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       َحتى ِإَذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصارُُهْم وُجُلْوُدُهْم ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن َوقَاُلوا «

 ذِ تُ ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهدَنا قَاُلوْا أََنطَْقَنا ْاهللاُ ال                َل َمَرٍة َخَلَقُكْم َأوَ  وُهوَ  َ ل َشيءأَنَطَق كُ  يَم َعَليـْ

 » َوِالَْيِه تـُْرَجُعونَ                                       

  ) 21ـ20 :اآلية فصلتسورة (



 

  شكرشكر كلمةكلمة
      

  الدكتوراألستاذ يسعين إال أن أقف وقفة إجالل وإكبار ألستاذي الكرمي ال   

  إجناز هذايف ن وقته الثمني، ليوجهين قلفاط شكري، الذي أعطاين م

  شاكرا له كل الشكر على صربه معي وسعة خاطره، فدمت قبسا ،العمل

  .منريا يف طريق طلبة العلم سيدي

  الدكتور تشوار جياليل،األستاذ الفاضلني،  يّ ألستاذ كما أتوجه بالشكر اجلزيل

  .ناقشة هذه املذكرةعلى م الدكتور بوعزة ديدن الذين شرفاين باملوافقةاألستاذ و 

  كما ال يفوتين أن أجزل الشكر للسيد بن صاحل علي الذي مل يبخل علي

  بكل ما جيود به كرمه من أجل اجناز هذا العمل، وإىل السيد بوبكري الطيب،

  .وبن فرحية رشيد، وبدر الدين على كل ما قدموه يل من مساعدة

  

  



  

  إهداءإهداء
  

  ،بيدي يف مجيع حمطات حيايتجهدا لألخذ  دخر وسعا وال اليت مل تىلإ

  .ألحلى وأعذب سنفونية مسعتها، إىل أحب الّناس إىل قليب، إليك أمي

  .ىل أفراد عائليت أمسهان، وأحالمإ

  ، وتلمساين،وإمساعيلإىل رفقاء دريب وأحبيت، مصطفى، وأمني، وعلي، 

  .وبسمة، وعبد الرزاق ولكل زمالئي، ولكل من ترك بصمة يف حيايت

  .دي مثرة هذا العملالء أهلكل هؤ 

  

  
  
  س



  قائمة المختصراتقائمة المختصرات
  باللغة العربية: أوال

 .جزء: ج  -

 .للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رمسيةالريدة اجل: ر .ج -

 .دون دار النشر: ن .د.د -

 .دون سنة النشر: ن .س.د -

 .ديوان املطبوعات اجلامعية: ج .م.د -

 .الديوان الوطين لألشغال الرتبوية: ت .أ.و.د -

 .صفحة: ص  -

 .طبعة: ط  -

 .عدد: ع  -

 .الغرفة اجلنائية: ج .غ -

 .الغرفة اجلنائية الفرنسية: ف.ج.غ - 

 .الغرفة اجلنائية، قسم: ق.ج.غ -

 .غرفة اجلنح واملخالفات: م .ج.غ -

 .غرفة اجلنح واملخالفات، قسم: ق .م.ج.غ -

 .غري منشورة: م.غ -

 .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري: ج .إ.ق -

  .نون اإلجراءات الفرنسيقا: ف.ج.إ.ق -
  .املصري اجلنائيةقانون اإلجراءات : م.ج.إ.ق -

 .قانون تنظيم مهنة املوثق: م.م.ت.ق -

 .قانون اجلمارك: ج.ق -

  .قانون السياسة القضائية: ق.س.ق - 



 .اجلزائري قانون العقوبات: ع.ق -

  .قانون مكافحة التهريب: ت.م.ق -
 .القانون املدين اجلزائري: ج.م.ق -

 .دقبل امليال: م.ق -

 .كيلوغرام: كغ -

 .جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية: س.إ.ق.ع.م -

 . الة القضائية: ق.م -

   .املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار :إ.ن.إ.و.م  -
 .نشرة القضاة: ق.ن -

 .نشرة وزارة العدل: ع.و.ن -

 .وزارة العدل: ع.و -

  باللغة الفرنسية: ثانيا

Des principales Abréviations en longue français 

- A.N.E  :  Agence nationale d’édition. 

(C): Cytosine.  

- D: Dalloz 

- FNAEG : Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques  

- (G): Guanine. 

- (T):Thymine. 

-T :Tome. 

- ADN : Acide désoxyribonucléique.  

- N.p: Non publié. 

- N°: numéro.  

-  (A): Adénine. 

-BC : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre criminelle française). 



- CRIM: arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle française. 

  - Edit: Edition. 

- Op.cit: Opposition citée. 

- P: page. 

- S: Suite. 

- J. C. P :jurisclasseur  période semaine juridique .  

- C .P.P.F : code de procédure pénal français.  

- IBID : ibidem : de le même ouvrage.  

- G.P   : gazette du palais.  

- J.O.R.F : journal  officiel du la république française.  

- O .G.M  :  organisme  génétiquement modifié. 

- R.I.P.C : revue internationale de police criminelle. 

- R.I.D.P : revue internationale de droit pénal.  

- R.S.C : revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 
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، الناجتة عن ارتكاب ثار املاديةملا حيتويه من اآل ،ن مسرح اجلرمية الذي يعترب الشاهد الصامتإ
 مناملتواجدة مبسرح اجلرمية واإلفرازات ومجيع املخلفات  البقع إىلعها انو أابتداء من البصمات ب ،اجلرمية

 الوسائل العلمية احلديثة رورا باملستعملة يف الفعل اإلجرامي، م املختلفة واآلالت األسلحةثار آ
 االعرتاف ، ذلك أن عصركانت أدلة إثبات أو نفي  سواء، األدلة املاديةاملستعملة يف كشف اآلثار و 

على أساسه القاضي اجلزائي  الذي يبين ،وحل حمله الدليل العلمي املادي، 1قد وّىل  هو سيد األدلة
دف إىل التحقق من وقوع اجلرمية ، اليت جرائيةاإل ئية هي جمموعة األعمالن الدعوى اجلزاأل ،قناعته

 . 2نسبتها إىل فاعلهاو 
، تنتمي إىل املاضي حقيقة واقعية ذات أمهية قانونية هو اجلزائي اإلثباتن موضوع إلذلك ف

اجلرمية متثل عتبار أن اب ،دف حتقيق العدالة اجلزائية اليت م اتمع ،بوقوع جرمية ونسبتها إىل املتهم
  .اعتداء على اجلماعة

  .3 الدءوبإمنا هي مثرة للبحث لقضائية ال تكتشف فورا أو بسهولة، و احلقيقة او  
حتت  كواجرامية تفرتض ابتداء التحقق من أمرين أوهلما حقيقة وقوعها،  ن الواقعة اإلأومبا  

اآلثار  ترتبت عن ، واليتإىل شخص معني بوجه عام بأدلة ماديةها ىل إسنادإضافة باإل طائلة العقاب،
   .4يف مسرح اجلرمية تاحملسوسة اليت ختلف

شرتك أو ا، ومن ارتكااوطريقة  اإلجراميةاحلقيقة القضائية تعين حتديد كيفية حدوث الواقعة ف
التفصيالت اليت حدثت على مسرح اجلرمية، فاحلقيقة ذا املفهوم ليست جمرد  كلساهم فيها، و 

   .5فاعال أو شريكا انا حقيقة ارم سواء أكحقيقة اجلرمية، وإمنا هي أيض
أجل الوصول من  يق مقتضيات التقدم العلمي احلديث،ة اجلنائية احلديثة مسحت بتطبسوالسيا

هل وأهل اخلربة أاللجوء يف كثري من األحيان، إىل  إىلدى بالقاضي اجلزائي أإىل احلقيقة القضائية، مما 
دلة املادية األ إىل، استنادا الرباءة وأ باإلدانةوالفصل فيها  ،الفن لتوضيح عناصر الدعوى اجلزائية

                                                           
، 2005 ماي 26- 25 ،شريح واقع الطب الشرعي يف اجلزائر، ملتقى وطين حول الطب الشرعي، وزارة العدلبن خمتار أمحد عبد اللطيف، تأنظر،  -1

  .م.غ
2

  .540.، ص2003 اجلزائر، ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار ،1.ط، 1.ج ،ثبات اجلنائيمروك نصر الدين، حماضرات يف اإل نظر،أ -
3

- Cf. P. HUGONET, la vérité judicaire, édit.1, librairie technique, Paris, 1986, p.17.  
4
   .21.ص  ،1971 ، العراق،، جامعة املوصلدار الكتب للطباعة والنشر، 1.ط، 1.جصول احملاكمات اجلزائية، أبراهيم، حرية إنظر، سليم أ - 

5
  .120.، ص، املرجع السابق1.، ج...حماضراتمروك نصر الدين، ، نظرأ - 
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 املاديةدلة هذه األ ألهمالتطرق  ه الدراسةميكن حصرها لتعددها، لذلك مت يف هذ واليت ال ،املختلفة
  .ا يف تكوين قناعة القاضي اجلزائيومدى حجيتها ودوره

هو الدليل : ثبات يف اللغةاإلف ،اتاإلثبمن حتديد ماهية  وقبل الدخول يف موضوع البحث البد
ويف ؛ 7كل ما يؤدي إىل إظهار احلقيقة، فهو  ثبات مبعناه العاماإل؛ أما 6و احلجةأو البينة أو الربهان أ

ضاء، بالطرق اليت هو إقامة الدليل على وجود واقعة قانونية ترتتب آثارها أمام الق: معناه القانوين
من خالهلا إقرار وقوع اجلرمية وعالقة املتهم  زائي الوسيلة اليت يتمهو يف اال اجلو  ؛8حددها القانون

التهمة على املتهم  إلثبات ،ا قاضي املوضوع، أو هو الوسيلة الثبوتية اليت يتوصل 9نسبتها إليها، و 
  .10برباءته بإدانته أو من مث احلكمو  ،أو نفيها عنه

، ألنه ال ام ارم أو ما يؤدي إىل براءتهيف جوهره يشمل كل ما يؤدي إىل ثبوت إجر  فاإلثبات
قامة الدليل على وقوع بإ ذلكو  ،11معنوياليه ماديا و إمل تسند  عن جرمية ما ميكن مساءلة شخص

مر أو أو حادثة أهو كل قاعدة أو  ،12و براءته منهاأاملتهم  إىلسنادها إوقوعها، وعلى و عدم أاجلرمية 
  13.فاعله إىل و الفعلأمر و نسبة األأيدل على وقوع 

حمل الدعوى اجلزائية ال  اإلجرامين الفعل مهية، نظرا ألأكثر أيف املواد اجلزائية يكون  اإلثباتو 
 اإلثباتاستعان بوسائل  ذاإ إالاحلقيقة  إىلن يصل أمكانه إوليس يف  ،مام قاضي املوضوعأحيدث 

و براءته أاملتهم  بإدانةتناعه فالقاضي يستمد اق ؛14تفصيل ما حدثمامه رواية و أاملختلفة اليت تعيد 
كونه يتعلق باجلرمية نفسها،   اإلثبات، فاجلزائية ىلدعو ا اليت تتضمنها اإلثباتعناصر  لمن خال

من مث تعني  وسع احملكمة أن تعاينها بنفسها، و ، ومل يكن يفة يف حد ذاا تنتمي إىل املاضياجلرميو 
  .اإلثباتهذه الوسائل هي أدلة يل ما حدث، و تعني بوسائل تعيد أمامها رواية وتفصعليها أن تس

                                                           
6
 ،الكتاب اجلامعيمطبعة جامعة القاهرة و  ،1.ط ،1.جالنظرية العامة،  ،يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن اإلثبات ،مصطفي حممود ، حممودنظرأ - 

  .977.ص ،1977، القاهرة
7
   . 104.، ص2005، ، القاهرةمكتبة العلم للجميع ،1.ط ،1.ج، املالك، املوسوعة اجلنائية، جندي عبد نظرأ - 

8
  . 14و 13.ص ،2000بريوت،  ،منشورات احلليب احلقوقية، 3.ط، 1.جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،  محدأ نظر،أـ  

9
  .23.، ص1985دار الكتب اجلامعية،  ،2.ط، 2.ج ،املقارنردين و صول احملاكمات اجلزائية األأنظر، فاروق الكيالين، حماضرات يف قانون أ - 

10
   .165.ص ،1990 العراق، مطبعة اجلاحظ،، 1.ط، 1.جاملوسوعة اجلنائية يف القضاء اجلنائي العراقي،  ،، علي السماكنظرأ - 

11
  .13.، ص2008مصر،  دار الكتب القانونية، ،1.ط ،دلة اجلنائية املاديةنظر، حممد محاد مرهج اهلييت، األأ - 

12
   .558.ص، 1970، املكتبة القانونية، القاهرة ،3.ط ،1.ج ،ات اجلنائيةجراءإللساسية املبادئ األ ،كي العريبز نظر، علي أ - 

13
- Cf. G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Procédure pénale, Précis, D, 1977, p.87. 

14
 .417.ص ،1998 مصر، ،النهضة العربية دار ،3.ط ،جراءات اجلنائيةنظر، حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلأ -
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منا هي دائما مثرة جمهود شاق ومتابعة فكرية إء نفسها و احلقيقة الواقعية ال تتكشف من تلقاو 
الذي  ،اجلزائي هي مدى توافر الدليل القاطع اإلثباتوىل لعملية ن الركيزة األإوحبث دقيق، ومن مث ف

  .15و الرباءةأة دانن يربر اإلأمبقتضاه يستطيع القاضي 
 عنالبحث  إىل  دفاليت، و يف الدعوى العمومية وما يهم يف هذا البحث هو مرحلة احملاكمة 

يسعى اليت  ،، من أجل الكشف عن احلقيقة الواقعيةختلفة املرتتبة عن مسرح اجلرميةاألدلة املادية امل
لتجرمي القائم على اجلزائية هي االغاية اليت تستهدفها الدعوى ن أذلك القاضي اجلزائي إىل إدراكها، 

طا يف السعي حنو نشِ ائي دورا إجيابيا و ز منح القاضي اجل عتباراتاالمن هذه  انطالقاو  ،احلق والشرعية
  .16احلقيقة
وأساس ، القانوين اإلثباتام نظأوهلا : اإلثباتاملقارنة ثالثة أنظمة يف قد عرفت النظم القانونية و 

ذلك من خالل التحديد ، و اإلثباتيف  يلذي يكون له الدور الرئيسرع هو ان املشأ هو هذا النظام
القاضي و  .17هحكمإصدار  اليت يستند عليها القاضي اجلزائي يفاملسبق لألدلة املقدمة يف الدعوى، و 
ن إعمال القتناعه ، دو أو الرباءة باألدلة اليت رمسها القانون باإلدانةوفق هذا النظام يتقيد يف حكمه 

 اقتناعاملشرع مقام  اقتناعيقوم  وإمنا، ملقدمة له يف كل واقعة تعرض عليهواجهة األدلة ايف م الشخصي
 اإلمرباطوريةية عصر دلة القانونية بصورة تدرجيية منذ بدانظام األ أبدولقد  ،18اجلزائي القاضي
حرية دلة القانونية تقييد أليقصد بنظام او  ؛19م.ق 27وعقب زوال عصر اجلمهورية عام  ،الرومانية
كما   ،حددها املشرع صراحة يف نصوصه اليت دلةتوافر نوع معني من األ لزامه باحلكم مىتإو  ،القاضي

دلة أذا اكتملت إنه أهذا  ىيرتتب عللنظام حتديد قيمة الدليل قانونا، و هذا ا  يفن املشرع يتوىلأ
 وإذا، ل اقتناعه الشخصي امل يكتم نإو  املتهم بإدانة، التزم القاضي دانة بشروطها احملددة قانونااإل

  .ن اجلرم قائمأ هن وجد يف قرارة نفسإو ه ئن يرب أدلة التزم القاضي بهذه األ مل تتوافر

                                                           
15

  .9.، ص1985 ،اإلسكندرية ،النشرالفنية للطباعة و ، 1.طنظرية عامة،  -يف املواد اجلنائية  اإلثبات ،بو عامرأكي ذ حممد ، نظرأ - 

16
  .98.ص، نفس املرجع، نظرأ - 

17
  .8.، صاملرجع السابق ،...اإلثبات ،مود مصطفيحم نظر، حممودأ - 

18
   .84.ص ،1987، مصر، بيةدار النهضة العر ، 1.ط ،دراسة مقارنة - اد اجلنائيةيف املو  لإلثبات، النظرية العامة أمحد هاليل لهنظر، عبد االأ - 

19
 اجلزائر،- عني مليلة ،دار اهلدى، 1.ط، يف ضوء الفقه واالجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية اإلثبات، العريب شحط عبد القادر ونبيل صقر ،نظرأ - 

  .10و 9.ص ،2006
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 نيجيايب يف عملية تعين املشرع هو الذي يقوم بالدور اإلأدلة القانونية بوهكذا يتميز نظام األ
 حجةدلة و بعض األ ىحجة دامغة عل ىضفأ نأب ،قناعية لكل دليلي حيدد القيمة اإلهو الذو  ،دلةاأل

  .20خرنسبية على البعض اآل
دلة القانونية ما كان احلال عليه يف فرنسا يف ظل القانون الفرنسي ظهر مثال لنظام األأو 
 النحو ىذلك علو  ،والتأثرية متفاوتة يف القوة نواع رئيسأربعة  أإىلدلة وقد صنف القانون األ؛ 21القدمي
  :التايل

ية عقوبة يقضي ا ألى القاضي مبجرد توافرها احلكم بهي اليت توجب عو  :لةدلة الكاماأل -
، وهذه األدلة نفسهمأبد من توفر شاهدين على الواقعة باحملررات والشهادة اليت ال وتتمثل يف ،القانون

   .جيب توافرها يف أحكام اإلعدام
ف املتهم، وهذه األدلة اعرت أو ا شهادة شاهد واحدوتتمثل ب :أو الناقصة دلة غري الكاملةاأل -

  .ال تكفي ألحكام اإلدانة باإلعدام
وتتمثل قيمتها يف  ،وهذه األدلة غري كافية لإلدانة إال إذا أكملتها أدلة أخرى: األدلة اخلفيفة -

  .أا جمرد قرينة
ن أو بالرباءة، وكان للقاضي أ باإلدانةحيكم ن أوهي ال تسمح للقاضي : الضعيفةدلة ألا -
دلة جديدة تتيح الفصل يف أظهرت  ىتليها مإويرخص للمدعي بالعودة  ،لدعوى مؤقتايوقف ا

  .22الدعوى بصورة قاطعة
دلة قد ساد نظام األو  .زواله ىلإدت أمن االنتقادات اليت العديد  إىلقد تعرض هذا النظام و 

التشريعات احلديثة تتمثل ثاره يف آومازالت  ،القانونية يف التشريعات اجلزائية اليت سبقت الثورة الفرنسية
  : 23خصائص هذا النظام ومن، نظام االقتناع الشخصي للقاضي ىيف االستثناءات اليت ترد عل

من مث فال ميكن للقاضي أن قا خالصا للمجين عليه أو أقربائه، و أن الدعوى اجلزائية تعترب ح -
  ؛ا إذا مل تقدم له من خالل مالكهاالدعوى أو يفصل فيه يف ينظر

                                                           
20

  . 672.ص ،1982 مصر، ،دار الفكر العريب، 14.طاجلنائية يف القانون املصري،  ءاتاإلجرا، مبادئ رؤوف عبيدنظر، أ -
21

  - Cf. A. ESMEIN., histoire de la procédure criminelle en France, matin, Paris, 1969, p.260 et s. 
  .13.، صاملرجع السابق، العريب شحط عبد القادر ونبيل صقر ،نظرأ -22
  .409.ص ،املرجع السابق ،حممود جنيب حسين -23
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سلبيا أمام أسانيد وحجج اخلصوم، فهو يستمع هلم ويفحص  دور القاضي اجلزائي يعتربأن  -
 ؛عليه احيكم بناءالدليل و 
، سواء بطريق تعيني يف الدعوى اإلثباتجيايب يف عملية ن املشرع هو الذي يقوم بالدور اإلأ  -

كما   .دليل لشروط معينة، أو بإخضاع كل أدلة أخرى ستبعاداب، أو باإلدانةاألدلة املقبولة للحكم 
حلجية الدامغة دون األدلة ، بأن أعطى لبعض األدلة اقناعية لكل دليلنه هو الذي حيدد القيمة اإلأ

  : يفوتتمثل عيوب هذا النظام ، 24األخرى
إعمال ة، واملتمثلة يف فحص الدليل وتقديره و احلقيقيخرج القاضي من وظيفته الطبيعية و أأنه  -
  ؛ الشخصي اقتناعه

 اليقني يف نصوص قانونية عامة وحمددة سلفا، رغم أن اليقني حالة حلظية ومن أنه قام بتقنني -
  ؛كل قضية على حدى ، وهو مرتبط بظروفاملسائل اليت يطرحها الواقع

ما أنه جعل القاضي يقف موقفا سلبيا من ك،  لإلثباتأنه وضع القاضي يف قالب جامد  -
  ؛25النزاع املفروض عليه

  .بني الدعوى املدنية والدعوى اجلزائية ىنه سوّ أ -
يف بعض  ما زال يطبق حىت اآلن يف بعض التشريعات اجلنائية املقارنة هذا النظام إال أن 
مة اجلزائية ، حيث أن هذا التشريع ال يلزم لتقدمي املتهم للمحاك، ومنها التشريع االجنليزيجوانبه

وكذا  التشريع األمريكي الذي ال زال  ،عن الشاكيكن عن طريق حمامي ينوب ، لتدخل النيابة العامة
   .26متأثرا بنظام األدلة القانونية

 اإلثباتتمثل يف إطالق حرية ي أساس هذا النظام: املطلق أو املعنوي أو احلر اإلثباتنظام  ـ
 اإلثباتيكون هلا إثبات التهمة بكل أدلة  اام، فالنيابة العامة كسلطة للخصوم والقاضي اجلزائي

                                                           
24

                                                               .57.، ص، املرجع السابق1.حماضرات، ج، مروك نصر الدين، نظرأ - 

25
  .   59.ص نفس املرجع،، نظرأ - 

26
وسريفان "  بيكاريا وفولتري"دها فالسفة وفقهاء، على رأسهم  قا ،دلة القانونيةبدأت محلة نقد شديدة ضد نظام األ يف منتصف القرن الثامن عشر -  
نغالق و اليقني باالأو اجلزم أدراك احلقيقة إ ميكن ال" :بأنه" بيكاريا"وقال  ،دلة القانونيةاأل ىالذي نص عل ،1670الصادر سنة  مروانتقدوا األ ،"بوتييهو 

يصدر القاضي حكمه بناء على اقتناعه  إمناو  ،يف املواد اجلزائية اإلثباتالقانونية يف  دلةباألن ال يتقيد القاضي أجيب و  ؛"يف حلقة من قواعد القانون
 18الفرنسية بتاريخ  التأسيسيةيف موافقة اجلمعية  التأثرييظهر ذلك الفرنسية، و ثر ذلك بعد قيام الثورة أوقد ، شخصي مهما كان مصدر هذا االقتناعال

 شفوية املرافعات مببدأخذ هذا القانون أكما   ىمهل يف العصور الوسطأدخال نظام احمللفني، الذي إ ىي ينص علعلى مشروع القانون الذ 1791جانفي 
اجلمعية نظام وقد رجحت هذه  ؛املختلفة على بساط البحث واملناقشة اإلثباتالفرنسية نظم  التأسيسيةمام اجلمعية أوقد طرحت  ،حرية االقتناعو 

من قانون التحقيق  342املادة من قانون العقوبات و  372املادة  ونصت على هذا املبدأ  ،1791سبتمرب  29 – 16انون احلر الذي صدر به ق اإلثبات
  .ESMEIN, op.cit, p.36 et s. A ؛ ملزيد من الشرح أنظر،من قانون االجراءات اجلزائية احلايل 427املادة ، و 1808سنة  اجلنائي الفرنسي الصادر
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له كل احلرية يف إجراء التحقيق  اجلزائي ، والقاضياإلثباتفع عن نفسه بكل طرق اأن يد وللمتهم
، دون أن يكون ل املطروح عليه يف جلسة احملاكمةاالقتناع بالدلي له حريةو  ،يف األدلة املقدمةوالبحث 

    .27هعليه أي رقيب إال ضمري 
قينه اخلاص النابع من ين اقتناع القاضي و أالذي يقوم عليه هذا النظام هو  ساسياأل فاملبدأ
ة ميليها عليه املشرع يف دون مراعاة لطريقة معين ،حكامهأه ساسأهو الذي يبين على ، ضمريه فقط

  .احلقيقة ىلإالوصول 
قة اليت تنطبق مع اقتناعه الشخصي، احلقي ىلإن القاضي حر يف الوصول أينتج عن ذلك و 

   : 28اإلثباتيتني من نواحي بالتايل تظهر هذه احلرية يف ناحو 
فال يقيده املشرع بطريقة ، املشروعة اإلثباتحرية القاضي اجلزائي يف االستعانة بكل وسائل  -

، فالقاضي يستطيع يف دلة القانونيةكما هو احلال عليه يف ظل نظام األ،  معينة وميلي عليه وسيلة معينة
 ،و براءتهأدانة املتهم إدليل يراه مقنعا يف  بأياالستعانة  احلقيقة وبناء اقتناعه إىلسبيل الوصول 
دلة حرية القاضي اجلزائي يف تقدير األو . 29، ووفقا ملا يقتضيه القانونعليه ضمريهحسبما ميليه 
قاضي هو املعول عليه يف ضمري الو  ؛دليل أليثباتية إي قوة أ بإضفاء، ال يقيده املشرع املطروحة عليه

بع من ضمري هذا ما يعرب عنه مبفهوم الدليل املعنوي الذي ين، و ثباتاإلي دليل يف أقوة  ىحتديد مد
 اإلثباتدلة املعنوية متثل امليزة الرئيسية لنظام عن طريق األ اإلثباتهذه الثنائية يف نظام و  .القاضي
  .30احلر اإلثباتاملسمى بنظام القتناع الشخصي للقاضي اجلزائي و ا ىاملبين عل

، يف ظل هذا النظام اإلثباتمطلق احلرية يف عملية  اجلزائي قاضين للأن هذا ال يعين أغري 
ن املشرع يتدخل أاحلقيقة اليت تتفق مع العقل واملنطق ولذلك جند  إىلفالقاضي حر يف الوصول 

   .احلقيقة ىلإجل ضمان الوصول ألتحديد نطاق هذه احلرية من 
 لوسائل، مما يفقد القاضيبأي وسيلة من االبحث عن احلقيقة، و  :ومن عيوب هذا النظام

  . 31حياده اجلزائي

                                                           
27

  .61.، ص، املرجع السابق1.، ج...حماضرات، الدين مروك نصر، نظرأ -   
28

- CF. Rachad ALY AHMED, de l'intime conviction du juge, thèse, paris, 1942, p.20 . 
29

  .23و 22.، ص1989 اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ،1.ط االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي، ،نظر، زبدة مسعودأ - 
30

- CF.  Rachad ALY AHMED, op.cit, p.21. 
  .64.، ص، املرجع السابق1.، ج...حماضرات، مروك نصر الدين، نظرأ -31
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ح كل من نظام األدلة القانونية مبالم ذأساس هذا النظام أنه يأخ: املختلط اإلثباتنظام  ـ   
، وبالتايل هذا النظام ال يأخذ باحلرية املطلقة احلر، وحماولته التوفيق أو املزج بينهما اإلثباتنظام أدلة و 

وإمنا جيعل لكل منهما جماال يف اإلثبات، أي البد من التوفيق بني  ،امليف اإلثبات وال بالقيد الك
أنه مل  ومن عيوب هذا النظامقناعة القانون وقناعة القاضي، ويتفاوت ذلك من نظام قانوين آلخر، 

سعى إىل محاية  ، حبيث أنهن بني مصلحة املتهم يف الرباءة ومصلحة اتمع يف العقابيراع التواز 
، كما أن النظام املختلط ال ينجح يف التوفيق 32، دون مراعاة ملصلحة اتمعهم فقطمصلحة املت

واملالئمة بني اليقينني املتعارضني، ذلك أن لكل يقني جماله اخلاص، ألنه من الناحية العملية فإن 
ي بتحول القضاة سيتأثرون بالقواعد احملددة لنظام األدلة القانونية، ويؤثر ذلك على قناعتهم، مما يؤد

   .33النظام املختلط إىل نظام األدلة القانونية
هو تطبيق التعاليم  اإلسالميةة يف الشريع اإلثباتنظام  :اإلسالميةيف الشريعة  اإلثباتـ نظام 

 لقوله تعاىل ،حتقيق العدالة ىلإن الكرمي والسنة الشريفة، واليت دف آقدسة الواردة يف القر املبادئ املو 
آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو الذين  يا أيها"

حسان بالعدل واإل يأمرن اهللا إ"، ، وقوله تعاىل 34" اهللا إن اهللا خبري مبا تعلمون واتقواأقرب للتقوى 
يات  من اآلوهناك الكثري، 36... "ن حتكموا بالعدل أبني الناس  مذا حكمتإو "، وقوله تعاىل 35... "

  .37بالعدلتوصي و  تأمرحاديث النبوية الشريفة اليت نية الكرمية واألآالقر 
، عنه خرى جند تطبيقا لذلك يف الرسالة اليت وجهها عمر ابن اخلطاب رضي اهللاأومن ناحية 

الصلح جائز و  ،نكرأمن ادعى واليمني على من  ىلبينة علا " اليت جاء فيهاشعري و يب موسي األأ إىل
مدا ينتهي أو بينه أاجعل ملن ادعى حقا غائبا و و حرم حالال، أحل حراما أصلحا  إال ،املسلمنيبني 

جلى أنفى للشك و أن ذلك إف، استحالت عليه القضية إالو  ،حبقه خذت لهأحضر بينته أن إف ،ليهإ
 عن ترجأء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك  ال مينعك قضاو  ،بلغ يف العذرأو  ىللعم
املسلمون عدول بعضهم على ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل، و  ،ن احلق قدميإاحلق، ف إىل

                                                           
32

  .125.ص ،1997 ،، جامعة الكويت1.عسالمي، جملة احلقوق، يف النظام اإل اإلثباتمحد حبيب السماك، أ أنظر، - 
33

 - Cf. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Edit 12, Cujus, Paris, 1973, p.157. 
34

  .08.اآلية ،سورة املائدة - 
35

  .89.يةآلا النحل، سورة ـ  

36
  .58.يةآل، اسورة النساءـ   

37
  .665.ص ،1980 ،رسالة دكتوراه، القاهرة ،يف املواد اجلنائية ثباتإالشهادة كدليل  ،الغماز براهيمإبراهيم إ أنظر، - 
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ن اهللا توىل منكم إو نسب، فأو ظنينا يف والء أ ،شهادة زور و جمربا عليهأجملودا يف حد  إال ،بعض
    .38 »مياناألو وا احلدود بالبينات ؤ در االسرائر و 

ونلمس ذلك من  اإلسالمي اإلثباتاحلقيقة هو هدف نظام  إىلالوصول فتحقيق العدالة و 
الة فتصبحوا ن تصيبوا قوما جبهأن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إمنوا آيها الذين أيا " :ية الكرميةخالل اآل

  .39"ما فعلتم نادمني ىعل
سالمي هي وظيفة القاضي اإل ، لذلك فإن40توا من كل خربن يتثبّ أية تدعو املؤمنني وهذه اآل

والعدالة بني سالمية دف حتقيق املساواة حكام الشريعة اإلأساسية، متمثلة يف تطبيق أنية بصفة دي
  .فراد اتمعأ

جرائم احلدود وعقوباا مقدرة حقا هللا : نواعأثالثة  ىلإسالمية واجلرائم تنقسم يف الشريعة اإل
ئم التعازير وهي تنطبق ا، وجر دفراوجرائم القصاص والدية وعقوبتها مقدرة حقا لأل ؛سبحانه وتعاىل

  .خرىعلى كل اجلرائم األ
ذلك طبقا و  ،والبينة تكون بشهادة شاهدين ،قرارو اإلأجرائم احلدود والقصاص بالبينة تثبت و  

ربعة أثباا ستثناء جرمية الزنا اليت يشرتط إل، با41"واستشهدوا شاهدين من رجالكم: "تعاىل لقوله
. 42"منكم ربعةأاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن تني الفأي يتالوال" :شهود طبقا لقوله تعاىل

  .43"داءربعة شهأتوا بأوالذين يرمون احملصنات مث مل ي" :وقوله تعاىل
سالمي يقول الراجح يف الفقه اإل الرأين أغري  ،نه بالنسبة لتكرارهأقرار فقد اختلف يف شما اإلأ

  . 44بتكراره بقدر عدد الشهود
  .داء اليمنيأكول املتهم عن و بنُ أثباا بشهادة واحدة إعزيز فيجوز التما جرائم أـ  

ن ذلك ال إف اإلثباتالقصاص طريقة سالمية حتدد يف جرائم احلدود و كانت الشريعة اإل  وإذا
من مدى  التثبيتو دلة ن القاضي حر يف تقدير هذه األأذ إ ،ليةآن القاضي حيكم بصفة أيعين 

ن كان له إف ،احلدود بالشبهات ادرؤوا "سلم لرسول صلي اهللا عليه و ديث اذلك تطبيقا حلو  ،صحتها
                                                           

38
  .15.، ص1962 مصر، ،الشركة العربية للطباعة والنشر ،1.، طاإلسالمييف الفقه اجلنائي  اإلثباتنظرية  محد فتحي نسي،أنظر، أ -  

39
  .6.يةآلا ،سورة احلجراتـ   

40
           .7.ص ،1981، القاهرة، العربية دار النهضة، 1.ط ،ثبات اجلنائيئل العلمية احلديثة يف اإلبراهيم، الوساإنظر، حسني حممود أـ   

41
  .281.ية، اآلالبقرة سورة -

42
    .14.سورة النساء، اآلية - 

43
  .4.سورة النور، اآلية -  

44
  .21.ص ،قباملرجع السا، ...اإلثبات ،حممود حممود مصطفيأنظر،  - 
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هذا احلديث ؛ ف"ن خيطئ يف العقوبة أن خيطئ يف العفو خري من أمام ن اإلإف ،خمرج فخلوا سبيله
اجلزم  ىعل ن تبىنأحكام اجلزائية جيب ن األأوهو  ،متفقا عليه يف الوقت احلاضر مبدأالشريف يقرر 

  .ن الشك يفسر لصاحل املتهمأو  ،45واالحتماللظن ا ىعل اليقني الو 
 حكم إىللشروط املطلوبة يؤدي لطبقا  ن توافر العدد املطلوب من الشهودأيرى بعض الفقهاء و 

القيمة اليت و  اإلثباتبينت وسائل  اإلسالميةن الشريعة إي أالقاضي مهما كان اقتناعه الشخصي، 
   .46دلة القانونيةسالمي هو نظام األاجلنائي اإل ثباتاإلن نظام إوبالتايل ف ،منها دليللكل  ىتعط

 السالمية ليس نظاما قانونيا مطلقا، و يف الشريعة اإل اإلثباتن نظام أبعض الفقهاء  ىكما ير 
ن القاضي ال إدلة اليت تتطلبها الشريعة متوافرة فكانت األ  فإذا ،منا هو نظام وسطإو  ؛نظاما معنويا حبتا

ن قيام الدليل بشروطه ال يلزم القاضي بتوقيع  العقوبة إذا اقتنع بذلك، و إ إال ةباإلدانن حيكم أميكنه 
  . 47اقتنع بصحة الدليل إذا إال

ال تدل  ،العهد الراشدي سيماال سالمي،يف العهد اإل اإلثباتلة أوالتطبيقات اليت عرفتها مس 
ن أمام الشافعي ويرى اإلبع قانوين يستبعد تقدير القاضي ومدى اقتناعه، كان ذو طا  اإلثباتن أب

هذا و  ،قواهلمأالقاضي هو الذي يزن ويقدر القيمة املعنوية للشهود، ويقدر درجة الثقة اليت حتملها 
، 48حتثه على حتقيق العدالةو  تأمره، اليت ال لرقابة ضمري القاضي وتعاليمه الدينيةإير ال خيضع دالتق

