ما يمتجئ إليو
 4ضابط الشرطة القضائية في التحريات األكلية.

حيث يتـ تكجيييا إلى  ،عمى أٌف مصالح الٌشرطة القضائية أكؿ مف يقكـ باستقباؿ الضحٌية كسماعيا   
لتخضع إلى فحص طٌبي كدقيؽ في الفعؿ الجنسي أك الحمؿ،  ،مصمحة الٌطٌب الٌشرعي أك طٌب الٌنساء

ة ترفؽ إلى الٌسٌيد ككيؿ الجميكرية مصحكبة بممؼ اإلجراءات التي كتدكف كؿ التفاصيؿ في شيادة طٌبيٌ 
 يتـ اتخاذىا.

                                                           
 .55أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 1
مف  227مف قانكف العقكبات كالٌتشريع التكنسي في الماٌدة  267المصرم ىتؾ العرض في المادة  المشرع عرؼ 2

 بات.قانكف العقك 
 .93أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 3
 .17ك 16احمد، المرجع السابؽ، صبعزيز  4
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مف قانكف المركر الٌصادر بتاريخ  19فمقد نٌصت الماٌدة  تحديد نسبة الكحكؿ في الّدـ:-5
أٌنو في حالة كقكع حادث مركر جسماني تقـك الشرطة القضائية بإجراء الكشؼ عف  19/8/20011

تناكؿ الكحكؿ عف طريؽ جياز زفر اليكاء كعندما يتبيف مف خبللو الكشؼ عف كجكد احتماؿ تناكؿ 
مشركب كحكلي أك في حالة اعتراض السائؽ عمى نتائج ىذه العمميات أك رفضو إجراء الكشؼ تقـك 

 ائية بإجراء عمميات الفحص الٌطٌبي االستشفائي كالبيكلكجي لمكصكؿ إلى إثبات ذلؾ.الٌشرطة القض

مف قانكف اإلجراءات الجزائية إذا تطٌمب  49حيث يقكـ مأمكر الٌضبط القضائي كحسب الماٌدة    
األمر إجراء معاينات فمو أف يسخر الطبيب المختص كذلؾ بغرض نزع عينتيف مف دـ الفاعؿ لترسؿ 

 2ابر الشرطة العممية إلجراء التحاليؿ البلزمة.إلى مخ

لقد أحاط المشٌرع األشخاص المكقكفيف لمنظر بضمانات  فحص األشخاص المكقكفيف لمنظر:-6
كمف بينيا خضكعو لمفحص الٌطٌبي بعد انقضاء ميمة التكقيؼ  ،مكٌرسة في قانكف اإلجراءات الجزائية

ت الغير مشركعة كاألعماؿ المنافية لمقانكف كاآلداب لمنظر، كاليدؼ مف ذلؾ ىك الكشؼ عف الممارسا
التي قد يمجأ إلى ضابط الشرطة القضائية مف أجؿ الحصكؿ عمى أدلة كمعمكمات تفيده في تكجيو 
مسار الدعكل الجنائية، كفي سبيؿ ذلؾ قد يمجأ إلى العنؼ كالقكة، األمر الذم قد يحدث آثارا بجسـ 

"يجب عمى ضابط الشرطة  13مكٌرر  51ٌصت عميو الماٌدة كىذا ما ن ،الشخص المكقكؼ لمٌنظر
القضائية أف يضع تحت تصٌرفو الشخص المكقكؼ لمٌنظر كؿ كسيمة تمكنو مف االتصاؿ فكرنا بعائمتو، 

 كمف زيارتيا لو كذلؾ مع مراعاة سرية الٌتحٌريات.

كعند انقضاء مكاعيد التكقيؼ لمنظر، يتـ كجكبنا إجراء فحص طبي لمشخص المكقكؼ إذا ما طمب    
شرة أك بكاسطة محاميو أك عائمتو، كيجرل الفحص الطبي مف طرؼ طبيب يختاره الشخص اذلؾ مب

ذا تعذر ذلؾ يعيف لو ضابط الٌشرط ة المكقكؼ مف األطباء الممارسيف في دائرة اختصاص المحكمة، كا 
 القضائية تمقائيا طبيبنا. تضـ شيادة الفحص الطبي لممؼ اإلجراءات".

يبيف فيو حالة كجكد عبلمات  ،كبعد استكماؿ اإلجراءات يقـك الطبيب الشرعي بإعداد تقرير لو   
 عنؼ أك تعذيب أك ممارسات غير مشركعة.

                                                           
المتعٌمؽ   2001غشت سنة  19ق ،المكافؽ ؿ 1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  14-01قانكف المركر رقـ  1

 29،مؤرخة في  46رية العدد ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائبتنظيـ حركة المركر عبر الٌطرؽ كسبلمتيا كأمنيا
 ـ . 2001غشت سنة  19ق  ،المكافؽ ؿ  1422جمادل األكلى عاـ 

يقضي فيو بأف الخبرة ضركرية إلثبات جريمة قيادة  19/02/1981قرار صادر عف الغرفة الجنائية صادر بتاريخ  2
 مركبة في حالة سكر.

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، السابؽ ذكره. 1مكرر 51الماٌدة  3
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ب عميو أف يتـ بعممية يج ،كمف أجؿ إعطاء مصداقية أكثر لعمؿ الطبيب الشرعي خبلؿ ىذه المرحمة
 الفحص الٌطٌبي مباشرة بعد انقضاء ميمة التكقيؼ لمنظر.

كالتي تستكجب تسخيرة مف الجيات المعينة  ،كالمبلحظ في جميع ىذه الحاالت المذككرة سابقا   
لمطبيب الشرعي لمقياـ بالفحكصات البلزمة نظرنا لمطابع االستعجالي ليا فيي ال تحتمؿ التأخير 

كذلؾ خكفنا مف ضياع معالميا كالتي تفيد حتمنا في إقامة الٌدليؿ الجنائي بناء عمى أسس  ،كالتأجيؿ
 عممية.

لمتسخيرة الطبية فمـ يخضعيا القانكف لشكؿ معيف فقد  يكتجدر المبلحظة ىنا كنظرنا لمطابع االستعجال
 تككف كتابة أك شفاىة.

 الفرع الثاني: الخبرة الطبية الشرعية

يرة الطبية كالتي يتصؿ بيا الطبيب الشرعي بالقضاء فالخبرة الطٌبٌية الشرعية كذلؾ إضافة إلى التسخ 
الطابع الغير ي كلك أنيا تتميز عف الٌتسخيرة ف ،ىي أحد كسائؿ اتصاؿ الطبيب الشرعي بجياز العدالة

استعجالي، فقد يستعيف القاضي بأىؿ االختصاص كاألطباء الٌشرعييف بمكجب أمر بندب خبير كذلؾ 
 مف أجؿ إبداء رأيو في مسائؿ فنية ال يستطيع البحث فييا نظرنا لعدـ خبرتو في ىذا المجاؿ.

 تبتيؿ فني يصدر مف أىؿ الخبرة، لتعمقو بمسائؿ فنية ال تستطيع المحكمة أف لفالتقرير الٌطٌبي كد   
ية ال يستطيع بحكـ تككينيا كال يجكز لمقاضي الجنائي أف يضع نفسو محٌؿ الخبير في مسائؿ فن ،فيو

 1الكصكؿ فييا إلى الحؽ كالصكاب في الٌدعكل.

الضكابط كجب  ذهعف ى كمـلذلؾ يجب أف يصدر التقرير الٌطٌبي كفقا لضكابط قانكنية، ىذا كقبؿ التٌ    
( كالشيادة الٌطبٌية )ثانينا(.  التمييز بيف التقرير الٌطٌبي الٌشرعي )أكالن

: التقرير الطبي الشرعي  أكالن

أك طمب مف يمثمو  ،بناء عمى طمبو ،ناتج لمخبرة الٌطٌبٌية التي يقدميا الطبيب الشرعي إلى القضاءفيك 
كىك شيادة طبية مكتكبة تتعمؽ بحادث  2كيككف عكنا كسندا لمقضاء في إصدار الحكـ كتحقيؽ العدالة.

 3قضائي كتعالج أسباب الحادث كظركفو كنتائجو.

                                                           
ىشاـ عبد الحميد فرج، إشكاليات التقارير الٌطٌبٌية في جرائـ الجرح كالٌضرب، الطبعة األكلى، مطابع دار الكثائؽ، )د ب 1

 .11، ص2014ف (
 .35إبراىيـ صادؽ الجندم، المرجع السابؽ، ص 2
 .27منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، ص 3
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جبلء استكغايتو ،ء عمى طمب الجيات األمنية أك القضائية كيصدر التقرير الطبي الشرعي بنا  
، لذا فيك كثير األىمية ألٌنو قد يككف المستند الرئيسي لؤلحكاـ القضائية التي تصدر بيذا ةالحقيق

الٌشأف، كما أنو يعد مف الكثائؽ الرسمية بالغة األىمية لما يحتكيو مف نتائج الكشؼ الطبي الشرعي 
 الطبيب الشرعي في طبيعة اإلصابات.باإلضافة إلى رأم 

ا غير غامض أك مبيـ خالينا مف  ،أٌما فيما يتعٌمؽ بالصياغة المغكية فإٌنو مف الكاجب أف يككف كاضحن
كاستيعابو بكؿ سيكلة،  ،التعبيرات المعٌقدة كالٌصعبة حتى تتمكف الجية القضائية اآلمرة بو مف فيمو

 فيمو كمناقشتو. إضافة لتمكيف أطراؼ الدعكل الجزائية مف

فيك إذف يعتبر ككعاء يقدـ فيو الخبير نتائج بحثو، كيعد جكىر عممية الخبرة. كلٌما كاف كذلؾ كجب    
أف يتقيد بضكابط قانكنية ليمعب دكره في تككيف قناعة أطراؼ الدكل الجزائية كالقاضي، كما يجب أف 

ب كجب عمى الخبير عند كتابة تقريره يتكافر عمى عناصر ميمة تفيد القاضي كالمحقؽ، كليذه األسبا
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  1531بعض القكاعد األساسية كالميمة كىذا ما أكدت عميو الماٌدة  إتباع

الجزائرم بقكليا: "يحرر الخبراء لدل انتياء أعماؿ الخبرة تقريرنا يجب أف يشتمؿ عمى ما قامكا بو مف 
يدكا بقياميـ شخصيا بمباشرة ىذه األعماؿ التي عيد إلييـ أعماؿ كنتائجيا كعمى الخبراء أف يش

 باٌتخاذىا كيكقعكا عمى تقريرىـ".

كما تنٌص في فقرتيا الثانية "فإذا اختمفكا في الرأم أك كانت ليـ تحفظات في شأف النتائج المشتركة 
 عيف كؿ منيـ رأيو أك تحفظاتو مع تعميؿ كجية نظره".

حراز أك ما تبقى منيا لدل كاتب الجية القضائية التي األ"كيكدع التقرير ك كفي فقرتيا الثالثة تضيؼ: 
ىذا اإليداع بمحضر". فمف خبلؿ نٌص ىذه الماٌدة يمكننا استخبلص مشتمبلت  يثبتأمرت بالخبرة ك 

 تقرير الخبرة أك الكعاء الذم يجب أف يصب فيو تقرير الخبرة.

ا  :الشرعية مشتمالت تقرير الخبرة الّطّبّية-1 كالمبلحظ ىنا في ىذا الشأف أٌف المشٌرع قد أكرد نصًّ
مف قكاعد لتحرير تقرير الخبرة، كمف نٌص الماٌدة سالؼ الٌذكر  إتباعوكحيدنا تكٌمـ فيو عف ما يجب 

 يمكف تمخيصيا في الٌنقاط التالية:

 كصؼ ما قاـ بو الخبراء مف أعماؿ كنتائجيا.-

 الٌشخصي عف تقريره. التكقيع إلثبات أف الخبير ىك المسؤكؿ-

كلك أٌف المشٌرع لـ ينص عمى شكمية معينة لتحرير التقرير الٌطٌبي فيمكف تمخيص مشتمبلتو في    
 الٌنقاط التالي:

                                                           
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، السابؽ ذكره . 153المادة  1
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ككذا اسـ الخبير كاسـ المؤسسة  ،تضـ اسـ المطمكب فحصو كعنكانو ك مقدمة أك ديباجة التقرير:-أ
 1.اعةأك الجية الرسمية التي طمبت الفحص كتاريخ الفحص باليكـ كالسٌ 

مف  ،كىي عرض ما قاـ بو الطبيب الٌشرعي مف أعماؿ إجراءات كأعماؿ الخبرة )محتكل الخبرة(:-ب
 خبلؿ الفحص الٌطٌبي كالمعمكمات التي تحٌصؿ عمييا بكصؼ دقيؽ.

يجب عميو تسجيؿ  ،فبعد انتياء الخبير مف أعمالو كأبحاثو كاختباراتو كالنتائج كالرّأم:المناقشة -ج
صابات كاإلجابة عف األسئمة التي  ،ثـ إبداء رأيو في المسائؿ التي ندب بشأنيا ،نتائجو مف عبلمات كا 

رة فمذلؾ يجب كذلؾ لتسييؿ العمؿ عمى الجية التي طمبت منو إجراء الخب 2الييئة المنتدبة، وطمبتيا من
.  أف يككف مفٌصبلن

ىك داللة عمى أٌف العمؿ الذم قاـ بو الخبير ىك شخصي كقاـ بأدائو بنفسو، فيعٌد  التكقيع كالتاريخ:-د
التكقيع مف األمكر الجكىرية، كذلؾ الكتساب التقرير الٌصفة الٌرسمية. كيضاؼ إلى تكقيع الخبير ذكر 

ا في المسائؿ الج نائية كذلؾ لتعمقيا بدالئؿ كآثار ماٌدية قد تتعٌرض لمضياع التاريخ، فيك ميـ خصكصن
عداد  كالٌتمؼ، سكاء لعكامؿ بشرية أك طبيعية، لذلؾ كجب إسراع الٌطبيب الشرعي في تنفيذ ميمتو كا 
 تقريره كي ال تضيع معالـ الجريمة كتضيع معيا سبؿ الكصكؿ إلى الحقيقة مع إمكانية تضميؿ العدالة.

ؽ ففعمى الخبير كعند إيداع تقرير الخبرة إلى الجية القضائية التي انتدبتو أف ير  مرفقات التقرير:-ق
 معو جميع الكثائؽ كالمستندات المتعٌمقة بمكضكع الخبرة.

كذلؾ ليتمتع بالمكانة القانكنية أماـ الجيات  ،فإذف فبعد أف عرجنا عمى مشتمبلت تقرير الخبرة   
ة ييدؼ إلى خدمة القضاء، فمف كاجب الطبيب الشرعي أف يمـ أكالن فيمكننا القكؿ أنو كماداـ تقرير الخبر 

بما يحتاج إليو القانكف منو، كما يجب عميو إيفاء الحقائؽ الٌطٌبٌية حقيا مف التفصيؿ عند كتابة التقارير 
ر الٌطٌبٌية الٌشرعية مع لزكـ إرفاؽ األجزاء التي يستعيف بيا الطبيب الشرعي مف المراجع العممية لتفسي

كنتائجو التي تمثؿ الٌدليؿ العممي أماـ رجاؿ األمف كالقضاء. كما يجب عميو تحرم الٌصدؽ  ،مشاىداتو
ككذا يجب أف تتـ كتابتو بعبارات كبمغة سيمة كبسيطة ككاضحة حتى ،كالٌدٌقة في كتابتو لمتقارير الٌطٌبٌية 

كفيميا كاستيعابيا. كما يشترط أف تككف متسمسمة، كأال  ،يتسنى لكؿ مف رجاؿ األمف كالقضاء قراءتيا
يترؾ فراغات بيف الٌسطكر حتى ال يسمح بالعبث بيا، كفي نياية التقرير كجب عميو أف يضع تكقيعو 

 حتى يتسـ التقرير بصفتو الٌرسمية كالقانكنية. ،كاسمو بشكؿ كاضح

                                                           
 .37إبراىيـ صادؽ الجندم، المرجع السابؽ، ص 1
صابات العمؿ كالعاىات في ضكء القانكف كالطب  2 عطاء المكاد الضارة كا  شريؼ الطباخ، جرائـ الجرح كالضرب كا 

 .217، ص2004لطبعة الثانية ، الجزء األكؿ ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،الشرعي ا
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لطبيب الٌشرعي المختٌص كالذم فيو اإلجابة فبعد تحرير تقرير الخبرة مف قبؿ ا إيداع تقرير الخبرة:-2
فيجب عميو بعد ذلؾ إيداع تقريره أماـ الجية  ،عمى كافة تساؤالت الجية التي ندبتو لمقياـ بالخبرة

مف قانكف اإلجراءات الجزائية. كما يثبت  153القضائية التي أمرت بالخبرة، ىذا ما نصت عميو المادة 
 1ىذا اإليداع بمحضر.

آراء الخبراء أك كانت لدييـ تحٌفظات في شأف النتائج المشتركة عيف كؿ منيـ رأيو  فإذا تعٌددت
 كتحٌفظاتو مع تعميؿ كجية نظره مع تكقيع لو.

كما يجب عمى قاضي التحقيؽ أف يستدعي مف يعينيـ األمر مف أطراؼ الخصكمة كيحيطيـ عممنا    
محاضر استجكاب كسماع الطرؼ المدني كذلؾ  بما انتيى إليو الخبراء مف نتائج، حيث يتـ التٌبميغ في

 2مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 106ك 105باألكضاع المنصكص عمييا في الماٌدتيف 

كما يقكـ قاضي الٌتحقيؽ بتحديد آجاؿ لؤلطراؼ إلبداء مبلحظاتيـ عنيا أك تقديـ طمبات إضافية 
خبرة مقابمة. كما يتعيف عمى قاضي الٌتحقيؽ خاصة إذا ما تعٌمؽ األمر بإجراء خبرة تكميمية أك القياـ ب
 3في حالة رفض ىذه الٌطمبات أف يصدر قرارا يككف مسٌببنا.

 كـ يجكز المجكء إلى غرفة االٌتياـ لمطعف في قرار قاضي الٌتحقيؽ المسبب.   

 اآلثار الناجمة عف تقرير الخبرة:-3

إٌف الطبيب الشرعي كحيف إعداده لتقريره قد يقع في أخطاء تحممو المسؤكلية أماـ الجيات اآلمرة    
المسؤكلية جنائية أك تأديبية، فالمحكمة كعند أخذىا بتقرير الٌطبيب العدلي  ذهسكاء كانت ى ،بالخبرة

 4كاعتماده كدليؿ في الٌدعكل يجب أف يككف ىذا التٌقرير مبنيًّا عمى أسباب صحيحة ال يشكبو البطبلف.

فمينة الطبيب العدلي مينة عظيمة كشاقة تحتاج دائما إلى شخص يقض يتمتع بقدر كاؼو مف    
ا بالقكاعد كالقرارات التي تنظـ الخبرة الطبية العدلية، الحنكة  كاليقظة كالتدٌبر. كما يجب أف يككف عالمن

 كما أٌف القانكف قد فرض عمى الطبيب التزامات إذا خالفيا كاف مسؤكال سكاء مدنيا أك جنائيا أك تأديبيا.

مينتو في فحص الجثث فالطبيب العدلي كعند ممارستو ل: الشرعيالمسؤكلية الجزائية لمطبيب -أ
باختبلؼ األكصاؼ كاألفعاؿ التي يمكف  دكاألحياء قد يرتكب أخطاء تكجب مساءلتو جزائيا. كىي تتعد

 إسنادىا لمطبيب المخير كمف بينيا:
                                                           

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، السابؽ ذكره . 135المادة  1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 106ك 105المادة  2
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 154المادة  3
 .581لمعمـك القانكنية كالسياسية، المرجع السابؽ ،  ص ميلمحقؽ الحمجمة ا 4
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يترتب عمى ندب الخبير الطبي قياـ عبلقة قانكنية بينو كبيف  االمتناع عف تقديـ الخبرة الّطّبّية:-1
يمتـز بمكجبيا بأداء كاٌفة المياـ المطمكبة، كاتخاذ ما يمـز مف احتياطات طبيعية القاضي أك المحقؽ 

ميمة ألجؿ إنجازىا، كما يتعيف عميو أف ينفذ تعميمات القاضي أك المحقؽ، كاألكامر التي تصدر إليو 
ليو بعد بة عمى أعماؿ الخبير الٌطبي، كأف ال يمتنع عف الميمة المككمة إقابحكـ سمطة القضاء في الر  

تبميغو بيا كقبكلو ألداء الخبرة إاٌل عند تكافر أحد األسباب مثؿ إصابتو بمرض يمنعو مف أداء الخبرة 
 1الٌطٌبية.

امتنع الخبير عف أداء ميمتو بدكف عذر مقبكؿ  فإذاأك عدـ قدرتو عمى إجراء الخبرة المككمة إليو،    
المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  90/17مف قانكف 210 قد يتعرض ألحد الجزاءات. كما تنٌص عمى ذلؾ الماٌدة

"يتعيف عمى األطباء أف يمتثمكا ألكامر التسخير  2كالمتضٌمف قانكف حماية الصحة كترقيتيا 85/05
الفقرة الثانية مف قانكف العقكبات  182التي تصدرىا السمطة العمكمية"، كما نٌصت عمى ذلؾ الماٌدة 

 3الجزائرم.

تعرؼ جريمة الرشكة بأٌنيا متاجرة المكظؼ بسمطة لعمؿ شيء أك امتناعو  :الشرعيارتشاء الطبيب -2
عف عمؿ يككف في اختصاص كظيفتو، كجريمة الرشكة تقتضي كجكد شخصيف، مكظؼ يتاجر 
بسمطتو، كصاحب مصمحة يريد قضاءىا كال تتـ جريمة الرشكة إال بحصكؿ العرض في إحداىما 

شخص كمكظؼ أك مف في حكمو عمى جعؿ فائدة مقابمة أداء  كالقبكؿ مف اآلخر، أك أٌنيا اتفاؽ بيف
عمؿ أك االمتناع عف العمؿ يدخؿ في كظيفة المرتشي أك مأمكريتو، كما يشترط لقياـ ىذه الجريمة 
تكافر ركنيا الماٌدم كالمتمٌثؿ في طمب أك قبكؿ أك أخذ العطية أك المنفعة كركنيا المعنكم فيي جريمة 

فييا القصد الجرمي كالذم يتمثؿ بانصراؼ إرادة المكظؼ إلى طمب أك أخذ  عمدية أم يجب أف يتكافر
العطية أك المنفعة أك الميزة أك قبكؿ الكعد بيا، كيتحقؽ القصد الجنائي ىنا بتكافر عمـ المكظؼ أك 
المكٌمؼ بخدمة عاٌمة بأف ما حصؿ عميو ىك مقابؿ القياـ أك االمتناع عف عمؿ أك اإلخبلؿ بكاجباتو 

المتعٌمؽ بالكقاية مف الفساد  01-06مف قانكف  25/02فية، كىك ما نٌصت عميو المادة الكظي

                                                           
 .603، ص السابؽ مجمة المحقؽ، المرجع1
جمادل األكلى  26،المؤرخ في   05-85، الصادر بمكجب القانكف مف قانكف حماية الٌصٌحة كترقيتيا 210المادة  2

ية الصحة كترقيتيا  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية ـ كالمتعمؽ بحما 1985فبراير سنة  16ق، المكافؽ ؿ  1405عاـ 
 1429رجب عاـ  17مؤرخ في  13-08ق ،المعدؿ بالقانكف رقـ  1405جمادل األكلى  27الجزائرية  صادرة بتاريخ 

 1429، صادرة بتاريخ أكؿ شعباف  44،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 2008يكليك سنة  20ق المكافؽ ؿ 
 .2008غشت سنة  3كافؽ ؿ ق ، الم

محـر  21مؤرخ في  01-06، الصادر بمكجب القانكف  مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو 182/2المادة  3
كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،الجريدة الرسمية لمجميكرية  2006فبراير سنة  20ق المكافؽ ؿ  1427

 ـ . 2006مارس سنة  8ق، المكافؽ ؿ  1427اـ صفر ع 8المؤرخة في  14الجزائرية العدد 
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كمكافحتو التي تعاقب كؿ مكظؼ عمكمي يطمب بشكؿ مباشر أك غير مباشر غير المستحٌؽ سكاء 
ير القضائي أف يقكـ بالخبرة بكؿ أمانة كصدؽ بفيجب عمى الخ 1لنفسو أك لصالح شخص آخر،

خبلص دكف أف ينح اٌل كاف عرضة كا  از ألم طرؼ مف األطراؼ أك يتقاضى أم نكع مف العطاء كا 
 2لممساءلة الجزائية.

ر الشاىد عمدنا في أقكالو التي يدلي بيا في يتعرؼ جريمة شيادة  الزكر بأنيا تغي شيادة الزكر:-3
ريمة كيجب لقياـ ىذه الج 3مجمس القضاء كبعد حمؼ اليميف تغييرا يككف مف شأنو تضميؿ القضاء،

تكافر ركنيا الماٌدم كالمتمٌثؿ في اإلدالء بشيادة الزكر أماـ جية قضائية كذلؾ بعد حمؼ اليميف، 
كيترتب عمى ذلؾ أف الخبير الٌطٌبي العدلي إذا أٌدل شيادة الزكر عمى شكؿ مغاير لمحقيقة أماـ القضاء 

جريمة الرشكة. إضافة إلى تكافر مقابؿ تمقي العطاء أك الكعد بو، تترتب عميو كذلؾ العقكبات المقررة ل
ركنيا المعنكم كالمتمثؿ في انصراؼ إرادة الشاىد إلى تغير الحقيقة عمدنا مع عممو بذلؾ كىذا ما 

مف قانكف  232كالمادة  323/03مف قانكف العقكبات كالماٌدة  226ك 235ك 301نٌصت عميو المكاد 
 حماية الٌصٌحة كترقيتيا.

حيث يمتـز 4لطبيب يككف ممزما بالسر الطبي عند أدائو لميميف القانكنية إف ا جريمة إفشاء الّسّر:-4
ىك سر إلى غير صاحبو قكالن أك كتابة بما اإلفشاء بالٌسر معناه اإلفضاء ك بعدـ إفشاء أسرار مينتو ، 

نع عمييـ اإلفشاء مممة مف يجأك إشارة كال شؾ أف الطبيب العدلي يعتبر مف المكظفيف الذيف في 
التي يطمعكف عمييا بحكـ كظيفتيـ أك أدائيـ لخدمة عامة، كمع ذلؾ فإٌنو ترد عمى ذلؾ بعض  باألسرار

االستثناءات إذا ما تعمؽ األمر باإلببلغ عف المكاليد كالكفيات ككذلؾ اإلببلغ عف األمراض المعدية 
ء الكشؼ الظاىرم بت الجية التحقيقية أك المحكمة الطبيب العدلي إلجرادكالشيادة أماـ المحاكـ، فإذا ن

أك الكشؼ الطبي العدلي التشريحي عمى المجني عميو لمكقكؼ عمى مسائؿ فنية محددة يتطمب كتابة 
اح بسر المينة خدمة لمعدالة، إاٌل صتقرير بما خمص إليو الطبيب، فالمشٌرع في ىذه الحالة يمزمو باإلف
ف ينتدب القضاء طبيبا شرعيا لتشريح أٌنو ال يجكز لو تضميف تقريره أسرارا ال تمٌت لمينتو بصمة كأ

جثة فتاة لـ يسبؽ ليا الزكاج لتحديد سبب كفاتيا في جريمة قتؿ، كاتضح لو أثناء التشريح أنيا ليست 

                                                           
 مف قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو، السابؽ ذكره . 25/02المادة  1
اإلمارات -إبراىيـ سميماف زامؿ القطاكنة، المسؤكلية الجزائية لمخبير القضائي في نطاؽ خبرتو، دراسة مقارنة )األردف 2

 .969ص 2014، 3، ممحؽ 41الشريعة كالقانكف، المجٌمد العربية المٌتحٌدة(، دراسات عمـك 
 .605مجمة المحقؽ، المرجع السابؽ، ص3

4
Laurent Delprat, du secret médical au secret d’état, médecine et droit, vol 2006 n 76 

janvier 2006 p 1. 
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ٌنما يكتفي بتحديد كفاتيا طبقا  بكرنا كسبؽ أف حممت كأجيضت، فإٌنو ال يذكر ىذه الكاقعة في تقريره، كا 
 1لمميمة المككمة إليو.

فشاء الٌسٌر تقـك بتكافر أركانيا، الٌركف الماٌدم كالمتمثؿ في فعؿ اإلفشاء كالٌركف المعنكم كجريمة إ   
 كالمتمثؿ في القصد العمدم لدل الفاعؿ كعممو بالٌسر بحكـ كظيفتو أك مينتو أك طبيعة عممو.

إف كظيفة الخبير مساعدة لممحكمة أك الجية التي كمفتو في  :الشرعيالمسؤكلية المدنية لمطبيب -ب
كبذلؾ يككف عمؿ الخبير  ،التي ال تمـ بيا لخركجيا عف االختصاص ،اإللماـ بجكانب النزاع الفنية

فيككف تقرير الخبرة عنصرا مف عناصر اإلثبات المطركحة  ،ضركريا لغايات إثبات الجرائـ كالكقائع
كبالتالي فاف الدكر الميـ الذم يفترض أف يضطمع بو الخبير كما  ،ا فيوعمى المحكمة لتقكؿ كممتي

بتقديـ الرأم الفني العممي كالسميـ المعزز  ،رسمو المشرع ىك التعاكف الجاد مع القضاء لتحقيؽ العدالة
 2بناء عمى دراسة متعمقة  ىي خصكصية تقتضي التركيز عمى مساءلة الخبير مدنيا . ،بالدليؿ الكافي

ألٌف  ،مسؤكلية الٌطبيب العدلي يجب أف تؤسس طبقا لؤلحكاـ العاٌمة في المسؤكلية التقصيريةإٌف 
كبالتٌالي يخضع لرقابة القاضي  ،الطبيب العدلي خبير قضائي مكمؼ مف قبؿ القاضي بإنجاز ميمتو

شرافو كبالتالي ليس لمخصكـ أم رقابة أك إشراؼ عميو، فيك خبير قضائي رسمي مكمؼ مف قبؿ  كا 
القاضي بإبداء رأيو في مسألة فنية تخرج عف معارؼ القاضي يخضع رأيو لتقدير القاضي، كما أنو 
يخضع في عممو إلشراؼ كرقابة القاضي، كبالتالي فالٌطبيب العدلي ال يعد ككيبل لمخصكـ، فبل تكجد 

كالمنصكص عمييا  أم عبلقة عقدية بينو كبينيـ، فالمسؤكلية المدنية ال تتحقؽ إاٌل إذا تكافرت أركانيا
مف القانكف المدني. كىي الخطأ الٌطٌبي كىك عدـ قياـ الطبيب العدلي بااللتزامات  124في الماٌدة 

كيتحقؽ ركف الخطأ بتكافر ركنيو الماٌدم كالمعنكم، الماٌدم كالمتمٌثؿ  ،الخاٌصة التي تفرضيا عميو مينتو
ز لدل الٌطبيب ييكالمعنكم كالمتمثؿ في تكافر اإلدراؾ كالٌتم ،بالٌتعٌدم كتعمد شخص اإلضرار بغيره

ركف الٌضرر ىك الٌركف الثاني في المسؤكلية المدنية فعند إخبلؿ  ماالعدلي كارتكابو لمخطأ الٌطٌبي. أ
الٌطبيب بميمتو يترتب عميو التزامات بتعكيض ما أصاب الخصكـ مف ضرر سكاء كاف ضررا ماٌديًّا أك 

إضافة إلى تكافر الٌركف الثالث مف أركاف المسؤكلية المدنية كىي الٌرابطة السببية.  3دبيًّا.معنكيًّا أك أ
                                                           

 27-24كقد جاء في أحد التقارير المقٌدمة في المؤتمر الٌدكلي ألخبلؽ المينة الٌطٌبية المنعقدة في باريس في المٌدة  1
عمى الٌطبيب أف ال ييعمـ الٌسمطات بكجكد مجـر خطير لجأ إليو لطمب الٌتداكم مف  1966مف الٌشير الخامس مف عاـ 

منو فيعمـ بذلؾ الٌسمطات، انظر مجمة المحقؽ، المرجع السابؽ،  جرح خفيؼ، إاٌل إذا رأل أٌنو عمى كشؾ الشفاء
 .607ص

عمي احمد الميداكم ، خصكصية مسؤكلية الخبير القضائي في ظؿ التشريع اإلماراتي ،  ،محمد عبد السبلـ عمر 2
، 2020اإلمارات العربية  المتحدة،  ، كمية القانكف،الشارقة 2، العدد 17مجمة جامعة الشارقة لمعمـك القانكنية ، المجمد 

  415ص
 .612مجمة المحقؽ، المرجع السابؽ، ص 3
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كىي العبلقة التي تبيف الخطأ الذم ارتكبو المسؤكؿ عف الٌضرر الذم أصاب المضركر، فثبكت خطأ 
 كذلؾ الضرر.الطبيب ال يكفي لقياـ المسؤكلية بؿ يجب لتكافرىا قياـ عبلقة الٌسببية بيف ىذا الخطأ 

كالمتعٌمؽ بحماية الٌصٌحة كترقيتيا: "يتابع أم طبيب  98/17مف قانكف  239فمقد نٌصت المادة    
عمى كؿ تقصير أك خطأ ميني يرتكبو خبلؿ ممارستو ميامو أك بمناسبة القياـ بيا كيمحؽ ضررنا 

رض حياتو لمخطر أك أك يع يمابصٌحتو أك يحدث لو عجزا مستد أكبالٌسبلمة البدنية ألحد األشخاص 
 يتسبب في كفاتو...".

كالمسؤكلية المدنية قد تككف مرتبطة بدعكل جزائية أم أف تككف دعكل المطالبة بالٌتعكيض أماـ    
مف قانكف اإلجراءات  03ك 239/02مف القانكف المدني كالماٌدة  124القسـ المدني حسب الماٌدة 

 الجزائية.

تعريؼ المسؤكلية التأديبية لمخبير القضائي بأٌنيا  يمكننا :الشرعي المسؤكلية التأديبية لمطبيب-ج
كالتي تنتيي بثبكت ،اإلجراءات المترتبة عف إخبلؿ الخبير بكاجب ميني مرتبط بمزاكلة الخبرة القضائية 

كلقد نٌصت مختمؼ التشريعات  ،خطئو كتكقيع جزاء تأديبي عميو مف قبؿ الٌسمطة التأديبية المختٌصة
مرفؽ  حسف سير ديب الخبراء القضائييف لمعمؿ عمى حسف سير كانتظاـ نظاـ الخبرة، كبالتالينظاـ تأ

حكاـ، كالتمٌسؾ بخصاؿ  العدالة كلحث الخبراء عمى أداء المياـ المسندة إلييـ مف قبؿ المحاكـ بدقة كا 
 1.النزاىةالشرؼ ك 

ؼ في أداء كاجباتو المينية. فميس غريبا أف يتكاجد مف بيف الخبراء القضائييف مف ييمؿ كينحر    
فسمطة التأديب تعد بمثابة الٌسبلح الفٌعاؿ في يد اإلدارة تكاجو بيا الطبيب العدلي في حالة تقصيره أك 

 إىمالو.

المخالفة التأديبية يعٌرفيا الفقيو المصرم أبك زيد فيمي: "المخالفة التأديبية مف فعؿ أك امتناع ك     
لتي نٌص عمييا القانكف كقد تككف مف أعماؿ ترتكب خارج الكظيفة كلكف يخالؼ االلتزامات الصريحة ا
 2مف شأنيا أف تقمؿ مف ىيبتيا".

فالمخالفة التأديبية ىي كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو الخبير القضائي إخبلال بكاجباتو المينية إيجابنا أك    
 سمبنا مٌما يستمـز تكقيع الجزاء التأديبي.

                                                           
المجمس عبد الٌسبلـ بكىكش، المسؤكلية التأديبية لمخبير القضائي، دراسة مقارنة، قاضي ممحؽ بكزارة العدؿ المغربية،  1

 http//www.arablegalnet.org/public/arabعمى المكقع : 2017الكطني لخبراء العدؿ الرباط سبتمبر 
magasine/pdf/ b3.    7:10الساعة  2021مارس  20تاريخ التصفح. 

 .50، )د.ب.ف(ص1957مصطفى أبك زيد فيمي، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية،  2



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 180 ~ 
 

فالٌطبيب العدلي بكصفو مكٌظفنا عامًّا يجكز لمجية اإلدارية التٌابع ليا أف تكقع عميو الجزاء التأديبي    
كذلؾ. كسنتطٌرؽ فيما يمي إلى صكر المخالفة  ياكما يمكف لنقابة األطباء التٌابع ليا معاقبتو تأديب

صرىا غير أنو سنقتصر عمى تبياف التأديبية المرتكبة مف قبؿ الٌطبيب العدلي، فعمى الٌرغـ مف عدـ ح
 أىـ نماذجيا.

يتعيف عمى المحكمة أف تأمر بإجراء الخبرة أف تحدد في حكميا  تسمـ المبالغ مباشرة مف األطراؼ:-1
الذم يتعيف  الطرؼالتمييدم مبمغنا جزافيًّا مسبقنا لحساب مصاريؼ كأتعاب الخبير المعيف، كما تحدد 

عميو دفع ىذا المبمغ اعتبارنا لظركؼ القضية تبعنا لسمطتيا التقديرية. لذلؾ فبل يجكز لمخبراء الذيف 
يتقاضكف أجكرىـ في شكؿ مكافآت خاٌصة أف يقبضكا مبالغ ىذه المكافآت مباشرة مف الطرؼ الممـز 

 1بؿ عمييـ أف يتقاضكا أتعابيـ مف صندكؽ مكتب ضبط المحكمة.

يحدد الحكـ اآلمر بالخبرة األجؿ الزمني الذم يتعيف فيو عمى الخبير  خير في إنجاز الخبرة:التأ-2
إنجاز الميمة المسندة إليو كالغاية مف ىذا الٌتحديد ىك تمكيف المحكمة مف فرض رقابتيا عمى أعماؿ 

في الفصؿ في كبالتالي تفادم التأخير  ،لتفادم الٌتراخي كالمماطمة في إنجاز ىذا اإلجراء ،الخبرة
 فيعتبر التأخير في إنجاز الخبرة خطأ ميني يكجب عقكبة تأديبية. ،الدعاكل القضائية

فامتناع الخبير القضائي عف القياـ بالميٌمة المككمة إليو ىك مخالفة  االمتناع عف إنجاز الخبرة:-3
يجب عميو أف يضع نفسو فماداـ الخبير مسٌجبلن بجدكؿ الخبراء فإٌنو يبقى مساعدنا لمعدالة ك  ،تأديبية

 رىف إشارتيا.

فتعييف المحكمة لخبير معيف مف أجؿ إنجاز خبرة ما إٌنما يككف  تفكيض الميمة إلى خبير آخر:-4
مبنيًّا عمى ثقتيا في كفاءتو كقدراتو كتجربتو، لذا كاف لزاما عميو أف ينجز ما طمب منو بنفسو، كأف ال 

اٌل اعتبر مرتكبن  كاٌتخاذ  حقوا لمخالفة تأديبٌية تستكجب معو إجراء المتابعة في ينيب عنو خبيرنا آخر كا 
 العقكبات المقٌررة ذلؾ.

إٌف الخبرة القضائية تٌتسـ بالٌصفة الحضكرية التي يجب عمى  اإلخالؿ بمبدأ حضكرية الخبرة:-5
اٌل قامت مسؤكليتو التأديبية تك الخبير التأٌكد مف مدل مراعاتيا احترامنا لحقكؽ الٌدفاع،  بعنا لذلؾ جزاء ا 

 2اإلخبلؿ بالتزاـ قانكني ككاجب ميني.

ؽ عميو العقكبات التأديبية، طبفنا قد تلفإذا ارتكب الخبير القضائي أحد صكر المخالفة المذككرة سا   
كعمى ىذا األساس يقكـ الٌنائب العاـ بمباشرة إجراءات الٌدعكل التأديبٌية ضد الخبير إذا قاـ دليؿ عمى 

                                                           
 .104عبد الٌسبلـ بكىكش، المرجع السابؽ، ص 1
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كيحاؿ الممؼ إلى رئيس المجمس ليقٌرر العقكبة أك في  ،ت تأديبٌية كأخٌؿ بالتزاماتو المينٌيةقيامو بمخالفا
حاالت قد يرفع األمر إلى كزير العدؿ كذلؾ بعد استدعاء الخبير قانكننا كسماع أقكالو، فقد تككف 

ا، كقد تصؿ إلى الشطب في قائمة الخبراء، فمقد  مف  210نصت الماٌدة العقكبة التأديبية إنذارنا أك تكبيخن
عمى أٌف الشطب يككف بناءن عمى  1المتضمف مدكنة أخبلقيات الطب 276-92المرسكـ التنفيذم رقـ 

 قرار كزير العدؿ كبتقرير مسبب.

مف نفس المرسكـ فإٌنو ال يمكف إصدار أم قرار تأديبٌي قبؿ االستماع إلى  213كما نٌصت الماٌدة    
مف قانكف اإلجراءات  148مثكؿ أماـ لجنة التأديب، كما تنٌص الماٌدة الٌطبيب المعني أك استدعائو لم

الجزائية الجزائرم "كؿ قرار يصدر بندب خبراء يجب أف تحدد فيو ميمة إلنجاز ميمتيـ كيجكز أف تمد 
ىذه الميمة بناءن عمى طمب الخبراء إذا اقتضت ذلؾ أسباب خاٌصة، كيككف ذلؾ بقرار مسبب يصدره 

ذا لـ يكدع الخبراء تقاريرىـ في الميعاد المحدد ليـ جاز في الحاؿ أف القاضي أك الجي ة التي ندبتيـ، كا 
ييستبدؿ بيـ غيرىـ كعمييـ إذ ذاؾ أف يقدمكا نتائج ما قامكا بو مف أبحاث كما عمييـ أف يرٌدكا في 

مى ذمة ظرؼ ثماف كأربعيف ساعة جميع األشياء كاألكراؽ كالكثائؽ التي تككف قد عيد بيا إلييـ ع
إنجاز ميمتيـ، كعبلكة عمى ذلؾ فمف الجائز أف تتخذ ضدىـ تدابير تأديبية قد تصؿ إلى شطب 

 ".144أسمائيـ مف جدكؿ الخبراء المنصكص عمييا في الماٌدة 

في فقرتيا الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية: "كتحٌدد األكضاع التي يجرل  144كتنٌص الماٌدة    
 2ك شطب أسمائيـ بقرار مف كزير العدؿ".بيا قيد الخبراء أ

 ثانينا: الّشيادة الّطّبّية

كىي عبارة عف شيادة المعاينة، أك الفحص االبتدائي كالتي ينجزىا أم طبيب حضر أك عرضت عميو 
مثؿ شيادة نقؿ الجٌثة كشيادة الٌضرب كالجرح  ،ةضيالحالة في اإلصابات البسيطة كفي الحاالت العر 

مجمكعة مف  إتباعكنظرا ألىٌمٌية الٌشيادة الٌطٌبٌية في تسيير كتكجيو الممؼ القضائي، يجب   ،3العمدم.
 القكاعد مف طرؼ الٌطبيب الٌشرعي كىذا حٌتى ال تضيع معالـ الجريمة.

ذف فنظرا لككف الكاقعة الماٌدٌية تتعٌمؽ بدالئؿ كآثار ماٌدٌية غالبنا ما تتأٌثر بالعكامؿ الٌطبيعية فبل بٌد إ   
بتبياف تاريخ حدكث الكاقعة كسببيا، كما  ،مف الحرص عمى معاينة اإلصابات ككصفيا كصفنا دقيقنا

كعمى الٌطبيب الٌشرعي انتظار  ،يجب كذلؾ إعداد الفحكصات كالٌتحاليؿ البلزمة إذا تطٌمب األمر ذلؾ
عميو أف يسمـ الٌشيادة  الٌنتائج حتى يستطيع أف يعطي الٌنتيجة بمقتضى الٌشيادة الٌطٌبٌية. كما يمتـز

                                                           
 مف المرسـك الٌتنفيذم السابؽ ذكره. 210الماٌدة  1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 148ك 144الماٌدة  2
 .21يحي بف عمي، الخبرة في الٌطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، ص 3
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الٌطٌبٌية إلى المعني باألمر إضافة إلى ضركرة التزامو بالحفاظ عمى الٌسٌر الميني كأف ال يخرؽ قكاعده. 
إلى جانب اسـ كلقب المعني  ،كما يجب أف تتضٌمف الٌشيادة اٌلٌطٌبٌية ذكر اسـ كلقب كعنكاف الٌطبيب

 و.ختمككتابة تاريخ الفحص كتكقيع الٌطبيب ك 

كذلؾ  ،فالٌشيادة الٌطٌبٌية إذف مف بيف أىـٌ الكثائؽ التي يعتمد عمييا كدليؿ في تسيير الٌدعكل الجنائية   
عطاء لبناء عمييا نسبة العجز المحدث  دحيث يحد مضحية كتبعا لذلؾ تحديد نكع الفعؿ اإلجرامي كا 

أك الجنايات  ،أك المخالفات ،جنحككذا تحديد الجية المختٌصة سكاء محكمة ال ،الٌتكييؼ القانكني لمكاقعة
 تبعنا لنكع الجريمة المثبتة بمكجب الٌشيادة الٌطٌبٌية كالمحددة مف قبؿ الٌطبيب الٌشرعي.

كتتضمف الشيادة تحديد  ،كالشيادة الطبية يسمميا الطبيب الشرعي في حاالت الضرب كالجرح العمدييف
كنظرا  ،ية كبيرة في تسيير الممؼ القضائيكليذه الشيادة أىم ،مدة العجز الكمي المؤقت عف العمؿ

لخطكرة المعمكمات المكجكدة في الشيادات الطبية المحررة مف طرؼ الطبيب الشرعي في تقرير مصير 
 يجب أف تتبع القكاعد اآلتية في تحريرىا : 1األشخاص

ي حيث ال ينبغي لمطبيب الشرع،فحص الضحية جيدا قبؿ تحرير أم كثيقة كميما كانت الظركؼ -
ذا كانت نتيجة الفحص تعتمد عمى كشكفات  ،تحرير الشيادة الطبية دكف إجراء فحص عمى الضحية كا 

فعمى الطبيب الشرعي انتظار النتائج قبؿ إعطاء النتيجة ككتابتيا في الشيادة  ،أك أشعة أك تحميؿ
 .الطبية 

الكقائع التي يبلحظيا  إالفبل يصؼ الطبيب الشرعي  ،يجب أف تحرر الشيادة الطبية بطريقة حيادية-
 أمامو. 

يجب عمى الطبيب الشرعي أف ال يخرؽ قكاعد السر الميني فيما يخص المعمكمات التي تحصؿ -
 عمييا إال في حالة الضركرة القصكل.

 المبحث الثّاني: مدل مساىمة الخبرة الّطّبّية في إثبات الفعؿ اإلجرامي

إٌف الفحص الكاعي الٌدقيؽ لمسرح الجريمة يعتبر المنفذ الكحيد لمكصكؿ إلى كيفية حدكث الكاقعة    
كالكسيمة الكحيدة لمٌتعٌرؼ عمى ىكٌية الجناة لما قد يترككه مف آثار متخٌمفة عنيـ، لذا فقد أكلى رجاؿ 

الجنائية كالٌطٌب الٌشرعي مف الٌتحقيؽ أف يضربكا الحصار حكؿ مكقع الحادث مانعيف غير خبراء األدٌلة 
 الٌدخكؿ إليو.

                                                           
درجة الدكتكراه  أطركحة مقدمة لنيؿ -دراسة مقارنة -عبار عمر ، مسؤكلية الطبيب الشرعي في القانكف الكضعي 1

، جامعة جيبللي اليابس سيدم بمعباس،  1962مارس  19تخصص قانكف كصحة ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 
 .28ص  2017-2018
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كالمناظرة العاٌمة لمجثث المكجكدة بمسرح الجريمة ىي أكؿ الٌطريؽ لمكصكؿ إلى دالئؿ ماٌدية ىاٌمة    
ككذا فحص اإلصابات  ،خمفةتفي محاكلة االستعراؼ عمى ىكية الضحايا عف طريؽ اآلثار الماٌدية الم

تشير إلى عٌدة معطيات قد تساىـ في الكصكؿ إلى  ،سرح الجريمةالمكجكدة بالجثث أك المصابيف بم
 في إخفاء معالـ كخبايا جريمتو بكافة الكسائؿ كالٌطرؽ. يتفانى ال الجاني، ىذا األخير الذم

عطاء الكصؼ كالتكييؼ     كىنا يتجٌمى دكر الٌطبيب الٌشرعي في محاكلة منو لكشؼ الجريمة كا 
القانكني ليا عف طريؽ اإلجابة عمى األسئمة المطركحة عميو مف قبؿ جيات التحقيؽ التي انتدبتو ليذا 

لفعؿ كذلؾ في البحث عف مدل تكافر أركاف الجريمة المرتكبة مف ركف ماٌدم أال كىك ا ،الغرض
دراؾ كقصدو  ،اإلجرامي المرتكب كالٌركف المعنكم كىك اٌتجاه إرادة الجاني إلى القياـ بفعمو عف كعي كا 

إلحداث نتيجتو اإلجرامية، ميما كاف نكع الفعؿ المرتكب سكاء في جرائـ العنؼ العمدية أك الغير 
 العمدية أك حتى الجرائـ الجنسية.

مدل مساىمة الخبرة الٌطٌبٌية في إعطاء الكصؼ القانكني لمفعؿ كمحاكلة مٌنا إلعطاء فيـ دقيؽ عف    
اإلجرامي المرتكب سنتطٌرؽ في مبحثنا ىذا إلى دكر الخبرة الٌطٌبٌية في إثبات جرائـ العنؼ العمدية 
كغير العمدية )كمطمب أكؿ( كدكر الخبرة الٌطٌبٌية في إثبات الجرائـ الجنسية كجرائـ العرض )كمطمب 

 ثاف(.

 األّكؿ: مدل فعالية الخبرة الّطّبّية في إثبات جرائـ العنؼ العمديةالمطمب 

يمعب الٌطٌب الٌشرعي الدكر الميـ في مجاؿ جرائـ العنؼ فيي بمثابة الحقؿ الذم يجد فيو الٌطٌب 
الجرائـ غالبا ما ترتبط بمخمفات كآثار كأدكات  ىذهكذلؾ لككف  ،الٌشرعي أكبر مساىمة كمجاالن أكسع

اآلثار التي تساعد الٌطبيب الٌشرعي  ىذهني عميو )الٌضحٌية(. جكعمى جسـ الم ،رح الجريمةسكاء في مس
ككذا  ،كفي إطار قيامو بالمياـ المسندة إليو في الكشؼ عف خبايا الجريمة كمعرفة ظركؼ ارتكابيا

سناد الفعؿ إلى مرتكبو الحقيقي ،اآللة المستخدمة في افتعاليا مؤسسة بناء عمى معطيات عممية  ،كا 
كىذا ما يصؿ فيو الٌطبيب الشرعي في نياية مطافو كعممو لئلجابة عمى التساؤالت المطركحة بمقتضى 

 تقريره الٌطٌبي.

الجرائـ سنحاكؿ أف نتطٌرؽ ألىٌميا كنقٌسـ ىذا الجزء مف البحث إلى فرع أكؿ  ىذهكنظرنا لتكٌسع    
نتطٌرؽ فيو إلى دكر الخبرة الٌطٌبٌية في إثبات جرائـ القتؿ العمدية ك)فرع ثاف( دكر الخبرة الٌطٌبٌية في 

 إثبات جرائـ الٌضرب كالجرح العمدم.
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 يؼ جرائـ القتؿ العمدمفي تكي الشرعية الفرع األكؿ: دكر الخبرة الّطّبّية

فالمكت ىك إنياء الحياة بسبب تكٌقؼ جياز التٌنٌفس، كالٌدكرة الٌدمكية كالجياز العصبي تكٌقفنا تامًّا كما 
 1يتبع ذلؾ مف ظيكر عبلمات كتغٌيرات لمظاىر تنتيي بتحمؿ الجسـ تحٌمبلن كامبل.

ى المكقع برفقة خبراء األدٌلة الجنائية كأكؿ فعند كقكع جريمة قتؿ عمد يتـ انتقاؿ جية الٌتحقيؽ فكرنا إل   
ما تسعى إليو جية الٌتحقيؽ معرفة مف ارتكب الجريمة كمف لو عبلقة بيا، كقد يتعٌذر ذلؾ بسبب 
الغمكض الذم يكتنؼ الجريمة كمحاكلة الجاني تضميؿ جية الٌتحقيؽ، كٌؿ ذلؾ يحكؿ دكف الكصكؿ 

تصبك إليو جية الٌتحقيؽ كما يزيد مف صعكبة الكصكؿ إلى الحقيقة في جرائـ القتؿ أٌف المجني ما  إلى
دراؾ الجاني خطكرة كعظـ ما اقترفتو يداه، فيمكذ  عميو يككف قدر فارؽ الحياة، كيستحيؿ أخذ أقكالو كا 

الجرائـ كتحديد  كىنا يمعب الخبير الٌدكر الفٌعاؿ في اكتشاؼ غمكض،عادة بالفرار مف مسرح الجريمة 
مسؤكلية الجاني مف خبلؿ الٌتكييؼ القانكني لمكقائع ككذا تحديد كيفية كقكع جريمة القتؿ كتحديد نكع 

 2اآللة المستخدمة في إحداثيا.

مف قانكف العقكبات  254كالقتؿ العمد يتطٌمب تكافر أركانو الثبلثة مجتمعة كما نٌصت عميو الماٌدة    
كانطبلقنا مف نٌص الماٌدة يمكننا "تؿ العمد ىك إزىاؽ ركح اإلنساف عمدنا الجزائرم كما يمي: "الق

استخبلص ركنيف لمقتؿ أال كىما الٌركف الماٌدم كالمتمٌثؿ في إزىاؽ الٌركح كالقصد الجنائي كالمتمٌثؿ في 
 3العمد.

يي حياة اإلنساف فجريمة القتؿ تعٌد مف أبشع الجرائـ التي قد تمٌس بالٌنفس البشرية باعتبارىا قد تن   
قد تصؿ إلى حٌد  ،لذلؾ فمعظـ الٌتشريعات المقارنة قد لجأت إلى تجريميا كردعيا بعقكبات صارمة

 اإلعداـ، كما قد أحاطتيا بظركؼ لك تكافرت ألصبحت ظرؼ تشديد لمعقكبة.

م إلى المكت فأٌما عف الٌركف الماٌدم لياتو الجريمة، فيتمٌثؿ في القياـ بعمؿ إيجابي مف شأنو أف يؤد   
اٌتخاذ الجاني نشاط لتحقيؽ الٌنتيجة المعاقب عمييا كما ال عبرة ىنا بكىذا  ،عف طريؽ السمكؾ اإلجرامي

إضافة إلى  4بالكسيمة المستعممة فمادامت تحققت النتيجة كىي إزىاؽ الٌركح فتقكـ جريمة القتؿ ىنا،
 فاة نتيجة لفعؿ جنائي.أف تككف الك  بيا  ضركرة تكافر الٌرابطة السببية كالتي يقصد

                                                           
أحمد بسيكني أبك الركس، مديحة فؤاد الخضرم، الٌطٌب الٌشرعي كمسرح الجريمة كالبحث الجنائي، الطبعة الثٌانية،  1

 .15، ص2018اإلسكندرية، 
 .193إبراىيـ بف سمماف بف محمد الزيف، دكر تقارير الخبراء في إثبات جرائـ القتؿ، المرجع الٌسابؽ، ص 2
أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجزء األكؿ، الجرائـ ضٌد األشخاص،  الطبعة العاشرة ، دار  3

 .9، ص2009مة لمٌنشر، الجزائر، ىك 
 حكمة العميا باٌف جريمة القتؿ العمد تقـك بتكافر العناصر اآلتية:فتطبيقا لذلؾ قضت الم 4
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كتأسيسنا عمى ما سبؽ فبل تقكـ مسؤكلية الفاعؿ عف القتؿ العمد لمجٌرد إسناد فعؿ القتؿ إليو، بؿ    
يجب كذلؾ إسناد الٌنتيجة إلى الفعؿ، مع تكافر القصد الجنائي كىك انصراؼ إرادة الفاعؿ إلى ارتكاب 

 لماٌدم لمجريمة.فعؿ القتؿ مع عممو بكافة العناصر المككنة لمركف ا

الجريمة مف تساؤالت يجيب عنيا ىذه فتحديد طبيعة المكت كسببو ككاٌفة ما يمكف أف تثار حكؿ 
الجريمة لمٌتعٌرؼ عمى جميع ظركؼ ارتكابيا كاستخبلص نتيجة  ىذهالٌطبيب الٌشرعي، حيث يقؼ عند 

 ة المختمفة.كسبب الكفاة كذلؾ باالعتماد عمى التقنيات المتطكرة كاألساليب الٌطٌبيٌ 

األسئمة التي يجب عمى الٌطبيب الٌشرعي اإلجابة عنيا كفي سبيؿ ذلؾ فيك يقكـ بعمميات طبية  ىذه
مختمفة ككشكفات كتحاليؿ تقنية باعتباره باحثا عف الٌدليؿ الجنائي كىذا فقط لفٌؾ رمكز الجريمة كمعرفة 

عٌدة كصكر مختمفة لمقتؿ العمد كذلؾ مرتكبيا. كعمى ىذا األساس فالٌطبيب الٌشرعي يتدٌخؿ في جرائـ 
كىذا ما يدفع بثًّا إلى الكشؼ أكثر  ،عف طريؽ فحص الٌضحٌية أك الٌتشريح أك الٌدالئؿ كاآلثار الماٌدٌية

ر شيكالٌتعٌرؼ عف قرب عف ميمة الٌطبيب الٌشرعي ككيفية تعاممو مع الجٌثة كاآلثار المختمفة في أىـ كأ
 أنكاع جرائـ القتؿ العمد.

 االختناؽ أكال: جرائـ

يعني تكقؼ الجياز التنٌفسي عف العمؿ بحيث ال يصؿ األككسجيف إلى  االختناؽاالختناؽ العنفي أك 
الحيكية الرئيسية الٌثبلثة في الجسـ االعضاء  أنسجة الجسـ المختمفة، كالجياز التنٌفسي ىك أحد 

 1الحي.

نفي، كذلؾ لمداللة عمى القصكر أك الفشؿ الجرائـ بكفيات االختناؽ الع ىذهفيطمؽ عادة عمى    
يؤدم إلى حرماف  الذمالتنٌفسي كنقص األككسجيف المعمـ إلى مختمؼ أنسجة الجسـ كخبلياه، األمر 

 2األنسجة كالخبليا مف األككسجيف البلـز الستمرار العمميات الحيكية.

                                                                                                                                                                         

 العنصر الماٌدم، كيتمٌثؿ في فعؿ القتؿ أك فعؿ مف شأنو إحداث المكت.
 أف يككف المجني عميو إنساننا عمى قيد الحياة.

-5-22قرار -2، العدد 1990، المجمة القضائية 36646، ممؼ 1984-12-18القصد الجنائي )الغرفة الجنائية 
، المجمة 84077ممؼ  1991-3-5، قرار  185، ص3العدد  1992المجمة القضائية  67370ممؼ  1988

 .10بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص  (، ذكره161، ص2، العدد 1993القضائية 
صادرة عف  عمي جماؿ الٌديف عبد العمي، الدكر الٌطبي الشرعي في البحث في حاالت الكفاة، مجٌمة األمف كالقانكف 1

 .651، ص1995كمية شرطة دبي، العدد األكؿ يناير 
 .103منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، ص 2
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خبليا الجسـ مف الكمية الكافية مف أٌما مف الناحية الٌطٌبٌية الٌشرعية فيك حرماف األنسجة الجسمية ك    
األككسجيف الٌضركرم لمحياة، ىذا كتشٌكؿ حاالت االختناؽ بمختمؼ صكره مجمكعة ميمة مف حاالت 
الكفاة كالتي قد تحدث بأساليب كآليات كطرؽ مختمفة فماىي حاالت االختناؽ العنفي كما ىك دكر 

 الٌطب الٌشرعي في تشخيصيا؟

باليد يحدث نتيجة لمضغط اليدكم الٌشديد عمى الرقبة مف الخارج حتى تسد الخنؽ  الخنؽ اليدكم:-1
 1المسالؾ اليكائية )الحنجرة أك القصبة اليكائية(.

ىذا كيعٌد ىذا الٌنكع مف األنكاع االعتدائية، حيث أٌنو يصعب حدكثو انتحاريًّا، كيستحيؿ ذلؾ بصكرة    
ذلؾ بالٌضغط اليدكم الذاتي  ك نؽ نفسو يدكيا،عارضة كذلؾ ألنو مف غير الممكف أف يقكـ شخص بخ

عمى عنقو حتى انسداد مجرل التنفس داخؿ العنؽ، كاستمرار ذلؾ حتى حدكث الكفاة، حيث أٌنو 
بحدكث الغيبكبة الٌسابقة لمكفاة سكؼ ترتخي كؿ العضبلت اإلرادية كمنيا عضبلت الٌذراعيف، كيزكؿ 

اء إلى الرئتيف كيخرج منيا، أم يحدث الٌشييؽ كالٌزفير الٌضغط الكاقع منيما عمى العنؽ كيدخؿ اليك 
 تمقائيا.

كذلؾ فإٌف الخنؽ اليدكم العارض غير مكجكد عمى اإلطبلؽ حيث أف يضغط شخص معيف بيديو عمى 
ا.  عنؽ شخص آخر بدكف قصد كيستمر ذلؾ الضغط حتى الكفاة بدكف قصد أيضن

االت كحالة األشخاص المخمكريف الذيف غير أٌنو قد يككف كتـ النفس العرضي في بعض الح   
بعض المصابيف بأمراض الٌصرع  كذا كيدفنكف كجكىيـ في الكسادة أثناء الٌنكـ ك ينقمبكف عمى كجكىيـ

 أك في حالة نكـ األـ بجانب طفميا الٌرضيع كانقبلبيا عميو أثناء الٌنكـ.

كثير مف العبلمات أك الٌدالئؿ ىذا كالمبلحظ في ىذا الٌنكع مف الحاالت أٌنو غالبا ماال تظير ال
باستثناء بعض العبلمات العاٌمة التي ترافؽ كفيات االختناؽ. ىذا كىنا  ،المكضكعية حكؿ األنؼ كالفـ

 يتدخؿ الطٌب الشرعي بفضؿ إجراء معاينة الجٌثة في الكضع الذم شكىدت بو في مسرح الجريمة.

كتككف عادة في  2يةجحكس مى الضحية آثار تكدميةفتظير ع ،أٌما عف الدالئؿ الٌطٌبٌية لمخنؽ اليدكم   
كغالبنا ما تككف ىذه  ،د كضكحيا تبعنا لقكة الٌضغط التي يستخدميا الجانييشتالكجو األمامي لمرقبة ك 

                                                           
-لٌطٌبٌية القانكنية، الٌطبعة األكلى، شركة أؿكجدم شفيؽ، مريـ شكيؿ، الكجيز في مشكبلت الٌطب الٌشرعي كحمكليا ا 1

 .86، ص2015لمٌنشر كالتكزيع، -طبلؿ
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 .329، ص2011الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
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ىبللية الٌشكؿ سببيا انغراز كضغط أظافر الجاني، كىي  ختمية اتجحالعبلمات عمى ىيئة كذلؾ س
 1تشير إلى مكاف الضغط عمى العنؽ ككضعية األصابع أثناء الخنؽ.

ت أخرل كىذا نتيجة لمقاكمة المجني عميو كمحاكلتو الٌتخٌمص مف قبضة يد جحاكما قد تظير س   
 الجاني.

بطف نتيجة ضغط الركبة، كقد تككف ىناؾ قدـ جدار الصدر كالمكما قد نجد معالـ تكدمية كذلؾ ب   
 كسكر باألضبلع كالتي غالبنا ما يتـ الكشؼ عنيا عند تشريح الجٌثة.

الكفاة بسبب إسفكسيا الخنؽ بالحبؿ ترجع إلى لؼ الحبؿ حكؿ العنؽ ثـ شد طرفيو  الخنؽ بالّربط:-2
 2لمنع دخكؿ أك خركج اليكاء مف الٌرئتيف إلييا. ،بيد الجاني

كيتـ عندما يتـ انضغاط العنؽ مف الخارج  ،يففالخنؽ بالٌرباط ىك أيضا مف أنكاع االختناؽ العن   
كيستخدـ القكة اليدكية إلحكاـ الربط أك الضغط عمى العنؽ، لذلؾ فإٌف  حكلوبمؼ كربط رباط أك حبؿ 

ؽ ضحيتو كيشد طرفي حيث يقـك الجاني بمؼ رباط أك حبؿ حكؿ عن3ىذا الٌنكع عادة ما يككف اعتدائيًّا.
الحبؿ أك الرباط مع االستمرار في ذلؾ لغاية كفاة الٌضحٌية كحيث أف الٌشخص المختنؽ يفقد كعيو، 
كترتخي جميع عضبلتو اإلرادية قبؿ حدكث الكفاة مباشرة، لذلؾ فإٌنو عادة ال يستطيع شخص ما القياـ 

 لمكت إاٌل في حاالت قميمة.بخنؽ نفسو برباط كاالستمرار في شٌد طرفي الحبؿ بنفسو حتى ا

كما أٌف الخنؽ بالحبؿ قد يحدث بصكرة عارضة كذلؾ في حالة لعب األطفاؿ بالحباؿ فيمتؼ الحبؿ    
أٌما عف التمييز بيف الخنؽ االعتدائي أك العارض أك االنتحارم،  ،عمى أحدىـ كال يستطيعكف فٌكو

يتميز بكجكد عبلمات مقاكمة أك مشاجرة بمسرح الجريمة كبمبلبس كجسـ المجني  فالخنؽ االعتدائي
عميو، كقد ال يكجد الحبؿ أك الٌرباط المستخدـ بمكاف الحادث، أٌما في الحاالت االنتحارية، فدائما 
و تيكشؼ جثة المنتحر عمى حالتيا كيظير الٌرباط المستخدـ مع كجكد الكسيمة المستخدمة ذاتيًّا لتضييق

 كمنعو مف االنفكاؾ تمقائيًّا بعد فقداف الكعي، كيظير عميو بصمات المنتحر نفسو.

كما أٌف دليؿ الظركؼ المحيطة قد يساعد عمى التمييز بينيما مف حيث اكتشاؼ مذٌكرة انتحار    
ى كغمؽ أبكاب المكاف المكجكد بو الجٌثة مف الٌداخؿ مع عدـ كجكد عبلمات مقاكمة أك مشاجرة داٌلة عم

إصابة ىذا الٌشخص، كفي الحاالت العارضة لمخنؽ نجد باإلضافة إلى دليؿ الظركؼ المحيطة 
بالحادث كفحص مسرحو، ما يشير إلى كيفية الحدكث بصكرة عارضة مف حيث صغر سٌف المتكٌفي 

                                                           
 .126-123بؽ، صمنصكر عمر المعايطة، المرجع السا 1
عبد الحكـ فكدة، سالـ حسيف الدميرم، مكسكعة الٌطٌب الٌشرعي، الجزء األكؿ جرائـ االعتداء عمى األشخاص  2
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كطريقة التفاؼ الحبؿ كفحص عبلمات الٌرباط حكؿ العنؽ، فكميا تدٌؿ عمى عشكائية حدكث ذلؾ 
 خمك الجسـ مف عبلمات المقاكمة كالمشاجرة. إضافة إلى

 1أما عف المظاىر كالعبلمات المميزة لمخنؽ بالٌرباط كىي كجكد عبلمة كأثر ليذا الرباط المستخدـ،   
مصحكبة بكدمات ليا نفس شكؿ الٌرباط المستخدـ، كفي حالة الخنؽ  اتجحكالتي تظير عمى شكؿ س

بالحبؿ تككف عبلمة الحبؿ في منتصؼ العنؽ تقريبنا، كعمى ىيئة دائرة كاممة مستعرضة الكضع كعادة 
ما تككف مصحكبة بتكٌدـ داخمي في أنسجة العنؽ الٌداخمية ككسر بالغضاريؼ الحنجرية أك غضاريؼ 

ظ العينيف كانتشار البقع في منطقة العينيف كجمد ك احتقاف الكجو كازرقاقو كجحالقصبة اليكائية مع 
 2الكجو.

ىك تعميؽ الجسـ بحبؿ أك رباط مف العنؽ كيككف العامؿ الذم يضغط عمى العنؽ ىك ثقؿ  الّشنؽ:-3
 3الجسـ.

دـ لمٌضغط كيختمؼ الٌشنؽ تمامنا عف الخنؽ بحبؿ عمى الٌرغـ مف اشتراكيما في نكع الجسـ المستخ   
حكؿ العنؽ كىك الحبؿ أك الٌرباط، ففي حالة الخنؽ تككف القكة الضاغطة حكؿ العنؽ ىي القكة اليدكية 

 في حالة الٌشنؽ فتككف ىذه القٌكة مستمٌدة مف كزف كثقؿ جسـ المشنكؽ نفسو.ما لمجاني، أ

كت إاٌل بخدعة معٌينة، كحيث أنو مف المستحيؿ الٌنجاح في تعميؽ إنساف حي كاعو مف عنقو حٌتى الم   
تفقده السيطرة اإلرادية عمى عضبلت العنؽ، كحاالت اإلعداـ شنقنا، حيث يسقط المحككـ عميو 
باإلعداـ لمسافة تتراكح بيف متر كنصؼ، مع كجكد طكؿ إضافي بالحبؿ المستخدـ، بحيث يككف 

ا أثناء سقكط الجسـ كأثناء ارتخ اء عضبلت العنؽ تمامنا، بسبب مرتخينا قبؿ الٌسقكط كيتـ انفراده تمامن
 4فقداف الكعي المحظي أثناء عممية الٌسقكط فتتـ عممية الشنؽ بنجاح.

فيعتبر الٌشنؽ كسيمة انتحارية مف االختناؽ العنفي، كفي الحاالت الجنائية قد يمجأ الجاني إلى    
فقاده الكعي بطريقة ما مثؿ الٌسـ، أك إصابة في الرأس،  ثـ تعميقو مف عنقو، تخدير المجني عميو كا 

لتصكير الحالة أنيا انتحار أك تعميقو بعد قتمو بطريقة معينة أخرل كىنا تكمف كاجبات الٌطٌب الٌشرعي 
 ءفي الٌتمييز كالتٌفرقة كذلؾ باكتشاؼ الٌسبب الحقيقي لمكفاة. بالفحص الدقيؽ لكؿ أجزاء الجسـ مع إجرا

عضاء الٌداخمية، الستبعاد أم سبب آخر لحدكث الفحص المعممي الدقيؽ لعينات الٌدـ كمحتكيات األ
 الكفاة، باإلضافة إلى تحديد طبيعة الحبؿ في ككنيا حيكية أك غير حيكية.
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ا بكجكد عبلمة بالعنؽ كىي عبلمة الحبؿ أك الرباط كما في حالة الخنؽ     كما يتميز الٌشنؽ أيضن
غير أٌنيا تختمؼ تمامنا عنيا كيمكف تمييزىما بسيكلة بالفحص الٌدقيؽ حيث نجد عبلمة الحبؿ  ،بالحبؿ

في الٌشنؽ مكجكدة بأعمى العنؽ، كمسألة الكضع بحيث يتجو أحد جكانبيا إلى أعمى، باإلضافة إلى 
 ىذهكجكد كسر في العظـ كيكشؼ عف ذلؾ عف طريؽ إجراء الصفة التشريحية لمجسـ، كباإلضافة إلى 

في أسفؿ الٌطرفيف السفمييف كالعمكييف إذا كاف  شنؽالعبلمات فقد يظير الرسكب الدمكم عادة في ال
. كما قد تظير كذلؾ العبلمات العاٌمة التي تشاىد في حاالت االختناؽ كىي  تعميؽ الجسـ تعميقنا كامبلن

 1انسياب المعاب كجحكظ العينيف كبركز المساف.

بلء المسالؾ اليكائية بالماء أك أم سائؿ آخر مف خبلؿ الفتحات كىي تحدث مف امت الغرؽ:-4
 2الخارجية لمتنفس.

3كيحدث نتيجة غمر اإلنساف الحٌي بحيث تقع الفتحات الخارجية لممسالؾ اليكائية تحت سطح الماء.   

كىذا الٌنكع مف االختناؽ يحدث بصكرة عارضة في حكادث غرؽ الٌسفف كحكادث الٌسقكط في أحكاض 
 كما قد يحدث بصكرة انتحارية عندما يقذؼ أك ييمقي الٌشخص المنتحر بنفسو في الماء. ،ءالما

ا بصكرة اعتدائية    كىنا دائما يجب التمييز بيف كؿ صكر حدكث الغرؽ  ،كما قد يحدث الغرؽ أيضن
ككذا مف  ،بدراسة كتحميؿ الظركؼ المحيطة بالحادث كفحص مسرحو كالمعمكمات المتكفرة عف الغريؽ

 اكتشاؼ عبلمات المقاكمة أك المشاجرة بجثة المتكٌفي في الحاالت االعتدائية.

ظاىر كالعبلمات الممٌيزة لو فقد تككف عبلمات خارجية تتمثؿ في بركدة الجسـ كظيكر مأٌما عف ال   
كتغير لكف  في الرأس كاألجزاء العميا مف الجسـ كانتفاخ الجمد نتيجة تشربو بالماء. 4،الرسكب الٌدمكم

أٌما عف العبلمات الداخمية كىي تتمثؿ  ،الجسـ إضافة إلى خركج رغاكل الغرؽ في فتحات األنؼ كالفـ
ككجكد أجساـ غريبة  ،في ظيكر احتقاف شديد بالغشاء المخاطي لمجارم التٌنٌفس مع امتبلئيا بالماء

 مثبل كانتفاخ الٌرئتيف كامتبلؤىما بالماء. يفكالٌرمؿ كالط
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مف قانكف العقكبات عمى أٌف التسميـ  2601لقد نٌصت الماٌدة  ـ بغاز أكؿ أكسيد الكربكف:التسمي-5
ىك "االعتداء عمى حياة إنساف بتأثير مكاد يمكف أف تؤدم إلى الكفاة عاجبلن أك آجبلن، أيًّا كاف استعماؿ 

 ىذه المكاد كميما كانت النتائج التي تؤٌدم إلييا".

كالمتمٌثؿ في  ،أٌف جريمة الٌتسميـ يشترط لتطبيقيا تكافر الٌركف الماٌدم فييافمف ىذا الٌتعريؼ يٌتضح    
كليس في القانكف كصؼ لممكاد الٌساٌمة كىذا ما  ،الكسيمة المستعممة أم الماٌدة الٌساٌمة ميما كاف نكعيا

استعماؿ كما يشترط في أف تحدث المناكلة أك ،الماٌدة  ىذهيفسح المجاؿ لمخبراء لمكشؼ عف نكعية 
كىي كضع الماٌدة الٌساٌمة في طعاـ أك شراب المجني عميو أك حٌتى عف طريؽ  ،الماٌدة الٌسامة

أٌما عف تحقؽ الٌنتيجة كىي كفاة المجني عميو فيي غير ضركرية،  2االستنشاؽ بفتح حنفية الغاز مثبل.
تبر مف الجرائـ الٌشكمية التي فميما كانت الٌنتائج المؤٌدٌية إلى ذلؾ فتقـك جريمة الٌتسميـ لذا فيي تع

 القياـ بالفعؿ دكف اشتراط حصكؿ أك حدكث الٌنتيجة. بتتطمٌ 

إضافة إلى ضركرة تكافر الٌركف المعنكم لياتو الجريمة فالصيدلي مثبل قد يخطئ في تركيب دكاء ما    
 .فيزيد كمية المادة السامة فإذا حدثت الكفاة نتيجة لذلؾ فيعد قتبل ناجمنا عف إىمالو

كنظرنا لضركرية تدٌخؿ الٌطبيب الٌشرعي في ىذا النكع مف الجرائـ كذلؾ لمكشؼ عف الماٌدة المستعممة    
ه ىذفغالبنا ما يمجأ القاضي إليو في مثؿ  ،كمدل نجاعتيا في إحداث الكفاة مف جية أخرل ،مف جية

لمٌطبيب الٌشرعي تدكر  األنكاع مف الجرائـ. كعميو فيجب أف تككف األسئمة المكٌجية مف قبؿ القاضي
ككذا نجاعتيا في إحداث الكفاة كحتى كلـ  ،كتتمحكر حكؿ الكشؼ عف نكعٌية كطبيعة الماٌدة المستعممة

 أال كىي كفاة المجني عميو. ،تتحقؽ النتيجة المستيدفة مف طرؼ الجاني

از ال لكف كال طعـ أٌما عف االختناؽ بغاز أكسيد الكربكف فيك نكع مف أنكاع جرائـ الٌتسميـ، فيك غ   
كال رائحة لو، لو مفعكؿ متدٌرج كتتكٌقؼ إسفكسيا االختناؽ بيذا الغاز عمى نسبة كجكده في اليكاء 

سبتو في الٌدـ. كما تتكقؼ عمى تحٌرؾ المصاب أك عدـ تحٌركو. نكبالتٌالي عمى ارتفاع  ،المستنشؽ
ه كصداع ثـ تصيبو دكخة مع ميؿ كيظير عمى المصاب عبلمات فقداف في قكة التنبو كتكقؼ في تفكير 

 3لئلغماء.

أٌما عف العبلمات الٌتشريحية فقد تطرأ صعكبات في تشخيص حاالت الٌتسٌمـ بأكؿ أكسيد الكربكف    
أٌما عف العبلمات الظاىرية فتتمٌثؿ في تمكف قرمزم بالكجو كالعينيف كالشفتيف كاألظافر، كينبعث مف 
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غاز كنجد األغشية األنؼ الزبد الرغكم ممكف بالكردم. أٌما عند فتح الجٌثة فتنبعث منيا رائحة ال
 المخاطية كاألحشاء ممكنة بمكف كردم قرمزم.

 ثانيا: في جريمة الّتسميـ

مف قانكف العقكبات التي عرفتو "التسميـ ىك االعتداء  260كىك الفعؿ المنصكص عميو في الماٌدة 
، أيًّا كاف استعماؿ ىذه المكاد  عمى حياة إنساف بتأثير مكاد يمكف أف تؤدم إلى الكفاة عاجبلن أك آجبلن

 1كميما كانت النتائج التي تؤٌدم إلييا".

فمف خبلؿ قراءة نٌص الماٌدة يتبٌيف لنا أٌف جريمة الٌتسميـ تتطٌمب كركف ماٌدم استعماؿ أك مناكلة    
المجني عميو مكاد يمكف أف تؤٌدم إلى الكفاة بغض النظر عف تحقؽ النتيجة مف عدميا، كيستكم أف 

كنظرنا ألف إثبات  2ي طعاـ أك شراب الضحية أك عف طريؽ الحقف أك االستنشاؽ.تقدـ الماٌدة السامة ف
تكاجد الٌسـٌ في جسـ الٌضحٌية في المسائؿ الفٌنٌية التي تحتاج إلى خبرة فغالبنا ما يمجأ القاضي إلى 

 3الماٌدة الٌسامة، كمدل نجاعتيا في حدكث الكفاة. ىذهتعييف الٌطبيب الشرعي لمكشؼ عف طبيعة 

إذا بقي المجنٌي عميو عمى قيد الحياة قد تناكلو الماٌد الٌساٌمة فينا يجب عمى الٌطبيب الٌشرعي  مافأ   
معاينة الماٌدة المستعممة كالقياـ بإجراء الفحكصات الٌطٌبٌية البلزمة كذلؾ لمكقكؼ عمى نكعية الماٌدة 

 الٌساٌمة.

نتيجتو كىي كفاة الٌضحٌية، فينا الٌطبيب الٌشرعي  أٌما في الحالة التي يؤٌدم فييا الٌتسميـ إلى تحقيؽ   
كبناء عمى الٌتسخيرة أك األمر بالخبرة الٌطٌبٌية يقكـ بتشريح الجٌثة لمبحث عف آثار الماٌدة الٌساٌمة عف 
رساليا إلى مختٌصيف في عمـ الٌسمكـ، فعمى الٌرغـ  طريؽ أخذ عٌينات مختمفة مف األعضاء الٌداخمية كا 

ب الكفاة في جرائـ الٌتسميـ صعب مف الٌناحية المعممية كذلؾ ككف عبلمات التسميـ مف أٌف تحديد سب
كالمظاىر الخارجية لو تشبو إلى حٌد كبير بعض األمراض الٌطٌبٌية. لذلؾ يككف تشريح الجٌثة ىك المنفذ 

 ىذهأٌف الكحيد لتحديد نكعية الٌسـٌ كمدل نجاعتو في حدكث الكفاة، لمكصكؿ إلى رأم قاطع كأكيد عمى 
جراء التحاليؿ البيكلكجية عمى  الماٌدة الٌساٌمة ىي الٌسبب كراء حدكث الكفاة. ىذا كيساعد تشريح الجٌثة كا 
أحشائيا الٌداخمية عمى تكييؼ جريمة الٌتسميـ باعتبارىا فعبلن إجراميًّا معاقبنا عميو ال فعبل انتحاريًّا أك 

                                                           
 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 260المادة  1
 .36أحسف بكسقيعة، المرجع الٌسابؽ، ص 2
 .677عبد الحميد المنشاكم، المرجع السابؽ، ص 3
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كالٌدالالت كالجنس كالعمر كظركؼ الحادث كمصدر مف خبلؿ بعض األمارات  جريمة عرضية كذلؾ
 1الٌتسٌمـ مثبل.

مف كؿ ما تقٌدـ يظير لنا جميًّا دكر الطبيب الٌشرعي في التدخؿ في مجاؿ جرائـ التسميـ كذلؾ    
لحتمية المكضكع كلككنو الكسيمة الكحيدة التي يمكف عف طريقيا استنتاج تحديد ىكية المادة الٌساٌمة، 

مف قانكف العقكبات كأحد العناصر المككنة لمركف الماٌدم  260شٌرع اعتبرىا بنٌص الماٌدة حٌتى أٌف الم
لياتو الجريمة، كما أف تحديد مدل فعاليتيا في إحداث الكفاة متكٌقؼ عمى الٌتحاليؿ الٌطٌبٌية، كعميو فبل 

ممحقنا بممؼ  يمكف تصٌكر الفصؿ في جريمة القتؿ بالٌتسميـ دكف أف يككف تقرير الٌطٌب الٌشرعي
 الٌدعكل.

 ك التسميـ االختناؽفي جرائـ  الخبرة الطبية الشرعيةثالثنا: دكر 

ا إلى كفاة المجني عميو     يتدٌخؿ ،بعدما تطرقنا إلى مختمؼ كأىـ جرائـ االختناؽ كالتي تؤدم حتمن
الحاالت كذلؾ لمكشؼ عف طريؽ الفحص الظاىرم، فماىي اإلجابات التي  ىذهالٌطبيب الٌشرعي في 

 الجرائـ؟ ىذه يتكقع أف يجيب عنيا الٌطبيب الٌشرعي في مثؿ

كيقصد بيا تحديد طبيعة الكفاة ما إذا كانت جنائية أك عرضية أك انتحارية،  تحديد طبيعة المكت:-1
ة عمى تسيير كتكجيو ممؼ الٌدعكل الجزائية، فإذا الجريم ىذه بحيث تتكٌقؼ إجابة الٌطٌب الٌشرعي حكؿ

كانت المكت طبيعية، كبذلؾ ينتفي معيا كقكع جريمة قتؿ أصبلن فينا مصير الٌدعكل ىك حفظ الممٌؼ 
إذا كاف عمى مستكل الٌنيابة العاٌمة كانتفاء كجو الٌدعكل إذا كاف عمى مستكل التحقيؽ، كبراءة المٌتيـ إذا 

. كاف قد قدـ أماـ جيات  الحكـ، كما يؤمر بدفف الجٌثة حاالن

أٌما إذا كانت طبيعة الكفاة مشككؾ فييا، فينا يجب البحث عف الٌدليؿ الجنائي كتجنيد الطبيب    
الشرعي لذلؾ، كيقع عمى عاتقو عبء ذلؾ، كذلؾ ألف الٌطبيب إٌنما كجد مف أجؿ ىذا، فيتحٌقؽ إذا 

الكفاة قد حدثت نتيجة ألحد حاالت االختناؽ العنفي كالذم فإذا كانت  2كانت الكفاة إجرامية أك طبيعية،
ذكرناه سابقنا، فقد يبلحظ الٌطبيب الٌشرعي بعد فحص الجٌثة بعض العبلمات الدالة عمى ذلؾ كمنو 
تحديد الكسيمة المستعممة في ذلؾ مع كجكد آثار لمحبؿ أك الٌرباط المستعمؿ في الجريمة، فكؿ ىذه 

 لى تحديد طبيعة الكفاة كاألداة كالكسيمة المستخدمة في ذلؾ.الٌدالالت تشير كتمٌمح إ

                                                           
إذا كاف الفعؿ انتحارنا أك جريمة عمدية، فغالبنا في االنتحار يختار المنتحر  فمثبل تحديد نكع المادة السامة يحدد 1

السمـك التي يسيؿ الحصكؿ عمييا، أٌما في حالة الٌتسٌمـ العرضي فيي تمثؿ مختمؼ الحكادث العرضية كحالة االختناؽ 
، أك تناكؿ طعاـ منتيي الصبلحية أك الٌتسميـ ببعض المبيدات الحشرية، إبراىيـ صادؽ الجندم،  الجماعي بالغاز مثبلن

 .202المرجع الٌسابؽ ص
 .50، ص2006كامؿ الٌسعيد، شرح قانكف العقكبات، الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف، دار الثقافة، 2
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حتى دالالت كعبلمات المقاكمة قد ييتدم كيقتدم بيا الطبيب الشرعي لتحديد طبيعة الكفاة مثؿ 
 العبلمات المكجكدة عمى مبلبس الٌضحٌية أك جسميا.

ألسئمة الميمة التي تدكر تحديد الزمف المنقضي عمى حدكث الكفاة ىك أحد ا تعييف تاريخ الكفاة:-2
في ذىف سمطات التحقيؽ في العديد مف حكادث الكفيات، حيث يعٌد كقت الكفاة ذا أىٌمٌية خاٌصة في 

ا في القضايا الجنائية، حيث تجرل أبحاث التحقيؽ تأسيسنا عمى تحديد يتكج و مجرل التحقيؽ كخصكصن
 1حٌركات المتكٌفى قبؿ كفاتو.كقت حدكث الكفاة. كتركز الٌتحٌركات في ىذه الكفيات عمى ت

كييدؼ الٌتحقيؽ مف تحديد زمف الكفاة إلى تضييؽ نطاؽ البحث مف خبلؿ فحص كمتابعة خٌط سير    
بعض المشتبو فييـ كتحديد أماكف كجكدىـ كقت ارتكاب الجريمة، كما ييدؼ أيضا إلى إبعاد الٌشبية 

 لحادث في كقت ارتكاب الجريمة.عف بعض األفراد لثبكت كجكدىـ في أماكف بعيدة عف مسرح ا

أٌما عف أىٌمية تحديد كقت الكفاة بالٌنسبة لمطبيب الشرعي بشكؿ دقيؽ كعمى كجو الٌتحديد فيك أمر    
كذلؾ ألف األسس التي غالبنا ما يعتمد عمييا الٌطٌب الشرعي في تحديد  ،ال يمكف الكصكؿ إليو غالبنا

لكجكد الكثير مف العناصر  ،كقت الكفاة ال يمكف االعتماد عمييا بشكؿ مطمؽ في تحديد زمف الكفاة
 كالعكامؿ التي تؤٌثر في تمؾ األسس.

كقت حدكث الكفاة بصكرة تقريبية فاإلمكانات الفٌنٌية كالعممية المتاحة لمٌطبيب الشرعي تسمح بتحديد    
بعد حدكث الٌتحمؿ الزمني لمجثة كتقٌدمو، فإف تحديد كقت ما أ،كليست محددة خبلؿ الفترة البلحقة لمكفاة 

حدكث الكفاة يصبح أقٌؿ دٌقة، لذلؾ فغالبا ما يستعاف بالٌطٌب الٌشرعي لتحديد زمف الكفاة التٌقريبي مف 
كمدل  2التي تظير عمى الجٌثة كبركدة الجسـ كحالة التيٌبس المكتي خبلؿ دراسة تغٌيرات المكت البلحقة

 انتشار الرسكب الدمكم كتغٌيرات التعٌفف كالتحٌمؿ ككجكد الحشرات الزمنية بأطكارىا المختمفة.

كتطبيقا كتأسيسنا لما تقٌدـ ذكره إذا كاف الجسـ دافئا كالعضبلت مرتخية كال يكجد مظاىر لتشٌكؿ    
الٌدمكم في األماكف المنخفضة عمى الجسـ، دٌؿ ذلؾ عمى أف الكفاة قد حدثت بصكرة  كظيكر الٌرسكب

تقريبية خبلؿ ساعة قبؿ المعاينة الٌطٌبٌية، أٌما إذا كاف الجسـ دافئ كالعضبلت مرتخية مع بداية ظيكر 
قبؿ  الٌرسكب الٌدمكية عمى الجثٌة في األجزاء المنخفضة مف الجسـ دٌؿ ذلؾ عمى أٌف الكفاة حصمت

 ثبلث ساعات.

                                                           
 .97منصكر عمر المعايطة، المرجع الٌسابؽ، ص  1
ىك تصٌمب عضبلت الجسـ اإلرادية كالبلإرادية بعد الكفاة نتيجة اختفاء مركب األدينكزيف ثبلثي  التيبس المكتي 2

 .87الفكسفات مف العضبلت، ذكره منصكر عمر المعايطة، المرجع الٌسابؽ، ص
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فمثبل ىناؾ نكع مف  ،ىذا ككما أشرنا إليو سابقنا فقد يمكف االعتماد عمى نمك الحشرات المتفسخة   
اليرقات الصغيرة  ىذهالذباب تضع بيضيا عمى األجزاء الٌرطبة مف الجثٌة حتى يفقس بيضيا كتتغٌذل 

 عمى أنسجة الجثة ىذا كقد يساعد عمى تعييف كقت الكفاة.

العبلمات كالٌدالئؿ التي تمعب الٌدكر الكبير في استنباط ىذه إذف فتحديد لحظة الكفاة استنادنا إلى    
الٌدليؿ كتعزيزه مف حيث زماف ككقت حدكثو، انطبلقنا مف جميع ىذه األمارات كالدالالت حتى كلك كاف 

 ىذا التحديد بصفة تقريبية.

صابة ال يقكـ عمى معادالت رياضية بؿ ىك أمر تقديرم كيجب التنبيو ىنا إلى أٌف تقدير عمر اإل   
كاٌنو إذا كاف ىذا التقدير لعمر اإلصابة مسألة حيكية  ،داخؿ في نطاؽ عمـ كخبرة األطباء الشرعييف

 1مف الممكف أف تأتي بثمارىا في ىذا المجاؿ. لمقضية فإف المزيد مف البحكث كالفحكصات كالتحٌريات

  االستعراؼ عمى الجّثة:-3

االستعراؼ ىك فرع مف فركع الطب الٌشرعي كيسمى عمـ البشريات أك االستعراؼ الٌطٌبي، كيختص 
ىذا كيتـ االستعراؼ عمى جٌثة شخص مجيكؿ اليكية مف  2بالتعرؼ عمى الٌشخصية كتحديد اليكية.

3طرؼ خبراء الٌطب الشرعي عف طريؽ الٌتشريح.  

جثة المتحٌممة أك األشبلء كبقية العظاـ، إلى شخص ما، كذلؾ فيك تثبيت ىكية الجثة المجيكلة أك ال   
فاالستعراؼ الطبي ىك الذم  4استنادنا إلى كصفات كآثار كاضحة كمميزة لذلؾ الشخص في أم مكاف،

ف  يحدد ىكية الجثة، كىنا يتدٌخؿ الطبيب الشرعي لمجكاب عمى ىذه األسئمة حكؿ الٌتعٌرؼ عمى الجٌثة كا 
ي لـ يبدأ فييا التعفف بعد، بحيث يسيؿ عمى الٌطبيب الٌشرعي إثبات ىكيتيا كانت الجثة  الحديثة كالت

 مف دالالت كأمارات كعبلمات فييا كمكف العينيف كالٌشعر كحالة األسناف مثبل.

في حيف قد يصعب كيتعقد عميو األمر إذا ما تعامؿ مع جثة في حالة متقٌدمة مف التعفف ىذا كقد    
إدخاؿ تقنية البصمة الكراثية كالتي باتت دليبلن ال يستياف بو في مجاؿ  أدت التطكرات األخيرة إلى

                                                           
عادؿ عبد الحافظ التكمي، الدليؿ الفني في الطب الشرعي، مجٌمة األمف كالقانكف، العدد الثاني صادرة عف كمية شرطة  1

 .382، ص1996دبي 
، 2014إبراىيـ صادؽ الجندم، الٌطٌب الشرعي في التحقيقات الجنائية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  2

 .149ص
3
Knight Bernard, saukko pekka, Knight forensic patalogy, Third edition, eduardarnold 

publishers London, 2004, p:8.                                                                     
 .215منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ،  4
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ا في مثؿ ىذه الحاالت، كمف أىـ الصفات كالكسائؿ البيكلكجية التي يستخدميا  إلثبات الجنائي خصكصن
 الٌطبيب الشرعي في تحديد ىكية الجٌثة ما سيأتي الكبلـ فيو تحت النقاط اآلتية.

فالمبلبس مف الكجية الٌطٌبٌية الٌشرعية كما سبؽ كأف تطرقنا إلى ذلؾ في  معاينة مالبس الجثة:-أ
الباب األكؿ مف ىذا الفصؿ ذات أىمية كبيرة في مجاؿ االستعراؼ، فشكؿ المبلبس قد يدؿ عمى مينة 

 صاحبيا مما يسيؿ عممية االستعراؼ عمى الجٌثة.

لقمب، يتكقؼ األككسجيف، كتطرأ عندما يتكقؼ ا تحديد الصفات الشخصية كالتشريحية العامة:-ب
يمكف تحديد الكثير مف الصفات الشخصية كالجسدية كالتي تساعد كثيرا في  1تغيرات عمى الجسـ،

معرفة ىكية الجثة المجيكلة كمكف البشرة مثبل كالعينيف كالعبلمات الفارقة كيقصد بيا كجكد تشكىات أك 
.  2تمكنات جمدية عمى الجثة كالكحمات كالكشـ مثبلن

ليس مف الصعب تحديد جنس الجثة إذا كانت، محتفظة كأنسجتيا، أٌما بعد ظيكر  تحديد الجنس:-ج
التحمؿ بدرجة متقٌدمة لـ يبؽ منيا سكل العظاـ، فيمكف في مثؿ ىذه الحاالت تعييف نكع الجثة مف 
خبلؿ فحص بعض العظاـ كمبلحظة ما فييا مف مميزات كفركؽ جكىرية تساعد عمى تحديد الجنس 

درجة عالية في الٌدٌقة، كما يعتمد الطبيب عمى الخصائص الجنسية المتعددة في العظاـ المختمفة في ب
 3تحديد الجنس.

المظاىر العامة تعطي عمر الفرد كمقاسات الجسـ كعبلمات  يذهف مظاىر النمك الجسماني العامة:-د
 البمكغ مثبل كاكتماؿ النمك كظيكر التجاعيد... إلخ.

باإلضافة إلى جميع ما ذكرنا فتعد كذلؾ األسناف كالعظاـ مف بيف أىـ األمارات كالٌدالالت في تحديد    
 عمر كجنس الجثة.

 في تكييؼ جرائـ الضرب كالجرح العمدم الشرعية الخبرة الّطّبّية استثمارالفرع  الثاني: 

مف قانكف  276-264تختمؼ جرائـ الضرب كالجرح العمدم باختبلؼ درجاتيا كلقد تناكلتيا المكاد    
الجرائـ المجاؿ الحيكم لتفعيؿ الخبرة الطبية الشرعية، حيث يتـ  ىذهكما تعتبر  4العقكبات الجزائرم.

اكؿ في ىذا المجكء إلى الٌطبيب الشرعي لمكشؼ عف ذلؾ كتحديد مدل جسامة الٌضرر، لذلؾ فسنح

                                                           
1
Simpson’s forensic Medecine, 13

th
 edition hodderarnold, London 2011 ,p42.          

 كما بعدىا. 219منصكر عمر المعايطة، المرجع الٌسابؽ، ص 2
 فمف أكثر العظاـ أىمية في تحديد الجنس عظاـ الحكض كعظاـ الجمجمة.3

 قانكف العقكبات الجزائرم سالؼ الذكر. 176ك  264المكاد  4
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( ثـ )ثانينا( تفعيؿ الخبرة الطبية في مجاؿ ك  الفرع التطرؽ إلى أركاف جريمة الٌضرب الجرح العمدم )أكالن
 جرائـ الضرب كالجرح العمدم.

 أكال: أركاف جريمة الضرب كالجرح العمدم

ادم تشترؾ أعماؿ العنؼ العمد بكؿ صكرىا في األركاف المككنة ليا كالمتمثمة في الركنيف الم
 كالمعنكم.

سكاء  1كيتمٌثؿ في فعؿ الضرب أك الجرح كأم عمؿ مف أعماؿ العنؼ كاالعتداء، الركف المادم:-1
 2كاف عمبلن ماٌديًّا إيجابيًّا أك سمبيًّا.

ا أك يتخٌمؼ عنو    فأٌما فعؿ الضرب فيقصد بو كٌؿ تأثير عمى جسـ اإلنساف كال يشترؾ أف يحدث جرحن
ا، كما يعرؼ أيضا ىك اعتداء يمثؿ مساسنا بجسـ اإلنساف كال ينشأ عنو جرح.  3آثرا أك يستكجب عبلجن

فقد قضت المحكمة العميا في إحدل قراراتيا بأف "فعؿ الضرب معاقب عميو في حٌد ذاتو أيًّا كانت    
 4النتيجة المترتبة عميو".

أٌما الجرح فيراد بو قطع أك تمزيؽ في الجسـ أك في أنسجتو، أك ىك عممية تفرقة االٌتصاؿ بيف األنسجة 
فيدخؿ ضمف  5بعا لما تحدثو في األنسجة المختمفة.عنكة نتيجة تأثير خارجي كتختمؼ تسمية الجركح ت

 ركؽ... إلخ.حالجركح القطكع كالتمزقات كالكسكر كال

ك يتحقؽ الجرح بقطع الجمد سكاء كاف  ،تمزقيا إلىالجسـ ك يؤدم  بأنسجةالجرح يعد مساس  أفكما 
 .6عميقا أك صغيرا أكالقطع سطحيا مقتصرا عمى مادة الجمد 

كما قد يتمٌثؿ في أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ كاالعتداء كيقصد بتماسؾ األعماؿ التي تصيب جسـ    
ف كانت ال  ،الٌضحٌية دكف أف تؤٌثر عميو أك تترؾ أثرا فيو، أٌما التعٌدم فيك األعماؿ الماٌدٌية التي كا 

                                                           
 .51أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 1
 مف قانكف العقكبات الجزائرم سالؼ الٌذكر. 269المادة  2
ىشاـ عبد الحميد فرج، إشكاليات التقارير الٌطٌبٌية في جرائـ الجرح كالضرب، الطبعة األكلى، مطابع دار الكثائؽ، 3

 .38، ص2014
 1 ،1989، المجٌمة القضائية 34357ممؼ  1984-11-6غير منشكر، قرار  35660ممؼ  1984-4-30قرار  4

 .311ص 
 .74جبلؿ الجابرم، المرجع السابؽ، ص 5
. 49جماؿ الديف جمعة، المرجع السابؽ، ص   6  
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ا مف شأنو أف يؤٌدم إلى اض طراب في قكاىا تصيب جسـ الضحية مباشرة فإٌنيا تسبب ليا انزعاجن
 1الجسدية أك العقمية.

يتكافر الٌركف ىنا كىك القصد الجنائي متى ارتكب الجاني الفعؿ عف إرادة كعمـ،  الركف المعنكم:-2
ـٌ الذم يتكافر كمما ارتكب الجاني الفعؿ عف إرادة كعف عمـ  فيكفي في ىذه الجرائـ القصد الجنائي العا

أك إيبلمو أك إزعاج قد  2سبلمة جسـ المجني عميو أك صٌحتو،بأٌف ىذا الفعؿ يترٌتب عميو المساس ب
 يؤٌدم إلى اضطراب في قكل الٌضحٌية الجسدية أك العقمية.

 الشرعية في مجاؿ جرائـ الّضرب كالجرح العمدمالطبية  الخبرة  دكر : ثانينا

إٌف اعتماد الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية في مجاؿ جرائـ الضرب كالجرح العمدم تتخذ نطاقنا كاسعنا حيث    
عمى ذلؾ إضافة إلى مدل كجكد  ككذا نكع كتكييؼ الجريمة بناءن  ،يعتمد عمييا في تحديد نسبة العجز

نساب الفعؿ لفاعمو أك نفيو، كالتي تتحدد بمكجبيا ا ،العبلقة السببية بيف فعؿ الٌضرب كالنتيجة المحدثة
 فما ىك مجاؿ الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية في مثؿ ىذه الجرائـ؟

 دكر الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الضرب كالجرح المؤّدم إلى عجز:-1

 5فقرتيا األكلى كاعتبرىا جنحة عقكبتيا مف سنة إلى  264لقد نٌص عمييا المشرع الجزائرم في المكاد 
تغٌير الكصؼ القانكني لياتو الجريمة إذا تكافر فييا ظرفنا مف ظركؼ الٌتشديد فتصبح سنكات، كما ي

 جناية معاقب عمييا بعقكبة أشد.

فعجز أك مرض المجني عميو يقصد بو اعتبلؿ كظيفة أك أكثر مف الكظائؼ البدنية أك العقمية أك    
نة كما ال يشترط فييا مبلزمة المجني الٌنفسية لجسد المجني عميو، مما يعطؿ ىذه الكظيفة لمٌدة معيٌ 

 عميو لمفراش.

كالمبلحظ في ىذا شأف ىك كجكد خبلؼ شديد بيف الفقياء حكؿ تحديد مدة المرض أك العجز حيث    
ترل معظـ اآلراء القانكنية كبعض اآلراء الفقيية أٌف مٌدة العجز تبدأ مف يـك ارتكاب الجاني لفعؿ 

 3المجني عميو مف المرض أك مزاكلتو ألعمالو الٌشخصٌية. كتنتيي يـك شفاء ،الٌضرب كالجرح

ىذه الٌطريقة تثير مشاكؿ عممية كبيرة، كىي ترؾ أمر تحديد مٌدة العبلج لمٌطبيب المعالج كىك ما قد 
يحدث فيو تبلعب، كقد يتراخى المجني عميو في تناكؿ العبلج ليطيؿ مٌدة العبلج كليتحٌقؽ الٌظرؼ 

 المشٌدد.
                                                           

 .52أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 1
 .42ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع الٌسابؽ، ص 2
 .46صنفسو ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع  3
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كما قد يتحقؽ كتتكاجد ظركؼ الٌتشديد لتغير في تكييؼ الجريمة كاستعماؿ الٌسبلح مثبل ميما كاف    
نكعو، إضافة إلى نكع الجرح كتمكقعو كعمقو، كىنا تكمف أىٌمٌية الخبرة الٌطٌبٌية في تحديد نكع الجريمة 

ا دقيقنا لتحديد سبب الجر  ح كنكعو كمدل جسامتو كتكييفيا القانكني عف طريؽ فحص الٌضحٌية فحصن
 كنكع اآللة أك األداة المستخدمة في ذلؾ.

ؽ ع،  442حيث أقٌرت "أٌنو لتطبيؽ مقتضى الماٌدة  1كىذا ما أٌكدتو المحكمة العميا في أحد قرارتيا   
يستكجب مرض الضحية أك عجزىا الكٌمي عف العمؿ لمٌدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمنا، مالـ يكف 

ترٌصد أك حمؿ سبلح، كمف ثٌمة فالقضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد مخالفنا ىناؾ سبؽ إصدار أك 
لمقانكف، كلما كاف الثابت في قضية الحاؿ، أٌف القرار المطعكف فيو لـ يشر إلى مٌدة العجز المترٌتب 
عف عممٌية الٌضرب كالجرح الذم تعٌرضت لو الٌضحٌية كال إلى كجكد أية شيادة طٌبٌية مقٌدمة ليذا 

رض كمف ثٌمة فإٌف قضاة المكضكع، بتطبيقيـ لمقتضى الماٌدة السالفة الٌذكر دكف ذكرىـ لمٌدة العجز الغ
بطاؿ  في القرار محٌؿ الٌطعف يككنكا قد أخطأكا في تطبيؽ القانكف، كمتى كاف ذلؾ استكجب أف نقض كا 

 القرار المطعكف فيو".

و يستفاد مف القرار المنتقد ككذا مف الحكـ المؤٌيد "أنٌ  2كما أقٌرت المحكمة العميا في اجتياد آخر ليا:   
لو، أٌنو لـ ينٌص عمى مٌدة العجز كال عمى الٌشيادات الٌطٌبٌية المقٌدمة مف طرؼ المطعكف ضٌده 
)الٌضحٌية(، باعتبارىا مف العناصر الكاجب تكافرىا لتطبيقو يككف قد خالؼ القانكف، كمتى كاف ذلؾ 

 يو".استكجب نقض القرار المطعكف ف

مف قانكف العقكبات أنيا تعاقب عمى الٌضرب  265"إذا كاف مؤدم نٌص المادة  3كجاء في آخر ليا:   
أك الجركح العمدية، التي نتج عنيا عجزنا كميًّا عف العمؿ لمدة تزيد عمى خمسة عشر يكمنا، فإٌف قضاة 

 الذيف أدانكا المٌتيميف بالٌرغـ مف أٌف الٌضحٌية قٌدمت عجزنا عف العمؿ -في قضية الحاؿ–المكضكع 
لمدة تقؿ عف خمسة عشر يكمنا يككنكا قد شابكا قرارىـ بالقصكر في التسبيب كمتى كاف كذلؾ استكجب 

 نقض القرار المطعكف فيو".

 المؤّدم إلى عاىة مستديمة:العمدم  دكر الخبرة الّطبّية الشرعية في جريمة الضرب كالجرح -2

يا فقد عضك أك جزء مف عضك أك فقد منفعة لـ يعرؼ المشٌرع العاىة المستديمة، لذا فيمكننا القكؿ أنٌ 
فتتحٌقؽ العاىة سكاء كاف فقد كظيفة العضك كٌميًّا  4أك كظيفة ىذا العضك كميًّا أك جزئيًّا بصفة مستديمة.

                                                           
 .213، ص1992القضائية، العدد الثاني،  ، المجٌمة40246، ممؼ رقـ 08/07/1989قرار بتاريخ  1
 .222، ص1992، المجٌمة القضائية، العدد الثاني، 56434، ممؼ رقـ 28/03/1989قرار بتاريخ  2
 .276، ص1994، المجٌمة القضائية، العدد الثالث، 83452، ممؼ رقـ 19/11/1991قرار بتاريخ  3
 .60ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع الٌسابؽ، ص 4
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ذا  264أك جزئيًّا، كبالٌرجكع إلى نٌص الماٌدة  الفترة الثالثة مف قانكف العقكبات كالتي جاءني فحكاىا: "كا 
العنؼ فقد أك بتر أحد األعضاء أك الحرماف مف استعمالو أك فقد البصر أك فقد ترٌتب عمى أعماؿ 

إبصار إحدل العينيف أك أٌية عاىة مستديمة فيعاقب الجاني بالٌسجف المؤٌقت مف خمس إلى عشر 
سنكات". فالمبلحظ ىنا أف المشٌرع لـ يحٌدد نسبة مئكية معٌينة لمٌنقص في العضك المصاب حتى تككف 

الٌنسبة المئكية بعد فحص  ىذهة مستديمة كىنا يرجع الٌدكر إلى الٌطبيب الٌشرعي لتحديد ىناؾ عاى
ا دقيقنا.  الٌضحٌية فحصن

ىذا كتجدر اإلشارة ىنا أٌف أىـٌ عنصر لتحقؽ العاىة المستديمة ىك عدـ قابمٌيتيا لمشفاء، كىنا يطرح    
المجني عميو إجراء ىذه الجراحة خكفنا الٌتساؤؿ حكؿ إمكانية الشفاء بإجراء جراحة كفي حالة رفض 

عمى حياتو كىذا قد جاء في أحد قرارات النقض عمييا بأٌنو إذا كاف المجني عميو في الٌضرب مطالب 
بتحٌمؿ المداكاة المعتادة المعركفة، فإنو إذا رفضيا فبل يسأؿ المٌتيـ عٌما يترٌتب عمى ذلؾ ألٌف رفضو ال 

 1يككف لو ما يسكغو.

ىذا  2حالة إمكانية استعاضة العضك المستأصؿ ببديؿ صناعي فإٌف ذلؾ ال ينفي العاىة. كما أٌنو في
كمف بيف المشاكؿ العممية التي تقابؿ مصمحة الٌطٌب الٌشرعي في اعتبارات العاىة المستديمة كنسبيتيا 

 مايمي:

ء أك ال يكجد عاىات خاصة بمصمحة الٌطٌب الٌشرعي فمثبل ال يعٌد استئصاؿ جزء مف األمعا -1
 المرارة عاىة مستديمة.

ىناؾ تضارب شديد بيف آراء األطباء الٌشرعييف في بعض الحاالت، مثؿ حالة تركيب شريحة  -2
أك مسامير لتثبيت كسكر العظاـ، فيرل البعض أٌف مجٌرد تكاجد الشريحة داخؿ الجسـ يعد عاىة 

كف إعاقة، بينما يرل البعض مستديمة بغض النظر عف التئاـ الكسر، كأداء الطرؼ لكظيفتو الحركية د
اآلخر أٌف الفيصؿ في العاىة ىك التئاـ الكسر كعدـ كجكد إعاقة في الحركات مف عدمو، دكف اعتبار 
عادتو إلى  لكجكد الٌشريحة كالمسامير، كلك أٌف الكسر الذم حدث في أحد األطراؼ ال يمكف إصبلحو كا 

ثبلن ال يستطيع المجني عميو حمؿ األشياء أك حالتو الٌطبيعية في حالة تركيب شريحة أك مسامير، فم
ممارسة األعماؿ كالٌرياضة الٌشاٌقة أك العنيفة كبالتٌالي فيي تعٌد في حكـ العاىة المستديمة، باعتبارىا 

 فقدت جزئيًّا المنفعة الطبيعية لمعضك.
مى في حالة قياـ الجاني بإلقاء حمض عمى كجو المجني عميو كتشكه جمد الكجو دكف تأثير ع -3

حكاٌس البصر كالٌسمع كالٌشـٌ فبل تعتبر ىذه عاىة مستديمة بالٌرغـ مف األضرار الٌنفسية التي قد تمحؽ 
 بالٌضحٌية.

                                                           
 .61ذكره ىشاـ عبد الحميد فرج ص 191، ص39، رقـ 67المكتب ألفي سنة  9/2/1976مصرم  نقض 1
 .63، 62صىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع الٌسابؽ، ص  2
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إلى الكفاة دكف قصد  العمدم المؤدمدكر الخبرة الّطّبّية الّشرعية في جريمة الّضرب كالجرح -3
فقرتيا الٌرابعة: "إذا أفضى الضرب مف قانكف العقكبات في  264حيث جاء في نٌص الماٌدة  إحداثيا:

كالجرح الذم ارتكب عمدنا إلى الكفاة دكف قصد إحداثيا فيعاقب الجاني بالٌسجف المؤٌقت في عشر 
 سنكات إلى عشريف سنة".

ٌتمٌثؿ في ثبلثة عناصر الفعؿ كالٌنتيجة كالعبلقة مالجريمة تكافر الٌركف الماٌدم كال ىذهفيشترط لقياـ    
 إلى الٌركف المعنكم. السببية إضافة

فأٌما عف الفعؿ فيك يتسع ليشمؿ أم اعتداء يقع عمى المجني عميو كيؤٌدم إلى الكفاة كىي الٌنتيجة    
المحدثة، إضافة إلى كجكد عبلقة الٌسببٌية بيف كفاة المجني عميو كحدكث الكفاة فتقكـ بذلؾ مسؤكلية 

 1الجاني.

د الجنائي العاـ بشقيو اإليجابي كالٌسمبي، قصيمة فيتمٌثؿ في الالجر  يذهأٌما فيما يخٌص الٌركف المعنكم ل
كأٌما الٌشٌؽ السمبي فيعني  ،فالٌشؽ اإليجابي يعني اٌتجاه إرادة الجاني عف عمـ إلى تبياف فعؿ الٌضرب

عدـ اٌتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الكفاة. كما ال يشترط أف يحصؿ المكت عقب اإلصابة مباشرة فقد 
بية بيف الٌضرب بكمع ضركرة تكافر ككجكد الٌرابطة السٌ  ،اإلصابة بزمف طاؿ أك قصر يحدث بعد

كىكذا قضي بقياـ الجريمة حٌتى تثبت أٌف الٌضرب الذم كقع مف المٌتيـ ىك الٌسبب األكؿ ، كالكفاة
، كلكف ال يمكف مساءلة الم ٌتيـ المحٌرؾ لعكامؿ أخرل متنٌكعة تعاكنت عمى إحداث كفاة الٌضحٌية مثبلن

 2إذا كانت الكفاة جاءت نتيجة لجيؿ الٌطبيب المعالج أك عدـ كفاءتو.

كلمخبرة الٌطٌبٌية في ىذه الحالة دكر أساسٌي في تكضيح العبلقة السببية بيف فعؿ الٌضرب كالجرح 
 كحدكث الٌنتيجة المتمٌثمة في الكفاة.

ك الجرح العمد المفضي إلى المكت "أٌف جناية الٌضرب أ 3فقد قضي في أحد قرارات المحكمة العميا:   
تتطمب طرح سؤاليف اثنيف: األكؿ يتعمؽ بالضرب أك الجرح كالثاني يخص العبلقة الٌسببية بيف فعؿ 
العنؼ ككفاة المجني عميو، كغني عف البياف فإف تككيف اقتناع أعضاء محكمة الجنايات في إجابتيـ 

 ء في تقرير الخبرة، الذم يجب أف يناقش أماميـ.عف ىذا السؤاؿ سمبنا أك إيجابنا متكٌقؼ عمى ما جا

لذلؾ فإٌف محكمة الجنايات ممزمة بطرح أسئمة مستقٌمة كمتمٌيزة عف كؿ ركف مف أركاف الجريمة    
التأٌكد مف قياـ الجاني بالٌضرب أك الجرح أك أم عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ كالٌتعٌدم، كىؿ أٌف تمؾ 

كانت عمدية كأٌف تمؾ األعماؿ العمدية أدت إلى الكفاة، كأٌف الجاني قصد بتمؾ األعماؿ  األعماؿ
                                                           

 .56لمرجع الٌسابؽ، صاىشاـ عبد الحميد فرج،  1
 .55أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 2
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ه الكفاة، كىؿ ىناؾ عبلقة سببية بيف سمكؾ الجاني المتمٌثؿ في أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ ىذالعمدٌية 
 أك الٌتعٌدم كالٌنتيجة التي أٌدل إلييا ىذا الٌسمكؾ، كالتي ىي ىنا كاقعة الكفاة.

أٌنو يشترط لتحقؽ جناية الٌضرب العمد المفضي إلى المكت تكافر الٌرابطة "كفي قرار آخر ليا:    
السببية بيف الٌضرب الذم أكقعو الجاني عمى الٌضحٌية، ككفاة ىذه األخيرة، بحيث إذا انعدمت العبلقة 

لذلؾ يعتبر مخالفنا لمقانكف الٌسببية بينيما فبل تصٌح مساءلة المٌتيـ إاٌل عف جريمة الٌضرب العمد فقط، 
كيستكجب النقض الحكـ ببراءة المطعكف فيو مف قبؿ الٌنيابة العاٌمة إذا أجاب أعضاء محكمة الجنايات 
باإليجاب عمى الٌسؤاؿ الرئيسي المتعٌمؽ بالضرب الذم أكقعو الجاني عمى الٌضحٌية كبالنفي عمى 

 1"كفاة.ة الٌسببٌية بيف عمؿ العنؼ كالطالسؤاؿ الخاٌص براب

ـٌ تتطٌمب قضايا أعماؿ العنؼ العمد الترٌيث في معالجتيا خاٌصة إذا نتجت عنيا إصابات  كبكجو عا
كانتظار شيادة التئاـ الجركح لمتأٌكد  ،فاألنسب في مثؿ ىذه الحاالت إحالة القضية إلى الٌتحقيؽ ،بميغة

 مف عدـ كجكد العاىات المستديمة أك حدكث الكفاة.

لزامية االستعانة بالخبرة الٌطٌبٌية الشرعية في مجاؿ جرائـ  مٌما سبؽ يظير    لنا كبكضكح ضركرة كا 
كمف إثبات  ،كذلؾ لمكقكؼ عمى إثبات الكفاة كالعبلقة الٌسببٌية بيف الفعؿ كالنتيجة،العنؼ العمدية 

ثبكت كبالتٌالي إفادة القاضي بالمعطيات البلزمة حكؿ  ،العناصر المكٌكنة لمجريمة كركنيا الماٌدم
 الجريمة مف عدمو كقياـ مسؤكلية الجاني مف انتفائيا.