  .مية عناية خاصةسالاإل ةتوليها الشريع الكفءلة اختيار القاضي أفمس
ليس نظاما قانونيا بصفة مطلقة وال معنويا  سالمياإل اإلثباتن نظام أب اخري أميكن القول و  
النظام  إىلكثر منه أبه من النظام املعنوي قر اليت تُ و  ،يزاته اخلاصة بهله مم منا هو نظامإحبتا، و 
  .49القانوين
، املقصود بالبينة هي شهادة الشهودن أ ىلإيذهب مجهور الفقهاء  اإلثبات خيص أدلةوفيما  
قرار فال ما اإلأو  ،دلة يف الشهادة واليمنيحصرت األ ن النصوصأب الرأينصار هذا أصحاب أوحيتج 

 
ُ
  .لإلقرار هالأ قرّ مينع منه الشرع طاملا كان امل

                                                           
45

  .29.، ص قباملرجع السا، ...اإلثبات ،حممود حممود مصطفيأنظر،  - 
46

  .664.ص، الغماز، املرجع السابق إبراهيم براهيمإ، نظرأ - 
47

  .664-627.ص املرجع، نفسنظر، أ -  
48

  .666.، صنفس املرجع نظر،أ - 
49

  .669.ص، أنظر، نفس املرجع - 
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بن القاضي اقيم اجلوزية و ابن و  50وميثله ابن تيمية ،اإلثبات أدلة بإطالقويرى االجتاه الثاين  
الصحابة اسم  لكل ما كالم ن البينة يف كالم اهللا ورسوله و أ إىلالقيم ابن مام وقد ذهب اإل ؛فرحون

احلجة منا كان يراد ا إن املراد ا الشاهدان، و آيبني احلق ويظهره، ومل تأت البينة فقط يف القر 
جرمية  إثباتا هو احلال يف كم  لإلثباتنص يقرر طريقا معينا  ما يف احلاالت اليت ورد فيهاأ ،لدليلاو 

ومع  ،، فالقتل ال يقل خطرا عن الزناخرىربعة شهود فضال عن الشروط األأحيث يلزم توافر  ،الزنا
ربعة شهود لغاية السرت وحفظ  أنما اشرتط يف الزنا ضرورة توافر ، بيثباته بشاهدينإذلك اكتفت يف 

رتكاب حدة ثبت فيها اكله حالة وا  سالمياإل يعرف التاريخ ملة، و الفاحش إشاعةسرة وعدم كيان األ
  .51جرمية الزنا بشهادة الشهود

راجعة الكتاب الثاين من قانون من م شرع اجلزائري من األنظمة السابقةيظهر موقف املو 
الذي و " اإلثباتطرق  "ما الفصل األول من الباب األول والذي عنوانه سيال ،جراءات اجلزائيةاإل

 .52ج.إ.من ق 235إىل  212من  اديشتمل على املو 
جيوز إثبات اجلرائم "األوىل يف شرطها األول بالقول  الفقرة 212يف املادة  اإلثباتخذ حبرية أف 

.           احلر اإلثباته املشرع اجلزائري من نظام ذ، وهذا املبدأ أخ"اإلثباتبأي طريق من طرق 
ألوىل يف شطرها الثالث الفقرة ا ةصي للقاضي اجلزائي يف نفس املادكما نصت على االقتناع الشخ

   ."ن يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاصلقاضي أول"بالقول 
 اإلثباتالفقرة األوىل يف شطرها الثاين على االستثناء من مبدأ حرية  212نصت املادة و
، ، وهكذا فاملشرع قصد باألحوال"يت ينص فيها القانون على غري ذلكما عدا األحوال ال": بالقول

، كما هو الشأن يف جرمية الزنا اليت نص على أركان حددها هو سلفا إلثبااك اجلرائم اليت يتطلب تل
، كذلك الشأن من ذات القانون 341اا باملادة أورد وسائل إثبو  ع،.قمن  339جترميها يف املادة 

ذا املسلك يكون و  من قانون املرور، 67ا باملادة بالنسبة جلرمية السياقة يف حالة سكر املنصوص عليه
  . 53املشرع اجلزائري قد أخد من نظام األدلة القانونية

                                                           
50

 ،2000 ،مكتبة السنة احملمدية، 1.ط، ة، حتقيق حممد حامد الفقييتيم ابن اإلسالمشيخ  فتاوىات الفقهية من ، االختيار ابن تيميةأنظر،  -  
  .390.ص

51
  .306.، ص1973 مصر،، دار املعارف ،2.ط ،اإلسالميائي اجلن صول النظامأنظر، حممد سليم العوا، أ -  

52
 .، املعدل واملتمم10/06/1966:، املؤرخة يف48.ر،ع.املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ،66/155: األمر رقمقانون اإلجراءات اجلزائية،  - 

  
53

  .وما يليها 44.، ص2005 شر ابن خلدون، تلمسان،، ن1.قواعد اإلثبات يف املسؤولية الطبية، جملة احلجة،ع حممد رايس، أنظر، - 
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، األدلةوتقدير  اإلثباتيتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف جمال  ن القاضي اجلزائيإلتايل فوبا 
.               54لكي يؤسس عليها حكمه ،ضمريه به نعتيقخيتار منها ما يشاء ويستنتج منها ما يطابق فكره و 

و تقديرها، ويقتصر أدلة ن يساهم يف مجع األأاضي املدين سليب حبيث ال يستطيع كان موقف الق  إذاف
يلية اليت يفرضها دلة اليت يقدمها اخلصوم يف الدعوى حسب القيمة التدلدوره على املوازنة بني األ

ن أساس ألى احلر ع اإلثباتجراءات اجلزائية اليت يسودها مذهب اإل أن، يف حني القانون املدين
ففي ظل هذا املذهب ال  ؛ن يتوافر دليل عنها قبل وقوعهاأالدعوى اجلزائية تتعلق بوقائع يستحيل 

حبرية كاملة يف تقدمي  اجلزائية اخلصومةيف  األطراف، فكما يتمتع لإلثباتحيدد القانون طرقا معنية 
يف تقدير عناصر ، و اإلثباتدلة يتمتع القاضي اجلزائي كذلك حبرية واسعة يف االستعانة بطرق األ

ن هذه احلرية إ .يستنتجه بنفسه أو ،ليهإي دليل يقدم أويكون حرا يف تكوين اقتناعه من  ،اإلثبات
ساسي أمبدأ والذي يعد  ،قاعدة االقتناع الشخصي على مبنيةالواسعة املمنوحة للقاضي اجلزائي 

  .اجلزائي اإلثباتلنظرية 
ن شهادة الشهود أالقولية وبالرغم من  األدلة من اإلقناعثر يف أ أقوىاملادية  األدلةن أوال شك 

التجارب القضائية  أن إال ،اجلزائي اإلثباتيف جمال  األدلةذلك بني و  ،الصدارة تأخذاعرتاف املتهم و 
القاضي دائما يف   إليهان يطمئن أدلة اليت ميكن األ هي دلة القولية مل تعدن مثل تلك األأ أثبتتقد 

سواء من ناحية حدة  ة،دودحمالقدرة البشرية  أنبسبب  أفالشاهد دائما عرضة للخط، يدتهتكوين عق
 أغراضخيالف احلقيقة الستهداف  يكون شاهد زورفقد  ؛و قوة الذاكرة ومداهاأ ،دقتهبصار و اإل

ن نظرية إولذلك ف ،56أخرى أسباب أوتعذيب  أو إكراه كما قد يكون االعرتاف مرجعه  ،55مادية
بعيدا عن اإلنزالقات ، لبناء صرح العدالة ة اليت يقف عليها القضاء اجلزائياألرضية الصلبي هاإلثبات 

57حماكمات تفتقر إىل الدليل القوي اليت قد حتدثها
. 

صبح أ ،لتنفيذهابالوسائل العلمية  ارمني ساليب ارتكاب اجلرمية واستعانةأتطور  وإزاء
ن يستخدم الوسائل العلمية احلديثة أما على اتمع مرا عسريا، ولذلك كان لزاأاكتشاف اجلاين 

                                                           
54

  .                                                                        8.، صاملرجع السابق ،نظر، زبدة مسعودأ - 

55
   .317.ص ،1993 ، مصر،ة املعارفأمنش ،1.،ط5.ج ،تأصيالو اجلنائية حتليال  اإلجراءات ،رمسيس نام أنظر، - 

56
  .214و  213.ص ،1995 ،القاهرة ،رسالة دكتوراه ،القاضي ، ضوابط سلطهعبد إبراهيمفرج  أنظر، - 

57
- Cf.G. STEFANI et G. LEVASEUR, Procédure Pénale, D, 1980, N°.27, p.23 - 25. 
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دلة أل، وذلك عن طريق متحيص امن اتمعأتحقيق العدالة، ومحاية لللكشف عن اجلرمية وضبط ارم 
  .58اجلرميةاملادية النامجة عن مسرح 

 تطبيقا ،املرتتبة عن اجلرمية املادية اآلثار سرح اجلرمية يعترب الشاهد الصامت علىن مإفوعليه، 
تالمس حسي يرتك  أوكل اتصال  "ن أب" ريانغو  إميل" ستاذ الطب الشرعيأالذي قال به  للمبدأ

  .59"ا ثر أ
حتديد شخصية ر الكفيل بكشف غموض اجلرمية و مسرح اجلرمية هو مستودع السّ  أن باعتبار 

انية اليت كونه الرقعة املك ،و الرباءةأ باإلدانةثباتية بنوعيها اخلاص اإل األدلةواملتضمن كافة  60مرتكبيها
 .اإلجرامي الفعل جرامية بكافة جزئياا ومراحلها خاصة حدثت فوقها الواقعة اإل

جرائم القتل والسرقة، : ددا يف اجلرائم ذات النتيجة مثلحميكون مسرح اجلرمية ظاهرا و  غالبا ماو 
ليس مكان و  ىحيث يسم،  تتمثل يف جرائم السلوك ارداليتوذلك على خالف اجلرائم الشكلية و 

  .61بدون رخصةمثل جرمية حيازة سالح  ،مسرح
يستدل على صاحبها، ا مل طامل اً ثر أمن مسرح اجلرمية تظل  املتحصل عليهاة املادي واآلثار 

  .62ذا ارتبطت بصاحبهاإدليل مادي يف حالة ما  ىلإوينقلب 
يف  ،املادي لألثراستمرار  ملاديالدليل ا كون يكمن يفالدليل املادي ثر املادي و والفرق بني األ

ختلف الذي يدرك باحلواس و  ثر املادي هو كل مان األوذلك أل ،فاعل معني إىلذا نسب إحالة ما 
ما أ ؛قعةااليت استخدمت يف الو  اآلالت أو ،من اين عليه أومن اجلاين  سواء ،عن ارتكاب اجلرمية

وجود صلة بينه وبني املادي ومضاهاته و  األثر طضب عن أي فهو احلالة القانونية اليت تنشالدليل املاد
  .63املتهم باقرتاف اجلرمية

لذا  ،مكان ارتكاب اجلرميةاستنطاق املتغريات اليت متت يف ظرا للتطور التقين يف جمال رصد و نو 
املعدات  يتم االعتماد علىولكن  ،فقط اإلنسانحواس  ىلغالبا باملعاينة اليت تعتمد ع تم االكتفاءيال 

                                                           
58

  .44.، صاملرجع السابق ،إبراهيمحسني حممود  أنظر، - 
59

  .11.ص، 2008، اجلزائر، والتوزيع دار اهلدى للنشر ،1.ط ،اجلنائية األدلةو ي الشافعي، الطب الشرع يعبيدأنظر،  - 
60

  .4.ص ،2000 ، مصر،ة املعارفأالتحقيق اجلنائي وفن استنطاق مسرح اجلرمية، منش ،د طه متويلمحأطه أنظر،  - 
61

  .72.ص، 1992 ، مصر،ة دار املعارفأمنش ،1.، طفن التحقيقو البوليس العلمي ، رمسيس نامأنظر،  - 
62

  .7-6.ص املرجع السابق، ،محد طه متويلأطه أنظر،  - 
63

  .66.صاملرجع،  نفس أنظر، - 
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التكنولوجيا احلديثة من تطور العلوم وتقدمها ودقة النتائج  اليت أسفرت عن ، 64العلمية واألجهزة
 األسلحةآثار و  ة،نسجالشعر واأل ثاروآل البقع الدموية واملنوية ثثار املادية ممن اآل املتحصل عليها

  . 65وغريهاراقبة مريات املا، وأجهزة الرادار، وأجهزة التسجيالت، وك، وآثار املركباتالنارية
 باألفعالسواء فيما يتعلق  ،ظهار احلقيقةإيف املواد اجلزائية هو  لإلثبات األساسياهلدف  نأل
   .66و فيما يتعلق بشخصية املتهم الذي يكون حمل املتابعة اجلزائيةأاملرتكبة 
ة املادية يف لألدلالقانونية القيمة العلمية و  والدافع وراء البحث يف هذا املوضوع هلعل احلافز و و 

 إىلإثبات اجلرائم ونسبتها إىل مرتكبيها، ودورها يف تكوين القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي؛ وكذلك 
، اجلزائي اإلثباتاملادية يف  دلةمدى قبول األاملتمثلة يف و املوضوع،  لة اليت يثريهاأجدية وحداثة املس

التكنولوجيا احلديثة جلنائية وعلوم الطب و لوم اودورها يف تكوين القناعة القضائية؛ وضرورة تدخل الع
  .67دانة والرباءةملتهمني بني اإلوما يرتبط بذلك من تقرير مصائر ا ،ائيز اجل اإلثباتيف جمال 
ن إسلوب النمطي التقليدي، حبيث يتعدى األ وأصبحقد تطور  سلوب اكتشاف اجلرميةفأ 

س التحقيق، الذي يعتمد على مجع احلقائق ثر شيوعا فيما خيص مدار كاالستقرائي هو األ األسلوب
 ،اجلرمية إثباتيف  ، وذلكستنتاجيسلوب اإلاأل إتباعدلة املادية، ومن مث القيام باملقارنة عن طريق واأل

انية يف نفس القناعة الوجد تكوينعلمي، والذي ينتج عنه  بأسلوباملادية  األدلةالربهنة عليها جبمع و 
  .68ملينطق باحلك اجلزائي القاضي
مجيع   الختاذمن تلقاء نفسه  ةبادر امل سلطة، و يف توفري الدليل اجيابيإ ادور  اجلزائي للقاضيو 

هي منا إحلقيقة ال تظهر من تلقاء نفسها و اف ؛69الدعوى والكشف عن احلقيقةيف  يقلتحقاجراءات إ
يف  حتقيق جديد بإجراءهكذا فقد يقوم القاضي و ، 70عنها من يبحث وينقب إىليف حاجة دوما 

يف ذلك خيتلف و  ،سلطات التحقيق االبتدائي بدأتهيقوم باستكمال التحقيق الذي  وأ ،اجللسة

                                                           
64

   .20.ص املرجع السابق، ،محد طه متويلأطه  أنظر، - 
65

   .48.صنفس املرجع، أنظر،  -  
66

  .107.ص ،1999 ج، اجلزائر،.م.د ،1.، جيف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري اإلثباتنظام  ،حممد مروانأنظر،  -  
67

، 1999 أفريل ، مصر،النشرمصر للطباعة و  إجيي، دار جملة املرجع ،استخدامها يف الطب الشرعيالبصمة الوراثية و  ،محيد علي اخلفيفأنظر،  -  
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68
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اكتشاف  صعب من أمرارتكاب اجلرمية  وسائلتطور كما أن  ،71القاضي اجلزائي عن القاضي املدين
 املادية ألدلةفا ؛إثباا، و ديثة للكشف عن اجلرميةاحلعلمية الئل وسابالاتمع  استعانلذلك و ، اجلاين

  .72الصلة بني اجلرمية واجلاين إلجيادهي وسائل 
البحث يف األدلة اليت توافرت  إىلاليت دف ملرحلة النهائية للدعوى اجلزائية، و تعترب احملاكمة او  

  .73القاضي اجلزائي إدراكها إىل، اليت يسعى ن أجل الكشف عن احلقيقة الواقعيةم
دلة قاضي اجلزائي يف متحيص وتقدير األيرية للوالبحث احلايل ينحصر يف حتديد السلطة التقد

دون  ،مرحلة احملاكمة أثناءة ينشاء قناعته القضائإودورها يف  ،ةاملادية املتحصل عليها من مسرح اجلرمي
      .حل اليت متر ا الدعوى اجلزائيةغريها من املرا

  :وبناءا على ما سبق، فإن إشكاليات الدراسة تتمثل يف
النظرية العامة لإلثبات  هي القيمة القانونية للدليل املادي يف ميزان املادي؟ وماالدليل  هو ما -
  ؟اجلزائي يف تقدير الدليل املادي حدود سلطة القاضي هي وما ؟اجلزائي

لك من خالل حتليل املواد  القانونية ذاملنهج التحليلي و  بإتباعجابة عن هذا التساؤل وستتم اإل
وجه أالتشريعات وحتديد  بعضمقارنة  جانب املنهج املقارن من خالل إىل ،يف خمتلف التشريعات

  .النتائج املرجوة إىلالتشابه واالختالف للوصل 
  :، فقد مت تقسيمه إىل فصلنيوضوعاملجبوانب  ولإلملام

  .حرية القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات المادية: الفصل األول
 .ة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات الماديةالقيود الواردة على سلط: الفصل الثاني

                                                           
71

 - Cf.J.PRADEL, droit pénal, T.1, Paris, 1999, p.161.  
72

  .4.ص ،2002 ،القاهرة ،1.، طدار النهضة العربية ،احلديثة اجلنائي والتكنولوجيا اإلثبات أدلة ،د الباقي الصغريمجيل عبأنظر،  - 
73

  .98.صاملرجع السابق، بو عامر، أكي ذ نظر، حممد أ - 
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لقد ظهر اجتاهني فقهيني فيما خيص السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي يف تعامله مع األدلة 
ىل القول بأن قيمة الدليل املادي ه إوالذي ذهب أنصار  ،املذهب الوضعي املادية العلمية، أوهلما

 ،عدة مربرات لدعم موقفهم والذي يقوم على ،العلمي هلا حجية مطلقة، وملزمة للقاضي اجلزائي
ن العلم وذلك أل ،الدقة العلميةوتتمثل يف مربرات منطقية  ،من املربرات وميكن إمجاهلا يف نوعني

والدليل املستقى من اخلربة  ،تصورات إىل احلقيقةأصبح اليوم بفضل التطور التكنولوجي يعطي أقرب ال
ن القاضي إذا رفض تقرير أل بعلمه، العلمية يبلغ درجة كبرية من اليقني ال يستطيع القاضي بلوغها

الفصل بنفسه يف مسألة سبق وأن اعرتف أا مسألة  وبالتايل فإنه يريداخلربة فإنه يتعارض مع نفسه، 
  .ومعرفة علمية تنقصه ،لكهفنية حتتاج إىل رأي فين ال مي

األمر الذي  ،التطور العلمي الكبري فتح عدة جماالت ووسع ميادين البحث باإلضافة إىل أن
سسوا رأيهم كذلك ، كما أيعقد من القضايا وجيعل كثريا من املسائل حتتاج إىل رأي فين للفصل فيها

انون فقط دون غريه من العلوم القاضي متخصص يف القعلى مربرات قانونية متحورت حول فكرة أن 
وإذا كان مينع على القاضي احلكم بعلمه الشخصي فإنه  ،اليت ينبغي لفهم كنهها اللجوء إىل الفنيني
  .من غري املعقول أن حيكم جبهله الشخصي

ألن نظام ، ن العربة دائما بالغرض واألهداف اليت يراد حتقيقها من خالل الدعوى اجلزائيةكما أ  
  .ر يستطيع املشرع اخلروج عنه بإعطائه قيمة قانونية للدليل العلمياإلثبات احل
مت و  ،العلمي املادي يف إعطاء قيمة قانونية للدليل املبالغة أفكار هذا املذهب يؤخذ عليه أنإال 

نتائج خطرية إذ يتحول اخلبري إىل قاضي وقائع  ما يرتتب عنهوهذا  ،الشخصية ة القاضيقناع إمهال
  .1عليها اخلبري رأيه ألنه جيهل دقائق األمور اليت بىن ،ال ميلك سلطة مراجعته ئياجلزا القاضيو 

الذي  ،الشخصي االقتناع وهو مبدأ غيب مبدأ أساسي يف نظرية اإلثبات اجلزائييُ  هذا الرأيو 
على كل األدلة دون  القاضي اجلزائي بسط سلطان والقائم على أساس، ه جانب كبري من الفقهاتبن

رقابة قانونية على  اجلزائي ومن مث جيب أن يكون للقاضي ،العلمي املادي الدليل على ىتاستثناء ح
اإلثبات الذي تضمنه تقرير أدلة أن سلطة القاضي التقديرية تشمل  ، ومن بني حججهمالرأي الفين

على إعطاء إيضاحات حول مسائل فنية ال يستطيع القاضي حبكم تكوينه  يقتصر دوره ن، ألاخلبري
مضيفني إىل ذلك أن اخلبري يقدم رأيا فحسب وال يصدر حكما، وبالتايل فهم ، ها وتقديرهافهم

                                                           
1
  .1012 .هاليل عبد اإلله أمحد، املرجع السابق، ص أنظر، -  
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ينتهي أنصار هذا الرأي إىل القول أن و  ؛اليت مفادها أن اخلبري يتحول إىل قاضي وقائع الفكرةيرفضون 
ة ثبوتية ال جتريده من هذه الصفة ألن إعطاء الدليل العلمي قو  جيوز وال ،القاضي يبقى خبري اخلرباء

الذي ، و يعد مبثابة رجوع إىل مذهب اإلثبات القانوين  املقيد، يستطيع القاضي مناقشتها أو تقديرها
  .ألنه ال يتماشى مع متطلبات اإلثبات اجلزائي ،هجرته أغلب التشريعات

التشريع  والذي أخذ به ،يعترب هذا الرأي األكثر قبوال يف األوساط الفقهية وكذا القضائيةو 
التشريعات، إذ  هو موقف أغلبو  اجلزائي؛ نص على مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي ، الذيجلزائريا

السلطة إعطاء  من خالل ترك جمال احلسم للقضاءو  ،العلمي قوة خاصةاملادي مل جيعل للدليل 
  .2االقتناع الشخصي مبدأساس أالتقديرية للقاضي اجلزائي املبنية على 

، يف املبحث األول والقناعة القضائية لدليل املاديا ماهية ذا الفصل إىليتم التطّرق يف ه كلذل 
وتقديره  ،احليوية منها وغري احليوية بأنواعها دلة املاديةحرية القاضي اجلزائي يف قبول األ إىلالتطرق مث 

  . ، من خالل املبحث الثاينحدالكل دليل مادي على 

                                                           
2
  .94 .ص، 2006 ، مصر،دار املعارف  ،1.، طأنظر، رمسيس نام علم النفس القضائي - 
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  ولالمبحث األ
  ناعة القضائيةالقالجزائي و الدليل المادي 

 القول بأن املبدأ املستقر يف التشريعات إىلفيما خيص األدلة اجلزائية بصفة عامة يذهب الفقه 

هذا أمر تقتضيه أيضا حرية عقيدة القاضي ائية غري حمددة حصرا بالقانون، و جلزائية هو أن األدلة اجلز ا
   3. اجلزائي
ب يف تقييد األدلة اجلزائية بنصوص تفرتض واملشرع إْذ مل يقم حبصر تلك األدلة، فهو مل يرغ 

ائية تقسم إىل تقسيمات عدة ز األدلة اجلن لذلك فإ شكلية خاصة كما هو الشأن يف األدلة املدنية،
م حسب طبيعتها إىل قسفت ؛يعتمد عليه يف تصنيف تلك األدلة سب املعيار الذيحبوخمتلفة، وذلك 

سب حبف نتصو أو ما تسمى باألدلة القولية،  عنويةاملدلة األو  اديةاألدلة امل تتمثل يف ساسينيأنوعني 
 تم، وما يهمنا هو الدليل املادي، وياملباشرة غري األدلةدلة املباشرة و هي األ ،صلتها باجلرمية إىل صنفني

خالل  دلة، باإلضافة إىل مراحله منومتييزه عن غريه من األ دراسة ماهية الدليل املادي إىل فيهالتطرق 
 املادية لألدلةصي للقاضي اجلزائي يف متحيصه خاالقتناع الش وحتديد مفهوم مبدأ ،)األولاملطلب (
  .)املطلب الثاين(والنتائج املرتتبة  اجلزائيةثناء فصله يف الدعوى أ

  ولالمطلب األ
  المادي ومصادره ماهية الدليل

  .قبل حتديد ماهية الدليل املادي البد من تعريف الدليل يف حد ذاته
ويقال أدل،  ،5نه هو ما يستدل بهإ، وكذلك فدالءوأدلة أومجعه  ،4املرشد هو لغة الدليلف -   

  .6أي يرشده وفالنا يدل فالن
أمل تر إىل ربك كيف مد الظل ولو شاء جلعله " معناه بقوله تعاىل  الكرمي وقد جاء يف القرآن 

  .7"ساكنا مث جعلنا الشمس عليه دليال
   .8خرآا يلزم من العلم به العلم بشيء م: وهو يف اصطالح الشرعيني 

                                                           
3
  .426.ود جنيب حسين، املرجع السابق، صأنظر حمم - 

4
  .140.، صـه1405، دار الكتاب العريب بريوت ،1.ط ،1.ج، علي اجلرجاين، التعريفاتعلي بن حممد بن نظر، أ - 

  .248.ص ن،.س.ب وت،، دار صادر، بري العرب بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لساننظر، حممد أ -5
6
    .209.ص ،1983، دار الرسالة، الكويت، 1.طلصحاح، خمتار ا بكر الرازي، أيبنظر، حممد أ - 

7
  .45.يةاآل، سورة الفرقان - 
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باحلكم  اقتناعهثبات إهو الواقعة اليت يستمد منها القاضي الربهان على  معىن الدليل قانوناو  
و عدم وجود واقعة أكيد وجود أكل وسيلة تسمح بت: بأنه فقهاء القانونعرفه يو  ،9الذي ينتهي اليه

من خالله إىل معرفة احلقيقة، أي هو كل ما ميكن ما ميكن الوصول  كلنه  أمعينة، وعرفه البعض 
واألدلة هي السبيل لتكوين القناعة لدى القاضي اجلزائي، الذي حيكم  ،التوصل به إىل معرفة احلقيقة

   . 10قانونا وفق قناعته كما هو مقرر
والذي  له دور هام يف الدعوى اجلزائية يف إثبات اجلرمية أو نفيها اجلزائي مبختلف أنواعه والدليل

   .وايليتم تبيانه يف الفرع امل

  األولالفرع 
   الجزائي وأنواعه الدليل

دلة أويكون عقيدته من خالل ما يكون حتت يده من  ،اقتناعهيستمد  اجلزائي القاضي إن  
اليت يتقرر فيها  املرحلة احلامسةن مرحلة احلكم هي ذلك أل ،مشروعة يتم مناقشتها يف جلسة احملاكمة

  .11ى اجلزائيةصري الدعو م

  مميزات الدليل الجزائي :أوال
خرى، فالدليل كما تقدم أيتعني التمييز بني الدليل من ناحية ووسيلة احلصول عليه من ناحية 

ىل علم إما الوسيلة اليت تنقل تلك الواقعة أحبقيقة ما،  اجلزائي قناع القاضيإ ىلإهو الواقعة اليت دف 
ل االستجواب واملعاينة احلصول عليه، مث إجراءاتعد من منا تإالقاضي فهي ال تعد دليال و 

  .12خلإ...والقبض

القاسم املشرتك بني الدالئل وذلك ألن  كما أن الدليل خيتلف عن الدالئل واالستدالالت،  
وبالتايل ال  ،ما ال يقومان على سبيل اليقني واجلزم ومن مث فهي ال ترق ملرتبة الدليلأواالستدالالت 
لقرينة استنتاج لواقعة فإذا كانت ااملتهم،  بإدانةحلكمه  أساسان يتخذ منها وحدها أ جيوز للقاضي

                                                                                                                                                                                     
8
  .80.رجاين، املرجع السابق، ص، علي بن حممد بن علي اجلنظرأ -  

9
  .25.، ص1985، مصر، مطبعة القاهرة احلديثة ،3.ط ،براهيمإمحد أين عداد واصل عالء الدإثبات الشرعية، براهيم، طرق اإلإمحد أنظر، أ - 

10
  .23 –16.، صاملرجع السابق، نظر، حممد محاد مرهج اهلييتأ - 

11
  .175.ص ،2007اإلسكندرية،  ،دار النهضة العربية ،1.ط ،دلةلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األ، ضوابط سنظر، حممد سيد حسن حممدأ - 

12
                                                        .763.ص ،1971، دار الكتب، بريوت، 1.، ط1ج، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب، ن حممد سالمةمو أنظر، مأ - 
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 أو األماراتالدالئل  أماتعد دليال،  فإالذلك  ،سبيل اجلزم واليقني ىخرى معلومة علأجمهولة من 
 واكخرى معلومة ولكنها ختتلف يف  أواقعة جمهولة من  استنتاج وهي ،كالقرينة  بأاتعرف  فإا

ان، مما جيعلها ال تكفي سبيل االحتمال والرجح ىهي عل وإمنا ،سبيل اليقني والقطع ىليست عل
نه إ، فلإلدانةن كانت ال تصلح وحدها كسند إوهذه الدالئل و  ،13لإلدانةن تصبح سندا قانونا أل

عا عقيدة حبيث تتشكل منها مجي ،العمومية املتوافرة يف الدعوى األخرى األدلةتعزز  أنميكن هلا 
ستعراف الكلب البوليسي وحتريات إاملتوافرة يف الدعوى  لألدلةالدالئل املعززة  أمثلةومن  ،احملكمة

  . 14اخل....سوابق املتهمالشرطة و 
  دلة الجزائيةتقسيم األ :ثانيا

 ،ائيةز أن املبدأ املستقر يف التشريعات اجل إىلويذهب الفقه ، اجلزائية لألدلةتوجد عدة تقسيمات 
ملربر الذي يقف وراء عدم حصر تلك األدلة هو وا ،أن األدلة اجلزائية غري حمددة حصرا بالقانونهو 

أن املشرع مل يرغب يف تقييد األدلة اجلزائية بنصوص تفرتض شكلية خاصة، ألن ارم سوف يتخذ 
كما أن   ،15تهإليها يف إدان االستنادمجيع الوسائل والسبل اليت من شأا أن تطمس األدلة اليت ميكن 

لذلك فمن املصلحة عدم حتديد وسائل إثباا،  ؟تقع وبأي أسلوب ؟وكيف ؟اجلرمية ليس معلوم مىت
                              .16ما تقتضيه حرية تكوين عقيدة القاضي اجلزائي إىل باإلضافةهي غري حمددة، لذلك ف
  :قسمني ىلإ ث طبيعتهادلة من حيتنقسم األ :دلة من حيث طبيعتهاتقسيم األ -أ

األخرية تصل  هذهوهي على خالف األدلة املادية، فإذا كانت : أدلة معنويةأو  قوليهدلة أ -1
 اجلزائي دراك، فإن األدلة املعنوية هي اليت تصل إىل علم القاضيعن طريق اإل اجلزائي إىل علم القاضي

  .اجلزائي منها اقتناع القاضي واليت يتشكل ،17على لسان الغري، ومثاهلا االعرتاف والشهادة
تدل بشكل مباشر على الواقعة و وهي تلك اليت يكون مصدرها عناصر مادية،  :مادية أدلة -2

بقع الدم،  أواملخدر  أوالسالح الذي استعمل يف جرمية القتل،  أوثباا ومثاهلا بصمة اجلاين، إاملراد 
يتسم الدليل املادي بالتحديد والوضوح، لذلك ن أ، ويتعني 18خلإ...و املتفجرأو البصمة الوراثية، أ
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هو كل ما له كيان مادي  بأنهخر ويعرفه البعض اآل ،19نه يتحدث عن نفسهأيوصف الدليل املادي 
، أي بصورة مباشرة، أو بأحد األجهزة العلمية، اإلنسانوميكن إدراكه، والكشف عنه سواء حبواس 

 استخدامكالعدسات املكربة، و املختلفة  جهزة األأي بصورة غري مباشرة، وذلك عن طريق استخدام 
  .20والكشف عنها الستظهارهااألشعة، واملواد الكيميائية 

دلة يف الدعوى يقسم جانب من الفقه األ :ائية حبسب صلتها باجلرميةز دلة اجلتقسيم األ -ب 
وتتمثل  ،حمل التهمة عالقاا بالواقعةإىل وذلك استنادا  ،غري مباشرة وأدلةمباشرة  أدلة إىلاجلزائية 

  :  21ما يليفي
هي األدلة اليت تنصب على اجلرمية مباشرة وتتصل ا وتؤدي يف مضموا و : األدلة املباشرة - 1

فيلتزم القضاء ا ويعتمدها، وهي مجيع األدلة األخرى ومنها الشهادة واالعرتاف ما عدا  ،إىل اليقني
 .القرائن

ا كل ما ميكن استخالصه بشأن الواقعة املراد إثباا، ومنها ويقصد  :األدلة غري املباشرة - 2
 هي اليت تتخلف يف مسرح اجلرمية، أي اآلثاربالطرق والوسائل العلمية من واقع  املتحصل عليهااألدلة 

اليت تستخلص من اخلربة الفنية باألساليب العلمية واملعملية، وتتمثل يف القرائن أما غريها من وسائل 
ثبات وجود اجلاين يف مسرح اجلرمية عن طريق إثبات واقعة إمثل ،  22هي من الطرق املباشرةف اإلثبات

ن ذلك يدل بصورة غري مباشرة أن وجود هذه إقواعد املنطق ف وبإعمالوجود بصمة أصابعه، 
البصمات دليل على وجوده يف مسرح اجلرمية، حيث أن وجود بصماته يعد دليال غري مباشرا على 

وعلى  غري ثابتة؛  االستدالل على واقعة أخرىمث مت ثابتة، واقعة نصب علىا اإلثبات ألنوجوده، 
ذلك فإن األدلة املادية غري املباشرة ال يكفي لفهمها جمرد املالحظة احلسية، وإمنا ال بد من عملية 

يرد عليها فيستخلص مما ورد عليه الدليل واقعة مل  ،أخرى هي العملية العقلية القائمة على االستنباط
   .23دليل مباشر

   . من خالل الفرع املوايل إليهاوالدليل املادي مير مبجموعة من املراحل واليت نتطرق 
  ثانيالفرع ال

                                                           
19

  .10.ص ،1997، مصر ،النهضة العربية ردا ،1.ط ،نظر، رمزي رياض عوض، مشروعية الدليل يف احملكمةأ - 

20
  .28.ص املرجع السابق، ،محاد مرهج اهلييت حممد أنظر، - 

21
  .440.ص ،املرجع السابق، حممود جنيب حسينأنظر،  -  

22
   .30.ص، ، املرجع السابقنظر، حممد محاد مرهج اهلييتأ - 

23
  .440.ص ،، املرجع السابقنظر، حممد محاد مرهج اهلييتأ - 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي حرية                            ولاأل الفصل

 

 

22 
 

   مراحل الدليل المادي

جرامي مبسرح اجلرمية، فإن املرتتبة عن الفعل اإل اديةاملعناصر ال ادي مصدرهامل مبا أن الدليل
ساس بعدة مراحل استنادا إىل أمير  املادي قبل بلوغه مرحلة الدليلبأن األثر  يرى من الفقه جانب

  .للقاضي اجلزائي علمي يعطيه قوة احلجية يف تكوين القناعة القضائية

  ن الدليل المادييتكو  :أوال
 مير مبرحلتني، إن الدليل املادي قبل أن يكون دليال له قيمته التدليلية أمام القضاء اجلزائي 
  .األثر املادي ومرحلة الدليل ةيف مرحلوتتمثل 
هي يف جمملها عبارة عن آثار مادية يهتم ا احملقق ويوليها عنايته وجيمعها و  :املرحلة األوىل -أ

  .يف هذه املرحلة ال يعدو أن يكون أثرا مادياو مبعونة اخلبري املختص، 
 أثره أي بعده، ، ومجعه آثار، وأثور، ويقال خرجت يفالشيءويطلق األثر يف اللغة على بقية  