كذلؾ مف خبلؿ العبلمات الٌتشريحية  ،فالٌطبيب الٌشرعي ممـز بالبحث عف سبب الكفاة الحقيقي كالمباشر
ككذا بعض الٌدالالت الماٌدٌية المتكقعة عمى جسـ الضحٌية حتى تستطيع جيات  ،الظاىرية كالباطنٌية

ا كتكقيع العقكبة المستحٌقة عمى الجاني.  الٌتحقيؽ كالحكـ تكييؼ الجريمة تكييفنا صحيحن

 المطمب الثاني: مدل فعالية الخبرة الّطّبّية الّشرعية في إثبات الجرائـ الجنسية

ذلؾ الٌنكع مف الجرائـ الذم يدكر حكؿ محكر الٌشرؼ كالعرض، لذا كؿ  يقصد باإلجراـ الجنسي ىك   
جريمة جنسية يجب أف تمس شرؼ اإلنساف أك عرضو أك تؤذم اآلخريف، كما يمكف تعريفو بأٌنو 

 2الجريمة التي ترتكب مف قبؿ الجاني عمى المجني عميو في شرفو أك عرضو.

الجرائـ العادٌية كتدخؿ في نطاؽ الجرائـ الخفٌية، فيي  كنظرنا ألٌف الجرائـ الجنسية تخرج عف نطاؽ   
جرائـ خفية ال تكضع في إحصائية الجرائـ مٌما يؤدم إلى زيادتيا كانتشارىا دكف عمـ مف الٌسمطات 

 المختٌصة.
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كيعتبر ىذا الٌنكع مف الجرائـ التي تتطٌمب تدخؿ الطب الشرعي مف حيث فحص المجني عميو    
كتحميؿ  ،كآثار محاكلة اإليبلج كمحاكلة االغتصاب أك الزنا ،العنؼ كالمقاكمةلمٌتعٌرؼ عمى أسباب 

ظيار مدل صٌحة اٌدعاء المجني عميو أك المجني عمييا. ،الٌسائؿ المنكم  1كا 

فمقد نيج المشٌرع الجزائرم عمى منكاؿ المشٌرع  2كبالٌرجكع إلى نصكص قانكف العقكبات الجزائرم   
الرذيمة في كؿ صكرىا، فاكتفى بتجريـ صكر معٌينة تتمٌيز عف غيرىا بتعٌدم الفرنسي بعدـ العقاب عمى 

األذل فييا إلى الغير، لذا فسنحاكؿ أف نقتصر في دراستنا عمى جرائـ العرض المنصكص عمييا في 
 مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم. 349إلى  333قانكف العقكبات الجزائرم في المكاد مف 

ـ عف جريمة اإلجياض كقتؿ طفؿ حديث الكالدة، كفي الفرع الثاني جريمة فكفرع أكؿ سنتكمٌ    
 االغتصاب.

 في جريمة اإلجياض كقتؿ طفؿ حديث الكالدة الخبرة الطبية الشرعيةالفرع األكؿ: دكر 

كمنيا جريمة اإلجياض  ،أخطرىا تعتبر الجرائـ الجنسية مف أبشع الجرائـ التي تقع في المجتمعات ك
كقتؿ طفؿ حديث العيد بالكالدة. كتأتي خطكرة ىذا النكع مف الجرائـ ألٌنيا بداية اعتداء عمى األعراض 

كلمخبرة الطبية الشرعية أىٌمٌية في تقديـ األدٌلة  .كما تمٌس بالٌنظاـ األسرم ،البشرية كالٌشرؼ كالكرامة
ا في حالة تعٌذر إتباعيا بالكسائؿ ،ة في ىذه الجرائـ شأنيا كالقرائف البلزمة لمكصكؿ إلى الحقيق خصكصن

أكال: الخبرة الطبية الٌشرعية في جريمة اإلجياض،  نبينو فيكىذا ما سنحاكؿ أف  3األخرل لئلثبات.
 كثانيا: الخبرة الطبية الشرعية في جريمة قتؿ طفؿ حديث العيد بالكالدة.

تعتبر جرائـ اإلجياض مف أىـ المشاكؿ التي  ائـ اإلجياضأكال: دكر الخبرة الّطّبّية الّشرعية في جر 
يكاجييا عمؿ الٌطبيب الٌشرعي خاٌصة في حالة ما إذا كاف اإلجياض ناجمنا عف عمؿ غير مشركع، 

 مف قانكف العقكبات. 314إلى غاية المادة  304كقد نٌص عمى ذلؾ المشٌرع الجزائرم في المكاد 

فاإلجياض ىك عممية استخراج محتكيات الٌرحـ الحامؿ بكاسطة تدٌخؿ  أركاف جريمة اإلجياض:-1
ككؿ الكسائؿ التي تؤدم إلى إخراج ما في الٌرحـ مف غير ىدؼ حياة األـ أك  ،آلي أك تناكؿ عقاقير

 4حياة الجنيف كذلؾ قبؿ نياية مكعد الكالدة الٌطبيعية".

                                                           
لٌطٌب الٌشرعي، في جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ، الجزء عبد الحكـ فكدة، سالـ حسيف الدميرم، مكسكعة ا 1

 .211، ص2013الثاني، المكتب الدكلي لئلصدارات القانكنية، طبعة 
 قانكف العقكبات الجزائرم سالؼ الٌذكر. 349إلى غاية المادة  333المكاد  2
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أٌما مف الٌناحية الطبية الشرعية فيعٌرؼ بأٌنو "خركج متحصبلت الرحـ قبؿ تماـ األشير الٌرحمية"،    
بمعنى انتياء الحمؿ قبؿ األسبكع الثامف كالعشريف، أم في األشير الٌسبعة األكلى مف بدء الحمؿ، 

 1كىناؾ مف يرل أف المٌدة ىي الٌسٌتة أشير األكلى.

عٌرفو الدكتكر محمكد نجيب حسني: "اإلجياض ىك إخراج الجنيف عمدنا مف  أٌما بعض القانكنييف فقد
 الٌرحـ قبؿ المكعد الٌطبيعي لكالدتو أك قتمو عمدنا في الٌرحـ".

كعٌرفو الدكتكر حسف صادؽ المرصفاكم: "اإلجياض أك اإلسقاط ىك إخراج الحمؿ مف الٌرحـ في    
 ائؿ".غير مكعده الطبيعي عمدنا كبأية كسيمة مف الكس

أٌما المشرع الجزائرم فمـ يعط تعريفنا محٌددنا لئلجياض كاكتفى بكضع الٌنصكص القانكنية التي تبٌيف    
مختمؼ جرائـ اإلجياض كتحديد أحكاميا كالعقكبة المقررة ليا، كيمكف تعريفو: "أٌف اإلجياض ىك إنياء 

ياض جريمة سكاء كقع في بداية لحالة الحمؿ عمدنا قبؿ حمكؿ مكعد الكالدة الطبيعي، كيعتبر اإلج
 2الحمؿ أك في كسطو أك في نيايتو".

فمف خبلؿ ىذه الٌتعاريؼ يمكف استنباط أركاف جريمة اإلجياض أال كىما الٌركف المادم كالمعنكم    
 كمحٌؿ لقياميا أال كىك الحمؿ.

ك كالتطكٍّر داخؿ ىك ذلؾ الفعؿ الذم يحقؽ االعتداء عمى الجنيف في حقو في الٌنم الركف الماّدم:-أ
رحـ أٌمو، إلى أف تحيف كالدتو، كيقكـ الٌركف الماٌدم لجريمة اإلجياض عمى ثبلث عناصر: صدكر 

في فعؿ اإلجياض، كالنتيجة اإلجرامية كىي مكت الجنيف داخؿ  ثؿسمكؾ إجرامي مف الجاني كالذم يتم
اببلن لمحياة، كالعنصر الثالث كىك الٌرحـ أك خركجو قبؿ المكعد الٌطبيعي لمكالدة، كلك خرج حيًّا أك ق

 3العبلقة الٌسببية التي تربط بيف الٌسمكؾ كالنتيجة.

فالٌسمكؾ اإلجرامي ىك ذلؾ الفعؿ أك الٌنشاط الذم يصدر عف الجاني كالذم مف شأنو القضاء عمى    
خراج الجنيف قبؿ مكعد كالدتو، كلقد ذكر المشٌرع الجزائرم البعض مف  كسائؿ التي ال ىذهحالة الحمؿ كا 

مف قانكف العقكبات: "كؿ مف  304مف شأنيا إحداث اإلجياض دكف حصرىا، حيث نٌص في الماٌدة 
أجيض امرأة حامبلن أك مفترض حمميا بإعطائيا مأككالت أك مشركبات أك أدكية أك باستعماؿ طرؽ أك 

 أعماؿ العنؼ أك بأية كسيمة أخرل...".
                                                           

عبد الحميـ بف مشرم، إجياض المرأة لنفسيا بيف التحريـ كاإلباحة، دراسة مقارنة، مجمة المنتدل القانكني، العدد  1
 .56السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
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ا يدؿ عمى أٌف جريمة اإلجياض قد تقع     كما يبلحظ في ىذا الشأف أٌف المشٌرع الجزائرم لـ يكرد نصًّ
بالٌترؾ أك االمتناع، كما أٌننا لـ نتحصؿ عمى أم رأم لمفقو أك حكـ مف أحكاـ المحكمة العميا ينص 

 عمى ذلؾ.

ف الٌسمكؾ اإلجرامي الذم يأتيو أٌما النتيجة اإلجرامية لفعؿ اإلجياض فيي األثر الذم يترتب ع   
الجاني. إاٌل أٌف جريمة اإلجياض في الٌتشريع الجزائرم تتحٌقؽ لمجٌرد صدكر السمكؾ اإلجرامي حتى 

 1كلك لـ تتحٌقؽ النتيجة، كما قد عاقب المشٌرع الجزائرم عف الشركع في جريمة اإلجياض.

فر العبلقة الٌسببية بيف الفعؿ كالنتيجة، فأغمب عف عبلقة الٌسببية فبل يكفي قياـ الجريمة كي تتكا ماأ   
الٌتشريعات لـ تضع معيارنا دقيقنا تحدد بو عبلقة السببية بيف سمكؾ الجاني كالنتيجة اإلجرامية، كذلؾ 
لصعكبة كضع ضابط يصمح في كؿ الحاالت كفي نفس الكقت كيمنع كؿ تضارب في اآلراء كالتقدير 

ط ارتباط فعؿ الجاني بالٌنتيجة لقياـ مسؤكليتو بؿ اكتفى باٌتجاه السمكؾ كلك أف المشٌرع الجزائرم لـ يشتر 
 اإلجرامي لمجاني إلحداث النتيجة.

جريمة اإلجياض تفترض نية اإلجراـ، فيشترط في الجاني أف يأتي عممو عمدنا  الركف المعنكم:-ب
 2كبقصد إسقاط حمؿ المرأة الحبمى.

الجاني إلى إحداث الٌنتيجة مع عممو بكقائع الجريمة، فيي جريمة عمدية تقتضي اتجاه إرادة    
كعناصر القصد الجنائي ىما العمـ أم أف يككف الجاني عمى عمـ بأف المرأة حامؿ، فإذا كاف ال يعمـ 

الحالة كال يسأؿ عف فعؿ اإلجياض، بؿ يسأؿ عف فعؿ  ىذهبذلؾ فبل كجكد لمقصد الجنائي في 
ء حالة الحمؿ كالقضاء نيارادة فيقصد بيا اتجاه إرادة الجاني إلى إاإل مااالعتداء )الٌضرب العمدم(، أ

عمى الجنيف أك إخراجو مف رحـ أمو قبؿ مكعد كالدتو الٌطبيعي كالمشرع الجزائرم يكتفي بكجكد قصد 
 3جنائي كلك لـ تتحٌقؽ الٌنتيجة لمساءلة الجاني.

راجو مف الٌرحـ، أك االعتداء تفترض جريمة اإلجياض كجكد حمؿ، حتى يتمٌكف إخ كجكد الحمؿ:-ج
مف قانكف العقكبات  314عميو كىذا يعني كقكع الفعؿ عمى امرأة حامؿ، كىذا ما جاء في فحكل الماٌدة 

، أك مفترض حمميا...".  الجزائرم: "لكٌؿ مف أجيض امرأة حامبلن

المشٌرع  كيعني ذلؾ أٌنو ال يشترط أف يككف الحمؿ حقيقيا حتى تقـك جريمة اإلجياض كما أفٌ    
الجزائرم ال يشترط أف يككف الجنيف حيًّا كقت االعتداء، كمف ىذا المنطمؽ فالمشٌرع كباإلضافة إلى 
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الحماية الجنائية التي كفؿ بيا الجنيف فإٌنو قد تفٌطف إلى الخطكرة اإلجرامية لمٌسمكؾ في حٌد ذاتو فشممت 
 ذا الفعؿ يعد اعتداء عمى حٌقو في الحياة.الحماية الجنائية لمجنيف كيفما كضعو داخؿ رحـ أمو. ألٌف ى

 أىمية كدكر الخبرة الّطّبّية الّشرعية في جريمة اإلجياض:-2

الجريمة كذلؾ لما لو مف  ىذه لميـ كالفٌعاؿ في الكشؼ عف خبايايمعب الٌطبيب الشرعي الدكر ا   
كيظير ذلؾ مف عدة ر الطريؽ لمقاضي في إثبات الٌتيمة عمى الجاني مف عدميا، ينيخبره، فيك 

جكانب، تعتبر بمثابة إجابات عف أسئمة القاضي الجنائي كالتي سنحاكؿ شرحيا فيما يمي في بحثنا ىذا 
 في الٌنقاط التالية.

فقد عرفنا أف جريمة اإلجياض تقـك عمى أركاف ثبلثة متمٌثمة في الحمؿ كالٌركف  ؿ:متشخيص الح-أ
ٌطبيب الٌشرعي إثبات أكالن كجكد الحمؿ مف عدمو في رحـ الماٌدم كالركف المعنكم، فينا يقع عمى ال

المجني عمييا، كذلؾ عف طريؽ مبلحظة العبلمات التي تدٌؿ عمى فعؿ اإلجياض كحدكث نزيؼ مثبل، 
 أك اٌتساع في عنؽ الٌرحـ.

كيقصد باإلجياض الجنائي ىك إخراج ما في الٌرحـ  تحديد طبيعة اإلجياض عرضي أك جنائي:-ب
 كعد الكالدة الطبيعية دكف التحسب لحياة األـ أك حياة الجنيف.قبؿ نياية م

مؿ كذلؾ بإفراغ محتكل الٌرحـ دكف مسكغ طٌبي كىك معاقب عميو حاء المتعٌمد لحالة النيىك اإل أك
ككذلؾ فإٌنو األىـ في نظر الٌطب الٌشرعي، كيعتبر في العديد مف بمداف العالـ مساكينا لدرجة  1قانكننا.

 الفعمي.اإلجراـ 

كعادة ما تمجأ الحامؿ إلى إجياض ذاتيا، كفي البمداف التي تحٌرـ قكانينيا اإلجياض مازالت الكثير    
 مف الحكامؿ يمجأف إلى أشخاص يٌدعكف مينة الطبابة.

ـٌ اإلجياض اإلجرامي في الشيريف الثاني كالثالث لمحمؿ، عندما تعمـ المرأة أٌف غياب     كغالبنا ما يت
 عمى حدكث الحمؿ. الفالصباحي يد عصحكب بالتيك الطمث الم

كمف القضايا التي يكثر عرضيا عمى الٌطبيب الٌشرعي، حالة المرأة التي تٌدعي أٌنيا كانت حامبلن 
كتعٌرضت لمٌضرب ما تسبب في إجياضيا، كعمى الٌطبيب أف يتأٌكد بادئو ذم بدءو أٌف المٌدعية كانت 

. كمف ثمة الكشؼ السري ككذلؾ ال بٌد مف تقٌصي  2رم لمتأٌكد مف عبلمات الرض كالٌضرب،فعبلن حامبلن
رساؿ المحصكؿ إلى المختبر النسيجي  العبلمات الٌدالة عمى اإلجياض عف طريؽ إجراء قحط رحمي كا 

                                                           
، 2006منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة األكلى ،  حسيف عمي شحركر، الٌدليؿ الٌطٌبي الشرعي كمسرح الجريمة،  1
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حيث يتـ الفصؿ فييا بشكؿ قطعي ككذلؾ إذا تكٌفرت السكائؿ الميبمية يمكف إرساليا إلى المختبر 
 ييا.لكشؼ الخبليا المشيمية ف

فالنزيؼ يجب أف يككف  ،كما أٌف المٌدة الزمنية التي بدأ فييا الٌنزيؼ بعد حدكث الرض أىمية خاصة   
 قد بدأ مف لحظة االعتداء كقد تدٌرجت اآلالـ الٌرٌضٌية بعده كاشتٌد النزيؼ.

دة كتنكير فميما كاف نكع اإلجياض فإف األمر يحتاج إلى خبرة الٌطبيب الٌشرعي الذم ال يمكف لغيره إفا
ثبات الٌتيمة لفاعميا، كىذا ألف مسألة اإلجياض مف األمكر  طريؽ القاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة كا 

 الفٌنٌية البحتة التي ال يتمٌكف القاضي الجنائي إثباتيا.

فبعد معاينة الٌطبيب الٌشرعي لآلثار الٌداٌلة عمى حدكث  الكسيمة المستعممة في اإلجياض:-ج
لمبحث عف كسيمة إحداثو، حيث تختمؼ الٌطرؽ كالكسائؿ المتٌبعة إلتماـ اإلجياض اإلجياض، ينتقؿ 

كالكثير مف ىذه  1مف بمد آلخر، كىي تتفاكت بيف الٌسحر كالشعكذة إلى الٌطرؽ الٌطٌبٌية المختمفة،
، كاغمبيا يؤٌدم إلى تسٌمـ يظير عمى  المستحضرات يككف نباتي المنشأ كالزعفراف كالعرعر... مثبلن

 ؿ أعراض ىضمية حاٌدة.شك

ككما يككف اإلجياض بفعؿ أدكات معدنية تدخؿ في جدار الٌرحـ فتمٌزقو كتنفذ األداة مف خبلؿ    
 التمزقات إلى األحشاء الجكفية مما يسٌبب نزيفا خطيرا أك التيابنا حادًّا مما يؤٌدم إلى حدكث الكفاة.

ا كىك مف الطرؽ     الكثيرة المستعممة كأف تمجأ الحامؿ إلى مزاكلة ىذا كقد يككف باستعماؿ العنؼ أيضن
ا عمى ذلؾ فقد سالرياضة العنيفة أك عف طريقة تكجيو ضربات عنيفة كمتكٌررة أسفؿ البطف. كتأسي

مف قانكف العقكبات عمى اإلجياض دكف تحديد كحصر  304عاقب المشٌرع الجزائرم في الماٌدة 
 لمكسيمة المستعممة في ذلؾ.

يككف  حامؿإٌف اإلجياض في الٌشيريف األكليف كالمقتصر عمى المرأة ال تشخيص اإلجياض:-د
بعبلمات النزيؼ كالتضخـ القميؿ في حجـ الرحـ، كىنا يمكف المجكء إلى الفحص المجيرم لمتأٌكد مف 
كجكد الخبليا المشيمية كالجنينية ككٌمما مر الكقت أصبح التأٌكد أكثر صعكبة، أٌما في حاالت النزيؼ 

 2ؿ فإنو يجب تجكيؼ الٌرحـ كإجراء عبلجي كأخذ المحصكؿ لمفحص المجيرم.المتكاص

أٌما في الٌثمث الثاني مف الحمؿ فإٌف معاينة الجياز التناسمي كعنؽ الٌرحـ كفتحة ىذا العنؽ تعطي    
 داللة سريرية حيث تككف فتحة العنؽ كبيرة.
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فينا يجب عمى الٌطبيب الٌشرعي معاينة  كعف حالة الكفيات فالٌتشريح ىك الٌطريؽ األفضؿ كاألىـ،   
القناة الميبمية بحثا عف أٌية إصابات بيا ككذلؾ معاينة عنؽ الٌرحـ بحثا عف آثار كأدكات يعتقد أٌنيا 
ذا ما عثر عمى الجنيف فإٌنو يجب معاينتو بدٌقة لكشؼ آثار أية إصابات لحقت  استعممت لئلجياض. كا 

 بو.

فالٌطبيب الٌشرعي كثيرنا ما يساعد جية الٌتحقيؽ كالحكـ في مثؿ ىذه الجرائـ كنظرنا لخطكرة جريمة    
اإلجياض ككنيا تمٌس بحياة الجنيف كأٌمو، كىذا ما دفع بالمشٌرع الجنائي الجزائرم إلى تجريـ فعؿ 

جريمة التامة كالشركع في اإلجياض كالٌشركع فيو أيضا، فكانت العقكبة كاحدة، فيك لـ يفرؽ ىنا بيف ال
 ارتكابيا.

 جريمة قتؿ طفؿ حديث العيد بالكالدة اثبات في الشرعية ك دكرىا ثانيا: الخبرة الّطّبّية

مف قانكف العقكبات أٌف قتؿ األطفاؿ ىك إزىاؽ ركح طفؿ حديث العيد بالكالدة،  259تنٌص المادة 
 1بمو الٌسٌرم.كالعرؼ لمتداكؿ أف الٌطفؿ حديث الكالدة إلى أف يسقط ح

إزىاؽ ركح الٌطفؿ المكلكد حديثا إٌما عف طريؽ العنؼ أك بأية صكرة  بأنياالجريمة  ىذه كتعرؼ   
أخرل، أك تعٌمد إىماؿ الجنيف كعدـ العناية بو بحيث يؤٌدم ذلؾ إلى حدكث كفاتو في المٌدة بيف كالدتو 

 2ٌرة.سكبيف التئاـ ال

كلكي تتحٌقؽ جريمة قتؿ الكليد مف الناحية القضائية فقد اشترطت التشريعات في مختمؼ دكؿ العالـ    
أف يككف الكليد المقتكؿ حديث العيد بالكالدة، كأف يككف قد كلد حيًّا كاف يككف ىناؾ فعؿ إيجابٌي أك 

 3سمبي أٌدل إلى حدكث الكفاة.

الجرائـ لتحديد ما إذا كانت الجٌثة حديثة عيد بالكالدة أـ  هىذكىنا يتدٌخؿ الٌطبيب الٌشرعي في مثؿ    
الٌطرؽ العممية في تعاممو مع جثٌة الكليد، كذلؾ  إتباعال، كلمعرفة كؿ ىذا يمجا الطبيب الٌشرعي إلى 

في إطار البحث عف دليؿ كلئلجابة عف األسئمة المطركحة عميو مف قبؿ الجية المنتدبة فما ىي 
كاآلليات التي يستخدميا الٌطبيب الٌشرعي لمكصكؿ إلى دليؿ لتكضيح الحادثة  الدالالت كالعبلمات

 كاستنباط دليؿ ييسًندي الٌتيمة لفاعميا.
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إٌف إثبات كالدة الكليد المقتكؿ الحديث العيد بالكالدة حيًّا ىك مف مياـ  عالمات الكالدة الحّية لمّطفؿ:-1
 الٌدالالت ما يمي: ىذهالٌطٌب الٌشرعي، كتشمؿ 

في حالة كالدة الٌطفؿ حيًّا غالبنا يقطع الحبؿ الٌسٌرم بآلة حاٌدة  التغيرات التي تظير في الحبؿ الّسّرم:-أ
عدىا في الجزء المتبٌقي عبلمات كتشمؿ احمرارا حكؿ قاعدة بكبشكؿ منتظـ كيربط بإحكاـ، ثـ تظير 

 ىنٌية لزجة.الجزء المتبٌقي عمى شكؿ حمقة شديدة االحمرار أممسنا كمغٌطى بطبقة د

ه العبلمات مف أىـ عبلمات كالدتو حيًّا كتعرؼ مف خبلؿ آثارىا ىذتعتبر  عالمات تنّفس الكليد:-ب
عمى الجياز التٌنٌفسي، حيث نجد أٌف الٌرئتيف تمآلف التجكيؼ الٌصدرم بالكامؿ، كلكنيما أحمر باىت 

داخميما، كمف أىـ االختبارات غير متجانس، كبالٌضغط عمييما يشعر الٌطبيب الٌشرعي بفرقعة غازية 
ثبات  التي تجرل مف قبؿ الٌطبيب الٌشرعي أثناء الٌتشريح لمتٌأٌكد مف حصكؿ التٌنٌفس لدل حديث العيد كا 
ًلدى حيًّا قبؿ القتؿ اختبار تعكيـ الٌرئة، حيث يقمؿ التٌنٌفس مف الكثافة الٌنكعية لمٌرئتيف بدرجة كبيرة  أٌنو كي

كلذلؾ فإف الٌرئة المتنٌفسة تطفك عمى سطح الماء، بينما تغطس التي لـ  بما يدخؿ فييا في اليكاء،
ه األحشاء الخاٌصة بالجياز التٌنفسي، قد دخمت في حالة الٌتعٌفف ىذتتنٌفس، كلكف يشترط أف تككف 

 كالتحمؿ.

ألنو في  كتحدد ىنا أىمية الخبرة الٌطبية الشرعية في التأكد مف كالدة الطفؿ حديث العيد بالكالدة حيًّا،
 حالة نفي ذلؾ فبل جريمة كال عقكبة.

إٌف تحديد سبب الكفاة مف المسائؿ الفنية التي  تحديد سبب الكفاة كالكسيمة المستعممة في إحداثيا:-2
تتطمب تقرير كرأم كخبرة الطبيب الشرعي، لذا فينبغي عمى كؿ طبيب اينتدب لذلؾ أف يككف عمى عمـ 

، أك بعد حصكلو، فمثبل يعتبر كتـ النفس أثنائو ة لمطفؿ قبؿ الكضع كبأسباب الكفاة الطبيعية كالعرضي
مف أكثر الطرؽ شيكعا، كذلؾ ألنو قد ال يترؾ أثرا تشريحيا يدؿ عميو، كما قد يككف سبب الكفاة 
بالخنؽ عف طريؽ الحبؿ الٌسرم كيشاىد عادة ممفكفا حكؿ عنؽ الكليد كقد يككف نتيجة إلصابات 

في الرأس، تحدث بذلؾ تمزقات في فركة الرأس كفي أغشية الٌدماغ ككسكرا في  رضية غالبنا ما تككف
 1عظاـ الجمجمة.

كما تجدر اإلشارة ىنا أنو عمى الطبيب الشرعي التحقؽ مف كجكد العبلقة السببية بيف الفعؿ كحدكث    
الدالالت كالعبلمات، فقد تككف الكفاة ناجمة عف فعؿ االمتناع، فينا كذلؾ يقع  ىذهالكفاة عف طريؽ 

عمى عاتؽ الطبيب الشرعي إبراز العبلقة السببية بيف االمتناع كحدكث الكفاة كىذا ما أكدتو المحكمة 
لمجني العميا في إحدل قراراتيا كالذم جاء فيو: "يككف الجاني في جريمة القتؿ العمد مسؤكال عف كفاة ا

عميو متى كانت النتيجة، كىي الكفاة مرتبطة بنشاطو ارتباطنا كثيقنا ال يسمح بالتردد في القكؿ بأٌف ىذا 
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النشاط ىك السبب المباشر في حدكث المكت سكاء حصؿ القتؿ بالٌترؾ أك باالمتناع، كاألـ التي تمتنع 
ٌف كفاة المكلكد مرتبطة بامتناع أٌمو عف قطع الحبؿ الٌسٌرم ليمكت طفميا حديث العيد بالكالدة فمات، أل

 1عف القياـ بكاجبيا ارتباط السبب بالمسبب".

لذا ييعتبر الطبيب الٌشرعي ىك الكحيد القادر عمى تحديد سبب الكفاة كالبحث عف تكافر الرابطة    
حديد ما السببية بيف فعؿ الجاني كحدكث كفاة الطفؿ حديث العيد بالكالدة، كما يتجٌمى كذلؾ دكره في ت

الدالالت كالعبلمات التي تثبت الجريمة  ىذهإذا كاف ىذا الفعؿ عرضيًّا أك جنائيا كذلؾ بالرجكع إلى 
كتستخرج الٌدليؿ، ككؿ ذلؾ في سبيؿ الكصكؿ إلى الحقيقة كتنكير الٌطريؽ لمقاضي حتى ال يقع في 

.  خطأو قضائيٍّ

 العرضالفرع الثاني: دكر الّطّب الّشرعي في إثبات جرائـ 

يحمي المشرع عرض األفراد بحمايتو لمحرية الجنسية كحظر االعتداء عميو بكضع قيكد قانكنية معينة، 
كرتب عمى خرؽ ىذه القيكد عقكبات رادعة، كلٌما كاف األصؿ في األفعاؿ اإلباحة، فاألصؿ أٌف العبلقة 

 2الجنسية مشركعة طالما تٌمت في إطار قانكني معٌيف، كىك عبلقة الزكجية.

كجرائـ االعتداء عمى العرض متعٌددة تشريعيًّا، فمقد نص المشرع في قانكف العقكبات عمى جرائـ 
 ىذه أىـالجرائـ فسنحاكؿ االقتصار عمى  ىذهكنظرا لتعدد  3مكرر. 349إلى  333العرض في المكاد 

الجرائـ أال كىي جريمة االغتصاب كالفعؿ المخؿ بالحياء، كنبٌيف مدل أىمية الخبرة الطبية الشرعية في 
إثبات ىذه الجرائـ: فسنتطٌرؽ كبالتسمسؿ إلى أكال: فعالية الخبرة الطبية الشرعية في إثبات جريمة 

 لمخؿ بالحياء.االغتصاب كفي ثانيا: دكر الخبرة الطبية الشرعية في إثبات جريمة الفعؿ ا

 أكال: مدل فعالية الخبرة الطبية الشرعية في إثبات جريمة االغتصاب

مف قانكف العقكبات الجزائرم، فنص المادة لـ  336كىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو بنٌص الماٌدة 
تعرؼ ىتؾ العرض أك االغتصاب بحيث تنص: "كؿ مف ارتكب جناية االغتصاب، يعاقب بالسجف 

الجريمة كما ىك دكر الٌطبيب الشرعي في  ىذه خمس إلى عشر سنكات"، فماىي أركاف المؤقت مف
 إثباتيا.

                                                           
، ذكره جيبللي بغدادم، االجتياد القضائي في المكاد الجزائية، الجزء 30100، ممؼ 04/01/1983قرار مؤرخ في  1

 .90، ص2001الثاني، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، 
 .216، 215صعبد الحكـ فكدة، سالـ حسيف الدميرم، المرجع السابؽ، ص  2
كالعبارة الصحيحة ىي  ”viol“ستعمؿ المشٌرع الجزائرم عبارة "ىتؾ العرض" لمتعبير عف المصطمح الفرنسي ا 3

 "االغتصاب".
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كما يمكف تعريفيا ىي  1فيتؾ العرض ىك مكاقعة رجؿ المرأة بالعنؼ. تعريؼ جريمة االغتصاب:-1
إتياف رجؿ لعمؿ جنسي مع امرأة بإيبلج عضك التذكير في المكاف المعد لو مف جسـ األنثى، أك ىك 

 2مكاقعة ذكر ألنثى غير زكجتو دكف رضاىا.

أك ىك االٌتصاؿ الجنسي بامرأة دكف مساىمة إرادية مف جانبيا، أك ىك كقاع غير مشركع مع العمـ    
 3بانتفاء رضاىا.

 الجريمة مف ركنيف، فعؿ الكقاع كاستعماؿ العنؼ. ىذهتتككف  أركاف جريمة االغتصاب:-2

ف المادم في جريمة االغتصاب، كتعني االٌتصاؿ الجنسي أم إيبلج كىي التي تمثؿ الٌرك المكاقعة:-أ
ا كميا أك جزئيا، كال يشترط إلتماـ الفعؿ أف  عضك التذكير في عضك تأنيث المرأة سكاء كاف إيبلجن

بإيبلج عضك التذكير في  إالفبل يتـ ىتؾ العرض  4يصؿ الجاني إلى نياية إشباع رغباتو الجنسية،
الجريمة إال إذا  ىذهفرج المرأة، فإف كضع أم شيء آخر في فرج المرأة فبل يعد اغتصابا، كما ال تقكـ 

 5كانت غير شرعية، فالزكج الذم يكره زكجتو عمى الصمة الجنسية فإنو ال يرتكب ىتؾ عرض.

اعد العامة لممحاكلة، كالمنصكص أٌما عف محاكلة أك الشركع في ىتؾ العرض فيي مبدئيا تخضع لمقك 
مف قانكف العقكبات الجزائرم، فطبقا ليذه المادة تقتضي المحاكلة تكافر ركنيف  30عمييا في المادة 

 أساسييف كىما: البدء في التنفيذ كعدـ العدكؿ االختيارم.

ييا قصد بأف ىتؾ العرض يبتدئ عندما يستعمؿ الجاني العنؼ ضٌد المجني عم الفقويرل جانب مف    
مكاقعتيا، غير أف األفعاؿ األكلى التي يقكـ بيا الجاني ال تدؿ بالضركرة عمى نٌية المكاقعة، فقد تككف 
نٌية الجاني ارتكاب فعؿ مخؿ بالحياء مع استعماؿ العنؼ، كالذم يطرح تساؤال حكؿ كيفية التمييز بيف 

 395عنؼ كالمعاقب عميو في الماٌدة محاكلة ىتؾ العرض كجريمة الفعؿ المخٌؿ بالحياء مع استعماؿ ال
 مف قانكف العقكبات الجزائرم.

ذا كاف الجكاب عف ىذا التساؤؿ ليس ذا أىمية في القانكف الجزائرم نظرنا لتطابؽ العقكبتيف فإف  كا 
 6الجكاب لو أىمية كبرل بالنسبة لمتشريعات األخرل المقارنة.

                                                           
 .163دردكس المكي، المرجع السابؽ، ص 1
 .236منصكر عمر المعايطة، المرجع الٌسابؽ، ص 2
 .175، ص2008اإلسكندرية، نسريف عبد الحميد نبيو، اإلجراـ الجنسي، دار الجامعة الجديدة،  3
 .177، صنفسونسريف عبد الحميد نبيو، المرجع  4
 .93أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 5
 .97، صنفسولمرجع اأحسف بكسقيعة،  6
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فر ذلؾ كمما كقع الفعؿ بغير رضا الضحية كقد يعتبر العنؼ جكىر الجريمة كيتكا استعماؿ العنؼ:-ب
يككف العنؼ ماٌديًّا كذلؾ باستعماؿ القكة الجسدية أك أية كسيمة ماٌدٌية إلكراه المجني عمييا عمى الصمة 
الجنسية، كال تقـك الجريمة إاٌل إذا ثبت أف المجني عمييا تصٌدت لمجاني كقاكمتو مقاكمة مستمٌرة طكاؿ 

يككف اإلكراه معنكيًّا كالٌتيديد بالقتؿ مثبل، كبفضيحة ما، كما قد يأخذ العنؼ  الفعؿ اإلجرامي، كقد
 صكرنا أخرل كاستعماؿ المكاد المخٌدرة أك المنٌكمة.

االغتصاب جريمة عمدية يتخذ ركنيا المادم صكرة القصد الجنائي كالقصد  :الركف المعنكم-ج
المتطمب لقياميا ىك القصد العاـ، حيث ال يمـز لقياميا تكافر أم قصد خاص، كالقصد العاـ يتحقؽ 
رادة الفعؿ الذم يحقؽ  بانصراؼ العمـ إلى العناصر التي تحقؽ النمكذج لجريمة االغتصاب كا 

 1المكاقعة.

د بالعمـ بعناصر الجريمة أف يككف الجاني عالمنا بمباشرتو لمركف المادم بمعنى أنو يكاقع أنثى فيقص   
أك أنو يكاقع امرأة مكاقعة غير مشركعة، فإذا كقع في غمطو جعمو يعتقد بمشركعية  2بغير رضاىا،

كجيا بعقد باطؿ المكاقعة يترتب عمى ذلؾ انتفاء قصده الجنائي فبل يعتبر اغتصابنا مف يتصؿ بامرأة تز 
 أك فاسد إذا كاف يجيؿ سبب البطبلف لعدـ تكافر القصد الجنائي.

أٌما عف إرادة فعؿ االتصاؿ الجنسي فيقصد بيا أف تتجو إرادة الجاني إلى الركف المادم مباشرة، أٌما إذا 
 كانت إرادتو غير مختارة فإف ذلؾ ينفي القصد الجنائي.

رادة فعؿ الكقاع قامت الجريمة كال  فإذا تكافر القصد الجنائي بثبكت    العمـ بعدـ مشركعية المكاقعة كا 
 3يؤٌثر قياميا الباعث عمى ذلؾ.

االغتصاب كاقعة مادية يحتاج إثباتيا إلى دليؿ  العالمات الّطّبّية الّشرعية في جريمة االغتصاب:-3
كجكد طرؽ اإلثبات  يؤٌكدىا كيعتبر الٌطب الشرعي أحد أىـ كسائؿ اإلثبات الفنية في حالة تعذر

األخرل، كييدؼ الطب الشرعي مف خبلؿ الخبرة الطبية المتخٌصصة إلى الحصكؿ عمى أدٌلة إثبات أك 
كلكؿ تشخص جريمة  4نفي لمكاقعة مكضكع البحث مف خبلؿ جمع األدلة كالعبلمات كاآلثار.

ا دقيقنا بحثا عف عبلمات تشير  كأعراض االغتصاب يجب فحص كؿ مف الجاني كالمجني عمييا فحصن

                                                           
 .187نسريف عبد الحميد نبيو، المرجع السابؽ، ص 1
 .249الحكـ فكدة، سالـ حسيف الدميرم، المرجع السابؽ، صعبد  2
 .189حميد نبيو، المرجع السابؽ، صنسريف عبد ال 3
 .237منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، ص 4
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فكيؼ يساىـ الٌطٌب الشرعي في إثبات ىذه  1إلى أف المكاقعة الجنسية قد تٌمف دكف رضا المجني عمييا،
سنادىا إلى فاعميا انطبلقا مف   العبلمات كاآلثار؟ ىذهالجريمة كا 

تحدث عبلمات العنؼ العاـ نتيجة العنؼ الذم  كجكد عالمات العنؼ العاـ عمى المجني عمييا:-أ
يستخدمو الجاني كيمحقو باألنثى المجني عمييا أك أثناء مقاكمة األنثى لمجاني إذا كانت قادرة عمى 

العبلمات في كجكد كدمات  ىذهالمقاكمة كالٌدفاع عف نفسيا كحماية عرضيا ككرامتيا، فقد تتمٌثؿ 
ا حكؿ الفخذيف مف محاكلة الجاني إبعاد  ات عمى األيدم كالذراعيف كالكجو،جحكس كما تظير أيضن

غير القادرات عمى  اإلناثالعبلمات في حالة  ىذهانو قد تغيب  إلى اإلشارة يجبك األرجؿ قسرنا.
 .2المقاكمة الجسدية لمجاني 

 المقاكمة كالتمزقات كالقطكع كما تفحص التمكثات أثارلمبحث عف  أيضاكما قد تفحص المبلبس 
مكاف كقكع الجريمة كما في حالة  إلىمنكية ففحص المبلبس قد يشير  أكالمشتبية سكاء كانت دمكية 
 .3مثبل كجكد طيف كبقع حشائش

يتعيف فحص كٌؿ مف الذكر كاألنثى الستطبلع مخمفات  كجكد عدكل األمراض الجنسية التناسمية:-ب
بمرض سٌرم أك جمدم في أم منيما مف عمى أم إصابة  ضا ما يتعرَّ غالبفييما، ليذه المكاقعة، ف

 4الممكف أف ينتقؿ بالمخالطة كالزىرم كالسيبلف أك اإليدز.

كلك شخصت ىذه اآلفة المرضية عند األنثى فإنيا تشير بطريقة أك بأخرل إلى إصابتيا مف خبلؿ    
الجنسية أك االٌتصاؿ الجنسي غير المشركع، ألنو أحد الطرؽ الٌرئيسية في انتقاؿ ىذه  المكاقعة

األمراض. كفي نفس الكقت قد يتمكف الطبيب الشرعي مف إيجاد الرابطة أك العبلقة فيما بيف تمؾ 
 العدكل كبيف االٌدعاء بحدكث االغتصاب بكقت معٌيف يتفؽ كفترة ظيكر األعراض لتمؾ اآلفة المرضية
التناسمية، لذا يجب عمى الٌطبيب أف يتحرل عف العبلمات الدالة عمى كجكد تمؾ األمراض سريريا 

 5كمخبريا عند األنثى المغتصبة.

يعتبر كجكد التمٌزقات الحديثة في غشاء البكارة مف أىـ أدٌلة اإلثبات الفني  تمزقات غشاء البكارة:-ج
البكر، كاألصؿ أاٌل ينفض  األنثىاالغتصاب في  في الٌطٌب الشرعي التي تساعد عمى تشخيص جريمة

                                                           
كجدم شفيؽ، مريـ شكيؿ، الكجيز في مشكبلت الطب الشرعي كحمكليا الطبية كالقانكنية، شركة آؿ طبلؿ لمنشر  1

 .109، ص2015كالتكزيع، 
 741ص  ،المرجع السابق ،منصور عمر المعاٌطة 2
 109شكيؿ، المرجع السابؽ،ص كجدم شفيؽ، مريـ 3
 .119ص ،المرجع السابق ،سالم حسٌن الدمٌري ،عبد الحكم فودة 4

 .242منصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، ص 5
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غشاء البكارة إاٌل عف طريؽ النكاح الشرعي، كخبلؼ ذلؾ يككف نتيجة مكاقعة غير مشركعة مالـ تكف 
 ىناؾ أسباب أخرل مرضية.

فيحدث تمزؽ غشاء البكارة عادة عند األنثى البكر عند أكؿ جماع كيحدث تمزؽ الغشاء غالبا في 
لسفمي الخمفي مف الغشاء. كالتمزؽ غالبا يككف مكتمبل كشامبل حيث يمتد مف الحافة متكٌسط الجزء ا

الحٌرة لمغشاء حتى قاعدة الغشاء بمكاف اٌتصالو بجدار الميبؿ، كتككف حكاؼ التمزؽ الحديث متكرمة 
كمحمرة كمؤلمة مع ترافقو بنزيؼ دمكم بسيط. فمذا يجب البحث عف آثار الٌدـ عادة عمى المبلبس 

 1داخمية لممجني عمييا.ال

كمف ىذا الجانب فيجب عمى الخبير أثناء معاينة األنثى معاينة دقيقة أف ال يغفؿ طبيعة نسيج    
ا أف الكاقع العممي  غشاء البكارة كاٌتساع فتحتو، كذلؾ لما لو مف أىمية في تقدير الحالة كخصكصن

تتسبب في حدكث تمزؽ أك افتضاض في كالدراسات تشير إلى إمكانية حصكؿ المكاقعة التامة دكف أف 
 غشاء البكارة لدل األنثى.

يعتبر الكشؼ عف التمكثات المنكية سكاء بمبلبس المجني عمييا أك عمى  كجكد التمكثات المنكية:-د
فراش المكاقعة أك بفرجيا مف أىـ األدلة الفنية في إثبات جريمة االغتصاب، كتحدث ىذه التمكثات 

ص البالغ عند القذؼ، كما يعتبر العثكر عمى المادة المنكية مف أىـ األمكر عندما تتحرؾ شيكة الشخ
الفنية في قضايا االغتصاب، حيث يمكف مف خبلليا حٌؿ معضمة تحقيؽ قد يتعٌذر كشفيا بالعيف 
المجٌردة كيعتبر ثبكت كجكد المادة المنكية داخؿ الميبؿ مف أىـ األدلة كالعبلمات عمى حصكؿ 

حية الطبية الشرعية، إذا ثبت مخبريا كجكد المني في العينات المأخكذة مف الميبؿ الجماع. كمف النا
في الكقت المناسب، فإٌف ذلؾ يعتبر دليبلن أكيدنا عمى كقكع فعؿ الجماع. كالمني الحديث عادة سيؿ 

ث التشخيص نظرا لمزكجتو كرائحتو النفاذة، كفي حالة جفافو فإنو يسس في المبلبس أك القماش المتمك 
بو قكامنا نشكيًّا.

2 

كباإلضافة إلى أىمية التمكثات المنكية في إثبات فعؿ االغتصاب في كثير مف الحاالت، فإنيا    
تؤدم دكرنا ال يقؿ أىمية عف ذلؾ في مجاؿ التكصؿ إلى الجاني كذلؾ مف خبلؿ تحديد بصمة 

 متيـ.الحامض النككم لمعينات المعثكر عمييا كمقارنتيا مع الحامض النككم لم

قد يفضي االغتصاب في بعض الحاالت إلى حصكؿ الحمؿ عند  :األنثىحصكؿ الحمؿ لدل -ق
المغتصبة، فيجب دائما في حاالت االغتصاب البحث كالتحرم عف عبلمات الحمؿ السريرم  األنثى

                                                           
 .239، صالسابؽمنصكر عمر المعايطة، المرجع  1
 .241، صنفسو منصكر عمر المعايطة،المرجع 2



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 214 ~ 
 

ا بعد مضي فترة عمى حصكؿ الجريمة، فكجكد الحمؿ يعتبر  كالمخبرم عند األنثى المٌدعية، خصكصن
 الدالئؿ الطبية الشرعية كالقرائف الميمة في إثبات جريمة االغتصاب.مف 

 ثانيا: مدل فعالية الخبرة الطبية الشرعية في إثبات جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء

مف قانكف العقكبات الجزائرم، كىك كؿ فعؿ  335كىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو بنٌص المادة 
شأنو أف يشٌكؿ إخبلالن باآلداب سكاء كاف ذلؾ عمنية أك في  يمارس عمى جسـ شخص آخر كيككف مف

 1الخفاء.

ه الجريمة بأنيا كؿ تعٌد مناؼو لآلداب يقع مباشرة عمى جسـ شخص آخر، كالذم قد ىذكما تعرؼ 
 2يأخذ أشكاالن عديدة تشترؾ في مجمكعيا في كاقعة المساس بالحياء لممجني عميو أك عمييا.

الجريمة لقياميا تكافر أركاف ثبلثة متمثمة في الفعؿ الماٌدم المنفي لمحياء، حيث  ىذهكتقتضي    
يشترط في ىذا الفعؿ أف يقع مباشرة عمى جسـ الضحية كأف يخدش حياءىا، كقصد جنائي كىك 
ا  انصراؼ إرادة الجاني إلى الفعؿ كنتيجتو فبل يتكفر القصد إذا حصؿ الفعؿ المخؿ بالحياء عرضن

استعماؿ العنؼ كيستكم في ذلؾ أف يككف ماديا أك أدبيا باستعماؿ الخديعة كالمباغتة إضافة إلى 
 3كالمكر فتككف الجريمة بمجرد انعداـ رضا الٌضحٌية.

سنادىا لمرتكبيا،     كىنا يتدخؿ كذلؾ الطبيب الشرعي لمبحث عف أم دليؿ يساىـ في ثبكت الجريمة كا 
لتحقيؽ كذلؾ انطبلقا مف العبلمات المكضعية التي يتركيا كذلؾ لغرض إفادة النيابة العامة كسمطة ا

ات كاحمرار كتكدـ. مٌما يستمـز عرض الٌضحٌية عمى الطبيب جحالجاني عمى جسـ الٌضحٌية مف س
فادة سمطة اإلعداـ كالتحقيؽ كالحكـ بما استخمصو في تقريره مف أدلة  ا دقيقنا كا  الشرعي لفحصيا فحصن

سنادىا   لفاعميا خاصة إذا كانت الضحية قاصرنا.حكؿ ثبكت الجريمة كا 

إذف كمما سبؽ ذكره كتحميمو يتجٌمى لنا كبكضكح المجاؿ الكاسع لخبرة الطب الشرعي لمكشؼ عف    
 ىذهالجرائـ الجنسية كالدكر الكبير الذم تمعبو الخبرة الطبية الشرعية في إزالة الغمكض الذم يشكب 

ا كأٌنيا جرائـ تتميز بال ،الجرائـ طابع السرم مٌما يصعب في إمكانية إثباتيا بالطرؽ كالكسائؿ خصكصن
إضافة إلى أنيا جرائـ تتطمب السرعة في اإلثبات لخشية زكاؿ  ،األخرل مف أدلة اإلثبات المعركفة

 األدلة سكاء بفعؿ الكقت أك بتعمد فاعميا لميركب مف العقاب.

 

                                                           
 .100أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 1
 .343الحميد المنشاكم، المرجع السابؽ، صعبد 2
 .102أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص 3
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 الّدعكل الجزائيةالفصؿ الثاني: حجية الخبرة الطبية الشرعية عبر مراحؿ 

يحتؿ الطب الشرعي األىمية البالغة في مجاؿ اإلثبات الجنائي تتجمى في الكشؼ عف الجرائـ    
باستعماؿ التقنيات العممية الحديثة كىذا في سبيؿ الكصكؿ إلى الحقيقة كتنكير ،كمعرفة مرتكبييا 

الطريؽ لمقاضي الجنائي بيدؼ إصدار حكـ مبني عمى الجـز كاليقيف ال عمى الظف كالشؾ، فيك عمى 
عكس األدلة القكلية التي قد تعترييا بعض التأثيرات الشخصية أك المكضكعية مٌما يجعميا قابمة 

أك غير معكؿ عمييا أماـ جيات الحكـ، أٌما الٌدليؿ الطبي الشرعي فيك يبنى عمى معمكمات لمبطبلف 
طبية ال شؾ فييا، كىذا ما جعؿ الخبرة الطبية الشرعية تكتسي أىمية بالغة في نظرية اإلثبات الجنائي 

الحكـ  نظرنا لدٌقتيا كمكضكعٌيتيا، لذلؾ فمجكء كؿ مف الضبطية القضائية كقاضي التحقيؽ كقاضي
 ىذه أصبح ضركرة ال غنى عنيا في المسائؿ الفنية، لذلؾ سنحاكؿ في ىذا الفصؿ أف نبيف مدل

القيمة لمخبرة الطبية الشرعية عبر المستكيات الٌثبلث، كبالٌتدريج فسنتطٌرؽ في المبحث األكؿ إلى القيمة 
ٌص بالٌذكر مرحمتي المتابعة القانكنية لمدليؿ الطبي الشرعي خبلؿ المراحؿ السابقة عمى المحاكمة كنخ

 لمدليؿ الطبي الشرعي أثناء مرحمة المحاكمة. ةكالتحقيؽ، ككمبحث ثافو إلى القيمة القانكني

لمدليؿ الطبي الشرعي خالؿ المراحؿ السابقة عمى  ةالمبحث األكؿ: القيمة القانكني
 المحاكمة

عة كالحكـ حيث يمارس ضباط الشرطة تمر الدعكل الجزائية بمراحؿ ثبلث: مرحمة االستدالؿ كالمتاب   
كأعكاف الضبط القضائي سمطتيـ في البحث عف الجريمة كأسباب ارتكابيا، كمرحمة التحقيؽ يتـ فييا 
البحث عف األدلة بشأف الجريمة المرتكبة كجمعيا كتمحيصيا لتحديد مدل كفايتيا إلحالة الدعكل إلى 

لجزائية كالخبرة الطبية، ككما تعرضنا إلييا قبؿ مرحمة المحكمة المختٌصة كآخر مرحمة لسرياف الٌدعكل ا
المراحؿ،  ىذهالمحاكمة، كىنا يتبادر إلى أذىاننا عف مدل الحجية أك القكة الثبكتية لمخبرة الٌطٌبٌية خبلؿ 

كىؿ يستند إلييا القاضي في بناء إقناعو القضائي لمكصكؿ إلى حكـ ال يشكبو خطأ باعتبارىا تمثؿ 
الخبرة  ىذهء لجيتي التحقيؽ كالمتابعة أك جية الحكـ. كلكف كقبؿ ذلؾ كحٌتى تحظى عكف كمساعد سكا

بقبكؿ قانكني كيقيني لدل القاضي الجنائي كجب إحاطتيا بمجمكعة مف الضكابط القانكنية كالقضائية 
حتى ال تخرج عف ىدفيا أال كىك مساعدة القضاء، لذلؾ فسنتطٌرؽ إلى معايير قبكؿ الخبرة الطبية 

 شرعية خبلؿ المراحؿ السابقة عمى المحاكمة.ال

 المطمب األكؿ: معايير قبكؿ الخبرة الطبية الشرعية

إف القاضي الجنائي كفي سبيؿ بحثو عف الحقيقة، يتمتع بسمطة كاسعة في تقديره لؤلدلة، فيك    
يتحٌرل الحقيقة بكافة األدلة دكف إلزامو بقيمة مسبقة لدليؿ ما أك تحديد لنكع معيف مف األدلة، فمبدأ 

ة يسمح لو باالستعانة القناعة الكجدانية لمقاضي الجنائي يتيح لو حرية مزدكجة في اإلثبات، فمف ناحي



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 216 ~ 
 

بجميع كسائؿ اإلثبات، حيث ال يفرض عميو أف ييكٌكف عقيدتو بناءن عمى أدٌلة معينة، كما ال يحرمو مف 
 أف يستمد قناعتو مف أدلة بعينيا.

حرية مبدأ انطبلقا مف ، الخبرة كتقدير قيمتيا االثباتية  إلىفمممحكمة سمطة تقديرية كاسعة في المجكء 
أما المسائؿ الفنية البحتة فتككف  ،القاضي خبير الخبراء مبدأنائية كالذم تكلد عنو جمكاد الفي ال اإلثبات

ممزمة بالرجكع بشأنيا إلى الخبراء كالمختصيف ذكك الدراية كالمعرفة التي تخرج عف ثقافة القاضي 
 1القانكنية ألنيا تمثؿ مسائؿ عممية كفنية .

ئي يحمؿ في طياتو الكثير مف المخاطر، فقد تنٌكعت كنظرنا ألف إطبلؽ حرية القاضي الجنا   
الحٌرٌية، فكيضعت مجمكعة مف اآلليات  ىذهمحاكالت كجيكد الفقياء كالمشٌرع كالقضاء في الحٌد مف 

 ىذهكالضكابط التي تعد بمثابة صماـ أماف إزاء انحراؼ القاضي عند ممارستو لمينتو، فتنكعت 
الضكابط بيف قانكنية كقضائية سنحاكؿ أف نبينيا فيما يمي مف بحثنا في الضكابط القانكنية كفرع أكؿ 

.  كالضكابط القضائية كفرع ثافو

 الفرع األكؿ: الضكابط القانكنية لقبكؿ الدليؿ الطبي الشرعي

الشركط بمجمكعة مف  طالكي يقبؿ الدليؿ الجنائي أماـ القاضي الجنائي يجب أف يككف محا   
كلكي يككف الحكـ مبنيًّا عمى أسس كقكاعد قانكنية  ،كالٌضكابط حٌتى يعتٌد بو في تككيف قناعة القاضي

كالدليؿ الطبي الشرعي كغيره مف أدلة اإلثبات األخرل  ،مستمٌدة مف قانكنية كشرعية الدليؿ الجنائي
قناعتو عمى أدلة كضعت لو مجمكعة مف الضكابط القانكنية، فالقاضي يجب أف يؤسس حكمو ك 

مشركعة في ذاتيا كمستمٌدة مف إجراءات مشركعة إضافة إلى ضركرة احتراـ قكاعد االختصاص كىذا 
 ما سنبٌينو تفصيبل فيما يمي.

 أكال: مشركعية الدليؿ الطبي الشرعي

 2محؿ التقدير سببا قانكننا كمستمدًّا مف إجراءات مشركعة. ؿكيقصد بو أف يككف الدلي 

كالمشركعية تعني مبدأ سيادة القانكف أك احتراـ القانكف، أم أف جميع أفراد الدكلة الحاكـ منيـ    
 3كالمحككـ يأتمركف بالقانكف، كيمتزمكف بأحكامو، فكؿ منيـ سكاءه أماـ القانكف.

                                                           
 .478فتحً محمد أنور عزت ، المرجع السابق ، ص  1
فاضؿ زيداف محٌمد، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدٌلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  2

 .241، ص2010)األردف(، 
عبد الكريـ العبادم، القناعة الكجدانية لمقاضي الجزائي كرقابة القضاء عمييا، الطبعة األكلى، دار الفكر، عماف محمد  3

 .160، ص2010األردف، 
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 كييقصد بالقانكف القكاعد الصادرة مف الٌسمطة المختٌصة كالتي تكٌرس مبدأ سيادة القانكف.   

كيعتبر ضابط مشركعية الدليؿ الجنائي أىـ الضكابط التي ترد عمى الٌسمطة التقديرية لمقاضي    
الجنائي في تقدير األدلة، فيك يعٌد المدخؿ الضركرم لتقرير صحة القناعة الكجدانية لمقاضي، كشرطان 

الٌتطٌرؽ إلييا سكاء لقبكؿ الٌدليؿ الجنائي كقاعدة مشركعية الٌدليؿ الجنائي تطرح عٌدة إشكاالت  كجب 
 مف ناحية تحديد ضابط المشركعية أك تحديد معنى اإلجراءات المشركعة.

إٌف ضابط مشركعية الدليؿ الجنائي يعتبر المقابؿ لحرية القاضي الجنائي في  ضابط المشركعية:-1
لذم مٌس قبكؿ كتقدير جميع األدلة التي مف شأنيا الكصكؿ إلى الحقيقة، إضافة أٌف التقٌدـ اليائؿ ا

بطرؽ ككسائؿ اإلثبات كطرؽ الحصكؿ عمييا خاٌصة األدلة الفنية كالتي مف شأنيا المساس بحرية 
 األشخاص لتمبية مقتضيات البحث عف الحقيقة.

ذا  اٌل كاف باطبل كا  فمشركعية الدليؿ الجنائي تقتضي أف يككف قد تـ الحصكؿ عميو بكسائؿ مشركعة كا 
و مف أم عنصر مف عناصر الدعكل إذا كاف ىذا العنصر مستمدًّا كاف القاضي حٌرا في تككيف عقيدت

مف إجراء باطؿ قانكننا. فإٌنو ال يكفي لسبلمة الحكـ أف يككف الٌدليؿ صدقنا متى كاف كليد إجراء غير 
 1مشركع.

كما أٌف حٌرٌية القاضي الجنائي في اإلثبات ال تعني أف يتـ البحث عف الٌدليؿ أك الحصكؿ عميو بأٌم    
كسيمة حتى كلك انتيكت حقكؽ كحٌريات األفراد كالضمانات التي قررىا القانكف ليـ، بؿ إٌف عممية 
البحث عف األدٌلة كاستقصائيا يجب أف تراعى فييا كاٌفة الضمانات التي تكفؿ عدـ إساءة استخداميا 

 2كبما يضمف الحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية.

يعتمد عمى أدٌلة لـ تراعى فييا القكاعد القانكنية كاإلجرائية كتطبيقا لذلؾ فبل يمكف لمقاضي أف    
المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية أك المتعمقة بندب الطبيب الشرعي لمقياـ بالخبرة، كما 
أف الكسيمة المستعممة في البحث يجب أف تككف مشركعة، حيث أف القانكف لـ يحدد لو كسائؿ معينة 

 عممو.في إطار القياـ ب

ية كالتي يقصد بيا ئلمبدأ الشرعية اإلجرا فطبقنا  أف يككف الدليؿ مستمدًّا مف إجراءات مشركعة:- 2
أف عممية البحث عف الٌدليؿ كالحصكؿ عميو قد تمت كفقنا لما رسمو القانكف مف إجراءات تحصيمو، 

الٌدليؿ ميما كانت داللتو عمى فمتى تـ الحصكؿ عميو خارج ىذه القكاعد القانكنية فبل يعتٌد بقيمة 
 الحقيقة، كذلؾ لعدـ مشركعٌيتو.

                                                           
، 2010، القاىرة رمزم رياض عكض، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدٌلة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية 1
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فالٌدليؿ ال يككف مشركعنا كمف ثٌمة مقبكالن في عممية اإلثبات التي يتـ مف خبلليا إخضاعو لمتقدير،    
إاٌل إذا جرت عممية البحث عنو أك الحصكؿ عميو كتقديمو إلى القضاء أك إقامتو بالطرؽ التي رسميا 

التي تكفؿ تحقيؽ تكازف عادؿ كدقيؽ بيف حؽ الدكلة في العقاب كحؽ المتيـ في تكفير القانكف ك 
 الضمانات الكافية الحتراـ كرامتو اإلنسانية كعدـ انتياؾ حقكقو األساسية.

كلما كاف اإلثبات نشاطنا إجرائيا مكٌجينا مباشرة لمكصكؿ إلى اليقيف القضائي طبقا لمعيار الحقيقة 
ف كس ائمو ىي األدٌلة، كليذا فإٌف شرعية اإلثبات الجنائي تستمـز عدـ قبكؿ أم دليؿ كاف الكاقعية، كا 

ـٌ بطريؽ غير مشركع.  1البحث كالحصكؿ عميو قد ت

طريقة كانت بؿ أف يتـ بطريقة  بأمفحٌرٌية القاضي الجنائي في اإلثبات ال تعني البحث عف الٌدليؿ    
األشخاص، كما أف عممية البحث كاستقصاء األدٌلة يجب  قانكنية تراعى فييا حقكؽ كضمانات كحٌرٌيات

أف تراعى فييا ىي كذلؾ قيـ العدالة كأخبلقياتيا مراعاة حقكؽ الٌدفاع كمقتضيات الحفاظ عمى الكرامة 
 اإلنسانية.

كىذا ال يتحقؽ إال إذا كاف البحث عف األدٌلة في إطار إجراءات اٌتسمت بالشرعية، كبخبلفو فبل يعتٌد    
 ة الٌدليؿ، ميما كاف داالًّ عمى الحقيقة الكاقعية متى تـٌ تحصيمو بكسائؿ غير مشركعة.بقيم

كما أٌف مبدأ الٌشرعية يشمؿ كيترافؽ مع الجيات المختٌصة بالبحث عف األدٌلة كجمعيا كتقديرىا    
القضائي  فتزداد متطٌمبات ىذه الشرعية بزيادة السمطات الممنكحة لتمؾ الجيات، فسمطة أعضاء الٌضبط

قامتيا أمامو  تنحصر في األدٌلة، كسمطة التحقيؽ في الحصكؿ عمى األدٌلة فبل يمكف تقديميا لمحكـ كا 
 ة اإلجرائية.عيلـ تكف قد ركعيت فييا قكاعد الٌشر  تمييدنا لتقريرىا ما

ييا لـ يكف أعضاء الٌضبط القانكني قد حصمكا عم لذا فبل يمكف قبكؿ األدٌلة كتقديميا لمقضاء ما   
كاحترمكا سائر القكاعد القانكنية التي تحٌدد سير مرحمة جمع األدٌلة، كبالتٌالي فيذه اإلجراءات التي لـ 

 2لـ تكف صادرة مف جية مختٌصة. يتـٌ مف خبلليا جمع األدٌلة ال تككف مشركعة ما

ـٌ فييا البحث عف األدٌلة كاستقصائيا يتكٌجب    أف تككف بإجراءات  أٌما عف مرحمة الٌتحقيؽ كالتي لـ يت
 قانكنية مكتكبة صادرة مف جية مختٌصة.

كفي مرحمة المحاكمة كالتي تككف فييا إقامة الدليؿ محاطة بأقصى الضمانات كبحضكر الخصكـ،    
ككؿ دليؿ سبؽ تحصيمو في مراحؿ الٌدعكل كاٌتصؼ بعدـ مشركعيتو ال يعتٌد بو ميما كانت قيمتو 

ٌلة التي تحٌصمت في مرحمة المحاكمة غير منقطعة الٌصمة بإجراءات كقكتو الثبكتية، كذلؾ ألف األد
                                                           

 .242فاضؿ زيداف محمد، المرجع السابؽ، ص 1
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تحصيميا سكاءن في مرحمة االستدالؿ أك التحقيؽ، فمتى تحٌصمت ىذه األدٌلة بإجراءات غير مشركعة 
 لحقيا البطبلف، كذلؾ تأسيسنا لمقاعدة العاٌمة "ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ".

.كمنو فالٌدليؿ الٌناتج عف إجراءا    جراءات غير مشركعة يككف باطبلن  ت باطمة أك كسائؿ كا 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أٌنو: "تسحب مف  160كلقد نٌص المشٌرع الجزائرم في المادة    
ممؼ الٌتحقيؽ أكراؽ اإلجراءات التي أبطمت كتكدع لدل قمـ كتاب المجمس القضائي، كيحظر الرجكع 

اٌل تعٌرضكا لجزاء تأديبي بالٌنسبة إلييا الستنباط عناصر أك اٌتي امات ضٌد الخصكـ في المرافعات كا 
لمقضاة كمحاكمة تأديبٌية لممحاميف المدافعيف أماـ مجمسيـ التأديبي". كمف ثٌمة فإف عمى القاضي أف 
يبني قناعتو عمى أدٌلة مرٌدىا كمرجعيا إجراءات صحيحة احترمت فييا الحٌرٌيات، كأًمنٍت فييا 

متى جاءت األدلة مخالفة لمٌنظاـ العاـ كاآلداب العاٌمة اعتبرت غير مشركعة لمساسيا الضمانات، ف
 1بالحٌرٌيات كالحرمات، كمف ثٌمة كانت كاجبة االستبعاد.

كالٌدليؿ الٌطبٌي الشرعي حتى يككف مقبكالن أماـ القضاء يجب أف تراعى فيو قكاعد الشرعية    
مقيد بضكابط تضمف عدـ خركج تقريره عف القانكف كاحتراـ كالمشركعية، فيك في إطار القياـ بعممو 

حقكؽ اإلنساف، كىنا كجب التطٌرؽ إلى مسألة تعد بالغة األىٌمية في عالـ الطب الشرعي، أال كىي 
تشريح الجثٌة، كىنا يثار الٌتساؤؿ حكؿ مدل شرعية تشريح جثة اإلنساف كالذم يقكـ بو الٌطٌب الشرعي 

 ؟لمعرفة سبب كفاة الضحية

التشريح ىك العمؿ الذم يقكـ بو الٌطبيب الشرعي لغرض التحقؽ  مدل شرعية التشريح الجنائي:-3
في دعكل جنائية، بتسخير مف الجيات القضائية، كالتشريح لمعرفة سبب الكفاة عند االشتباه في 
ا فيك عمـ  الجريمة كىك حصؿ في جرائـ القتؿ كاالنتحار كالٌتسٌمـ كالغرؽ كالحريؽ...إلخ. أٌما اصطبلحن

 2كأقدارىا كأعدادىا كأصنافيا كأكضاعا كمنافعيا. كأشكاليانساف بأعيانيا تعرؼ بو أعضاء اإل

كالتشريح ينقسـ إلى ثبلثة أنكاع، أكليا التشريح الجنائي كالذم يككف مف أجؿ الكشؼ عف السبب    
ح الميمة الٌطبيب الشرعي، كثانييا التشري يذهالذم أٌدل إلى الكفاة كمٌدتيا لمكصكؿ إلى الحقيقة، كيقكـ ب

التعميمي، كبو تتـ دراسة األعضاء كبياف كظيفتيا كيتكٌلى ىذا التشريح أساتذة كطمبة كمية الٌطٌب. أٌما 
التشريح المرضي كىك الذم يتـ بو الكشؼ عف األمراض كاألكبئة لمحٌد مف انتشارىا كاإلسراع في 

 معالجتيا.

                                                           
محمد محٌدة، السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي، مجمة االجتياد القضائي، العدد األٌكؿ، مخبر أثر االجتياد القضائي  1

 .82صعمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
مجمة حيدرة محمد، تشريح الجثث كاالنتفاع بأعضاء الميت في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الٌطٌبي الجزائرم،  2

 .58، ص2011جامعة حسيبة بف بكعمي الشمؼ 6العدد  األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، 
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طرؽ تشريح الجثة، حيث  1لسمـكىذا كلقد بيف الدكتكر جبلؿ الجابرم في كتابو الطب الشرعي كا   
ضع قطعة خشبية رباعية الشكؿ تحت عظـ لكح الكتؼ كالطبيب الذم يقكـ بالتشريح يقؼ ك ذكر بأف ت

عمى يميف الجثة، كيستعمؿ سكيف البتر كيشؽ الجمد، كما أٌف ىناؾ عدة طرؽ لشؽ الجمد كيختمؼ 
دم. كىنا ارتأينا أف نجيب في نياية التشريح بالنسبة لجثة مكلكد حديث العيد عف جثة اإلنساف العا

بحثنا ىذا في مكضكع التشريح الجنائي، عف مدل شرعية تشريح الجثة لميدؼ الجنائي في الشريعة 
اإلسبلمية كفي القانكف الجزائرم؟ كىؿ تكجد نصكص صريحة في القانكف الجزائرم تجيز تشريح 

 الجثث بيدؼ استقصاء الدليؿ الجنائي؟

أكؿ ما تجدر اإلشارة إليو أٌف الشريعة اإلسبلمية تقر  في الشريعة اإلسالمية:حكـ تشريح الجثث -أ
تحٌرـ المساس بجثة الميت، كتكجب  ةحقكؽ اإلنساف حيًّا أك ميِّتا. كمف ىنا فإف الشريعة اإلسبلمي

تكريميا كعدـ إىانتيا. كال أدؿ عمى ذلؾ مف إيجاب غسؿ الميت ك تكفينو كدفنو كالٌنيي عف نبش قبره 
ككؿ مف ينتيؾ حرمة الميت يمـز بضماف حؽ أسرتو في حرمتو، حيث قاؿ في ذلؾ الرسكؿ صٌمى اهلل 

سره كىك حٌي". كانطبلقنا مف ىذا اختمؼ الفقياء عميو كسٌمـ في حديث لو: "كسر عظـ المسمـ ميتا كك
 2بشأف تشريح الجثث بيف مجيز كمانع، كانقسمكا إلى فريقيف منيـ مف نٌص عمى جكازه كىـ األكثركف،

 كفريؽ ماؿ إلى كجكبو كمف ىؤالء اإلماـ الدجكم كالمخمكؼ.

فمف قاؿ بجكازه ىك صيانة لمحكـ عف الخطأ كصيانة لحؽ الميت اآليؿ إلى كرثتو كصيانة لحؽ    
المجتمع مف االعتداء، حيث قاؿ الٌشيخ أحمد حماني: "كقد أمر اإلسبلـ بااللتزاـ بالعدؿ، كدرء الحدكد 

فيك مقٌدـ عمى بالٌشبيات كنيى عف اعتماد الٌظٌف في الحكـ، فإذا حقؽ التشريح مثؿ ىذه المصمحة 
 مفسدة انتياؾ حرمة المٌيت كجائز اإلقداـ عميو".

كقاؿ الٌدكتكر محمد سعيد رمضاف البكطي: "إف الميت في ىذه الحالة تعٌمؽ بو حٌؽ عاـ، كىك    
ٌف القاضي متيٌقف أك يغمب عمى ظٌنو أٌف تشريح الجثة مف قبؿ الطبيب الشرعي مف  تحقيؽ العدالة، كا 

ٌنما تأخذ العدالة مجراىا كحقيا بإخضاع شأنو أف يكشؼ عف ال ، كا  جريمة، كيكصؿ إلى معرفة المجـر
 3الجٌثة لمٌتشريح".

إذف فما يمكف مبلحظتو أف كبل الفريقيف أجاز الٌتشريح الجنائي إذا ما تكٌقؼ عميو حفظ حياة المسمـ    
ذا ارتكب مجـر جريمة أك الكصكؿ إلى الحؽ في أمر الجناية كمثمكا لو بما إذا اٌتيـ برمء بجريمة  كا 

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالت 1  .283، ص2011كزيع، عماف جبلؿ الجابرم، الطب الشرعي كالٌسمـك
أنكر أبك بكر كريـ ىكاني الجاؼ، مدل شرعية تشريح جٌثة اإلنساف، دراسة قانكنية مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكٌتاب،  2

 .237، ص2010لبناف، 
ع المرج حيدرة محمد، تشريح الجثث كاالنتفاع بأعضاء الميت في الٌشريعة اإلسبلمية كالقانكف الٌطٌبي الجزائرم،  3

 .59صالسابؽ ،
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قتؿ ثـ أحرؽ الجٌثة مكىمنا أف المكت بسبب الحرؽ ال غير، مريدنا إخفاء جريمتو كالحرؽ ستارنا ليا، 
فينا كجكبية الٌتشريح الزمة لمعرفة الحقيقة كذلؾ ألٌف اهلل تعالى قد شٌدد كجكب حماية النفس حتى مف 

الحاالت فيو حفظ  ىذهفالقكؿ بكجكب الٌتشريح في اإلنساف نفسو، فكيؼ بمف تعٌدل بالقتؿ عمى غيره، 
لحياة الكثيريف كمنيـ القاتؿ، ألف المقدـ عمى القتؿ خفية لك عمـ بكجكب التشريح كبو يتكصؿ إليو لما 

 1قاـ بفعمو.

ما يبلحظ في ىذا الٌشأف ىك عدـ كجكد نٌص صريح في  المشرع الجزائرم مف الّتشريح: ؼمكق-ب
مف قانكف اإلجراءات  143عمى جكاز تشريح الجٌثة، غير أنو كفي نص المادة القانكف الجزائرم يدؿ 

ينٌص عمى أٌنو يحؽ لكؿ جية قضائية تتكٌلى الٌتحقيؽ أك تجمس لمحكـ عندما تفرض ليا  مالجزائر 
مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير تستعيف بو في مياميا، إٌما بطمب مف الٌنيابة العامة، أك 

، أك مف تمقاء نفسيا، كمنو فنستخمص مف نٌص الماٌدة أٌنو يمكف تكميؼ طبيب شرعي كفي  مف الخصـك
 إطار الخبرة بتشريح جٌثة شخص مشتبو فيو لمعرفة الكفاة.

ف لـ تنٌص    كلك أٌف الٌتشريح الجنائي فيو مساس بحرمة المٌيت فكثير مف الٌدكؿ أباحت التشريح، كا 
مف قانكف العقكبات عدـ جكاز  384عميو صراحة في قكانينيا، فمثبل القانكف العراقي نٌص في الماٌدة 

الضركرة، أما المشٌرع المساس بجٌثة المٌيت لتشريحيا، كلكٌنيا أباحت التشريح لمغرض العممي أك عند 
 مف قانكف العقكبات عمى جكاز التشريح كأباحو لغرض جنائي. 60المصرم فقد تضٌمف في الماٌدة 

مف  151كألٌف عممية التشريح فييا مساس بحرمة المكتى كالتي نٌص عمييا المشٌرع الجزائرم في الماٌدة 
كأماـ انعداـ نٌص  2لمكتى كالمقابر.قانكف العقكبات الجزائرم، حيث تطٌرؽ فييا إلى حماية حرمة ا

صريح يمنع تشريح الجثة كأماـ ىذا الفراغ التشريعي كجب عمى الطبيب الشرعي أف ال يمجأ إلى تشريح 
الجثة إال في حاالت الضركرة القصكل، إذا كاف التشريح ىك الكسيمة الكحيدة لمعرفة سبب الكفاة أك 

اعد كشكميات التشريح ممتزما بالحفاظ عمى الٌسٌر الميني، لمٌتعٌرؼ عمى الجاني، إضافة إلى احتراـ قك 
حتى ال يخرج التشريح عف إطاره المشركع كيتجاكز حدكده الٌشرعية، لذلؾ كضع لو العمماء مجمكعة 

 مف الٌضكابط:

 أف تككف ىناؾ ضركرة فعمية لمتشريح.-

 التأٌكد مف مكت الشخص المراد تشريحو.-

أك مكافقة أىمو بعد كفاتو. كيستثنى مف ىذا الشرط حالة التشريح مرافقة صاحب الشأف في حياتو، -
 الجنائي إذ ال يشترط فيو مكافقة األىؿ كىذا إظيارنا لمحؽ كتحقيقنا لمعدالة.

                                                           
 .240بكر كريـ ىكاني الجاؼ، المرجع الٌسابؽ، ص كأنكر أب 1
 .24، ص2005دردكس مكي، القانكف الجنائي الخاص، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات الجامعية، قسنطينة،  2
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 مراعاة آداب تكريـ الميت باحتراـ إنسانيتو كعدـ العبث بجثتو أك بأجزائيا.-

في حالة عدـ كجكد طبيبات جراحات يقمف إضافة إلى كجكد ضكابط أخرل تتعمؽ بتشريح جثة المرأة -
ر كالمس عمى ظبالعممية كنظرنا لضيؽ الكقت فبل بٌد مف مراعاة عدـ الخمكة بجثة المرأة كأف يقتصر النٌ 

 1مكضع الضركرة فقط )المراد دراستو(، كستر ما عداه أك ارتداء قٌفازيف أثناء القياـ بالعممية.

لـ تنٌص صراحة عمى كجكبية التشريح كعمى طرؽ كشكميات فحٌتى كلك كانت الٌنصكص التشريعية    
القياـ بو، إاٌل أٌف الطبيب الٌشرعي كجب عميو أثناء القياـ بعممو أف ال يخرج عف نطاؽ شرعية 

يره الٌطٌبٌي الٌشرعي مقبكالن أماـ الجيات القضائية عامبلن بنٌص الماٌدة ر كمسؤكلية اإلجراءات حٌتى يككف تق
 العقكبات الجزائرم: "ال جريمة كال عقكبة أك تدابير أمف بغير قانكف".األكلى مف قانكف 

كمف ىذا المنطمؽ يتبٌيف لنا مدل الٌصمة الكثيقة بيف شرعٌية كمشركعية الٌدليؿ الجنائي، فحٌتى يككف    
جراءات  عامقبكالن أماـ جية القضاء كجب أف يككف مشركن  ـٌ الكصكؿ كالٌتحصؿ عميو بطرؽ كا  كقد ت

 كنزيية تضمف لو أف يتمٌتع بقيمة ثبكتية أماـ جيات الحكـ. مشركعة

ذا ما استكفى الٌدليؿ شرعيتو كاطمأف القاضي بأٌنو مستمٌد مف إجراءات سميمة عندئذ يتكٌجب عميو     كا 
قبكلو، كقبؿ أف يخضعو لعممية تقديره، كجب عميو كذلؾ أف يتفحص الشركط الخاصة بيذا الدليؿ 

كف، كيتأٌكد مف مدل تكافرىا. فبل يجكز أف يسند حكمو عمى دليؿ يفقد شرطا أكجبو كالتي استمزميا القان
ـٌ فعبلن فبل يعتٌد بالقيمة التي منحيا القاضي لو.دالقانكف، فمثؿ ىذا الٌدليؿ ال يمكف تق ف ت  2يره، كا 

 مدليؿ أصال في أكراؽ الّدعكللثانيا: أف يككف 

كيستكمؿ الضابط الخاص بسبلمة الدليؿ بعد أف يتأٌكد القاضي مف ككنو مستمدًّا مف إجراءات    
مشركعة كتكافر الٌشركط التي استمزميا القانكف فيو، عندئذو يستكمؿ ىذا الضابط بكجكد الٌدليؿ الذم 

 سيقٌدره القاضي في أصؿ األكراؽ.

فتطبيقا لمبدأ قضاء القاضي بمحض اقتناعو، فإنو يفصؿ في الدعكل كيصدر حكمو بناء عمى ما    
استمٌده مف كقائع كأدلتيا، يستكم في ذلؾ أف يككف األطراؼ قدمكا ىذه األدلة أك أٌف القاضي استثارىـ 

ا لتقديميا أم أٌنو قاـ بدكره اإليجابي في البحث عف األدٌلة، فمو أف يأمر باٌتخا ذ اإلجراء الذم يراه الزمن
 3كضركريًّا لمفصؿ في الدعكل كالكصكؿ إلى الحقيقة.

                                                           
 .60حيدرة محمد، المرجع السابؽ، ص 1
 .247فاضؿ زيداف محمد، المرجع السابؽ، ص 2
 .175ـ العبادم، المرجع السابؽ، صمحمد عبد الكري 3
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كال يجكز لمقاضي أف يبني حكمو إاٌل عمى دليؿ لو صمة في ممؼ كأكراؽ الٌدعكل، فالٌدليؿ الذم ال    
ب يككف لو أصؿ في الٌدعكل ال يككف لو كجكد في نظر القانكف فيك منعدـ كذلؾ استنادنا لقاعدة كجك 

فيككف الحكـ باطبلن إذا اعتمد في قضائو  1تدكيف جميع إجراءات الدعكل الجنائٌية مف استدالؿ كتحقيؽ.
 عمى ماال أصؿ لو في األكراؽ.

كبذلؾ يٌتضح أف كجكد مصدر لمٌدليؿ باألكراؽ يعٌد أمرنا عظيـ األىمية لكي يستطيع الخصـك    
ا مع باقي  عٌيتو كمناقشتو كالٌرٌد عميو، كتحقيؽ الرقابة عمى مشرك  مكانية تقديره تقديرنا صحيحن منطقٌيتو كا 

األدلة في الٌدعكل، فاإلدانة ال تعتمد عمى دليؿ بعينو كلكٌنيا تستمٌد مف األثر الذم تحدثو مع جميع أك 
 باقي األدٌلة األخرل.

 ثالثا: انعقاد االختصاص لمقاضي في نظر الّدعكل

انكف لمقاضي لنظر دعاكل معينة حٌددىا القانكف، فيك يمٌثؿ االختصاص ىك الٌسمطة التي يقٌررىا الق
الٌصبلحية ألداء كظيفة قضائية عمى نحكو يعترؼ القانكف باألعماؿ التي تمارس ىذه الكظيفة كمصدر 

 2تحديد ىذا االختصاص ىك القانكف فقط.

ـٌ تنكيعو المحاكـ، كتخكيمو كٌؿ مح    كمة الٌنظر في كيفترض االختصاص تصنيؼ المشٌرع لمدعاكل ث
مجمكعة معٌينة مف الٌدعاكل، كالجزاء الذم يرتٌبو القانكف عند الخركج عف قكاعد االختصاص ىك عدـ 
اعتراؼ المشٌرع بالعمؿ الذم باشرتو السمطة غير المختٌصة أم يؤدم ىذا الخركج إلى بطبلنو 

 القانكني.

اني لمقاضي حتى يمكنو مف نظر كعميو يتكٌجب بدءنا أف ينعقد االختصاص النكعي كالشخصي كالمك
 الٌدعكل كبالتٌالي تقدير أدٌلتيا، فمثبلن ال يجكز لقاضي الجنح أف يقٌدر أدٌلة خاصة بجناية.

كما يجب أف ال تتكفر في القاضي أحد مكانع القضاء كالغاية مف تكافر ىذا الضابط في مجاؿ    
ممارسة القاضي الجنائي لسمطتو في تقدير األدلة ىك ضماف نظر الٌدعكل مف قبؿ قاضييا الطبيعي 

مف جية، كمف  المختص قانكننا بتقدير أدٌلتيا بحيث يككف أىبلن ليذا التقدير كفؽ نكع الٌدعكل كمرحمتيا
جية أخرل حتى يتاح لمقاضي الجنائي أداء رسالتو في الٌدعكل الجنائية كقاضو نزيو كمحايد بيف 
أطرافيا كأميف عمى أىـ حقكؽ األفراد كالمجتمع، يقدر األدلة تقديرنا مكضكعيًّا ال شخصيًّا بتطبيقو 

 لمقانكف عمى كقائعيا.
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 ليؿ الّطبي الّشرعيفرع الثاني: الضكابط القضائية لقبكؿ الدلا

ىناؾ مجمكعة مف الضكابط القضائية التي يجب عمى القاضي الجنائي النظر فييا قبؿ إصداره الحكـ، 
إلى حكـ مبني عمى اليقيف كالجـز لمتكصؿ  كىي تنطبؽ عمى الٌدليؿ الٌطبي الشرعي ككنو كباقي األدٌلة 

 ال عمى مجٌرد الٌشٌؾ.

 مةأكال: اإلحاطة بالدليؿ بصكرة متكام

ىذا الضابط يمكف استنباطو مف القاعدة القانكنية العاٌمة التي تحكـ سمطة القاضي في تقدير األدٌلة، 
كالتي تؤسس ىذه السمطة عمى مبدأ القناعة القضائية، كلتككيف ىذه القناعة بصكرة سممية مف خبلؿ 

مستمزمات ىذه اإلحاطة  كمف أكلى 1تقدير األدٌلة يتكٌجب اإلحاطة المتكاممة بالٌدليؿ محؿ تقديرىا.
يتكٌجب عمى القاضي أف يباشر تقدير الٌدليؿ بنفسو دكف أف يستند إلى قناعة غيره، مف خبلؿ طرحو 
في الجمسة كدراستو كتفٌحصو. بعد عممية الطرح كالمناقشة يتكٌصؿ إلى تككيف قناعتو بشأف تقدير 

اضي بنفسو تقدير األدٌلة أف تعرض عميو الحتمية الفعمية ليذا الٌدليؿ في اإلثبات. كتعني مباشرة الق
مباشرة بحيث يتاح لو أف يعايف الدليؿ معاينة حسية، فيتفٌحصو كيقدر قيمتو، فإذا استمع فيما بعد إلى 
مناقشات الخصكـ في شأنو أتيح لو أف يتفٌيميا كيستخمص منيا الٌنتيجة عمى أساس المعاينة الٌشخصٌية 

 لمدليؿ.

ك تجسيد لمبدأ القناعة الكجدانية فالقاضي الجنائي يبني اقتناعو عمى أساس فاألخذ بيذا الضابط ى   
يقيني قكامو الٌدليؿ الذم اطمع عميو بنفسو، فبل يبنيو عمى مجٌرد ممخص أك صكرة قد يعترييا التحريؼ 

 كالتشكيو كاالنحراؼ.

ا بشأف اإلحاطة المتكاممة بالٌدليؿ، أٌنو ال يجكز لمقاضي     أف يعطي مسبقا بقيمة كما يبلحظ أيضن
فيذا يتنافى مع األسس التي يتكٌجب أف يقكـ عمييا تككيف القناعة 2الٌدليؿ قبؿ أف يخضعو لعممية تقديره.

 القضائية.

كال تتحصؿ اإلحاطة بالدليؿ إاٌل بدراستو كفحصو مف كافة جكانبو كاإللماـ بفحكاه كمدلكلو كما يترتب    
 عميو مف نتائج، كىذا يستمـز مف القاضي الٌدٌقة في تمحيص الٌدليؿ مف خبلؿ عممية االستدالؿ العقمي.

ا دقيقنا كشامبل، كىذا     لذا فيجب عمى القاضي كعند تقديره لمٌدليؿ الطبي الشرعي، أف يتفٌحصو فحصن
يتأتى بكاسطة قدرات كمكنات القاضي في استخبلص الحقيقة مف خبلؿ إحاطتو باألدلة، فالدليؿ قد ال 

ا داالًّ بنفسو عميو، كلكف مف خبلؿ استقرائو لمجمكع األدٌلة أف ي ستنبط الحقيقة منيا كىذا يككف صريحن
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ال يككف إاٌل إذا كاف القاضي متمتعنا بتفكير منطقي كمتعٌمقنا عند تحميمو لقيمة الٌدليؿ، حيث يككف 
القاضي في مكاجية مع العقؿ كالمنطؽ لمعالجة الٌدليؿ مكاجية عممية مكضكعية دقيقة الستخبلص 

عطائو القيمة كالمكانة كالقكة الثبكتية   التي يستحقيا في عممية اإلثبات الجنائي.الحقيقة منو كا 

 ثانيا: طرح الّدليؿ بالجمسة لممناقشة

كيقصد باألدٌلة ىنا كاٌفة األدٌلة التي ليا  1ال يجكز لمقاضي أف يبني حكمو عمى دليؿ لـ يطرح بالجمسة.
مصدر في أكراؽ الٌدعكل المطركحة أماـ القاضي سكاء كانت محاضر جمع استدالالت أك التحقيؽ 
االبتدائي أك المحاكمة، فميس لو أف يستند إلى دليؿ ليس لو أصؿ ثابت في األكراؽ كلك لـ يحققو في 

 الجمسة كيستكم فيذلؾ أف يككف دليبلن عمى اإلدانة أك البراءة.

كالعٌمة مف طرح الٌدليؿ في الجمسة ىي أف يككف الخصكـ عمى بيِّنة مما يقدر ضدىـ مف أدٌلة كاف    
 نية مناقشتيا كالٌرٌد عمييا.تتاح ليـ إمكا

فميس لممحكمة أف تبني قناعتيا عمى دليؿ لـ يعرض عمى أطراؼ الٌدعكل، فاألدٌلة التي يجكز    
االستناد إلييا ىي كحدىا التي تككف قد طرحت أماـ الخصكـ لممناقشة في الجمسة حتى يتمٌكف كؿ ذم 

ى المحكمة أف تبني حكميا عمى دليؿ لـ يطرح مصمحة مف مناقشتيا كالٌرٌد عمييا، لذا فإٌنو يمتنع عم
 لممناقشة حتى كلك كاف لو مصدر ثابت في أكراؽ الٌدعكل كتقرير الخبرة مثبل.

كما أٌف استناد الحكـ عمى دليؿ لو أصؿ في أكراؽ الدعكل ينأل بالمحكمة عف الخطأ في    
بي الشرعي، كالشرط الذم نحف االستدالؿ. كمثاؿ استناد الحكـ إلى عبارة لـ تكرد في التقرير الط

 بصدد التطرؽ إليو يؤٌدم تخمفو إلى بطبلف الحكـ.

مبدأن أساسيا في اإلجراءات الجنائية، أال كىك مبدأ الشفيية في  2كيجٌسد ضابط طرح الٌدليؿ بالجمسة   
جكاز بناء إجراءات المحاكمة. كالذم تقتضيو العدالة الجنائية، كما يؤٌكد ىذا المبدأ حياد القاضي كعدـ 

حكمو عمى معمكماتو الشخصية، فمبدأ الشفيية يحقؽ رقابة فعالة عمى جٌدٌية األدٌلة التي تحصمت 
خبلؿ مراحؿ الٌدعكل الجنائية السابقة لممحاكمة. فيي تعرض في ىذه المرحمة مما يحقؽ رقابة جديدة 

ط بيف القاضي كالٌدليؿ، عمى التقدير الذم كانت سمطة التحقيؽ قد انتيت عنده، فبل يككف ىناؾ كسي
فيك يعاينو بنفسو ليزف قيمتو، فأساس المحاكمة الجنائية ىك التحقيؽ الذم تقكـ بو المحكمة بنفسيا، 
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كالذم تديره كتكٌجيو الكجية التي تراىا مكصمة إلى الحقيقة فبل تبني المحكمة اقتناعيا إاٌل عمى األدٌلة 
 1ـ فرصة مناقشتيا.التي طرحت أماميا في الجمسة حتى تتاح لمخصك 

ا كجازمنا  ثالثا: أف يككف الدليؿ منتجن

ا، كمعنى ذلؾ أف يككف  كييقصد بو أف يككف الٌدليؿ الذم يطمئٌف إليو القاضي كيركف إليو ضميره منتجن
مف شأف ىذا الٌدليؿ استخبلص الصكرة الٌصحيحة لكاقعة الدعكل دكف الكقائع األخرل المتصكرة، 

األدٌلة بعد الٌتحٌقؽ مف عناصرىا الماٌدٌية كاستبعاد العناصر السطحية كغير  عمى القاضي انتفاء بفيج
 المفيدة.

كما يجب أف يككف الٌدليؿ مبنيا عمى الجـز كاليقيف كىذا حماية لمبرمء، كما أنو تجسيد لمبدأ األصؿ 
 في اإلنساف البراءة كىي القاعدة الحكيمة التي أقٌرتيا معظـ الٌتشريعات كالٌدساتير.

كيرجع التزاـ القاضي ببناء حكمو باإلدانة عمى القطع كاليقيف ال الظف كالتخميف إلى كجكب رقابة    
المحكمة العميا عمى ما قٌدمو مف استنتاجات، فيجب أف يؤسس حكمو عمى الجـز حتى يككف عنكاننا 

 لمحقيقة.

يا مف خبلؿ األدٌلة كعمى أساس مف ذلؾ، فإف اقتناع القاضي بالحقيقة التي يسعى ىك إلى كشف   
يستكجب منو بناء أحكامو عمى اليقيف، فإذا ثار في نفسو الٌشٌؾ في ثبكت الٌتيمة كاف عميو أف يفسره 

كلمكصكؿ إلى القناعة التي تعبر  2لمصمحة المتيـ كذلؾ استنادنا لقاعدة األصؿ في اإلنساف البراءة،
 ى الظف كاالحتماؿ.عف الحقيقة عميو أف يبني حكمو عمى الجـز كاليقيف ال عم

 المطمب الثاني: حجية الخبرة الطبية الشرعية خالؿ مرحمتي المتابعة كالّتحقيؽ

مسائؿ فنية  يستعاف بالخبرة في مجاؿ اإلثبات الجنائي، إذا ظيرت أثناء إجراءات الٌدعكل كسيرىا    
يبيف رأيو فييا، ألٌنيا تقتضي تستمـز رأيا عمميا أك فٌنيًّا لبياف حقيقتيا، كلـ يكف في مقدكر القاضي أف 
.  اإللماـ كاإلحاطة بمجاؿ عممي أك فٌني في نطاؽ عمكـ معٌينة كالٌطٌب مثبلن

كما ازدادت أىٌمٌيتيا في الكقت  3فالخبرة ليا أىٌمٌية بالغة سيَّما كأٌف الجريمة تكاجو عصرنا عمميًّا.   
جكء إليو أمرنا حتميًّا، خاٌصة في مجاؿ المسائؿ الٌراىف نظرنا لمتٌقٌدـ اليائؿ في شٌتى العمكـ، فأصبح الم

المتعٌمقة بالجريمة ككشفيا كنسبتيا إلى المٌتيـ كعمى األخٌص في المجاؿ العممي ككذلؾ نظرا لدقة 
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النتائج التي تقٌدميا لمقضاء لتسييؿ ميامو كىي بذلؾ تمٌثؿ عكننا ثميننا لمقاضي كسائر السمطات 
 1سالتيا.المختٌصة بالٌدعكل في أداءىا ر 

كليذا تدعك الضركرة إلى تمكيف القاضي مف ممارسة دكره في اإلثبات الجنائي بصكرة فٌعالة، في أف 
 يتحٌرل الٌدليؿ كفقا لقكاعد شرعية كمف مصادر مشركعة بما يكفؿ الضمانات القانكنية لممٌتيـ.

لذلؾ فبل يمكف االستغناء عف الخبرة كدليؿ فني مساعد لجيات الحكـ لمكصكؿ إلى الحقائؽ حكؿ كقكع 
 ىذهالجريمة. كلكف كقبؿ كصكليا أماـ جيات الحكـ فيي تمر قببلن عمى جيتي المتابعة كالٌتحقيؽ، 

األدٌلة التي تمٌكنت  الجيات التي ليا الٌدكر الفعاؿ في تكييؼ الجرائـ كالتعٌرؼ عمى ىكٌية الجاني بفضؿ
لى غاية كصكؿ الممؼ الجزا عمى طاكلة الحكـ. كمف  ئيمف جمعيا منذ تحريؾ الٌدعكل العمكمية كا 

ف كاف القاضي الجنائي لو كامؿ الحٌرٌية في تقديره  ىذه األدٌلة رأم الٌطبيب الٌشرعي حكؿ جريمة ما، كا 
الخبرة الطبية الشرعية  ما قيمةعة الكجدانية ك الجيات مبدأ القنا ىذهلؤلدٌلة الجنائية، فيؿ ينطبؽ عمى 

في تككيف قناعة كؿ مف جيتي المتابعة كالٌتحقيؽ؟ كىؿ ليا دكر في تكجيو مسار الٌدعكل العمكمية أـ 
 ال؟

األسئمة كبالرجكع إلى نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  ىذهسنحاكؿ اإلجابة عمى    
محاكليف أف نتطٌرؽ في الفرع األكؿ إلى حجية الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية عمى مستكل مرحمة المتابعة، 

 كفي الفرع الثاني حجية الخبرة الشرعية عمى مستكل مرحمة التحقيؽ.

 عمى مستكل مرحمة المتابعةالفرع األكؿ: حجية الخبرة الطبية الشرعية 

إٌف االستعانة بأىؿ الخبرة في مرحمة المتابعة التي ينحصر دكرىا في البحث كالٌتحٌرم عف الجرائـ    
مف قانكف اإلجراءات  49إلسنادىا إلى فاعميا، كلقد أقٌر المشٌرع الجزائرم ذلؾ في نٌص الماٌدة 

مكف تأخيرىا، فمضابط الٌشرطة يراء معاينات ال الجزائية، حيث جاء في فحكاىا: "إذا اقتضى األمر إج
القضائية أف يستعيف بأشخاص مؤٌىميف لذلؾ"، كأضافت في فقرتيا الثاني: "كعمى ىؤالء األشخاص 
الذيف يستدعييـ ليذا اإلجراء أف يحمفكا اليميف كتابة عمى إبداء رأييـ بما يمميو عمييـ الٌشرؼ 

 كالٌضمير".

ىميف قد يككف الطبيب الشرعي، فضابط الشرطة القضائية إذا اعترتو كمف ىؤالء األشخاص المؤ    
مسألة فنية، لو االستعانة بالٌطبيب الٌشرعي لمعرفة سبب الكفاة أك تحديد زمف الكفاة ... إلخ. كقد 
تطٌرقنا في الباب األكؿ مف ىذا البحث إلى أٌف سمطة ضابط الٌشرطة القضائية في االستعانة بالخبراء 
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مف القانكف الٌسالؼ  62بأحكاؿ الٌضركرة كاالستعجاؿ، إضافة إلى ما نٌصت عميو الماٌدة  ىي محٌددة
الٌذكر حيث جاء في مضمكنيا: "إذا عثر عمى جٌثة شخص ككاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبيا فيو 
سكاء كانت الكفاة نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ، فعمى ضابط الشرطة القضائية الذم ابمغ الحادث أف 

طر ككيؿ الجميكرية عمى الفكر، كينتقؿ بغير تمٌيؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ المعاينات يخ
ا قادريف  األٌكلية، كما ينتقؿ ككيؿ الجميكرية إلى المكاف إذا رأل لذلؾ ضركرة كيصطحب معو أشخاصن

 لقضائية.عمى تقدير ظركؼ الكفاة، كما يمكنو أف يندب إلجراء ذلؾ مف يرل ندبو مف ضباط الشرطة ا

كيحمؼ األشخاص الذم يرافقكف ككيؿ الجميكرية اليميف كتابة عمى أف يبدكا رأييـ كما يمميو عمييـ 
 الٌشرؼ كالٌضمير".

يتبٌيف لنا مف الٌناحية االصطبلحية استعماؿ مصطمح  62ك 49كعند مقارنتنا لنٌصي الماٌدتيف 
. كمف ىنا يمكف 49جاءت يو المادة ، بدؿ "أشخاص مؤىمكف" كالذم 62"أشخاص قادركف" في المادة 

استخبلص أف ككيؿ الجميكرية لو أف يصطحب معو أم شخص قادر عمى تحديد سبب الكفاة حتى 
كلك لـ يكف ذك عمـ كاختصاص، كىذا عمى عكس ضابط الٌشرطة الذم ألزمو أف يككف ذا خبرة 

اليميف كتابة كالمنصكص كاختصاص إلجراء المعاينات البلزمة إضافة إلى ضركرة تحميفيـ كأدائيـ 
 عميو في كمتا الماٌدتيف.

إذف كخبلصة استقرائنا لياتو النصكص القانكنية يتبيف لنا أف كبلًّ مف ضابط الٌشرطة القضائية    
ممثبل في االستدالؿ كككيؿ الجميكرية ممثبل في سمطة النيابة كالمتابعة، ليـ أف يستعينكا بأىؿ الخبرة 

ا ما اعترتيـ مسائؿ فٌنٌية ال يستطيعكف البت فييا دكف الٌرجكع إلى أىؿ لتجديد سبب الكفاة أك إذ
االختصاص كلكف نتساءؿ ىنا عف قيمة ىذا التٌقرير الٌطٌبي سكاء المحرر عمى مستكل مرحمة 
االستدالؿ أك المتابعة ما مدل حجيتو كقيمتو القانكنية في اإلثبات، كىذا ما سنبينو في أكال: حجية 

الشرعي أثناء مرحمة االستدالؿ، كثانيا: حجية التقرير الٌطٌبي الشرعي أثناء مرحمة  التقرير الطبي
 المتابعة.

 الشرعي خالؿ مرحمة االستدالؿب أكال: حجية التقرير الطبي

يا عمبلن بكضكح مف أيدم القائميف بيا عمى قالعدالة ال يكفي تحقيقيا فحسب، بؿ يجب أف يرل تحقي
كالسمطة المختٌصة باالستدالؿ ىي أعضاء الٌضبط  1مف مراحميا. إدارة الدعكل في كؿ مرحمة

السمطة التي ال يبدأ عمميا كميٌمتيا إاٌل إذا ارتكبت جريمة، فتجمع المعمكمات في  ىذه القضائي،
مف قانكف اإلجراءات الجزائرم: "يقكـ بميمة الضبط القضائي رجاؿ  12شأنيا، كىذا ما أٌكدتو المادة 

 القضاء كالضباط كالمكظفكف المبينكف في ىذا الفعؿ.
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لقضائي كيشرؼ النائب العاـ عمى الٌضبط القضائي بدائرة كيتكٌلى ككي الجميكرية إدارة الضبط ا   
اختصاص كؿ مجمس قضائي كذلؾ تحت رقابة غرفة االٌتياـ بذلؾ المجمس"، كتضيؼ في فقرتيا 
الثالثة: "كيناط بالضبط القضائي ميمة البحث كالٌتحٌرم عف الجرائـ المقٌررة في قانكف العقكبات كجمع 

 يا ما داـ لـ يبدأ فييا بتحقيؽ قضائي".األدٌلة عنيا كالبحث عف مرتكبي

إذف فضٌباط الٌشرطة القضائية ميٌمتيـ ىي البحث كالٌتحٌرم عف الجرائـ كاستقصائيا كجمع أدٌلتيا 
حالتيـ عمى المحاكـ المكككؿ إلييا معاقبتيـ.  كالقبض عمى فاعمييا كا 

رفو األنظمة التشريعية، البحث التمييدم أك االستدالؿ نظاـ شبو قضائي تع ماىية االستدالؿ:-1
كتكمف أىٌميتو في البحث كالتحٌرم عف الجرائـ كعف مرتكبييا كجمع المعمكمات عنيا كتحضير المادة 
البلزمة لتحريؾ الدعكل العمكمية كبعبارة أخرل تييئة القضية كتقديميا لمٌنيابة العاٌمة باعتبارىا جية 

دل إمكاف عرضيا عمى جيات الٌتحقيؽ اك الحكـ لتقدير م 1اإلشراؼ كاإلدارة عمى الٌضبط القضائي،
 بحسب األحكاؿ.

تيدؼ االستدالالت إلى كشؼ الحقيقة بشأف الجريمة كفاعميا كذلؾ بجمع  أىمية جمع االستدالالت:-2
العناصر كاألدٌلة البلزمة لتحريؾ الٌدعكل العمكمية بشأنيا، سكاء أماـ قضاء التحقيؽ أك قضاء الحكـ، 

الت بكاسطة رجاؿ الٌضبط القضائي، فيـ المكٌمفكف بالبحث كالتحرم عف الجريمة كيتـ جمع االستدال
 2كمرتكبييا كاألدلة المثبتة لذلؾ كتقديميا لمنيابة العامة لتتخذ ما تراه مناسبنا.

فجمع االستدالالت مرحمة مف مراحؿ التيمة تسبؽ التحقيؽ االبتدائي كتتكقؼ بمجٌرد افتتاحو، كما أنو 
 مرحمة قد تتكٌفر عناصر الجريمة، مٌما يحٌقؽ السرعة في الفصؿ في الٌدعكل العمكمية.خبلؿ ىذه ال

ىذا كلـ يحدد القانكف إجراءات جمع االستدالالت فيي مترككة لتقدير رجاؿ الضبط القضائي،    
 حسب ظركؼ كؿ جريمة، بشرط أف ال تمس حرية األشخاص كحرمة مساكنيـ.

المرحمة كاألشخاص  ىذهفبعد أف تطرقنا كبشكؿ مختصر إلى تعريؼ مرحمة االستدالؿ كأىمية    
يدكر حكؿ: ما  المرحمة، نرجع إلى تساؤلنا األساسي كالٌرئيسي كالذم ىذهالقائميف كالمشرفيف عمى 

 المرحمة؟ ىذهخبلؿ حجية التقرير 
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إٌف السمطة المختٌصة  مرحمة االستدالؿ: دكر القناعة الكجدانية في قبكؿ األدّلة المتحصمة في-3
بأعماؿ االستدالؿ ىي أعضاء الضبط العدلي، كيطمؽ عمييـ كذلؾ أعضاء الضبط القضائي، كذلؾ 
في بعض التشريعات، ككاضح مف نصكص القانكف أٌف السمطة المختٌصة باالستدالؿ ال تبدأ ميٌمتيا إاٌل 

فكظيفة الضابطة العدلية تتمثؿ في نشاط الحؽ عف  إذا ارتكبت جريمة، فتجمع المعمكمات في شأنيا،
 1الجريمة.

كما أف النطاؽ الذم يمعبو مبدأ القناعة الكجداني ال يقتصر عمى مسألة دكف أخرل، لذا فإف القاضي 
بقناعتو المبنية عمى الجـز كاليقيف بكحي مف العقؿ كالمنطؽ، في مسائؿ المخالفات كالجنح كالجنايات. 

مقٌيد كمعني لنظاـ القناعة الكجدانية سكاء عمى مستكل االستدالؿ أك التحقيؽ أك كما أف كؿ نظاـ 
 الحكـ، يعد كأف لـ يكف لما فيو إىدار لممصالح كالحريات الفردية.

لذلؾ فعندما تقع الجريمة ينشأ لممجتمع حؽ بمعاقبة مرتكبييا، عف طريؽ الدعكل كلكف كقبؿ أف    
قضاء الجزائي يده عمييا فإف ىناؾ إجراءات تمييدية تٌتخذ تمييدنا الدعكل كقبؿ أف يضع ال ىذه تحرؾ

إلجراء المحاكمة كذلؾ بكاسطة جية الٌضبطية العدلية، التي تقكـ بضبط الجريمة كجمع األدٌلة التي 
تثبت كقكعيا كنسبتيا إلى مرتكبيا حتى يتسنى لجيات التحقيؽ بناء عمييا اٌتخاذ القرار المناسب سكاء 

 دعكل أـ ال؟بتحريؾ ال

كمف ىنا يمكف استنباط الفرؽ بيف أعماؿ االستدالؿ كبيف التحقيؽ، فأعماؿ االستدالؿ تعد مرحمة    
تحريؾ الدعكل العمكمية. كما  كأساسسابقة عمى تحريؾ الدعكل عمى عكس التحقيؽ الذم يعد عمكد 

مقاضي أف يستند في حكمو عمى بمعناىا القانكني فبل يجكز ل أدلةماؿ االستدالؿ ال تتكٌلد عنيا عأٌف أ
مجٌرد محضر االستدالؿ، كالعمة في ذلؾ أف أعماؿ االستدالؿ ال تحاط بضمانات قد ال تتقيد بيا 
الضابطة العدلية عند تقٌصي الجريمة كذلؾ ألف أعماؿ االستدالؿ تبقى مجٌرد جمع معمكمات يعتمد 

لكشؼ عف الجريمة كتعقب مرتكبيا. فييا عضك الضابطة عمى غيره كعمى تعاكنيـ جميعنا مف أجؿ ا
 ذهكفي تقديرنا فالتحقيؽ االستداللي ال يعني مف حيث المبدأ جمع الدليؿ، غير أنو قد تنتج عند نياية ى

 المرحمة أدٌلة تبرر القياـ بعممية رفع كتحريؾ الٌدعكل بناء عمييا.

دعكل عمى المتيـ مجرد الظف كلك أٌف دليؿ اإلدانة يختمؼ عف دليؿ االٌتياـ، فإف كاف يكفي لرفع ال
كاالحتماؿ، بأٌنو ارتكب الجريمة، فإٌف إدانتو يجب أف تبنى عمى الجـز كاليقيف. لذلؾ فيبقى ما تقكـ بو 
جيات االستدالؿ مف أعماؿ مجٌرد محاضر جمع استدالالت ال تكفي أف يؤسس عمييا القاضي 

 ات عمى مستكل جية التحقيؽ.الجنائي حجمو باإلدانة ال بٌد أف تتبعو سمسمة مف التحقيق
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المرحمة مف األدٌلة التعزيزية التي تساند األدلة القانكف  ىذهلذا فيعٌد التقرير الٌطٌبٌي الشرعي في    
المرحمة  ىذهاألخرل في الدعكل الجنائية، فجميع األعماؿ التي تقكـ بيا الضبطية القضائية خبلؿ 

يجب حصرىا في نطاؽ االستدالؿ التي يجب أف تككف مقترنة بأدٌلة قانكنية أخرل حتى ترقى إلى 
 السمطة اإلقناعية لمقاضي الجنائي.

كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية عمى أنو "لممحكمة أف تعكؿ في تككيف عقيدتيا عمى ما    
 1اقتو مف أدٌلة، طالما كانت مطركحة عمى بساط البحث".جاء بتحٌريات الشرطة، باعتبارىا معززة لما س

فتحٌريات الشرطة مف حيث طبيعتيا كقكتيا في اإلثبات يؤخذ بيا عمى سبيؿ االستدالؿ كليست    
 بدليؿ.

المحاضر في مرحمة االستدالؿ تككف أدٌلتيا مجرد استدالالت ال ترقى إلى مرتبة  ىذهفمادامت    
حالة األعماؿ التي يقكـ بيا ضابط الشرطة القضائية في حالة االلتجاء إلى الدليؿ، فما ىك الشأف في 

أشخاص بخصكص ارتكاب جنحة السياقة في حالة سكر قصد تحديد نسبة الكحكؿ في الدـ؟ كما مدل 
 قطعية قكة النتائج المتكصؿ إلييا؟

السياقة في حالة سكر إٌف جريمة  القكة الثبكتية لممحاضر المثبتة لجريمة السياقة في حالة سكر:-4
تعتبر مف الجرائـ الماٌدٌية التي تقع بمجرد ارتكاب الفعؿ المادم المككف ليا كالمتمٌثؿ في السمكؾ 
اإليجابي كىك فعؿ السياقة كأٌف تنصب السياقة عمى مركبة كأف يككف السائؽ كقت السياقة في حالة 

 جرائـ تقـك مسؤكلية الفاعؿ تمقائيا.سكر، دكف اشتراط تكافر القصد الجنائي ألٌف في مثؿ ىذه ال

الجريمة فقد تدٌخؿ المشٌرع ككضع إجراءات إلثباتيا، حيث ال تطبؽ عمييا قكاعد  ىذهكأماـ خطكرة    
 اإلثبات العاٌمة.

ففي حالة ارتكاب السائؽ لحادث مركر نتيجة السياقة في حالة سكر فإنو يجب إثبات نسبة الكحكؿ    
كما ينطبؽ األمر عمى مف يقكد مركبة أك يرافؽ  2مؿ(. 1000ي األلؼ )غ ف 0.2لديو كتساكم أك 

سائقنا متدٌربا في إطار التمييف بمقابؿ أك بدكنو كىك في حالة سكر، كيأخذ أحكامو مف يقكدىا كىك 
 تحت تأثير مكاد أك أعشاب تدخؿ ضمف أصناؼ المخٌدرات.
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جب أف يمتنع كؿ سائؽ عف السياقة "ي 141-01مف قانكف المركر رقـ  18حيث نٌصت الماٌدة    
عندما يتعاطى مسكرا أك يككف تحت تأثير أية ماٌدة أخرل مف شأنيا أف تؤثر في ردكد أفعالو كقدراتو 

 في السياقة".

منو إلى ضركرة قياـ ضابط الشرطة القضائية بعممية الكشؼ عف حالة  19ىذا كقد تطٌرقت المادة    
كر جسماني، يجرم ضباط أك أعكاف الشرطة القضائية عمى السكر: "في حالة كقكع أم حادث مر 

السائؽ أك المرافؽ لمٌسائؽ المتدٌرب المتسٌبب في كقكع حادث المركر عممية الكشؼ عف تناكؿ الكحكؿ 
 عف طريؽ جياز زفر اليكاء".

كما تضيؼ الماٌدة في فقرتيا األخيرة "كعندما تبيف عمميات الكشؼ عف احتماؿ تناكؿ مشركب    
كؿ أك في حالة اعتراض السائؽ أك المرافؽ لمسائؽ المتدٌرب عمى نتائج ىذه العمميات، أك رفضو كح

مف  20االستشفائي كالبيكلكجي لمكصكؿ إلى إثبات ذلؾ". كتضيؼ المادة  عمميات الفحص الٌطٌبي ك
ف نفس القانكف "في حالة كقكع حادث مركر أٌدل إلى القتؿ الخطأ، يجب أف يخضع ضباط أك أعكا

استشفائية كبيكلكجية إلثبات ما إذا كاف يقكد سيارتو  الشرطة القضائية السائؽ إلى فحكص طٌبٌية ك
 تحت تأثير مكاد أك أعشاب مصنفة ضمف المخٌدرات".

فمف خبلؿ استقرائنا لياتو النصكص، أنو تناط ميمة الكشؼ عف حالة السكر إلى ضٌباط الشرطة    
ف دـ السائؽ إلثبات حالة الٌسكر كالتأٌكد مف كجكد نسبة الكحكؿ في القضائية، حيث يقكـ بأخذ عينة م

 الٌدـ. كيقكـ ضابط الٌشرطة القضائية بتحرير محضر يثبت ذلؾ.

كبعد إجراء التحميؿ كالتٌأٌكد مف كجكد نسبة الكحكؿ تقكـ الجريمة بتكافر جميع أركانيا حيث يعد ىذا 
ذا كتجدر اإلشارة إلى أٌف عممية الفحص الٌطبي المحضر الدليؿ القاطع عمى ارتكاب الجريمة. ى
ت نتيجة عممية زفر اليكاء نتيجة إيجابية أك في طالبيكلكجي االستشفائي تككف في حالة إذا ما أع

رفض السائؽ الخضكع لعممية زفر اليكاء كامتناعو أك في حالة كقكع جريمة قتؿ خطأ حسب ما نٌصت 
 السالؼ الٌذكر. 14-01المركر مف قانكف  20ك 19عميو الماٌدتيف 

المحاضر رغـ قطعيتيا كرغـ مساىمتيا في إثبات أركاف جريمة  ىذهكىنا نتساءؿ عف مدل حجية    
 السياقة في حالة سكر؟

إنو كعمى الرغـ مف قطعية النتائج المتكصؿ إليو مف مخابر الشرطة العممية بخصكص جريمة    
ثبات ىذه الجريم ة بطرؽ تقنية عممية، غير ال تتمتع بالحجية في اإلثبات كىذا السياقة في حالة سكر كا 
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التي تؤٌكد فيو عمى أٌف  21/5/19951ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرار ليا صادر بتاريخ 
التحميؿ الذم تقكـ بو مخابر الشرطة لتقرير نسبة الكحكؿ في الٌدـ ال يعتٌد بو إلثبات الجريمة ككنيا ال 

 عمكمية.تجرل في مصٌحات 

كعمى الرغـ مف ذلؾ نجد أف المحكمة العميا في كؿ قراراتيا الٌصادرة بشأف جريمة السياقة في حالة    
السكر تؤٌكد عمى ضركرة ككجكب إجراء الخبرة فييا إلثبات ذلؾ حيث جاء في قرار صادر ليا بتاريخ 

 2.حالة سكر يبأف الخبرة ضركرية إلثبات جريمة قيادة مركبة ف 19/02/1981

كفي آخر الذم جاء فيو "أٌف الخبرة ضركرية إلثبات جنحة السياقة في حالة سكر، كلك كاف الجاني    
 3معترفنا بيا".

"4بكاسطة التحميؿ الدمكم  إال إثباتياالسياقة في حالة سكر ال يمكف  إفكفي قرار اخر ليا "  

أٌما عف أحكاؿ االستعجاؿ كالتي تطٌرقنا إلييا في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب كتساءلنا عف القيمة    
كالحٌجٌية القانكنية لياتو األعماؿ التي يقكـ بيا ضابط الٌشرطة القضائية في أحكاؿ التمبس )حاالت 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 49استثنائية(، كىذا ما نصت عميو الماٌدة 

فيي يتبقى مجٌرد استدالالت كمعاينات ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ الجنائي ككف أف مرحمة التحقيؽ    
جراءات التحقيؽ دكف سكاىا كىذا في  أسندىا المشٌرع إلى جيات مخكلة ليا قانكننا القياـ بعمميات كا 

جاكزىا سبيؿ إظيار الحقيقة بطرؽ تراعى فييا حريات األشخاص، كتحت ضمانات غير جائز ت
اٌل كقعت جميع إجراءات التحقيؽ كما ترتب عنيا مف أدٌلة باطمة.  إطبلقا، كا 

 الشرعي أثناء مرحمة المتابعة بثانيا: حجية تقرير الّطبي

تختص النيابة العاٌمة بإقامة الدعكل العمكمية عف طريؽ تحريكيا بالمبادرة باٌتخاذ أكؿ إجراء فييا    
 6كما تتكلى ميمة اإلدارة كاإلشراؼ عمى جياز الضبطية القضائية. 5بتقديـ طمب بفتح تحقيؽ.