ويعرف البعض األثر بأنه كل عالمة توجد يف مكان اجلرمية أو  ،ما بقي من رسم الشيء واألثر هو
تشاهد مبالبس أو جسم اين عليه أو املتهم، أو تكون هذه العالمة عالقة بشيء ما يف مكان 

أما  .24ومعرفة اجلاينأو يف مسكن املتهم تساعد على كشف احلقيقة من حيث وقوع اجلرمية  ،احلادث
البعض األخر فيعرف األثر بأنه كل عالمة يرتكها اجلاين يف مسرح اجلرمية أو خارجه أو على جسم 

 ،شف الغموض وإظهار احلقيقةكاين عليه أو حيملها اجلاين نتيجة تفاعله مع اين عليه، تساعد يف  
اجلناة، ويسهم يف النهاية يف حتديد اجلاين كيفية وقوع اجلرمية أو زمنها أو عدد   وذلك من خالل حتديد

  .25وإثبات التهمة عليه أو نفيها عنه وإثبات براءته
يفرقون بني الدليل املادي  ال يف كثري من األحيان ن الفقهاء ودارسي القانون واخلرباءأولو  
  .                املادي ثر املادي والدليلهناك فرق بني األ أن إال ،املادي، ويستعملون املصطلحني معا واألثر

عمليات املضاهاة عليه،  إلجراءثر إىل املعمل اجلنائي تبدأ منذ وصول األ :املرحلة الثانية - ب
واليت ميكن من خالل إجرائها احلصول على العالمات واملميزات اليت جتعل منه دليال صاحلا يف 

ه على بساط املناقشة أمام القضاء، أو الرباءة، بعد عرض اإلدانةميكن االعتماد عليه يف  اإلثبات
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ن بصمات األصابع قبل الفحص واملضاهاة واملقارنة الفنية تعترب أثرا ماديا، ولكنها إوتطبيقا لذلك ف
كون دليال، وهي قد تكون دليال إجيابيا عندما تبعد فحصها ومضاهاا ببصمات أصابع اجلاين 

البصمات اليت مت  مع سلبيا عندما ال تتطابق دليال تتطابق مع بصمات اجلاين بعد املضاهاة، أو
من مسرح اجلرمية، حيث تعترب قبل الفحص أثرا ماديا وبعد  املتحصل عليهارفعها، وكذا نقطة الدم 

بني البصمة  العالقةتحقق ألنه بما اجيابيا أو سلبيا، إتدل  تتحول إىل دليل الفحص والتحليل
  .26وجدت به املكان الذيو الشخص  بني صلةال تقومالشخص و 

كون األول أعم   يف أن الفرق بني األثر املادي والدليل املادي، ىالفقه ير  جانب منهناك و 
تخلف عن ارتكاب اجلرمية يكان األثر املادي هو كل ما يدرك باحلواس و   فإذا ؛27وأمشل من الثاين

ن الدليل املادي هو إف ،اإلجرامية اآلالت اليت استخدمت يف الواقعة سواء من اجلاين أو اين عليه، أو
احلالة القانونية اليت تنشأ عن ضبط األثر املادي وإجراء عملية املضاهاة له، األمر الذي يستنتج منه 

، أو اإلجراميةيرتتب عليه احلسم بصلته بالواقعة  مماوجود صلة بني األثر املادي وهذا الشخص، 
ثر ن األأثر املادي رغم  الدليل املادي واألهناك من يرى الفرق بنيو  ،28بعدم وجود تلك الصلة اإلقرار

ذا ارتبط  إدليل مادي يف حالة ما  إىلوينقلب  ،صاحبه ىطاملا مل يستدل عل اثر أاملادي يظل 
  .حول إىل دليل فإن له أساسا علميا يقوم عليه، واألثر املادي حىت يت29بصاحبه

  المادية لألدلةاألساس العلمي  :اثاني
 كانت وراء كسب اآلثار اليت يتم العثور عليها يف مسرح اجلرمية تلك من األسس العلمية اليت

  :اجلزائي هي اإلثبات ميكن االستناد إليه يف قوة الدليل، وإعطائها األمهية،
ن األثر يف مسرح اجلرمية يتكون نتيجة تالمس األجسام أواليت مفادها  :نظرية تبادل املواد -أ

العلمي لآلثار املادية إىل النظرية اليت قال ا  األساسرد فيما بني بعضها البعض، لذلك ميكن 
 ،واملعروفة بنظرية تبادل املواد ،1928يف عام  " LOCHARD Edmond " دموندألوكارد  " األستاذ

وملخصها أن كل تالمس بني مادتني البد أن يرتك أثرا متبادال بينهما، مبعىن آخر أن كل احتكاك أو 
يتوقف ذلك على عوامل  و  ،ينتج عنه أن ترتك كل مادة على األخرى آثارا تالمس حيدث بني مادتني
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، 30كيفية تالمسهما   وكذلك ،كثرية أمهها احلالة اليت عليها اجلسمان من صالبة أو ليونة أو سيولة
ثناء ارتكاب ارم جلرميته، إذ البد أن حيدث هذا التالمس بني ارم أومبا أن هذا التالمس أمر حتمي 

جسده  يفرزهان كانت جمرد الرائحة اليت إشياء املوجودة يف مسرح اجلرمية أو بينه وبني اين عليه، و واأل
فهذه اآلثار تشكل يف اية املطاف معطيات تساعد  ،الذي غالبا ما يكون بسبب توتره ،قهنتيجة تعرّ 

  .على حتديد شخصية اجلاين
ساس الثاين لصالحية ة ميكن اعتبارها األحقيقة علميأنه توجد  وهي: طبيعة املوادنظرية  - ب

ثبات اجلزائي، تتلخص يف أن من األسس العلمية الثابتة أن املادة من املمكن أن ثار املادية يف اإلاآل
فاملادة  ؛لكنها ال تفىن وال ميكن وجودها من العدم ،تتحول من حالة إىل حالة حتت ظروف معينة

سائلة أو بالعكس، أو من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية أو تتحول من احلالة الصلبة إىل احلالة ال
حتت ظروف معينة ولكن هذا التحول ال يعين أا تالشت، إذ من املمكن أن يتم إعادا  ،بالعكس

  :يلي ما وهذه النظرية يرتتب عنها ،31إىل حالتها األوىل باستخدام طرق علمية معينة
ذكائه وحرصه عدم ترك ما يدل على شخصيته، مهما  ال ميكن للمتهم مهما كانت درجة -1

  .32ن هناك من اآلثار ال ميكن تفادي دالئلهاألمن االحتياطات  ذاخت
إن كل مادة مستقلة يف الصفات واخلصائص، حبيث أنه ال توجد مادة تتشابه مع  -2
  .33األخرى
ية قبل أن تتحول إىل إذا كان مصدر الدليل املعنوي هو املتهم أو الشهود، فإن لآلثار املادو  

  .  وايلأدلة مادية مصادر تستقى منها، واليت نبينها من خالل الفرع امل
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  لثاثالفرع ال
  الدليل المادي وأقسامهمصادر 

ن طبيعتها إحيث  ،ن تتخلف عن اجلرمية ال ميكن حصرهاأاملادية اليت من املمكن  األدلة إن  
و اين أسواء منها ما يكون قد ختلف عن جسم اجلاين  ثارها املاديةألكل جرمية  إن إذاحلصر،  تأىب

ن املكان الذي إاملادية، ف اآلثاركانت مصادر   ، وأياً 34اجلرميهدوات املستعملة يف ارتكاب و األأعليه 
  :يلي والذي يتمثل فيما ،هو مسرح اجلرمية35حيتوي هذه اآلثار

  مسرح الجريمة تعريف :أوال
، اإلدانة أو أدلةأدلة الرباءة  سواء كانت مجيع األدلة، األساسي ملضمون هو مستودع السر

يشمل الرقعة اجلغرافية اليت حدثت  باعتبارهأسرار اجلرمية،  لىالشاهد الصامت ع ولذلك فهو يعد
املكان الذي انتهت  القول بأنه إىل جانب من الفقه، ويذهب 36اا ومراحلهائيبكافة جز اجلرمية فوقها 

  .37رامياإلجفيه أدوار النشاط 
املكان الذي تنبثق منه   هو ويذهب البعض يف تعريف آخر إىل القول بأن املقصود مبسرح اجلرمية

هناك كما أن   ؛38اجلرمية بناء إلعادةويصلح  املالكشف النقاب عن األدلة املؤيدة كافة األدلة، وي
توى على اآلثار حي، و املكان أو جمموعة األماكن اليت تشهد مراحل تنفيذ اجلرمية هو بأنه همن يعرف

 ؛39خلفة عن ارتكاا، إذ يعد ملحقا ملسرح اجلرمية كل مكان شهد مرحلة من مراحلها املتعددةتامل
تعطي آثار ذات داللة على ارتكاب  ،فمسرح اجلرمية كما يكون واحدا ميكن أن يكون أماكن متعددة

 .اجلرمية وتشري إىل األدوار اليت مرت ا
ن كل اجلرائم مهما كان إإىل تعريف مسرح اجلرمية، ف استنادا :مسرح جرميةاجلرائم اليت هلا  -أ

نوعها، سواء كانت من اجلرائم ذات النتيجة، أو اجلرائم ذات السلوك ارد، هلا مسرح جرمية، غري أن 
 هذه النتيجة املنطقية ال يوافقها الواقع، إذ مثة نتيجة واقعية ختالف تلك النتيجة املنطقية، على أن
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مسرح اجلرمية غالبا ما يكون ظاهرا وحمددا يف اجلرائم ذات النتيجة، لذلك على خالف اجلرائم 
   .40الشكلية اليت تتمثل يف جرائم السلوك ارد حيث يتفق الفقه على أنه يسمي مكان وليس مسرح

ذي إذا كان مسرح اجلرمية  يتمتع بكل هذه األمهية، وأنه املكان ال :حدود مسرح اجلرمية - ب
خل، تدته ومتت محايته من العبث والأميكن أن تستخلص منه اآلثار املادية، كلما بقي على هي

 جيب اختاذ مجيع لذلكاملقصود وغري املقصود، بفعل اجلاين أو اين عليه، أو بفعل الطبيعة، 
اجلرمية يف  ، ويذهب الفقه يف بيانه حلدود مسرح41جراءات اليت تتم احملافظة ا على مسرح اجلرميةاإل

  :اجتاهني
 اإلجراميالسلوك  فيهيرى بأن مسرح اجلرمية ال ينحصر يف املكان الذي نفذ : االجتاه األول -1

فمثال مسرح جرمية القتل مثال قد ميتد إىل  أخرى، أماكن إىلميتد  أنميكن  وإمنااملكون للجرمية فقط، 
به مالبسه امللوثة بالدماء، كذلك األمر  أخفىكذلك إىل سكن القاتل إذا و مكان إخفاء جثة القتيل، 

من املمكن أن ميتد مسرح اجلرمية إىل مكان إخفاء املسروقات أو األدوات  بالنسبة جلرمية السرقة إذْ 
  .42اليت استعملت يف تنفيذ اجلرمية

يرى بأن مسرح اجلرمية حمدد بنوعية اجلرمية املرتكبة يف نطاقه وال ميتد إىل : االجتاه الثاين -2
، ففي جرمية القتل مثال إذا ما قام أنواعها باختالفان آخر، حيث أن كل جرمية هلا مسرحها، مك

يكون هذا املكان األخري مسرحا  ،خر غري الذي ارتكبت فيهآاجلاين بإخفاء جثة القتيل يف مكان 
نه إذا ما جديدا جلرمية إخفاء جثة وانتهاك حرمة امليت، واألمر كذلك بالنسبة جلرمية السرقة، حبيث أ

قام اجلاين بإخفاء املسروقات فهنا ينتقل مسرح اجلرمية إىل مسرح جرمية أخرى هي جرمية إخفاء 
  .يف حد ذاته ينقسم إىل عدة أقسام ، لذلك فإن الدليل املادي43املسروقات

                                                           
40

  .17.ص، قمحد طه متويل، املرجع السابأ، طه نظرأ - 

41
  .76.ص، املرجع السابق، نظر، حممد محاد مرهج اهلييتأ - 

42
  .76.ص ، املرجع السابق،...البوليس العلمي نظر، رمسيس نام،أ -  

43
  .18.، صمحد طه متويل، املرجع السابقأنظر، طه أ - 
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  المادي يلالدل امأقس :ثانيا
 إىلصنف ي أنه إال، طبيعته إىلاستنادا  قسام الدليل املاديأ ال ميكن حصرأنه الرغم من ب

   :44ليه من خاللهإتصنيفات عدة حبسب املعيار الذي يتم النظر 
 وأثارنسان ثار مصدرها جسم اإلأ إىل األدلة املادية تقسم :الدليل املادي حبسب مصدر -أ

 ، ومهاقسمني رئيسني ىلإنسان ثار اليت  مصدرها جسم اإلكما تقسم اآل  ،اجلرمية أدواتمصدرها 
تتخلف عن  يتثار الفرازات حيوية هي اآلإ إىلبدورها  اإلفرازاتالنطباعات، كما تقسم وا اإلفرازات

 ،مصدرها على سبيل الدقة إىلوالتوصل  ،وحتتوي على مكونات حية ميكن حتليلها خمربيا ،نساناإل
يت فرازات اجلسمية الا تلك اإل يقصد 45غري حيويةأخرى  وإفرازات ،مثل الدم والشعر والبقع املنوية

وكذلك اليت ترتتب عن األجهزة العلمية  ،يةحيو مكونات  ىنسان ولكنها ال حتتوي علتتخلف عن اإل
  . خلإ...  أجهزة تسجيل الصوت وجهاز الرادار مثل

 تقسيم كما يوجد ،صلبة وسائلة وغازية إىلثار تقسم اآل: ة الدليل املاديحبسب  طبيع - ب
مادية  وأثار ؛مادية ظاهرة آثار :ومها نوعني رئيسني إىلتقسم  واليتاملادية يف حمل احلادث  لآلثار آخر
ن املقصود ا تلك إدراكها بالعني اردة، لذلك فإاملادية الظاهرة تكون مرئية وميكن  فاآلثار ،46خفية

نتجها التطور أظهار اليت وسيلة من وسائل اإل بأين تراها بدون االستعانة أثار اليت ميكن للعني اآل
و أمثل طلق ناري ، 47الكيمائيةو املواد أشعة املختلفة و األأ امليكروسكوباتو أكالعدسات  ،العلمي

ثبات حاهلا إنه البد من تصويرها و إف ،ثارن هذه اآلأقراره من الناحية العلمية بشإوما مت ، البقع املنوية
حالة تعذر ذلك  مث يتلو ذلك رفعها ويف ،من حيث مكان وجودها وعالقتها مبا هو حميط ا من مواد

  .يعمل هلا قالب يصب من مادة مناسبة تعكس تفاصيل االثر الدقيقة
لذلك كانت  ،دراكها بالعني اردةإنه ال ميكن إف ،املادية غري الظاهرة واخلفية اآلثارن أيف حني 

 ،48اهرةثار املادية الظن ترافق عناية البحث عن اآلأضرورة البحث عنها بعناية تفوق العناية اليت جيب 
أو البصمة  األصابعبصمات  مثل إلظهارهامر الذي يقتضي الكشف عنها االستعانة بوسائل فنية األ

                                                           
44

  .95.ص، محد طه متويل، املرجع السابقأنظر، طه أ -

45
  .15.، صع السابقنظر، معجب معدي احلويقل، املرجأ -

46
  .96.، صنظر، محاد مرهج اهلييت، املرجع السابقأ -

47
 اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ،2.ط بو الروس، الطب الشرعي ومسرح اجلرمية والبحث اجلنائي،أمحد بسيوين أنظر، مدحية فؤاد اخلضري و أ -

  .66.ص، 2008
48

  .97.، صنظر، محاد مرهج اهلييت، املرجع السابقأ -
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و استخدام أ ،السينية أو األشعةو حتت احلمراء أ ،شعة فوق البنفسجيةاستخدام األ يتم أين الوراثية،
ية باختالف أنواعها وتصنيفاا ، واألدلة املاداملعمل اجلنائي ملضاهاا إىلتصويرها مث رفعها لالعدسات 

هلا دور يف إثبات الوقائع اإلجرامية يف حق املتهم أو نفيها عنه، والقضاء اجلزائي يف تقديره لألدلة 
املادية املختلفة يقوم على أساس مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي، واليت تتم دراسته من خالل 

  .ديد نطاق تطبيقه وتبيان نتائجهوحت املبدأ املطلب املوايل أين يتم تعريف

  المطلب الثاني
  االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ

مبدأ االقتناع الشخصي  وإن من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام اإلثبات اجلزائي ه
ظر ، نظرا للخصوصية اليت يتميز ا القانون اجلزائي بالن49والذي استقر يف أغلب التشريعات اجلزائية

إىل القانون املدين، ذلك أن األعمال املدنية تنصب على أعمال قانونية معينة يسهل على املشرع 
، أما فيما خيص اإلثبات اجلزائي فإنه يتعلق 50حصرها، وبالتايل وضع طرق إثباا وقواعد قبوهلا وقوا

إثبات حمددة األمر  بوقائع مادية ونفسية من غري املتصور للمشرع أن حيصرها مسبقا ويضع هلا طرق
، لذلك البد من تعريف مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي، 51الذي جيعل اإلثبات مسألة صعبة

  . وذلك من خالل الفرع املوايل

                                                           
49

 وقد أوصى ؛1808من قانون التحقيق اجلنائي الفرنسي الصادر سنة  342دة ، يف املاالفرنسيالتشريع  إىل لإلثباتقانوين  كنظام  أويرجع ظهور املبد - 
ما  نص هذه املادة علىللمحلفني، وت ان تتخذ شعار أويف مكان بارز و  ،بارزة بأحرفة اليت يتداول فيها احمللفون كتب نص املادة املذكورة يف القاعن يأب

 أوكفاية الدليل   إلزاميةو القواعد اليت حتدد بصورة مسبقة هو ال يفرض عليهم و  ،قناعتهم إىل أفضتل احمللفني عن الوسائل اليت أالقانون ال يس إن" :يلي
و أثر ن يبحثوا يف قرارة  ضمائرهم عن األأو  ،إخالصو لوها يف صمت أفيس أنفسهم إىلن خيلوا أمرهم به القانون أوكل ما ي ،و اكتمال عناصرهأمته ءمال

  .سباب دفاعهأو  ،الواردة ضد املتهم دلةحدثته يف عقوهلم األأالنطباع الذي ا
50

 - Cf. Jean PATARIN, Le particularisme de la théorie des preuves en droit pénal, Paris, Dalloz, 1955, p.47-76. 
51

جملة الدراسات القانونية،  ثبات يف املسائل اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري،ألساسية اليت حتكم نظام اإلاملبادئ ا ،حممد مروان ،أنظر - 
  .45.ص ،2003 احلقوقية، بريوت العربية، يبمنشورات احلل كلية احلقوق،،  1.ط، 1.ع
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  األولالفرع 
  ع الشخصي للقاضي الجزائياالقتنا  مبدأتعريف 

عامة يف جمال وضعي بصفة على القانون ال للقاضي اجلزائي الشخصي االقتناع أيهيمن مبد
 ،يت يرى ضرورا لتكوين اقتناعهدلة الالقاضي اجلزائي يف قبول مجيع األ هو يعين سلطةثبات، و اإل
دلة بالتنسيق فيما بني هذه األ دومنا حتديد، كما يقوم إليهي دليل ال يطمئن أسلطته يف استبعاد و 
واستخالص نتيجة من  ،52قضيةالبسات كل ومالقيمة الفعلية لكل دليل على ضوء ظروف  عطييو 

 ،جدانهاملستمدة من كل عنصر مبحض و  ثباتاإليزن قوة و  ،اإلدانة وألدا ويقرر مبوجبها الرباءة 
ال ىن وجدها، و أيبغي احلقيقة وينشدها  هوليه، و إته ويطرح ما ال ترتاح عقيد إليهمبا تطمئن  فيأخذ

  .53رقيب عليه يف ذلك غري ضمريه وحده
وعملية  ،من تكوين قناعته اجلزائي ىل احلد الذي يتمكن معه القاضيإثبات اإليتسع نطاق و  
فهي تتناول  ،تهمامل إىلاجلرمية ونسبتها  رتكابا كافة الوقائع اليت تدل على  ستظهاراتتطلب  اإلثبات

زيادة على و متنع العقاب، و أبعد صفة اجلرمية تست اليت واألسباب ،ركان اجلرمية وشروطها وظروفهاأ
التثبت من وقائع ال تدخل يف عناصر  إىلقد حيتاج  لقاضي وهو يف سبيل تكوين عقيدتهان إذلك ف

يهما يف أال يدخل عندما  رتكاااو الغرض من أاجلرمية،  رتكابا إىلكالبحث عن الدوافع   ،املسؤولية
 ، ولقد اجتهد الفقه والقضاء والتشريع يف إعطاء تعريف ملبدأ االقتناع الشخصي54تكوين اجلرمية

                             .للقاضي اجلزائي

  لمبدأ االقتناع الشخصي للقاضي الجزئي التعريف الفقهي :أوال
الوجداين االقتناع  بأنه ، فمنهم من عرفهاملبدأكثري من فقهاء القانون اجلزائي بتعريف قام  

 وضح وصول القاضيملظهر الذي يو ذلك اأ ،وهو تلك احلالة الذهنية والنفسية اجلزائي، للقاضي
 بأنهتعريف االقتناع  إىليذهب البعض و  ؛55عه لدرجة اليقني حبقيقة واقعة مل حتدث حتت بصرهباقتنا
  .56عماق النفسأاحلازم الذي يصل حىت الذي حيدثه يف الذهن الدليل القاطع واليقني  األثر

                                                           
52  -  Cf. Rachad ALY AHMED, op.cit, p.190. 

  .172و 171.، ص2005، منشورات زين احلقوقية، 1.، ط3.، جصول احملاكمات املدنية واجلزائيةأثبات يف رية اإلنظ ،بو عيدألياس أنظر، إ -53
54

  .9.ص، نظر، زبدة مسعود، املرجع السابقأ - 

55
  .12.، ص، املرجع السابق...ثبات نظر، حممود حممود مصطفى، اإلأ - 

56
  .627.ص ،املرجع السابق ،الغماز إبراهيمبراهيم إنظر، أ -  
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الوقائع  االقتناع الشخصي عبارة عن حالة ذهنية ذاتية تستنتج من نأ آخرون ىكما ير 
 إىل تصل يتال ديالتأكوهو عبارة عن احتماالت ذات درجة عالية من  ،املعروضة على بساط البحث

القاضي  أعماقنفسية تتولد يف عبارة عن حالة ذهنية و  من يعرفه بأنه ناكوه ؛نتيجة استبعاد الشك
 بأنهخر البعض اآلويعرفه  ؛57احلكم  عليهفيحدث اليقني الذي يبىن ،ظروفهادلة الدعوى و أمن خالل 

ن أليه دون إلة اليت تقدم دليه من األإدليل يطمئن  يأمن  قتناعهاتكوين  حرية القاضي اجلزائي يف هو
  .نص القانون على غري ذلك إذا إال ،اقتناعه بدليل معنييتقيد يف تكوين 

يستطيع  أبدووفقا هلذا امل ،ثبات اجلرائم بكافة الطرقإنه جيوز أثبات اجلزائي اإل فالقاعدة يف 
الريبة والشك خر داخلته آ ويطرح دليال ،وجدانه إليه اطمأنمن دليل  اقتناعهن يستمد أ القاضي

  .58فيه
واليت  ،الوقائع املعروضة على بساط البحثذاتية تستنتج من  حالة ذهنية بأنهكما يعرفه البعض 

ة جازمة الشك بطريقسباب أنتيجة استبعاد  التأكيداحتماالت ذات درجة عالية من  تقوم على
احلقيقة هلا  كون، ليف املفاهيم احلسابية إال يوجد منها ال التأكدو أن احلقيقة املطلقة أل ،59وقاطعة

  .ن احلكم القضائي يبىن على احتماالت ذات درجة عالية من الثقةإوهكذا ف ،درجات خمتلفة
ستمد املعقول امل يقنيال، و دليليتولد عن القتناع الشخصي يعين األثر الذي أن اال ويرى البعض 

، نتيجة لتفاعل ضمري هنية ميتاز بكونه ذو خاصية ذاتيةحالة ذ ويعرف أيضا أنه، 60من أغوار النفس
  .61القاضي عند تقدير األمور

  ي لمبدأ االقتناع الشخصي للقاضي الجزئي تعريف التشريعال :ثانيا
ج اليت .إ.من ق 212املادة  من خالل ،املبدأخذ ذا أملشرع اجلزائري فا: التشريع اجلزائري -أ

، واليت تنص وىلوذلك يف فقرا األ ،ثباتبكل وسائل اإل االستعانة حرية منحت للقاضي اجلزائي
فيها القانون على غري  نصي حوال اليتثبات، ما عدا األطريق من طرق اإل بأياجلرائم ثبات إجيوز "

  ".خلاصن يصدر حكمه تبعا القتناعه اأذلك، وللقاضي 
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  .511.ص، 1986 دار النهضة العربية، ،1.ط اجلنائية، اإلجراءاتر، شرح قانون نظر، فوزية عبد الستاأ -  
58

 .870.، صاملرجع السابقيب حسين، ، حممود جننظرأ -  
59

 - Cf. Rachad Aly, op.cit, p.135. 
60

  .625.ص ،، املرجع السابقزبراهيم الغماإبراهيم إ، مقتبس عن ،135.ص ،حكام القضائيةجورف، األ أنظر، - 
61

  .621.ص ،املرجع السابق، 1.، ج...حماضرات ،نصر الدين نظر، مروكأ - 
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ن القانون ال يطلب من القضاة إ" :نصواليت ت ج.إ.ق من 307يف املادة  املبدأكما ورد نفس 
يرسم هلم قواعد ا يتعني ال و  ،تكوين اقتناعهم إىلحسابا عن الوسائل اليت ا قد وصلوا يقدموا  أن

 أنفسهملوا أيسن أ يأمرهملكنه و  ،و كفاية دليل ماأخص تقدير متام على األ ،ن خيضعوا هلاأعليهم 
املسندة  األدلة إدراكهميف  أحدثتهقد  تأثريي أضمائرهم يف  بإخالص ن يبحثواأيف صمت وتدبر، و 

مل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق وجه الدفاع عنها، و أو  ،املتهم إىل
  ".                 هل لديكم اقتناع شخصي ؟"،واجبام 

املرافعات  وإدارةضبط اجللسة " نأ وىلتنص يف فقرا األ ج.إ.قمن  286ن املادة أكما 
 ،الكامل هليئة احملكمة، وفرض االحرتام طة كاملة يف ضبط حسن سري اجللسةله سل؛ منوطان بالرئيس

  ."احلقيقة إلظهاريراه مناسبا  جراءإي أواختاذ 
 ،احلقيقة إلظهار الالزمة املعاينات إلجراء، ىل عني املكانإن تنتقل أكما ميكن للمحكمة 
  , 62ج.إ.قمن  235حسبما هو وارد يف نص املادة 

  :التشريعات املقارنة - ب
قد و  ،االقتناع الشخصي مبدأاحلايل نص على  القانون الفرنسي إن: القانون الفرنسي - 1

 وهو ،واملتعلقة مبحكمة اجلنايات ،1958احلايل الصادر عام  ف.ج.إ.قمن  353جاءت املادة 
  .63ئريااجلزائية اجلز  ءاتااإلجر قانون  307ملا جاءت به أحكام املادة  قمطاب

 ألدلةن حيكموا تبعا أحيلف احمللفون ميينا ب" من ذات القانون 304ى ذلك املادة كما نصت عل  
  ".اقتناعهم الداخلي مع احلياد و النزاهةخربام و  ىبناء علاالام ووسائل الدفاع و 
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 بإجراء تأمرن أو املتهم أو املدعي املدين أو بناء على طلب النيابة العامة أما من تلقاء نفسها إجيوز للجهة القضائية "ج .إ.من ق 235املادة  -  
  . قيقةاحل إلظهاراالنتقاالت الالزمة 

ن أ ج.إ.قمن  356املادة  أحكامكما ميكن للمحكمة بناء على ،  "طراف الدعوى وحماموهم حلضور هذه االنتقاالت وحيرر حمضر ذا أويستدعى "
كلف بالتحقيق امل يوالقاض ؛جراء القاضي بنفسهويقوم ذا اإل ،ن يكون ذلك حبكمأجيب و  ،هجراءإنه من الالزم أذا تبني إحتقيق تكميلي  بإجراء تأمر

 ."ج .إ.من ق 142 ىلإ 138املنصوص عليه يف املواد من  التكميلي يتمتع هلذا الغرض بالسلطات
63

 - L'article 353 du code de procédure pénale français dispose  : "  " Avant que la cour d'assises 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: La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont 
convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la 
suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de 
chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées 
contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la 
mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ." ?  
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جيوز اثبات اجلرائم  بكل "نه أعلى األوىل ذات القانون يف فقرا  نم 427كذلك نصت املادة و 
  .64"القتناعه الشخصي كم القاضي وفقاحيو  ،خالف ذلك ىمل ينص القانون عل ما اإلثبات طرق

و أعنوية امل دلةعليه نظام األ وأطلقاحلر ائيا يف القانون الفرنسي،  ثباتوقد استقر نظام اإل
ثر القانون الفرنسي فيما أوقد  ؛65دلةللقاضي حرية يف تقدير األ بحتأصو  ،نظام االقتناع الشخصي

غلب أسائدا يف  وأصبح، باملبدأ اليت أخذتوربية لتشريعات األيف كافة ا اإلثبات مبدأخيص 
 انيأخذسباين يطايل واإلفقد ظل كل من التشريع اإل ،قل بطئأولكن بدرجة  ،التشريعات الالتينية

جتدر و  ،66القرن التاسع عشر أواخريف  إال االقتناع الشخصي بنظام اأخذمل يو  ،نيةدلة القانو بنظام األ
لقاضي مبحض اقتناعه بني القضاة قضاء ا مبدأن املشرع الفرنسي مل يفرق يف تطبيق أىل إ اإلشارة
ن أعلى "جراءات اجلزائية الفرنسي من قانون اإل 304ذلك حسب ما نصت عليه املادة و  ،واحمللفني
  ."طبقا لضمائرهم واقتناعهم  الشخصي قراراميصدروا  نأحمللفون على يقسم ا

املادة  فنصت ،أخذ مببدأ االقتناع الشخصي التشريع السويسري إن:سري يالقانون السو  - 2
تقدر السلطة املنوط ا " :نهأ لىع 1934الصادر يف عام  اجلزائية االحتادي اإلجراءات من قانون 249

املادة تطبق على قضاء  هذهو  ؛دلة القانونيةال تتقيد بالقواعد املتعلقة بنظام األو  ،ةيدلة حبرّ احلكم األ
  .السويسرية املقاطعات

 تكوين عقيدته،يف  اجلزائي حرية القاضي مببدأ أخذ األملاين التشريعإن : ملاينالقانون األ - 3
جراءات اجلزائية قانون اإل من 261هذا ما نصت عليه املادة و  ،و عند قبولهأعند تقدير الدليل سواء 

  .67"املقدمة وفقا القتناعها احلر وتبعا للمناقشات باألدلةتفصل احملكمة فيما يتعلق " ،اينملاأل
فقد  ي،رجواألا واألرجنتني استثناء كولومبياب مريكا الالتينيةأتشريعات دول  باملبدأ خذتأكما   
  .68القانونية األدلةبنظام  ذتأخ بقيت

، كل من التشريعني الياباين والصيين بالقانون الفرنسي  تأثرسيا آيف و : سيويةاألالتشريعات  - 4
ن القانون ال يقيد أ على الياباين اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  146 املادة فقد نص املشرع الياباين يف

ر اخلرباء ، فاعرتاف املتهم واملعاينات واملستندات وشهادة الشهود وتقاريدانةدليل على اإل بأي القاضي
                                                           

64
 - L'article 427 du code de procédure pénale français dispose: «  Hors les cas où la loi en dispose autrement, les 

infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction  
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 

contradictoirement discutées devant lui ». 
65

  .95.ص، 2002القاهرة،  ،رسالة دكتوراه حقوق، 1.ط، اجلنائي لإلثباتالنظرية العامة  ،ظر، حممد حسين الشريفأن - 
66

   .110.ص املرجع السابق، ،حممد سيد حسن حممد أنظر، - 

67
  .112.ص، نفس املرجعظر، أن - 

68
  .264.، ص1969، املتهم، رسالة دكتوراه، القاهرة ، اعرتافاملالصادق  أنظر، سامي - 
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جراءات اجلزائية للصني من قانون اإل 296كما تنص املادة ،  دلة يرتك تقديرها للقاضيوغريها من األ
  .69األدلةن للمحكمة حرية تقدير أى الوطنية عل

االقتناع الشخصي للقاضي  مببدأكذلك   تأخذهذه التشريعات  :مريكيةأجنلو األ التشريعات -5 
نه ميكن أ إال ،جنليزي هو قانون غري مكتوبية اإلاجلنائ ءاتاإلجراقانون  أنفنجد  اجلزائي،

جماال  للمبدأ جنليزي الذي يقرالقضاء اإل حكامأ، ومن خالل من القواعد العامة املبدأاستخالص هذا 
   .70و بتقديرهأ بقبول الدليل فيما يتعلقواسعا 

املواد اجلنائية يصدرون ضوع يف بنظام احمللفني الذين هم قضاة املو  يأخذجنليزي انون اإلقفال
 جنليزي تتفق معات يف القانون اإلثبوالسمة الرئيسة لنظام اإل ،حكامهم بناء على اقتناعهم الشخصيأ

  .االقتناع الشخصي مبدأ
 302 وذلك يف مصر يف املادة ،ت العربيةالتشريعا باملبدأخذت أكما : التشريعات العربية - 6

  .جراءات اجلزائيةمن قانون اإل 367املادة  ويف التشريع اليمين يف ،ءات اجلنائية املصرياجر نون اإلامن ق
تقام البينة يف اجلنح " نهأل احملاكمات اجلزائية السوري صو أمن  175كما نصت عليه املادة   

  .71وحيكم القاضي حبسب قناعته الشخصية ،ثباتواجلنايات واملخالفات جبميع طرق اإل

  تناع الشخصي للقاضي الجزئيالقضائي لمبدأ االق تعريفال :ثالثا
 وذلك يف أخذ ذا املبدأ االجتهاد القضائي اجلزائري إن: اإلجتهاد القضائي اجلزائري -أ

ملطلقة يف تقدير أدلة القضاة املوضوع السلطة " أين جاء يف قرارها  رات احملكمة العليااالعديد من قر 
 واعتربت القاضي" 72ت يف أوراق الدعوىإليه له أصل ثاب استندوااإلثبات بدون معقب ما دام ما  

حيث جاء يف  ،كما أكدت مبدأ حرية القاضي يف تقدير اخلربة،  لى أو خبري اخلرباءهو اخلبري األع
  .73"ا قوة طرق اإلثبات، ال تتمتع بأي امتيازاخلربة هي طريقة اختيارية، هل"أحد قراراا 
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  .264.ص السابق، املرجع ،املالصادق  ساميأنظر،  - 
70

  .112.ص، نظر، حممد سيد حسن حممد، املرجع السابقأ -  
71

  .173.ص، املرجع السابق ،بو عيدألياس أنظر، إ -  
72

، 1.القضائي يف املواد اجلزائية، ج ، اإلجتهادجياليل بغدادي ،مقتبس عن، 25814:،ملف رقم05/01/1982يف  ،1.ج.غالس األعلى،  ،أنظر - 
  .16.ص ،2002، ت.أ.و.، د1.ط

73
  .66.ص ،مسعود، املرجع السابق مقتبس عن، زبدة ،22/01/1981 ،2.ج،ق.غالس األعلى،  ،أنظر -  
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يعرض على األطراف  هو إال عنصر إثباتإن تقرير اخلربة ما "س نفس املبدأ كرّ  ويف قرار آخر
  .74"تقديرهلقضاة الفاصلني يف املوضوع ال وعلى ،املناقشة

 يعرف حرية القاضي الذي الجتهاد القضائي املصرياهناك و  :االجتهاد القضائي املقارن - ب
ل كام  من خالل قرار حمكمة النقض، والذي جاء فيه، بأن للقاضي اجلزائي يف تكوين عقيدته اجلزائي

  .75دلة اليت تقدم يف الدعوىمن األ ،ليهإي دليل يطمئن أن يستمد اقتناعه من أاحلرية يف 
طرح  يليه وجدانه و إ اطمأني دليل أن يستمد اقتناعه من أيستطيع القاضي  أووفقا هلذا املبد 
  .حوله الريبة خر داخلتهآدليال  

  ،اقتناعهقا ملا ميليه عليه ضمريه و مث يقرر وف ،ليه بكل حريةإدلة اليت تقدم ويقدر القاضي األ
  .76ن يلتزم بتربير هذا االقتناعأدون  ،و الرباءةأدانة اإل

وذلك يستشف  من  الشخصي للقاضي اجلزائي االقتناعالقضاء الفرنسي أخد مببدأ  أنكما 
بأن قاضي املوضوع له احلرية يف تقدير أدلة اإلثبات، اليت مت  حمكمة النقض الفرنسية، قرارات

األخرى خيضع  اإلثباتأن تقرير اخلربة كباقي أدلة  اعتربت، كما 77ناقشتها، وحتديد قيمة كل دليلم
  .78ة لقاضي املوضوعيللسلطة التقدير 

فإذا أقرت التشريعات اجلزائية والقضاء والفقه مببدأ االقتناع الشخصي، فما هو نطاق تطبيق 
  .يلتم تبيانه من خالل الفرع املوا؟ والذي ي هذا املبدأ
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  .19.رجع السابق، ص، مقتبس عن، جياليل بغدادي ، امل390.رقمملف  ،24/01/1981، 2.، ق2.ج.،غ)الس األعلى(احملكمة العليا أنظر،  - 
75

  .37.، حممد سيد حسن حممد، املرجع السابق، صض؛ مقتبس عنحمكمة النق أحكامجمموعة  ،8/05/1980 املصرية، نقضأنظر، حمكمة ال - 
76

  .22.ص، نظر، حممد سيد حسن حممد، املرجع السابقأ -  
77

 - "Appréciation souveraine des juges du fond, Ne  sauraient être accueillis les moyens qui reviennent à remettre 

en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la 

valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus"; crim, 28 juin 1995 bull; crim, N° 242 , 

N° 480 . 

"de même les juges  peuvent se fonder sur des pièces obtenues après clôture de l’information par un juge 

incompétent ayant agi de sa propre initiative dès lors que le procureur les à communiquées a toutes les parties et 

qu’elles ont été soumises a débat  contradictoire " ; crim, 11 juill, 2001, bull; crim, n°167, D.2002, somm, 1458, 

obs. Pradel, 2001, n° 184, p.16, note DUCOULOUX – FAVARD, Dr, pénal 2001. chron, 42 à 44, obs, 

MARSAT ; CF, CODE  DE  PROCEDURE  PENALE, 50 Edit, D, 2009, p.793. 
78

 - IL appartient aux juges de fond d’apprécier souverainement l’opportunité d’ordonner une expertise, de même 

que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats, et sur lesquels  s’est fondée leur conviction, 

crim, 23 janv, 1964, bull, crim, n° 27 - 28 oct, 1975 bull, crim, n°228; Cf, CODE  DE  PROCEDURE  

PENALE, 50 Edit, D, 2009, p. 793. 
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  الفرع الثاني
  الشخصي االقتناع مبدأنطاق تطبيق 

نواع احملاكم اجلزائية، هذا من أشمل كافة ي االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي مبدأإن تطبيق 
  .خرىأاحل الدعوى اجلزائية من جهة عرب كافة مر  املبدأمشولية تطبيق ، باإلضافة إىل جهة

  نواع المحاكم الجزائيةأافة مام كأ أ االقتناع الشخصيبدمتطبيق  :والأ
من  ،الشخصي االقتناع مبدأنص على كما سبق ذكره   املشرع اجلزائريإن : التشريع اجلزائري -أ

نص  مني يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص، وظاهرا ن القاضأ، على ج.إ.قمن  212 خالل املادة
على جهة قضائية  أبيق املبد يقصر تطنه ملأنواع احملاكم اجلزائية، حيث ألكافة  ية املبدألمشو  املادة

احملاكم  وأ ،حداثحماكم األ سواء كانت زائية،نواع احملاكم اجلأمل كافة هو بذلك يشمعينة، و 
  .79 خالفاتاملو أنح اجلو أنايات حماكم اجل أو العسكرية

 ،خريةيف فقرا األ ج.إ.قمن  284بالنسبة للمحلفني من خالل نص املادة  كيدأوجند نفس الت
والذي يقسم مبوجبه  ،ذلك بنصها على اليمني الذي يوجهه رئيس حمكمة اجلنايات للمحلفنيو 

  .قرارام حسبما يرتضيه ضمريهم ويقتضيه اقتناعهم الشخصي ن يصدرواأاحمللفني ب
اليت تتضمن التعليمات اليت يتلوها رئيس حمكمة اجلنايات و  ج،.إ.قمن  307ضحه املادة تو و 

القناعة الشخصية،  أوهي التعليمات اليت تؤكد وتفسر مبد ،وهلا غرفة املداوالتعلى احملكمة قبل دخ
  .مبا ميليه عليه ضمريه ،احلقيقة إىل الوصول حرية القاضي يفو 

لزمني بذكر عضاء حمكمة اجلنايات غري مأن إ" وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها  
ذا كان لديهم إلبحث عما منا هم مطالبون باإو  ،املتهم ةدانإاقتناعهم ب ىلإالوسائل اليت توصلوا ا 

  .80ج.إ.قمن  307حكام املادة اقتناع شخصي طبقا أل
رية املطلقة يف ن العربة يف مواد اجلنايات هي باقتناع احملكمة اليت هلا احلإ" ويف قرار آخر هلا 

   .81"ىعلمعقب عليها من طرف الس األثبات بدون دلة اإلأتقدير الوقائع و 
  : التشريعات املقارنة - ب
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  .48.، صاملرجع السابق ،، زبدة مسعودنظرأ - 
80

  .15.صسابق، املرجع ال ،مقتبس عن جياليل بغدادي، 26.575.، ملف رقم13/11/1982، 1.ج.احملكمة العليا، غ أنظر، -  
81

  .15.ص ،، املرجع السابقمقتبس عن جياليل بغدادي ،34.471.رقم ملف ،1983 /12/ 13، 1ج.احملكمة العليا، غ أنظر، -  
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القناعة الشخصية  أن مبدأن الفقه والقضاء يف فرنسا استقر على إ: التشريع الفرنسي -1

ق بالنسبة جلميع اعضاء احملكمة فاالقتناع الشخصي يطب ،نواع احملاكم اجلزائيةأمل مجيع للقاضي يش

  .82نواع احملاكمأيف مجيع و 

حرية االقتناع  أوىل لتطبيق مبديف فقرا األ 353ة قد خصص املاد ف.ج.إ.قن املشرع يف إف

 أتطبيق هذا املبد ىعل من ذات القانون 327كما نصت املادة   ،مام حمكمة اجلناياتأالشخصي 

حرية االقتناع بالنسبة  أفقد قررت مبد، 83من ذات القانون 536املادة  وأيضا ،بالنسبة حملاكم اجلنح

  .حملاكم املخالفات

ناعه بني قضاء القاضي مبحض اقت أرع الفرنسي مل يفرق يف تطبيق مبدن املشأ ىلإشارة وجتدر اإل

ن يقسم أعلى "جراءات اجلزائية الفرنسي ون اإلمن قان 303نصت املادة  أين ،القضاة واحمللفني

  ". الشخصي طبقا لضمائرهم واقتناعهم قراراميصدروا  نأاحمللفون على 

على مبدأ االقتناع الشخصي  املصري جراءات اجلنائيةنص قانون اإل: التشريع املصري -2

حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت "  األوىلمنه يف فقرا  302للقاضي اجلزائي يف املادة 

  ."تكونت لديه بكامل حريته

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء " من نفس القانون يف فقرا األوىل 291وكذلك نصت املادة 

  ."ناء نظر الدعوى بتقدمي أي دليل تراه الزما لظهور احلقيقةنفسها، أث

ال تتقيد احملكمة مبا هو مدون يف التحقيق  "من ذات القانون 300وكذلك نصت املادة 

  .84"االبتدائي أو يف حماضر مجع االستدالالت، إال إذا وجد يف القانون نص على خالف ذلك

                                                           
82

  .48.ص، زبدة مسعود، املرجع السابق أنظر، - 
83- Article 327 " du Code de procédure pénale français "Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec 

attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées 

à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la 

condamnation prononcée.  

Il invite le greffier à procéder à cette lecture". 

-Article 353 du Code de procédure pénale français  
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  .108.ص، نظر، حممد سيد حسن حممد، املرجع السابقأ -  



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي حرية                            ولاأل الفصل

 

 

37 
 

   مراحل الدعوى الجزائية في جميع أ االقتناع الشخصيبدمتطبيق  :ثانيا
، مث املرحلتني الرئيسيتني ع االستدالالتبثالث مراحل وهي مرحلة مج متر الدعوى اجلزائية إن

  .وهي مرحلة احملاكمة خريةمث املرحلة األ ،ومها مرحلة التحقيق االبتدائي
ابة توجيه من النيبت تكون عن طريق الضبطية القضائية ذا كانت مرحلة مجع االستدالالإف 
 ؛ظهار احلقيقةإدلة املفيدة يف األمجع و  ،االامن مرحلة التحقيق االبتدائي تتم بتوجيه إف، العامة

ن ال وجه  أبقرار ب وأ ،مام احملكمة املختصةأحالة الدعوى إما بإصدار قرار إوتنتهي هذه املرحلة ب
  .للمتابعة
رحلة احملاكمة على قضاة مصل ليطبق يف وجد يف األ االقتناع الشخصي قد أذا كان مبدإو 

الذي يصدره قاضي التحقيق  ن القرارإحيث ، يضا يف مرحلة التحقيقأري تطبيقه لكنه جياحلكم و 
 قتناعهايصدر بناء على  ،وجه الدعوى اءفنتاب و، أمام احملكمة املختصةأحالة القضية إسواء ب

من  166و 164و 163 وادوتؤكد ذلك نصوص امل ،الشخصي مما يستخلصه من الوقائع املعروضة عليه
ن املشرع أمما يؤكد بصفة جلية  ،..."لتحقيق ا يى قاضأذ ر إ"وذلك من خالل العبارة  ج،.إ.ق
بة كذلك احلال بالنسو  ؛وامره مبا ميليه عليه ضمريهأصدار إة لقاضي التحقيق يف عطى احلرية الكاملأ

ت أذا ر إ" ج.إ.قمن  197و 196و 195س العبارة يف بداية املواد ، حيث وردت نفلقضاة غرفة االام
اجلهة القضائية حالة على ما باإلإتصدر قرارها  االامن غرفة أيضا أوذلك ما يؤكد  ،"...غرفة االام 

حوال على االقتناع الشخصي ع األيف مجي قرار الذي يبىنهذا ال ،وجه الدعوى نتفاءاب أو، املختصة
  .85ة الذين تتشكل منهم غرفة االامللقضا

عي ما اقتناع قضاة احلكم فهو يسأترجيح الظن،  ىلإ ىالتحقيق يسعالنيابة و  فاقتناع قضاة
يف ارتكاب ن تتوافر دالئل تفيد جدية الشك أذ يكفي لتربير االام ، إكيد احلقيقة وترجيح اليقنيألت

  .ال على اجلزم واليقنيإال يبىن ف دانةما احلكم باإلأاجلرمية من طرف املتهم، 
تحقيق ال يعفي املتهم نه يف مرحلة الإلصاحل املتهم يف مرحلة احملاكمة، ف ن كان يفسرإو والشك 

  .86خرية بالرباءةليت تصدرها هذه األال تناقض بني القرارات او  ،مام احملكمة حملاكمتهأمن املثول 

  الشخصي قتناعاالتكوين  :ثالثا
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  .48.، صدة مسعود، املرجع السابقزب أنظر، - 
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  .157.، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1.، فاضل زيدان حممد، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، طنظرأ - 
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 كما يعرفه رجال الفقه الضمريو  ؛اضيهو يتعلق بالتايل بضمري الق، فن االقتناع هو حالة ذهنيةإ
ى اليت عل، و واألخالقيةوهو مستودع للقواعد القانونية  ،ضوء داخلي ينعكس على واقع احلياة" :نهإف

د القاضي عنو  ،87"الكذبوبني الصدق و  ،الزيفبني احلق و  ،الظلمضوئها تتم التفرقة بني العدل و 
خالقية قتناع يتكون من خالل القواعد األاال ن هذاإرجوعه لضمريه ملعرفة احلقيقة وتكوين اقتناعه، ف

ثري من خالل أثر بقيم اتمع وتقاليده، ويتشكل هذا التأالذي يت الفطرية اليت حيتوي عليها الضمري
سري واالجتماعي يط األمن خالل احمل ،القاضي منذ نشأته النواهي اليت يتلقاها ضمريو  األوامر

املنزهة  مهبط وحي العدالةالضمري هو املظهر السامي للطبيعة البشرية و ف واألخالقية؛والتعاليم الدينية 
  . 88و جماملةأعن كل حماباة 

قد  عن طريقه إليهاالتوصل  ن االقتناع ميتاز بكونه ذاتيا ونسبيا، والنتائج اليت ميكنإوبالتايل ف 
ع على ضمري الوقائ ثري هذهأن تأل ،رغم وحدة الوقائع املطروحة عليهم ،خرآ إىل ختتلف من قاضٍ 

  .خرآ ىلإ القضاة خيتلف من قاضٍ 
الذي  والذكاء ،ملكونة لشخصية القاضي من ثقافة وجتارب يف احلياةالعوامل املختلفة ا نإ 

املشاكل اليت مر ا يف و  ،احمليط الذي يعيش فيهو  ،القضائي وخربته يف امليدان ،يتمتع به القاضي
 يمهيضمري القاضي يف تقى كل هذه العوامل تؤثر عل  ،العلميةو  فكار الدينيةثره باألأومدى ت ،حياته

  .89وتفسريه للمعاين املختلفة
 هو مطلوب من مثل، وكل ماسلوب األتناع الشخصي يبقي األاالقن طريق إورغم ذلك ف

شك يف مدى صحة االقتناع نتيجة هلذا الو  ،90اليقني الذي يقبله العقلكيد و أنسانية هو التالعدالة اإل
رقابة عملية تكوين جياد معايري لضبط و إي ومطابقته للحقيقة يرى بعض الفقهاء ضرورة الشخص

ن أن يكون االقتناع مسببا، لضمان أنفس، و ال الشخصي عن طريق املنطق واستخدام علم القتناعا
  .91جيابيا وموضوعياإساسا أيكون له 
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  .628.ص، الغماز، املرجع السابق إبراهيم إبراهيمنظر، أ - 
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  .628.ص، رجع السابقاملبراهيم الغماز، إ إبراهيم، مقتبس عن ،225.، ص2ج  ،عمالعلما و  حممد فتحي، علم النفس اجلنائينظر، أ - 
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  .629.، صالغماز، املرجع السابق إبراهيم إبراهيمنظر، أ -
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  .630.ص، براهيم الغماز، املرجع السابقإبراهيم إ، ؛ مقتبس منئي، االختبار القضانظر، فتحي سرورأ - 
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القضائية اجلزائية وكافة  ومبا أن مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي يشمل مجيع اجلهات
مراحل الدعوى العمومية، وقد أخذت به أغلب التشريعات احلديثة استنادا إىل مربرات حمددة،  واليت 

  .يتم التعرض هلا من خالل الفرع املوايل

  الفرع الثالث
  مبدأ االقتناع الشخصيتقدير 

ت تظهر أمهيته العملية كبقائي املبادئ تؤيده مربرامبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي  
  :والنظرية، ويف املقابل قد تشوبه بعض العيوب، ويأيت تفصيل ذلك فيما يلي

  أ االقتناع الشخصي للقاضي الجزائيبدممبررات  :والأ
قضاء القاضي مبحض  مبدأ ومن خالل يف املواد اجلزائية، ثباتحرية اإل مبدأ أنمما الشك فيه  

دأ عطاه هذا املبأذلك نظرا ملا و العدالة اجلزائية واحلقيقة املرجوة،  ىلإ بفاعلية يف الوصول يساهم رادتهإ
 ،بالكيفية اليت حتقق العدالةن يفصل يف الدعوى أيستطيع مبوجبها  ، واليتمن حرية للقاضي اجلزائي

مثل تلك املستمدة من الطب الشرعي  ،تقدمهاالعلمية و  املادية دلةظهور الكثري من األخاصة بعد 
حرية االقتناع حملاربة  أخذ مببدمهية األأدلة تزيد من ن مثل هذه األأذ إليل واملضاهاة وغريها، والتحا
  .92وكشف غموضها اجلرمية

يف املواد اجلزائية يف  اإلثباتمبذهب حرية  خذاألنتيجة مرتتبة عن  وبالتايل فإن هذا املبدأ يعد 
ىل احلقيقة إن ينفذ أقاضي اجلزائي يستطيع بواسطتها الهو الوسيلة اليت  كما أنه ،93مضمونه

  :تتمثل فيما يليهم مربراته أذلك فمن ل  ،94لوسائل اليت تكفل له قيام قناعتهباستعماله لكافة ا
س للدور الذي يقوم به ارمون يف طمذلك  يرجعو  :ثبات يف املواد اجلزائيةعوبة اإلص  -  أ

  .ىخر أجرامية من جهة اإل فعالباأل للطبيعة اخلاصةثارها من جهة، و آمعامل اجلرمية و 
 غلبية ارمني خيططون جلرائمهم مسبقا ويقومون بتنفيذهاأن إ: يقوم به اجلناة الذي الدور - 1

حياولون جبهد   م يف نفس الوقتأ كما  ؛كرب قدر من االحتياط لعدم اكتشافهمأمع اختاذ  ،يف اخلفاء
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   .619.ص ، املرجع السابق،...مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،نظر، رؤوف عبيدأ -  
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   .31.ص، املرجع السابق، هبراهيم عبدإنظر، فرج أ - 
94

  .282.ص، 1966، صول احملاكمات اجلزائية، جامعة حلب سورياأوجزة يف ، نبذة ماألسودمحد أنظر، توفيق أ - 
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 إم، بل اكتشافهممن جهزة األأال تستطيع  كيل ،الدالئل املرتتبة على اجلرميةثار و كبري طمس اآل
   .95احلقيقة ىلإمن لكي ال يصلوا حيان بتظليل رجال األمن األ يقومون يف كثري

ن طريق إوبالتايل ف ،ةقانوني عمالأينصب على  اإلثباتيف املواد املدنية جند  :طبيعة اجلرائم - 2
ن طبيعتها فإما يف املواد اجلزائية أدة مسبقا، ة القانونية املعدليتم يف الغالب عن طريق األ اإلثبات

ن طبيعتها تقتضي إا تتكون غالبا من وقائع مادية ونفسية، ولذلك فيف كو ،ختتلف عن املواد املدنية
  .96املشروعة اإلثباتاا بكافة طرق ثبإ

دين هي  اليت حيميها القانون املن املصاحلإ :احل اليت حيميها القانون اجلزائيطبيعة املص  - ب
ن أيف حني  ،ا محاية كيان اتمع ونظامهأثار بشال تمصاحل خاصة يف الغالب وذات طابع مايل و 

 اعتداءي أفراده من سية ألساتمثل يف محاية كيان اتمع واملصاحل األيالقانون اجلزائي اهلدف من 
لتحقيق و  ؛م املضرة باتمعفعاهلأعن طريق فراد الذين ينتهكون القواعد القانونية عليها، ويعاقب األ

ن احلقيقة والتعرف ىل الكشف عإبصفة فعالة يرتك املشرع للقاضي حرية واسعة للوصول  هذه احلماية
  .97على اجلناة ومعاقبتهم

  ن الدفاع أيعود بالفائدة على سلطة االام، كما ثبات احلر اإل االقتناع الشخصي يف أفمبد
سائل املتاحة ن الو أام، رغم ثبات لدفع االكافة طرق اإلمنه عن طريق استعمال  يستفيد كذلك 

ور املنوط الد ىلإويرجع ذلك  ،من الوسائل اليت ميلكها الدفاعقوى بكثري أللنيابة يف البحث والتحري 
  . 98جراميةعمال اإلبالنيابة يف احلماية والدفاع عن احلق العام ومكافحة األ
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  .42.ص، نظر، زبدة مسعود، املرجع السابقأ - 
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  .59.ص، 1967، جامعة القاهرة، 1.ط ،الوحدةبني االزدواج و  اإلثباتنظر، حممد حمي الدين عوض، قانون أ - 

97
98و  

   .43.ص، نظر، زبدة مسعود، املرجع السابقأ -
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  اضي الجزائيللق أ االقتناع الشخصيبدمعيوب  :ثانيا
هم االنتقادات وأ ،بدا، فلكل قاعدة مميزات وعيوبأمن النقد  أنه مل يسلم مبدأ اجلدير بالذكر

فاالقتناع  ؛نسبيةصي نابعة من طبيعة االقتناع نفسه، مبا يتضمنه من ذاتية و االقتناع الشخ أاملوجهة ملبد
مثل للوصول سلوب األحيدة واألالو منا هو الوسيلة إيعرب يف مجيع احلاالت عن اليقني، و  الشخصي ال

من بني عيوب مبدأ و ، كثر من اليقني الذي يقبله العقلأاليت ال يطلب منها  ،نسانيةإعدالة  ىلإ
    :االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي تتمثل فيما يلي

لقواعد القانونية تعطيل تطبيق ا ىلإي يف تكوين اقتناعه الشخصي تؤدي ن حرية القاضإ -أ 
لك ذدلة، و ملوضوع حرية مطلقة لتقدير األن ذلك يعطي حماكم اأ نثبات، فضال عاإل بعبءقة املتعل

 ن يعرب القاضي عن اقتناعه يفأذ يكفي إي نوع من الرقابة، حيول دون ممارسة حمكمة النقض أل
قض ال ميكن حملكمة النو  ،دلةاختارها ضمريه مهما كانت هذه األ دلة اليتاأل ىلإاملوضوع باالستناد 

لة كحا  ،بطريقة غري مباشرة ه ميكن هلا مراقبة قضاة املوضوعنأغري  ،نظر يف كيفية تكوين هذا االقتناعال
  .99حكامو قصور تسبيب األأانعدام 

ثبات املستمدة من قرينة اإل بعبءيهدر دقة القواعد القانونية اخلاصة  هذا املبدأ نأـ  ب  
لشك يفسر ملصلحة املتهم بغري اجيعل قاعدة  هذا قيد، ن القاضي حر طليق من كلأام دالرباءة، فما 

  .100ن يفسر الشك ضد املتهمأذ ميكن باقتناعه الشخصي إ ،معىن
ال إ، أ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائيىل مبدإعلى الرغم من ذلك وما وجه من انتقادات و 

 ،والشوائب األخطاءمن  تنقيته ىلإدت أا إبل  ،ثبات اجلزائيساس لإلأمل تؤثر على بقائه ك اأ
ذ إحرية االقتناع الشخصي،  دأمبىل توازن إويكون ذلك بوضع الضوابط والشروط واحلدود اليت تؤدي 

هدار للحريات الفردية، فضال عن عدم التوازن بني حق إطالق حرية القاضي بغري ضوابط فيه إن إ
  .101حق اتمع يف العقاباملتهم يف الدفاع عن نفسه و 

ن القاضي أذ إ ،االنطباعية قتناع الشخصي يزيل عنه كثريا مناال أتطبيق العملي ملبدن الأ كما  
هو حر يف استخالص  إمناو هوائه وعواطفه اخلاصة، أوما يتفق مع  ،يس حرا يف االقتناع مبا حيلو لهل
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  .44.ص ،ن حممد، املرجع السابقمد سيد حس، حمنظرأ - 
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باستعماله املنطق السليم  ،102علمه الشخصي ي مصدر مشروع يفصح عنها غريأاحلقيقة من 
  .103املنتظمةواملنهجية 

وبالتايل بالرغم من العيوب اليت أثريت فيما خيص مبدأ االقتناع الشخصي إال أن مربراته طغت 
على هذه العيوب، وكفلت تطبيقه من قبل أغلب التشريعات اليت تبنت هذا املبدأ، وككل املبادئ فإن 

  . ل الفرع املوايلتطبيقه يتمخض عنه جمموعة من النتائج، واليت يتم تبياا وتوضيحها من خال

  الفرع الرابع
  نتائج تطبيق مبدأ االقتناع الشخصي

تتجسد يف السلطة  ،خذ به من طرف املشرعاليت ترتتب عن تطبيق املبدأ واأل ةن النتائج الرئيسإ
 تتجسد يف حرية واليت ،ثبات يف املواد اجلزائيةيت يتمتع ا القاضي يف طريقة اإلالتقديرية الواسعة ال

  :من خالل ما يليثبات اإل

  أدلة اإلثباتكل   وتقدير في االستعانة الجزائي حرية القاضي :والأ
خري يبذل كل شخصي للقاضي اجلزائي جيعل هذا األاحلر عن طريق االقتناع ال اإلثباتن نظام إ

  :وذلك وفقا ملا يلي ،ىل كشف احلقيقةإجمهوداته للوصول 
ين تكو فالقاضي اجلزائي يقوم ب :اجلزائية اإلثباتأ ـ حرية القاضي اجلزائي يف قبول مجيع أدلة 

يستوي و  ،يستبعد كل دليل ال يقتنع بهليه ضمريه، و إبالدليل الذي يسرتيح  استعينمقناعته الشخصية 
ن حيتوي عليها ملف أكن اليت ميتقارير اخلرباء إلثبات املادية املختلفة من مجيع أدلة ايف ذلك 

، وذلك  كالشهادة واالعرتاف واألدلة املعنوية األخرى نهاالقرائن اليت تستخلص مو  ى،الدعو 
  :104كالتايل
كلما تعذر عليه ، و هىل صدقإ هضمري  نحرية القاضي اجلزائي يف األخذ بأي دليل اطمأ - 1
مىت كان تقديره العام مل خيرج  ،بغري رقيب عليه يف ذلك خذ بهعن األ انصرفي منها أ ىلإن االطمئنا

  .105املنطق املقبول يف االستدالل به عن حدودو  ،الدليلعن حدود الصواب يف فهم 
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   .500.ص، 1965دار الكتاب، مصر، ، 1.، ج3.حممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، طنظر، أ -  
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 لو كانليه ضمريه، حىت و إدلة ما يطمئن اصر األن ينتقي من بني عنأوقاضي احلكم حر يف  
،  العمومية خرى قائمة يف الدعوىأدلة أقض مع ليه يف حكمه يتناإهذا الدليل الذي اختاره ليستند 

  .106رباءالدليل متعارضا مع تقرير اخلن يكون كأ
القانونية احملددة  ثبات من خالل النصوصبكافة وسائل اإل االستعانةاضي يف تضح حرية القتو  

من املقرر قانونا أنه جيوز إثبات اجلرائم بأي " وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها ،هلذه الوسائل

مث القضاء مبا ك، ومن طريق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذل

  .107"عد خرقا للقانونخيالف هذا املبدأ ي

ن أو تدرج معني، كما أب يثبات برتتبوسائل اإل استعانتهيف  املزمليس  اجلزائي القاضي - 2
وميكن  ،ن القاضي غري مقيد بوسائل معينةأتعين ب ،ثباتاالستعانة بكافة وسائل اإل يف حرية القاضي

  .و غريهاأو حمررا أو خربة أرتافا و اعأاء كانت شهادة سو  ،ي وسيلةأن خيتار أله 
 مبدأهو  وإمنادلة ال يقتصر عليه وحده، بول مجيع األسلطة القاضي اجلزائي يف قكما أن 

 ،اإلثبات بعبءباعتبارها املكلفة  فاألوىل ،يشمل فضال عن القاضي كال من سلطة االدعاء واملتهم
عن  أن يدر أيتمكن من  ، والثاين حىتاإلثباتام بكافة طرق اصر االثبات عنإيتعني عليها اليت و 

  .108سلطة االدعاء إليهع اليت تنسبها نفسه الوقائ
ثبات يف تقدير وسائل اإل اجلزائي ن حرية القاضيإ :اإلثبات أدلةحرية القاضي يف تقدير  -ب 

ىل جانب إهي نتيجة ثانية القناعة الشخصية، و  أجة منطقية ملبد، نتيملطروحة عليه يف الدعوى اجلزائيةا
  .ثباتيف االستعانة بكل وسائل اإل حرية القاضي

فكلما ، االقتناع الشخصي مبدأة ميتاز ا دلة خصيصة رئيسن حرية القاضي يف تقدير األإ
ي منها أ ىلإخذ به، وكلما تعذر عليه االطمئنان أىل صدق دليل منها إالقاضي ن ضمري أاطم

  . 109يب عليهخذ به بغري رقنصرف عن األإ
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   االقتناع الشخصي أسيادة مبد: ثانيا
قتناع تكون ن هذا االإف ،اقتناعه بكل حرية مبا ميليه عليه ضمريه اجلزائي ن القاضين يكو أبعد 

ب عن الطريقة اليت وصل ل وال حياسأال يس اجلزائي ن القاضيإي أله السيادة التامة والكاملة، 
 ضين اقتناع القاإي أسباب اليت كونت ذلك االقتناع، األ نوال ع ،ىل تكوين قناعتهإبواسطتها 

ن أوذلك رغم والقانون،  خيضع لرقابة ضمريه فقط وإمنا ،ال خيضع لرقابة حمكمة النقض اجلزائي
ة النقض مراقبته يف مدى سالمته ليتسىن حملكم ،كقاعدة عامة بتسبيب حكمه ملزم اجلزائي القاضي

  .ومطابقته للقانون
يف  اجلزائي حرية القاضي أهي نتيجة ملبدللقاضي اجلزائي القناعة الشخصية  أدسيادة مب نإ

خري ن سيادة اقتناع القاضي الشخصي ال تعفي هذا األأغري ؛ ثبات املعنويساس اإلأوهي  ،قتناعاال
ن ما أال إ ساسية يتطلبها القانون لتحقيق العدالة اجلزائية،أن يف ذلك ضمانة أل ،حكامهأمن تسبيب 

ي بني أتسبيب االقتناع الشخصي للقاضي وتسبيب احلكم،  كيد عليه هو عدم اخللط بنيأالت جيب
ن تسبيب إذ ، إتسبيب الرمسي الذي يظهر يف احلكمالحلقيقي الداخلي يف ضمري القاضي و التسبيب ا

حدثه كل أثر الذي وحتديد مدى األ ،دلةفية تقدير القاضي لألاالقتناع يتطلب بيان تفاصيل عن كي
ثبات إ ما تسبيب احلكم فهو؛ أ110ريقة اليت تكون ا هذا االقتناعيضاح الطإها على شعوره، و من

ليها، وتسبيب احلكم ال إاليت استند  واألدلةونص القانون الذي ينطبق عليها  اإلجراميةوجود الواقعة 
   .111سباب االقتناعأظهار إيتطلب 

لة يتطلبها أمس ألا جلزائي، اع القاضياحلكم ال ميس يف شيء من سيادة اقتن ن تسبيبأكما 
قتناع مدى اتفاق او  ،سباب احلكمأاقبتها لصحة ، وذلك لكي تتمكن حمكمة النقض من مر القانون

ذ ال إحمكمة املخالفات واجلنح،  ىيقتصر عل كاماألحن تسبيب أغري ، 112القاضي مع العقل واملنطق
طرحها الرئيس يف اجللسة، سئلة اليت يعلى األ باإلجابةكتفي ي قرارها ألن ،يشمل حمكمة اجلنايات

واليت يتم توضيحها بأكثر تفصيل من خالل الفصل  ،ىل طبيعة تشكيلة هذه احملكمةإ يرجع ذلكو 
  .الثاين
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وبعد أن مت تعريف الدليل املادي ومتييزه عن غريه من األدلة األخرى وسيادة مبدأ االقتناع 
إلثبات اجلزائية حريته يف األخذ وقبول مجيع أدلة اخالل  الشخصي للقاضي اجلزائي، واليت تتجلى من

 فكيف يتعامل القاضي اجلزائي مع هذه األدلة  وما .مبا فيها األدلة املادية املرتتبة عن مسرح اجلرمية
  .وهذا التساؤل يتم اإلجابة عليه من خالل املبحث املوايل دورها يف تكوين اقتناعه الشخصي؟

  لثانيالمبحث ا
  لماديةاثبات اإل دلةألجزائي في قبول اقاضي لاسلطة 

نتائج، تعطيه سلطة قبول مجيع  االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي وما يرتتب عنه من أن مبدإ
  .املادية دلةاأل

وسائل علمية حديثة للكشف عن  ماستخدا متلذلك  ،اجلرمية رتكاباساليب أتطور  وإزاء 
واليت يتم االستعانة فيها  ،اجلاينالصلة بني اجلرمية و  إلجيادوسائل  هي املادية فاألدلة ؛ثبااإاجلرمية و 

  .التقدم التكنولوجيبالتطور العلمي و 
قد  ،اليت تشمل خمتلف مظاهر احلياةو  ،ن الثورة العلمية اليت ظهرت يف العصر احلديثإ حيث

أكثر جهزة العلمية املعمل اجلنائي واأل ىصبح االعتماد علأو  ،113القانون ذاته إىلمدت هذا التطور 
  .ظهورا يف اجلانب اجلزائي

مهيته أباستخدام الوسائل العلمية احلديثة له  عن طريق األدلة املادية ائيز اجل اإلثباتن إلذلك فو 
   .ثباتا يقينياإثبات احلقيقة خمتلف العلوم خلدمة العدالة يف إ إليهتسخري ما توصلت يف 

غري حيوية كاحملررات  ةمبسرح اجلرمية قد تكون أدلة ماديواألدلة املادية اليت يتم العثور عليها 
وأثار األسلحة واملخلفات وغريها، وقد تكون أدلة مادية حيوية، واليت يكون مصدرها أنسجة حيوية  

العلمية  األجهزةاملادية نتاج  األدلةوغريها، وقد تكون هذه  نويةاملدموية و ال بقعالكالبصمة الوراثية و 
كان مصدره األجهزة  غري حيوي، أو أوا حيوي الدليل املادي سواء كانان مصدر أيا كاملختلفة، و 

هذه  تكوين قناعته فكيف يقدر القاضي اجلزائي أثناء مادية، العلمية احلديثة، وما تعطيه من أدلة
يف هذا املبحث، وذلك من خالل تبيان خمتلف األدلة املادية غري احليوية وهذا ما يتم دراسته  األدلة؟

دلة أسلطة القاضي اجلزائي يف قبول تقدير القاضي اجلزائي هلا يف املطلب األول، مث يتم تبيان و 
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ل سلطة القاضي اجلزائي يف قبو يتم تبيان  الثالث املطلب، ويف ثايناملطلب اليف ثبات املادية احليوية اإل
  .ثبات العلميةوسائل اإل

  المطلب األول
  ثبات المادية غير الحيويةاإلدلة أسلطة القاضي الجزائي في قبول  

وأدلة  حالة ذهنية ذاتية تنجم عن إمعان الفكر يف وقائع  للقاضي اجلزائي االقتناع الشخصيإن 
 القاضي اجلزائي القضائي الذي يبين عليه اليقنيدف الوصول إىل  ،معروضة من أجل حبثها ووزا

اجلزائي هناك األدلة املادية غري احليوية، واليت حكمه، ومن بني األدلة املادية املعتمدة من قبل القاضي 
ال يكون مصدرها األنسجة احلية لإلنسان، واملتمثلة يف األدلة املستمدة من احملررات مبختلف أنواعها، 

واملخلفات، ويتم حتديد قيمة كل دليل مادي من األدلة سالفة  املركبات والعربات وأثار األسلحةوأثر 
  .سلطة القاضي اجلزائي يف تقديرها، وذلك من خالل الفروع املواليةن تبيا ، وحداالذكر على 

  األولالفرع 
  رراتـــــــالمح
لسابع الفصل اجلزائية يف احلماية اقر هلا ألعقوبات، و ااملشرع اجلزائري تناول احملررات يف قانون 

ونظم احملاضر ، 114ع.قمن  231 إىل 197من  املوادوذلك بمن الكتاب الثالث الذي عنوانه التزوير 
من  218 إىل 214 وكذلك املوادج، .إ.قمن  21، 20، 18اجلزائي يف املواد  اإلثباتدلة أكدليل من 