فبعد كصكؿ محاضر الضبطية القضائية يقع عمى عاتؽ النيابة العامة سمطة التصٌرؼ في ممؼ    
الدعكل بناء عمى ما تكصمت إلييا جيات الضبط القضائي مف استدالالت كذلؾ ألف المشٌرع منح 
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كمف  1يرية في ذلؾ، ألنيا تمثؿ عصب الدعكل العمكمية كعمكدىا الفقرم.لمنيابة العامة لمسمطة التقد
خبلؿ تفٌحصنا لمكاد قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ىناؾ حالة كاحدة يمكف مف خبلليا لككيؿ 
ا قادريف عمى تقدير ظركؼ  الجميكرية كمف خبلؿ قيامو بالمعاينات األكلية أف يصطحب معو أشخاصن

ذا ف ي حالة العثكر عمى جثٌة شخص ككاف سبب الكفاة مجيكالن أك مشتبيا فيو، سكاء كانت الكفاة، كا 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية حيث  62الكفاة نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ كىذا ما أشارت إليو الماٌدة 

نصت عمى ما يمي: "إذا عثر عمى جٌثة شخص ككاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبيا فيو سكاء كانت 
اة نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ، فعمى ضابط الشرطة القضائية الذم ابمغ الحادث أف يخطر ككيؿ الكف

الجميكرية عمى الفكر، كينتقؿ بغير تمٌيؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ المعاينات األٌكلية، كما ينتقؿ 
ا قادريف عمى تق دير ظركؼ ككيؿ الجميكرية إلى المكاف إذا رأل لذلؾ ضركرة كيصطحب معو أشخاصن

 الكفاة، كما يمكنو أف يندب إلجراء ذلؾ مف يرل ندبو مف ضباط الشرطة القضائية.

كيحمؼ األشخاص الذم يرافقكف ككيؿ الجميكرية اليميف كتابة عمى أف يبدكا رأييـ كما يمميو عمييـ 
 الٌشرؼ كالٌضمير.

 لكفاة".كيجكز أيضا لككيؿ الجميكرية أف يطمب إجراء التحقيؽ لمبحث عف سبب ا   

مف خبلؿ تمعننا في نص المادة مف الناحية االصطبلحية ىك استعماؿ عبارة "أشخاص قادريف" كىك 
 2مف نفس القانكف. 49ما يفٌرؽ بينيا كبيف مصطمح "أشخاص مؤىميف" في نٌص الماٌدة 

 فاألشخاص المؤىمكف ىك ذكك االختصاص كأىؿ العمـ القادريف عمى تحديد سبب الكفاة ألٌنو مف   
غير المعقكؿ تحديد سبب الكفاة مف طرؼ شخص ال يتمٌتع بالٌدرجة العممية كالخبرة التقنية، كىذه 
الصفات ال تتكافر إاٌل عند الٌطبيب الٌشرعي، فيك القادر عمى تحديد سبب الكفاة عف طريؽ األعماؿ 

ب الفعؿ المؤٌدم إلى الٌطٌبٌية التي يقكـ بيا كمنيا التشريح لمعرفة أسباب الكفاة ككقت ككسيمة ارتكا
 الكفاة، ليصؿ في األخير إلعداد تقريرو طٌبيٍّ فيو سبب الكفاة.

ير الٌطبيب الٌشرعي ىنا يمعب الٌدكؿ الفٌعاؿ في تكجيو مسار كطريؽ ر كعمى ىذا األساس فإٌف تق   
ٌما بتحريؾ الٌدعكل  الٌدعكل العمكمية سكاء بالحفظ، كأف ال كجو إلقامة الٌدعكل ككضع حٌد لممتابعة كا 

 لتكافر أسباب الجريمة كلقياميا.

لذا فسمطة النيابة العاٌمة بناء عمى التقرير الطبي الشرعي تساىـ في تحريؾ الٌدعكل لثبكت الفعؿ    
اإلجرامي، كىذا إذا ما تكصؿ تقرير الطبيب الشرعي إلى أف الكفاة مفتعمة أك كاف بفعؿ فاعؿ، إٌما إذا 
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عيا قياـ الفعؿ اإلجرامي فتتقيد ىنا النيابة بحفظ الٌدعكل كاف ال كجو كانت الكفاة طبيعية كينتفي م
 لممتابعة نظرا النعداـ الفعؿ اإلجرامي.

الدالئؿ كاالستدالالت ال تصمح ألف تككف أساسنا القتناع القاضي كبناء  ىذهإذف فخبلصة القكؿ أف    
في الدعكل الجزائية فإف ىذه الدالئؿ  حكـ اإلدانة عمييا كحدىا مستقمة، كأف يككف معيا دليؿ أك أكثر

تصمح ألف تككف أساسنا لبلتياـ في المراحؿ السابقة عمى مرحمة المحاكمة. ذلؾ ألٌنو إذا كانت الدالئؿ 
ال ترقى عمى مرتبة الدليؿ كبالتالي ال تؤدم إلى اليقيف القضائي المنشكد في حكـ اإلدانة، فإٌف تكافرىا 

المٌتيـ في مرحمة التحقيؽ األكلي التي تجيز لمأمكر الضبط القضائي  في الٌدعكل الجنائية يفسر ضد
حالتو إلى المحاكمة عند تكافر الشككؾ  اٌتخاذ اإلجراءات القانكنية ضٌد المٌتيـ كتكجيو االٌتياـ لو، كا 

ه مف كالٌشبيات القكية المنبعثة حكلو مف كقائع الٌدعكل. باعتبار أٌف تكافر الٌدالئؿ في الٌدعكل كما تثير 
شككؾ كشبيات فيي مرحمة التحقيؽ األكلي التي تبنى عمييا اإلدانة، فاإلدانة ال تككف إاٌل مف قاضي 

 1الحكـ في مرحمة الٌتحقيؽ الٌنيائي.

كعدـ جكاز االستناد إلى الٌدالئؿ في إثبات الٌتيمة أساسو أٌف األحكاـ تبنى عمى الجـز كاليقيف ال عمى 
 االحتماؿ.

لدالئؿ ال يخمك مف األخطاء فالقاضي يتمٌتع بالحٌرٌية في استنباطيا، كما أٌنو مف كما أف اإلثبات با
 افى في استنباطو مع المنطؽ.نالقضاء مف يككف استنباطو سميما كمنيـ مف يت

لكف كعمى الٌرغـ مف ذلؾ فبل يمكف إنكار الدكر كالقيمة القانكنية لياتو الدالئؿ في تعزيز أدٌلة    
لتي يستند إلييا القاضي في تككيف قناعتو، بؿ كثيرنا ما تككف ىي المعيار الذم يكازف اإلثبات األخرل ا

 بو القاضي بيف األدٌلة المختمفة في الٌدعكل كتقييـ الٌدليؿ مف حيث صدقو أك كذبو.

 الثبكتية لمخبرة الّطّبّية الّشرعية عمى مستكل مرحمة الّتحقيؽ يمةالفرع الثاني: الق

الجزاء في الٌدعكل العمكمية، فإنيا ال تعرض عمى المحكمة الجزائية مباشرة، شأف نظرنا لخطكرة 
الدعكل المدنية، كلكنيا فضبلن عف ككنيا مسبكقة بمرحمة جمع االستدالالت غالبنا تمٌر حتما بمرحمة 

 2التحقيؽ االبتدائي.

الجريمة، كي ال تندثر  فالٌتحقيؽ ىك أكؿ مراحؿ الدعكل العمكمية كييدؼ إلى جمع األدٌلة عقب كقكع
 كتضيع الحقيقة كيتعٌطؿ حؽ الدكلة في العقاب.
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كما أٌنو نشاط إجرائي تباشره سمطة قضائية مختٌصة لمتحقيؽ في مدل صٌحة االٌتياـ المكٌجو بشأف    
كاقعة جنائية معركضة عمييا لمبحث عف األدٌلة المثبتة لمتيمة، فالٌتحقيؽ االبتدائي ىك مرحمة الحقة 

 1ءات جمع االستدالؿ أك البحث التمييدم الذم يباشره الضبط القضائي.إلجرا

فجيات التحقيؽ كفي إطار بحثيا كاستقصائيا عمى األدٌلة قد تعترييا مسألة فٌنٌية ال تستطيع البت    
الجريمة. كىنا يطرح التساؤؿ عف أم  ىذهفييا فتمجأ حينئذ لندب الخبراء القادريف عمى كشؼ حقيقة 

مدل يمكف أف يساىـ في تككيف قناعة القاضي الجنائي، كىذا ما سنحاكؿ معرفتو في أكال: قيمة التقرير 
 الطبي عمى مستكل جية الٌتحقيؽ، كثانيا: مدل التزاـ قاضي التحقيؽ بنتائج التقرير الٌطٌبي؟

 عمى مستكل جية التحقيؽ الشرعي أكال: القيمة القانكنية لمتقرير الطبي

إف درجة التحقيؽ تعد المرحمة األساسية التي تجد فييا الخبرة الٌطٌبٌية تطبيقا كاسعنا، كذلؾ ألٌف ممؼ 
الٌدعكل ىك تحت تصٌرؼ قاضي الٌتحقيؽ فمو أف ينيي الٌدعكل بإصداره أمرنا بأف ال كجو إلقامة 

 الٌدعكل أك إحالتيا إلى المحكمة.

كسائؿ جمع األدٌلة في التحقيؽ الجنائي، كىي إعطاء أك إدالء أىؿ فني أك عمـ كالخبرة ىي مف    
معٌيف برأييـ في مسائؿ فٌنٌية تتعٌمؽ بتمؾ العمكـ، كتحديد سبب كساعة الكفاة، كىي حاالت فٌنٌية تعترض 

فبل يستطيع القطع فييا مستعيننا بأىؿ العمـ، كالخبير لو إلماـ بالعمكـ الفٌنٌية. لذلؾ فقد خٌكؿ  ؽقالمح
القانكف لقاضي التحقيؽ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب الخصكـ كلك أٌف الخبرة إذا كانت بطمب مف 

مكجبنا لذلؾ بشرط أف  الخصكـ لقاضي الٌتحقيؽ السمطة التقديرية في إجابة الطمب أك رفضو إذا ما رأل
مف قانكف  143يصدر قرارنا مسٌببنا يبٌيف فيو أسباب رفض الخبرة، كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 

اإلجراءات الجزائية "لكؿ جية قضائية تتكٌلى الٌتحقيؽ أك تجمس لمحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات 
 مة أك الخصـك أك مف تمقاء نفسيا".طابع فٌني أف تأمر بندب خبير إٌما بناء عمى طبؽ النيابة العا

ذا رأل قاضي التحقيؽ أنو ال مكجب لطمب الخبرة فعميو أف يصدر في ذلؾ  كفي فقرتيا الثانية تنص "كا 
 قرارنا مسٌببنا".

كما أٌنو لقاضي الٌتحقيؽ كأصؿ أف يختار الخبير مف بيف الخبراء المسجميف في جدكؿ المجمس    
 انكف اإلجراءات الجزائية.مف ق 147القضائي حسب الماٌدة 

كما يجب عمى الخبير المعٌيف تقديـ تقرير بنتائج خبرتو بمجٌرد االنتياء منيا في الميعاد الذم يحٌدده 
 2المحقؽ إلنجازىا بنفسو أك الذم حٌدده بناءن عمى طمب الخبير.
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بأف ال كجو لممتابعة إذف فعند كصكؿ التقرير الطبي إلى قاضي التحقيؽ قد يقر بناء عميو إٌما األمر    
مف قانكف اإلجراءات الجزائية "إذا رأل قاضي التحقيؽ أٌف الكقائع ال  163كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 

تككف جناية أك جنحة أك مخالفة أك أٌنو ال تكجد دالئؿ كافية ضٌد المٌتيـ أك كاف مقترؼ الجريمة ما 
 ـ".يزاؿ مجيكالن أصدر أمرنا بأاٌل كجو لمتابعة المٌتي

إذف فاألمر بأٌنو ال كجو لممتابعة يصدره قاضي التحقيؽ إلنياء الٌتحقيؽ القضائي فتكقؼ الدعكل    
العمكمية عند ىذه المرحمة إذف فيك أمر يكقؼ الٌسير في الٌدعكل لكجكد مانع قانكني أك مكضكعٌي 

قضائية المختٌصة لعدـ يحكؿ دكف الحكـ فييا باإلدانة، ىذا يقتضي عدـ إحالة الٌدعكل إلى الجيات ال
كجكد أساس إلقامتيا، إذف فقاضي الٌتحقيؽ كبناء عمى التقرير الٌطٌبٌي إذا تكٌصؿ في مضمكنو إلى 
انتفاء الجريمة كأٌف سبب الكفاة طبيعية ىنا تنعدـ الجريمة بأركانيا كبالتالي تنتفي معيا المساءلة 

 عكل.الجنائية كيصدر الٌتحقيؽ أمرنا بأف ال كجو إلقامة الدٌ 

غير أٌنو في حالة ما إذا أفضى التٌقرير الٌطٌبٌي الشرعي إلى أف الجريمة مفتعمة كتمكف مف الكصكؿ إلى 
سبب الكفاة، فينا يتأثر مكقؼ قاضي التحقيؽ إلى ما خمصت إليو نتائج الخبرة كذلؾ بإصداره أمر 

 اإلحالة إلى الجيات المختٌصة.

و في المكضكع، يقكـ أكالن بإرساؿ ممؼ القضية لككيؿ فبعد انتياء قاضي الٌتحقيؽ مف تحقيق   
مف قانكف اإلجراءات الجزائية.  162الجميكرية إلبداء طمباتو الختامية حسب ما نٌصت عميو الماٌدة 

فإذا تبٌيف أف الكاقعة المعركضة أمامو تككف جريمة سكاء جناية أك جنحة أك مخالفة، كأٌف ىناؾ أدٌلة 
محٌدد فيصدر أمرنا بإحالة القضٌية إلى الجية المختٌصة بحسب األحكاؿ. كىذا كافية عمى اٌتياـ شخص 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 166إلى غاية المادة  164ما نٌصت عميو المكاٌد 

ىذا كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الشأف أٌنو يمكف لقاضي الٌتحقيؽ كفي إطار قيامو بعممو ندب أم    
مف  138قيؽ آخر لمقياـ بأعماؿ التحقيؽ التي ال يراىا الزمة حسب ما نٌصت عميو الماٌدة قاضي تح

 قانكف اإلجراءات الجزائية.

 ير الخبرة الّطّبّية الّشرعيةر ثانيا: مدل التزاـ قاضي التحقيؽ بتق

األكلى، في فقرتيا  163إٌنو كبالٌرجكع إلى نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية، كبالخصكص الماٌدة    
يٌتضح أٌف المشرع قد أعطى لقضاة التحقيؽ مجاالن كاسعنا لتقدير األدٌلة المطركحة أماميـ "إذا رأل 
قاضي التحقيؽ أٌف الكقائع ال تككف جناية أك مخالفة أك أٌنو ال تكجد دالئؿ كافية ضٌد المٌتيـ أك كاف 

، أصدر أمرنا بأف ال كجو لمتابع ة المٌتيـ". فقاضي التحقيؽ إذف لو كامؿ مقترؼ الجريمة ما يزاؿ مجيكالن
السمطة في تقدير األدٌلة في إطار استقصائو لمحقيقة فبالتالي ىك مف يقرر كفاية أك عدـ كفاية األدٌلة 



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 238 ~ 
 

كالتي عمى أساسيا يصدر قرار اإلحالة إلى الجيات المختٌصة أك األمر بأف ال كجو لممتابعة كبالتٌالي 
 تناعو الٌشخصي.انتفاء الجريمة كذلؾ كفقا الق

غير أٌنو كأثناء القياـ بعمميات التحقيؽ كالبحث عف األدٌلة قد تعتريو مسألة فنية أك عممية تجعمو    
مضطرًّا لؤلخذ برأم الخبراء ألٌنو ال يممؾ الخبرة كالكفاءة العممية البلزمة لمفصؿ في المسألة، نظرنا لعدـ 

يككف ىنا التقرير الطبي الشرعي قد فرض نفسو عمى تحٌكمو كدرايتو بالمسائؿ العممية الٌدقيقة، ف
القاضي، كما أٌف الٌنتائج المتكٌصؿ إلييا في خاتمة التقرير تعٌد ميٌمة في تكجيو قاضي الٌتحقيؽ كالٌتحٌكـ 

 كجو لممتابعة كىذا تبعنا لما تكٌصؿ إلييا تقرير الخبراء. في مسار الٌدعكل سكاء باإلحالة أك باال

الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية ليا الٌدكر الحاسـ أماـ جيات الٌتحقيؽ في التأثير عمى مسار إذف نستخمص أف 
ادنا كتأسيسنا عمى تقرير الٌدعكل العمكمية كذلؾ مف خبلؿ ما يصدره قاضي التحقيؽ مف أكامر استن

 .الخبراء

 لمّدليؿ الطبي الشرعي أثناء مرحمة المحاكمة ةالمبحث الثاني: القيمة القانكني

األصؿ أٌف تشكيؿ القناعة الكجدانية يتحٌقؽ مف خبلؿ األدٌلة المتحصمة في مرحمة المحاكمة، حيث    
أٌف عممية تقدير الٌدليؿ كتقييمو يتـٌ كفؽ منيج استقرائي استنباطي يمارسو القاضي أثناء سير عمميات 

 التقاضي.

دلة الدعكل المعركضة عمى بساط البحث كمف المسٌمـ بأف لمقاضي الحرية في تقدير القكة التدليمية أل   
كالمناقشة كمنيا الخبرة بؿ ىك الخبير األعمى في كؿ ما يستطيع أف يفصؿ فيو بنفسو، غير أنو إذا 
اعترتو مسألة مف المسائؿ الفنية يككف بذلؾ مضطرًّا لؤلخذ بآراء الخبراء كىنا يتصادـ مبدأ االقتناع 

نتائج الخبرة المتكٌصؿ إلييا في تقارير الخبراء. لذا كاف  الٌشخصي لمقاضي الجنائي مع عممية كدقة
لى مدل حٌجٌية  ا لينا أف نتطٌرؽ أكال: مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي )المطمب األكؿ( كا  لزامن

 الخبرة أماـ جيات الحكـ )المطمب الثاني(.

 المطمب األكؿ: مبدأ االقتناع الّشخصي لمقاضي الجنائي

ألسمى لقانكف اإلجراءات الجزائية ىك البحث عف الحقيقة ككسيمتو في ذلؾ الٌدعكل إٌف اليدؼ ا   
الجنائي كتمحيصو بغية إسناد الجريمة  ؿالجزائية، حيث تقكـ الٌسمطة المككؿ ليا اإلجراءات بجمع الدلي

عبلف ىذه الحقيقة الكاقعية في الحكـ الجزائي.  1لمرتكبيا كتطبيؽ قانكف العقكبات كا 

                                                           
قسـ عادؿ مستارم، دكر القاضي الجزائي في ظؿ مبدأ االقتناع القضائي، مجمة المنتدل القانكني، العدد الخامس،  1

 .181ص 2008مارس  جامعة محٌمد خيضر، بسكرة،الكفاءة المينية لممحاماة ،
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كفي ظؿ مبدأ االقتناع القضائي كالذم غايتو النيائية ىي التكصؿ إلى الحقيقة الكاقعية، فكٌؿ نشاط    
أك جيد يبذلو القاضي خبلؿ إجراء العممية القضائية ينبغي مف كرائو التكصؿ إلى الحقيقة كما حدثت 

، كال يمكف التكصؿ إلي يا إاٌل بالبحث عنيا في الكاقع أك العالـ الخارجي، ال كما يصكرىا الخصـك
ثباتيا باألدٌلة كالتكٌصؿ إلى إسنادىا لممٌتيـ ماٌديًّا كمعنكيًّا. فإذا كصؿ القاضي إلى حالة ذىنية  كا 

العناصر في كجدانية كارتاح ضميره  ىذهاستجمع فييا كافة عناصر كمبلمح الحقيقة الكاقعية، كاستقٌرت 
ا يمكننا القكؿ أف القاضي قد كصؿ إلى حالة االقتناع، لمصكرة الٌذىنية التي تككنت كاستقٌرت لديو، فين

 فما المقصكد بمبدأ االقتناع القضائي؟

 الفرع األكؿ: تعريؼ مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي

يقصد بمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي تمتع صاحب االختصاص بقسط مف الحرية كىك يمارس 
فقو القانكف اإلدارم أما في المجاؿ الجنائي يذىب البعض مختمؼ اختصاصاتو القانكنية ىذا تعريؼ 

إلى تعريفو بأنو ما يتمتع بو القاضي مف اختيار النشاط الذىني الذم يسمكو بغية الكصكؿ إلى حؿ ما 
يطرح عميو مف قضايا أك ىك ما عسا ىاف تخكلو القكاعد القانكنية تشريعية كانت أـ غير تشريعية مف 

ائي نحك اختيار ما يراه مف حؿ مناسب مف بيف اختيارات مطركحة عميو رخص تتيح لمقاضي الجن
 . 1مقيدا بذلؾ بالظركؼ كالمبلبسات الكاقعية كبمشركعية العقكبة

خبلصة النشاط المبذكؿ مف القاضي الجنائي مف األدٌلة المطركحة بالجمسة،  تمثؿ القناعة الكجدانيةف
 فيي تعبير عف االقتناع بمبدأ ثبكت أك نفي إسناد الكاقعة اإلجرامية إلى الٌشخص الذم ارتكب الجريمة.

ا: التعاريؼ، فمنيـ مف عرفي تعددتالمدلكؿ القانكني لمبدأ القناعة الكجدانية قد  بياف أٌما بخصكص   
أف القناعة الكجدانية تعني التقدير الحٌر المسٌبب لعناصر اإلثبات في الٌدعكل، أم أٌف القاضي يقدر 

 2حٌرية قيمة األدٌلة المقٌدمة إليو.

ٌنما لالقناعة الكجدانية ال يقتصر عمى تقدير األدلة المقدمة في الدعك  مبدأكما عٌرفو أيضا أف     ، كا 
 ئي في االستعانة بأم دليؿ يراه ضركريًّا لتككف قناعتو.يتسع ليشمؿ حرية القاضي الجنا

ىذا كقد اختمفت االٌتجاىات الفقيية في تحديد المدلكؿ القانكني لمقناعة القضائية مف جانبيف مف    
 .أساسياك مف حيث  حيث طبيعتيا

 

                                                           
كتخفيفيا، ككقؼ تنفيذىا دار تشديدىا ،  محمد عمي الكيؾ، السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في تطبيؽ العقكبة، ك 1

 .29ص 2007المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية 
 .12محمد عبد الكريـ العبادم، المرجع السابؽ، ص 2
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 أكال: األساس الذم تقـك عميو القناعة القضائية

تقكـ عميو قناعة القاضي، حكؿ ما إذا كانت تقـك عمى مجٌرد لـ يتٌفؽ الفقياء حكؿ األساس الذم 
انطباعات عابرة صادرة عف اإلحساس كالٌشعكر الٌذاتي أـ أنيا مجٌرد حدس فطرم، أك أنيا تقكـ عمى 

 ضمير القاضي؟

فالفقيو الفرنسي جارك يرل أف شأف ترؾ إصدار األحكاـ الجنائية لقناعة القضاة، أف يؤٌدم ذلؾ إلى    
ميا لمجٌرد انطباعاتو، فالقاضي يتأثر في تككينو باالنطباعات العاطفية السطحية كال يجد نفسو تسمي

 بحاجة إلى القياـ بتحميؿ يقظ كعقبلني ألدلة الٌدعكل ككقائعيا كظركفيا.

كيذىب البعض اآلخر مف الفقو أف القناعة ىي اتجاه نفسي، يرمي إلى التكصؿ إلى إيجاد حدث 
 1ىك تطبيؽ القانكف.معٌيف، ىذا الحدث 

أٌما اآلخركف فأقامكا أساسيا عمى ضمير القاضي ككجدانو، فالمجكء إلى الضمير لمعرفة الحقيقة    
كالحصكؿ عمى االقتناع ىك عبارة عف المجكء إلى القكاعد األخبلقية الفطرية المكجكدة في داخمنا 

الكقائع ثـ يتكلد عف ذلؾ اإلحساس  قكـ بكزفيبطبيعتيا، كالقانكف ينصب ضمير القاضي كميزافو ساـو 
 القٌيـ في تحديد الحقيقة، إذا بكاسطتو يحاكؿ القاضي تقدير األدٌلة ككزف الكقائع ليستميـ الحقيقة.

فالمبدأ األساسي الذم تقـك عميو القناعة القضائية ىك ضمير القاضي، فيك يستشير ضميره كي    
و يستخمص مف ظركؼ الٌدعكل كاالنطباعات التي تؤ  ثر بيا كيبني حكمو عمى أساسيا. كرغـ ما كيجِّ

لياتو التعاريؼ مف انتقادات، فمف كجية نظرنا أٌف القناعة ىي عممية عقمية منطقية تدكر في ذىف 
القاضي بيدؼ تحميؿ الٌدليؿ. كمف خبلؿ ىذا الٌتحميؿ المدرؾ كالكاعي كالمنضبط بقكاعد العقؿ كالمنطؽ 

 يمة الفعمية لمٌدليؿ المطركح أمامو.يمكف لو أف يصؿ إلى تقدير الق

 ثانيا: طبيعة القناعة القضائية

الدليؿ المعركض أمامو،  ةذىب بعض مف الفقو إلى اعتبارىا مجٌرد رأم قضائي يبديو القاضي في قيم
كيرل آخركف أنيا تشٌكؿ  2أما البعض اآلخر يرل أنيا اعتقاد يقكـ في ذىف القاضي عند تقديره لؤلدٌلة.

ط بيف االعتقاد كاليقيف، كقالكا أٌف الحكـ بالثٌبكت كفقا لمقناعة يتأسس عمى أسباب إٌما منطقة كس
ٌما مكضكعية.  شخصية كا 

                                                           
 .107فاضؿ زيداف محٌمد، المرجع السابؽ، ص 1
 .109، صنفسوفاضؿ زيداف محمد، المرجع  2
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كحيف يذعف القاضي لمتسميـ بثبكت الكقائع مف خبلؿ تقديره لؤلدٌلة، فإٌف إذعانو يشكؿ رأيا إذا قاـ    
محظكر في القانكف الجنائي في بناء  عمى أسباب محتممة، كيككف ىنا مفتقرنا لبلقتناع التاـ، كىك

 األحكاـ عميو، ألٌف الرأم ليس اقتناعنا فيك صدر عف إحداثو حٌتى لدل القاضي نفسو.

كحٌتى كلك تعٌددت التعاريؼ كاالنتقادات فالقناعة تنتج عف ذاتية كشخصية القاضي ألنيا مف تقييـ    
افع مٌما يؤٌدم بالقاضي إلى الخطأ في نشاطو الذىني كالذم يخضع مف غير شؾ لتأثيرات ىذه الدك 

 تقديره لؤلدٌلة، كمف ثمة ال يمكف الجـز بإمكانية الكصكؿ إلى اليقيف التٌاـ أك المطمؽ.

كىذا ما يكسب القناعة خاصية أخرل كىي النسبية ألنيا تختمؼ مف قاضو عمى آخر تبعنا لما يتمٌتع    
دراؾ عاؿو عبو تككيف شخصي كتأىيؿ كخبرة   1كضمير عادؿ.ممية كا 

ـٌ،  إذف نستخمص مف ذلؾ أٌف القناعة ىي نكع مف اليقيف الخاص بالعمؿ القضائي الجنائي بكجو عا
كتقدير األدٌلة بكجو خاٌص، فيي ليست مجٌرد رأم أك اعتقاد أك بيف االعتقاد كاليقيف. فخصائصيا 

أسس عقمية منطقية رصينة في المميزة ال تعرؼ ىذا التدٌرج في مراحؿ التقييـ لؤلدٌلة. فيي تقكـ عمى 
 تحديد النتائج مف مقٌدمتيا.

كىذا اليقيف القضائي ىك القناعة القضائية كالذم يشكؿ جكىر السمطة التقديرية لمقاضي في مجاؿ 
 تقديره لؤلدٌلة.

كىك في نظرنا يقيف عممي ألنو منطقي في بنائو لذا يجب أف يتسـ بالٌدقة. كما تجدر اإلشارة إليو ىنا 
يقيف يككف حتى في مجاؿ الشؾ كبالتالي فيك ال ينحصر في مجاؿ اإلدانة فقط. فالٌشؾ ىك يقيف أف ال

لـ يقتنع بأف األدلة ال تشكؿ قكة إزاء  مف القاضي بضعؼ قيمة الدليؿ، فيك لـ يصؿ إلى شكو ما
استخبلص نتيجة االٌتياـ، كبالتالي فإٌف قناعتو ىي التي قادتو إلى ىذا الٌشٌؾ. كىذا ما يؤدم بنا إلى 

منطقية مفادىا أف كافة األحكاـ بغض النظر عف ككنيا بالبراءة أك اإلدانة يتكجب أف تؤسس عمى 
 اليقيف المككف لمقناعة القضائية.

 ثالثا: نطاؽ المناىج التشريعية في تحديد داللة القناعة الكجدانية

السائدة الذم نصت عميو مختمؼ  القناعة الكجدانية لمقاضي الجنائي أصبح مف المبادئ مبدأإٌف    
التشريعات الجنائية في قكانينيا، كذلؾ لما لو مف مميزات كفعالية في مجاؿ اإلثبات الجنائي، لذا كاف 
ا العربية كمقارنتيا بالتشريع الجزائرم في مجاؿ  لزامنا عمينا أف نبيف مكقؼ الدكؿ كالتشريعات كخصكصن

 أخذىا بيذا المبدأ:

                                                           
 .113ص السابؽفاضؿ زيداف محمد، المرجع  1



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 242 ~ 
 

لقد أخذ القانكف الفرنسي بمبدأ االقتناع الشخصي كذلؾ في نصكص المكاد  سي:في التشريع الفرن-1
 1اإلجراءات الجنائية الفرنسي. فمف قانك  536ك 427ك 353

عمى أٌنو فيما عدا الحاالت التي ينٌص عمييا القانكف عمى خبلؼ ذلؾ،  427فمثبلن قد نٌص في ماٌدتو 
 .كيقضي القاضي بمقتضى اقتناعو الٌشخصييمكف إثبات الجرائـ بكؿ كسائؿ اإلثبات، 

 .2عمى حرية القاضي الجنائي في األخذ باألدلة. 353كما نص في المادة  

مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أٌنو  302لقد نٌصت الماٌدة  في التشريع المصرم:-2
كمع ذلؾ ال يجكز لو أف يبني يحكـ القاضي في الٌدعكل حسب العقيدة التي تكٌكنت لديو بكامؿ حٌرٌيتو، 

 في الجمسة. أماموحكمو عمى دليؿ لـ ييطرح 

الماٌدة يتجٌمى لنا جميًّا أف المشٌرع المصرم قد أخذ لمبدأ القناعة الكجدانية  ىذهفمف خبلؿ فحكل 
لمقاضي الجنائي بصكرتو المعتدلة، كما أٌنو قد أعطى لمحكمة المكضكع الحرية الكاممة في قبكؿ أم 

ا لمكصكؿ إلى الحقيقة.  دليؿ تراه الزمن

قد جعؿ  1966يكنيك  8لجزائرم الٌصادر في إٌف قانكف اإلجراءات الجزائية ا في التشريع الجزائرم:-3
مف ىذا المبدأ قاعدة عاٌمة يحكـ عمى أساسيا القاضي الجنائي كيبني حكمو انطبلقنا مف الكسائؿ التي 

في فقرتيا الثانية "إٌف القانكف ال  307كصؿ بيا إلى تككيف اقتناعو الٌشخصي، حيث نٌص في الماٌدة 
عمى الكسائؿ التي بيا يتعٌيف عمييـ أف يخضعكا ليا عمى األخٌص  يطمب مف القضاة أف يقٌدمكا حسابنا

تقدير تماـ أك كفاية دليؿ ما، كلكٌنو يأمرىـ أف يسألكا أنفسيـ في صمت كتدبر كأف يبحثكا بإخبلص 
ضمائرىـ في أم تأثير قد أحدثتيـ في إدراكيـ األدلة المسندة إلى المٌتيـ كأكجو الٌدفاع عنيا كلـ يضع 

كف سكل ىذا السؤاؿ الذم يتضمف كؿ نطاؽ كاجباتيـ "ىؿ لديكـ اقتناع شخصي؟". كما أٌكدت ليـ القان

                                                           
 .16ادم، المرجع السابؽ، صمحٌمد عبد الكريـ العب 1

2
Art 353 du code de procédure pénale français : « avant que la cour d’assise se retire, le 

président donne lecture de l’instruction suivante qui est en outre affichée en gros caractères 

dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations  

Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision ,la loi demande pas compte à 

chacun des juges et jures composant la cour d’assises des moyens par  lesquels ils se sont 

convaincu , elle ne leur prescrit pas des règles des lesquelles ils doivent faire 

particulièrement de prendre la plénitude et la suffisance d’une preuve , elle leur prescrit de 

s’interroger –eux- même dans le silence et le reculement et de chercher dans la sincérité de 

leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre 

l’accuse , et les moyens de sa défense , la loi ne leur fait que cette seul question qui 

renforme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction ! » code de 

procédure pénal dernier modification édition 2/3/2021 production du droit .org paris 2021. 
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ؽ إ ج بجكاز إثبات الجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ما عدا األحكاؿ التي  212عؿ ذلؾ المادة 
 ينٌص فييا القانكف عمى غير ذلؾ كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعنا القتناعو الخاص.

ة القاضي في تككيف اقتناعو مستقٌر في مختمؼ التشريعات الجنائية، كذلؾ الرتباطو يإذف فمبدأ حرٌ 
حيث مف خبللو القاضي الجنائي ييعمؿ ممكاتو الحسية مف حيث قدرتو عمى  1الكثيؽ بمبدأ الشرعية،

 االستنباط كاالستنتاج المبني عمى العقؿ كالمنطؽ.

 ضي الجنائيالفرع الثاني: دعائـ مبدأ االقتناع الشخصي لمقا

طالما كانت عممية تقدير األدٌلة مبنٌية عمى قناعة القاضي، كأٌف ىذه القناعة ىي نشاط عقمي، مما 
 تعيؽ المشٌرع التدخؿ لكيفية ممارستيا لترجمتيا إلى كاقع منتج.

فالمشٌرع لـ يرسـ لمقاضي كيؼ يفٌكر ككيؼ يشكؿ معادالتو الٌذىنية في مجاؿ تقدير األدٌلة لمكصكؿ    
 الضكابط كما ىذه إلى الحقيقة، غير أٌنو كضع ضكابط كحٌدد نتائج تترٌتب فكر قياـ مقٌدماتيا، فما ىي

 سمطة القاضي الجنائي في تقديره لؤلدٌلة بيف االستبعاد كالقبكؿ. مدل

 أكال: ضكابط استخالص اليقيف القضائي

ي مسألة إثبات الكقائع كالسيما إٌنو مف المتعٌذر كالعسير عمى القاضي الحصكؿ عمى اليقيف المطبؽ ف
قتناعو نسبي كما يعد الجـز كالقطع ضابطنا لميقيف القضائي كىذا ما ى ااألفعاؿ الجنائية، لذلؾ فيبق

 سنبينو فيما يمي:

إٌف اليقيف المطمكب عند االقتناع بالحقيقة في الدعكل  كضابط في عمؿ القاضي: القضائياليقيف -1
الذم يصؿ إليو القاضي بناء عمى العقؿ كالمنطؽ، كليس ىك اليقيف الجنائية ىك اليقيف القضائي 

كما أٌف اليقيف الذم يجب أف يصؿ إليو القاضي الجنائي ليس ىك اليقيف المطمؽ، إٌنما ىك  2الٌشخصي.
اليقيف الٌنسبي القائـ عمى الٌضمير كالذم يككف رائده العقؿ كالمنطؽ، إذ أٌف الكشؼ عف الحقيقة أمر 

ككما أٌف اليقيف ينشأ عف تقدير الٌضمير كىذا األخير بدكره يخضع لعٌدة مؤثرات فإٌف العديد غير أكيد، 
تعيقو  3مف العكامؿ التي تؤٌثر عمى ضمير القاضي كىك بصدد تحميؿ كتقييـ الكقائع المعركضة عميو.

 لكصكؿ إلى االقتناع الذم يبني عميو حكمو.ا

                                                           
 .19محمد عبد الكريـ العبادم، المرجع السابؽ، ص 1
، 1981أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  2

 .501ص
 .24محمد عبد الكريـ العبادم، المرجع السابؽ، ص 3
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أال كىي تبايف القضاة في تككينيـ الٌشخصي كمستكياتيـ كما أٌنو ىناؾ حقيقة ال يمكف إغفاليا    
العممية، فإٌف األدٌلة في حقيقتيا ال تقدـ أكثر مف الغرض الراجح فميس ىناؾ دليؿ يمكف أف نصؿ 

لذلؾ فاليقيف المطمكب مف  1بكاسطتو إلى اليقيف المطمؽ كبالتالي ال يمكف ضماف بمكغ الحقيقة المطمقة.
يقيف المعقكؿ، فضمير القاضي العادؿ يممي عميو أحكامنا أساسيا العقؿ كالمنطؽ العدالة البشرية ىك ال

ألٌنيا مجٌردة مف األىكاء كالمصالح الٌشخصية كألٌنو كصؿ إلييا عف طريؽ نشاط ذىني طبيعي إذ أٌف 
 . القاضي يمتـز بأف يبني إقناعو عمى عممية عقمية منطقية تقكـ عمى االستقراء كاالستنباط

 و ثبكتا كافيا.مالقضائي ال يعني أكثر مف إذعاف القاضي لمتسميـ بثبكت الكقائع كما دكنيا حكفاليقيف 

كما أف فرضية الترجيح ىنا قائمة ألٌنيا ليست سكل سبيبلن نحك اليقيف كلك أٌنو سبيؿ غير أكيد ألف    
أنيا تعمؿ عند  الحقيقة ليست دائما فرضية مرجحة، كرغـ ما نكجو لياتو الفرضية مف انتقادات قيؿ

األخذ بيا في ميداف اإلثبات الجنائي كبديؿ لميقيف عمى تحديد لضمير القاضي كذلؾ بتنكيـ ركح 
 المثابرة كاالجتياد لديو.

ـٌ التكٌصؿ إلييا مف خبلؿ الٌتدقيؽ كالٌتمحيص الشامؿ  نما يت فالحقيقة القضائية إذف ال تدرؾ مباشرة كا 
لقضائية عمى أٌنيا شيء مطمؽ، نتيجة لتصٌكر ابسط ىذه الحقيقة ألدٌلة اإلثبات، كمع أٌف األحكاـ ت

 عقمي فإٌف ىذه الحقيقة تبقى نسبية كقابمة لمتغيير.

لذلؾ فالحقيقة التي يعمنيا الجنائي ال يمـز أف تككف ىي ذاتيا الحقيقة المطمقة، فيبقى دائما نسبية    
ٌنما ألف البشر اككما يقكؿ الفقيو جارك "ك  ذلؾ ككف القاضي ال يمكنو إدراؾ اليقيف الماٌدم لمحقيقة

 عرفة".مأعجز في كؿ حاؿ عف استيدافيا بحكـ قصكر كسائميـ في ال

ف القناعة القضائية قد ترافقيا بعض المخاطر حيث أف الكقائع يكما تجدر اإلشارة إلى أف تكك    
ٌصراع بيف الٌدكافع المتناقضة الخارجية التي تحيط بالقاضي البٌد مف أٌنيا تؤثر فيو كتحدث نكعنا مف ال

كتتككف قناعتو مف سيطرة بعض الدكافع التي تككف ليا الغمبة عمى األخرل، فالقناعة في حقيقتيا ىي 
نتيجة طبيعية لمدكافع التي تكشؼ عف أٌنيا أكثر تأثيرنا كتحديدنا كمحصمة لما يقكـ بينيا كبيف غيرىا مف 

 2الٌصراع في عممية تككينيا العقمي.

ال شؾ فيو أٌف ىناؾ عٌدة عكامؿ كالٌتجارب كالعادات كالخبرة السابؽ كاالستعداد الٌذىني إضافة  فمما
 إلى األفكار المختمفة لمقاضي كقيمو كأخبلقو كالتي ال يمكننا تجريده منيا أثناء عممية تقديره لؤلدٌلة.

                                                           
 .117، 116ص ، صفاضؿ زيداف، المرجع السابؽ 1
 .118، صنفسوفاضؿ زيداف محمد، المرجع  2
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كحٌتى يمكننا تجنيب القاضي قدر اإلمكاف أف يقع تحت تأثيرىا فإٌف عممية تككيف القناعة يتكٌجب أف    
عماؿ معايير الحقيقة القضائية كالتي تستخمص مف  تٌتخذ صكرة االستدالؿ باالفتراضات االحتمالية كا 

كالنتيجة المكصمة ليذه  تياكأدلكالمقٌدمة الصغرل كىي الكقائع  ،مييالمقٌدمة الكبرل كىي الٌنٌص التجر 
ٌنما يحاكؿ أف يختبر صٌحة ما  الحقيقة، كيتكٌجب أف ال يقؼ عند النتائج األكلية ليذا االستدالؿ كا 

 ىذهاستدٌؿ عميو بإخضاع النتائج التي تكصؿ إلييا عف طريؽ االفتراضات العكسية ليا، فإذا ما أٌدت 
االفتراضات العكسية إلى نتائج مخالفة فمعنى ذلؾ أف القناعة قد بنيت عمى يقيف سميـ، كعف ذلؾ 

 يمكننا القكؿ بأٌف اليقيف أصبح جازمنا كىك ما ينبغي أف تيبنى عميو األحكاـ الجنائية.

يا، عف فعممية تككيف القناعة تستمـز االستدالؿ الدقيؽ كالحذر المبلئـ لمكقائع كالظركؼ المحيطة ب
طريؽ تقييـ تحميؿ ليا كتقدير نقدم لكؿ الٌظركؼ التي تدعميا أك تدحضيا، حتى يرتفع االقتناع عف 
مستكل االعتقاد الشخصي كالذاتي ليبمغ إلى مستكل المعرفة الحقيقية الكاقعية كالمكضكعية. كىذا ما 

حاسيسو كخبراتو العممية عند يتطٌمب مف القاضي القياـ بتقدير تحميمي لؤلدٌلة بتكظيؼ جميع أفكاره كأ
 1ممارستو لمسمطة التقديرية.

إٌنو كمف خبلؿ ما سبؽ الحديث عنو يعطينا صكرة كاضحة حكؿ الكقت الذم ينشأ فيو اليقيف    
القضائي كالذم يمكف تحديده في النقطة النيائية التي يصؿ إلييا القاضي مف العممية اإلثباتية السابقة 

 2دعكل كفؽ األصكؿ المقررة قانكننا.بعد استنفاد إجراءات ال

الضكابط ىك السبيؿ المكصؿ إلى القناعة القضائية كالتي ىي  يذهالقاضي كالتزامو ب فإتباعإذف    
المرتكز الذم تقكـ عميو سمطتو التقديرية، كبذلؾ تقمؿ مف فرص األخطاء القضائية في عممية التقدير، 

عنكاننا لمحقيقة، فتبتعد عف النقض كتككف محؿ ثقة  كتيكسب األحكاـ طابعيا المنشكد باعتبارىا
، كما تبقى  القناعة ىي األسمكب األمثؿ في تقدير األدٌلة إذا أحيطت بضمانات تساىـ في  ىذهالخصـك

 .م يمنحيا تقديرنا سميمارسـ الطريؽ الذم يؤمف سبلمتيا، كالذ

 يقيف:لمالجـز كالقطع ضابطا -2

إٌف األحكاـ القضائية ال تيبنى عمى مجٌرد االحتماؿ أك الٌظٌف، ألٌف ىذه األحكاـ تحمؿ في طٌياتيا    
دانة المتيـ تعني استثناء لؤلصؿ الذ كاف يتمٌتع بو كىك البراءة كالبراءة أمر يقيني  مإدانة المتيـ كا 

 3فيو.

                                                           
 .121، صالسابؽ فاضؿ زيداف محمد، المرجع 1
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لعناصر الٌدعكل المثبتة لمكاقعة مف فالكصكؿ إلى االطمئناف يتمٌثؿ في استيعاب القاضي الجنائي    
، ألنو ومقٌدمات تؤدم بمجمكعيا عناصر اليقيف لمكصكؿ إلى لحظة اإلكماؿ كليس لحظة مراحؿ تككين

 في ظبلؿ المراحؿ ما زالت ىناؾ شككؾ كمازاؿ ىنالؾ مجاليا لمبراءة.

ى اعتمد عمى الٌدليؿ فاليقيف القضائي ال يتأتى إاٌل مف خبلؿ األدٌلة التي تجٌمعت لدل القاضي مت
 ، فإنو يجب أف يككف مبنيًّا عمى اليقيف ال عمى الظف كالتخميف.أالستنتاجي

كقد أٌكد عمى ذلؾ الفقو كالقضاء دائما عمى أف تبنى األحكاـ عمى الجـز كاليقيف كلكف يجكز لمقاضي 
 أف يرجح دليبلن عمى آخر أك بينة أخرل فيأخذ ما يقتنع بو ماال يقتنع بو.

 ثانيا: مبررات سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدّلة

يجاد  يباإلضافة إلى القصكر التشريعي في استيعاب جميع المسائؿ الت    تعرض أماـ القضاء، كا 
الحمكؿ المكضكعي ليا تشريعيا، مما يجد نفسو المشرع مضطرًّا إلى منح القاضي الجنائي سمطات 

مطركحة أمامو، فيناؾ مبررات عديدة تممي عمى المشٌرع ضركرة كاسعة فيمنحو سمطة تقدير األدلة ال
 منح ىذه الٌسمطة كتتمثؿ في محكريف أساسييف ىما:

فاإلثبات في المسائؿ الجنائية يختمؼ عف اإلثبات في المكاد  طبيعة اإلثبات في المكاد الجنائية:-1
تعمؽ بإثبات تصٌرفات قانكنية األخرل ككنو يعتمد عمى جانبيف مكضكعي كنفسي كمعنكم، كما أنو ال ي

 بعقكد كما ىك الٌشأف في القانكف المدني.

فإثبات الجريمة في القانكف الجنائي يعتمد عمى كقائع كماديات كظركؼ كمبلبسات كقكعيا، إضافة    
إلى ضركرة تكافر الٌركف المعنكم لياتو الجريمة متمٌثبلن في القصد الجنائي كالٌتحقؽ مف تكافره أك عدمو، 
ٌنما يمعب الركف المعنكم فييا الٌدكر الفٌعاؿ في إثبات الجريمة  فالجريمة ليست كياننا مستقبلًّ بماٌدٌيتيا كا 

 كنسبتيا لفاعميا الحقيقي.

ىذا الٌركف المعنكم كالمتمٌثؿ في عنصرم اإلدارة كالعمـ كاإلدراؾ، كىي مف األمكر الكامنة في نفسية 
 1إال بمظاىر خارجية كبدالالت كربطيا مع البكاعث الداخمية.الجاني التي مف الٌصعب الكشؼ عنيا ٌ 

 ىذهكمف جية أخرل يسعى المجـر بكؿ كسائمو كخبرتو في مجاؿ اإلجراـ في محاكلتو لطمس آثار    
ف كانت  الجريمة كمحك مخٌمفاتيا ىذا ما يعكؿ القاضي إثبات الجريمة بكافة طرؽ اإلثبات حتى كا 
عممية، مادامت مشركعة كقانكنية فتطكر الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي ساىـ كبشكؿ 

حرية في بعض الىذه كبير في إثبات الجريمة كأمٌد سمطات الٌتحقيؽ بكسائؿ حديثة كمتطكرة كلك أٌف 
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األحياف تتصادـ مع قرينة البراءة التي يحتمي مف كرائيا المٌتيـ، غير أنو مصمحة المجتمع في مكافحة 
الجريمة ككشؼ الحقيقة كنزع الستار عنيا استكجب قانكننا قبكؿ جميع أدٌلة اإلثبات كمنح السمطة 

لمجتمع في تقرير العقاب كمصمحة التٌقديرية لمقاضي في تقديرىا كذلؾ تحقيقنا لمتكازف بيف مصمحة ا
 المٌتيـ في الٌدفاع عف نفسو.

 طبيعة العممية القضائية كالدكر اإليجابي لمقاضي الجنائي:-2

إٌف مف مقتضيات تحقيؽ العدالة أف يككف إسناد الفعؿ إلى المٌتيـ مبنيًّا عمى الجـز كاليقيف ال عمى    
الظف كاالحتماؿ، كحٌتى يتمٌكف القاضي مف إدراؾ ىذا اليقيف ينبغي أف يمنح مف السبؿ كالكسائؿ ما 

 األدٌلة. السبؿ مبدأ حرية القاضي في تقدير ىذهيمكنو مف الكصكؿ إلى الحقيقة، كمف 

السمطة الممنكحة لمقاضي، فيناؾ مف يرل أٌنو بدكف تمٌتع  ىذهكلقد اختمؼ جمكع الفقياء في حدكد    
القاضي الجنائي بالٌسمطة التقديرية يحكلو ذلؾ إلى آلة تكضع فييا الكقائع فتخرج مف الجية األخرل 

 مغمفة بنٌص قانكني ينطبؽ عمييا.

مف مستمزمات العممية القضائية في كشؼ العناصر المكضكعية  كيرل البعض اآلخر أف ىذه الٌسمطة
 المجيكلة أماـ القاضي.

الٌسمطة ىك مقتضيات حسف سير العدالة الجنائية كالتي  ىذهكيرل جانب آخر مف الفقو أف ما يبٌرر    
 تتحٌقؽ بعدـ ابتعاد الحقيقة القضائية عف الحقيقة الكاقعية في حكمو مٌما يقتضي إعطاءه الدكر

ؿ الحٌرية في استنباط الٌدليؿ كه ٌسمطة ىذاإليجابي كالفعاؿ إلدراؾ الحقيقة، حيث يجد القاضي بمكجب 
كىك غير ممـز باألخذ بدليؿ معٌيف كىذا ما جعؿ المشٌرع يترؾ حٌرية التقدير لمقاضي دكف إخضاعو 

 لقكاعد ثابتة.

التقديرية بمجاليا الكاسع، فيناؾ مف كلك أف معظـ التٌٌيار الفقيي قد أعطى كمنح لمقاضي السمطة    
 1السمطة الكاسعة. ىذه لقاضي بسمطتو التقديرية عند منحويتشٌكؾ في ضماف عدـ انحراؼ ا

االختبلفات الفقيية فبلبد أف تككف لمقاضي السمطة الكاسعة يتحٌرؾ في نطاقيا  ىذهغير أنو كرغـ    
صياغتيا بقكاعد قانكنية ثابتة كفرص تسعيرتيا إلدراؾ الحقيقة، ألٌف عممية تقدير الٌدليؿ ال يمكف 

 التشريعية عمى قناعة القاضي.
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 دليؿ الخبرة الطبية الشرعيةثالثا: مظاىر سمطة القاضي الجنائي في تقدير 

ه الٌسمطة مف حيث قبكؿ األدلة كاألخذ بيا أك استبعادىا، إذا لـ يطمئٌف إلييا كما أف لو في ىذتتجمى 
بالٌدليؿ كامبلن أك أف يأخذ بالجزء الذم يطمئف إليو كيقتنع بصحتو، كىذا ما ىذا المجاؿ أف يأخذ 
 سنتطٌرؽ إليو فيما يأتي.

 :الخبرة الطبية الشرعية ليؿدّ حرية القاضي الجنائي في األخذ ب-1

ٌف حرية قبكؿ الٌدليؿ مصدرىا حٌرٌية اإلثبات كىك مف أىـ المبادئ المنصكص عمييا في نظاـ ا   
 1الجنائي كمفاده أٌنو يمكف المجكء إلى أم دليؿ لمكصكؿ إلى الحقيقة.اإلثبات 

كما أٌف حرية القاضي في ىذا المجاؿ تأخذ صكرنا متعٌددة، فإٌما أف يأخذ بالٌدليؿ كامبلن دكف تجزئتو،    
 أك أف يأخذ بالجزء الذم يقتنع بو كييدر باقيو.

ف إليو، كما يمكف لو األخذ بدليؿ معيف إٌزاء مٌتيـ كما لو أف يجزئ الدليؿ كيأخذ بالجزء الذم يطمئ   
كال يأخذ ضٌد مٌتيـ آخر في ذات الٌدعكل كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في إحدل قراراتيا 
)إٌف القضاء في المكاد الجنائية يقكـ عمى حٌرٌية القاضي في تككيف عقيدتو، فإذا كاف القاضي قد 

مٌتيـ مف دليؿ فيك غير مطالب بأف يأخذ بيذا الٌدليؿ بالٌنسبة إلى مٌتيـ اطمأف إلى ثبكت الكاقعة عمى 
 2آخر(.

لمقاضي أثناء ممارستو سمطتو في تقدير األدٌلة أف  حرّية القاضي الجنائي في استبعاد األدّلة:-2
 يطرح أم دليؿ ال يطمئف إليو خبلؿ تقديره.

كعدـ اطمئناف القاضي بقيمة الٌدليؿ متأتٌية إٌما مف ضعفو في الٌداللة عمى الحقيقة كعدـ تعزيزه بأدلة 
أخرل أك أف األدلة األخرل تدحضو، أك أنو منتج في اإلثبات كلكف لدل القاضي مف األدٌلة الكافية في 

 3تككيف قناعتو.

 قاعدة تساند األدّلة(:حّرّية القاضي الجنائي في تقدير األدّلة بمجمكعيا )-3

لمقاضي الجنائي طبقا لقاعدة تساند األدٌلة كالتي تسكد اإلثبات الجنائي أف يقٌدر األدلة بمجمكعيا    
كيستخمص منيا قناعتو، فاألدٌلة في المكاد الجنائية متساندة كمتماسكة كيكمؿ بعضيا بعضا. فتتكٌكف 
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فادة المجني عميو لئلدانة. كلذلؾ، فبل عقيدة القاضي منيا مجتمعة، فمثبلن قد تكفي التقا رير الٌطٌبٌية كا 
ينظر إلى الٌدليؿ بعينو لمناقشتو عمى حدل دكف باقي األدٌلة، بؿ يكفي أف تككف األدلة في مجمكعيا 
ككحدة مؤيدة إلى ما قصده الحكـ منيا كمنتجة في تككيف قناعة المحكمة كاطمئنانيا إلى ما انتيت 

 1إليو.

 أماـ جيات الحكـ الطبية ير الخبرةر مدل حجية تقالمطمب الثاني: 

الخبرة رأم فٌنٌي مف شخص مختٌص فٌنيًّا في شأف كاقعة معٌينة ذات أىٌمية في الٌدعكل الجنائية، كىي 
 تيدؼ إلى كشؼ بعض الٌدالئؿ أك تحديد مدلكليا باالستعانة بالمعمكمات العممية.

اف الٌدعكل الجنائية مسألة فٌنية يتكقؼ الفصؿ في الٌدعكل كتقـك الحاجة إلى الخبرة إذا سايرت أثناء سري
ا فٌنيًّا ال يتكٌفر فيو.  عمييا، كلـ يكف في استطاعة القاضي البت فييا برأم ألف ذلؾ يتطٌمب اختصاصن

برة البلزمة لمعرفة حقيقتيا إذ أٌف ىناؾ مف الكقائع ما يتطٌمب معرفة خاٌصة ال يممؾ القاضي الخ   
األعماؿ الفٌنٌية مف اختصاص أىؿ الخبرة، كما تختمؼ  يذهف 2تيؿ لتحديد أسباب الكفاة.جٌثة الق كفحص

عف األدٌلة األخرل فيي النتائج التي تسفر عنيا االختبارات المعممية لتعزيز دليؿ سبؽ تقديمو كىك 
 3دليؿ استثنائي.

األدٌلة، كما يؤٌكد غالبية ناعتو بشأف ىذه قكمف خبلؿ تقدير القاضي لرأم الخبير يصؿ إلى تككيف    
الفقياء أف تأثير الخبير أك الٌطبيب الشرعي جٌد ىاـ عمى عمـ القاضي في إصدار حكمو أك قراره، 
فالقاضي الجزائي عند محاكلتو تككيف قناعتو ييكٌيؼ تمؾ المعمكمات في تقدير الٌطبيب الٌشرعي كاألدٌلة 

رة الطبية عنصرنا مف العناصر التي يرتكز عمييا فتصبح تمؾ الخب 4الفٌنٌية في أسمكب قانكني محض.
القاضي، كىنا يثار الٌتساؤؿ حكؿ مدل قيمة تقرير الٌطبيب الٌشرعي في بناء االقتناع الٌشخصي 

 لمقاضي الجنائي في إثبات الجريمة؟

 الفرع األكؿ: شركط الحجية القانكنية ألكراؽ الخبرة

 محكمة إال إذا تكافرت شركطو القانكنية.إف تقدير الخبير ىك رأم استشارم كال يمـز ال

                                                           
 .43، ص 64، مجمكعة المبادئ القانكنية، القاعدة 11/11/1963صادر في  807نقض مصرم  1
 .156الٌسابؽ، ص محمد عبد الكريـ العبادم، المرجع  2
 .156رمزم رياض عكض، المرجع السابؽ، ص  3
اليادم خضراكم، يخمؼ عبد القادر، دكر الٌطبيب الشرعي في تحقيؽ العدالة، مجمة االجتياد القضائي، العدد السابع  4

 .256، ص 2018عشر، مخبر العمـك السياسية، كٌمية الحقكؽ، جامعة عمار ثميجي، األغكاط، الجزائر، 



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 250 ~ 
 

فبعد تقديـ الطبيب الشرعي تقريره في مسألة فنية فإنو يصبح مف بيف األدلة المطركحة لممناقشة أماـ 
 المحكمة، كيككف محبل لتقديرىا، شأنو شأف سائر األدٌلة األخرل.

مف طعكف مرجعو إلى محكمة المكضكع التي ليا  تقاريرىـفتقدير أراء الخبراء ك الفصؿ فيما يكجو إلى 
كامؿ الحرية في تقدير القكة التدليمية لتقرير الخبير، كما أف ليا مطمؽ الحرية في األخذ بما تطمئف إليو 

 1ك االلتفات عما عداه

د ليا كداللتيا دكف أف تحدٌ  ةكتختمط الكثير مف المفاىيـ المرتبطة بمسألة تقرير الخبرة كقكتيا اإلثباتي   
ضكابط تفصؿ بينيا، فالخبرة تخضع ابتداءن إلى تقدير قكة اإلثبات العممي لمٌدليؿ المستمٌد مف الخبرة 

 2كمثؿ ذلؾ البصمات، التي تعتبر دليبلن قاطعنا ثابت عمييا في سائر أنحاء العالـ.

ائع أك العمكـ، فكٌؿ تشريع لمدليؿ فإنيا ترتبط بالتشريعات أكثر مما ترتبط بالكق ةالحٌجٌية القانكني اأمٌ    
يعطي لمٌدليؿ المستمٌد مف الخبرة قكة معينة في اإلثبات كالتشريعات المدنية التي تعطي لمٌدليؿ الكتابي 

 قكة في اإلثبات عف سائر األدٌلة األخرل.

ات كأٌما الداللة اإلثباتية أك الحجية القضائية لمخبرة فمسألة أخرل مختمفة تشمؿ ما يتعٌمؽ باإلثب   
بالخبرة سكاء تعمؽ األمر بثبكتيا العممي أـ الظركؼ التي أحاطت بالٌدليؿ كطريقة الحصكؿ عميو 

ككؿ ذلؾ يخضع لمتقدير القضائي لمخبرة،  3كارتباط الٌدليؿ بأركاف الجريمة كخاٌصة ركنيا الماٌدم.
 فماىي إذف شركط تمتع التقرير الٌطٌبي بالحٌجٌية القانكنية؟

 العمميأكال: القبكؿ 

فالخبرة حتى تككف ليا حجيتيا ال بد أف تككف مقبكلة لدل المجتمع العممي، فمثبلن كحتى سنكات خمت  
لـ يكف يقبؿ باختبارات الٌدـ استنادنا إلى تحديد فصائؿ الٌدـ إال أساسنا لمنفي كلـ يكف يعتٌد بيا في 

ظيرت اكتشافات حديثة أثبتت أف لكؿ إنساف بصمة كراثية يمكف تحديدىا  فاإلثبات الجنائي، إلى أ
مف خبلؿ دمو تمٌيزه عف غيره، حيث أصبحت تمعب دكرنا ىامًّا في كشؼ الجريمة، حيث تعتمد عمى 
استخبلص الٌدليؿ الماٌدم القائـ عمى أساس عممي مستقٌر، ال شٌؾ أنو كاف ليا األثر القكم كالفعاؿ في 

 4اإلقناع.
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  ثانيا: القبكؿ القانكني

فالخبرة الفنية أيا كاف مجاليا كحٌتى تتمٌتع بالحٌجٌية القانكنية يجب أف تمتـز بالقكاعد القانكنية اآلمرة التي 
 أكجبيا بطبلف تقرير الخبيرأكجبيا القانكف كجعؿ جزاء مخالفتيا بطبلف اإلجراء، فماىي الحاالت التي 

إٌف المقصكد بالبطبلف في مجاؿ اإلجراءات الجزائية ىك جزاء  الجزائية:تعريؼ بطالف اإلجراءات -1
إجرائي لتخمؼ كؿ أك بعض شركط صحة إجراء جكىرم ييدر آثاره القانكنية، كيٌتضح مف خبلؿ ىذا 
التعريؼ أف البطبلف إٌنما يترٌتب عمى مخالفة اإلجراءات الجكىرية دكف غيرىا مف اإلجراءات كالغاية 

اية اإلجراءات الجنائية مف أف تيدر كتفقد قيمتيا القانكنية، مٌما يؤٌدم إلى إفبلت الجناة مف ذلؾ ىك حم
مف يد العدالة كالحيمكلة دكف إدانتيـ كعقابيـ كما يؤٌدم إلى إطالة أمد التقاضي كتعقيد اإلجراءات دكف 

جراء متعٌمقنا بالٌنظاـ مبٌرر، كيككف اإلجراء جكىريا يترتب عمى مخالفة شركطو البطبلف إذا كاف ىذا اإل
العاـ. فيترٌتب عمى مخالفة شركطو البطبلف المطمؽ كالذم يجكز الٌتمٌسؾ بو في أية حالة كانت فييا 

 الٌدعكل الجزائية كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، كلك لـ يطمبو الخصكـ.

فبعضيا أخذ بنظرية  1كقد اٌتجيت التشريعات المختمفة في معالجتيا لمبطبلف اٌتجاىات عٌدة،   
البطبلف القانكني حيث ال يبطؿ بغير نٌص، كمقتضى ىذا الٌنكع مف البطبلف ىك أٌف المشٌرع ىك الذم 
يتكلى بنفسو تحديد حاالت البطبلف، بحيث ال يجكز لمقاضي أف يقرر البطبلف في غير ىذه الحاالت، 

أمر معيف حتى ينتج عف مخالفة  باعإتكاستنادنا إلى ىذا فإنو ال يكفي أف ينٌص المشٌرع عمى كجكب 
أمر معٌيف حتى ينتج عف مخالفة ذلؾ  إتباعذلؾ بطبلف اإلجراء فبل بٌد أف ينٌص المشٌرع عمى كجكب 

بطبلف اإلجراء، كما أف القاضي ال يممؾ أم سمطة تقديرية في ىذا األمر فبل يستطيع أف يقضي 
األمر فإف ال يممؾ الحكـ بصحة إجراء نٌص بالبطبلف طالما أف المشٌرع لـ ينٌص عمى ذلؾ، ككذلؾ 

 2المشٌرع عمى بطبلنو.

أٌما المذىب الثٌاني فيك مذىب البطبلف الٌذاتي كيقضي بأف المشرع لـ ينٌص عمى أحكاؿ البطبلف    
نما ترؾ لمقاضي تقدير كتقييـ العمؿ اإلجرائي كاستخبلص غاية المشٌرع منو  عمى سبيؿ الحصر كا 

ديد حاالت البطبلف القانكني مف قبؿ المشرع يحد في تحٌكـ القاضي كتعٌسفو حيث يرل البعض أف تح
في تحديد أحكاؿ البطبلف مما يؤٌكد مبدأ الشرعية اإلجرائية، كعمى العكس مف ذلؾ في مجاؿ البطبلف 

لـ يكف في مقدكر المشرع اإلحاطة بو مف حاالت تستكجب  الذاتي الذم يترؾ لمقاضي حٌرٌية تبلفي ما
 ف.البطبل
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فالمشٌرع المصرم أخذ بنظرية البطبلف الذاتي، كالمشٌرع الفرنسي قرر حاالت البطبلف بالنسبة لئلجراء 
الباطؿ سكاء كاف ىذا البطبلف لمصالح العاـ أك لصالح الخصكـ. كما استبعد األخذ باألدٌلة المتحٌصمة 

لقانكني كالجكىرم أك كما نٌص المشٌرع الجزائرم عمى نكعيف مف البطبلف ا 1بطرؽ غير مشركعة.
الذاتي، الذم يقتضي بأنو ليس مف الضركرم نٌص المشٌرع عمى حاالتو صراحة عند مخالفة إجراء 
معيف، بؿ القاضي ىك مف يستخمص اإلجراء الجكىرم كيقرر البطبلف عند مخالفة إجراء مف 

 2اإلجراءات الجكىرية.

ا مف قانكف اإلجراءات الجزائي 159كلقد نٌصت الماٌدة     ة الجزائرم عمى أٌنو: "يترتب البطبلف أيضن
 105ك 100عمى مخالفة األحكاـ الجكىرية المقررة في ىذا الباب خبلؼ األحكاـ المقٌررة في الماٌدتيف 

 إذا ترتب عمى مخالفتيا إخبلؿ بحقكؽ الٌدفاع أك حقكؽ أم خصـ في الٌدعكل".

 في حالة مخالفة قاعدة جكىرية. فيستخمص مف نٌص الماٌدة أف حالة البطبلف الجكىرم يككف

إٌف أم عمؿ إجرائي يجب أف تتكٌفر لو المقتضيات  :الشرعيةحاالت بطالف الخبرة الطبية -2
المكضكعية أك أخرل شكمية، إذا تغيبت إحداىا فإٌف ذلؾ مف شأنو أف يمحؽ البطبلف باإلجراء كمف 

 حاالت بطبلف الخبرة ما يمي:

تعتبر جميع  مف قبؿ شخص ليست لديو أىمية لمقياـ بإجراء الخبرة: تنفيذ الخبرة الطبية العدلية-أ
مف قانكف اإلجراءات الجزائرم كما يمييا كالتي تتعٌمؽ بتعييف  144اإلجراءات التي نٌصت عمييا الماٌدة 

ـٌ.  الخبراء مف الٌنظاـ العا

القضائية بعد  : "يختار الخبراء مف الجدكؿ الذم تعٌده المجالس144فمقد جاء في نٌص الماٌدة 
 استطبلع رأم الٌنيابة العاٌمة".

فتنٌص "يجب أف تحٌدد دائما في قرار الخبراء ميمتيـ التي ال يجكز أف تيدؼ إاٌل إلى  146أما الماٌدة 
 فحص مسائؿ ذات طابع فٌني".

إذف فالخبير يجب أف تتكافر فيو كاٌفة الشركط حتى تككف إجراءات الخبرة صحيحة، فيجب أف يككف    
كامؿ األىمية، كغير محككـ عميو بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ كأف يككف ذا تأىيؿ عممي، فإذا 
تخمؼ أحد ىذه الشركط فإف ذلؾ سيؤدم حتما إلى بطبلف الخبرة الٌطٌبٌية التي أجراىا الطبيب العدلي، 
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كف لو قيمة قانكنية كيترتب عمى انتفاء شرط أك أكثر مف الشركط المقررة قانكنا بأٌف التقرير ىنا ال يك
 ألنو صادر مف شخص غير مؤٌىؿ لمقياـ بالخبرة الٌطٌبٌية العدلية.

كفي اجتياد لمحكمة النقض الفرنسية اعتبرت أف تعييف خبير غير مسٌجؿ في قائمة الخبراء بأمر غير 
 1مسبب يترتب عميو البطبلف.

ـّ تعيين-ب  و مف قبؿ المحكمة:تنفيذ الخبرة الطبية العدلية مف قبؿ طبيب عدلي لـ يت

الطبيب الذم لـ يستمد اختصاصو مف القاضي الذم انتدبو ألداء الميمة التي كمِّؼ كالذم اختاره    
العتبارات تتعمؽ بكفاءتو، كلذا فإف الطبيب العدلي يجب أف يؤٌدم الميمة المككمة إليو مف قبؿ 

بير الٌطٌبي المحكمة بنفسو، كما يجب عدـ تككيؿ الميمة المكٌمؼ بيا إلى شخص آخر، فبل يجكز لمخ
أف ينيب غيره في أداء ميمتو كلكف ىذا ال يمنع مف أف يعيد إلى شخص آخر بعمؿ ماٌدم ال ينطكم 
عمى شيء مف التقدير أك الٌرأم، كما في حالة إذا ما انتدب طبيبنا عدليًّا لفحص حالة، فاستعاف بطبيب 

 2آخر باألشعة أك غيرىا.

إٌف أغمب التشريعات تستكجب قياـ الٌطبيب العدلي  ائيًّا:عدـ حمؼ الطبيب لميميف بصفتو خبيرنا قض-ج
بحمؼ اليميف قبؿ مباشرة الخبرة الٌطٌبٌية العدلية، أماـ سمطة التحقيؽ، كأحياننا يحتـ أداء ىذا اليميف 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم: "يحمؼ الخبير  145بصيغة محٌددة كىذا ما نٌصت عميو الماٌدة 
ؿ مٌرة بالجدكؿ الخاٌص بالمجمس القضائي يميننا أماـ ذلؾ المجمس بالٌصيغة اآلتي بيانيا: المقيد ألك 

"أقسـ باهلل العظيـ بأف أقـك بأداء ميٌمتي كخبير عمى خير كجو كبكؿ إخبلص كأف أبدم رأيي بكؿ 
 نزاىة كاستقبلؿ".

 كال يجدد ىذا القسـ ماداـ الخبير مقٌيدنا في الجدكؿ.-

الذم يختار مف خارج الجدكؿ قبؿ مباشرة ميٌمتو اليميف السابؽ بيانيا أماـ قاضي كيؤٌدم الخبير -
 التحقيؽ المعٌيف مف الجية القضائية.

 لمختص كالخبير كالكاتب.اكيكٌقع عمى محضر أداء اليميف مف القاضي -

بالكتابة كيرفؽ كيجكز في حالة قياـ مانع مف حمؼ اليميف ألسباب يتعيف ذكرىا بالتحديد أداء اليميف -
 الكتاب المتضمف ذلؾ لممؼ التحقيؽ".
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فعدـ حمؼ اليميف مف طرؼ الطبيب الشرعي يؤدم إلى البطبلف، ك تجدر اإلشارة ىنا أف ىذا البطبلف 
غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ك إنما ىك مقرر لصالح الخصكـ ،فبل يجكز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء 

لتمسؾ بو إذا أجازكه صراحة لذا فبل يجكز التمسؾ بو ألكؿ مرة نفسيا، ك يسقط حؽ الخصكـ في ا
عف عدـ استحبلؼ الخبير  الناشئأماـ محكمة النقض ،كقد ذىب القضاء الفرنسي إلى أف البطبلف 

اليميف يزكؿ بالسككت عنو أماـ محكمة المكضكع، فبل يجكز التمسؾ بو ألكؿ مرة أماـ محكمة النقض 
 .1ماـ محكمة أكؿ درجةإذا لـ يسبؽ التمسؾ بيا أ

إذف يتبٌيف لنا أٌف المشٌرع لـ يشر إلى أٌف عدـ حمؼ اليميف مف قبؿ الخبير يؤٌدم إلى بطبلف تقرير    
ٌنما عمى العكس مف ذلؾ يعتبر ضركريًّا حمؼ اليميف مف قبؿ الخبير غير  الخبرة بصريح العبارة كا 

 المقيد في جدكؿ الخبراء.

أكجب القانكف دعكة الٌطبيب العدلي لممناقشة في بعض  ممناقشة:عدـ حضكر الطبيب العدلي ل-د
الحاالت كأف يككف ذلؾ متعٌمقنا بحقكؽ الدفاع كىذا ما ذىب إليو المشٌرع اإلجرائي الفرنسي في الماٌدة 

 الذم أعطى لممحكمة كالخصكـ الحٌؽ في مناقشة تقرير الطبيب العدلي. 167

عمى ذلؾ حيث جاء في فحكل الماٌدة: "يعرض الخبراء  155ٌدة كما نٌص المشٌرع الجزائرم في الما   
في الجمسة عند طمب مثكليـ بيا نتيجة أعماليـ الفنية التي باشركىا بعد أف يحمفكا اليميف عمى أف 
يقكمكا بعرض نتائج أبحاثيـ كمعايناتيـ بذمة كشرؼ كيسكغ ليـ أثناء سماع أقكاليـ أف يراجعكا تقريرىـ 

 كمرفقاتو.

جكز لمٌرئيس إما مف تمقاء نفسو أك بناءن عمى طمب الٌنيابة العاٌمة أك الخصكـ أمف محامييـ أف كي   
 يكٌجو لمخبراء أية أسئمة تدخؿ في نطاؽ الميمة التي عيد إلييـ بيا'.

إذف كمف خبلؿ نٌص الماٌدة يتبٌيف أٌنو يمكف لمقاضي كألطراؼ الدعكل مناقشة تقرير الطبيب العدلي    
 عف جميع األسئمة المكجية إليو، لذا كاف حضكره كجكبيًّا. كاإلجابة

 ر ليا القانكف حجية معينة ىي تمؾ التي ر فالخبرة القضائية المنجزة كالتي يق ثالثا: القبكؿ القضائي

ا  استقٌرت في ممٌؼ الٌدعكل، كقبمتيا المحكمة كال نعني بقبكؿ المحكمة لمخبرة أك ما يعرؼ اصطبلحن
نما باعتماد الخبرة،  أٌنيا أصبحت أساسنا لمحكـ إذ أٌف القكؿ بذلؾ يعني أف القضية فصمت قبؿ أكانيا، كا 

تفيد أف الخبرة قد مٌرت بمراحميا المختمفة كأصبحت جاىزة لتقدير قيمتيا في إثبات الدعكل، كىذه 
 2المراحؿ التي تمٌر بيا الخبرة تتمٌثؿ في:
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مناقشة الخبير إذا كاف ىناؾ نقص في تقديره دعكة الخبير لممناقشة كبذلؾ ستكمؿ المحكمة  -1
 كتطمب منو تكضيح كؿ ما يشكب تقديره مف غمكض.

 تكميؼ الخبير باستكماؿ الخبرة الناقصة أك ما يعرؼ بالخبرة التكميمية. -2

إجراء خبرة جديدة مف قبؿ خبراء جدد عندما يككف استكماؿ األكلى متعٌذرنا لما لحؽ الخبرة  -3
 1مكضكعي مبطؿ ليا. األكلى مف عيب شكمي أك

الخبرة القضائية قد اكتسبت القبكؿ العممي كالقانكني كالقضائي لتصبح جزءا  ىذهكفي النياية تككف    
فاليا أك عدـ التعرَّض ليا في حيثٌيات حكميا. غمف أكراؽ الدعكل الجزائية بحيث ال يككف لممحكمة إ

، ىمي يعتبرىا القاضي كسائر األدٌلة فيطرح الٌتساؤؿ ىنا حكؿ مدل قكتيا في اإلثبات الجنائي
الكبلسيكية األخرل، أـ تتمٌتع بحٌجٌية خاٌصة نظرنا لطابعيا العممي كلميزتيا القطعية. ىذا ما سنحاكؿ 

 .يو فيما يمي كآخر جزئية مف بحثناالبحث ف

 ير الخبرة أماـ القاضي الجنائير لتق االثباتيةالفرع الثاني: القكة 

يستعاف بالخبرة في مجاؿ اإلثبات الجنائي، إذا ظيرت أثناء إجراءات الٌدعكل كسيرىا مسألة تستمـز    
رأيا عمميًّا أك فٌنيًّا لبياف حقيقتيا كلـ يكف في مقدكر القاضي أف يبيف رأيو فييا، ألٌنيا تقتضي اإللماـ 

 كاإلحاطة بمجاؿ عممي أك فٌني.

الضكابط التي تحكـ سمطة القاضي في تقدير األدٌلة سنرٌكز في ىذه فبعد أف تطرقنا إلى المبادئ ك    
الٌدراسة عمى الجانب الٌتطبيقي كذلؾ بتطبيؽ مبدأ االقتناع الٌشخصي لمقاضي الجنائي في تقديره لمخبرة 

جٌد ىاـ عمى  -الطبيب الشرعي–الٌطٌبٌية الشرعية، حيث يذىب أغمبية الفقياء إلى أٌف تأثير الخبير 
اضي في إصدار حكمو أك قراره، فالقاضي الجزائي في محاكلة منو لتككيف قناعتو، يكٌيؼ تمؾ عمؿ الق

المعمكمات في تقرير الٌطبيب الٌشرعي كاألدٌلة الفٌنٌية في أسمكب قانكني محض، فتصبح بذلؾ الخبرة 
 2الطبية عنصرنا مف العناصر التي يرتكز عمييا القاضي.

ٌطٌبٌية في اقتناع القاضي الجنائي فيما يتعٌمؽ بإثبات كقكع الجريمة كيظير تأثير تقدير الخبرة ال   
كتحديد أركانيا الٌشرعية ككذا ما يتعٌمؽ بإسناد ىذه الكقائع إلى مرتكب الفعؿ اإلجرامي الحقيقي، 
ا في بعض األنكاع مف الجرائـ كجريمة الٌتسميـ كالجرائـ الجنسية، حيث يسٌجؿ فييا القاضي  خصكصن

 كييؼ الجريمة دكف المجكء إلى إجراء الخبرة.الجنائي بت

                                                           
 .135، ص نفسو  محمد عبد الكريـ العبادم، المرجع 1
 .256مؼ عبد القادر، المرجع السابؽ، صخاليادم خضراكم، ي 2



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 256 ~ 
 

كرغـ أىٌمٌية الخبرة الطبية كمدل تأثيرىا عمى اقتناع القاضي الجنائي ىناؾ مف الفقو مف يغمب الكفة 
 لمبدأ االقتناع حيث يظؿ ىك السائد كالذم يحكـ نظاـ اإلثبات الجنائي في المسائؿ الجزائية.

عطائيا قيمة قانكنية كمعاممة تفضيمية مقارنة باألدٌلة الكبلسيكية  فانقسـ الفقو بيف مؤيد لحجية الخبرة كا 
األخرل، كبيف مف أبقى عمى سمطاف مبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي كحريتو في تقديره 

 األدٌلة.

ىذا ما سنحاكؿ البحث كالتمحيص فيو مع ضركرة البحث في االجتيادات القضائية كقراراتيا حكؿ    
أكال مكقع الدليؿ الطبي الشرعي مف أدلة اإلثبات الجنائية مف  الخبرة الٌطٌبٌية لذا سنقسـ دراستنا إلى

: تقدير لثاٌطٌبٌية الشرعية. كثا: مكقؼ الفقو كالقضاء مف حجية تقرير الخبرة الحيث قيمتيا االثباتية كثانيا
 الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية، الرقابة كالطعف في إجراءاتيا.

 اإلثباتية ةقيمالأدّلة اإلثبات الجنائية مف حيث  مفمكقع الدليؿ الطبي الشرعي أكال :

إلى مكانة الطب الشرعي مف بيف أدلة اإلثبات الجنائية، حيث الجزء مف البحث سنتطرؽ في ىذا    
 مات الدليؿ الجنائي.سيتقك  سنتطرؽ إلى مضمكف الدليؿ الجنائي

إٌف الدليؿ ىك الكسيمة التي يستعيف بيا القاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة  :الجنائيمضمكف الدليؿ  1
 العمى أدلة حازت عمى اقتناعو الشخصي كمف ثمة كجب عمينا أك  ابغرض استصدار أحكاـ عادلة بناء

 .ما يميبياف أىميتو فيتعريؼ الدليؿ الجنائي كت

الدليؿ الجنائي ىك اليقيف القضائي كأساس قيامو، كقد حاكؿ الفقو تعريفو  تعريؼ الدليؿ الجنائي:-أ
جانب منيـ بأف "الكسيمة التي يستعيف بيا لقاضي لمكصكؿ إلى اليقيف القضائي الذم يقيـ عميو  ؿفقا

حكمو في ثبكت االٌتياـ المعركض عميو". كقاؿ جانب آخر بأنو كؿ إجراء يعترؼ بو قانكننا القتناع 
ف عمى إثبات ثالث بأنو الكاقعة التي يستمد منيا القاضي البرىا بالقاضي بحقيقة الكاقعة كقاؿ جان
 1اقتناعو بالحكـ الذم ينتيي إليو.

كما عرؼ أيضا بأٌنو المرشد كما بو اإلرشاد كيستدؿ بو كىك مف الناحية االصطبلحية ما يمـز العمـ بو 
إلى الٌتصديؽ اليقيني بما كاف يشؾ في صحتو أك ما يمكف  ؿشيء آخر كغايتو أف يتكصؿ العقعمـ 

 2التكصؿ بو إلى معرفة الحقيقة.

أٌما مف الناحية االصطبلحية القانكنية فقد تعٌددت كجيات نظر القكانيف في معنى الدليؿ، فقد عٌرفو    
ة المرتكبة أك صٌحة عميرؿ بأٌنو كؿ كسيمة مرخص بيا أك جائزة قانكنيًّا إلثبات كجكد أك عدـ كجكد الكاق
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حقيقات بغرض إثبات كاقعة أك كذب األمر المعركض، كعرفو آخر بأنو الكسيمة المبحكث عنيا في الت
تيـ الجريمة، أٌما فتحي سركر فقد عرفو بأنو الكسيمة التي يستعيف بيا القاضي، لمكصكؿ إلى الحقيقة 

ىا، كالمقصكد بالحقيقة في ىذا الٌصدد ىك كؿ ما يتعٌمؽ بالكقائع المعركضة عميو إلعماؿ دالتي ينش
 1حكـ القانكف عمييا.

ف تعددت كاختمفت حيث تناكلو كؿ مف زاكية تحميمية كمنيجية خاصة ييكالمبلحظ أٌف تعريفات القانكن
 2بطبيعة المنيج الذم يمتـز بو في بحثو.

كيرل بعض الخبراء أف الدليؿ في المفيكـ الجنائي كالتحقيؽ يعني البرىاف القائـ عمى المنطؽ    
كالعقؿ في إطار مف الشرعية اإلجرائية إلثبات صحة افتراض أك لرفع درجة اليقيف اإلقناعي في كاقعة 

 محؿ خبلؼ.

العنصر المكضكعي لميقيف  كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أف الدليؿ الجنائي يقـك عمى كاقعة تمثؿ
القضائي كمف ناحية أخرل ىذه الكاقعة التي يتـ إدراكيا باستخداـ األسمكب العقمي يمثؿ العنصر 

إذف فالٌدليؿ الجنائي ىك برىاف يقكـ عمى المنطؽ ك العقؿ كييدؼ إلى  3الشخصي لميقيف القضائي.
 المشركعية في إجراءات تحصيمو. االقتناع بما يكفؿ الحرية في أسمكبو كشكمو كنكعو كيحرص عمى

تقكـ أىمية الدليؿ الجنائي عمى إثبات حدكث الجريمة في الكاقع المادم  أىمية الدليؿ الجنائي:-ب
كنسبتيا إلى شخص معيف مف أحد الناس سكاء كاف فاعبل أصميا أك شريكا، فالٌدليؿ يقكـ عمى كقكع 

أىمية الدليؿ  الجنائي في تحديد الكضع اإلجرامي  أركاف الجريمة لتطبيؽ قانكف العقكبات عمييا، كتبدك
المناسبة  عقكبةـ مف حيث ظركفو الشخصية كمدل خطكرتو اإلجرامية، كذلؾ مف أجؿ تكقيع التيلمم

 4عميو، سكاء كانت العقكبة مقيدة لمحرية أك مالية، أك مجرد تدبير احترازم.

ؿ أىمية عف الدليؿ المدني بؿ تتضاعؼ أىميتو فممدليؿ الجنائي أىمية بالغة في اإلثبات الجنائي ال تق
 5في الدعكل الجزائية نظرا لمذاتية الخاصة لمخصكمة الجنائية.

كأدلة اإلثبات مبلزمة لمقاضي الجنائي في جميع مراحؿ الدعكل الجزائية، ألنيا عماد إظيار    
 الحقيقة، كيقع عمى القاضي الجنائي استخبلصيا.
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إذ بغيابو لف  ،نائي ككنو المحكر األساسي في عممية اإلثبات لمكقائع الجنائيةكتبرز أىمية الدليؿ الج   
كقد ال يتـ إثبات كقكعيا أصبلن كلف يتسنى  ،يتمكف القاضي الجنائي مف إسناد الجريمة إلى المٌتيـ
 تطبيؽ قانكف العقكبات كتتجمى ىذه األىمية في جانبيف:

يتمثؿ في الدكر الذم يمارسو الدليؿ الجنائي في ظؿ السياسة الجنائية الحديثة، فمف  الجانب األكؿ:
معطيات ىذه السياسة ىي التركيز عمى شخص المٌتيـ كاالىتماـ بو، حيث أف القضاة لـ يعكدكا 
نما التقدير القانكني لمجريمة عمى أساس أٌف  يمارسكف تمؾ القاعدة التي رسمتيا السياسة الجنائية كا 
الٌدليؿ كسيمة تقدير يمارس القاضي سمطتو عميو بالفحص كالتمحيص الٌدقيؽ ليصؿ إلى كشؼ 

 1الحقيقة.

يقتصر دكر القاضي المدني عمى تقدير األدلة  فبينماالدكر اإليجابي لمقاضي الجنائي  الجانب الثاني:
يتحرل كينقب  أفاجبو باتخاذ المكقؼ السمبي فمف حقو بؿ مف ك  التي يقٌدمو الخصكـ، ال يمتـز القاضي

كعمى ذلؾ فإف العبرة في المحاكمات الجنائية ىي باقتناع القاضي  ،بكافة طرؽ اإلثبات عف الحقيقة 
كال  ،بناء عمى ما يجريو مف تحقيؽ في الٌدعكل كمف كافة عناصرىا المعركضة عمى بساط البحث

 2يصح مطالبتو باألخذ بدليؿ غيره.

 القضاء : أماـالخبرة الطبية الشرعية دليؿ أىمية -ج

يجمع الفقياء عمى أف الدليؿ بصفة عامة يعد بالنسبة لمحؽ بمثابة الركح مف الجسد فيك قكاـ كجكده 
حيث تككف لو قيمة عممية كثمرة ذاتية كتصبح مقكمات الحؽ كاقعا بحكـ إثبات  ،كأساس لتكريسو
قتناع القاضي الجنائي فيي كمدخؿ لمتعرؼ عمى كما تعد األدلة المصدر المطمؽ ال ،مصدره قانكنا

 الجريمة .باإلضافة أف الدليؿ الجنائي لو األىمية في كشؼ  ،الحقيقة

حيث يساىـ إسياما كبيرا في تنكير الحقيقة  ،لمدليؿ الطبي الشرعي أىمية بالغة أماـ جيات الحكـ ك
كذلؾ مف خبلؿ  ،كمساعدتو عمى تكييؼ كقائع الجريمة كاثبات التيمة عمى الجاني ،لمقاضي الجنائي

 يمي : ما

:يعد الدليؿ في ىذا المقاـ عنصرا  أىمية دليؿ الخبرة الطبية الشرعية كعنصر إثبات لكقكع الجريمة-1
دة السامة أساسيا في إثبات الركف المادم لمجريمة كما في جريمة التسميـ حيث تثبت كجكد أثار لمما

بناءعمى تقرير الطب الشرعي  كبالتالي تكيؼ الجريمة عمى ىذا األساس ك ،بمعرفة الخبير العدلي
 ككنيا جريمة تسميـ .
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:حيث يمعب الطب الشرعي دكرا كبيرا في  أىمية دليؿ الخبرة الطبية في تحديد شخصية المتيـ-2
أك عف ،التعرؼ عمى المتيـ عف طريؽ فحص البصمات التي تساىـ في  ،تحديد شخصية الجاني

 طريؽ ضبط محصبلت كمخمفات حيكية كالتمكثات الدمكية .

سكاء تـ العثكر عمييا بجسـ المتيـ  ،كيتجمى دكر دليؿ الخبرة الطبية مف خبلؿ مجمكع األدلة المادية
 أك عمى مبلبسو أك أم إفرازات مف جسمو .

إف االعتراؼ يعد مف  :عمى االعتراؼ بجرموأىمية دليؿ الخبرة الطبية الشرعية في حمؿ المتيـ -3
أقدـ طرؽ اإلثبات التي عرفتيا البشرية كغالبا ما يكصؼ بأنو سيد األدلة كمازاؿ لو الدكر البارز في 

كمف ىنا كاف حرص األنظمة الجزائية كالتشريعات الجنائية المختمفة عمى  ،مجاؿ اإلثبات الجنائي
رعا كقانكنا .غير أف اغمب محترفي اإلجراـ اعتادكا االىتماـ بو ككضع شركط تضمف سبلمتو ش

كأيضا االستمرار في اإلنكار كالتضميؿ تحت كؿ الظركؼ كما أف  ،المناكرة كعدـ االعتراؼ بجريمتيـ
بعض المجرميف قد اكتسبكا الكثير مف التجارب كاألساليب التي تمكنيـ مف تضميؿ العدالة بيدؼ 

لذلؾ فميس ىناؾ أسمكب مناسب  ،جزاء ما ارتكبكا مف أفعاؿالذم ينتظرىـ  ،اإلفبلت مف العقاب
لمكاجية إنكارىـ كحمميـ عمى االعتراؼ غير األسمكب العممي الذم يستطيع أف يقدـ دليؿ إدانة لممتيـ 
كمف ىنا نرل أف دليؿ الخبرة الطبية يعمؿ عمى مكاجية المتيـ بدليؿ قطعي قد يحممو كيجبره عمى 

كعدـ قدرتو عمى دحض ىذا الدليؿ كالصمكد أماـ  ،ا قد يعانيو مف انيياراالعتراؼ بجرمو نتيجة م
  .قطعيتو الجازمة

:لمخبرة الطبية أىمية في تصحيح أقكاؿ  أىمية دليؿ الخبرة الطبية الشرعية في تقدير الشيادة-4
كاف عناصر الحقيقة كأجزائيا ال  ،كذلؾ لتساند األدلة كتعاضدىا كتكافقيا ،الشيكد بتأكيدىا أك بتكذيبيا

لذلؾ ففي حاؿ تعارض دليؿ الخبرة الطبية الشرعية مع شيادة  ،يمكف أف تتعارض مع بعضيا البعض
 1عدـ صدؽ أقكالو أك الشؾ في تمؾ الشيادة . ىك ،شاىد فإنما يدؿ ىذا عمى شيء كاحد

ية الشرعية دكر كبير في :لمخبرة الطب أىمية الخبرة الطبية الشرعية في تعديؿ كصؼ التيمة-5
كمف ثمة تحديد األفعاؿ اإلجرامية كصكال إلى نتائجيا لذلؾ فيك يؤثر بصفة  ابتداءا ،تشخيص الجريمة

كعمى التكييؼ القانكني لمكقائع لذلؾ يقع عمى عاتؽ المحكمة  ،مباشرة عمى تحريؾ الدعكل العمكمية
فعؿ اإلجرامي كما قد يساىـ ىذا التقرير في كتأسيسا عمى تقرير الطبيب العدلي تحديد طبيعة كسبب ال

فمثبل إذا الحظ القاضي أف ىناؾ اختبلؼ في مدة الراحة الممنكحة لممجني عميو  ،كصؼ التيمة ؿتعدي
الحالة كجب عمى  ىذه ففي ،كفؽ التقرير الطبي الذم اطمئف إليو كجدانو ككيفت الجريمة عمى أساسو

لكي يككف ىناؾ تكافؽ كتطابؽ  ،محددة في التقرير الطبيالقاضي تعديؿ كصؼ التيمة حسب المدة ال
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كما ىك الحاؿ في ي ليا مدعـ بتقرير الطبيب الشرعي، بيف الكقائع المادية لمجريمة كالتكييؼ القانكن
المكاقعة التي يمكف لتقرير الطبيب الشرعي أف يفندىا باف غشاء البكارة سميـ كانو  جريمة االغتصاب ك

إلى الشركع في جريمة  ،ليقكـ القاضي الجنائي بعد ذلؾ بتعديؿ كصؼ التيمة ،المكاقعةال أثار لعممية 
بذلؾ يبرز الدكر الفعاؿ لمخبرة الطبية  ىتؾ العرض كيككف ذلؾ بما يتفؽ مع الكقائع كالحيثيات . ك

 ليتفؽ مع بينات كدالئؿ اإلثبات المقدمة مف سمطة االتياـ. ،الشرعية في تعديؿ كصؼ التيمة

معيف لؤلدلة حتى يمكف  يـسكتقلقد تعٌددت آراء الفقياء لكضع تصنيؼ  صنيؼ األدلة الجنائية:ت-2
 جريمةاإللماـ بيا كالسيطرة عمييا كالكشؼ عنيا بما يؤدم إلى االستفادة منيا في عممية كشؼ ال

فنظر بعض الفقياء كالخبراء إلى أف لمٌدليؿ كظيفة يؤدييا كقاـ بتقسيـ  ،كاإلثبات الجنائي كالقضائي
الدليؿ حسب الكظيفة التي يؤدييا كاألثر المترٌتب عمى ذلؾ إلى أدٌلة إثبات كأدلة نفي، كنظر آخركف 
مف حيث صمتو بالكاقعة المراد إثباتيا كقاـ بتقسيـ األدلة إلى أدلة مباشرة كأخرل غير مباشرة. كآخركف 
صنفكه مف حيث مصدره إلى أدلة قكلية كأدلة ماٌدٌية كأدلة شرعية أك قانكنية، كنظر البعض اآلخر إلى 

 1الٌدليؿ مف حيث قيمتو في اإلثبات كصنفيا إلى أدٌلة كاممة كأدٌلة غير كاممة )ضعيفة(.

متيا دلة مف حيث قيكضع التشريع الفرنسي تصنيفا لؤل تصنيؼ األدلة حسب قيمتيا في اإلثبات:-أ
ربط بينو كبيف العقكبة التي يمكف لمقاضي الحكـ بيا، ككاف ىذا التصنيؼ عمى الٌنحك ك  ،في اإلثبات

 التالي:

ىي األدلة التي تمـز القاضي بالحكـ عمى العقكبة في القانكف إذا تكافرت كذلؾ  األدلة الكاممة:-1
باعتبار أنيا كافية القتناع القاضي كالتٌأثير في حكمو أيا كاف اقتناعو الكجداني، كىذه األدلة تشمؿ 

عة شيادة الشيكد حيث يجب أف يتكافر شاىدم رؤية  يشيداف عمى الكاقعة عمى أف يككف قد رأيا الكاق
بنفسييما فبل تقبؿ الشيادة السماعية )بالتسامع(، )قد تـ التطرؽ إليو في الباب األكؿ مف ىذا البحث(، 
كذلؾ الدليؿ الكتابي حيث يشترط فيو أف يككف كامبلن كرسميا أك يعترؼ بو المتيـ كأف يككف مرتبطنا 

فيد بالضركرة في ارتكاب المٌتيـ بالجريمة المرتكبة. كذلؾ تعد القرينة دليبل كامبل حتى كانت كاضحة كت
 2لمجريمة، كـ أف االعتراؼ كذلؾ يعد مف األدلة الكاممة.

كىي األدلة التي مف شأنيا أف تجعؿ المتيـ في كضع  األدلة غير الكافية )الضعيفة أك الناقصة(:-2
لة مكممة االشتباه كىي تعني تكافر دكافع لمشؾ تسمح بفتح باب التحقيؽ كلكف مف الممكف أف تككف أد

لغيرىا تخكؿ لمقاضي االستناد إلييا في الحكـ، غير أف ىذا التقسيـ غير منطقي لتعارضو مع معنى 
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الٌدليؿ، فالدليؿ ىك ما يؤٌدم إلى كشؼ الحقيقة أك ىك ما يكلد في النفس اليقيف بصحة أمر أك بعدـ 
 صحتو.

 في.كتقسـ إلى أدٌلة إثبات كأدلة ن تصنيؼ األدلة مف حيث كظيفتيا:-ب

ثانيا فتيدؼ  ،تيدؼ أدلة الثبكت إلى إثبات كقكع الجريمة أكال ثـ نسبتيا إلى المٌتيـ أدلة اإلثبات:-1
ىذه األدلة إلى إدانة المٌتيـ أك تشديد العقكبة عميو بإثبات مصاحبة القكاعد المشٌددة سكاء كانت 

 شخصية أك عينية لمجريمة.

كأدٌلة الثبكت ليست جميعيا عمى درجة كاحدة مف القكة، فمنيا ما يكفي لتحريؾ الدعكل العمكمية    
كتقديـ المٌتيـ لممحاكمة، كمنيا ماال يكفي إلدانة المٌتيـ كمنو ما يصمح سندنا إلدانة المٌتيـ ، كيسمى 

 1الٌنكع األكؿ بأدٌلة االٌتياـ ك الثانية بأدٌلة اإلدانة.

ىي تمؾ األدٌلة التي تسمح بتبرئة ساحة المٌتيـ كذلؾ عف طريؽ نفي كقكع الجريمة  في:أدّلة النّ -2
 2كنفي نسبتيا إلى المٌتيـ.

 3أك ىي كؿ ما ينفي كقكع الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا أك يخفؼ مف العقكبة المقررة لمجريمة،   
دٌلة ال يشترط فيو أف يرقى إلى درجة بإثبات الظركؼ المخففة أك المعفية مف العقاب، كىذا الٌنكع مف األ

حد القطع كاليقيف ببراءة المٌتيـ لما أسند إليو مف جـر بؿ يكفي أف تشكؿ تمؾ األدلة ثقة القاضي كأف 
 تزرع الٌشؾ في نفسو فيما تكفر لديو مف أدٌلة اإلدانة.

 ؾكارد بالببلغ أك يشكلذلؾ يكفي أف يطرح ىذا الٌدليؿ حالة مف الٌشؾ حكؿ حدكث الكاقعة عمى النحك ال
 القاضي في نسبة االٌتياـ إلى المٌتيـ أك في سبلمة أدٌلة الثبكت.

فقد قضت محكمة الٌنقض المصرية ليا في ىذا الشأف أف المحكمة غير ممزمة بأف تشير في حكميا    
ا ألف قضاءىا باإلدانة اعتمادنا عمى عناصر  اإلثبات إلى شيادة شيكد النفي كالرد عمييا ردًّا صريحن

 4التي بينتيا تفيد داللة أنيا طرحت تمؾ الشيادة كلـ تر كجيا لؤلخذ بيا.

الناحية إلى أدٌلة ماٌدٌية كقكلية كفنية كقانكنية  ىذهكتقٌسـ مف  تصنيؼ األدّلة حسب مصدرىا:-ج
 )شرعية(.
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ىي تمؾ األدلة التي تبعث مف عناصر شخصية تتمٌثؿ فيما يصدر عف الغير مف  األدلة القكلية:-1
 تسمىكما  ،أقكاؿ كتؤثر في اقتناع القاضي بطريؽ غير مباشر مف خبلؿ تأٌكده مف صدؽ ىذه األقكاؿ

لي بيا الخبراء أك دالتي ي ،أيضا األدلة المعنكية ألنيا تستنبط مف كاقع االعترافات كاألقكاؿ المنطكقة
 كمصدر ىذه األدٌلة ىك شيادة الٌشيكد كاالعتراؼ كاالستجكاب كالمكاجية. ،لمشتبو فييـا

ٌنما يتكصؿ إلييا مف أمكر ،ال تستمٌد مف أمكر حسية أك عادٌية مجردة فيي في مجمكعيا تعٌد أدٌلة     كا 
حقائؽ المادية كقد ال تتٌفؽ مع ال ،كقد تحتمؿ الكثير مف التأكيؿ بالتٌفسير،معنكية أك غير ماٌدٌية 

 1الثابتة.

القكلية يككف اقتناع القاضي فييا غير مباشر  دلةفاأللذا يجب التمييز بينيا كبيف األدٌلة الماٌدٌية،    
 كذلؾ بتأٌكده مف صدؽ األقكاؿ.

 أٌما األدلة الماٌدية فاقتناع القاضي فييا يككف تمقائيا.

دليؿ  كأادم مكىي تمؾ األدلة التي تنبعث مف رأم الخبير الفٌني حكؿ تقدير دليؿ  األدلة الفنية:-2
ال تستطيع ،معنكم قائـ في الٌدعكل، كىك عادة يتمثؿ في الخبرة بشأف رأيو الفٌني في كقائع معينة فنية 

 2المحاكـ الكصكؿ إلى نتائج حاسمة بشأنيا كالقاضي يمتمس ذلؾ مف خبلؿ تقديره ليذه الخبرة.

ىي مجمكعة األدلة التي حٌددىا المشرع كعيف قكة كؿ منيا بحيث ال  األدلة القانكنية )الشرعية(:-3
يمكف اإلثبات بغيرىا، كما ال يمكف لمقاضي أف يعطي أم دليؿ منيا قكة أكثر مما أعطاىا المشرع، 

أٌما في المسائؿ ب ىذا الٌرأم أف ىذا النكع مف األدٌلة ىك األصؿ في المكاٌد المدنية، اكيرل أصح
 3الجنائية فيي غير محصكرة كالقاضي لو لحرية في تككيف قناعتو مف أم دليؿ في الٌدعكل.

غير أنو ىناؾ حاالت استثنائية يأخذ فييا القاضي بدليؿ معيف دكف دليؿ آخر كما في حالة إثبات    
 جريمة الزنا.

ط أمر مجيكؿ مف نتيجة فحص عممي أك ىك حالة قانكنية منطقية تنشأ مف استنبا الدليؿ الماّدم:-4
ماٌدم تخمؼ عف جريمة، كما أٌنو ىك ذلؾ الدليؿ الذم ينبعث مف عناصر ماٌدٌية ناطقة  ألثري نف

بنفسيا كتؤثر في اقتناع القاضي بطريؽ مباشر. كيعٌد الٌدليؿ الماٌدم مف أبرز أنكاع األدٌلة الجنائية 
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و ينتج عف كجكد األثر الماٌدم ذم االرتباط بالجريمة كنظرا كأىٌميا كيطمؽ عميو بالٌدليؿ الفعمي، ألنٌ 
 1ألىٌميتيا في اإلثبات الجنائي سٌميت باألدٌلة الحقيقية.

فاألدٌلة الماٌدٌية تقكـ بإثبات ماٌدٌية الفعؿ كالبصمات مثبل ألنيا تنشأ عف ضبط األثر الماٌدم أك    
بعد المعالجة العممية ك الكيميائية كالفنية ليا مف قبؿ الخبراء  ،المتخمفات الماٌدٌية في مسرح الجريمة

 المختصيف.

كإلزالة المبس عف المفاىيـ المتشابية بيف كؿ مف الدليؿ الفٌني كالٌدليؿ الماٌدم نظرا لمصمة كاالرتباط    
كالٌدليؿ  ،سنحاكؿ فيما يمي التٌفرقة بينيما ككذا تبياف المقصكد مف كؿ مف األثر الماٌدم ،المكجكد بينيما

 التعاريؼ مف لبس. ىذهالماٌدم إلزالة ما يشكب 

اؿ البحث كالٌتحقيؽ الجنائي كخاصة جحظي ىذا النكع بأىٌمية خاصة في م الدليؿ الماّدم الجنائي:-ا
ليب العممية كالمعممية كالفٌنٌية الحديثة في مجاؿ كشؼ الجريمة، أنو يرتبط بشكؿ مباشر بالكسائؿ كاألسا

كيعٌد الدليؿ الماٌدم التقسيمات الفرعية لمٌدليؿ الجنائي فقد عرفو الخبراء بأنو ذلؾ الدليؿ الذم ينبعث 
مف عناصر ماٌدٌية ناطقة باسميا كيؤثر في اقتناع القاضي بطريقة مباشرة كعرفو آخركف بأنو الشيء 

 2و مف الخكاص ما يدؿ عمى كجكده.الذم ل

إذف فالٌدليؿ الماٌدم يرتكز عمى إظيار طابعو الفيزيائي الذم يتعٌمؽ بخكاص الماٌدة، يككف ليا عبلقة 
 بالحادث أك الجريمة محٌؿ البحث يمكف أف يساعد في حٌؿ غمكضيا ككشؼ أسرارىا.

خبراء الٌتحقيؽ كالبحث الجنائي، أال كىك  غير أف المفيكـ العممي لمٌدليؿ الماٌدم الجنائي ما قاؿ بو   
أف الٌدليؿ الماٌدم ىك عبارة عف الحالة القانكنية التي تنشأ عف ضبط األثر أك المتخٌمفات الماٌدٌية في 

المٌتيـ التي تنشأ عف الفحص الفٌني العممي ليا بكاسطة الخبراء  حكزةمكاف الجريمة أك الحادث أك في 
 ينيا كبيف المٌتيـ.لرابطة بافتكجد الصمة أك 

لقد اعتاد الخبراء في مجاؿ الجريمة أف يطمقكا لفظ  التمييز بيف األثر الماّدم كالدليؿ المادم:-ب
األثر الماٌدم كالٌدليؿ الماٌدم عمى ما يعثر عميو في مسرح الجريمة كىذا خمط في المفاىيـ كالمعاني 

يف المفيكميف مف النكاحي القانكنية كالقضائية كعدـ إدراؾ الحقيقة ألف ىناؾ اختبلفات كفركؽ جكىرية ب
 3كحتى الفٌنٌية.

                                                           
 .40صالسابؽ منصكر عمر المعايطة، المرجع  1
 .41، صنفسو منصكر عمر المعايطة، المرجع 2
 .43، صنفسومنصكر عمر المعايطة، المرجع  3



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 264 ~ 
 

لجنائي ىك األجساـ أك المكاد التي يتركيا الجاني في افاألثر الماٌدم في مكضكع البحث كالتحقيؽ    
مسرح الجريمة سكاء كانت تمؾ اآلثار متخمفة عنو شخصيا أك ناتجة عف األدكات التي استخدميا في 

 .كأطرافياناتجة عف ذات الجريمة  كأمسرح الجريمة 

إدراكو بالحكاس كأثر استعماؿ اآلالت أك أداة كفحص األثر  ما يمكف فاألثر الماٌدم ىك كؿ   
كمعالجتو فٌنيًّا كعمميًّا يفضي إلى داللة معينة ال يمكف تجاكزىا كىي النتيجة التي تقٌدـ لمقاضي، كتمثؿ 

فمثبل فحص البصمة يؤٌدم إلى داللة معينة محٌددة  عنصرا مف العناصر لتككف قناعتو الشخصية،
تنحصر في إثبات مبلمسة الشخص لمشيء إال أنيا ال تثبت بالٌضركرة ارتكاب الجريمة، إذ قد يستطيع 

 المٌتيـ تبرير تكاجده في مسرح الحادث لسبب مشركع.

الماٌدم ىك كؿ ما يدرؾ كما يفٌرؽ الخبراء بيف األثر الماٌدم كالٌدليؿ الماٌدم عمى أساس أف األثر 
مؼ عف ارتكاب الجريمة سكاء كاف مف الجاني أك المجني عميو أك األدكات كاآلالت تخبالحكاس كم

 المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أٌما الدليؿ الماٌدم فيك يتككف مف عناصر ماٌدٌية تدرؾ بالحكاس كىك كاؼو إلثبات الكاقعة دكف أف 
و الحالة القانكنية التي تنشأ عف ضبط ىذا األثر الماٌدم فٌنيًّا كعمميا كما أنٌ  1يضاؼ إليو دليؿ آخر.

 كمضاىاتو كمقارنتو، إضافة إلى كجكد الصمة بينو كبيف المٌتيـ بارتكاب الجريمة.

كاألثر الماٌدم يدؿ عمى أطراؼ الحادث أك الجريمة كعبلقتيـ بمسرح الجريمة، أٌما ما يتركو الجاني في 
يدؿ عمى كقكع الجريمة ككجكد الرابطة أك الٌصمة بيف المٌتيـ كنسبتيا إليو فيك ما مسرح الجريمة فيك 

 2يعٌبر عنو بالٌدليؿ الماٌدم.

لذا كبناء عمى ما تقٌدـ لشرحو يمكننا القكؿ أف الٌدليؿ الماٌدم ىك المرتبط بماٌديات كقكع الجريمة    
، فمثبل البصمة في مسرح الجريمة أثر كنسبتيا إلى مرتكبيا، أٌما األثر فيك أعـٌ كأشمؿ مف ذلؾ

لصاحبيا فقد تككف لمجاني أك المجني عميو، أك لغيرىما، فالبصمة تفيد أثرا ماٌديًّا عند اكتشافيا كلكف 
بعد معالجتيا فٌنيًّا كعمميا كمضاىاتيا ببصمات المشتبو فيو قد ترتقي إلى دليؿ ماٌدم، فإف تطابقت 

لجريمة تصبح دليبلن ماٌديًّا عمى ارتكاب المٌتيـ )صاحب البصمة( ككجدت عبلقة بينيا كبيف ارتكاب ا
 لجريمتو.
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متعمقاتو، كالجاني كأدكاتو  تعٌد اآلثار الماٌدٌية المتخمفة في مسرح الحادث ك :المادمأقساـ الّدليؿ -ج
المٌتصمة بيا  مصادرنا لؤلدٌلة الماٌدٌية، كىذه اآلثار غالبا ما يعثر عمييا في مكاف كقكع الجريمة كاألماكف

 أك بحكزة المشتبو فييـ أك في مكاف إقامتيـ.

األدٌلة الماٌدٌية بالٌنظر إلى حجميا إلى أدٌلة ماٌدية كبيرة كاألسمحة النارية مثبل  ىذه فيناؾ مف قسـ   
 كأخرل دقيقة أك صغيرة بسبب صغر حجميا.

عمؽ بيا مف أشياء ماٌدٌية أٌما كقسمو آخركف إلى دليؿ ماٌدم مباشر ىك جسـ الضحية نفسيا كما يت   
الدليؿ المادم غير المباشر فيك الدليؿ الذم يتككف مف رفع اآلثار الماٌدٌية التي يعثر عمييا نتيجة 

 تعامؿ الجاني كأدكاتو في مسرح الجريمة.

الذم يمات تفتقر إلى الصيغة العممية، فتقسيـ األدلة العممية ىك ذلؾ سالتق ىذهكنحف نرل بدكرنا أف    
يستند إلى األسمكب العممي المؤسس المبني عمى الفحص العممي الٌدقيؽ لمٌتعٌرؼ عمى األثر 

 1المضبكط.

 األدٌلة إلى: ىذهحيث تنقسـ    

كتشمؿ األدٌلة الناتجة مف الفحكص المخبرية  الدليؿ المستمّد مف الفحكص الكيميائية الّطبيعية:-أ
التمكثات  الحيكية، كمف اإلفرازات البشرية كالبقع الدمكية كلآلثار البيكلكجية لمختمؼ سكائؿ الجسـ 

 المنكية ككجكد الماٌدة السامة مف عدميا في جرائـ التسميـ.

مثؿ األدلة المتحصمة مف فحص  الّدليؿ الماّدم المستمّد مف الفحص الميكركسككبي المقارف:-ب
األدلة  ىذهاب الجريمة، حيث تعرض آثار اآلالت كالمقذكفات كغيرىا مف األدكات المستخدمة في ارتك

عمى الخبير مف أجؿ الفحص معمميًّا كتجرل المقارنة بينيا كبيف اآلثار المتخمفة في مسرح الجريمة لذا 
 ىنا يجب تكافر الدقة العممية لتككف النتائج دقيقة.

ارنة الفنية كحاالت مضاىاة البصمات باختبلؼ أنكاعيا كالمق الدليؿ المستمد مف المضاىاة الفنية:-ج
بمعرفة أىؿ الخبرة كاالختصاص، ففي ىذه العممية يككف الدكر األكبر لمخبير المختٌص، حيث يستعمؿ 

 لية في تقييـ النتيجة انطبلقا مف اختصاصو في المجاؿ المبحكث.اقدراتو الفنية كخبرتو الع

 حيث تقسـ إلى أدلة مباشرة كغير مباشرة. تصنيؼ األدلة مف حيث عالقتيا بالكاقعة المراد إثباتيا:-د

أنو ىك  1الٌدليؿ الذم يتجو مباشرة إلى إثبات الكاقعة المراد الفصؿ فييا بأنويعرؼ  الدليؿ المباشر:-1
 3لذلؾ فيك ينٌصب عمى الكاقعة مباشرة. 2ذلؾ الدليؿ الذم ينصب مباشرة عمى الكاقعة المراد إثباتيا
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األدٌلة تكافر عبلقة مباشرة بيف مكضكع الدليؿ كبيف الكاقعة المراد النكع مف  الذلؾ فيشترط في ىذ
يكد كال يشترط لكي يككف الٌدليؿ مباشرا شإثباتيا، فاالعتراؼ دليؿ مباشر عمى الجريمة ككذا شيادة الٌ 

ع بؿ تمحقو ىذه الصفة كلك تعٌمؽ بكاقعة كاحدة أك شؽ فييا أك ئفي إثبات جميع الكقا أصبلأف يككف 
ف كاقعة كما ال يشترط أف يككف الدليؿ مباشرا أم يككف دليؿ إثبات فقط بؿ يجكز أف يككف أكثر م

الٌتيمة عنو كشيادة الشاىد، أنو كاف برفقة المتيـ في نفس المحظة  دليبل مباشرا لصالح المٌتيـ بنفي
 4التي ارتكب فييا جريمتو.

لمباشر كال يمـز لصحة اكما ال يشترط إلدانة المٌتيـ أف تككف أدلة اإلدانة ىي كحدىا مف النكع    
ا كمبا ا في الداللة عمى ما تستخمصو فيو بؿ شر الحكـ أف يككف الٌدليؿ الذم تستند إليو المحكمة صريحن

ر الحقائؽ القانكنية ليا أف ترتكف في تككيف عقيدتيا عف الصكرة الصحيحة لكاقعة الٌدعكل كاستظيا
المٌتصمة بيا إلى ما تستخمصو مف العناصر المطركحة بطريؽ االستقراء أك االستنتاج ككافة المكنات 

 العقمية ماداـ استخبلصيا سميما ال يخرج عف االقتضاء العقمي كالمنطقي.

 كمف أنكاع األدلة المباشرة ما يمي:   

أقكاىا  ة ارتكابو لمٌتيمة المسندة إليو كىك سيد األدلة كىك إقرار المٌتيـ عمى نفسو لصح االعتراؼ:-أ
ا إراديًّا  تأثيرنا في نفس القاضي كاٌدعائيا إلى اتجاىو نحك اإلدانة، فاالعتراؼ ىك تسميـ شخص تسميمن
الرتكابو جريمة كميا أك بعضيا بعد كقكعيا بركنييا الماٌدم كالمعنكم أك بظركفيا المشددة كمسؤكليتو 

 5ثناء اٌتخاذ اإلجراءات الجنائية الخاصة بيذه الجريمة.عنيا كذلؾ أ

كيقصد بو أيضا إقرار المٌتيـ بصدكر الكاقعة اإلجرامية عنو، كاالعتراؼ لـ يرسـ لو القانكف شكبلن    
 معينا فيصح أف يككف شفاىة أك كتابة.

ٌلة اإلثبات نظرا ألىٌمٌيتو كلقد كرد الٌنص عميو في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم كفي مستيٌؿ أد   
ؽ إ ج "االعتراؼ شأنو شأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية تقدير  213حيث تنص الماٌدة 

 القاضي".
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ر قانكنا أف ر اإلثباتية فقد أقرت المحكمة العميا في حكـ ليا: "متى كاف مف المق قيمتوأٌما عف    
تقدير القاضي فإف لذلؾ ال ينبغي تأسيس  االعتراؼ شأف كشأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية

كجو لمٌطعف بالٌنقض اعتمادنا عميو، ذلؾ أنو كغيره مف كسائؿ اإلثبات يخضع لتقدير سمطة قضاة 
 1المكضكع".

 فكفقنا لمبدأ حرية القاضي في تككيف عقيدتو فممقاضي الجنائي الحرية في تقدير حجية االعتراؼ.   

فاألصؿ أف االعتراؼ لو ما لسائر األدٌلة مف قكة متساكية في تككيف عقيدة المحكمة، غير أنو    
كالمبلحظ في ىذا الشأف أف االعتراؼ لـ يعد سيد األدٌلة كما كاف يطمؽ عميو، ألنو كفي الكقت الحالي 

اؼ دليؿ مشكه لمخالفتو تعالت المطالبة باستبعاد االعتراؼ مف بيف األدلة القانكنية، ذلؾ ألٌف االعتر 
لمٌطبيعة البشرية، إذ ليس مف طبائع البشر أف يمقكا بأنفسيـ إلى  الٌتيمكة، كعمى ذلؾ يتعٌيف عمى 

 2المحكمة أف تنظر إلى ىذا الٌدليؿ بحذر شديد كحيطة كبيرة.

ىي تقرير يصدر عف شخص في شأف كاقعة عاينيا بحاسة مف حكاسو، أك ىي  شيادة الّشيكد:-ب
 3الٌشخص لما يككف قد رآه كسمعو بنفسو أك أدركو عمى كجو العمكـ بحكاسو.تقرير 

فالشيادة مف أىـ األدلة التي تعتمد عمييا المحاكـ في الحكـ في الدعاكل المعركضة عمييا كليذا    
 4قيؿ بأف الشيكد ىـ عيكف المحكمة كآذانيا.

كقائع ماٌدٌية تثبت في مستندات، كليس  كالٌشيادة عماد اإلثبات ألنيا تقع في أكثر األكقات عمى   
الشأف في المسائؿ الجنائية كالشأف في المسائؿ المدنية التي تحصؿ غالبنا بناء عمى اتٌفاؽ بيف 
قامة الدليؿ عمييا  الخصكـ يدرج في محٌرر فالجرائـ ترتكب مخالفة لمقانكف كال يتصكر إثباتيا مقٌدمنا كا 

نما يعمؿ تعارفيا عمى اليرب مف ن تيجتيا بإزالة كؿ ما يمكف ف تتركو مف آثار، لذلؾ فيي تعٌد مف كا 
 أىـٌ إجراءات التحقيؽ.