  .ج.إ.ق

  تعريف المحرر :أوال
ىل إارتكاب اجلرمية ونسبتها  إثباتمهية يف أن واقعة ذات أورقة حتمل بيانات يف ش هواحملرر  
و أو التهديد الكتايب ألورقة اليت تتضمن التزوير كا  هو جسم اجلرمية احملرر ، فقد يكون115املتهم

الدليل عليها كالورقة  أو اإلجراميةلواقعة ا إثباتداة أحملرر هو اقد يكون و  ،و البالغ الكاذبأالقذف 
الورقة اليت تصدر من الغري وتفيد  أو ،اإلجراميةبارتكابه الواقعة  عرتافهااليت تصدر من املتهم متضمنة 

  .من املتهم وقوع اجلرمية
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    :هناك نوعني من احملررات على حنو ما يلي :أنواع احملررات -أ
وقد أشار املشرع اجلزائري إىل  :اعكسه إثباتاحملررات اليت تعد حجة مبا ورد فيها حلني  -1

يف األحوال اليت خيول القانون فيها بنص خاص لضباط  ،ج.إ.من ق 216هذه احملاضر مبقتضى املادة 
ائية أو أعوام أو للموظفني وأعوام املوكلة إليهم بعض مهام الشرطة القضائية سلطة الشرطة القض

تكون هلذه احملاضر أو التقارير حجيتها ما مل يدحضها دليل و تقارير، و نح يف حماضر أاجل إثبات
أن إنكار  "فيما خيص هذه املادة  احملكمة العلياوقد ذهبت  عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود،

فينبغي على  ال تكفي لدحض مضمون احملضر، ملتهم للوقائع املبينة يف احملضر أو تقدميه أدلة و قرائنا
املتهم إن شاء ذلك، أن يثبت العكس بالدليل الكتايب أو عن طريق الشهود، كما أن الشك ال يفسر 

  .116"لصاحل املتهم
التصرحيات ب ويتعلق األمر نسبيةحجية هلا  التشريع اجلمركي قواعدل ااحملررة وفق وكذلك احملاضر

الواردة يف احملاضر اجلمركية املثبتة للجرائم اجلمركية، عدا أعمال التهريب، فضال عن  واالعرتافات
هذا ما نصت عليه و املعاينات املادية اليت تنقلها تلك احملاضر عندما تكون حمررة من قبل عون واحد، 

 .117ج.قمن  254/2املادة 
 على هذه القاعدة حبيث جعل عبء اإلثبات يف املواد اجلمركية على قانون اجلمارك خرجو 

 ؛فليس إلدارة اجلمارك أو النيابة العامة إثبات إذناب املتهم وإمنا على املتهم إثبات براءته ،املتهم عاتق
أن احملاضر اجلمركية تثبت صحة ما جاء فيها من اعرتافات "ذا االجتاه قضت احملكمة العليا ويف ه
  .118"ات ما مل يثبت العكس، علما أن إثبات العكس يقع على عاتق املتهموتصرحي

يقوم الدليل على إىل أن  اجلزائي اقتناع القاضي ومن بني احملاضر اليت تعترب أيضا هلا حجة تقيد
فهذه تعترب حجة بالنسبة للوقائع اليت يثبتها ، احملاضر احملررة يف مواد املخالفات ،عكس ما ورد فيها

  .119 ج.قمن  400ون املختصون إىل أن يثبت ما ينفيها، وهذا ما نصت عليه املادة املوظف

                                                           
116

  .86.ص، 1969 ،04.ق،ع.ن ،1969 جوان 10، ج.غ،كمة العلياأنظر، احملـ  
117

من قانون  213 يثبت العكس وذلك مع مراعاة أحكام املادة مل االتصرحيات املسجلة مه احملاضر تثبت صحة االعرتافات و إن هذ" 254/2املادة ـ  
   ."احد تكون صحيحة ما مل يثبت العكساإلجراءات اجلزائية، إن احملاضر اجلمركية عندما حيررها عون و 

118
ر هومة للنشر والتوزيع، ، دا3.ط ،املنازعات اجلمركية م؛ مقتبس عن، أحسن بوسقيعة،.غ ،126358، ملف 15/11/1995 ،احملكمة العلياأنظر، ـ  

  .201.ص ،2008 اجلزائر،

  ."او تقارير مثبتة هلتثبت املخالفات إما مبحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود يف حالة عدم وجود حماضر أ " 400ـ املادة 119
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طرق نفيها على سبيل احلصر، إن إعطاء هذه احلجية يف اإلثبات حملاضر املخالفات وحتديد 
  .120ن جرائم املخالفات يتعذر فيها مجع الدالئل الكافية لإلدانة بسبب سرعة زواهلاأىل إيرجع 

املثبتة للمخالفات املنصوص عليها يف القانون رقم سبة للمحاضر احملررة و احلال بالنوكذلك 
املعدل املتضمن تنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها،  2001أوت  19:املؤرخ يف ،01/14

تكون للمحاضر احملررة "منه  136تنص املادة  أين ،09/03،121 :والقانون 04/16 :واملتمم بالقانون
  ."نون قوة الثبوت ما مل يثبت العكسام هذا القاتطبيقا ألحك

حماضر  ف، بأن.ج.إ.قمن  537نصت املادة وذلك وفقا ملا ذهب إليه املشرع الفرنسي، أين  
و بشهادة أو بالتقارير أاملخالفات باحملاضر  وميكن إثبات ،مل يثبت عكسها املخالفات هلا حجية ما

العكس ال  إثباتو  ،ثبات العكسإوتعد حجة حىت  ؛يرو التقار أالشهود ما مل توجد هذه احملاضر 
  .122"بشهادة الشهود  أوبالكتابة  إاليكون 

املقررة  ن هذه احملررات ال تسقط احلجيةإ: احملررات اليت تعد حجة حلني الطعن فيها بالتزوير ـ 2
احملاضر يقيد  وهذا النوع من ،123التعقيدجراء يتسم بالصعوبة و إهو و  ،دانة حمررها بالتزويرإال بإهلا 

قد تدخل املشرع مبوجب قوانني خاصة  لتنظيم هذا النوع و  ،أكثر حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع
ن املواد اليت حترر عنها حماضر هلا حجيتها إ" ج.إ.قمن  218نصت عليه املادة ما وهذا  ،من احملاضر

نصوص صرحية تتخذ إجراءات وعند عدم وجود ، إىل أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانني خاصة
 ."ه يف الباب األول من الكتاب اخلامسليالطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص ع

                                                           
 ،، املطبعة العاملية القاهرة4.ي والسوداين، ط، القانون اجلنائي مبادئه األساسية ونظرياته العامة يف التشريعني املصر حممد حمي الدين عوض ،نظرأـ 120

  .85.ص، 1980
121

  .29/07/2009، 45.ر،ع.أنظر، ج -
122

- Article 537 du Code de procédure pénale français « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux 
ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.  
 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de 
police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines 
fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à 
preuve contraire.  

la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » 
123

  .151.، صاملرجع السابق ،، حممد سيد حسن حممدنظرأ ـ 
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 الكتابة،وحجية هذه احملاضر قوية ال ميكن استبعاد ما ورد فيها إال بإدانة حمررها بالتزوير يف 
ا من التشريعات ، وغريهليف التشريع اجلمركي وتشريع العملذلك فهي قليلة وميكن احلصول عليها 

  :ومن بينها 124اخلاصة
 ىتبق" ج.قمن  254من املادة  02و 01املنصوص عليها يف الفقرتني و  :احملاضر اجلمركية 2-1

 241عوان املذكورين يف املادة قل من بني األررة من طرف عونني حملفني على األاحملاضر اجلمركية احمل
و أ ،ات املادية الناجتة عن استعمال حمتواهاما مل يطعن فيها بتزوير املعاين ،صحيحة 125ج.قمن 

  . 126ا السماح بالتحقق من صحتهاأبوسائل مادية من ش
، فمحاضر يع اجلمركي هلا قوة إثبات كاملةقواعد التشر ل ااحملاضر اليت حترر وفق وبالتايل فإن

تكون صحيحة وحماضر معاينة أعمال التهريب تتمتع حبجية كاملة حبيث  ،مركينياجل احلجز واملعاينة
وهو نقل معاينات  ،هلما يتعلق مبضمون احملاضرأو  :لتزوير عند توافر شرطني اثننيإىل أن يطعن فيها با

وهو أن تكون حمررة من قبل عونني اثنني على  ،وثانيهما يتعلق بصفة حمرري احملاضر وعددهم ؛مادية
: رقم من األمر 32املادة و  ،127ج.قمن  241من بني األعوان احمللفني املشار إليهم يف املادة  ،األقل

 .128املتعلق مبكافحة التهريب 2005 /08/ 23 :املؤرخ يف 05/06
من قانون اجلمارك  254مبقتضي املادة  " هاحيث جاء يف قرار وهذا ما أكدته احملكمة العليا 

، وذلك ير يطعن يف صحتها بالتزو مل ما ،تثبت احملاضر اجلمركية صحة املعاينات املادية اليت تنقلها
من الثابت يف قضية احلال أن "وأضافت  ؛"عندما حيررها عونان على األقل من أعوان اجلمارك 

                                                           
124

  .451.، صاملرجع السابق، 2.، جاجلنائي اإلثبات، حماضرات يف مروك نصر الدين، نظرأـ  
125

عوان اجلمارك وضباط الشرطة القضائية وأعواا املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية وأعوان مصلحة ألكن مي" ج .من ق 241املادة  -  
ن يقوموا أ ،الغش وكذا األعوان املكلفني بالتحريات االقتصادية واملنافسة واألسعار واجلودة وقمع ،الضرائب وأعوان املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ

  :إن معاينة املخالفة اجلمركية ختول احلق لألعوان احملررين للمحضر أن حيجزوا ما يأيت ،مبعاينة املخالفات اجلمركية وضبطها
   .البضائع اخلاضعة للمصادرة -
  .البضائع األخرى اليت هي يف حوزة املخالف كضمان يف حدود الغرامات املستحقة قانونا -
   .افقة هلذه البضائعأي وثيقة مر  -
  ." يف حالة التلبس ميكنهم القيام بتوقيف املخالفني وإحضارهم فورا أمام وكيل اجلمهورية مع مراعاة اإلجراءات القانونية -

126
  .24/07/1979: ، املؤرخة يف30.ر،ع.، املتضمن قانون اجلمارك ج21/07/1979: املؤرخ يف 07-79: القانون رقم أنظر، - 

127
  .  190.صاملرجع السابق،  ،...، املنازعات اجلمركية ن بوسقيعةأحس ،نظرأـ  

128
للمحاضر احملررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان حملفني على األقل من أعواا املنصوص عليهم يف قانون " ت .م.من ق 32املادة ـ  

صلحة الضرائب أو أعوان املصلحة  الوطنية حلراس السواحل، أو األعوان اإلجراءات اجلزائية، أو عونني حملفني من بني أعوان اجلمارك، أو أعوان م
تية املعرتف به املكلفني بالتحريات االقتصادية واملنافسة واألسعار واجلودة وقمع الغش ملعاينة أفعال التهريب ارمة يف هذا األمر نفس القوة الثبو 

  ".تتضمنها، وذلك وفقا للقواعد املنصوص عليها يف التشريع اجلمركي للمحاضر اجلمركية فيما يتعلق باملعاينات املادية اليت
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قبل حمرر من  ،املخالفة اجلمركية املنسوبة للمدعي يف الطعن مت إثباا مبوجب حمضر حجز مجركي
الذين ن قضاة الس إومىت كان ذلك ف ،، غري مطعون يف صحتهمخسة أعوان من إدارة اجلمارك

حمضر احلجز اجلمركي على  ،أسسوا قرارهم بإدانة املدعي يف الطعن جبنحة التهريب املنسوبة إليه
 212مل خيالفوا القانون السيما أحكام املادة  ،، دون سواه من وسائل اإلثبات األخرىاملذكور آنفا

ثباتية حملضر احلجز إلبالنظر إىل القوة ا ،اليت ال جتد جماال لتطبيقها يف القضية الراهنة ج،.إ.ق
يع اجلمركي على عنصرين اثنني ثباتية للمحاضر اليت حترر وفق التشر وتقوم القوة اإل ؛129"اجلمركي

  :اومه
املعاينات املادية ": بقوهلاوقد عرفتها احملكمة العليا يف إحدى قراراا  :نقل معاينات مادية -

اعتمادا  ،باشرة اليت يسجلها أعوان اجلماركهي تلك الناجتة عن املالحظات امل ،اليت يقصدها املشرع
وعلى هذا األساس رفضت احملكمة ، 130"يت ال تتطلب مهارة خاصة إلجرائهاالو  ،على حواسهم

معاينات "يكل السيارة مزور اعتبار ما ورد يف حمضر احلجز اجلمركي من أن هقضية فصلت فيها العليا 
  .لفنربة وااخلهل أعوى أن هذه املعاينة تتطلب تدخل بد" مادية

قانون  241/1ثنني على األقل من األعوان املشار إليهم يف املادة احترير احملضر من قبل عونني  -
وهم أعوان اجلمارك وضباط وأعوان  ،132الذكر سالف 05/06من األمر رقم  32املادة ، و 131اجلمارك

وأعوان إدارة املنافسة  وأعوان الضرائب وأعوان املصلحة الوطنية حلراس الشواطئ ،الشرطة القضائية
وعلى خالف املعاينات الواردة يف احملاضر اجلمركية احملررة من قبل عونني على األقل  ؛وقمع الغش

كم   تكون املعاينات املادية الواردة يف احملاضر اليت حيررها عون واحد صحيحة إىل أن يثبت العكس
   .133سبق ذكره
 إلدارةاضر احملررة من عونني حملفني تابعني ن احملإ :دارة الضرائبإعوان أحماضر  .2- 2  

من قانون  319املادة  ألحكامن يطعن فيها بالتزوير طبقا أىل إ ،الضرائب تكون حجة مبا فيها
 2الفقرة  505مبوجب املادة  "، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قراراها بقوهلا الضرائب املختلفة

                                                           
  .191.ص ، املرجع السابق،...، املنازعاتأحسن بوسقيعة م؛ مقتبس عن.، غ128427رقم  ملف ،27/01/1997 ،ج.غ ،احملكمة العليا أنظر،ـ 129

130
  .191.ن، نفس املرجع، صمقتبس ع م؛.، غ141038ملف رقم ، 17/03/1997 ،ج.غ ،حملكمة العلياأنظر، اـ  

131
  .296.ص، 1990 ،1.ق، ع.، م1984 /01/ 17 ،ج.غ ،كمة العليااحمل نظر،أـ  

132
لمادة  أن يطعن فيها بعدم الصحة مىت كانت حمررة من قبل عونني حملفني طبقا لىلمحاضر اجلمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلل"ـ  

  . من قانون اجلماركالفقرة األوىل 254
133

   .197.ص ،املرجع السابق ،...، املنازعاتأحسن بوسقيعة أنظر،ـ   
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 ،املتضمن قانون الضرائب غري املباشرةو  1976ديسمرب  09ؤرخ يف امل 76/104مر التشريعي رقم من األ
لذلك يتعني نقض القرار الذي  ،ن يطعن فيها بالتزويراضر احملررة من قبل عونني حجة إىل أتكون احمل

  .134يقضي خبالف ذلك
املتعلق مبفتشية العمل على  90/03من قانون  14ونصت املادة  :حماضر مفتشي العمل .2-3

من األمر رقم  27يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة  نل خمالفات التشريع الذييسج"أنه 
تتمتع حماضر مفتشي العمل ، و اجلزائية اإلجراءاتواملتضمن قانون  1966يونيو  8 :املؤرخ يف 66/156

  .135"-الصحيح يطعن فيها بالتزوير  -  باالعرتاضبقوة احلجية ما مل يطعن فيها 
إن حماضر مفتشي العمل املثبتة " مبوجب قرار احملكمة العليا املادة قد قضى يف شأن هذهو 

  .136" جيتها إىل أن يطعن فيها بالتزويرللجرائم املتعلقة بتشريع العمل هلا ح

وبتاريخ  ،ن العقود احملررة من طرف املوثقني تكون هلا حجية مبا فيهاإ :احملررات الرمسية .4-  2
من قانون تنظيم مهنة املوثق، والذي يعد ضابط عمومي،  03ادة ، وهذا ما نصت عليه امل137"إقامتها

مفوض من قبل السلطة العمومية، يتوىل حترير العقود اليت يشرتط فيها القانون الصبغة الرمسية، وكذلك 
  .138العقود اليت يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغة

جية إىل أن يطعن فيها بالتزوير إن احملاضر اليت تصدر عن احملاكم هلا احل :حماضر احملاكم .2-5
 إلثباتوذه الصفة جيب  ،وراق رمسيةأن حماضر احملاكم إ": العليا يف قرارها وهذا ما أكدته احملكمة

   .139"طريق الطعن بالتزوير ىلإعكس ما ورد فيها االلتجاء 
 لمحررات احلجية حبسب طبيعتها يف اإلثبات اجلزائيلحىت تكون : شروط صحة احملررات - ب

  :وهي البد أن تشتمل على جمموعة من الشروط
حصر القانون  إذاف ،ن يكون حترير احملضر ضمن االختصاصات الوظيفية حملررهأجيب  -1

فليس مثة حجية بالنسبة للمحاضر اليت حيررها يف ، املوظف يف نوع معني من املخالفات ختصاصا
  .140خمالفات من نوع خمتلف
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  .234.ص، 1969ع، .و.ن ،1969 /06/ 17 ،ج.غ ،احملكمة العليا أنظر، -  
135

  .10/06/1996 ،36.، ج، ر، ع11-96عدل واملتمم بالقانون امل 06/02/1990، 06.ر، ع.مبفتشية العمل، ج  املتعلق ،03-90أنظر،  - 
136

  .290.ص ،1990 ،1.ق، ع.م ،29412رقم ملف  ،17/01/1984، 2.ج، ق,غ احملكمة العليا، أنظر، ـ  
137

 .258.ص ،1969 ع،.و.ن ،1969 /01/ 29 احملكمة العليا، نظر،أ -  
138

  .08/03/2006، 14.ر،ع.جواملتضمن قانون التوثيق،  ،20/02/2006: املؤرخ يف ،،02-06.م،.م.ت.ق - 

139
  .18.ص ، املرجع السابق، بغدادي اليليجمقتبس عن،  م؛.، غ15.170رقم  ملف ،1977 /04/ 12 ،ج.احملكمة العليا، غ نظر،أـ  
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ن ، ومن بينها أعض الشروط اليت يفرضها املنطق القانوينن يستويف احملضر ذاته بأجيب  -2
 ،ن يتضمن مجيع املعلومات اليت حتدد صفة حمررهأو  ،ن حيمل توقيع من قام بتحريرهأو  ،يكون مؤرخا

  .141حىت يستطيع القاضي التحقق من توافر الشروط الضرورية
ائع ذكر الوق، أي هو بنفسهثبت وقائع مادية عن اجلرمية اليت عاينها أن يكون حمرر احملضر أ -3

التقديرات الشخصية راء و وعلى ذلك تستبعد اآل ،ثبتها من قام بتحريرهأ املادية املتعلقة باجلرمية واليت
   .142نقال عن الغري

  تاالقاضي الجزائي في تقدير المحرر  سلطة :ثانيا
 أملبد وى اجلزائية خيضعاملتعلقة بالدع احملاضرو  باألوراقتقدير الوقائع املادية اليت ترد  أن األصل

صل فقد استثىن املشرع بعض احملاضر نه خروجا على هذا األأ إال، حرية القاضي يف تكوين عقيدته
ال عن إنكارها إحبيث ال جيوز  ،اليت وردت ا ثبات الوقائعإوجعل هلا حجية يف  ،األوراقبعض و 

  .ثبات عكس ما جاء اإ وأطريق الطعن بالتزوير 
عكس  إثباتميكن  ألنه، العكس إلثباتتقيده احملررات القابلة  قاضي اجلزائي الذا كان الإف  

اعه الشخصي ، ويتدخل القاضي اجلزائي من خالل اقتنو بشهادة الشهودأما جاء فيها بالكتابة 
جيوز الطعن فيها  ن احملررات اليت الأال إخذ به، أىل اليقني ويإليه ويوصله إنس ألرتجيح الدليل الذي ي

وتقيد القاضي  ،صورة قاطعةملزمة للمحكمة ب دلة قانونيةأهي يف حد ذاا  األخرية بالتزوير فهذه الإ
املنصوص عليها  لإلجراءاتتباعه إذلك بعد ا مزورة، و أض عليها املخالف ويثبت رت ما مل يع ،اجلزائي

  .537143 ىلإ 532يف املواد من  ج.إ.قيف 
  ،و جتري حتقيقا بنفسهاأثبات ما خيالفها إقصد  ن تستمع للشهودأكما ال جيوز للمحكمة 

  .144وإمنا هي مقيدة يف ذلك

باإلضافة إىل احملررات فقد يتواجد مبسرح اجلرمية آثار لألقدام، واليت من شأا أن اإلدالل على 
  .صاحبها من خالل ما مييز هذه اآلثار من خصائص واليت يتم تبياا من خالل الفرع املوايل

                                                                                                                                                                                     
140

  .860.ب حسين، املرجع السابق، صنظر، حممود جنيأـ  
141

  12.ص، املرجع السابق، ...مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري  ،ف عبيدؤو نظر، ر أـ  
142

  .13.، صاملرجع نفس أنظر، - 

143
  .236- 233 .، ص6، وامللحق رقم ج.إ.ق، 537-532. ظر، املواد منأن - 

144
    .451.، صاملرجع السابق، 2.ج ،...ن، حماضراتمروك نصر الدي، نظرأ ـ 
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  يلثانالفرع ا
  دام ــقار األــثأ 

ف يكيفية ارتكاب اجلرمية وتعر   يدقد يتواجد مبسرح اجلرمية أثار أقدام، واليت هلا داللتها يف حتد 
  .كبها، من خالل ما مييز أثار األقدام من خصوصية يف حتقيق الشخصيةتمر 

   قداماأل ثارأتعريف  :والأ
تتولد طبعة القدم حني و ، ة قدمو بصمأبعة قدم ثر القدم قد تكون طأن أ إىليذهب البعض 

و أم فتكون على قاعدة صلبة كالبالط القد ةما بصمأ، و الطنيأو الرمل أالقدم مادة لينة كالرتاب  أتط
    .145و عاريةأالزجاج منتعلة كانت 

    :ما يليأمهية آثار األقدام في تكمن :قدامثار األآمهية أ -أ 
و عند أمسرح اجلرمية  ىلإواء عند دخوله س، الل على الطريق الذي سلكه اجلايناالستد -

  .خروجه منه
  .د عدد اجلناةيدحت -
، سريالو من خط أ، ثر القدمأوذلك من خالل شكل ، حتديد احلالة اليت كان عليها اجلاين -

   .146و يسريأذا كان واقفا إمعرفة حالة اجلاين يف حالة ما و 
 قد يكون وأ ،بعاداوية األزنة ومتسكان سليما تكون خطاه مت ما فإذاد صفات اجلاين يدحت -

ني ذلك من خالل كان سكران يتب  ، وإذايظهر ذلك من اختالف خطى القدمني ،و مشلوالأعرجا أ
وذلك من خالل  ،أنثى أمذكرا ، و كبرياأكان صغريا   إذا ماو  ،تعرج خط االجتاهاضطراب اخلطوات و 

    .147وطول اخلطوات، ثر وشكله العامحجم األ
ويف نفس ، ثر حمل اجلرميةأرفع ا يثر قدم املتهم بنفس الطريقة اليت أيرفع  :قارنةطريقة امل - ب 

  :148كالتايلذلك  لقيام باملضاهاة و ذلك لو  ،الظروف

                                                           
145

  .83.ص ،املرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوينظر، أ - 
146

  .184.ص ،1982ة، ، شركة أياد للطباعة الفني1.أصول التحقيق اإلجرامي، ط ،سلطان الشاوي أنظر، - 
147

  .178.ص ،املرجع السابقاهلييت،  مرهج حممد محاد نظر،أ - 

148
ن تصويرها قد ذلك أل، تصويرها قبل رفعها ، ويتمخرى كالشمعأو مادة أمن خالل عمل قوالب صب من اجلبس  تكون :قدامثار األآطريقة رفع  -  

ن تكون طبعة أما إن العثور عليها يف مسرح اجلرمية قدام اليت ميكثار األآو  ،تظهر بالقالبقد ال و ، ئق ال ميكن رؤيتها بالعني مباشرةظهار دقاإ ىلإيؤدي 
و بصمة القدم اليت مت العثور أومن مث مقارنتها بطبعة ، املتهم أوه فيقدم الشخص املشتبه  و بصمةأخذ طبعة أمر الذي يتطلب األ ،و بصمة قدمأقدم 
اجب تغطية القدم حبرب من الو  إذبنفس الطريقة  قدامخذ بصمات األأيتم  ،صابعخذ بصمات األالنسبة ألمر بكما هو األ،  ا يف مسرح اجلرميةهعلي
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طول احلذاء وعرض  املتمثلة يفمن خالل املقاسات  وذلك :ذاءاحلبنتعل م قدم ثرأمقارنة  -1
ل ودرجاته، القطوع والرقع آكالت و املشط،أ اءاحلذ كتابة على كعبال لعالمات املميزة مثل، واالكعب

وذلك  ،ذا كان جديداإ ليس من السهل مقارنة احلذاء وخاصة ؛ إال أنهسامرياملرؤوس  أواخلياطات و 
وسيلة من كمر الذي يقلل من قيمة املقارنة  األ، ليا يرتتب عليه تشابه املنتجاتآحذية نتاج األإ نأل

كلما كان احلذاء قدميا  و  ،لعدم وجود عالمات خمتلفة للتمييز بينهما، ثبات وتكوين االقتناعوسائل اإل
                     .اخل...كل والقطوعآوذلك لوجود عالمات مثل الت ى،دجأاملقارنة  كانت كلما

منطقة (ة جزاء الرئيسشكل األ، و املقاسات وذلك من خالل :عليه جوارب ثر لقدمٍ مقارنة األ - 2
  .149و القطوعأاخلياطات  أوالرقع  ،)منطقة الكعب ،شطة املمنطق األصابع،

  قدامثار األأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
و غري حمتذية أما مت العثور عليها يف مسرح اجلرمية سواء كانت حمتذية  إذا األقدامثار أن إعموما 

منا البد إو  ،إثباتدها كدليل تكفي وح ال ،تعامل معاملة القرائن فإا ،طبعة وأسواء كانت بصمة 
للسلطة التقديرية للقاضي ختضع  وهي حبسب ظروف ومالبسات كل قضية ،خرىأ بأدلةمن تعزيزها 

  .150اجلزائي
 فقد يتواجد اجلزائي، يطة التقديرية للقاضسلختضع لل ثار األقدام تعد قرينةأوبالتايل إذا كانت  
ظرفة أسواء طلقات نارية أو  مل يف ارتكاب اجلرميةاملستع لسالح الناريلمبسرج اجلرمية آثار  كذلك

، واليت يتم حتديد قيمتها القانونية، وتقدير القاضي اجلزائي هلا من خالل مادة البارود أثارفارغة، أو 
     .الفرع املوايل

   ثالثالفرع ال
   اريـالح النـالسأثار 

مبسرح اجلرمية، وسواء كانت  إن أثار السالح الناري من بني األدلة املادية اليت قد تتواجد
    أظرفة، أو أثار البارود واليت من شأا تشخيص السالح ومستعمله أو ،طلقات نارية

                                                                                                                                                                                     

مهية ذلك خط سريه أل ىجل التعرف علأمن  متارأرض طوهلا بضعة لى قطعة ورق بيضاء مفروشة على األيطلب من املتهم املشي عو  ،سودالطباعة األ
  .167- 166.صاملرجع السابق،  عبد الفتاح الشهاوي، قدري نظر،شرح أد من الملزي ؛بعض صفاته ىيف التعرف عل

149
  .128.ص ،2005، ، منشأة املعارف، أإلسكندرية1.الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي، ط، يحسنني احملمدى بواد نظر،أ -  

150
   .676-  675.ص ،املرجع السابق ،بو الروسأمحد بسيوين وأ مدحية فؤاد اخلضري ،أنظر -  
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  تعريف السالح الناري  :والأ
لة معدة لرمي املقذوفات، عن طريق القوة الضاغطة لتمدد آنه كل أيعرف السالح الناري ب

لحة سنواع األأ، ويندرج حتت هذا التعريف مجيع )لبارودا(املواد املتفجرة  الاشتع الغازات الناجتة عن
 األسلحةنواع أي يشمل مجيع ؛ أليةآلية ونصف آو بنادق أوتوماتيكية، ألية و آمن مسدسات عادية و 

سلحة اجلارحة و احلديث، وخيرج من مفهومه األأسواء القدمي منها  ،النارية اخلفيفة واملتوسطة
  .كالسكاكني واخلناجر) البيضاء(

، واليت املتعلق بالعتاد احلريب واألسلحة والذخرية 97/06 مرمن األ 03ملادة ا قد حددت و 
 2و 1صناف ا حسب األبيكل سالح ميكنه قذف الذخرية املصنفة عتادا حر   بأنه، ريباحلعتاد ال عرفت

  .3و
لربية سلحة املعدة لذلك واملوجهة للحرب ااألسلحة النارية وذخريا وكل األ: الصنف األول -

  ؛أو اجلوية أو البحرية
األسلحة النارية يف القتال من الصنف األول  واستعمالالعتاد املوجه حلمل : الصنف الثاين -

  ؛وبعض العتاد وجتهيزات املالحة والكشف واملوصالت
مواد احلماية من غازات القتال واإلشعاعات الصادرة عن األسلحة والذخرية : الصنف الثالث -

  .ولمن الصنف األ
  
تعترب عتادا حربيا يف  اليت ال اوعناصرمه والذخريةاألسلحة  من األمر 04 املادةكما صنفت   

  :، كالتايل8و 7و 6و 5و 4األصناف 
وكذا العتاد وجتهيزات احلماية من  ،األسلحة النارية الدفاعية وذخريا: الصنف الرابع -

  ؛الرصاص
 أسلحة الصيد وذخريا؛: نف اخلامسالص  -
 السالح األبيض؛: لسادسنف االص  -
 لحة الرماية يف األسواق واملعارض؛أس: الصنف السابع -
  .151واألسلحة املستعملة يف جمموعة مناذج، رية التارخييةخاألسلحة والذ :الصنف الثامن -

                                                           
151

  .22/01/1997 ،06.ر،ع.أنظر، ج - 
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هي مجيع  و  ،سلحة النارية اليدويةاأل :ومها ساسنيأقسمني  ىلإسلحة النارية وتقسم األ

 ؛نواعهاأوتشمل املسدسات بكافة  ،الواحدة احتوائها وحيازا سلحة اليت ميكن لكف اليداأل

 اإلطالقيرتكز عند  ،مخصأهلا  سلحة اليتنواع األأيقصد ا مجيع ، واليت مخصيةسلحة النارية األُ ألاو 

  .152بدعم من اليدينو  ،ماميباطن  الكتف األ ىوالتصويب عل

وحتديد ذاتيته يعتمد بالدرجة  الناري لتمييز السالح :متييز السالح الناري وحتديد ذاتيته -أ
  .153اجلرمية الذي ميكن العثور عليهما يف مسرحساس على املقذوف الناري والظرف الفارغ األ

نواعها  أسلحة النارية على الرغم من اختالف و الطلقة اليت تستعمل يف األأالناري  املقذوفف
ي أسلحة غري احمللزنة و من األأ ،زنةسلحة احمللسالح من حيث كونه من األ كل  نوع ختالفاحبسب 
  : تاليةجزاء الن املقذوف يتكون من األإوبشكل عام فأ، نه عبارة عن اجلسم الذي يعبإف ،امللساء

                                                           
152

 ىما يبعث عل ، وذلكيف قاعدة الطلق لتسحقه الكبسولة  ىعل بدوره الزناد فيضغط الدبوس ىعندما يضغط عل والذي يتم :طالق النارإ يةكيف -  
ز افحرارة هذا الغ ،ز واحلرارةاعنه كمية كبرية من الغ وينتج ،احلجرية يف قاعدة اخلرطوشة لتحرق البارود إىلفتتولد شعلة شديدة تدخل  ا،حمتويا اشتعال
وينتج عن  ،نش املربعباوند باإل 60 ـ 50وف يرتاوح بني قاعدة الطلق وجوانب املظر  ىز ضغطا شديدا علايولد الغو  ،ايتدرجة فهر  5200 إىلتصل 
نظر، ؛ ملزيد من الشرح أاملظروف أو ةعض املعادن املكونة للطلقوخبار ب ة،ذرات معدنية من جسم الطلقمن اللهب و  ةدفع املاسورة من خروج  الطلق

  .81.ص ،2004ن، .د.، د1.، األسلحة النارية يف الطب الشرعي، طحسني شحرور
153

اجلانب  رب، هذه األخرية تعتة العامة والشرطة القضائية والشرطة العلميةالشرط عدة أقسام منها شرطة الطرقات و ينقسم جهاز الشرطة يف اجلزائر إىل -  
ر هي مهمة هذه املخابو  ؛وخمربين يف كل من وهران وقسنطينة  ، وتتمثل أقسام الشرطة العلمية يف خمرب وطين باجلزائر العاصمةالتقين للشرطة بصفة عامة

  :ميكن تصنيف هذه األقسام إىل صنفنيتقدمي األدلة و البحث و يف القضاء مساعدة خمتلف مصاحل األمن و 
  :وتتفرع إىل األقسام التالية :لميةاألقسام الع :والأ

دم، مين، (العضوية ا كالسوائل أو املواد الصناعية والطبيعية و نوعهمن مواد خمتلفة لتحديد مصدرها و  خيتص بتحليل ما يعرض عليهو  :القسم الكيميائي -
  ) .إخل...لعاب،

نسبة الكحول املوجودة  يه من قبل قوات األمن، للبحث عن كمية أوخيتص هذا القسم يف حتليل عينات الدم املختلفة املعروضة عل :قسم الكحول -
  .وحتديد نوعيتها

  .يةوخيتص هذا القسم يف الوقاية الصحية العمومية من أخطار اإلصابات من التسممات الغذائ :القسم البكترييولوجي -
  . واد السامة املوجودة يف البول والدمعن املاملشكلة لألجنة و بحث عن األجزاء يعمل هذا القسم بالتعاون مع القسم الشرعي يف ال: قسم التسمم -
  = .خيتص بتحديد سبب الوفاة، وهذا عن طريق تشرحيات وفحوص األشخاص املشبوه يف وفام :قسم الطب الشرعي -
  .لتعرف على األعضاء احليويةاوهدفه البحث و  :القسم البيولوجي -= 

  :ييل ما و تشمل :األقسام الفنية: ثانيا 
وأمهها  ،حدث األجهزةأويضم هذا القسم  ،اجلرائم ارتكابخيتص هذا القسم يف دراسة األسلحة املستعملة يف : قسم األسلحة واملتفجرات -
  .ية لألسلحة املستعملة يف اجلرائماملستعمل يف حتديد البصمات الباليست  IBISجهاز 
  .وحتديدها الوثائق املزورة فحصطوط، ويتم فة أنواع اخليعمل هذا القسم على دراسة كاو  :قسم الوثائق واخلطوط  -
  . بناءا على تصرحيات الضحية أو الشهودخيتص هذا القسم برسم صورة تقريبية للجاينو  :قسم التصوير الوصفي -
 ،ات عن اجلاينيزود مصاحل األمن مبعلومو  ،صورهمف على األشخاص عن طريق بصمام و خيتص هذا القسم بالتعر و  :قسم حتقيق الشخصية -

املخرب اجلهوي للشرطة العلمية بشاطوناف األنرتبول،  وبطاقات استعالم الشرطة الدولية حبيث يتوفر هذا القسم على فرع حمفوظات البطاقات الشخصية
  .238 .ص ،7 :، انظر، امللحق رقمباجلزائر العاصمة
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  .و الطلقةأ الرصاصة -
و الكرتون أما من النحاس إيصنع عادة و  ،هو اجلزء الذي حيتوي على مادة البارودو  :الظرف -
  .املضغوط
  .قاعدا لة وتقع يفالكبسو  -

حيمالن بصمات  ، لكوماساس متييز نوعية السالحأ هو الظرف الفارغفاملقذوف الناري و 
ثارها على الرصاصة آتبعا الستعماله تظهر  خرآلسلحة مميزات ختتلف من سالح ن لألوأل ،السالح
 ،154فيه بهطالق التجرييب بالنسبة لسالح املشتجراء اإلإمر الذي ميكن متييزه من خالل األ ،والظرف

 ناف باجلزئرعلى مستوى الشرطة العلمية بشاطو  قسم األسلحة واملتفجراتيف اجلزائر هناك و 
ويضم هذا القسم  ،اجلرائم ارتكابخيتص هذا القسم يف دراسة األسلحة املستعملة يف  ،العاصمة

                             .ائماجلر  ارتكاب الباليستية لألسلحة املستعملة يف املستعمل يف حتديد البصمات "IBIS"جهاز
ن لكل مصنع من تلك أال إ، سلحةعلى الرغم من تعدد مصانع األ :األسلحة النارية ارأث - ب

  . 155ومن بني أثار األسلحة  املصانع مواصفاته وقياساته اخلاصة بالسالح الذي ينتجه
املقذوف (الف اخلارجي للطلقة الغالظرف الفارغ هو  :الظرف الفارغ ىثار اليت تظهر علاآل -1
ويسهم العثور عليه يف مسرح اجلرمية بدور كبري  ،سلحة احمللزنة من النحاسويصنع عادة يف األ ،)الناري

 ومن، الكبسولة ىبرة علثار اإلآذلك من خالل مالحظة و  ،ذاتيتهالسالح و  تشخيص يف عملية
ثر إطالق النار إثر بعد البدء بعملية األون هذا ويتك ،برة سالح مع غريهإثر أتطابق يال أالثابت 
  .الزناد ىعل الضغط
ىل خارج إزء املسؤول عن طرد الظرف الفارغ اجل هواف القذّ و  :)الالّفظ( افذّ قثر الأ -  2
  .خرخيتلف موقعه من سالح آلو  ،السالح
 حيمل بصمة سبطانة تظهر يف كونه ،ة املقذوف الناري كدليل ماديمهيأ :املقذوف الناري - 3

ذلك بالنسبة و  للماسورة،طلق منه نتيجة احتكاكها بالسطح الداخلي أالح الذي الس )ماسورة(
دلة اليت ميكن من خالهلا التعرف على السالح هم األأيعد املقذوف الناري من  ذْ إاحمللزنة  لألسلحة

   .156مستخدمه ىالتعرف عل ىلإوالذي يقود  ،املستخدم يف ارتكاب اجلرمية
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  .59.ص ،املرجع السابق ،معجب معدي احلويقل أنظر، - 

155
  .187.ص ،املرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أنظر - 

156
  .59-53.ص، املرجع السابق، حسني شحرورنظر، أ - 
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 هو املادة اليت متأل ذْ إ سالح الناري،ساسية لليعد البارود من املكونات األ: 157ثار البارودآ -4
سلحة خرى يف األواملقذوفات األ، سلحة احمللزنةانطالق الرصاصة يف األ ىاليت تساعد علو  ،الطلقة

، السالح ماسورة  ىو علأ ،و اين عليهأن جنده  على جسم ومالبس اجلاين أميكن و  ،غري احمللزنة
 ذلك تكون الغازات الناجتة عنو  هبفعل اشتعال ذْ ، إساسية للطلقات الناريةاأل املكونات عد منوي

ثري يف أومن خالل ما حتدثه الذرات غري احملرتقة منه من ت؛ 158و الرشأو املقذوفات أتندفع الرصاصة 
ديد ميكن حت، ومن خالله البارودي ويتكون ما يوصف بالنمش، اجلسم يفتنغرس ، واليت اجلروح

  .من جسم اين عليه املسافة اليت كان عليها السالح
 ،يقل كلما قلت املسافةو ، زداد كلما زادت املسافةين قطر دائرة االنتشار للبارود وذلك أل

، طالق رصاصة من مسافة قريبة جيعل من حبيبات البارود تتمركز بكثافة حول دائرة فتحة الدخولإف
لذلك يعد البارود من  ،فدعن اهل السالحاع كلما زاد بعد فوهة ويزداد قطر هذه الدائرة باالتس

  :ما يليمهيته فيأوتظهر ، سلحة الناريةيف اجلرائم اليت تستخدم فيها األ دلة املادية اهلامةاأل
ثار البارود التعرف أميكن من خالل الكشف عن : مستخدم السالح الناري ىالتعرف عل .4-1

ثار البارود على بشرة أذلك من خالل تواجد و  ،الناري على الشخص الذي استخدم السالح
حاالت بني التفريق مهية يف أ ، كما أن لهها العيار الناريمنطلق أيده اليت بوبشكل خاص ، جسمه
          .159حاالت االنتحارالقتل و 

و كمية الدخان أعن طريق كمية البارود  طلق منها املقذوف الناريأحتديد املسافة اليت  .4-2
، وذلك نها املقذوف الناري باجتاه اهلدفطلق مأميكن معرفة املسافة اليت و  ،الذي خيرج من الرصاصة
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الكربيت و ، %15بودرة الفحم و  ،%75اليت تشكلت من نيرتات البوتاس  ،مادة البارود كتشافحتديدا يف الصني مت ا و  للميالد ثالثيف القرن ال - 
مرة  ألولغزا املغول مملكة الصني حيث ظهر  ميالدي يف حدود القرن الثامنو  ،النارية والطقوس الدينية لعاباألالصينيون يف  استعملها أين، 10%

ول بندقية حربية حملزنة أالقرن اخلامس عشر مت اخرتاع  ، ويفم املغول من الصينيني هذا الفن واستخدموه ضدهموقد تعل األسلحة،استعمال البارود يف 
سلحة متثلت يف لتاسع عشر حدثت ثورة يف صناعة األمع بداية القرن او  ؛فدصابة اهلإكة لولبية للطلق تزيد من ثباته ودقته يف اليت تولد حر و  ،الفجوة

وقد مت تصميم  ،زاكشف حقيقة متدد الغ خر هوآكما حصل تطور   ،الزئبق ميناتأب وهي كبسولة معدنية ممتلئة ،بسولة اليت تستعمل رد طرقهاالك
ملساء  يف معظمها ما عدا بنادق الصيد اليت بقيت ،نةاحللز  ىسلحة احلربية تعتمد علن معظم األإوهكذا ف ،ساس هذه القاعدةأ ىعل عرية ناريةأ

، الكربيت ونيرتات البوتاسو تشكل من الفحم يان هذا البارود كو ، سودكانت معظم الذخائر حتشى بالبارود األاية القرن التاسع عشر   ىتح، و املاسورة
مادة  ىلإ "نايرتوسيليولوز"يثر ليحول مادة فقد استعمل مادة الكحول واإل ،صنع البارود الالدخاين  vielleالفرنسياستطاع الكيميائي  1884ة  سنيفو 

 vielle تشفهااملادة اليت اك إىلضاف أفقد  ،ن يطور شكال جديدا من البارود الالدخاينأ "لفرد نوبلأ" استطاع 1887يف عام و  ،جيالتينية شبه غروية
 ،ملزيد من الشرح أنظر ؛ي  بقايا يف ماسورة السالحأك ال يرت  )الالدخاين(نه إف األسودخبالف البارود و ، رقائق إىلتقطع جتفف و  "النايرتوغلد"مادة 

  .30-19.، ص، املرجع السابقحسين شحرور
158

   .سلحة النارية غري احمللزنةمن املقذوفات يف حالة األخرى أواع أنية أو أوالرش  ،سلحة النارية احمللزنةالرصاصة يف حالة األ -  
159

   .81.ص ،، املرجع السابقحسني شحرور ،أنظر -  
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ومن خالل تلك  ،شعةاأل حيث يتم تصوير حمل اهلدف بواسطة تلك ،حتت احلمراء األشعةام دباستخ
ذوف خذها للمقأ و املضاهاة بني الصور اليت متأمث تتم بعد ذلك املقارنة  ،العملية تظهر كمية البارود

  . 160جريتأيف الواقعة مع التجارب اليت 

تشكل رائحة البارود العامل و : على استخدام السالح ىحتديد الوقت الذي مض .4-3
ك تناسب بني قوة ن هناأحيث  ،السالح ستخداماعلى  ىساسي يف حتديد الوقت الذي مضاأل

ن حتديد أشارة خبصوص رورة اإلمع ض ،السالح ستخداماعلى  الوقت الذي مضىرائحة البارود و 
على احلالة اليت  البارود تعتمد ن رائحةأكما   ،مر تقرييبا األإمن ،الوقت ال يتم بشكل مضبوط ودقيق

يف هذا اال ، ومن بني األسئلة اليت تطرح على اخلبري 161الوضع الذي هو عليهعليها السالح و 
  : مههاأ

  ؟نوع السالح املستعمل يف اجلرمية هو ما -
   من استعمل هذا السالح؟ -
   من هذا السالح؟ اإلطالقحصل  مىت -
  طالق وتاريخ وقوع اجلرمية؟ هل يتفق زمن اإل -
  م انتحار؟أهل احلادث ناتج عن جرمية قتل  -
ثار والعالمات واآل ،دراسة علمية وفنية للسالح الناري ىلإسئلة حتتاج هذه األ ىعل اإلجابةو 

   .162و اين عليهأو اجلاين أو السالح حبد ذاته أو الظرف الفارغ أ املقذوف ىسواء عل توجد اليت 

و جروحا أ ما جروحا ثاقبةإسلحة النارية ألاتكون جروح  :سلحة الناريةتصنيف جروح األ - ج
عند دخول  أما النافذة فتنشأ ،وال خيرج منه عندما يدخل الطلق اجلسم أفاجلروح الثاقبة تنش ،نافذة

  .خلروج منهاجلسم وا ىلإالطلق 
املسافة بني فوهة املاسورة  ىلإ ستنادباال ،نواعأربعة أ ىلإتقسم اجلروح النارية بشكل عام و  

  :فداهلو 

                                                           
160

  .233.ص ،، املرجع السابق...التحقيق اجلنائي الفين  ،عبد الفتاح مراد ،نظرأ ـ 
161

  .362.، املرجع السابق، صمرهج اهلييت ، حممد محادنظرأ - 

  .17.لسابق، صاملرجع ا ،شحرور حسنينظر، أ -162
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ويكون ، تكون فوهة املاسورة مالصقة لسطح اجلسم حلظة الرميو  :اجلروح املاسة - 1
وهي  اجلسمرة و شكل زاوية بني املاسو  ىوقد يكون عل ،و غري كاملأو خفيفا أما حمكما إااللتصاق 
  :163تنقسم إىل

-   جروح الت 
ُ
يتم سطح اجلسم و  الح بقوة فوقتثبيت فوهة الس وذلك عند  :محكَ ماس امل

ار بطراف بغوتتلون هذه األ ،احملرتق زاطراف املباشرة للجلد بفعل الغفتحرتق األ ،اجللد ىعلالضغط 
زالته  إكن ميوال  ،اجللدية احملرتقة افباألطر ويتغلغل هذا الغبار  ،سود املندفع خلف الطلقالدخان األ

    .164كليا بواسطة الغسل
-  قوة  لكن دومناالسالح بتماس تام مع سطح اجللد و تكون فوهة  :مماس غري احملكَ جروح الت
  .ميكن مسح غبار الدخان هذا بسهولةهنا و  ،ضاغطة
-  بشكل  ،سمالسالح لسطح اجل مسة جزء من فوهةهي ناجتة عن مالو : ة مائلةجروح ماس

وتظل هناك فتحة  ،فال يكون كل حميط دائرة الفوهة مالمسا للجلد ،سطح اجلسم ىزاوية حادة عل
  . هروب الغاز وغبار الدخان خالهلا ىتساعد عل

 -  تتموضع  ،عالهأكما ذكر  ماس املائلنواع التّ أحد أميكن اعتباره  :اقصماس النّ جرح الت
ز احملرتق ايستطيع الغو  ،فيتشكل فراغ بني الفوهة واجللد ،سطحفوهة املاسورة فوق جلد اجلسم غري امل

كثر ما تشاهد هذه ؛ وأعنه ناحية مسودة وحمرتقة من اجللد أا ينشمم ،اخلروج منها سودوالدخان األ
  .النارية الطويلة كالبنادق باألسلحةاجلروح يف حاالت االنتحار 

لدرجة صعوبة يف التماس غري احملكم  تقارب يف صفاا جروح هيو  :اجلروح القريبة جدا -2
مسافة قصرية  ىعل ىلكنه يبق ،السالح مالصقا لسطح اجلسم ال يكون، إذ حياناأالتشخيص بينهما 

د لتشكل ما يعرف بالوشم وهي مسافة ال تسمح حلبيبات البارود باالنتشار فوق اجلل ،جدا منه
  .البارودي
 ،ميمسافة من اجلسم حلظة الرّ  ىون السالح علعندما يك أوهي اليت تنش :اجلروح القريبة - 3

ففي  ،يف تشخيص هذه اجلروح وهي العالمة الفارقة ،اجللد وتسمح بتموضع الوشم البارودي فوق
مشاهدة  كنميال و  ،سودالوشم البارودي يف طوق االحرتاق األ ن يتموضعأقريبة جدا  ميكن  اجلروح ال
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  .101.ص ،نفس املرجع أنظر، -  
164

  .102.ص نظر، نفس املرجع،أ - 
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تشكل الطوق  ألما زادت املسافة بني السالح  واهلدف يبدكى، ألنه  خر الوشم يف النواحي اجللدية األ
  .سود بالتالشي واالختفاءالدخاين األ

هي  ،الوحيدة اليت تشاهد يف حاالت الرمي البعيدة ماتن العالإ :ىاجلروح بعيدة املد - 4
  .165لد الضحيةجلالرصاصة  اخرتاقتلك اليت تنتج عن 

محر أن مسافة الرمي، تكون حماطة بطوق ع بغض النظر معظم هذه اجلروحف :املداخل .1- 4
عندما  جتف و  ،خذ لون اللحم الرطبأعندما تكون حديثة تو ، برونزي من اجللد املسحج ىلإمحر أو أ
  . خذ لونا برونزياأت

فهي  ،مجال متلك نفس الصفات مهما كانت مسافة الرميوهي باإل: جروح اخلروج .2-  4
  .كثر شرذمة من جرح الدخولأوسع و أتكون 
حتديد والذي ميكن بواسطتها شعة السينية كافة ميادين العلم احلديث ر اكتشاف األطو وقد  

الشعاعي يف كل هذه  ن يستعني بالتصويرأالطبيب الشرعي اخلبري  ىعلف ،املختلفة اتصابطبيعة اإل
 مسارو حتديد موضع ، و جزاء منه قد بقيت باجلسمأو أذا كان الطلق إلكشف ما ، احلاالت خاصة

  . 166الطلق الناري

   سلحة الناريةثار األأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
لة مسألستية للسالح ابالبصمة الب قاخلربة املتعلقرير تب ن تقدير الوقائع املادية اليت تردأصل فاأل

أكدته ، وهذا ما مماثلةفنية ة رب خب الأن يستبعدها إميكن  الالقاضي اجلزائي، و  ريقدتخترج عن  فنية
ارتكاب اجلرمية من هم للسالح يف دانة واستعمال املت، إال أن مسألة اإل167احملكمة العليا يف قراراا

استنادا ملبدأ االقتناع  ،باإلدانة أو الرباءة حرية القاضي يف تكوين عقيدته أملبد ضعاملسائل اليت خت
  .ياا يف الفرع املوايل، وقد يتواجد يف مسرح اجلرمية أثار املخلفات اليت يتم تبالشخصي
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" ثيودور كونزاليس"كان و  ،االنتحارساسا هاما لتحري حاالت القتل و أطالق النار يشكل إحدهم قد قام بأذا كان إحتديد ما  ىالقدرة عل نإ ـ  
من  بطبقة املشتبه فيهميادي أاره يقوم بتغطية بيف اخت ؛يدي مطلقي النارأيرتات فوق لكشف وحتري بقايا الن "الربافني"ول من قدم فحص أ 1933سنة 

تقصي  ىهو مادة قادرة علو  ،"الدايفينيل امني"سيدية من حملول أمث يعامل القالب مبادة ، يديزالة قالب الربافني عن األإن تتربد تتم أبعد و  ،"الربافني"
يف سنة و ؛ قالب الربافني ىزرق اللون علأشكل ترقط  ىيظهر الفحص املثبت عل، و يادي مطلق النار من السالحأ ىاليت قد تتجمع عل ،مركبات النتريات

 "واالختبار هذا يكشف وجود مواد  ،لوانقياسات األ ىيعتمد به عل ،مطلقي النار على لكشفلاختبارا كيميائيا جديدا  "هاريسون"قدم  1959
  .212 -  180.صاملرجع السابق،  ،حسني شحرور نظر،؛ ملزيد من الشرح أيدي مطلقي النارأ ىصاص علمعدن الر و  "االنتيموين"و "الباريوم

166
   .165.، ص، املرجع السابقحسني شحرور نظر،أ -

167
الطبيب يف تقريره؛ نتائج اخلربة الفنية اليت انتهي إليها هلم أن يستبعدوا بدون مربر  ، فإنه ال يسوغي اخلبريكان قضاة املوضوع غري مقيدين برأ  ذاإ -  

  .272.، ص1990 ت،.أ.و.ق، د.، ن1.،ع2861ملف رقم  ،1984/ 15/05، 1.ج، ق.غ ،حملكمة العلياأنظر، ا
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  الرابعالفرع 
  ثـار المخلفـات أ

ر املخلفات مبختلف أنواعها واليت تنتج عن إفرازات جسم اإلنسان، قد تتخلف يف إن أثا
مسرح اجلرمية واليت من شأا أن تؤدي إىل التعرف على صاحبها وحتديد شخصيته، ولتحديد هذه 

  .، وموقف القاضي اجلزائي منهااملخلفات البد من تعريفها وتبيان حجيتها

  ثار المخالفاتأ تعريف : أوال
  :يلي مايقصد باملخلفات 

حليل وهو أحد الفضالت السائلة واليت تستخلصه الكليتان من الدم وتفرزانه عرب اإل: البول -أ
  %2فضالت ، و  %3البولينا  واليوريا أو، %95ماء أكثر من  كون منيت الذيو  ،ارج البدنخإىل 
كد من حمتويات أالكشف الكيميائي الت ةوميكن بواسط ،168تضم كريات دموية وخاليا ميتة واليت

  .صلهاأالبقع ومعرفة 
نتيجة ملا يعرتي ارم من حاالت والذي يتكون من بقايا األطعمة، فقد حيدث  :الرباز - ب

اين خملفاته وقد يرتك اجل ،يغوط يف مسرح اجلرمية جيعله وملا يصاب به من توتر نفسي وعصيب ،خوف
  .169قد يتربز حبكم العادةو  ،نتيجة الستهزائه وسخريته باحملل

  إثباتالمخلفات كدليل  سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا 
حتليل البقع البولية والفضالت معرفة ها عن طريق ميكن من خالل فحص ن هذه املخلفاتإ 

مراض أىل جانب معرفة إ ،البوليةمثل فصيلة الدم لصاحب البقعة  ،بعض صفات صاحب البقعة
، باإلضافة إىل و بالسيالنأالزالل و بأو بالسكر أيا سذا كان مصابا بالبلهار إما في ،صاحب البقعة

، باإلضافة إىل أن البول حيتوي على خاليا إيثيلية واليت و املخدراتأ حتديد تركيز الكحول باجلسم
 ميكن ملرتتبة عن حتليل املخلفات، تعد قرينةوالنتائج ا ADN.170تعترب مصدر هام للحمض النووي 

                                                           
168

 - 385.، صاإلسكندريةاجلامعي،  ، دار الفكر1.، طاإلثباتحممود عبد الدامي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف حسين حممود عبد الدامي  ،أنظر -

386 .   
169

  .271.ص ،1990 ،دار الكتب القانونية، 1.ط ،التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر -  

170
  .386.، صاملرجع السابقحسين حممود عبد الدامي،  - 
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، وختضع كباقي األدلة للسلطة التقديرية يهاو نفأبات اجلرمية ثخرى إلاأل واألدلة ن تعزز القرائنأ
  .كما قد يتواجد مبسرح اجلرمية أثار العربات اليت يتم تبياا يف الفرع املوايل  .171للقاضي اجلزائي

   خامسالفرع ال
  لمركبات العربات وا ثارأ

مرا شائعا يف العصر احلديث، سواء لنقل أيف ارتكاب اجلرائم  ركباتامل ستخداماصبح لقد أ
  .172و جثة الضحيةأو لنقل جسم اجلرمية كاملسروقات أو للهرب، أىل مسرح اجلرمية، إاجلاين 

   ات والمركباتبثار العر أتعريف : والأ
ن م وغريهااحليوانات كاخليول والبغال واحلمري  يتم استخدامغالبا ما  فاألوىلالعربة غري املركبة 

منا تسري إانية ال تستخدم فيها احليوانات و ن الثأحني ، يف و جرهاأحيوانات احلمل واجلر يف سحبها 
   .173ليةآو غري ألية آ وأبواسطة قوة ميكانيكية 

دم ات العالقة بني مستخثبإسيارة املستخدمة داخال يف وسائل صبح التعرف على الأ قدو 
  :السيارة عن طريق ىم التعرف عليتالسيارة وبني اجلرمية، و 

ذا وجدت عليه إثار السيارة على مسرح اجلرمية آاملشتبه فيها مع  ةطارات السيار إثار آمقارنة  -
  .                                     اإلطاراتثار آ

  .جراء املقارناتإحتليل البقع املوجودة على السيارة و   -
  .مسرح اجلرمية نتيجة للتصادم ىقارنة قشور الطالء اليت تساقطت من السيارة علم -
  .  ثار العجالتآحتديد اجتاه السيارة من خالل  -

   ثار العربات والمركباتأالجزائي في تقدير القاضي  سلطة :ثانيا
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  .271.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
172

  .180.ص املرجع،نفس نظر، أ - 

173
املؤرخ يف  09/03وبالقانون  ،10/11/2004 :املؤرخ يف 04/16:رقم قانونبالم ماملعدل واملتو، 19/08/2001:املؤرخ يف 01/14:ن رقمانو قال ،نظرأ - 

السيارة كل مركبة " منه  02املادة ، واليت عرفت حركة املرور عرب الطرقات وأمنها وسالمتها بتنظيم املتعلق، 45،29.06/2009.ر،ع.،ج 22/07/2009
  ."ل لنقل األشخاص أو البضائع وتكون مزودة مبحرك للدفع، وتسري على الطريقتستعم
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، وإمنا قل بذاتهمست املوجودة يف مسرح اجلرمية ال ترق إىل مرتبة دليل السيارات واملركبات راثأ إن
، لإلدانةكدليل   تكفي وحدها الو الشخصي للقاضي اجلزائي،  قتناعلالكقرائن قضائية، ختضع تعامل  

  .174بسات القضيةىل وقائع ومالإ خرى، بالنظرأدلة أالبد من تعزيزها بقرائن و  وإمنا
كباقي األدلة   وبالتايل فإن األدلة املادية غري احليوية ختضع لسلطة القاضي اجلزائي التقديرية 

اجلزائية، فكيف هو األمر بالنسبة لألدلة املادية احليوية؟ األمر الذي يتم تبيانه من خالل املطلب 
   .املوايل

  ثانيالمطلب ال
  ثبات المادية الحيويةدلة اإلأسلطة القاضي الجزائي في قبول 

واليت تشمل تلك احلية لإلنسان،  األنسجةاألدلة املادية احليوية، وهي اليت يكون مصدرها 
واليت  األصابعاملادية اليت يتم ضبطها يف مسرح اجلرمية ومن بينها على اخلصوص بصمات  األدلة

وأثار  بقع الدموية واملنوية،التتكون من أنسجة اجللد على اليدين، وبصمة الشفتني وبصمة األذن و 
ه األدلة املادية احليوية؟ وما والبصمة الوراثية، فما هو موقف القاضي من هذ خملفات الشعر،و  ،العرق

هو دورها يف تكوين القناعة القضائية للفصل يف الدعوى العمومية؟ األمر الذي يتم تبيانه من خالل 
  .الفروع املوالية
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  .130.ص ،املرجع السابق، يبواد يحسنني احملمد نظر،أ - 
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  ولالفرع األ
  ع ـصابات األـبصم 

لتحديد مرتكب  قد تتخلف يف مسرح اجلرمية بصمات اجلاين، واليت قد تكون األثر الوحيد،
  . للنطق بالرباءة أو اإلدانة تكوين القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائيأساسا لو  إلجرامي،الفعل ا

  175صابعتعريف بصمات األ :والأ
اليت حتاذيها خطوط  ،عبارة عن اخلطوط البارزة هيالبصمة بشكل عام  :ف البصمةيتعر  -أ

 ،176خمتلفة كاالشأ تتخذواليت  ،من الداخل الكفنيصابع اليدين و أعلى جلد  ،نخفضةمخرى أ
عندما يكون  ،جنني يف بطن أمه وهولبصمة لاخلطوط احللمية املشكلة هذه نسان اإلتظهر عند و 

خذ شكلها الثابت الذي ال أوال تتغري مدى احلياة، وت ،عند والدتهمث تتكامل متاما  ،يوما 120عمره 
ذي يصيبها فهو ا التغيري المنإ ؛حجمه زديادوا ال تتغري بتقدم عمرهو  ،نسان طول حياتهيتغري عند اإل

صبع من ذات األ ىعل إالوال تنطبق البصمة ، تبعا لتغري منو اجلسم ،و مساحتهاأتغري حبجم البصمة 
 أصبعيف  إالمثال ال توجد  ميناأل اإلام ةفبصم ،ال تتكرر يف الشخص نفسه فهي ،نفس الشخص

البصمات اليت  ىالكالم ينصب علو  ،خرآصبع أي أ ىوال توجد عل ،هلذا الشخص مينام األاإل
  .177صابع اليدين فقطأل وىلاأل السالميات ىتتواجد عل

عامل أستاذ التشريح و " PERKINGE" نجيبرك العامل التشيكي ىلإ والذي يعود اكتشافها 
 الذي الحظ أن جلد األصابع حيوي بروزات ،1823عام  ببولندا "بريسالو" وظائف األعضاء جبامعة

ن أ" ويليام هرشل"أثبت  1852يف عام و  ؛كتشف بذلك حقيقة البصماتا و  ،معينةذات أشكال 
 ؛ويثبت فرديته صبعصبع يدل على صاحب هذا األألالشكل الذي رمسته الطبيعة على جلد باطن ا

الورقة باستخدام حرب  ىطريقة وضع البصمة عل" هنري فولدز"ابتدع الدكتور  1877يف عام و 
  .  178املطابع

من قبل الشرطة  1884جنلرتا سنة إرمسيا ألول مرة يف  اإلصبعيةمة وقد استعملت البص
 ،هذه اخلطوط احللمية تكون دائما يف حالة رطوبةو  ،كدليل قاطع للتعرف على األشخاص،  الربيطانية
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 - Empreinte Digitale. 
176

  .398.ص ،املرجع السابق ،محد بسيوين ابو الروسوأ مدحية فؤاد اخلضري ،نظرأ - 
177

  . 134-133رجع السابق،اهلييت، املمرهج حممد محاد  أنظر، - 

178
  .45.ص، 2002أفريل  ،65.عجملة الشرطة، ،نويري عبد العزيز أنظر، - 
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فإذا ما  ؛بعض األمالحاملاء و  على ويتحت ملا تفرزه غدد العرق املنتشرة بسطحها من مواد دهنيةنظرا 
ثر ما باخلطوط من إفرازات يبقى على سطح هذا أفإن  ،ده أو أصبعه على جسم ماان يوضع اإلنس

 .179كون مرئيا للعني يف معظم احلاالتمتخذا شكل هذه اخلطوط بالتحديد، إال أنه ال ي ،اجلسم
 :بصمات األصابع خصائص  -ب  
  ؛مدى احلياة ىن شكلها ثابت ال يتغري علإ -
، ضة واحدةمن بوي منيأتو  لو كاناحىت و ، ماليني البشر ل بني شخصني من بنيا ال تتماثأ -

  ؛خيتلفان من حيث البصمات فإما
ن كميو  ،سطحها ىعلهذه اخلطوط يظهر كعالمة مميزة  إلخفاءي تشويه جيريه الشخص أن أ -

  .ن يتم استخدامه يف املضاهاةأ
ا أمن حيث  ،يةنكسبتها قيمتها القانو أمهيتها و أصابع ت على بصمات األضفأفهذه احلقائق 

 دىنأ يهلإ ىا تعترب دليال قاطعا ال يرقذلك أل ،الفاصل يف حتقيق الشخصيةساسي و العامل األ
  .180شك

    :وهي ةيلبصمات إىل أربعة أنواع رئيسا تنقسم: أنواع البصمات - ج
تكون اخلطوط احللمية ممتدة من  ،نواعبسط األأ من هو النوع من البصمات هذا: األقواس -1

 تبدأقواس أا أ  ؛ أيكما يستفاد من التسمية ،صمة إىل اجلانب اآلخر يف شكل قوسجانيب الب أحد
    .ن تغري اجتاههاأتنتهي يف اجلهة املقابلة دون من جهة مث تنحين و 

 ،البصمة شكال معينا يشبه املشبكتتخذ اخلطوط احللمية املوجودة عند مركز  :ملنحدراتا -2
، دلتاا النوع من البصمات بوجود مركز و يتميز هذو  ،متجهة لألسفلطراف هذه اخلطوط تكون أو 
منها دون  بدأت نفس اجلهة اليت ىلإمث تعود  ،تنحينمن جهة و  تبدأقواس أعبارة عن  فيها اخلطوطو 
، ذا وجدت الدلتا جهة الشمالإمنحدر ميني  ،صورتني ىعل وهي ؛و تلف حول نفسهاأن تلتقي أ
  .تا جهة اليمنيذا وجدت الدلإمنحدر مشال و 

عقارب  اجتاهاألحيان مع تكون يف بعض  ،تتخذ اخلطوط احللمية شكال مستديرا: الدوائر -3
بكل  )2( وينوتتميز الدوائر بوجود دلتا، االجتاهيف بعض األحيان عكس هذا و  ،دورااالساعة و 

 ،ئريةشكل حلقات داى تكون اخلطوط عل مستدير حلقي عندما: وهي تنقسم إىل أنواع؛ بصمة
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  .185.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد نظر،أ - 

180
  .226 -218.ص ،3.امللحق رقم أنظر، -  
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شكل خط  ىمستدير حلزوين عندما تكون اخلطوط فيها عل، و و مستطيل احللقاتأمستدير لوزي و 
  .181هيئة خطني يلفان حول نفسيهما ىمستدير لوليب عندما تكون اخلطوط عل، و يلف حول نفسه

وجيد ا  ،تتكون البصمة يف هذا النوع من اثنني أو أكثر من األنواع السابقة: املركبات -4
انب، جييب الوسط، املركب مي، جييب اجلأوصورها املنحدر التو ؛ وقد يوجد ا ثالثة أو أربع ،اندلتو 

  .و الشاذأالعارض 
  :طرق مضاهاة البصمة -د

 ،ساس البحث عن التطابق بني البصمتنيأى ن املضاهاة تقوم علإ: 182ت املضاهاةاإجراء -1
خبطوات هذه العملية متر و ، هفيها مع بصمة املشتبه فاقاتالعثور عليها يف مسرح اجلرمية و  البصمة اليت مت

ال خترج عن اليت  ،يف التقسيم الرئيسي للبصمات هي عملية اتفاق البصمتان وىلاخلطوة األ :ساسيةأ
اخلطوط املوجودة  اخلبري مبضاهاة أوبعدها يبد ؛"ت والدوائر واملركباتاملنحدرااألقواس و " نواعأربعة أ

ن أاليت جيب على اخلبري  ، البصمتنين مث حتديد عالمات االتفاق بنيمو  ؛رىخبكل بصمة مع األ
ميكن القول  قل من العالمات املميزة هلذه اخلطوط يف البصمتني حىتحيدد اثين عشر عالمة على األ

  .183ساسهاأو املضاهاة على أاملقارنة مام نقط االلتقاء اليت متت أشري أمث الت ؛ما لشخص واحدأب
                                                           

181
  .25.صاملرجع السابق،  ،يبواد يحسنني احملمد أنظر، -  

182
رة هو تصويرها مباش ،جراء الذي جيب اختاذه يف حالة كون البصمة ظاهرة ميكن رؤيتها بالعني اردةن اإلإ: صابعظهار بصمات األإجراءات إ -  

  ؛191.ص، املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي الفين ،عبد الفتاح مراد ،؛ أنظرلضمان سالمتها
 وأميائية يو احملاليل الكأسواء باستخدام املساحيق  ،ظهارهاجراءات ميكن اختاذها إلإن هناك إف ،هاصمة غري ظاهرة وهو الغالب فيذا كانت البإما أ

  .شعة فوق البنفسجيةاستخدام األ
خذ البصمات هو البحث عن مطابقة البصمات اليت مت العثور عليها يف مسرح اجلرمية مع أعادة ما يكون اهلدف من : ان احلينسبالنسبة لإل -1

وقد تؤخذ يف ، بناءاألو  لعاملنياملقيمني فيه كا وأحمل احلادث  ىشخاص الذين يرتددون علواأل ،صابع اين عليهمأبصمات و  ،ملشتبه مبصمات ا
يف وجوب  خذ بصمات هؤالء تكمنأوالعلة من وراء  ،حمل احلادث قبل انتقال اخلبري ىلإبصمات رجال الشرطة اللذين وصلوا  حىت حوالبعض األ

  .مد بصمااستبعا
  :وعلى درجة حتللها ،صابع يتوقف على درجة تيبس اجلثةخذ بصمات األأ: ثث املوتىجلبالنسبة  -2 
مث جتفف جيدا ويتم ، و مبحلول من املاء والصابونأو باملاء الساخن أصابع بالكحول تؤخذ البصمات بعد تنظيف األ: لرمي للجثة اقبل التيبس  -أ

  .صمةيتم طبع البطالئها باحلرب و 
جل أصابع ومن ما بالنسبة حلالة جفاف جلد األأ ،صابع بشكل خاص يف الضموراجللد بشكل عام وجلد األ يبدأحيث  :رميالتيبس ال يف حالة - ب

و أ كالربافني  "،ي زيتأو أو اهلواء أ ،صابع حتت اجللد باملاء الساخنفيكون من خالل حقن األ ،اليت تصاحب التيبس نكماشاالحاالت  ىالتغلب عل
  .48-42.أنظر، حسنني احملمدي بوادي، املرجع السابق، ص البصماتمث تؤخذ  "اجللسرين

؛ ذلك بعد طالء اجللد بطبقة من مواد كيميائيةو  ،شعة السينيةبواسطة األها، تصوير عن طريق خذ البصمات أ يتم: تحللة متامااملجلثة يف حالة ا - ج
، 2008، دار اهلناء للتجليد الفين، اإلسكندرية، 2.ط وس، التحقيق اجلنائي والتصرف فيه واألدلة اجلنائية،، أمحد بسيوين أبو الر ملزيد من الشرح أنظر

  .329- 325.ص

183
  .12.ص ،املرجع السابق ي،بواد يحسنني احملمد ،ظرنأ -  
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ثناء أثر وضوحا يف حالة القلق النفسي والتوتر الذي يعاين منه اجلاين كأالبصمات تكون و 
الذي جيعل من البصمات مر األ ،خماوفبسبب ما يعرتيه من حالة نفسية و  قذ يتعر إ ،ارتكابه اجلرمية

  .كثر وضوحاأ
جهزة حديثة أتم استخدام استظهارها يرفع البصمات و ل :وسائل مضاهاة البصمات -2

عن  تمكن اخلرباءيحيث ، صابع يف مسرح اجلرميةللكشف عن بصمات األ" لليزرشعة استعمال أكا"
يعتمد هذا اجلهاز و ، بصمات تعرضت لدرجات حرارة عالية جهزة من رفعاستخدام هذه األطريق 

 ضوء بنفسجيٍ بفتشع  ،دهنمبا يتخلف من عرق و  ثر البصمةأشعة الليزرية و لية التفاعل بني األآ ىعل
  .184غراض  املقارنةتصوير البصمة ألم يت، و واضح

ذ بصمام خأو  ،حتديد املشتبه فيهمعن طريق  وذلك يلاآل عالماإلصبح يتم استعمال وأ
ومدى  ،البصمة املكتشفة مبسرح اجلرمية ببصمة املشتبه فيه ةإلجراء عملية املضاهاة، واليت هي مقارن

  ةبواسطة جهاز املضاهااجلزائر،  يف وهذه العملية أصبحت تتم بطريقة أوتوماتيكية ،تطابقها
)AFIS(185أين يقوم مبضاهاة نقط البصمات احملفوظة بنقط ن كانت تتم بطريق يدوية ، بعد أ
، ويقارن بالتحديد موضع النقط واجتاهها والعالقة بني البصمة لبصمات املأخوذة من مسرح اجلرميةا

  .صمتنيوكشف تشابه النقط يف كال الب ،املأخوذة والبصمة احملفوظة
وقد اختلف علماء البصمات يف عدد النقاط املميزة الالزم توافرها يف البصمة لتقرير التطابق 

ويرى البعض اآلخر أن  ،التطابق فريى البعض أن ست عشرة نقطة مميزة الزمة لتقرير ،بصفة قاطعة
توصية هيئة خالل من  ستقر يف معظم دول العاملا هو ما، و اثين عشرة نقطة فقط الزمة لتقرير التطابق

                                                           
184

  .44.ص ،املرجع السابق ،معجب معدي احلويقل ،أنظر - 
185

 - Le système AFIS  a été acquis en juillet 1999, auprès de la Société International Computer System « ICS » 
Neurodynamique/Angleterre, en collaboration avec la société DATA GENERAL pour la fourniture des 
équipements informatiques. 