ىذا كتجدر اإلشارة ىنا أننا تطرقنا إلى الشيادة كأنكاعيا في الباب األكؿ مف بحثنا ىذا لذلؾ فبل    
 داعي إلعادة تكرارىا بؿ سنحاكؿ فقط تبياف قكتيا اإلثباتية في المجاؿ الجنائي.
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مف  99إلى  88قد عالج المشٌرع الجزائرم األحكاـ الخاصة بشيادة الشيكد كنظميا في المكاد مف كل   
قانكف اإلجراءات الجزائية، فيما يتعمؽ بمرحمة التحقيؽ، أٌما عمى مستكل مرحمة المحاكمة فقد تضٌمنت 

إلى  298د أحكاـ الشيادة عمى مستكل محكمة الجنح كالمخالفات كالمكا 238إلى  220المكاد مف 
أحكاميا عمى مستكل محكمة الجنايات. أما عف قيمتيا في اإلثبات كنظرا ألنيا مف أىـ طرؽ  302

اإلثبات فمقد خكؿ المشرع لمقاضي الجنائي سمطة تقديرية كاسعة كحرية كاممة في تقدره تأسيسنا عمى 
طمقة في تقدير الٌشيادة مبدأ حرية القاضي الجنائي تككيف عقيدتو، لذلؾ فمقاضي المكضكع السمطة الم

ف لـ يأخذ أقكاؿ الشاىد. كلو أف يجتزئ شيادة الشاىد فيأخذ  1فقد يستند حكـ عمى شيادة عرفية حتى كا 
ا يطمئف إليو كيطرح ما عداه، كقد قضت المحكمة العميا في ىذا الشأف "إف شيادة الشيكد كغيرىا مف 

 2لشخصي".أدلة اإلثبات يقدرىا قضاة المكضكع تبعا القتناعيـ ا

كعمى الرغـ مف أف الشيادة كسيمة إثبات ىاٌمة فإنيا ال تتمتع بضمانات كافية ألنيا تعتمد عمى    
صدؽ الشاىد أك كذبو بؿ أف الشاىد كإنساف يتعرض لمخطأ كالٌنسياف كقد يتأثر بعبلقاتو االجتماعية 

كؿ باحث عف الٌنزاىة كبمركزه الكظيفي كعمى ذلؾ فيجب عمى المشٌرع كالقاضي كعالـ القانكف ك 
كالعدالة، أف يجنب الشاىد المكاقؼ التي تتعارض مع حيدتو كبالتالي قد تؤثر عمى سبلمة شيادتو 

 حتى يككف الحكـ الذم يعتمد عميو محبلًّ لبلحتراـ كاالقتناع كالتقدير لدل الكافة.

جو إلى خبرة طبية كالخبرة فالدليؿ الفني ىك الدليؿ الذم يحتاج في استخرا الدليؿ الفني أك الخبرة:-ج
الطبية، كالخبرة ىي كسيمة لكشؼ بعض الدالئؿ األدلة أك تحديد مدلكليا باالستعانة بالمعمكمات 

 3الفنية.

كالدليؿ الفني ىك النتيجة التي تسفر عنيا التجارب العممية كاالختبارات المعممية لتعزيز دليؿ سبؽ    
ية في الٌدعكل كىك شكؿ استثنائي لؤلدٌلة التي تقٌدـ في تقديمو إلثبات أك نفي الكاقعة ذات األىم

نما ىك يستخدمو لحسـ  ذا كاف الٌدليؿ الفني يتـ الحصكؿ عميو بعيدنا عف نظر القاضي كا  الٌدعكل كا 
 4مسألة معينة الزمة نحك الٌدعكل.

سطة كعرفت كذلؾ بأنيا "إجراء أك تدبير تحقيقي ييدؼ إلى الحصكؿ عمى معمكمات ضركرية بكا   
أصحاب الخبرة أك االختصاص مف أجؿ البت في مسائؿ فنية ذات طبيعة محددة كال تمجأ المحكمة 
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ممسائؿ المعركضة بنفسيا أك عندما تككف األدٌلة المعركضة في الٌدعكل لإلييا إاٌل عند عدـ إدراكيا 
لقانكنية التي غير كافية لتكضيحيا كىي تقتصر مف حيث المبدأ عمى المسائؿ الفنية دكف المسائؿ ا

 1تبقى مف اختصاص القاضي".

مف المقرر أف تقدير الخبير ال يعدك أف يككف دليبل مف أدلة الدعكل فيك يخضع لتقدير المحكمة    
فميا أف تأخذ بو إذا اطمأٌنت إليو، كليا أف تطرحو إذا لـ تطمئف إليو، فالمحكمة ىي الخبير األعمى في 

سيا ما دامت المسألة المطركحة ليست مف المسائؿ الفنية البحتة كؿ ما تستطيع ىي أف تفصؿ فيو بنف
التي ال تستطيع المحكمة بنفسيا أف تشؽ طريقيا إلبداء الرأم فييا كذلؾ استنادنا إلى مبدأ حرية 
االقتناع الذم نص عميو قانكف اإلجراءات الجنائية، فتقرير الخبير ىك جممة األدلة المعركضة عمى 

 2اقشة كالتمحيص.المحكمة خاضع لممن

لمقاضي، كثـ يككف  يفالمحكمة إذف غير ممزمة برأم الخبراء استنادا إلى مبدأ االقتناع الشخص   
ا.  لمقاضي السمطة في تقديره، فمو أف يأخذ ما يطمئف إليو كيمتفت عما عداه، أك يطرحو تمامن

ره بنفسيا فعمييا أف تستند في فعندما ترفض المحكمة األخذ بخبرة تتعٌمؽ بأمر فٌني ال تستطيع تقدي   
ىذا الٌرفض إلى خبرة فٌنٌية تنفي ما جاء في الخبرة األكلى، حتى يتسٌنى ليا أف ترجح إحدل الخبرتيف، 
ألف ما يتضمنو تقرير الخبير، ىك رأم فني في ظؿ غياب كجية الٌنظر القانكنية التي ال اختصاص 

بة القانكنية لمرأم الفني ككاف القاضي ىك الخبير لمخبير بيا، كمف ثٌمة كانت ميٌمة القاضي الٌرقا
 3األعمى لمدعكل.

كتأسيسا عمى ذلؾ لمقاضي الفصؿ فيما يكجو إلى تقارير الخبراء مف اعتراضات كيفاضؿ بينيا    
لقكلي كلك تناقض مع الٌدليؿ الفٌني، اكيأخذ ما يرتاح إليو كيطرح ما عداه، كلو أف أخذ بجماع الدليؿ 

 ىذا تتجٌمى سمطة القاضي الجنائي في تقديره لمخبرة الٌطٌبٌية فيما يمي:كانطبلقا مف 

إذا كاف عمى المحكمة أف تقكـ بتصكير الكقائع حسبما  لممحكمة أف تجـز بما لـ يجـز بو الخبير:-1
بما لـ يجـز بو الخبير متى  ـتنتيي إليو مف مجمكع األدلة المطركحة في الٌدعكل، فإف ليا أف تجز 

ئع الٌدعكل قد أٌيدت ذلؾ كأٌكدتو لدييا فمثبل إذا كاف الطبيب الشرعي لـ يجـز في تقريره بأف كانت كقا
ث، فإف ىذا ال يمنع المحكمة مف اعتمادىا في حكميا عمى رأم داإلصابة حصمت في كقت الحا

 الطبيب.

                                                           
1
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المحكمة ليا بؿ عمييا كفي الكاقع إٌف ىذا المبدأ القضائي قد تقٌرر تأسيسنا عمى مبدأ آخر مقتضاه أف 
 1أف تستكمؿ الٌنقص في تقرير الخبير.

فالسمطة التقديرية لممحكمة تسمح ليا بأف تأخذ ببعض ما  سمطة المحكمة في تجزئة رأم الخبير:-2
كرد في تقرير الخبير كتطرح الجزء اآلخر دكف إبداء أسباب لذلؾ كلكف المسائؿ الفنية ال يجكز تفنيدىا 

اٌل كاف حكميا معيبنا بما يستكجب نقضو.إاٌل بأسانيد فٌنيٌ   ة كا 

يجب عمى المحكمة أف تبيف مضمكف الٌدليؿ الذم اعتمدت عميو عند الحكـ  تفنيد رأم الخبير:-3
باإلدانة، كذلؾ بطريقة كاضحة، فمثبل ال يجكز تفنيد رأم الخبير بأقكاؿ الشيكد لذلؾ يقع عمى عاتؽ 

ا ككافينا، فبل يكفي مجرد اإلشارة إليو تبيف الٌدليؿ الذم استندت  أفالمحكمة  إليو في حكميا تبيانا كاضحن
 2بؿ ينبغي سرد مضمكف الٌدليؿ كذكر مؤداه بطريقة كافية.

مكضكع الٌسمطة التٌاٌمة في كزف األدٌلة المحكمة مف عدـ التزاـ المحكمة بدعكة الخبير لمناقشتو:-4
ذا كاف الٌدليؿيكتقدير كفايتيا أك عدـ كفا الذم تأخذ بو محكمة المكضكع مما يجيزه القانكف فيي  تيا، كا 

صاحبة السمطة في تقدير قيمتو كفي استخبلص الٌنتيجة التي تستقيـ ليا منو، لذلؾ فبل تثريب عمى 
المحكمة إذ ىي لـ تجب عمى طمبات مناقشة الخبراء الذيف لـ تتفؽ تقاريرىـ مع تقرير الخبير الذم 

 3مت قد أكردتو في حكميا.اطمأٌنت إليو كأخذت بو ما دا

إذا كاف الحكـ قد أقيـ عمى دليؿ ال  عدـ استناد المحكمة عمى دليؿ مستمّد مف تقرير مرفكض:-5
و، فإذا رأت المحكمة عدـ األخذ بالتٌقرير المقٌدـ مف قبؿ ضيصح االستناد إليو قانكننا مف المتعيف نق

 حكميا عمى دليؿ مستمد مف ىذا التٌقرير.الخبير المختٌص فبل يجكز ليا بعد ذلؾ أف تعتمد في 

 التزاـ المحكمة بتمكيف الخبير مف مأمكريتو:-6

حيث تمتـز المحكمة بتمكيف الخبير مف أداء مأمكريتو فيي ممتزمة بتمكينو مف االطبلع عمى ممؼ    
 4في الٌدفاع. والدعكل فإف قصرت في ذلؾ تككف قد أخمت بحق

الطبية الشرعية كبعد تقديميا أماـ المحكمة فإف ىذه األخيرة تتخذ قرارىا إذف يمكننا القكؿ أف الخبرة    
 5عة في المجاؿ الجنائي،سسكاء برفض أك قبكؿ ما جاء بو تقرير الخبير كفقا لسمطتيا التقديرية الكا
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حيث أف تقرير الخبير ال يعدك أف يككف مف األدلة المعركضة في الدعكل شأنو شأف األدلة األخرل 
ٌرقنا إلييا كبحثنا في حجيتيا القانكنية، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف اليدؼ مف بحثنا حكؿ حجية التي تط

األدلة  يذهه األدلة كتحديد مكقع الخبرة الٌطٌبٌية الٌشرعية مف بيف أدلة اإلثبات الجنائي ىك لمقارنتيا بىذ
 انطبلقا مف قكتيا اإلثباتية أماـ قاضي الحكـ.

التي تتعمؽ بيا  كاألشياء،يقصد بالمعاينة مشاىدة كاثبات الحالة القائمة في مكاف الجريمة : المعاينة-د
 إثبات أخرلالذيف ليـ صمة بيا كالمجني عميو كبعبارة  األشخاصكتفيد في كشؼ الحقيقة كاثبات حالة 

 يتعمؽ بماديات الجريمة . كؿ ما

يممس بنفسو العناصر المادية التي تفيد في كشؼ المحقؽ  أفباعتبار  ،عاـ أك كالمعاينة دليؿ مباشر 
 الحقيقة .

 أك كراها أثاركما في حالة فحص حالة جثة القتيؿ ك بياف ما بيا مف ،كالمعاينة قد تككف شخصية 
كقد تككف مكانية كىي التي يرل فييا المحقؽ الكضع المكاني لكؿ مف المتيـ ،مقاكمة  أكطعنات 

 ارتكاب الجريمة . أثناءكالمجني عميو 

كمعاينة االداكات القائمة بمكاف الحادث كبياف ما  باألشياءكىي التي تتعمؽ ،عينية  كقد تككف المعاينة
 تفيد في كشؼ الحقيقة مف عدمو . أثاركاف بيا  إذا

كىي عصب التحقيؽ ،في التحقيقات الجنائية  اإلجراءات أىـمف  أنياالمعاينة تكمف في  كأىمية
صادقا ال تعرؼ الكذب كتعطي لممحقؽ صكرة صحيحة  أمينايي تعبر عف الكاقع تعبيرا ف،كدعامتو 

كتكشؼ عف كيفية ارتكاب الجريمة منذ ،لمجاني  كأثاركاقعية لمكاف الجريمة كما فيو مف ماديات 
 المباشر لمجريمة كمرتكبيا اإلدراؾفالمعاينة كسيمة بكاسطتيا يتمكف القاضي مف  .بدايتيا حتى نيايتيا

التي ليا  كاألشخاص األشياء ك األماكفالنتائج المادية التي تخمفت منيا ا كاثبات حالة  إثباتكقد تشما 
 عبلقة بالجريمة.

اإلسراع باالنتقاؿ إلى مسرح الجريمة لممعاينة حتى ال يتطرؽ الشؾ كبيذا يجب كيتعيف عمى المحقؽ 
 إلى الدليؿ المستفاد منيا.

( مف قانكف 62-50-47-42عمى إجراءات المعاينة بمكجب المكاد)  ىذا كقد نص المشرع الجزائرم
 اإلجراءات الجزائية الجزائرم .

كما مكف ضابط الشرطة القضائية في حالة االنتقاؿ لممعاينة بسبب العثكر عمى جثة شخص مجيكؿ 
فاة أف يصطحب معو أشخاص قادريف عمى تحديد سبب الك ،أك كاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبيا فيو 

 ؽ ا ج. 62كىـ الخبراء الفنيكف كىذا ما جاء بفحكل المادة  
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كتأسيسا عما ذكر فمممعاينة األىمية الكبيرة في استمداد الدليؿ عف طريؽ تحديد أركاف الجريمة مف 
كمف ثمة تحديد مرتكبيا غير أنيا تخضع كغيرىا مف أدلة اإلثبات لمبدأ االقتناع الشخصي ،ناحية 

ث يتعيف عمى ىذا األخير عند بحثو في أدلة الدعكل أف يتحقؽ مف العكامؿ حتى لمقاضي الجنائي حي
 يستدؿ عمييا مف األدلة األخرل في الدعكل كمف مجمكعيا يتككف اقتناعو الشخصي    

ىي كرقة تحمؿ بيانات في شأف كاقعة ذات أىمية في ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى  المحررات:-ق
ك عرفية. الرسمية ىي ما صدرت عف مكظؼ مختص بتحريرىا بمقتضى المٌتيـ كقد تككف رسمية أ

 3فيي ما صدرت عف األشخاص كالمكقعة قبميـ دكف تدٌخؿ مختٌص بتحريرىا. 2أٌما العرفية 1كظيفتو،

ت الخاصة كالتي تتمتع بحجية خاصة في اإلثبات محرراكما تجدر اإلشارة إلى أنو ىناؾ بعض ال   
الجرائـ كاإلجراءات التي اتخذت بشأنيا حيث تناكليا المشرع الجزائرم في المكاد كالتي تتعمؽ بارتكاب 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 218إلى  214

نجد أنيا قد أعطت حجية قطعية ك يقينية  4مف قانكف الجمارؾ 254فمثبل في نص الماٌدة    
كىذه المحاضر مقيدة لمقاضي  ير،لمحاضر الجمارؾ كأنو ال يمكف التمٌمص منيا إال عف طريؽ التزك 

كسمطتو التقديرية فمتى كجدت ىذه المحاضر كلـ يطعف فييا بالتزكير فإنيا تككف ذات حجية كيقيف 
كذلؾ حجية محاضر  5كممزمة لمقاضي في األخذ بيا كال حؽ لو المجكء إلى غيرىا مف كسائؿ اإلثبات.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  400اٌدة محاضر المخالفات كالتي نٌص عمييا المشٌرع الجزائرم في الم
عمى أف المحاضر كالتقارير المحٌررة بمعرفة ضباط كأعكاف الشرطة القضائية المنكط ليـ مياـ معينة 
لمضبط القضائي الذيف خٌكؿ ليـ القانكف سمطة إثبات المخالفات تعتبر ذات حجية ككدليؿ إثبات إلى 

ذلؾ عف الحاالت التي ينص فييا القانكف عمى خبلؼ ذلؾ، أف يقكـ الٌدليؿ العكسي عمى ما تضمنتو ك 
كحجية ىذه المحاضر تقتصر عمى الكقائع الماٌدٌية المثبتة فييا، أٌما األقكاؿ التي سمعيا الضابط أك 

                                                           
 1428ربيع الثاني عاـ  25مؤرخ في  05-07مف القانكف المدني الجزائرم الصادر بمكجب القانكف رقـ  324المادة  1

ق المكافؽ  1935رمضاف عاـ  20المؤرخ في  85-75 يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2007مايك سنة  13ق ، المكافؽ ؿ 
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 ـ . 2007مايك سنة  13ق ،المكافؽ ؿ  1428ربيع الثاني عاـ  25

 ره .مف القانكف المدني الجزائرم، السابؽ ذك 327المادة  2
 .146محمد محمكد شعباف، المرجع السابؽ، ص 3
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 .1998أكت  23ق المكافؽ ؿ 1419 مؤرخة في أكؿ جمادل األكلى عاـ 61الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 

محمد محدة، السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي، مجمة االجتياد القضائي، العدد األكؿ، مخبر أثر االجتياد القضائي  5
 .76عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص
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عكف الٌشرطة القضائية مف شيكد أك المشتبو فييـ أك ما استنتجو ىك فإنو ال تككف لو حجة، كذلؾ فيما 
، حيث أف المشرع اعتبرىا جريمة ذات طابع خاص، كمف ثمة فإف السمطة التقديرية يتعمؽ بجريمة الزنا

مف الجرائـ، فمقد حصر المشرع الجزائرم أدلة  لمقاضي الجزائي خبلؼ سمطتو التقديرية في غيرىا
مف قانكف العقكبات، كىي إٌما بكجكد محضر مف أحد رجاؿ الضبط  341إثباتيا في نص المادة 

ٌما القضائي عف حال ٌما بإقرار قضائي،  قرارإبة تمبس كا  في الرسائؿ أك المستندات الصادرة عف المٌتيـ كا 
الكسائؿ المحٌددة قانكننا يعرض حكمو أك قراره لئللغاء كىذا ما  ىذهكمف ثٌمة فإف خركج القاضي عف 

فيو: كالذم جاء  1989جكيمية  2، بتاريخ 59100قضت بو المحكمة العميا في قرار صادر ليا رقـ 
"متى كاف مف المقرر قانكننا أف الدليؿ الذم يقبؿ في إثبات جريمة الزنا يقكـ إٌما عمى محضر قضائي، 
يحٌرره رجاؿ الضبط القضائي في حالة الٌتمٌبس، أك بإقرار كارد في رسائؿ أك مستندات صادرة مف 

لٌما كاف الثابت في كاقع المٌتيـ أك بإقرار قضائي، فإف القضاء بما يخالؼ ذلؾ يعد خرقا لمقانكف، ك 
 341الحاؿ أف قضاة المكضكع لما أدانكا المتيـ بجريمة الزنا بناء عمى قرائف لـ تنص عمييا الماٌدة 

لقانكف كمتى كف ذلؾ استكجب نقض القرار امف قانكف العقكبات فإٌنيـ بقضائيـ كما فعمكا قد خرقكا 
 المطعكف فيو".

جميا أف حكـ جريمة الزنا مف حيث اإلثبات ليس كحكـ باقي الجرائـ األخرل، كذلؾ  ضحكبذلؾ يتَّ    
 نظرا لككنيا تمس بكياف األسرة مباشرة كالمجتمع بصكرة عامة.

إضافة إلى جريمة القيادة في حالة سكر كالتي أقر ليا المشٌرع طريقة إثبات معينة كبمحاضر محررة    
الجريمة في جزئيات بحثنا  ىذه الٌدرؾ الكطني كنظرا لتطرقنا إلىمف طرؼ ضباط الشرطة القضائية أك 

 ىذا فبل داعي إلعادة ذكرىا لتجٌنب التكرار.

كىك أدنى  1أك االستنتاجي ىك الذم يتجو إلى إثبات كاقعة غير مباشرة. الدليؿ غير المباشر:-2
عماؿ المنطؽ في إدراؾ مضمكف ىذا  إتباعلذلؾ يجب  2مرتبة مف الدليؿ المباشر. األسمكب العقمي كا 

الٌدليؿ غير المباشر مف خبلؿ ثبكت الكاقعة األصمية ثبكتا يقينيًّا كلذلؾ فيك يستمـز بحث كافة المسائؿ 
االحتمالية كالٌتركيز عمييا كيستمـز تكفير شرطيف أكليما أف يككف قد سبقو دليؿ ماٌدم كثانييما أف يككف 

 ٌدد داللة الكقائع األخرل كأنيا صادقة، كتتمثؿ األدٌلة غير المباشرة في القرائف كالٌدالئؿ.القاضي قد ح
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ىي محصمة االستنتاج مف أمر معمكـ لمداللة عمى أمر مجيكؿ، يراد الكصكؿ إليو بمعنى  القرائف:-أ
معرفة  أف ىناؾ كاقعتيف إحداىما معمكمة كاألخرل مجيكلة، بأعماؿ االستنباط يمكف أف تصؿ إلى

 كالقرينة قد تككف ثانكية كما قد تككف قضائية.1الكاقعة المجيكلة مف خبلؿ الكاقعة المعمكمة.

كالقرائف تكتسي أىمية كبيرة في اإلثبات الجنائي ذلؾ أف بعض الكقائع يستحيؿ إثباتيا إذا ما اقتصر    
 اإلثبات عمى األدلة المباشرة لتعٌذر الكصكؿ إلى الحقيقة بدكنيا.

لكاقعة مجيكلة مف كاقعة معمكمة بحيث يككف االستنتاج ضركريا  جفأٌما القرائف القضائية فيي استنتا   
بحكـ المزـك العقمي، كمعنى ذلؾ أنو يجب أف تككف ىناؾ صمة ضركرية بيف الكاقعتيف يككف ثبكت 

 األكلى دليبل عمى حدكث الثانية، أك صمة بيف كاقعة كيستحبيا.

لقانكنية فيي التي يتكلى فييا المشٌرع استنتاج الكاقعة المجيكلة، مف الكاقعة المعمكمة، أٌما القرائف ا   
ٌما تككف قرائف غير  التي تثبت بدليؿ يقيني، كىي إٌما أف تككف قاطعة أم ال يجكز إثبات عكسيا كا 

 قاطعة أك نسبية كيجكز إثبات عكسيا.

ذا كاف     رائف القضائية إذ ىك الذم يقكـ بعممية االستنتاج لقاضي الجنائي لو دكر ممحكظ بشأف القاكا 
لمكاقعة المجيكلة كذلؾ بعد الٌتحقؽ مف كجكد الكاقعة المعمكمة كقياـ الدليؿ عمى ثبكتيا يقينيا إال أف 
القرائف القانكنية يقتصر دكرىا عمى التحقؽ مف كجكد الكاقعة المعمكمة كثبكتيا فحسب كيترتب عمى 

ناع الشخصي في شأف القرائف القانكنية معطؿ خبلؼ لمكضع لمقرائف القضائية، ذلؾ أف يككف مبدأ االقت
غير أٌف ىذا  2كأماـ ىذه القرائف تتبلشى سمطة القاضي في تقدير األدلة، حيث يمزمو المشٌرع بقيمتيا.

الرأم قد انتقد مف جانب مف الفقو، حيث ذىب بعض الفقو إلى القكؿ بأف القانكف الجنائي ينفر مف 
رائف القانكنية، ألنيا تتعارض مع مبدأ حرية القاضي في تككيف عقيدتو الذم يسكد اإلثبات الجنائي، الق

نة عمى القاضي دكف أف تككف لو حرية التقدير، كمف ناحية أخرل فإف القرينة تبدك كأثر يإذ تفرض القر 
عمى حؽ  افتئاتاثة يمثؿ مف آثار نظاـ األدلة القانكنية في اإلثبات، كدكر ىذه القرائف مف ناحية ثال

ا عمى الٌدستكر.خالسمطة القضائية في إثبات الجرائـ مما يعد   ركجن

بينما ذىب جانب آخر إلى القكؿ بأف القرائف القانكنية تمثؿ تيديدا خطيرا لقرينة البراءة كمف ثمة    
قتضى ىذا االفتراض حقكؽ الٌدفاع، ذلؾ أف ىذه القرائف تتعارض مع قرينة البراءة ألف اإلدانة تقكـ بم

 و.سكالعدالة تقتضي أف يحكـ القاضي باليقيف الذم يككف لديو ال لدل غيره كلك كاف المشرع نف
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القرائف القضائية ذلؾ أف القرينة القضائية استدالؿ أك  مفأك قرائف األحكاؿ ىي أضعؼ  الدالئؿ:-ب
ذا االستنتاج يقـك إٌما عمى افتراض استنتاج عقمي أك منطقي لمكاقعة المجيكلة مف الكاقعة المعمكمة، ى

كىذا االستنتاج ال ينبك  1قانكني أك عمى صمة منطقية بيف الكاقعتيف فاألكلى قانكنية كالثانية قضائية.
عف المنطؽ كال مجاؿ لتأكيمو أك االختبلؼ عميو، أٌما الٌدالئؿ فيي مجرد شبيات أك احتماالت تكفي 

في مجؿ اإلدانة كيجب أف تفرزىا قرائف أك أدٌلة كمف أمثمتيا  في مجاؿ االٌتياـ كلكف ال تكفي كحدىا
 تعرؼ الكبلب البكليسية.

ف اتٌفقت الدالئؿ مع القرائف القضائية في أٌنيا استنتاج لمكاقعة المجيكلة المراد إثباتيا مف     غير أنو كا 
كاقعة أخرل ثابتة إاٌل أنيا تختمؼ عنيا في قكة الٌصمة بيف الكاقعتيف، ففي القرائف القضائية يجب أف 

ستنتاج مف ىذه الٌصمة بحكـ الضركرة تككف الٌصمة متينة الزمة في حكـ العقؿ كالمنطؽ بحيث يتكلد اال
 2المنطقية كال يحتمؿ تأكيبل مقبكالن غيره، أٌما الٌدالئؿ فإف الٌصمة بيف الكاقعتيف ليست قكية كال حتمية.

ف كانت تصمح أساسنا لبلٌتياـ إاٌل أٌنيا ال يمكف أف تككف كحدىا أساسنا لمحكـ باإلدانة،     كليذا فإنيا كا 
 3مباشرة أك غير مباشرة. خرلأم إلى اليقيف بؿ جب أف تتأٌكد بأدٌلة ألنيا ال يمكف أف تؤد

 : مكقؼ الفقو كالقضاء مف حجية تقرير الخبرة الطبية الشرعيةثانيا

اختمفت اآلراء الفقيية بيف مؤٌيدة كمعارضة لحجية تقرير الخبرة الٌطٌبية، في حيف ظير اتجاه تكفيقي    
ه في ذلؾ سنحاكؿ أف نبٌينيا دكف أف نيمؿ دكر القضاء في ذلؾ يقؼ مكقفا كسطنا كلكؿ حججو كأسانيد

بالبحث عف القرارات كاألحكاـ بخصكص حجية الخبرة الطبية سكاء في التشريع الجزائرم أك الٌتشريعات 
 المقارنة.

 اآلراء الفقيية المؤيدة لمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي:-1

مف المسٌمـ بو أف لمقاضي الحرية في تقدير القكة التدليمية ألدٌلة الٌدعكل المعركضة أمامو كمنيا    
الخبرة، فالمحكمة غير ممزمة برأم الخبير، استنادنا لمبدأ االقتناع الشخصي كمف ثمة يككف لمقاضي 

و بنفسو، مع كجكد فالقاضي ىك الخبير األعمى في كؿ ما يستطيع أف يفصؿ في 4السمطة التقديرية.
صدار حكـ في  فرؽ جكىرم بيف كظيفة الخبير، إذ يقكـ القاضي بالفصؿ في النزاع المعركض عميو كا 
كاقعة معاقب عمييا، كيصؿ إلى ذلؾ بكافة أدٌلة اإلثبات في الدعكل بعد تقديرىا، كأخذ ما ىك مناسب 

 منيا كطرح مالـ يقتنع بو.
                                                           

 .263فتحي محمد أنكر عزت، المرجع السابؽ، ص 1
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ف اقترب مف    طبيعة عمؿ القاضي إذا يقٌدـ تقريرنا برأيو الشخصي بشأف  أٌما عمؿ الخبير فيك كا 
الكقائع محؿ البحث كالمحالة لو، إاٌل أٌنو ال يرقى إلى مرتبة الحكـ الذم يصدره القاضي، فيك عبارة 

 1عف استشارة فنية يأخذ بيا القاضي إذا اطمأف إلييا كيستبعدىا إذا لـ يقتنع بيا.

مب التشريعات كفقياء القانكف. كىك رأم أقر بو أيضا المذىب كلقد سار نحك ىذا االٌتجاه أغ   
الشخصي، حيث يعتبر عندىـ سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدٌلة العممية محككمة بمبدأ حرية 
القاضي الجنائي في االقتناع، كىذا المبدأ بدكره يؤٌدم إلى نتيجتيف حرية القاضي الجنائي في قبكؿ 

دلة اإلثبات مقبكلة أما الثانية في أف الٌدليؿ الجنائي يخضع لمنطؽ تقدير الدليؿ عمى نحك تككف أ
 2القاضي.

"، فالخبير  كتأسيسنا عف ذلؾ يبدك عدـ سبلمة ما يطمؽ عميو الفقو اإليطالي "بأٌف الخبير بمثابة قاضو
 يخضع في عممو إلشراؼ القاضي الذم لو حؽ استبدالو بآخر أك أف يضـ خبيرنا آخر إليو.

ما أف لمقاضي أف يأخذ بكؿ ما جاء في تقدير الخبير كلو أف يطرحو كلو أف يأخذ بعناصره التي ك   
ذا تعدد الخبراء كاف لمقاضي أف يأخذ بأم خبير دكف آخر.  3يطمئف إلييا كا 

فمؤدل ما يقكلو الفقو اإليطالي عند قبكؿ أم تكجيو مف قبؿ قاضي المكضكع في أداء الخبير لعممو    
القكاعد العاٌمة إذ قد ال يقتنع القاضي بتقرير الخبير فمو أف يمجأ ألية كسيمة تمٌكنو مف يتنافى مع 

ٌنما ىك  االطمئناف إلى التٌقارير الفٌنٌية التي تقٌدـ إليو، األمر الذم يؤٌكد أف رأم الخبير ليس حكمنا كا 
أف الكاقعة أك المسألة استشارة فنية، فممقاضي تقدير مدل جٌدٌية كصحة ما يقٌدمو الخبير مف رأم بش

التي طمب منو بياف الرأم فييا، كيصؿ القاضي إلى تحقيؽ ىذه الجٌدٌية كما يكحي بو تقرير الخبير مف 
ثقة عف طريؽ االستدالؿ المنطقي في العمؿ القضائي، كما لو أف يستعيف بأدٌلة اإلثبات األخرل التي 

 4استنبطيا لتدعيـ الثقة فيو.

مطة التقديرية لمقاضي في رقابة تقرير الخبير، كاستمداد اقتناعو منو، فإف ليذه كلكف كميما اٌتسعت السٌ 
فسمطة القاضي في تقدير أعماؿ الخبرة يجب أف تككف مطمقة إذ أٌف ىذه الٌسمطة  5الٌسمطة حدكدىا.

                                                           
 .315فاضؿ زيداف محمد، المرجع السابؽ، ص  1
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ليست تحكمية كلكنيا منحت لو لكي تعينو عمى إدراؾ الحقيقة مف خبلؿ ما تحممو ىذه األعماؿ مف 
 1ج عممية كفٌنٌية ذات درجة عالية مف الجٌدٌية كالثقة في تقدير الكاقع بالٌنسبة لمكقائع محٌؿ الخبرة.نتائ

كنحف نرل مف كجية نظرنا أنو كعمى الٌرغـ مف أف ىذا الرأم يشيد قبكالن عامًّا لدل غالبية الفقو،    
ا أنو مبدأ غير أٌف إعطاء السمطة التقديرية كالمطمقة لمقاضي الجنائي قد تنجٌر  عنو آثار سمبية خصكصن

يترجـ الحالة الٌذىنية لمقاضي كيبنى عمى أسباب شخصية، لذا يجب إحاطة ىذا المبدأ بضكابط تعيف 
القاضي عمى صكاب استعماؿ سمطتو كتقدير القيمة الفنية الحقيقية لتقرير الخبير، فمثبل إذا كانت في 

القاضي أف يستعيف بيا لتقدير قيمة التقرير، كبقدر ما الٌدعكل أدٌلة إثبات أخرل كالشيادة فإٌف عمى 
 يككف بينيا كبيف التقرير مف اٌتساؽ بقدر ما يدعـ ذلؾ الثقة في التقرير.

كما ال يجكز لمقاضي أف يأخذ بتقرير الخبير إاٌل إذا عرضو في الجمسة كأتاح لمخصكـ مناقشتو،    
لمحاكمة إذا رأت المحكمة أف تطرح رأم الخبير فعمييا كبعد ذلؾ كتطبيقنا لمبدأ الشفكية كالمكاجية في ا

أف تستند إلى اعتبارات فٌنٌية كقد يقتضي ذلؾ ندب خبير آخر كمف ثـ لـ يكف سائغا أف تيدر 
االعتبارات الفٌنٌية التي أقاـ عمييا تقريره استنادنا إلى قكؿ شاىد ال اختصاص لو بتقدير ىذه 

 2االعتبارات.

لقاضي بما خمص إليو الخبير في تقريره كيبني حكمو عمى أساسو كذلؾ ألف رأم ففي الغالب يسمـ ا   
الخبير كرد في مكضكع فني ال اختصاص لمقاضي بو، كليس مف شأف ثقافتو القانكنية أك خبرتو 

 القضائية أف تتيح لو الفصؿ فيو.

ينتقد الفقيو جارك مبدأ القاضي  :الطبية الشرعية ير الخبرةر اآلراء الفقيية المؤيدة لحجية تق-2
الخبير األعمى أك القاضي خبير الخبراء )أنصار المدرسة الكضعية(، كيرل أنو مف الكجية العممية، 

القاضي يمكنو طرح  أففإف رأم الخبير ىك الذم يكجو القاضي في تككيف قناعتو إذ أنو مف قبكؿ فكرة 
تقدير مسائؿ تبتعد عف دائرة اختصاصو، فإحكاـ الخبير  تقرير الخبير جانبنا عمى الٌرغـ مف أنو يتضٌمف

ذا 3بمجاؿ عممو مما يخرج تقدير الخبير عف مجاؿ رقابة كفحص القاضي، كاف القاضي مف الناحية  كا 
النظرية لو سمطة تقديرية مطمقة، فإنو مف الناحية العممية محدد بتقارير الخبراء، كليذا فإنو يرل أف 
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ا يمكنيـ مف مبدأ القاضي خبير الخبر  ، إاٌل إذا أعد القضاة إعدادنا خاصًّ اء ال يتحقؽ تطبيقو عمبلن
 1التحقؽ مف أعماؿ الخبراء كتقديراتو الفنية.

كمف ىذا المنطمؽ طالب بعض الفقياء اإليطالييف ككذا المصرييف، أف يككف لتقرير الخبير الحجية    
األكبر مقارنة مع األدٌلة األخرل، فرأم الخبير كرد في مكضكع فني ال اختصاص لمقاضي بو، كليس 

 مف شأف ثقافتو أك خبرتو التمٌكف مف الفصؿ فيو دكف المجكء إلى أىؿ االختصاص.

طٌكر العممي كالتكنكلكجي الكبير فرض سمطاف األدلة العممية عمى باقي األدٌلة الكبلسيكية األخرل، فالتٌ 
كذلؾ تبعنا إلى حدٍّ كبير في كشؼ غمكض أكثر الجرائـ خطكرة كتعقيدنا، فيي أدٌلة يقينية كدقيقة ال 

لة اإلثبات كأف تعطى يشكبيا الخطأ أك الٌشؾ. لذا كجب أف تعامؿ بمعاممة تفضيمية عف سكاىا مف أد
ليا الحٌجٌية الممزمة التي يتبلشى أماميا مبدأ االقتناع الٌشخصي لمقاضي الجنائي نظرا لقطعيتيا 

 كيقينيتيا كدقتيا.

كفي ظؿ تضارب آراء الفقياء بيف مؤٌيد كمعارض لحٌجٌية الخبرة كالقكة اإللزامية ليا ظير تٌيار حاكؿ 
 التقريب بيف النظريتيف.

ؽ بيف الرأييف قد ال يبدك عسيرا، فااللتزاـ بتقرير الخبير ال ينتقص مف مبدأ االقتناع فالتكفي   
القضائي، ذلؾ أٌف الجميع يسمـ بأنو كاف القاضي ال يمكنو بحكـ تككينو الميني أف يشؽ في مسألة 

الذم  2فنية أك يقطع برأم فييا، فإف ذلؾ ال يحكؿ دكف إعماؿ القاضي لسمطتو في تقدير الٌرأم الفني
يجب أف يفيـ عمى أٌنو الفصؿ في االعتراضات المكٌجية إليو، كالمكازنة بيف التقارير الٌطٌبية كاآلراء 
التي يبدييا األطباء عند مناقشتيـ كتفنيد الٌرأم الفني، غير أف ىذا التفنيد بدكره يجب أف يستند إلى 

 أسباب فٌنٌية.

أك تناقض بيف إلزامية الٌدليؿ الفٌني كمبدأ  كعمى أساس ىذا التحميؿ يستخمص عدـ كجكد تعارض
 االقتناع القضائي، بؿ أنو ليس في إلزامية الٌدليؿ الفني إنقاص مف مبدأ االقتناع القضائي.

كخبلصة يمكف القكؿ أٌف الدليؿ الفٌني أك الخبرة قد تككف ليا فعالية في اإلثبات إذا قاـ القاضي    
ٌدليؿ الفٌني ممزما عمى الٌرغـ مف قٌكتو، كذلؾ في نطاؽ البحث بدكره تجاىيا، فبل يمكف أف يككف ال

القانكني لمقاضي عمى عناصر اإلثبات األخرل، فالتزاـ القاضي بالٌرأم الفٌني ليس إاٌل نتيجة نيائية لما 
تنتيي إليو رقابتو القانكنية عمى العناصر المختمفة لمٌدعكل. فيساىـ بذلؾ كمييما في كشؼ الحقيقة التي 

ا لميدؼ األسمى في مجاؿ اإلثبات الجنائي.تب  قى دائمن
                                                           

1
Garraud-traité théorique et pratique, d’instruction criminelle et procédure pénale, paris, 

Sirey 1929, p564. 
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إٌنو كباطبلعنا كتقميبنا في األحكاـ  :الشرعية ير الخبرة الّطّبّيةر مكقؼ القضاء مف حّجّية تق-3
كالقرارات سكاء ما تعٌمؽ منيا بالتشريع الجزائرم أك التشريعات المقارنة جمعنا منيا ما يمكننا مف 

 استخبلص الٌطابع اإللزامي كالحٌجٌية القانكنية لمخبرة الٌطٌبٌية.

الفنية لمٌطبيب الٌشرعي بمكجب  نجده قد أقٌر المجكء إلى الخبرة 1فبالٌرجكع إلى المشٌرع الفرنسي   
القكاعد العامة استنادنا لمبدأيف أساسييف تقكـ عميو اإلجراءات الجنائية، كىي مبدأ حرية اإلثبات كمبدأ 

 القناعة الكجدانية لمقاضي.

كما قضت أحكاـ النقض المصرم أٌف لممحكمة أف تتبنى رأم الخبير أك تيدره، كفي ذلؾ تقكؿ    
قرير الخبير كعدـ التعكيؿ عميو ألسباب سائغة أكردتيا أمرا يتعٌمؽ بسمطتيا في تقدير "إطراح المحكمة لت

 2الٌدليؿ كال معٌقب عمييا في ذلؾ، إذا األمر يرجع في حقيقتو إلى اطمئنانيا ىي".

كما قضت في قرار آخر ليا أٌف "المحكمة حرة في أف تأخذ في إدانة المتيـ، بما تطمئف إليو، مف    
 ألطباء المقٌدمة في الٌدعكل، كتدع ماال تطمئف إليو منيا، كال معقب عمييا في ذلؾ".تقارير ا

مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى حٌرٌية القاضي في تككيف  302كما قضت الماٌدة    
قناعتو كقضت محكمة النقض المصرية بأٌف تقدير آراء الخبراء مرجعو محكمة المكضكع، إاٌل أٌف 

 3ة كفي ىذا القرار تكجب تسبيب قرارىا في حاؿ لـ تأخذ بالخبرة الفٌنٌية.المحكم

حيث نص  213كما بيف المشرع العراقي القاعدة العاٌمة لسمطة القاضي في تقدير الخبرة في المادة 
عمى "تحكـ المحكمة في الدعكل بناء عمى اقتناعيا الذم تككف لدييا مف األدٌلة المقٌدمة إلييا في أم 

 4مف أدكار التحقيؽ أك المحاكمة...".دكر 

إذف مف خبلؿ استقرائنا لياتو األحكاـ كالمكاد يتجمى لنا اعتماد محكمة النقض كتطبيقاتيا لمبدأ    
االقتناع الشخصي، بحيث لمقاضي كامؿ الحرية فيو في استنباط الٌدليؿ دكف إعطاء أم دليؿ قكة 

سادت بيف جميع األدلة، إذف فالمحكمة ليا كامؿ  إلزامية عمى حساب أدٌلة اإلثبات األخرل، فيي
السمطة في تقدير القكة التدليمية لعناصر الدعكل المطركحة عمى بساط البحث، فيي الخبير األعمى. 
فجميع األدٌلة تخضع لتقديرىا بما فييا تقرير الخبرة كما ييمنا ىنا إلى أم مدل اعترؼ المشٌرع 
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ف  لى أم مدل قد يساىـ الجزائرم بحجية تقرير الخبرة كا  أعطى ليا حجية فيؿ ىي مطمقة أـ نسبية؟ كا 
 تقدير الطبيب الشرعي في تككيف اقتناع القاضي الجزائي في مجاؿ إثبات الجرائـ؟

لقد أٌكدت المحكمة العميا في قرار ليا صادر "أٌف الخبرة كغيرىا مف أدٌلة اإلثبات خاضعة لتقدير    
ٌنما ىك كغيره مف أدٌلة كفي آخر "إٌف تق1قضاة المكضكع". رير الخبرة ال يقٌيد لزكمنا قضاة المكضكع، كا 

كىذا ما أٌكدتو محكمة النقض بالٌنص 2اإلثبات قابؿ لممناقشة كالتمحيص كمتركؾ لتقريرىـ كقناعتيـ".
عمى حٌرٌية القاضي في تقدير األدٌلة كمنيا الخبرة حيث ذكرت في قرار ليا "أٌف الخبرة ىي طريقة 

 3ليا قكة الٌطرؽ األخرل لئلثبات ال تٌتضح بامتياز". اختيارية

كقٌرت كذلؾ أٌف تقرير الخبرة ما ىك إاٌل عنصر لئلثبات يعرض عمى األطراؼ لممناقشة كعمى القضاة 
 4الفاصميف في المكضكع لتقديره".

في إحداث فمثبلن جريمة التسميـ يستحيؿ عمى القاضي تحديد طبيعة الماٌدة الٌسامة كمدل فعاليتيا    
 الكفاة دكف المجكء إلى الخبرة.

كما ال يتصٌكر كفي جريمة ىتؾ العرض أف يعتمد في بناء اقتناعو عمى شيادة شاىد، قد كقعت    
الجريمة أماـ مرأل عينيو في حيف ثبت تقرير الٌطبيب الشرعي أف قطرات مف المني المكجكدة عمى 

كر التيمة المنسكبة إليو، ففي مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ جسـ المجني عمييا ال تعكد إلى المٌتيـ الذم أن
تكضع حدكد كضكابط إلعماؿ مبدأ االقتناع الشخصي حيث تتبلشى ىذه القناعة الشخصية كتيمؿ 

 نظرنا لقطعية كدٌقة كعممية كحجية التقارير الٌطٌبٌية الٌشرعية.

نقكؿ أنو يجب عمى القاضي  إذف كمف خبلؿ ىذه المكاد كاالجتيادات القضائية كرغـ كضكحيا   
استنادنا لمعايير المنطؽ كالعقؿ أف يستخمص الٌدليؿ بإعماؿ كتفعيؿ مبدأ االقتناع الشخصي لديو، كلكف 
ا إذا  كبالمقابؿ ال يعقؿ أف يستند في حكمو إلى شيادة شاىد كيغفؿ تقرير الطبيب الشرعي خصكصن

ايرة لمتطٌكر العممي ندعك القضاء إلى أف يفتح أبكابو تعٌمؽ األمر بالجرائـ الجنسية كجرائـ الٌتسميـ. فمس
ليذه األدٌلة العممية كيعتمدىا ككسائؿ متطٌكرة مبنية عمى أسس مكضكعية رصينة، حيث يككف نظاـ 

األدٌلة  ىذهاألدلة العممية ىك الٌسائد دكف إنقاص مف مبدأ االقتناع الٌشخصي لمقاضي حيث ستظؿ 
تكفؿ لمقاضي الكسائؿ الفٌعالة في كشؼ الحقيقة دكف أف يحؿ الخبير فييا مكاف القاضي ميما كانت 
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دقة كمكضكعية نتائجو، نظاـ يتعاكف فيو الخبير كالقاضي معنا ليشٌكبل أساسنا رصينا في التقدير السميـ 
 1كف عنكاننا لمحقيقة.لؤلدٌلة كالذم مف خبللو يصؿ فيو القاضي إلى قراره العادؿ الذم يك

كما يجب عمى المحكمة تسبيب قرارىا في حالة عدـ األخذ بتقرير الخبرة كىذا بخبلؼ أدلة اإلثبات    
ىماؿ أدلة  األخرل، فالمحكمة ليست ممزمة دائما بتعميؿ كتسبيب قرارىا عف االستناد إلى بعض األدٌلة كا 

ة طبية ر لٌتياـ أف تنفي خبرة طبية أكلى بخبأخرل، حيث أقٌرت محكمة النقض في قرار ليا "لغرفة ا
 2مضاٌدة شريطة أف تعمؿ قضاءىا تعميبلن كافيا كأف ال يشكب ىذا التعميؿ أم غمكض أك تناقض".

كفي آخر بقكليا "يتعرض لمنقض القرار الذم اكتفى بسرد نتائج الخبرة كالحاؿ أف أركاف الجريمة ال 
ٌنما يشار إلييا في الق مف نفس  379ضاء كيثبتكنيا إثر ذلؾ في تعميميـ طبقنا لممادة يثبتيا الخبير كا 

 3القانكف".

إذف فالقاضي يجب عميو تسبيب رفضو لتقرير الخبرة، كما أٌنو ال يتقيد بدليؿ دكف غيره كال تقيد    
سكل بضميره ككجدانو فيبقى دكر الخبير ىنا استشاريًّا غير ممـز لممحكمة قابؿ لممناقشة كالتمحيص 

 4في النياية إلى تقديره كقناعتو. كخاضع

إذف فكفقا لمبدأ القناعة الكجدانية لمقاضي الجزائي يمكف القكؿ بصفة عامة أف قاضي المكضكع    
غير مقيد بتقرير الخبير، فمو أف يأخذه أك أف يطرحو، كفقا لمدل اقتناعو بصكاب األسباب التي يبنى 

 ينا.عمييا، فما عميو سكل تسبيب رفضو تسبيبنا كاف

يترٌدد إلى أذىاننا السؤاؿ حكؿ مدل حرية القاضي الجنائي في تقدير رأم الخبير بالنسبة لممسائؿ  ىناك 
ا  الفنية البحتة التي ال يستطيع القاضي أف يشؽ طريقو فييا دكف االستعانة بخبير مختٌص، خصكصن

 إذا تعمؽ األمر بحقيقة عممية مسمـ بيا.
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 كالطعف في إجراءاتيا الشرعية تقرير الخبرة الّطّبّية: الرقابة القضائية عمى ثالثا

إٌف الكظيفة األساسية لمحاكـ النقض تنصب في الرقابة عمى سبلمة تطبيؽ القاعدة القانكنية في 
 1األحكاـ القضائية القابمة لمٌطعف سكاء ما تعٌمؽ بالقكاعد المكضكعية أك الٌشكمٌية.

اىتو فيك نز قافتو كميما أحيط بضمانات ترمي إلى حياده ك فالقاضي ميما اٌتسعت مداركو كتنكعت ث   
كأم إنساف غير معصكـ مف الخطأ، فقد تأتي أحكامو غير مطابقة لمقانكف كمجافية لمكاقع بسبب الفيـ 

 غير الٌصحيح لمكقائع كالتٌقدير غير المنطقي لؤلدٌلة.

أعماؿ الخبرة كغيرىا مف طرؽ اإلثبات تخضع ىي بدكرىا لرقابة قاضي الٌتحقيؽ أك قاضي    
المحكمة الذم انتدبو، كىذا ما جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، كيبلحظ أف حضكر 

ـ ليذه القاضي إلجراءات الخبرة يتٌفؽ كما تتطٌمبو طبيعة األشياء، حيث يتمٌكف مف مراقبة الٌسير العا
 2اإلجراءات.

كتفاديا لمناقشة نقائص الخبرة أماـ جيات الحكـ في جمسة عبلنية حاكؿ المشرع الجزائرم حصر    
 3االنتقادات التي قد تكجو إلى عمؿ الخبراء في مرحمة الٌتحقيؽ.

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية: "عمى قاضي الٌتحقيؽ أف يستدعي 154كليذا الغرض نٌصت الماٌدة    
ا بما انتيى إليو الخبراء مف نتائج كذلؾ  مف يعنييـ األمر مف أطراؼ الخصكمة كيحيطيـ عممن

، كيتمٌقى أقكاليـ بشأنيا كيحدد ليـ أجبلن إلبداء 106ك 105باألكضاع المنصكص عمييا في الماٌدتيف 
أك القياـ بخبرة مبلحظاتيـ عنيا أك تقديـ طمبات خبللو، كالسيما فيما يخص إجراء أعماؿ خبرة تكميمية 

 مقابمة...".

إٌف كيفية فحص المحكمة لمحكـ يككف في الٌرقابة عمى  عمى عمؿ الخبير: العميا رقابة المحكمة-1
سبلمة تطبيؽ القاعدة القانكنية في األحكاـ القضائية القابمة لمٌطعف سكاء ما تعمؽ منيا بالقكاعد 

 المكضكعية أك اإلجرائية.

يؽ القانكف عمى الكاقع المطركح أماـ محكمة المكضكع ككذلؾ مف خبلؿ كذلؾ لمتأٌكد مف صٌحة تطب
عمى الكاقع الذم يجريو قاضي المكضكع في الدعكل، كذلؾ لمتأٌكد مف أٌف  يرقابتيا لمتكييؼ القانكن

 القاضي قد أعطى الكصؼ القانكني الٌصحيح الذم يتٌفؽ مع الكاقع.
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قديرية كتتمخص ىذه السمطة التي تتمٌتع بيا المحكمة كاألصؿ أٌف محكمة المكضكع تتمٌتع بسمطة ت   
حيف تفصؿ الدعكل في إمكانية التكصؿ إلى تككيف عقيدتيا مف خبلؿ ما يطرح عمييا مف كقائع كأدٌلة 
ا لؤلعماؿ  كما تقكـ بو مف عممية تدليؿ، كفيما تنتيي إلييا مف إعماؿ الٌنٌص القانكني الذم تراه صالحن

تكٌصؿ المحكمة إلى فحص األدٌلة التي اعتمدت عمييا محكمة المكضكع مف عمى كقائع الٌنزاع، كت
خبلؿ الٌرقابة عمى األحكاـ كالقرارات مف خبلؿ سبلمة التقدير الذم يقتضي أف يقـك عمى أسس عقمية 

 1كمنطقية مف خبلؿ صحة النتائج التي تكصؿ إلييا قاضي المكضكع في حكمو.

منطقية تقدير الٌدليؿ أف تتدٌخؿ محكمة النقض في الكاقعة التي  كلكف ليس مف مقتضى الٌرقابة عمى   
تضمنيا تقدير الطبيب العدلي أك أنيا ال تعتد بتقدير قاضي المكضكع لتقرير الٌطبيب العدلي متى كاف 

الٌطبيب العدلي ال يكفي  تقرير مسٌببنا أك مقنعنا أك أنيا تتدٌخؿ تككيف قناعتو القضائية بيذا الٌدليؿ كأف
ليؿ إثبات أك الحصكؿ عمى قناعة القاضي، ألف ذلؾ يكمف في أٌف محكمة النقض محكمة قانكف ال كد

محكمة كقائع، كبالتٌالي فبل يدخؿ في نطاؽ كظيفتيا أف تزف كفاية األدٌلة أك عدـ كفايتيا ألف ىذا عف 
ة صبلحية قاضي المكضكع، حيث قضت محكمة  النقض المصرية في حكـ ليا جاء فيو: "لمحكم

المكضكع كامؿ الحٌرٌية في تقدير الٌطبيب الٌشرعي المقٌدـ إلييا، كلما كانت قد اطمأنت إلى ما أثبتو 
التقرير الٌطٌبي الشرعي المقدـ في الٌدعكل مف أٌف المجني عميو كاف في قدرتو التكمـ بتعقؿ عقب 

 2ي ىذا الشأف".إصابتو كرد التعكيؿ عميو، فإف ىذا يكفي في الٌرٌد عمى منازعة الطاعنيف ف

إذف فالخبير يمتـز أثناء مباشرة ميامو بإببلغ القاضي الذم ندبو بالتٌقٌدـ الذم يحققو في تنفيذ    
ميٌمتو، فيبقى القاضي ىك المشرؼ عمى عمؿ الخبير كما ال ينحصر ىذا اإلشراؼ التي يقكـ بيا 

 الخبير أثناء مٌدة قيامو لميمتو.

بلن حتى يتمٌكف القاضي مف االستناد عميو كيتمٌكف خصكـ مف كما يجب أف يككف رأم الخبير معمٌ 
مناقشتو حيث قضى القضاء الفرنسي أنو عمى الخبير أف يكشؼ عف المصادر التي بنى عمييا 

ال كاف ذلؾ مخالفنا لقكاعد اإلثبات كمبادئ العدالة كاإلنصاؼ.  3استنتاجو كا 

 :الخبرة الطبية الشرعيةاآلثار المترتّبة عمى الرقابة القضائية عمى تقرير -2

تراقب محكمة النقض األحكاـ التي تصدرىا محكمة المكضكع مف خبلؿ تسبيب اإلحكاـ، كتمـز    
القاضي الجنائي عند اإلشارة إلى األدٌلة التي اعتمد عمييا في حكمو أف يكرد مضمكف ىذا الٌدليؿ 
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الخبرة الطبية العدلية، فإذا استند القاضي إلى تقدير الطبيب العدلي عميو أف يكرد مضمكف  كمنيا تقدير
ىذا التقرير كأنو ال يكفي مجٌرد اإلشارة إليو، بؿ يجب عميو أف يذكر فحكل ىذا التٌقرير كأنو ال يكفي 

بيف كجو مجٌرد اإلشارة إليو، بؿ يجب عميو أف يذكر فحكل ىذا التقرير بطريقة كاضحة حتى ي
االستدالؿ بو، كمالو مف دكر منطقي في استخبلص الحقيقة. حيث قضت محكمة النقض المصرية في 
ىذا الشأف: "مف المقرر أٌف محكمة المكضكع أف تفاضؿ في تقارير الخبراء كتأخذ منيا مما تراه كتطرح 

ما كاف الثٌابت أف المحكمة ما عداه إذ اف ذلؾ يتعٌمؽ بسمطتيا في تقدير الدليؿ كال معقب عمييا فيو. كل
أخذت بتقرير الطبيب الشرعي كأطرحت التقرير االستشارم التي بنى عمييا كمما يتفؽ مع الرأم الذم 
انتيى إليو، فقد اندفع عف الحكـ ما يثيره كمما يتفؽ مع الرأم الذم انتيى إليو، فقد اندفع عف الحكـ ما 

 1يثيره الٌطاعنكف في ىذا الصدد".

محكمة سمطة المفاضمة بيف التقارير المختمفة فميا أف تأخذ ما تراه مناسبا كتطرح ماال تراه إذف فمم   
كذلؾ، ألف ذلؾ مناط سمطتيا التقديرية في األخذ بالدليؿ ككذلؾ في المفاضمة بيف تقارير الخبراء، فقد 

ليو اقتناعو يستند القاضي في حكمو إلى تقدير خبير دكف آخر كفقا لما يطمئف إليو كما يكجيو إ
الشخصي. كلك أنو قد يجد نفسو ممزمنا في بعض األحكاؿ بندب الخبير في حالة ما اعترتو مسائؿ فٌنٌية 

 ال يمكنو البت فييا دكف المجكء إلى إجراء الخبرة.

ا إلزاـ محكمة المكضكع عند تعرضيا لمسألة فنية بالخبرة الٌطٌبٌية العدلية مف     كمف آثار الٌرقابة أيضن
الكصكؿ إلى الحقيقة كاٌتخاذ القرار الحاسـ بشأف الٌدعكل المنظكرة أماميا أف تحيميا إلى الخبير أجؿ 

الٌطٌبي، كمما الشٌؾ في أف االستشارة الفٌنٌية أك العممية المقٌدمة مف قبؿ الٌطبيب العدلي كتقدير المٌتيـ 
اعة معٌينة إلصدار قرار حكيـ أك تحديد حالتو العقمية غرضيا ىك معاكنة كمساعدة القاضي لتككيف قن

 كصائب.

يطرح تقرير الخبرة كأعماؿ الخبير في ميزاف التمحيص كالٌتحقيؽ كيخضع  الطعف في تقرير الخبرة:-3
لمتشريح، كتبعنا لذلؾ قد تجد المحكمة أف الخبير لـ يستطع مساعدتيا في الكصكؿ إلى الحقيقة أك أٌنو 

 2في الكصكؿ إلى النتيجة. مف شأنيا أف تؤدم إلى خمؿ أخطاءكقع في 

 3فالخبير ىك إنساف بالٌدرجة األكلى يرد عميو الخطأ كالٌنسياف كربما التحيز في بعض األحياف.   

                                                           
 .598لمرجع السابؽ، صامحمد إسماعيؿ إبراىيـ،  1
محمد كاصؿ، حسيف بف عمي اليبللي، الخبرة الفنية أماـ القضاء، دراسة مقارنة، المكتب الفٌني، سمطنة عماف، مسقط  2

 .175، ص2004
 .441اف، المرجع الٌسابؽ، ص بعبد الٌرزاؽ أحمد الشي 3



.................تقرير الطب الشرعي كدليؿ إثبات أماـ القاضي الجنائيالباب الثاني::............  