L’objectif recherché dans l’acquisition de ce système, était de remplacer progressivement le fichier judiciaire 
manuel du Service Central de l’Identité Judiciaire par un fichier automatisé et informatisé d’identification par 
empreintes digitales, permettant l’identification rapide des personnes concernées dans  le processus de résolution 
d’une enquête judiciaire.  

La phase de constitution de la base de données AFIS a été déterminante dans la mise en œuvre de solutions 
adéquates, tant sur le plan informatique et organisationnel, qu’au niveau de la formation de 50 spécialistes du 
système AFIS (informaticiens administrateurs du système, opérateurs de maintenance, agents de saisies et de 
techniciens de recherche criminelle).  

Également, cette phase a permis de recenser et d’évaluer les contraintes techniques liées à l’évolution de la 
technologie Neurodynamique, notamment en matière de la qualité de numérisation des images, d’efficacité et de 
précision d’encodage automatique des empreintes digitales, temps de recherche et niveau d’assurance qualité des 
résultats; Cf. BOUTLELIS, Administrateur du département AFIS, Conférence, système d’identification    
automatique d’empreinte digitale AFIS, n.p. 
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الضبطية  ذخأفيما ت ،وهناك من يرى مثانية فقط ،1968 باريس يف نوفمرببالشرطة الدولية اجلنائية 
بنك خاص لبصمات األصابع يف أي ويوجد يف اجلزائر  ،186القضائية اجلزائرية بأربعة عشر نقطة مميزة

  .187به يف الواليات املتحدة األمريكية مركز للشرطة مثلما هو معمول
ميكن معرفة املعلومات املتعلقة بصاحب البصمة اليت عثر عليها يف  :أمهية بصمة األصابع  - هـ

  :وذلك  وفقا ملا يلي  ،حمل احلادث
ذا  إوما  ، العثور عليها يف مسرح اجلرميةمعرفة سن اجلاين من خالل حجم البصمة اليت مت -1

 اخلطوط اليت حتويها هذه عددحصاء إوذلك من خالل  ،و شيخأو بالغ أطفل  إىلكانت تعود 
  .188البصمة
ىل إوقد يعود ذلك  ،معرفة احلالة الصحية للجاين من خالل التشوه الذي يعرتي البصمة -2
اخلطوط املوجودة على  ىتؤثر عل ، حيثعلى اجللد تأثريهاينصب و  يعاين منها الشخص أمراض

توسع فتحات العرق  ىلإتؤدي مراض ن هناك من األأ ىلإضافة إ، كمرض اجلذام  و الكفأصابع األ
و يف حالة تعرض الشخص أ، 189ة ذلك باستخدام العدسات املكربةنه ميكن مالحظإف ،كالتيفوئيد

  . 190يكون فيها تلفا ائيا للخطوط احللمية بسبب احرتاق البشرة متاما ،حلروق يف يده تؤدي للتلف

                                                           
186

  .29.، ص2003 عدد خاص، جويلية ،جملة الشرطة أنظر، -  
187

 - La Modernisation du système AFIS/DGSN, dans le cadre du Suivi des évolutions technologiques de ce 
système, par un nouveau système AFIS plus moderne basé sur des normes et des standards recommandés par les 
experts au sein de l'OIPC/INTERPOL et les spécialistes utilisateurs des normes ANSI/NIST spécifiques à cette 
technologie, afin d’absorber le fichier judiciaire manuel dactyloscopique estimé actuellement à 2.100.000 fiches 
décadactylaires. Ce fichier est alimenté annuellement par une moyenne de 50.000 fiches, parvenant des stations de 
l’Identité Judiciaire,  

Le déploiement de cette technologie au niveau des 48 Sûretés de Wilaya, permettant la consolidation et la 
consultation, à distance avec rapidité et efficacité, de la base de données Centrale AFIS/DGSN, dans le cadre de 
l’authentification, l’identification et de la recherche criminelle; Cf. BOUTLELIS, op.cit.  

188
 ،خط يف السنتيمرت املربع  الواحد 35و 30لعمر عدد اخلطوط ترتاوح بني من ا سن الثامنة حىتحديثي  الوالدة  األطفالفالفئة العمرية املمتدة من  - 
سن احلادية  ىلإما من سن السابعة عشر أ ،خط يف السنتمرت املربع الواحد 24ن عددها إسنة ف 12سن  سنوات اىل 9من سن  حداثلألما بالنسبة أ

 9 ـ 6البالغني من  لألشخاصتصل بالنسبة  حىت تقل بعد ذلك مث ،خطوط يف نصف السنتمرت املربع الواحد 10والعشرون فيبلغ عدد اخلطوط حوايل 
 ىلإ يف أصابعهم، و طوليةأة يعرض جتعدات وخطوط بيضاءظهور سبب الذي يو  ،االنكماش ن هذه اخلطوط يصيبهاإف ما بالنسبة  للشيوخأ ،خطوط

املرجع  ،بو الروسأمحد بسيوين وأ مدحية فؤاد اخلضري ،؛ ملزيد من الشرح أنظرهذا ال يوجد عند الشبابو  ،جانب ظهور بعض الغدد حتت اجللد
  .414.ص ،السابق

189
    .410.ص ،املرجع السابق ،بو الروسأمحد بسيوين وأ مدحية فؤاد اخلضري ،نظرأ - 

190
  .282.ص ، املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،رأنظ - 
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ومن يشتغل باحلدادة  ،نظفاتكامل  الكيمائيةفمن يشتغل باملواد  ،احلرفة وأمعرفة املهنة  -3
 .جتعل البصمة غري سليمة ، حبيثصحااأ ييدأن هذه املهن تؤثر يف إحيث  ،الزراعةوالنجارة و 

وذلك من شكل  ذاا،من خالل التشوهات هذه التشوهات  أسباب وبالتايل ميكن معرفة
  .192من نوعهاشكل البصمة العامة وال ن هذا التشويه ال يغري يف الواقع من إو  ،191اخلطوط

 األصابع سلطة القاضي الجزائي التقديرية في مجال بصمات :ثانيا
  :مرينأني ثبات يف الدعوى اجلزائية تقتضي التفرقة بإدليل ك إن بصمات األصابع

ن بصمة معينة هي لشخص معني أي اخلبري املتخصص بأسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير ر  -أ
ن التقديرية مقيدة أل اجلزائي في هذه احلالة تكون سلطة القاضيف، ليكن املتهم يف الدعوى املنظورةو 

ما يقرره هذا اخلبري تعني عليها ذا ساور احملكمة الشك فيإو  ،فنية حبتةلة أاخلبري هنا جاء يف مس رأي
اليت ال يصح  ،لكونه من املسائل الفنية البحتة ،هل اخلربةأمر باالستعانة بغريه من األ تستجلين أ

 يف العديد من احملكمة العلياي أر ، وهذا ما ذهب إليه حتل نفسها حمل اخلبري فيها نأللمحكمة 
يف املكان على وجود صاحبها  اقاطع دلياليعد يف مسرح اجلرمية  البصمةعلى  العثورن أل، 193ااقرار 

 استخدمها يف دوات اليتو األأمسكها أشياء اليت و من خالل وجودها على األأ، الذي وجدت فيه
  .194ةجلرمياكابه ارت

ىل املتهم صاحب البصمة اليت وجدت إسناد التهمة إالتقديرية يف اجلزائي  سلطة القاضي - ب
ن سلطة القاضي اجلزائي تصبح سلطة تقديرية يف أهذا مفاده و  ،تكون غري مقيدة مسرح اجلرميةيف 

دانة حكم باإلساسا للأن تكون اد اجلرمية لصاحب البصمة من عدمه، والبصمة تصلح وحدها ألسنإ
املتهم صاحب  أن إىلمالبستها تشري ذا كانت ظروف الدعوى و إ ،على املتهم يف الدعوى اجلزائية

  .جرامية حمل الدعوي اجلزائيةة اإلالبصمة هو مرتكب الواقع
ليها الشك على وجود املتهم يف مكان إ ىن البصمة تصلح قرينة ال يرقأنه مما ال شك فيه أ إال
ع اجلرمية ن يربر وجوده يف مكان وقو أفاملتهم يستطيع  ؛ثبات العكسإتقبل  فإامع ذلك و  ،احلادث

ن اقتناعه وفقا يكو قاضي املوضوع الذي يبين عقيدته و خرية لوالكلمة األ، نه مل يرتكب اجلرميةأو 

                                                           
191

    .399.ص ،املرجع السابق ،بو الروسأمحد بيسيوين أو   مدحية فؤاد اخلضري نظر،أ - 

192
  .61.ص ،املرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أنظر - 

193
  .272.، ص1990ت، .أ.و.، د1.ق، ع.، م2861ف رقم مل ،15/05/1984، 1.ج، ق.احملكمة العليا، غ أنظر، -  

194
  .282.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي، عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
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ن أذ اعتربت إ"ليه احملكمة العليا يف قرارها إذهبت  وهذا ما .195لظروف ومالبسات الدعوى اجلنائية
ىل دليل قضائي إتعد قرينة حتتاج  وإمنا ،ىل دليلإ ال ترقى ،جود البصمات وحدها يف جرمية ماو 

ا أن كل خربة شأنه جيب املالحظة أيضا بأ "كدأ الذي ويف صلب حيثيات هذا القرار ،"يدعمها
رية املخولة لقضاة املوضوع ختضع للسلطة التقدي حينئذفهي  ،لإلثباتخرى ن الوسائل األأش

كما أنه قد يتواجد يف مسرح اجلرمية بصمات الشفتني، وهو ما يتم توضيحه يف الفرع  .196"هموحد
 .املوايل

  نيالفرع الثا
  ينـات الشفتـبصم

 واليت ،197خرآ ىلإمن شخص  ختتلف اليتو ، نسان تشققات وخطوط متشابكةتعلو شفاه اإل
  .، واليت من شأا أن حتدد شخصية اجلاينقد تتواجد يف مسرح اجلرمية

  .بصمات الشفتين فيتعر  :والأ 
قد توصل يف و  ،خرآ ىلإمن شخص  ختتلف، املكونة هلا طوطاخلنسان و شفاه اإل تشققاتإن 

هي  ،نتيجة ىلإحوادث املرور  ىحدإومن خالل  ،)MOYNE Snyder(مويين سندر  1950عام 
خاديد األلدقة من خالل نسان وحتديدها على وجه اشخصية اإل ىنه من املمكن التعرف علأ

قد قرر أحد و  ؛صابعن بصمات األأمر بشمتاما كما هو األ ،والتجاعيد اليت على شفيت الشخص
بع للطب الشرعي يف العاصمة خالل املؤمتر العاملي الرا" Santos" سانتو األطباء الشرعيني ويدعى

  ،سيط ومركب، أن أخاديد وجتاعيد الشفاه ميكن تقسيمها إىل ب1966ركية كوبنهاغن يف أوت االدمن
ويف أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن  ؛يفها إىل مثانية أقسام طبقا لتحديد الشخصيةنكما ميكن تص

ترتاوح  أنثى 170وذلك بعد دراسة تضمنت  ،باليابان عن بصمات الشفاه "santoz" سانتوز جامعة
يف  خيتلف حيث كانت نتائج البحث أن هناك تركيب خاص لكل فرد، سنة 36و 30أعمارهن بني 

ن أكدت أكما ،  أن كل شفاه هلا صفة تشرحيية خمتلفة ، كماأخاديد شفتيه عن اآلخرتعاريج و 
  .198ات الشفاه ال تتغري مع تقدم السنبصم

                                                           
195

  .303.ص، ملرجع السابق، احممد سيد حسن حممد أنظر، -  
196

     .55.ص ،2003 ت،.أ.و.د ،1.ع، ق.م ،04/06/2002 ج،.، غاحملكمة العلياأنظر،  -  
197

  .45.املرجع السابق، ص ،يبواد يحسنني احملمد ،ظرنأ -  
198

  .54.ص ،املرجع السابق  ،عجب معدي احلويقلم نظر،أ - 
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  ثار بصمات الشفتينأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا 
ن مت ألكن مع كل ذلك فلم يسبق  جنازها على مستوى العامل،إبالرغم من الدراسات اليت مت  

على الرغم من  ،ثبات اجلزائي يف اجلزائريف حتقيق الشخصية يف اإلثر بصمات الشفاه أاالعتماد على 
وخاصة  ،و جرائم القتلأوجودها يف مسرح اجلرمية وارد يف كثري من اجلرائم اجلنسية منها  حتمالان أ

ح عندما تكون تظهر بشكل واضو  ،و رسائل التهديدأواين الشرب أ ىقاب السجائر وعلأععلى 
ىل إبالنظر  ،قرينة قضائية إىل ن ترقأميكن ن بصمات الشفاه أهذا يدل على و ، ملوثة مبواد التجميل

استنادا إىل مبدأ االقتناع  ختضع للسلطة التقديرية للقاضي اجلزائي وهي ،ظروف ومالبسات اجلرمية
ا يتم توضيحه يف الفرع كما أنه قد يتواجد يف مسرح اجلرمية بصمات األسنان، وهو م  .الشخصي

  .املوايل

  ثالثالفرع ال
  ان ـسنبصمات األ

ياء ، أو األشجسم اين عليهسواء على  يف مسرح اجلرمية تظهر اليت إن بصمات األسنان
اليت من شأا إثبات شخصية اجلاين، وعن طريق إعمال قواعد املنطق املوجودة يف مسرح اجلرمية، و 

  . إىل بصمات األسنان استنادا يستشف مرتكب اجلرمية
  199بصمات األسنان تعريف :أوال

كما  ،ما على شكل عالمات عض على جسم اين عليه يف بعض اجلرائمإ تظهر وهي اليت 
كالفاكهة   واملأكوالتة طعمبعض األ علىو يف صورة عالمات أ، ن يف اجلرائم اجلنسيةأهو الش
  .يتناوهلا اجلاين يف حمل اجلرمية شياء اليتاأل ىعل األسنانثار أقد تتخلف و ، واحللوى
نسجة فال األ ومتزق يف حاالت العض الكامل أنه إال ،سناناأل ثارآبنسان حيتفظ جسم اإلو 

قطع  ىلإذا مل تصل قوة العضة إما أ ؛ن النسيج البشري رخونظرا أل ،سناننسجة بشكل األحتتفظ األ
  .200مقارنتهاتصلح لرفعها و ايل بالتو  ،سنان ودوران الفكاجللد شكل األ ىعل ىيبقالنسيج ف
  :طبيعتها إىل أنواع خمتلفة تتمثل يف إن آثار األسنان تتنوع حبسب :سنانثار األآنواع أ -أ

                                                           
199

ظهرت يف ، و ن الغربيةالبلداسنان الشرعي يف كثري من حيث تكونت مجعيات لطب األ ،1970قد زاد االهتمام ببصمات االسنان منذ عام   - 
حيث  ،ضرار جسمانية موضوعا لدراستهأحداث إاليت تشمل على  عتداءاتاالوقد اختذت من حوادث ، مليةسنان الشرعي العاطار ذلك جملة طب األإ

حممد أنظر، ملزيد من الشرح  ؛جيابيةإسنان يف هذا اال األتكون شهادة طبيب و  ،صابةي بدور الباحث الفين يف حتديد اإلسنان الشرعطبيب األ يقوم
  .186-184.ص ،املرجع السابق ،محاد مرهج اهلييت

200
  .193.ص املرجع السابق، ،حممد محاد مرهج اهلييت أنظر، - 
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هم أومن  ،سنان على سطح اجلسمثار اليت ترتكها األوهي اآل ،سنان السطحيةبصمات األ -
  ؛ا ال ترتك متزقا على اجلسمأصفاا 
وتنفذ ، و عضة الشخص على اجلسمأسنان األ ثار ترتكهاأي هو  ،سنان الغائرةبصمات األ -

  ؛ طبقة ما حتت اجللدىلإ
و أواليت تقطع اجلسم  ،سناناليت حتدثها األ اآلثاروهي ، سنان قاطعةأثار بصمات أ -
  .األنسجة
نان يف جمال اإلثبات يعتمد على األس ستعمال بصمةا أساسإن  :سنانأساس بصمة األ - ب

والربوزات الظاهرة على حافة  ،، واملسافات البينية فيما بينهاتساعهااو لألسنان " ةاألوضاع الرتابطي"
حيث ختتلف من شخص ، األسنان واألخاديد، أو الثلمات املوجودة على األسنان األمامية أو اخللفية

أهم وتعترب تفاصيل بزوغ األسنان وما يطرأ عليها من تغيري باحلشو أو التقومي أو الرتكيب من  ؛آلخر
  .201الوسائل اليت تساهم يف حتديد نطاق البحث

ثار يتم عن طريق، التصوير ن رفع هذه اآلإ :سنان اليت يتم العثور عليهاثار األأكيفية رفع  - ج
سنان اليت يتم ثار األأيتطلب رفع ، و و بالطريقتني معاأ، و عمل قوالب من مواد مناسبةأ ،الفوتوغرايف

وذلك يتم من خالل ، املشتبه فيه ومقارنتها باليت مت العثور عليها سنانأخذ بصمات أ، العثور عليها
و أ ،ن يتم بنفس الطريقة اليت تكون فيهاأه جيب فيسنان املشتبه أثار آخذ أكما أن  ،ثرينمضاهاة األ

ن أسنان املتهم جيب أثر أخذ أن إسنان على قطعة من اجلنب فثار األآوجدت  فإذاثر وجد عليها األ
  .يضاأعة من اجلنب يكون على قط

، فالبد سنان اليت مت العثور عليها موجودة على جسم اين عليهثار األآتكون  اليتالة احلما يف أ
  .202واملادة القريبة من ذلك هي مادة مشع عسل النحل، مراعاة طبيعة املادة من

  :يلي ما وتتم املقارنة من خالل 
  ؛نقط املقارنة حتديد -
  ؛كلهمالحظة دوران الفك وش -
  ك؛قياس الف حتديد -
  ؛سنانمقاسات األ حتديد -

                                                           
201

  .209.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر -  
202

  .192.ص ،املرجع السابق، حممد محاد مرهج اهلييتأنظر،  - 
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  ؛ية عالمات خاصة مميزةأاعوجاج و و أسر كسنان وحالتها من  شكل األ حتديد -
203. سنان الفلجاتاملسافات بني األ حتديد -

                            

  سنانثار األأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
ثار أذلك عن طريق مضاهاة و ، شخصية اجلاين ىالتعرف عل انآثار األسن كن من خاللمي 

ثار أقد تساعد ، و عليها يف مسرح اجلرمية مت العثورسنان اليت ثار األأه مع فيسنان الشخص املشتبه أ
قد تقع بعض و ، شخصية اين عليه اهول الشخصية حتديد سنان اليت يتم العثور عليها علىاأل

ن خالل صورة مال إال يتم التعرف عليها و ، طمس فيها مجيع معامل اجلثةاحلاالت اجلنائية اليت ت
ن تظهر مجيع أن هذه الصورة أن من شذلك أل، ا الطبيب احتفظشعة اليت رة األو صو أ، سناناأل

  .204خرآ ىلإميزة اليت ختتلف من شخص العالمات امل
تساند مع تن أمن املمكن اليت و  ،قضائيةقرينة  ا تعدلكنهو  ايف داللته ةغري قاطع سنانوآثار األ

، ومبدأ االقتناع دلةتساند األ أطبقا ملبد اجلزائي، القاضي ىلد القضائي ناعتن االقدلة لتكو باقي األ

  .الشخصي للقاضي اجلزائي

وإذا كانت بصمة األسنان هلا ما مييزها، وهلا دور يف حتقيق الشخصية، فإنه يوجد إىل جانب 

  .تبياا من خالل الفرع املوايل ذلك بصمة األذن اليت يتم

  

  

  

  رابعالفرع ال
  ذنبصمة صوان األ

ذلك أن  ،تساعد يف حتقيق الشخصيةقد توصلت األحباث العلمية إىل أن بصمة األذن ل
   .الشكل اخلارجي لألذن يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص

                                                           
203

  .131.ص املرجع السابق، ي،بواد يحسنني احملمد أنظر، - 

204
  .258 -  257.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق اجلنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
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  .يف بصمة صوان األذنتعر  :أوال
 البوليس الربيطاين أبدوقد ، 205خرآ ىلإاته من شخص وقنو  جزائهأو ذن خيتلف شكل صوان األ

ه يذنألقتل عن طريق بصمات متهم با ىعقب جناحه يف القبض عل ،ول بنك معلوماتأنشاء إ يف
، حد البيوتأنافذة  ىذنه علأكان البوليس الربيطاين قد جنح يف تتبع شخص ترك بصمات و ، قضائيا
 صدارمت إو  ،ذنبصمات األ املبنية على باألدلةالربيطاين  القضاء قتناعاو جرمية قتل سيدة  كابهتر ابعد 

  .206املتهم ىاحلياة عل حكما بالسجن مدى
ه يوهو أن ارم ال يستخدم أذن، بصفة دورية وذلك لسبب موضوعي نه ال يتم استعماهلاأ إال

يتم ة فإنه رتكاب اجلرميايف حالة العثور عليها يف مكان رمية، غري أنه و بطريق مباشر يف ارتكاب اجل
 شكل الصوان ، احللمة، الثنيات،( به فيه على أساس شكل األذن تمقارنة بينها وبني أذن املش اجراء

  .حبيث تتصل املضاهاة جبميع النقط املميزة)  احلواف

  ذنصوان األبصمة سلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
، وختضع للسلطة مالبسات اجلرميةىل ظروف و إقرينة قضائية بالنظر  إن بصمة صوان األذن تعد

، وميكن أن يعتمد عليها يف اإلدانة أو الرباءة االقتناع الشخصي أستنادا ملبداالتقديرية للقاضي اجلزائي 
   .207عند الفصل يف الدعوى العمومية

إىل جانب البصمات اليت مت تبياا آنفا هناك البصمة الوراثية، وهي أحدث بصمة عرفتها 
التطور العلمي اهلائل يف عامل اجلينات، أين مت تسخريها يف اجلانب اجلزائي إلثبات البشرية نتيجة 

اجلرائم وحتديد مرتكبيها، وسيتم التطرق إىل أمهيتها يف اإلثبات اجلزائي، وموقف القاضي اجلزائي من 
  .النتائج املرتتبة عنها من خالل الفرع املوايل

  خامسالفرع ال
  يةــالبصمة الوراث

اليت  مبسرح اجلرمية ة الشخص عالقاليت من شأا أن تؤكد و ، قرينة مادية صمة الوراثيةُ◌تعد الب
   .، واليت يتم استخالصها خمربيا من األنسجة البشرية املختلفةتوجد به

                                                           
205

  .116.ص، 1981، دار النهضة العربية،1.، طثبات اجلنائياإلحممد إبراهيم الوسائل العلمية احلديثة يف   حسني ،نظرأ - 

206
  .52 .ص ،املرجع السابق ي،بواد يحسنني احملمد ،أنظر - 

207
  .53.ص ،املرجع فسن ،أنظر - 
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    تعريف البصمة الوراثية :والأ
  :208وخصائصها بصمة الوراثيةلا -أ

نسان يبدأ باندماج خليتني إحدامها مذكرة ن بناء جسم اإلإ :ن البصمة الوراثيةتكو كيفية    -1
حتتوي  و  ،209ةوينتج عن اندماج هاتني النطفتني نطفة خمتلط، "بويضة"واألخرى مؤنثة " حيوان منوي"

وي كل خلية على جمموع أي حتت، 210)اتكروموزوم( من الصبغيات زوجا  23كل خلية بشرية على 
نثى كروموزوم، وبويضة األ  23فتحتوي على  من الكروموزومات، باستثناء خلية احليوان املنوي 46

وبعد ، (x,x)األنثى فهما متشاان  يف، و "y"األخرى و " x" حدامهاإففي الذكر  ،كروموزوم  23على 
 اليتو  ،211ممن األ 23ب من األ 23كروموزوم   46حتمل البويضة تتكون البويضة املخصبة و ختصيب 

ما أول و  ،بناء جسم اإلنسان بكافة خالياه نفسها مرات عديدة من أجل فتكرر باالنقسامتبدأ 
رة املختص، و )ADN(212النووي من جتمعات للحمض الذي يتكونو ، ينقسم من اخللية احلية نواا

213نيجكسمنقوص األ لعبارة احلمض النووي
.  

ع ماثنني كل   رتبطيو ،  G.C.T.A: هذه األصناف هيو  ،ض فسفوري وسكرمحاليت تشمل و  
تتوزع هذه و ، )اجلوانني بالبسيتوزيناألدنني بالتيامني، و ( تكون تامة بعضها البعض بدقة تكاد 

منقوصة  طول كل سلسلة، وتتصل كل واحدة منها بأحد السكريات اخلماسية ىاألصناف عل
ليتصل هذا األخري مبركب فسفوري، وتوجد روابط هيدروجينية تربط القواعد النيرتوجينية ، األكسجني

 هذه عدد وترتيبموقع و  كما أن  ،عمود الفقري للحمض النوويال هي عدتعترب هذه القواو  ؛ببعضها
ويرتاوح ، كروموزوم املوجودة على كل و ما يسمى باجليناتأالقواعد هي اليت تشكل الصفات الوراثية 

جينات مليون جني، حيث تنقل مجيع الصفات الوراثية يف أي إنسان، وهناك  عددها بني األلف إىل
  .214اخل... لون اجللدالدم  ولون الشعر و  خاصة بتوريث فصائل

                                                           
208

 - Empreinte  génétique. 
209

  .2.، سورة اإلنسان، اآلية"إنّا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا"، لقوله تعاىلنطفة أمشاج - - 
210

 - Chromosome. 
211

 - Cf, P.C Winter, G.T Hickey et H.L Feltcher , l’essentiel en  génétique, Berti, Edi, 2000,P.08. 
212

 -   ADN : Acide désoxyribonucléique. 
213

"     ADN"ألـ يءبأن جز  1953عام  )Watson" (واتسون"والعامل األمريكي )Crick chef" ( كريك شاف"وطبقا ملا ذكره العامل الربيطاين  -  
يط كل شريط عبارة عن خو ، ونية، أي يف شكل لولب مزدوجسالمل حلز  يتكون من شريطني ملفوفني على بعضهما البعض، حول حمور واحد على هيئة

جملة  ،البصمة اجلينية، العزيز بدنويري ع، ؛ أنظرتسمى بالقاعدةاليت تتكون من أربعة أصناف و  "النيوكلوتيدات" من وحدات كيميائية فرعية تسمى
  .30.، ص2004، 65.،عالشرطة

214- Cf. Gérard LAMBERT, la légende des gènes anatomiques d’un mythe moderne.1, Edit.2005, p.297. 
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، وذلك يف "JEFFREYS Alec "أليك جيفرييس  الوراثية من طرفالبصمة  وقد مت اكتشاف
أن املادة  الذي أوضح يف حبثه، و 1985جبامعة لسيرت بلندن، وسجل براءة اخرتاعه عام  1984عام 

ئية غري مفهومة، وتوصل بعد عام إىل أن نفسها يف تتابعات عشوا الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد
من  إال يف حالة التوائم املتماثلة فقط ،ثننيافرد وال ميكن أن تتشابه بني  هذه التتابعات مميزة لكل

 البصمة الوراثية" اسمالتشاات  هذه مما جيعل التشابه مستحيال، وأطلق على بويضة واحدة،
التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع ألـ  وعرفت على أا وسيلة من وسائل 215،"لإلنسان
ADN ، 216واملوجود بكل خاليا اجلسم فيما عدا كريات الدم احلمراء.  

ويتبني يف ميدان علم الوراثة، أن كل خلية مميزة متاما حتتفظ نواا على كافة الطبائع الوراثية 
  .217الضرورية لتكوين كائن كامل عن طريق االستنساخ

  :ة الوراثية مصادر البصم - 2
أو أي  ية سائلة مثل الدم، اللعاب، املينات بشر فميكن استخالص هذه البصمة من أي خمل

  . 218واألسنان الشعرم و ظأنسجة مثل اجللد، الع
باعتبار أن جسم الشعرة أو بصيلتها  ،ميثل الشعر بأنواعه إحدى مصادر البصمة الوراثيةو 

  .نتيجة تشابك بني اجلاين واين عليه يف مسرح اجلرمية حيتويان على خاليا بشرية، وقد يتواجد الشعر
كما يعترب اللعاب أحد مصادر البصمة الوراثية يف اجلسم البشري، رغم أن األصل يف اللعاب 

 ،على خاليا، إال أن هناك نوع من اخلاليا املوجود باجلدار اخللفي للفم يعلق باللعاب حتوائهاعدم 
، أو 219املهبلية اإلفرازاتدموية جافة أو تلوثات منوية أو  من بقع ستخالصهااوكذلك ميكن 

  .اخل...ألنسجة، أو األظافرا

البصمة الوراثية من احلامض النووي من أي خلية يف جسم اإلنسان  ستخالصا وبالتايل ميكن
 . 220اليت ال يوجد ا حامض نووي ،ماعدا خاليا الدم احلمراء

  : تتمثل يفة الوراثية بالعديد من اخلصائص تتميز البصم :خصائص البصمة الوراثية -3

                                                           
215

  .14.ص باس،ع، مدرسة الشرطة بسيدي بل35.جملة الشرطة املستقبل،ع شيخ عبد القادر ،تقنيات التعرف على املشتبه فيهم، - 

216
  .124.ص، 2004 ول الدينية،عهد األعلى لألص، املجامعة الزيتونة، 1.طالقضايا البيولوجية، املقاصد الشرعية و  ،مصدق حسني ،نظرأ - 

217
  .122.ص ،2001ج، اجلزائر، .م.، د1.احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ،ط االكتشافاتأنظر ، تشوار جياليل، الزواج والطالق جتاه  - 

218
  .79.ص املرجع السابق، ،منصور عمر معايطة، نظرأ - 

219
  - Cf. D.J Werrett .l’identification par l’empreinte génétique R.I.P.C .1987, p. 21. 

220
   .81.ص ،املرجع السابق ،منصور عمر معايطة نظر،أ - 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي حرية                            ولاأل الفصل

 

 

78 
 

وعدة  احلامض النووي يقاوم عوامل التحليل والتعفن لفرتات طويلة، تصل إىل عدة أشهر أن -
  .من عينات قدمية ADNلـ ا ستخالصايقاوم عوامل احلرارة والرطوبة، وميكن  أنه حيث، 221سنوات

وحفظها يف الكمبيوتر  ،قراءا من على هيئة خطوط عريضة تسهل تظهر البصمة الوراثية -
للعيينات  ADN لـاإمكان مقارنة فصائل ليسهل كما هو احلال يف بصمات األصابع ،  للمقارنة
ميكن مقارنة كل عينة  كما  مبجموعة كبرية من املشتبه فيهم خالل دقائق، من مسرح اجلرميةاملرفوعة 

  .222الغربيةمثل ما هو احلال عليه يف الدول  ،تررتبطة معها بنظام الكمبيو املبقاعدة بيانات املختربات 
  :يتم إجراء فحص البصمة الوراثية كالتايل :اخلطوات العلمية إلجراء تقنية البصمة الوراثية -4 

، أو اجلسم من أنسجة قد يكون ،أوال من إحدى عينات الدليل ADN يستخلص الـ -
  ؛إفرازاته

صل نفطوليا فت ADNميكنه قطع شريطي الـ   ييناملقص اجليسمى تقطع العينة بواسطة أنزمي   -
   ؛223يف ناحية أخرى (C)ين وزِ يتُ السِ و  (T)ني يامِ والتِ  ،يف ناحية (G)ني انِ وَ واجلُ  (A)ني نِ دِ قواعد األَ 

إذ حتمل كل عينة "  Gel"باجلال"ترتب هذه الشظايا بعد ذلك عن طريق التفريغ الكهربائي  -
 ، فتتحرك شظايا الـ"لااجل" ض اال الكهربائي على طول هذايعر ، و "باجلال" رأس حارة خاصة ىعل

ADN ؛حرك بشكل أسرع من الشظايا األكرببسرعة ختتلف حسب حجمها، فاألصغر تت  
تفصل الشظايا يف كل حارة حسب احلجم مث تنقل فوق قطعة من الورق اخلاص تسمى  - 
  ؛وتصبح بعد ذلك جاهزة للتحليل ،الغشاء

فتظهر على شكل خطوط داكنة  ،وتطبع عليه Xفيلم األشعة السينية  تعرض املقاطع إىل -
 دقيقةفإن البصمة الوراثية تعترب ، لذلك صغري إىل درجة فائقة  ADNلـاجزيء و اللون ومتوازية، 

  .224إلثبات الشخصية جماالت اهلندسة الوراثية يف وواضحة
  :ا بالبصمة الوراثيةأخذهالتشريعات املقارنة يف  موقف التشريع اجلزائري وبعض –ب 
ال يوجد نص خاص فإنه إثبات،  دليلواعتباره  ADN ـص الخي فيما :التشريع اجلزائري -1   

وإمنا تطبق عليه القواعد  ،اجلزائي بتنظيم هذه الوسيلة اجلديدة يف اإلثبات ي يتعلقاجلزائر  التشريع يف
يتعني " لعليا يف قرارها الذي جاء فيه     وهذا ما أكدته احملكمة ا العامة املتعلقة باإلثبات اجلزائي،
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  .80.، صالسابق نفس املرجع نظر،أ - 
   .79.، صاملرجع السابق ،منصور عمر معايطة ،نظرأ -222

223
  .231و 216.ص ،5 ورقم ،1 .رقم امللحق ،أنظر -  

224
- www.elwatan.com 
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عندما يكون ذلك ضروريا ) ADN(على جهيت التحقيق اللجوء إىل خربة حتليل احلمض النووي 
"225.  