~ 285 ~ 
 

فيجكز لقاضي التحقيؽ رفض إجراء خبرة مضاٌدة أك إضافية كذلؾ تحت طائمة التعميؿ، غير أنو    
، التي تراقب كتقيـ سبب الرفض ليذا الٌطمب، يبقى لؤلطراؼ حٌؽ الٌطعف باالستئناؼ أماـ غرفة االٌتياـ

ذا كجدت أف الٌسبب غير كاؼ كغير مبرر تأمر انطبلقنا مف ذلؾ بإجراء بحث تكميمي مف أجؿ  كا 
 إجراء خبرة مضاٌدة أك إضافية.

كما تجدر اإلشارة أٌنو ال يمكف الٌطعف بالنقض في األحكاـ كالقرارات الصادرة عف آخر درجة    
كالقاضية بإجراء خبرة طٌبٌية، كىذا ما أٌكده قرار المحكمة العميا: "ال يجكز الٌطعف بالٌنقض في القرارات 

تقبؿ الٌطعكف في األحكاـ  التي تأمر بصفة تمييدية بتعييف خبير إاٌل بعد الفصؿ في المكضكع، كما ال
 1كالقرارات الفاصمة في الحبس المؤقت".

كفي قرار آخر ليا "ال يجكز الطعف في القرار الذم أمر لحكـ تمييدم بتعييف خبير إاٌل بعد الفصؿ    
في المكضكع، كمف ىذا القبيؿ القرار الذم عيف خبيرا إلجراء فحص طٌبي عمى شخص الضحية في 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 495كىذا ما أٌكدتو الماٌدة  2يف".قضية جرح كضرب عمدي

حيث أف الطعف بطريؽ النقض أماـ المحكمة العميا يككف في أحكاـ المحاكـ كقرارات المجالس    
 القضائية الصادرة في آخر درجة أك المقضي بيا بقرار مستقؿ في االختصاص.

 مف القرارات التمييدية ال تقبؿ الطعف بالنقض فييا.ير يعد بف خيكعميو فالقرار يتعي
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 خالصة الباب الثاني 

 أكالمبينيف  ،القاضي الجنائي أماـ إثباتالخبرة الطبية الشرعية كدليؿ  إلىلقد ميدنا في ىذا الباب 
ككيفيات كاليات اتصاؿ الطبيب الشرعي بالدعكل الجزائية ،عبلقة الطب الشرعي بالدعكل الجزائية 

 عف طريؽ قرار ندبو مف طرؼ الجيات المختصة . أك ،سكاء عف طريؽ التسخيرة

بدءا ،التحقيقية  اإلجراءاتبالخبرة في نطاؽ  اآلمرةالجيات  ىذه مختمؼ إلىكقد جرنا الحديث لمتطرؽ 
 النصكص القانكنية المتضمنة ذلؾ. إلىلؾ بالرجكع مف جية المتابعة كالتحقيؽ ككذا جيات الحكـ كذ

فقد خصصناه لمنظر في حجية تقرير الخبرة الطبية الشرعية خبلؿ  ،القسـ الثاني مف ىذا الباب أما
الحجية  ىذه تتعارض  أفمدل يمكف  أم إلىكما تـ التطرؽ ،المراحؿ السابقة كالبلحقة عمى المحاكمة 

لمحة مكجزة عف القناعة الكجدانية  إعطاءكفيو حاكلنا ،االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي  بمبدأ
 . المبدألمقاضي الجنائي حيث بينا شركط كضكابط ىذا 

سناده اإلجراميالفعؿ  إثباتجزئية مف بحثنا ىذا استخمصنا دكر الخبرة الطبية الشرعية في  كأخر ك  كا 
ال تدعك مجاال لمشؾ لذا كاف ليا الدكر الفعاؿ في تككيف القناعة  عممية أسسانطبلقا مف  ،فاعمو إلى

 القضائية لمقاضي الجنائي.

في االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي مف  ، الخبرة التي يعدىا الطبيب الشرعي تأثيركما يظير 
ىناؾ  ألنوالمتيـ  إلىىذه الكقائع  إسنادكثانييما ،الشرعية  بأركانياكقكع الجريمة  إثبات ، أكليماجانبيف

لمجريمة  ككنةالم األركافمف الجرائـ التي يستحيؿ عمى القاضي الجنائي الفصؿ في مسالة مدل تكافر 
كىذا ما قد تـ ،كالجرائـ الجنسية كجريمة السياقة في حالة سكر  ،الخبرة الطبية الشرعية إلىدكف المجكء 

 تناكلو في ىذا الباب .

 اإلثبات أدلةقد اخضع جميع ،الجزائية  اإلجراءاتمف قانكف  238- 212المشرع ككفقا لممكاد  أفغير 
لذا فاف دليؿ الخبرة الطبية كرغـ النتائج القطعية لـ تشفع لو  ،لمقناعة الكجدانية لمقاضي الجنائي

الجزائية مقارنة في المادة  إثباتبمعاممة تفضيمية مف طرؼ المشرع كلـ تنعكس قيمتو االثباتية كدليؿ 
 . األخرل اإلثبات أدلةبغيره مف 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةػػػػػالخاتم
 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

~ 288 ~ 
 

 خاتمة:

في ختاـ بحثنا ىذا كقد اكتممت لدينا نظرة عممية بشأف سمطة القاضي الجنائي في تقدير دليؿ    
الخبرة الطبية الشرعية، كذلؾ عف طريؽ إرساء أسسيا عمى قكاعد عممية مكضكعية، حيث اعتمدنا في 

ـٌ باذلؾ عمى األسس النظرية كالقانكنية كاآلراء الفقيية ك  المكضكع إلمامنا الجتيادات القضائية حتى نم
.  شامبلن

الدراسة النظرية كالعممية التطبيقية تمكنا بذلؾ مف الكصكؿ إلى العديد مف  ىذه كباعتمادنا عمى   
 تمثمت فيما يمي : النتائج كالمبلحظات كمقترحات بشأنيا

فالخبرة الطبية الشرعية تعد أحد الطرؽ العممية التي تؤدم لمكشؼ عف عكالـ الجريمة، كالتعرؼ عمى -
الحقائؽ كجمع األدٌلة كالقرائف كالكشؼ عف مرتكبي الجريمة، حيث يبقى دكرىا قائما لتحقيؽ العدالة 

ؽ الحؽ كركيزة أساسية الجنائية عمى اعتبار أف ترسيخ دكلة الحؽ كالقانكف ال يككف إال عف طريؽ إحقا
لمعدالة، فبل دعكل ببل إثبات، كما أف العدالة الجنائية تحتاج إلى مجمكعة مف اآلليات المساعدة ليا 

 اآلليات. ىذهكال يعدك أف يككف الطب الشرعي مف بيف أىـ 

 إٌف الخبرة الطبية الشرعية تكتسي أىميتيا كطابعيا مف التأصيؿ التاريخي ليا، حيث ظير الٌطبٌ -
 نجاعتو في كشؼ مختمؼ الجرائـ عمى مٌر العصكر. الشرعي منذ القدـ كأثبت مدل أىميتو ك

إٌف مكضكع الطب الشرعي يعد مف أىـ المكضكعات في مجاؿ اإلثبات الجنائي ككذا في مجاؿ -
العمكـ الطبية ككنو يمثؿ الدكر الفٌعاؿ في الكشؼ عف الجرائـ الغامضة كذلؾ باستعماؿ تقنيات حديثة 

ي إيضاح المسائؿ الفنية التي ال يدركيا القاضي، لذا فكثيرا ما يمجأ القاضي الجنائي لبلستعانة ف
بالخبراء مف أجؿ إيضاح المسائؿ الفنية إلزالة المبس كالغمكض عف مختمؼ الجرائـ التي ال يمكف 

ثباتيا إاٌل بالخبرة الٌطٌبٌية  مثابة المصباح المنير كبذلؾ فتقرير الخبرة الطبية يعتبر ب،الكشؼ عنيا كا 
كذلؾ بيدؼ إصدار ،لدرب القاضي في كشؼ الجرائـ كمعرفة مرتكبييا باستخداـ طرؽ فنية كتقنية 

 حكـ مبني عمى أسس يقينية ال عمى مجرد الٌشؾ كالتخميف.

لمخبرة الطبية الدكر الياـ في مسرح الجريمة عف طريؽ الكشؼ عف اآلثار المادية كتحكيميا إلى أدلة -
بتقنيات عممية دقيقة تساىـ في مجاؿ إثبات الجريمة كمعرفة مرتكبيا. حيث عرفنا أف الطب  مادية

الشرعي لو أىمية بالغة في الكشؼ عف مختمؼ الجرائـ سكاء العمدية أك غير العمدية ككذا في مجاؿ 
ر الخبير الجرائـ الجنسية، كما أنو كانطبلقا مف مسرح الجريمة كما تحممو مف آثار مادية، يتجٌمى دك 

سنادىا  جراء المقارنات بينيا، كا  الطبي الشرعي في مجاؿ البصمات عف طريؽ كشفيا كتحديد أماكنيا كا 
 إلى أصحابيا.
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أٌما في مجاؿ التحاليؿ البيكلكجية كالتي تشمؿ اختبارات سكائؿ الجسـ فجميعيا كبأنكاعيا تعد عكامؿ -
االختبارات ما شيده الٌتطٌكر العممي في مجاؿ  ميمة في اإلثبات الجنائي، كما قد  عزز مف أىمية ىذه

حيث أصبح لمبصمة الكراثية المكانة الياٌمة في كشؼ ىٌكية ،(DNA)اختبارات الحامض النككم 
 مرتكبي الجرائـ كنزع الٌمثاـ عنيـ.

ككذا في مجاؿ مخمفات إطبلؽ النار كاألسمحة النارية كالتي تعد مف اآلثار المادية التي تؤدم فييا -
كرؤكس الطمقات ،مسرح الجريمة بخبرة العممية الدكر الميـ عف طريؽ تحديد األسمحة كالتي تضبط ال

مف خبلؿ مقارنتيا مع عينات األسمحة المشتبو فييا حيث يتـ مف  ،التي تستخرج مف أجساد الٌضحايا
 خبلليا تحديد األسمحة المستعممة عمى نحك قاطع كحاسـ.

اآلثار المادية يتأٌتى دكر الخبرة الٌطٌبٌية الشرعية في تشخيص الجريمة كتحديد  ىذهفانطبلقنا مف -
التكييؼ القانكني ليا، كذلؾ استنادنا إلى معطيات مكضكعية يستنتجيا الٌطبيب الشرعي بفحص مكاف 

كاآلثار المادية المتكاجدة ىناؾ كمعاينة فحص الجثة كجركحيا. مما يساعد عمى  ،كمسرح الجريمة
كاستنتاج كاستخبلص الظركؼ المشددة في ذلؾ كعنصر ،ة سبب الكفاة كتحديد النية اإلجرامية معرف

 اإلصرار مثبل.

التحكـ في ممؼ الٌدعكل ،ه المعمكمات المتحٌصؿ عمييا بكاسطة خبرة الطبيب الشرعي ىذفتنشأ عمى -
الشرعي مف نتائج تخكؿ كذلؾ انطبلقنا مف ما يسفر عنو تقرير الطبيب ،أك حفظا  يكاالعمكمية تحرٌ 

في حالة إثبات الدليؿ الجنائي أك التحفظ في ، لمجيات التي ندبتو حؽ تحريؾ الدعكل العمكمية
تحريكيا النعداـ الدليؿ الجنائي، أك لعدـ تكصؿ الخبراء إلى نتائج تثبت كقكع الجريمة بالطرؽ العممية 

 أك لسمبية التقارير الطبية.

ألىمية لمخبرة الطبية عمى مستكل جيات الحكـ لتجسد دكرىا الفٌعاؿ أماـ ا ىذهقؿ تتن وكانطبلقنا من-
أصبح ليس بإمكاف  حيث فمقد أصبحت تشكؿ مككننا أساسيا في إصبلح نظاـ العدالة ،القاضي الجنائي

القاضي االستغناء عف أىؿ الخبرة كمساعد لمقضاء، حتى أنيا تكاد تككف إلزامية في بعض الحاالت 
تعامؿ مع قضايا معقدة ال يكفي مجٌرد اطبلعو كفقيو لمنصكص القانكنية كاالجتيادات كألف القاضي ي

 القضائية لحٌميا ككنيا متعٌمقة بمسائؿ فنية كعممية.

كتعدؿ في طريقة حٌميا لمٌنزاعات  ،كتأسيسنا عمى ىذا كاف ال بٌد لمعدالة أف تسارع بتطكير عمميا   
ل مف االستفادة مف االكتشافات العممية الحديثة، كتطكيعيا الناشئة أماميا بما يكفؿ ليا ىي األخر 

لخدمة أىدافيا الٌنبيمة، كمف ىنا تأتي األىمية البالغة لمخبرة الطبية الشرعية أماـ قاضي الحكـ بيدؼ 
معتمدة في ذلؾ عمى األسس العممية التقنية  ،استصدار أحكاـ عادلة منصفة مبنية عمى الجـز كاليقيف

سناد ارتكابيا إلى فاعمييا الحقيقييف.،المختمفة  إلثبات الجرائـ  كا 
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األىمية ال يزاؿ الٌطٌب الٌشرعي كغيره مف أدٌلة اإلثبات الكبلسيكية األخرل  ىذهغير أٌنو كبالٌرغـ مف    
 مقيدا بمبدأ االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي رغـ قطعية نتائجو، كقد يككف ىذا راجع إلى ما يمي:

مما يشٌكؿ ضعؼ الترسانة  ،تشريعية التي تنظـ مينة الٌطٌب الشرعي كطريقة عمموغياب النصكص ال-
 التشريعية في الجزائر التي لـ تكاكب التشريعات المقارنة كالٌتشريع المصرم كالمبناني.

النقص الفادح في التجييزات كالكسائؿ التقنية التي يعتمد عمييا الطبيب الشرعي في أداء ميامو عمى -
ادتو مف األبحاث العممية الحديثة، كىذا راجع إلى التأٌخر بإنشاء مجمس كطني ف، كعدـ استأكمؿ كجو

 كيعمؿ عمى ترقيتو كتطكيره مف أجؿ النيكض بيذا القطاع. ،الطب الشرعي عمؿ ييسر

كىذا مقارنة مع ،المينة يذه عدـ مسايرة مدكنة أخبلقيات الطب لمنصكص القانكنية المنظمة ل-
 الكبرل.تشريعات الدكؿ 

كفي ختاـ بحثنا المتكاضع ىذا نقٌدـ جممة االقتراحات التي نراىا ضركرية كجديرة باالىتماـ في    
 الٌدراسات المستقبمية أىميا:

إحداث إطار تشريعي كتنظيمي متكامؿ لؤلنشطة الطبية الشرعية لجعمو ركيزة مف ركائز اإلصبلح -
ألداة التشريعية كذلؾ لكضع قكاعد تنظـ مينة الطبيب الشامؿ لمعدالة، كذلؾ عف طريؽ تدخؿ المشرع با

كتضميف القكانيف الجنائية لمكاد كنصكص قانكنية تجيز المجكء إلى استخداـ التقنيات العممية  ،الٌشرعي
 في مجاؿ اإلثبات الجنائي.

راتيـ استقطاب المؤىميف تأىيبلن عاليا كممٌيزا خاصة في مجاؿ الٌطٌب الشرعي كذلؾ لبلستفادة مف خب-
في المجاؿ الجنائي، ككذا الٌسير عمى إقامة كتنظيـ الدكرات كالٌندكات الداخمية كالخارجية، ككذا فتح 

 مجاالت لمتعاكف بيف الٌدكؿ كتبادؿ الخبرات كالندكات الدكلية.

كتسخير اإلمكانيات الماٌدٌية ،ضماف التمكيؿ المنصؼ كالعمؿ عمى تكفير األجيزة العممية الدقيقة -
رية البلزمة ألداء الطبيب الشرعي لمينتو عمى أكمؿ كجو، مما يسمح لو بتقديـ تقرير طبي مثالي كالبش

 خاؿ مف األخطاء كفؽ مقاييس عالمية، كمعايير كمكاصفات دكلية معمكؿ بيا في ىذا المجاؿ.

ة عقد ندكات كاجتماعات مشتركة بيف المحققيف كالخبراء كذلؾ لتقكية االتصاؿ بيف أجيزة الضبطي-
القضائية كرجاؿ التحقيؽ كالطبيب الشرعي، بيدؼ تنظيـ العمؿ عمى نحك يساىـ في تحقيؽ العدالة 

 الجنائية عف طريؽ كضع آليات تسمح باالستفادة مف الخبرات الطبية في المجاؿ الجنائي، بػ:

رض التسريع كذلؾ بغ،تفعيؿ كتجسيد المغة العربية كمغة رسمية في التقارير الطبية كالشيادات الطبية -
 في تطبيؽ محتكل التقرير الٌطٌبي.
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كذلؾ بغرض االستفادة  ،تفعيؿ دكر االجتياد القضائي في مجاؿ الطب الٌشرعي كنشر مختمؼ قراراتو-
 منو في القضايا المتعم قة بالخبرة الٌطٌبٌية الشرعية.

األجيزة  العمؿ عمى صياغة النصكص القانكنية التي تنظـ مينة الطب الشرعي كعبلقتو مع-
القضائية، كذلؾ بسف قانكف خاص ينظـ مينة الطب الٌشرعي كينظـ األعماؿ الطبية التي يقكـ بيا 
الطبيب الشرعي، كيبرز الدكر الياـ الذم تقكـ بو في مجاؿ التحقيقات الجنائية، كىذا ما أفدت بو 

 التشريعات المقارنات كالمبناني كالمصرم.

جراءات إدار - ية دقيقة ككاضحة لعمؿ الخبراء لتحديد المسؤكليات كالكاجبات كضع ضكابط نظامية كا 
عدـ احتماؿ  كفالةكىذا ل،إلى غاية تحرير التقرير الٌطٌبي إلى الجيات المعنية  ،انطبلقا مف تاريخ ندبيـ

 الكقكع في األخطاء التي قد تعيب شياداتيـ أك تقريرىـ الٌطٌبي.

دلة الجنائية كذلؾ ما يكفؿ تكفير الٌدقة كالسرعة بما السير عمى تكفير العدد الكافي مف خبراء األ-
كذلؾ الحتماؿ تعرضيا لمزكاؿ إذا لـ تطميا عيكف التحقيؽ كعمؿ ،يتكافؽ كأىمية الجرائـ الجنائية 

 الخبراء، كىذا ما يجعؿ لمسرح الجريمة دكرا فٌعاالن في كشؼ الجريمة قبؿ زكاؿ معالميا.

تؿ بمكجبو صدارة طرؽ اإلثبات الكبلسيكية األخرل حي ىاما زالعمؿ عمى إعطاء الطب الشرعي مرك-
كذلؾ تماشيا مع التطكرات العممية، فدليؿ الخبرة الطبية صار عمى قدر مف األىمية لما يتميز بو مف 
دقة كمكضكعية كىذا ما يطرح إمكانية إعادة النظر في حٌجيتو كعدـ إخضاعو بصفة مطمقة لمبدأ 

كيتصٌدر طرؽ  يسمكبمعاممة تفضيمية تجعمو  هز يالجنائي، أك عمى األقٌؿ تمياالقتناع الٌشخصي لمقاضي 
 اإلثبات األخرل.

لمٌنيكض بالٌطٌب الشرعي في مجاؿ اإلثبات الجنائي باالشتراؾ مع الجيات  إستراتيجيةالتعجيؿ بكضع -
 المعنية مف كزارة العدؿ ككزارة الصحة ككزارة التعميـ العالي.

الشرعييف كتكزيعيـ تكزيعنا عادالن بصفة تسمح بأداء العمؿ القضائي عمى أكمؿ رفع عدد األطباء -
 كجو.

كذلؾ بأف يؤدم الطبيب الشرعي ،ترقية الٌطٌب الشرعي لجعمو في مستكل حاجات المنظكمة القضائية -
خبلص مف خبلؿ تحرير تقارير كاضحة الصياغة كدقيقة العبارة باإلجابة بكؿ  ،ميمتو بفعالية كمينية كا 

 مكضكعية كعممية عف األسئمة المطركحة.

ميمتو التكاصؿ ،تأسيس مجمس عممي لمطب الشرعي كما ىك معمكؿ بو في دكؿ المشرؽ كأكركبا -
 الٌدائـ مع األطباء كالٌسير عمى إقامة الندكات العممية بشكؿ مستمر.
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الجنائي  اإلثباتلنا دكرىا الفعاؿ في مجاؿ  تأكدبلؿ دراستنا لمكضكع الخبرة الطبية الشرعية انو كمف خ
جعميا تتمتع بحجية خاصة في  ما نظرا لقطعيتيا ىذا ضي،نتائجيا عمى اقتناع القا تأثيركمدل 

ككشؼ التيمة عمى الجاني  إثباتالتحقيؽ الجنائي في  آلياتمف  كآليةفيي تساىـ ،المجاؿ الجنائي 
عطاءالجريمة   األىميةغير انو كرغـ ىذه  .انطبلقا مف عممية نتائجيا ،الكصؼ القانكني الدقيؽ ليا كا 

عف طرؽ اإلثبات الجنائية التقميدية فبلزالت تخضع المشرع الجزائرم لـ يجعميا تحظى بمعاممة مميزة 
 لمسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي .

ال يسعني إاٌل أف أشكر اهلل العمي العظيـ عمى تكفيقي لمقياـ بيذا  ختامنا كقد أنييت ىذه األطركحة   
العمؿ كىك بطبيعة الحاؿ شأنو شأف أم عمؿ ال يخمك مف القصكر، كرغـ الجيد الذم بذلتو إلتماـ 
عممي ىذا فإنني ما نشدت منو إاٌل اإلتقاف كما ابتغيت إال الصكاب فإف كفقت فبفضؿ اهلل تعالى عز 

ف أخطأت   فمف نفسي.كجؿ كا 

 بعكف اهلل كحمده انتيى
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 كالمراجع المصادرقائمة 

 أكال : المصادر

 القراف الكريـ-1

 المعاجـ-2

 .1985،كفستمطابع األ ،الجزء الثاني،المعجـ الكسيط  ،معجـ المغة العربية -

عالـ الكتب القاىرة  ،األكلىالطبعة  ،األكؿالمجمد ،معجـ المغة العربية المعاصرة  ،احمد مختار عمر -
2008. 

حياء التراث  المعجـ الكسيط - ، الطبعة الرابعة ،مكتبة الشركؽ الدكلية اإلدارة العامة لممعجمات كا 
  ـ. 2004 –ق  1425،  مكتبة الشركؽ الدكلية

  النصكص التشريعية ك التنظيمية-3

ـ  2007مايك سنة  13ق المكافؽ ؿ  1427ربيع الثاني عاـ  25،مؤرخ في   05-07قانكف رقـ -1
سبتمبر سنة  26ق، المكافؽ ؿ  1935رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75،يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 

 25مؤرخة في  31الجزائرية ،العدد ـ ،كالمتضمف القانكف المدني الجريدة الرسمية لمجميكرية  1975
 . ـ  2007مايك سنة  13ق، المكافؽ ؿ  1428ربيع الثاني عاـ 

أكتكبر  10، المكافؽ لػ 1416جمادل األكلى عاـ  15المؤٌرخ في  310-95المرسـك التنفيذم رقـ -2
ككاجباتيـ،  ، يحدد شركط التسجيؿ في قكائـ الخبراء القضائييف ككيفياتو، كما يحدد حقكقيـ1995سنة 

جمادل  20السنة الثانية كثبلثكف المؤرخة في  ،60، العدد لمجميكرية الجزائرية  الجريدة الرسمية
 . ـ  1995أكتكبر سنة  15ق ، المكافؽ ؿ  1416األكلى عاـ 

يتضٌمف  2008فبراير سنة  25، المكافؽ لػ 1429صفر  18المؤرخ في  09 – 08قانكف رقـ -3
 17مؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  نية كاإلداريةقانكف اإلجراءات المد

 ـ . 2008ابريؿ  23ق  ،المكافؽ ؿ  1429ربيع الثاني عاـ 

ـ  1971ابريؿ  22ق ، المكافؽ ؿ  1391صفر عاـ  26مؤرخ في  28-71األمر رقـ  -4 
عبي الكطني األمانة العامة لمحككمة كالمتضمف قانكف القضاء العسكرم المعدؿ كالمتمـ ،المجمس الش

 ـ . 2007الجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية ،األمانة العامة 
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ـ  2015يكليك سنة  13ق، المكافؽ ؿ  1436شكاؿ عاـ  7المؤرخ في  02-15األمر رقـ -5 
ك سنة يكني 8ق، المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18، المؤرخ في 155-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ 

 40ـ ، كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  1966
 ـ . 2015يكليك سنة  23ق، المكافؽ ؿ  1436شكاؿ عاـ  7،المؤرخة في 

ـ  1966يكنيك  8ق، المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66األمر رقـ -6
، السنة الثالثة 48الجزائية ،الجريدة الجزائرية لمجميكرية الجزائرية العدد  كالمتضمف قانكف اإلجراءات

 ـ . 1966يكنيك  10ق، المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  20المؤرخة في 

ـ  1966يكنيك  8المكافؽ ؿ ،ق  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66األمر رقـ  -7
المؤرخة في ، السنة الثالثة  49الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد ،كالمتضمف قانكف العقكبات 

 ـ . 1966يكنيك  11ق المكافؽ ؿ  1386صفر  21

 2006ديسمبر  20المكافؽ ؿ  ،ق 1427ذم القعدة عاـ  29المؤرخ في  23-06القانكف رقـ -8
 1966يكنيك  8فؽ ؿ المكا ،ق 1386صفر  18المؤرخ في  155-66المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ 
ذك الحجة  4المؤرخة في ، 84الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،كالمتضمف قانكف العقكبات

 ـ . 2006ديسمبر  24ق المكافؽ ؿ  1427عاـ 

ـ  2016يكنيك سنة  19المكافؽ ؿ ،ق  1437رمضاف عاـ  14المؤرخ في  03-16القانكف رقـ -9
ك التعرؼ عمى األشخاص الجريدة ، الكراثية في اإلجراءات القضائية المتعمؽ باستعماؿ البصمة 

يكنيك  22المكافؽ ؿ  ق 1437رمضاف عاـ  17المؤرخة في ، 37الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ . 2016سنة 

غشت سنة  19المكافؽ ؿ ،ق  1422جمادل األكلى عاـ  29المؤرخ في  01-14القانكف -10
الجريدة الرسمية لمجميكرية ،نظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسبلمتيا كأمنيا ـ المتعمؽ بت 2001

 2001غشت  19المكافؽ ؿ  ،ق 1422جمادل األكلى عاـ  29مؤرخة في  46الجزائرية العدد 

ـ  2006فبراير سنة  20المكافؽ ؿ ،ق  1427محـر  21المؤرخ في  01-06القانكف رقـ -11
 8المؤرخة في ، 14يكرية الجزائرية العدد مالجريدة الرسمية لمج،المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو 

 ـ . 2006مارس سنة  8المكافؽ ؿ  ،ق 1427صفر عاـ 

ـ ،المعدؿ  1998غشت سنة  22ربيع الثاني المكافؽ ؿ  29المؤرخ في  10-98القانكف رقـ -12
ـ  1979يكليك  21ق، المكافؽ ؿ  1399شعباف عاـ  26المؤرخ في  07-79المتمـ لمقانكف رقـ ك 
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،المؤرخة في أكؿ جمادل  61،كالمتضمف قانكف الجمارؾ الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ . 1998أكت  23ق ،المكافؽ ؿ  1419األكلى عاـ 

ـ  2008يكليك سنة  20ق، المكافؽ ؿ  1429رجب عاـ  17مؤرخ في  13-08قانكف رقـ -13
فبراير  16ق المكافؽ ؿ  1405جمادل األكلى عاـ  26المؤرخ في  05-85يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ 

، 44ترقيتيا ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ـ كالمتعمؽ بحماية الصحة ك 1985سنة 
 .ـ  2008غشت سنة  3ق ،المكافؽ ؿ  1429مؤرخة في أكؿ شعباف عاـ 

 1998مارس  18ق، المكافؽ ؿ  1418ذم القعدة  9مؤرخ في  96-98مرسـك تنفيذم رقـ -14
يناير  21ق ،المكافؽ ؿ  1417رمضاف  12المؤرخ في  06-97يحدد كيفيات تطبيؽ األمر، رقـ 

 ـ كالمتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة . 1997

ـ الجريدة  1997يناير  21ق المكافؽ ؿ  1417رمضاف  12مؤرخ في  06-97األمر رقـ -15
 ، كالمتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمحة كالذخيرة . 45الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 

ـ  1984يكنيك  9ق ، المكافؽ ؿ  1404رمضاف عاـ  9مؤرخ في  11-84قانكف رقـ -16
محـر عاـ  18المؤرخ في  02-05رقـ كالمتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ ، بمكجب األمر 

 27ـ ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية مؤرخة في  2005فبراير  27المكافؽ ؿ  ق، 1426
 ـ . 2005فبراير 

يناير سنة  30ق المكافؽ ؿ  1439جمادل األكلى عاـ  12مؤرخ في  01-18قانكف رقـ -17
فبراير سنة  6، المكافؽ لػ 1425الحجة عاـ ذم  27المؤرخ في  04-05قانكف رقـ يتمـ ال ،ـ 2018
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، الرسمية،  ،2005 الجريدة  المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا 

 ـ . 2005فيفرم  6المؤرخة في  12الرسمية العدد 

 ،1992يكليك سنة  6ىػ، المكافؽ لػ  1413محٌرـ عاـ  5مؤرخ في  276-92مرسـك تنفيذم رقـ -18
 7، صادرة في 52العدد  لمجميكرية الجزائرية يتضٌمف مدكنة أخبلقيات مينة الٌطٌب، الجريدة الرسمية

 ىػ. 1413محـر 

،  1966يكنيك  8المؤرخ في  155-66الصادر بمكجب األمر ، قانكف اإلجراءات الجزائية -19
 .2017س مار  27المؤرخ في  07-2017كف رقـ المعدؿ كالمتمـ بقان

  155-66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  2006ديسمبر  24، مؤرخة في   84الجريدة الرسمية العدد  -20
 ـ كالمتضمف قانكف العقكبات . 1966يكنيك  8ق ، المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في 
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، يعدؿ كيتمـ  2011يكنيك  5ق ، المكافؽ ؿ  1432رجب عاـ  3مؤرخ في  08-11قانكف  -21
كالمتعمؽ  1983يكليك سنة  2ق، المكافؽ ؿ  1403رمضاف  21المؤرخ في  83-11القانكف رقـ 

رجب عاـ  6، صادرة بتاريخ  32بالتأمينات االجتماعية ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ. 2011يكنيك سنة  8ق ، المكافؽ ؿ  1432

 26ق، المكافؽ ؿ  1425عاـ جمادل األكلى  8،المؤرخ في  183-04المرسـك الرئاسي رقـ  -22
ـ ك المتضمف إحداث المعيد الكطني لؤلدلة الجنائية ، ك عمـ اإلجراـ لمدرؾ الكطني  2004يكنيك 

جمادل األكلى  9المؤرخة في  41كتحديد قانكنو األساسي، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 
 ـ . 2004يكنيك سنة  27ق، المكافؽ ؿ  1425عاـ 

، يعدؿ 2014غشت سنة  9ق المكافؽ ؿ  1453شكاؿ عاـ  13المؤرخ في  08-14نكف رقـ قا-23
فبراير سنة  19ق، المكافؽ ؿ  1389ذم الحجة عاـ  13، المؤرخ في 20-70كيتمـ األمر رقـ 

 24، مؤرخة في 49ك المتعمؽ بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  1970
 ـ . 2014غشت سنة  20ق، المكافؽ ؿ  1435شكاؿ عاـ 

 :: المراجع بالمغة العربيةثانيا

 :الكتب-1

، التحقيؽ الجنائي كفف استنطاؽ مسرح الجريمة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، أحمد طو متكلي-1
2000. 

، محمكد، شيادة أىؿ الخبرة كأحكاميا، دراسة فقيية مقارنة، دار الحامد لمنشر أيمف محمد عمي-2
 .2008كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

 .2005التحقيؽ القضائي، الطبعة السادسة، دار ىكمة لمنشر، الجزائر،  أحسف بكسقيعة،-3

شر بالمركز العربي ، مسرح الجريمة كداللتو في تحديد شخصية الجاني، دار النالعميد السيد ميدم-4
 .1993لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، 

، الكسيط في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، دار النيضة العربية، أحمد فتحي سركر-5
 .1979القاىرة، 

، الشيادة كدليؿ إثبات في المكاد الجنائية، دراسة قانكنية، الييئة المصرية إبراىيـ الغماز إبراىيـ-6
 .2002لمكتاب، القاىرة، 
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، شيادة أىؿ الخبرة كأحكاميا، دراسة فقيية مقارنة، دار الحامد لمنشر محمد عمي حتمؿ ايمف-7
 .2008كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

كمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ، الكجيز في أصكؿ المحاالحمبي محمد عمي سالـ-8
 .2009الطبعة األكلى، عماف، 

، الدليؿ المادم كدكره في اإلثبات في الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة، دار النيضة أحمد أبك القاسـ-9
 .1991العربية، مصر، 

لؤلشغاؿ  ، قانكف العقكبات في ضكء الممارسة القضائية، الديكاف الكطنيأحسف بكسقيعة-10
 .2001التربكية، 

، اإلثبات في المكاد الجزائية في ضكء الفقو كاالجتياد نبيؿ صقر، العربي شحط عبد القادر-11
 .2006القضائي، دار اليدل، طبعة 

، مبادئ كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة األكلى، البحر ممدكح خميؿ-12
 .1998عماف، 

 .1994الجنائية ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة  اإلجراءاتفي  اإلثبات ،أحمد زكيأبك عامر -13

، الطب لشرعي في التحقيقات الجنائية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، الجندم ؽإبراىيـ صاد-14
 .2014الطبعة األكلى، عماف، األردف، 

 .1980، مسرح الحادث، الطبعة األكلى، دار الكتاب، الرياض، أبك بكر عبد المطيؼ غربي-15
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ربية، القاىرة، ، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، دار النيضة العإدكارد غالي الذىبي-23
1980. 
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شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، الٌتحٌرم كالتحقيؽ، الطبعة السادسة، عبد اهلل أكىابية، -54
 .2006دار ىكمة لمنشر، الجزائر، 
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 .2006، شرح قانكف العقكبات، الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف، دار الثقافة، كامؿ السعيد-65
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 .2011كتعقب الجناة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 .1957، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، مصطفى أبكزيد فيمي-75



 قائمة المصادر كالمراجع

~ 303 ~ 
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 .2013جامعة القاىرة ،

اإلثبات بالقرائف في المكاد الجنائية ،أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه عمـك  ،محمد الطاىر رحاؿ-9
 .2017-2016،كمية الحقكؽ قسنطينة 

 رسائؿ الماجستير :-ب

، دكر تقارير الخبراء في إثبات جرائـ القتؿ، دراسة تأصيمية إبراىيـ بف سميماف بف محمد الزيف-1
مقارنة تطبيقية، بحث مقدـ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العدالة الجنائية، 

 .2009جامعة نايؼ األمنية، 

مقدمة  رسالة ،دكر الطب الشرعي في الدعكل الجزائية "دراسة مقارنة"  احمد حاتـ ابك لبدة-2
الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ، بكمية الدراسات العميا جامعة 

 .2017النجاح الكطنية، نابمس فمسطيف 
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األدلة العممية كدكرىا في اإلثبات الجنائي ،بحث مقدـ استكماال  أماؿ عبد الرحيـ يكسؼ حسف-3
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ جامعة الشرؽ األكسط 

2011-2012. 

، الطب الشرعي كدكره في اإلثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في بعزيز أحمد-4
 .2010قانكف طبي، كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، الحقكؽ، تخصص 

الدليؿ العممي في اإلثبات الجنائي، بحث مقدـ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في  بيراز جماؿ-5
القانكف، تخصص قانكف جنائي كعمكـ جنائية، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر 

 .2013باتنة 

، الطب الشرعي كدكره في إثبات الجريمة، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في منيرةبشقاكم -6
 .2014الحقكؽ، فرع القانكف الجنائي كالعمـك الجنائية، جامعة الجزائر، 

، الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجزائرم في تقدير األدلة، مذكرة مقٌدمة لنيؿ درجة بمكليي مراد-7
كـ القانكنية، تخصص قانكف جنائي، جامعة الحاج لخضر، كمية الحقكؽ، باتنة، الماجستير في العم

2010. 

، سمطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، مقٌدمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانكف ةنيخركفة غا-8
 .2008العقكبات كالعمـك الجنائية، جامعة منتكرم قسنطينة، كمية الحقكؽ، 

التقنيات الحديثة في التحقيؽ الجنائي ك دكرىا في ضبط الجريمة  البمكم سالـ بف محمد بف عمي-9
رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمكـ الشرطية، كمية الدراسات 

 .2009العميا، قسـ العمـك الشرطية جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض 

ة القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات الحديثة، مذكرة مقٌدمة ، سمطصالح يحي رزؽ ناجي-10
 لنيؿ درجة الماجستير، جامعة الدكؿ العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية.

، اإلثبات بشيادة الشيكد في القانكف الجزائرم، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة صالح إبراىيمي-11
 معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، بف عكنكف، الجزائر. الماجستير في العقكد كالمسؤكلية المدنية،

2009. 

، الخبرة كدكرىا في اإلثبات في الدعكل اإلدارية مجمة  عمار حسيف عمي ،صعب ناجي عبكد -12
بغداد   ،بحكث التدريسييف مع طمبة الدراسات ،العمكـ القانكنية ،العدد الخاص السادس جامعة بغداد 

 .2019العراؽ،
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، إثبات الٌدعكل الجنائية دراسة مقارنة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد داسر بف سعيد أبك عبد اهلل-13
 .1993مية، قسـ السياسة الشرعية، اإلسبل

 المقاالت العممية:-3

، دكر الطبيب الشرعي في تحقيؽ العدالة، مجمة االجتياد يخمؼ عبد القادر، اليادم خضراكم-1
القضائي، العدد السابع عشر، مخبر الحقكؽ كالعمكـ السياسية، كمية الحقكؽ، جامعة عمار ثميجي، 

 .2011األغكاط،

، المسؤكلية الجزائية لمخبير القضائي في نطاؽ خبرتو، دراسة مقارنة إبراىيـ سميماف زامؿ القطاكنة-2
 .2014، 3، ممحؽ 41اإلمارات العربية المٌتحدة(، دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف، المجمد -)األردف

، 70، العبلقة بيف الطب الشرعي كالقضاء كالضبطية القضائية، مجمة الٌشرطة، العدد مختار عبراج-3
 .2003الجزائر، ديسمبر 

،اإلثبات بالمعاينة كالخبرة في الفقو كالقانكف، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث في  جماؿ الكيالني-4
 .2002( ،نابمس فمسطيف،1) 16العمـك اإلنسانية، المجمد 

، دكر الطبيب العدلي في تحقيؽ العدالة الجنائية، دراسة في ضكء أحكاـ قانكف حسيف خميؿ مطر-5
،كمية  14،اإلصدار   27مجمد  لمدراسات األكاديمية،اف يس، مجمة م37الٌطٌب العدلي العراقي رقـ 

 .2013العراؽ  مركز دراسات البصرة كالخميج العربي، جامعة البصرة، التربية األساسية ،

تشريح الجثث كاالنتفاع بأعضاء الميت في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الطبي  ،حيدرة محمد-6
حسيبة بف بكعمي  ، جامعة 6العدداالجتماعية كاإلنسانية ،األكاديمية لمدراسات مجمة  الجزائرم  ،

 .2011 الشمؼ،

الشرطة الجزائرية بيف التنظيمات كاالنجازات كالتحديات ،مجمة الشرطة مجمة  جكزم صميحة-7 
)عدد خاص ( جكيمية  119صادرة عف المديرية العامة لؤلمف الكطني ،عدد ،شيرية أمنية ثقافية 

2013 . 

الطب الشرعي كدكره في إثبات جرائـ العنؼ في التشريع الجزائرم ،مجمة القانكف  دالؿ كردة-8
،كمية الحقكؽ كالعمـ السياسية ،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف الجزائر، 2، العدد 8كالمجتمع  ،المجمد 

2020. 

نسانية الحامض النككم ك دكره في اإلثبات الجنائي، مجمة التكاصؿ في العمـك اإل راضية خميفة،-9
 .2013كمية الحقكؽ جامعة باجي مختار، عنابة ،جكاف  34كاالجتماعية، عدد 
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في التشريع الجزائرم ،مشركعية استعماؿ البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي  صالح شنيف-10
،مجمة تحكالت، المجمد الثالث، العدد الثاني، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة كرقمة ،ديسمبر 

2020. 

، دكر القاضي الجزائي في ظؿ مبدأ االقتناع القضائي، مجٌمة المنتدل القانكني، عادؿ مستارم-11
 .2008، مارس جامعة محمد خيضر، بسكرة قسـ الكفاءة المينية لممحاماة  العدد الخامس،

المنتدل  ، إجياض المرأة لنفسيا بيف التحريـ كاإلباحة، دراسة مقارنة، مجمةعبد الحميـ بف مشرم-12
 القانكني، العدد السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة.

، إجراءات الخبرة القضائية كدكرىا في اإلثبات، مجمة كمية القانكف عبد الرزاؽ أحمد الشيباف-13
 . 2015جامعة كرككؾ العراؽ، 15 ،اإلصدارالمجمد الرابع  لمعمـك القانكنية كالسياسية

الطب الشرعي في المنظكمة االستشفائية الجزائرية، مخبر  ، مكانة كحداتعز الّديف ريطاب-14
القانكف الدكلي لمتنمية المستدامة، جامعة عبد الحميد بف باديس، في إطار اليكـ الدراسي حكؿ الٌصحة 

 .2016أفريؿ 27العمكمية كحقكؽ المرض في الجزائر ما بيف الكاقع كالضمانات القانكنية في 

، الدليؿ الفني في الطب الشرعي، مجمة األمف كالقانكف، العدد الثاني، عادؿ عبد الحافظ التكمي-15
 .1996كمية شرطة دبي، 

، مشركعية الدليؿ االلكتركني الناشئ عف التفتيش الجنائي، مجمة الفقو كالقانكف لعكاـر كىيبة-16
 .2014،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية  2014يكنيك  20،العدد 

التقديرية لمقاضي الجنائي، مجمة االجتياد القضائي، العدد األكؿ، مخبر ، السمطة محمد محدة-17
 أثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة.

، دكر تقرير الطبيب العدلي في كشؼ القضايا إبراىيـ صالح، فاضؿ، محمد إسماعيؿ إبراىيـ-18
 .2016نية كالسياسية، العدد األكؿ، السنة الثامنة، العراؽ، الجنائية، مجمة المحقؽ الحمبي لمعمـك القانك 

،خصكصية مسؤكلية الخبير القضائي في ظؿ   عمي احمد الميداكم ،محمد عبد السالـ عمر-19
،كمية القانكف الشارقة  2،العدد  17التشريع اإلماراتي، مجمة جامعة الشارقة لمعمكـ القانكنية ،المجمد 

 .2020اإلمارات العربية المتحدة ،

،كمية الحقكؽ  12كضكابط التعامؿ مع مسرح الجريمة ،مجمة البدر ،العدد  أسس، ماينك جياللي-20
 .2012العمـك السياسية ،جامعة بشار، ديسمبر ك 
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،البصمة الكراثية كدكرىا في اإلثبات الجنائي كالمدني ،مجمة  حسيف بف عشي، مكنة مقالتي-21
 .2020، 3،العدد  7الباحث لمدراسات القانكنية، المجمد 

بركتكككؿ معاينة الطب الشرعي بمسرح الجريمة دراسة قانكنية  ريطاب عز الديف،مييكب يكسؼ -22
 .2015،جامعة زياف عاشكر الجمفة  21العدد  7تطبيقية ،مجمة دراسات كأبحاث ،المجمد 

، دكر تقنية بصمة المخ كشرعيتيا في اإلثبات الجنائي، مجمة الفكر ىاني محمد طايع رسالف-23
 .2013، اإلمارات العربية المتحدة، أبريؿ، 85، العدد الثاني رقـ 22الشرطي، المجمد 

دكر الطب الشرعي في التحقيؽ الجنائي، مجمة كمية القانكف لمعمكـ القانكنية ، شيماء زكي محمد-24
 .2015 ،العراؽ ،، الجزء األكؿ جامعة بابؿ كمية القانكف14، العدد 4،المجمد  كالسياسية

، الدكر الطبي الشرعي في البحث الجنائي في حاالت الكفاة، مجمة عمي جماؿ الديف عبد العاؿ-25
 .1995األمف كالقانكف صادرة عف كمية شرطة دبي، العدد األكؿ، يناير، 

 الممتقيات كالندكات كالمداخالت:-4

كاقع الطب الشرعي في الجزائر، أشغاؿ الممتقى الكطني  ح، تشريبف مختار أحمد عبد المطيؼ-1
، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 2006مام  26حكؿ الطب الشرعي بيف الكاقع كاآلفاؽ المنعقد بتاريخ 

 التربكية.

، الجكانب الشرعية كالقانكنية الستخداـ الكسائؿ العممية الحديثة في التحقيؽ جماؿ محمكد البدكر-2
 ية بمراكز الدراسات كالبحكث، جامعة نايؼ العربية.الجنائي، ندكة عمم

اإلطار القانكني لتقنيي مسرح الجريمة، مداخمة بمناسبة أشغاؿ الممتقى الكطني، طب  عّمار شكيح،-3
 بتممساف. 2008نكفمبر  26شرعي، 

الحماية الصحية لممساجيف كاإلصبلح، أشغاؿ الندكة الكطنية حكؿ إصبلح  يد،معبد القادر الس-4
 بالجزائر العاصمة. 2005مارس  29ك 28العدالة المنظمة مف طرؼ كزارة العدؿ في 

، الطب الشرعي كدكره في إصبلح العدالة، ممتقى الٌطٌب الٌشرعي، كزارة العدؿ، في محمد لعزيزم-5
 .2005مارس  29ك 28

 األحكاـ كالقرارات القضائية:- 5 

، المجمة القضائية، 97774، رقـ 1973جكيمية  7المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ  -
 .1994، سنة 2العدد 
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نشرة القضاة،  19713رقـ  1989فيفرم  19المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  -
 .1981سنة  44العدد 

 .39408رقـ  1985جكيمية  2المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ  -

 55019، كقرار آخر ليا رقـ 11/5/1983بتاريخ  83-12قرار صادر عف المحكمة العميا رقـ  -
 .07/06/1988صادر بتاريخ 

، رقـ 1994فيفرم  22المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات، القسـ الثالث، قرار بتاريخ  -
 ، غير منشكر.187081

، سنة 1، نشرة القضاة، العدد 1982مام  13المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتاريخ  -
1983. 

 .21/3/2007بتاريخ  414233المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، ممؼ رقـ  -

، 19713، رقـ 1981فيفرم  19اريخ المحكمة العميا، القسـ الثالث، الغرفة الجنائية الثانية، قرار بت -
 .1989نشرة القضاة، 

مارس  08الصادر بتاريخ  208/09قرار لغرفة االٌتياـ صادر عف مجمس قضاء تممساف رقـ  -
2009. 

 .1989سنة  30، المجمة القضائية، العدد 15/1/1985صادر بتاريخ  41595قرار رقـ  -

، سنة 1، نشرة القضاة، العدد 1982مام  13بتاريخ  المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، قرار صادر -
1989. 

 ، غير منشكر.187081عف المحكمة العميا، قضية رقـ  1999-2-22قرار صادر بتاريخ - 

، المجمة القضائية سنة 35660، ممؼ رقـ 1984-4-30قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  -
1989. 

 .1989، المجمة القضائية، العدد األكؿ، سنة 41090ممؼ رقـ  09/10/1984قرار بتاريخ  -

 ، المجمة القضائية العدد األكؿ.34357ممؼ رقـ  06/11/1984قرار بتاريخ  -

 .29/6/2004، بتاريخ 338819قرار صادر عف المحكمة العميا رقـ  -

 .22641، رقـ 1981 جانفي 22المحكمة العميا، القسـ الثاني، الغرفة الجنائية الثانية، قرار بتاريخ  -
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 .30093، رقـ 1988ديسمبر  4المحكمة العميا، الغرفة الجنائية األكلى، قرار بتاريخ  -

 غير منشكر. 1981جانفي  22المحكمة العميا، القسـ الثاني، الغرفة الجنائية الثانية، قرار بتاريخ  -

، 390، رقـ 1981ديسمبر  24اريخ المحكمة العميا، الغرفة الجنائية الثانية، القسـ الثاني، قرار بت -
 مجمكعة قرارات الغرفة الجنائية.

 .41022، رقـ 1985جانفي  15المحكمة العميا، الغرفة الجنائية األكلى، قرار بتاريخ  -

، المجمة 29526، رقـ 1984أفريؿ  13المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات، قرار بتاريخ  -
 .1989سنة  2القضائية، العدد 

 .1عدد  1983ف ؽ سنة  1982-5-13قرار المحكمة العميا بتاريخ  -

 .1، عدد 1989ـ ؽ سنة  1983-7-4قرار المحكمة العميا بتاريخ  -

 .19/2/1981قرار صادر عف الغرفة الجنائية بتاريخ  -

 .2، العدد 1990. المجمة القضائية، 36646ممؼ  1984-12-18الغرفة الجنائية  -

 .1992سنة  3، المجمة القضائية، العدد 67370، ممؼ 1988-5-22قرار بتاريخ  -

 غير منشكر. 35660ممؼ  1984-4-30قرار بتاريخ  -

 .1ـ، العدد 1989، المجمة القضائية 34357، ممؼ رقـ 1984-11-6قرار بتاريخ  -

 .1992، المجمة القضائية، العدد الثاني، 40246، ممؼ رقـ 1989-7-8قرار بتاريخ  -

 .1992، المجمة القضائية، العدد الثاني 56434، ممؼ 1989-3-28ريخ قرار بتا -

 .1994، المجمة القضائية، العدد الثالث 83452، ممؼ رقـ 19/11/1991قرار بتاريخ  -

رقـ  1983-11-22المحكمة العميا الغرفة الجنائية الثانية القسـ الثاني قرار صادر بتاريخ  -
 .1989كؿ المجمة القضائية العدد األ 42392

 )غير منشكر (. 58133رقـ  1983نكفمبر  8المحكمة العميا الغرفة الجنائية قرار صادر بتاريخ  -

 .18284،القسـ الثالث ،الغرفة الجنائية الثانية، طعف رقـ  1981نكفمبر  12نقض في  -
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 قرارات كأحكاـ أجنبية:-6

 .30100، ممؼ 4/1/1983قرار مؤرخ في  -
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 ممخص:

إف استقصاء الدليؿ الجنائي أضحى مسألة في غاية التعقيد، كذلؾ نظرا لتطكر األساليب اإلجرامية 
كتحقيؽ نيتو اإلجرامية. كلك التي استخدميا المجـر بؿ كتفنف في استعماليا في سبيؿ ارتكاب جريمتو 

ي سبلح ذك يالتكنكلكجيا الحديثة أثرت بالسمب كاإليجاب في المجاؿ الجنائي، ف أٌف التطٌكرات العممية ك
 ، حٌديف. فكما لعبت الدكر الياـ كالفعاؿ في البحث كالكشؼ عف الجرائـ، فيي لـ تىٍخؼى عف المجـر

الحديثة كالمتطٌكرة حتى يستخدميا في إكماؿ  حيث كضعت بيف أيدم محترفي اإلجراـ كؿ الكسائؿ
 جريمتو، ككذا ييدؼ بكاسطتيا إلى إخفاء معالـ كخبايا جرمو.

مف ىنا بدا مف الضركرم مسايرة ليذا الٌتطٌكر بإرساء سياسة جنائية مستندة عمى التقدـ العممي  ك
 كالتكنكلكجيا الحديثة كالسيما فيما يخص ميداف الطب الشرعي.

فالخبرة الطبية الشرعية تحتؿ المكانة الياٌمة في مجاؿ اإلثبات الجنائي فيي تعد مجاال مكمبل    
لمقضاء في العديد مف القضايا التي يتكقؼ البت فييا  عمى الخبرة إذا كاف األمر متعٌمقا بمسائؿ فنية 

عطاء التكييؼ  ،ممتيـفيي تعد كعكف كمساعد لمقضاء كجيات التحقيؽ في إثبات المسؤكلية الجزائية ل كا 
 ير الخبرة.ر القانكني الدقيؽ لمجريمة انطبلقنا مف النتائج التي تصؿ إلييا في تق

كما أظيرت الممارسات القضائية أىميتيا في تحقيؽ نتائج ىاٌمة في الكشؼ عف الجرائـ مما جعمت    
التي  ةلى العممية الذىنيالقاضي الجنائي عف الحاجة إغني منيا كسيمة إثبات مقبكلة أماـ المحكمة ت

يسعى إلييا كصكالن إلى الدليؿ الجنائي، فقد أصبحت الخبرة الطبية تتحكـ في مسار الدعكل العمكمية 
ا لممتابعة، كذؾ بسعييا لمبحث عف الحقيقة العممية بطرؽ دقيقة ت لمقاضي  يسرتحريكنا كحفظنا أك انعدامن

 العقكبة عمى المتيـ الحقيقي.السير في الٌدعكل العمكمية اليادفة إلى تطبيؽ 

غير أنو كعمى الرغـ مف أىميتيا البالغة لـ يخرجيا التشريع عف دائرة أدلة اإلثبات األخرل فيي ال    
تحظى بمعاممة تفضيمية عمى غرار أدٌلة اإلثبات الكبلسيكية كمازالت تخضع لمبدأ االقتناع الشخصي 

 ة.لمقاضي الجنائي حتى كلك تدعمت بإجراءات مشركع

كمف ىذا المنطمؽ كتأسيسنا عمى الدكر الفٌعاؿ لمخبرة الطبية الشرعية في مجاؿ اإلثبات الجنائي ال بد 
عممية النتائج ك  لقطعية نظراأف تككف ليا المكانة الحقيقية تجعميا تتصٌدر أدٌلة اإلثبات األخرل 

 المتكصؿ إلييا بناءن عمى تقرير الخبرة.

 الكممات المفتاحية:

 .االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي –الجنائي  اإلثبات –الخبرة الطبية الشرعية 

 



 

 

Résumé 

Le processus d'investigation des preuves médico-légales est devenu très 

compliqué à cause du développement des méthodes criminelles et la maîtrise 

par les criminels de nouveaux mécanismes qui les aident à commettre leurs 

crimes et aboutir à leurs intentions criminelles. Malgré l’impact positif du 

développement scientifique et technologique dans le processus d'investigation 

des preuves médico-légales, mais reste une arme à double tranchant. En effet, 

cela n’a pas échappé aux criminels dangereux et spécialistes car il leur fournit 

des moyens technologiques remarquablement modernes et sophistiqués pour 

mener à bien leurs crimes, ainsi que pour dissimuler leurs actes. 

De ce fait, il est apparu nécessaire que le pouvoir judiciaire s’aligne sur ces 

évolutions en instaurant une politique pénale fondée sur les progrès 

scientifiques et technologiques actuels, notamment dans le domaine de la 

médecine légale. 

L'expertise médico-légale occupe une place primordiale dans le domaine 

de la preuve pénale, car elle complète le travail du pouvoir judiciaire dans les 

affaires qui font l'objet d'un jugement de médecine légale. Si l'affaire est liée à 

des questions techniques, la médecine légale est alors considérée comme un 

appui au pouvoir judiciaire et aux autorités d'investigation pour prouver les 

accusations portées contre le criminel en fournissant la caractérisation et 

l’adaptation précise du crime sur la base des résultats obtenus par l'expertise. 

Ces pratiques judiciaires ont également prouvé leur utilité dans la détection 

des crimes, et se sont révélées être des moyens de preuve fiables au tribunal et 

empêchent le juge pénal d'utiliser le processus mental pour obtenir des 

preuves médico-légales. Par conséquent, l'expertise médicale en est venue à 

contrôler le déroulement de l'action publique, soit la mise en mouvement, soit 

par classement ou par absence de suivi, et en s’attelant à chercher la vérité 

scientifique de manière précise pour permettre au juge de procéder à 

l'audience publique et de prononcer la sentence. 

 Cependant, et malgré son extrême importance, la législation n'a pas 

favorisé l'expertise médico-légale par rapport aux autres preuves classiques, et 

elle est toujours soumise au principe de la conviction personnelle du juge 

pénal même si elle est soutenue par des preuves légitimes. 

De ce point de vue et sur la base du rôle efficace de l’expertise medico –

légale dans le domaine de la preuve pénale, elle doit avoir une position réelle 



 

 

qui la place al avant-garde des preuves en raison des conclusions 

scientifiques. 

Les mots clés 

L’expertise médico-légale – preuve pénal – principe de la conviction  

personnelle du juge pénal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract: 

 The process of forensic evidence investigation has become very 

complicated due to the development of crime methods and criminals’ mastery 

of new mechanisms ,that help them commit crime successfully. Although 

modern scientific and technological tools have positively affected the forensic 

evidence investigation process, it is regarded as a double-edged sword as it 

provides dangerous criminal switch remarkably sophisticated technological 

means to complete their crimes, as well as to cover up their heinous actions. 

Hence, it seemed necessary for the judiciary to be in line with these 

developments by establishing a criminal policy based on nowadays scientific 

and technological progress, namely in the field of forensic medicine. 

Forensic medical expertise occupies an important place in the domain of 

criminal evidence, as it complements the judiciary work in the cases that are 

subject to the judgment of forensic medicine. If the case is related to technical 

matters, then forensic medicine is considered as an aid to the judiciary and the 

investigation authorities in proving the charges against the criminal by 

providing the précis crime characterization based on the obtained results from 

the expertise. 

 These judicial practices have also proven their usefulness in crime 

detection, and turned out to be reliable means of evidence in court and prevent 

the criminal judge from using the mental process to reach forensic evidence. 

Consequently, medical expertise has come to control the course of the public 

prosecution, either by movement, preservation or by lack of follow-up, and it 

has sought to search for the scientific truth in precise ways to enable the judge 

to proceed in the public case and pronounce the sentence. 

Nevertheless and despite its extreme importance, the legislation did not 

favorite forensic medical expertise from other classical evidences, and it is 

still subject to the principle of the personal conviction of the criminal judge 

even if it is supported by legitimate proofs. 

From this standpoint and on the basis of the effective role of the forensic 

medical expertise in the field of criminal proof ; it must have a real position 

that makes it to the forefront of the other proof. 

  



 

 

Evidence due to the conclusive scientific finding of expert opinion. 

Key words: 

Forensic medical expertise - criminal evidence - the personnel conviction 

of the criminal judge .  

 