 ADN الـكما جند أن القانون اجلزائري خصص قسما للبيولوجيا الشرعية فتم تدشني خمرب      
باجلزائر العاصمة، كما مت تأسيس خمرب بشاطوناف  22/07/2004226 :مبناسبة عيد الشرطة بتاريخ

علمي للدرك الوطين يف بوشاوي بالشراقة باجلزائر العاصمة واملتمثل يف املعهد الوطين لألدلة اجلنائية 
ويشرف على هذا القسم تقنيني وباحثني خمتصني يف علم البيولوجيا والوراثة، ؛ 227وعلم اإلجرام

، واليت يرتكها اجلاين يف مسرح اجلرمية املادية املختلفة، لةوتتجلى مهمة هذا املخرب يف البحث عن األد
  .اخل...واللعاب،، والشعراملينو عينات الدم  واملتمثلة يف 

من ، يكون ذلك حتليلهاو كما جند أن القانون اجلزائري جعل مهمة جلب عينات للمخرب      
  .طريق خمتصني يف مسرح اجلرميةوذلك عن  قبل مصاحل الشرطة

ومل ينص القانون ، الفحص إال يف خمابر الشرطة العلميةال جييز إجراء  نون اجلزائريوالقا    
وإمنا تطبق عليها القواعد  لوراثية مقارنة بالقانون الفرنسياجلزائري على جماالت استعمال البصمة ا

 . 228ج.إ.العامة املنصوص عليه يف ق
   :التشريع الفرنسي -2 
 :املؤرخ يف 94/653:رقم بصدور قانون: للبصمة الوراثيةالنصوص القانونية املنظمة  .2-1

تأطري عملية التعرف على الشخص باملتعلق باحرتام اجلسم اإلنساين، والذي أقر و  29/07/1994
مجع منه على  28املادة  نصتف ،1998 جوان 08 :قانونبعده باستعمال البصمات اجلينية، مث صدر 

املبينة يف املواد  ، وهي اجلرائمذات طابع جنسي جرائمشخاص املتورطني يف من األ احلمض النووي
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  .567.ص ،2007إ،.ن.إ.و.م ،1.ق،ع.، م414233، ملف رقم 21/03/2007ج، .أنظر، احملكمة العليا، غ - 

 يف اجلزائر العاصمة، ADNللشرطة العلمية يف كل من اجلزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، ومت تدشني خمرب  جهوية ئر ثالث خمابراباجلز جد و وي -  226
وهو  ،2006ومل يدخل العمل به إال يف بداية سنة  20/07/2004: يف الداخلية املغريب مبناسبة عيد الشرطة رهوين رفقة وزير يد ز ر الداخلية يز يمن قبل وز 

خمابر الشرطة ويعمل مع  ،ني يف البيولوجيا اختصاص حتليل احلمض النوويييضم تقن ،فريقياإفريقيا بعد خمرب جنوب إول على املستوى العريب والثاين األ
التنظيمات واالجنازات والتحديات، جملة  جوزي صليحة الشرطة اجلزائرية بني نظر،أ للمزيد من الشرح؛ نائي للبوليس الدويل اجلاملخربعلمية العاملية و ال

  .49.ص ،2005 اجلزائر، خ،.الشرطة ،ع
  .51.، ص2009تري، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، هند، دور البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي دراسة مقارنة، مذكرة ماجس شعبانأنظر،  -  227

 :أوصى املؤمتر العريب الثالث لرؤساء أجهزة املخابر اجلهوية املنعقدة يف عمان بتاريخ ، فقدالدول العربية قد تطورت ا أحباث البصمة الوراثية -228
ال العدالة اجلنائية منها يف جم االستفادةمدى إمكانية و  ،ADNعلى تضمني تصنيف السوائل البيولوجية بنظام تصنيف احلامض النووي  10/12/1993

  . 79.ص ،املرجع السابق ،منصور عمر املعايطة ،نظرأ؛ ملزيد من الشرح بالدول العربية
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اجلنسية، وكذا  عتداءاتاالو  غتصابالف، املتعلقة جبرائم ا.ع.قمن قانون  223/23إىل  222/23
  . شاهد اجلنسيةامل

من وذلك مبوجب قانون األ ،نطاق استعمال البصمة الوراثيةوسعت من  القوانني املتعاقبةو 
 :املؤرخ يف قانون األمن الداخلي ، مث  مبوجبمنه 56املادة يف  2001 نوفمرب 15 :املؤرخ يف القومي

ذات الطابع اجلنسي  اجلرائم إىل افضلتجاءت اجلرائم ثالثة أنواع من  أضاف، 2003مارس18
  :وهي املذكورة آنفا

وحشية واستعمال العنف الفعال األياة الشخص، التعذيب و حب العمدي جرائم املساس -
من ) ميموالتس ،جرمية القتل، القتل العمدي( 5-221إىل  1-221يف املواد  املعاقب عليهاو  ألعمدي،

   .ف.ع.ق
 عتداءاتاالالتكسري و و ، حطيمبوسائل أخرى والتالسرقة مع التهديد أو و جرائم السرقة،  -

   .ف.ع.قمن  12-311إىل  7-311اخلطرية على األشخاص احملددة يف املواد 
  السرقة باستعمال العنف املؤدي إىل ضرر جسدي أو إىل عجز دائم، جرائم  -
  .لسالحالسرقة باستعمال اجرائم  -
من  4 -421إىل  1-421باملواد  ملعاقب عليهااو اجلرائم اليت تشكل أعماال إرهابية  -

  .ف.ع.ق
 29ة ادامل من خالل، 04/04/2006 :قانون مكافحة  أعمال العنف املنزيل املؤرخ يف  كما أن

 :اجلنوح املؤرخ يف مكافحةقانون  صدر مث ،استعمال البصمة الوراثية للجرائم البسيطة يفع وسّ 
   .229على فحص البصمة الوراثية منه 42يف املادة ، الذي نص 05/03/2007

والدرك الوطين ، للشرطةمشرتك  ملفهو و  :للبصمة الوراثيةالوطين اآليل السجل  .2-2
قاعدة بيانات و  ،اليت مت مجعها خالل التحقيقات أدلة احلمض النوويالذي يتعامل مع  الفرنسي،

   ."Ecully Rhône"، ومقرها يف املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعيموجودة ب احلمض النووي
                                                           

229
 - Le FNAEG était destiné par la loi Guigou du 18 juin 1998   , dans son article 28, à recueillir les empreintes 

génétiques des personnes impliquées dans les infractions à caractères sexuelles, Des lois successives ont étendu 
fortement son champ d'application    :  
 –Loi français du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne   , dans son article  56  
 -Loi français du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure  ) dite   , dans son article 29: elle élargit le fichier à de simples 
délits vol ,tag   , arrachage d 'OGM   , etc, et permet aussi d'inclure de simples suspects      
 –Loi français du 9 mars 2004 dite "loi Perben "  , dans son article 47 qui créé par ailleurs le Fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles   , FIJAIS  
 –Loi français du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales art. 18  
 -Loi sur les violences conjugales du 4 avril 2006 dans son article 17.  
 -Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, dans son article 42 . 
Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_g%C3%A9n%C3%A9tiques. 
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  ،"شراف قاضإحتت "هو  )FNAEG(ن ملف أ ف.ج.إ.ق من 54-706املادة  ونصت
صمة بحصر ال ،2009يف سبتمرب مت و  ،"من اآلثار البيولوجية"اجلينية  مركزية البيانات وذلك دف

   .بصمة شهريا 30000 ضافةإويتم  فرنسا، سكان عدد ٪ من 2الوراثية ملا يقرب من 
 وهم ،البصمة الوراثية ألخذت دد ثالث حاالحت 230ف.ج.إ.من ق 54-706 املادةو 

دالئل ضد األشخاص الذين توجد و  ،قانون العقوبات األشخاص املدانني بارتكاب جرمية مدرجة يف
أو ارتكاب جناية أو جنحة، سواء من طرف ضابط الشرطة، باملشتبه فيهم و  ،جلرائمارتكام جدية ال

العينات البيولوجية املأخوذة من  إضافة إىل حقيق،ة العامة أو قاضي التبايبناء على طلب من الن
املفقودينشخاص األهولة اهلوية وآثار بيولوجية من اجلثث ا.  

تتضمن فحص البصمة الوراثية  قائمة اجلرائم اليت ف.ج.إ.من ق 55-706املادة  حددتكما  
، ائم التعذيبوجر  نسانية،واجلرائم ضد اإلالئق، الاالعتداء اجلنسي على قاصر والتعرض غري  :وهي

بشن هجمات على األشخاص، واالجتار باملخدرات،  تهديداتالوحشية العمدية والالعنف عمال أو 
جرائم  و ،والدعارة، وامتهان التسول، وتعريض القصر للخطر االجتار بالبشر، و انتهاكات احلرياتو 

انتهاكات املصاحل األساسية لألمة و  ،السرقة واالبتزاز، واالختالس والتهديد واالعتداء على املمتلكات
 تصنيع العبوات الناسفة واالسترياد غري املشروع ملواد احلرب،و  ، وتزوير العملة والتآمر،واإلرهاب

  .231من هذا القبيل جرميةوجرائم اإلخفاء أو غسل األموال املتأتية من أي 
أو من التاريخ الذي  ،تاريخ التسجيل أربعني عاما منتتجاوز  دةملوميكن ختزين املعلومات 

التسجيل يف و  ؛مخسة وعشرين عاماللمشتبه فيهم  للتسجيل واحلد األقصى ،ااحلكم ائي فيه أصبح
أو بطلب من  ،املختص ال ميكن األمر به إال من قبل ضابط الشرطة القضائية ) FNAEG(لـ ا ملف
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- L'article 706-54 du code de procédure pénale français précise les trois situations où il est possible de procéder à 
des prélèvements sur des personnes.  

 - Les personnes condamnées pour l’une des infections mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure 
pénale.  

 -Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient commis ou non les 
infractions visées, sur décision d'un officier de police judiciaire agissant d'office, sur la demande du Procureur ou 
d'un juge d'instruction.  
 - Les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis 

un crime ou un délit, Cf. CODE  DE  PROCEDURE  PENALE Code  de  procédure  pénale, 50 Edit, 2009. 

 
 

231
- Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, la preuve pénal internationalisation et nouvelles technologie, 

La Documentation française, Paris, 2007, p.166-170. 
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نا يكون الشخص املعين من هو  ،ومن جهة أخرى فإن التسجيل يؤشر يف امللف؛ 232املختص القاضي
  .على علم به

ستلزم بالضرورة موافقته، ة ال يعلى هوية شخص ما عن طريق بصماته اجليني إن حالة التعرف
ن أ كما ،ة هذه املوافقة من املعين باألمراملتعلق باحرتام اجلسم البشري ال يلزم صراح قانونالإن كان و 

من  ترتاوح بعقوبة الرفضجرم على عدم ضرورة موافقة املعين، و  القانون املتعلق باألمن القومي نص
لمادة لطبقا  ، وذلكأورو 30.000وغرامة بـ بسأورو، إىل عامني ح 7500 ستة أشهر حبس وغرامة بـ

 .233ف.ج.إ.من ق 56- 706
إن الشرطة الربيطانية لديها أكرب بنك للبصمة الوراثية يف العامل فهو : التشريع الربيطاين - 3  

د هذا البنك من طرف الشرطة العلمية الربيطانية ي، ومت تشي234مليون شخص 02يتضمن أكثر من 
 .235الربيطانية الداخلية بدعم من وزارة 1995سنة 

ولكن هناك جمموعة ، نه ال يوجد هناك قانون عقوبات أو قانون إجراءات جزائية مدونأومبا 
كما أن للشرطة دور جوهري يف سري ،  مما يرتك اال للقضاء لسد الفراغ ،من النصوص مبعثرة
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 -  L'article 706-55 du code de procédure pénale français précise la liste des infractions permettant le prélèvement 
et la conservation des traces et empreintes génétiques  . Elles sont les suivantes    :  

 - Les atteintes sexuelles sur mineur et les exhibitions sexuelles;  
 - Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et 

actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes 
aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise 
en péril des mineurs;  

- Les crimes et délits de vols ,d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de 
menaces d'atteintes aux biens; 

 - Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de 
malfaiteurs; 

 - La fabrication d'engins explosifs et l'importation illicite de matériel de guerre; 
 - Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une de ces infractions. 

233
 - Cf, S. Guinchard et J. Buisson Procédure pénale, 2e Edit, Litec, Paris, 2000, p.456 - 457. 

234
أن  يف قرية بإجنلرتا، وتتلخص وقائع القضية هيو  "ناربرة " هي قضية اليت مت الفصل فيها بالبصمة الوراثية  ايا يف اجنلرتاقضالأشهر من بني و  -  

ثر على جثتها مغتصبة ، أين عُ 1983صبت يف سنة واليت اغت ،سنة من العمر 15 "ليندا مان" األوىل هي الصبية ،شخصا اغتصب فتاتان يف هذه القرية
واليت اغتصبت بنفس الطريقة  ،عاما 15البالغة من العمر  "بدوين آشويرت"فيتعلق األمر  خرىأما األ؛ وال أثر للجاين إال سائله املنوي ،ومقتولة خنقا

املنوي الذي وجد عينة من السائل و  "ريتشرد بكالند"ن دم املتهم مت تكرار اغتصاا بعد موا، وعلى إثر ذلك أرسلت النيابة عينة م وقد 1986سنة 
، وعلى إثر هذه النتائج، "ريتشارد بكالند"املتهم ا ال تتعلق بوأسفرت نتائج التحاليل اليت أجريت على العينات املشار إليها سابقا أ ،خمتلطا باجلثتني

إىل معرفة هوية ارم املغتصب ومت التوصل  ،وحىت من القرى ااورة ،رجال القرية املعنيةأمرت النيابة اإلجنليزية بأخذ عينات دم ولعاب كل شباب و 
 :بتاريخ ،جريدة الوفدملزيد من التفصيل أنظر،  ؛23/11/1988 :والذي حكم عليه بالسجن مدى احلياة يف ،"كولني تيشفورك"املسمىو 

20/10/2004، .www.elwafd.org   
235

  - Cf. Manach  Jean-Marc, les limites des fichiers génétiques de la police, le monde quotidien national français, 
23/12/2003.  
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قضائية، ون رقابة السلطة الالتحقيقات القضائية ملا هلا من استقاللية يف إعداد وسيلة اإلثبات من د
وهي ختتلف عن  ،هي هيأة عمومية مت إحداثها مؤخرا واليت ،236 (cps) وترجع سلطة املتابعة إىل

مهام وكيل اجلمهورية يف األنظمة األوروبية األخرى، ومنه فهو ال يشارك يف احملاكمة وإمنا يعني حماميا 
  . 237ليمثله

 239راءات تنظيمية خاصة بالفحص اجلسديإج 1984 لسنة 238يتضمن القانون الربيطاينو 
لفائدة الفحص الطيب القضائي،  احلميمةعينات اللألشخاص احملبوسني من أجل أخذ بعض من 

السوائل الدم والسائل املنوي والسوائل املهبلية و : جسم اإلنسان مثل فأجاز القانون رفع عينة من
لرواسب املوجودة لسطحية مثل الشعر، وااجلسدية األخرى كالبول والعرق واللعاب، وبني العينات ا

   .240حتت األظافر
رتبة ال بوال يسمح القانون بأخذ العينات احلميمة سوى بعد إذن من أحد موظفي الشرطة      

  .241عميد عسكري تقل عن رتبة
نه يوجب على الشرطة أن إال أالقانون الربيطاين ال جييز رفع العينة من جسم اإلنسان بالقوة، و 
  .242عين بأن رفضه ميكن أن يستعمل كدليل ضده خترب امل

ألول مرة  ADNلـ اأدخلت بصمة  1988يف عام  :تشريع الواليات املتحدة األمريكية -4
مت  1989 جانفييف و  ،"توم يل اندروز "لتستخدم كدليل يف قضية بفلوريدا ضد  ،للمحاكم
يا بالواليات املتحدة قضايف مئات ال ADNلـ اومنذ ذلك التاريخ استخدمت تقنية ، اعتمادها
وضع بطاقة  مت 1998من شهر أكتوبر  ؛ وابتداء243رمسيا يف عدة دوائر قضائية اختربت، و األمريكية

                                                           
236

 - prosecution service rouwn. 
237 - Cf. KOOP Ingvar, sciences légales l’informatique dans les laboratoires de police scientifiques, Revue 
Internationale de police criminelle INTERPOL, 1999, N° 474/475, p.22.  
238

  - Exidence Criminel and Police. 
239

  - corpre-in. 
   .35.ص، 2004.سنة، 265.ع الكويت، ،جملة محاة الوطن، البصمة الوراثية وحتديد اهلوية ،نبيل سليم ،نظرأ -240

241
 - Superintendant. 

242  - Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.177-178. 
، وذلك مبوجب حكم صادر عن حمكمة 1955زوجته عام ب اضرار واجلرح املفضي إىل الوفاة إ ضربالالذي أدين ب" سام شيربد"وتعترب قضية  -243

" قضيو  ؛ين عليها يف أثناء مقاومتهاا ثار دمائه على سريرآهناك احتمال وجود شخص ثالث وجدت وذكر أن  بالواليات املتحدة األمريكية، "أهايو"
طلب  امحين، 1993وحصل على براءته اليت مل يقتنع ا الكثريون إال حبلول سنة  1965سنوات يف السجن، مث أعيدت حماكمته عام  10" سام شيربد

ثبت الطب الشرعي أو " شيريد سام"ينة من جثة بأخذ ع 1998أمرت احملكمة يف مارس  ين، أفتح القضية من جديد وتطبيق فحص البصمة الوراثية ابنه
  ؛2000الذي أدانته البصمة الوراثية يف جانفي ، و هبل دماء صديق ،"شيريد سام"لى سرير اين عليها ليست دماء أن الدماء اليت وجدت ع

الذي مت تربئته بعد أن ة من العمر، و قتل طفلة يف التاسعبتهمة اغتصاب و  1982الذي حكم عليه باإلعدام يف سنة  :"شارلزفاين"يف قضية و  -
وقد مت إطالق سراحه مباشرة بعد تلقي القاضي نتائج  ،براءتهأثبتت  أين  ADNلـاحتاليل مادة سنة يف السجن، وأطلق سراحه بعد إجراء  18قضى 

كان الشبه بني شعره والشعر   هثبات األساسي ضدن اإلأل ،بالشعريات اليت عثر عليها على الضحية "شارلزفاين"التحاليل، وهذا بعد إجراء مقارنة شعر 
  .563و 562.ص، نظر، حسين حممود عبد الدامي، املرجع السابقأ التفصيلوملزيد من  ؛الذي عثر عليه على الضحية
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هذا و  ،املعلوماتية اليت مت ربطها ببعضها البعضها توحيد اإلجراءات البيولوجية و هدف ،وطنية مشفرة
  .244والية أمريكية 50عرب 

 رتكابها ىحتليل جيين للمتهم الذي توجد دالئل قوية عل راءبإجيسمح  :كير الدامنالتشريع  -5
و خلية من جسم أخد عينة أفيجوز  ،كثرأو أشهر  18 ىلإمية معاقب عليها باحلبس مدة تصل جر 

    .مهية يف التحقيق اجلنائيأذا كان لذلك إاملتهم 
تم الفحص وي ،املختص قرار مسبب من القاضي ىعل ابناء إالخذ العينة أولكن ال جيوز   

 .م ال أكان التدخل مسموح به طبيا   إذامبعرفة طبيب والذي يقرر ما 
 قرار من القاضي ىخضاع املتهم لفحص شخصي بناء علإ بإمكانية يأخذ" ملايناأل التشريع -6

ن هذه االختبارات ال حتتاج لتنفيذها رضاء إوبالتايل ف ،ارتكابه اجلرمية ىذا كانت هناك دالئل قوية علإ
  . 245مر ذلكاأل ىذا استدعإقهرا  بل قد تتم ،ماملته

 ،خذ بنظام الفحص الشخصيأي 1986ول يناير أالصادر يف  فالقانون: النروجيي التشريع -7
ذا رفض املتهم املثول إلنائب العام يف حالة االستعجال و من اأقرار من القاضي  ىالذي يتم بناء عل

 .متخصصني طباءأن يتم الفحص مبعرفة أ ىوذلك عل ،طواعية
ن أولكن جيب  ،احلامض النووي ختبارالجراء فحص شخصي بإ يأخذ: السويدي التشريع -8

ن يقوم ا أخذ عينة من الدم جيوز أويف حالة  ،و من القاضيأيصدر قرار الفحص من النائب العام 
  . 246اءطبد األحأ إالن يقوم به أذا تعلق الفحص بنزع نسيج خلوي فال جيوز إما أ ،و ممرضأطبيب 
 بإمكانيةفيما يتعلق  وربيةاألتعارض التشريعات  حتمالالنظرا   :ورويبموقف الس األ-9 

ورويب التوصية رقم صدر الس األأفقد ، ائيز ثبات اجلستخدام احلامض النووي يف جمال اإلا
1_92R_ زنة بني ااملو  عتبارهاخذا يف آ ،1991 فيفري 22: عضاء يفوزراء الدول األاقرتاح  ىبناء عل

ملبادئ اليت هم اأ ومن بني ؛ائية واحلقوق واحلريات الشخصية للمتهمز مقتضيات حتقيق العدالة اجل
  :تضمنتها هذه التوصية

و نفي أ ثباتإلي أ ،يف غرض البحث اجلنائي إالتقنية حتليل احلامض النووي  ستخداماعدم  -
  ؛247االام

                                                           
244- Cf. Sous la direction d’Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.177. 

  .83.ص ، املرجع السابق،مجيل عبد الباقي الصغري أنظر، -245
  .84.ص ، املرجع السابق،مجيل عبد الباقي الصغري -246

247
 - dans le cadre d’enquête de poursuites pénales. 
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وذلك يف حالة رفض  ،لطة املختصة بالتحقيقمن الس نذبإال إجراء هذا التحليل إال يسمح ب -
  ؛العينة ىو احلصول علأنسجة من جسمه هذه األ ستقطاعااملتهم 

درجة معينة من اخلطورة  ىيف نطاق اجلرائم اليت عل إالهذا التحليل  بإجراءيسمح  أال  -
  ؛هذه اجلرائم ىن ينص القانون علأو  ،جراميةاإل

ترخيص بذلك  ىو حاصلة علأطبية تابعة لوزارة العدل  جراء هذه التحاليل يف معاملإجيب   -
  ؛

قرها الس أن يتم حتليل احلامض النووي يف نطاق احرتام التوصيات والقواعد اليت أجيب  -
  ؛ة الشخصية يف قطاع البوليسمحاية املعلومات ذات الطبيعو  حرتامابواملتعلقة  ،رويبو األ

قرت أواملعلومات املتحصل منها فقد  248تقطعةنسجة املسأليتعلق حبفظ العينات وا فيما -
 ؛نها  طاملا صدر قرار ائي فيهاالتوصية ضرورة التخلص م

ثبات إنتائج هذه التحاليل كوسائل  ستعمالاعضاء ضمان الدول األ ىعل 249تكافؤ الوسائل -
لة من ن الدفاع بنفس الوسين متك أو  ،و للدفاع عن املتهمأسواء لالدعاء  ،مام القضاءأمقبولة 

 التأكيدمع ، )خبري مستقل(و عن طريق وسيط أقضائي  ذنإبسواء كان ذلك  ،هذه النتائج ستعمالا
حمدودة  املهيأةولو كانت النتائج  حىتخالل حبقوق الدفاع عدم اإل ىالسهر عل ىدائما عل

  ؛250مقيدةو 
هد و معأميكن طلب القيام ببعض التحاليل من معمل و  ،تبادل املعلومات بني الدول - 

 ،وذلك حلاجة التحقيق اجلنائي يف قضية ما ،غري دولة الواقعة ىخر أمتخصص يف ذلك يف دولة 
  .التوصية سلفا الشروط املنصوص عليها يف هذه املعمل قد استويف وأن يكون هذا املعهد أبشرط 

خمتلف التشريعات القانونية يف أخذها بالبصمة  إن: مدى إلزامية فحص البصمة الوراثية - ج
و أعينة  ذخوأجراء مقارنة إ من أجل ،على اخلضوع للتحاليلاملتهم  وراثية اختلفت يف مدى إجبارال

قانونية خمتلفة تتمثل يف ؛جسمه خلية من   :فوجدت ثالث أنظمة ٌ
مثل ما هو عليه ، عينة من الدمذ خأيف حالة رفض  واملعاقبة عليه اتهذالرفض يف حد  جترمي -1

  احلال يف فرنسا؛

                                                           
248

 - des échantillons de conservation. 
249

 - qualité des armes  .  

250
  .88 - 84.ص املرجع السابق، ،مجيل عبد الباقي الصغري نظر،أ - 
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 مر لتقدير القاضي ليقررولكن يرتك األ ،رفض اخلضوع لتحليل احلامض النووي رميجت عدم -2
خذ به القانون أوهذا هو احلل الذي  ،اجلرمية من عدمه ارتكاب ىذا كان هذا الرفض يعد دليال علإما 
  . يرلندا الشماليةإجنلرتا و إيف 

ع يف الدول به املشر  ذخأهو ما و  ،اخلضوع لتحليل احلامض النووي ىعل راه املتهمإك -3
  . 251عينةال ىللحصول عل ،سرتالياأنيا والواليات املتحدة وبعض واليات املأواسكتلندا و  االسكندينافية

   لجزائي في تقدير البصمة الوراثيةسلطة القاضي ا :ثانيا
يف كل خلية من خاليا  به برتكيب وراثي خاص فردين شخصنه كل أنه ثبت علميا أمبا 

، وبالتايل من الناحية ، باستثناء التوأم من بويضة واحدةفيه أي شخص آخر جسده، ال يشاه
، إذ ال ميكن أن ADN الـمما جيعل قطعية داللة تقنية ، وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقيقهي  العلمية
 1 من أي أن نسبة التشابه يتساوى ،بليون حالة 86لشخصني إال مرة واحدة كل  ADN الـيتشابه 

دليل إثبات  ، كما أن البصمة الوراثية تعدأن نسبة التشابه منعدمة متاما ، مما جيعل252ونبلي 86إىل 
ن احتمال التشابه بني البشر إحيث  ،إذا مت حتليل احلمض بطريقة سليمة، %100ونفي قاطع بنسبة 

 وما ؛للتشابه بني البشر االحتمالبعكس فصائل الدم اليت تعترب وسيلة إثبات نسبية  ،253غري وارد
أو ) الدم، اللعاب، املين(خذها من أي خملفات آدمية سائلة إمكانية أ ADN يؤكد احلجية املطلقة للـ

                                                           
  .88.صاملرجع،  أنظر، نفس -251

252
   .26.صاملرجع السابق،  ،نبيل سليم نظر،أ - 

253
الرئيس  قضية صدام حسني ،وجدت حلوال بواسطة البصمة الوراثية للحمض النووي باعتبارها قطعية الداللةاليت  ومن القضايا العاملية الكبرية -  

راج من  علقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسني يف مااملتو وتتلخص وقائع القضية األوىل ؛ ريكي السابقوبيل كلينتون الرئيس األم العراقي السابق
 ،ADN هو ما دفع القوات األمريكية تأجيل إعالن أسر صدام حسني إىل حني التأكد من هويته عن طريق حتليل الـو  ،شائعات حول وجود شبيه له

 حسني عر صدامالعينات مع عينات أخرى أخذت من ش ومتت مقارنة هذه، ما كان حليفا هلمدصدام حسني عناخلاص ب  ADN كانوا حيتفظون بـ  أين
من السيجار الكويب شاة األسنان اليت كان يستعملها و من فر  ت مباشرة بعد سقوط بغداد العاصمةقورنت بعينات أخرى أخذولعابه، مباشرة بعد أسره، و 

مبا أن األخ من األم حيمل  ،برزان التكرييتاملدعو و  نيلصدام حسالذي كان يدخنه، وللتأكد مت أخذ عينات من احلامض النووي لألخ غري الشقيق 
  ؛الفصل يف هذه القضية وبصفة قطعيةكلمة   ADN نصف اجلينات اليت حيملها صدام حسني وبذلك كان الـ

سنة  بتاريخ الوقائعإنه  ، جيثمونيكا ليوينيسكي املتمرنة بالبيت األبيضس األمريكي السابق بيل كلينتون و أما القضية الثانية فتتعلق بقضية الرئي -
هذا و  ،ى بأا من قبيل التشهري بشخصهأا كانت على عالقة جنسية مع الرئيس، غري أن هذا األخري نفى الواقعة، وادع دعتا، هذه األخرية  1998
على  ADN الـجريت حتاليل لفحص وأ ،احتفظت ا ملطخة بسائله املنوي مالبسها الداخلية واليت تستظهر ا أاغري  ،الرئاسية االنتخاباتقبيل 

حسنني  ؛ ملزيد من الشرح أنظر،253مريكيلصفح من الشعب األاوطلب  واعرتف بالوقائعالسائل املنوي، وقبل الكشف عن النتائج، خرج بيل كلينتون 
  .63- 56.ص املرجع السابق، ي،بواد ياحملمد
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كما أا تقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل املناخية املختلفة   ،)حلم، عظم، جلد، شعر(أنسجة 
  .254من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف لفرتات طويلة

البصمة الوراثية تبني جليا أن نتائجها تكاد أن تكون  من خالل احلديث عن مدى حجيةو  
هي، إمنا اخلطأ يف اجلهد البشري، أو عوامل أن اخلطأ فيها ليس واردا من حيث و ، قطعية يف اإلثبات

حتديد هوية يف  ثبات القضائييف موضوع اإل ADNلـ اوبالتايل تساهم تقنية ، 255حنو ذلكالتلوث و 
 .اجلرمية لبصمة الوراثية املوجودة يف مسرحوذلك عن طريق حتليل ا ،اجلاين

وذلك عن ، ميكن هلا دون شك التعرف على األشخاص وحتديد اهلوية ADN إن تقنية الـ    
، وهلا داللة مطلقة يف التعريف وية صاحب اجلرمية طريق حتليل البصمة الوراثية املوجودة يف مسرح

 الدليل القاطع على اام شخص معني تقدميولكن ال ميكن البصمة من خالل أنسجته احليوية، 
االقتناع  مبدأىل إاستنادا اجلزائي،  ضع للسلطة التقديرية للقاضيذلك خي وإمنا ،بارتكابه للجرمية

ذو سلطة اجلزائي  يف إسناد ونسبة الفعل للفاعل، ويبقى القاضي ن هلا داللة نسبيةأي أخصي، شال
، وإن كانت تكفي وحدها  رها كدليلديتقب ي اين يقومالشخصاستنادا ملبدأ االقتناع  تقديرية واسعة

  .256كدليل للحكم باإلدانة أو الرباءة
وقد أختلف الفقه القانوين حول ما إذا كانت البصمة الوراثية تعد عمال من أعمال التفتيش أو 

تبة عن عمال من أعمال اخلربة، فذهب رأي إىل اعتبارها عمال من أعمال التفتيش، ألن النتائج املرت 
  .حتليل البصمة الوراثية أقرب للتفتيش من غريه

يف حني ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار عملية حتليل األنسجة دف التعرف على البصمة  
الوراثية عمال من أعمال اخلربة، إال أنه سواء اعتربت أا عمل من أعمال التفتيش أو عمل من 

ية اليت تعد من القرائن القضائية اليت ختضع للسلطة التقديرية أعمال اخلربة، فهي من قبيل األدلة املاد
  .257للقاضي اجلزائي

وبالتايل ومن خالل ما سبق فإن البصمة الوراثية من أهم أدلة اإلثبات اليت جاء ا التطور 
التكنولوجي يف علم اجلينات، وما حتتويه األنسجة البشرية من خرائط وراثية مت توظيفها يف خدمة 

، فهناك كذلك بصمة حديثة مت االستعانة ا قضائيا أال وهي بصمة املخ، واليت يتم تبيان القضاء
  .موقف القاضي اجلزائي من تقدريه هلا وذلك وفقا للفرع املوايل

                                                           
254

  .113 -95.ص املرجع السابق، حسين حممود عبد الدامي، ،أنظر - 
255 - Cf. www.elwatan.com. 
256

- Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.174-175 
257

  .433-432.ص املرجع السابق، ،حسين حممود عبد الدامي أنظر، - 
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 الفرع السادس
  خــة المـبصم

وعندما ، )p 300(ى ن هناك موجة يف املخ مرتبطة بالذاكرة تسمأيتفق العلماء على حيث 
  ن موجة املخإف ،ليه فيما بعدإن يتذكره ويستعيده للحاجة أشخص شيئا هاما جدا ويريد باليتعلق 

)300 p( ذلك  الباحثونيفسر و ، نسان بذلكن يشعر اإلأدون  بعملية ال إرادية وهذا ،ستقوم بذلك
  .لديه مألوف التعرف بشيء جيابية عند حلظةإنسان يصدر شحنة كهربائية ن مخ اإلأب

  صمة المختعريف ب :والأ 
بوالية  "فريفيلد"من مدينة " ورانس فارويلأ" الدكتور ىلإبصمة املخ  كتشافا يرجع الفضل يف  

عضو سابق يف كلية و  ،هو رئيس خمتربات طبع بصمة املخو ، مريكيةبالواليات املتحدة األ"يوا إ"
   .258له خمترباتهالطبية و  "هارفارد"

ه فيه باجلرمية عن طريق قياس ذاكرته بكل الوسيلة اليت تثبت عالقة املشتبت بحأصهكذا و 
نه عن طريق أمبعين ، كحولى النه كان يتعاطأمتاما مثلما يثبت طبيب التحليل لدم املتهم  ،وضوح

كان الشخص املشتبه فيه عنده تذكر لبعض   إذامكن الوقوف عما أ) p 300( املوجه املخية
  .وذلك بقياسها بواسطة موجات املخ ،األحداث
كمة احمل استعمل يف ،بتطوير نظام يطلق عليه بصمة املخ األمريكيةحدى الشركات إقد قامت و 

 كان الدليلوقد  ، جرمية قتل فيه الرتكابدين أاستئناف حكم  ىحد السجون علأملساعدة نزيل 
  .صمة املخلالستئناف هو ب الذي قدم

 تريي" ضد العليا نقض احلكم الصادر" يواإ"حمكمة  علنتأ 26/02/2003 :بتاريخو 
سنة  24 ىمضأن أحماكمة جديدة بعد  إجراءطلبت و ، 1977احملكوم عليه باملؤبد عام " هارينجتون

ريي ت"ن املخزن يف مخ أثبات إ مت ختربامل ، ويفبصمة املخ ختباراوهذا النقض يدعم  ،بالسجن
د حكم وقا، نه مل يكن موجودا وقت ارتكاأ ىمل جياري مشهد اجلرمية مما يدل عل" هارينجتون

، وحكمت علمي الذي تنتجه بصمة املخ مادي بقبول بصمة املخ كدليل "يواإ" والية قاضي حمكمة
  .برباءة املتهم

                                                           
معقدة من اخلاليا العصبية يف  من كتلة متشابكة ، يتألفاجلسم عضاءأ همأويعترب من  ،غك  1,3ن وزنه تقريبا أساسية عن املخ من احلقائق األ -258

  = .سأي صدمات فجائية يف الر أحبيث تقيه من  ،مغمور يف سائل ذو وسادات داخل اجلمجمة
اليت  ،تلغرافسالك الأوهي خاليا متخصصة تعمل مثل  ،النظام العصيبمنها املخ و يتألف  يتساسية اله اخلاليا العصبية هي الوحدة األهذو = 

  .63.ص ،ي بوادي، املرجع السابقحسنني احملمد نظر،؛ ملزيد من الشرح أمن الثانية 1/100حتمل الرسائل يف شكل اندفاعات كيمائية كهربائية بسرعة 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي حرية                            ولاأل الفصل

 

 

89 
 

لورانس "دعمت التجارب اليت قام ا الدكتور  األمريكيةوكالة املختربات املركزية  نكما أ
ذا كان إما من معرفة  اريث ميكن االختبحب ،اإلرهاب مكافحة صمة املخ يف جمالالستخدام ب "فارويل

  .من عدمه اإلرهاب ىتدرب عل قد الشخص

  قاضي الجزائي في تقدير بصمة المخلطة الس :ثانيا
، وهي ختضع كباقي األدلة لالقتناع الشخصي للقاضي قضائيةتعد نتائج بصمة املخ قرينة  
 .259تنفيهامها أو ، واليت تدعبسات القضيةوقائع ومال إىلتقديرها بالنظر ب والذي يقوم اجلزائي،

وباإلضافة إىل بصمة املخ هناك بقع الدم، واليت قد تتواجد يف مسرح اجلرمية، واليت تعد من األدلة 
املادية احليوية، ومن خالل الفرع املوايل، يتم تبيان كيفية تقديرها من قبل القاضي اجلزائي كدليل 

 .إثبات مادي

                                                           
  .68.ص ،نفس املرجع ،أنظر -259
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  لسابعالفرع ا
  دم ــبقــع الـ

ب عن ارتكاب اجلرائم وجود أثار الدم يف مسرح اجلرمية، والذي هو عبارة عن سائل كثريا ما يرتت 
كرات  :جسام الصلبة هياألو  ،لبالزمااجسام صلبة تسبح يف سائل هو أيتكون من  ، والذيحيوي

، والذي يعد من بني األدلة املادية احليوية بعد أن يتم  الصفائحو  ،كرات الدم البيضاءو ، الدم احلمراء
  .صه خمربيافح

  بقع الدم تعريف :أوال 
مهما كان ، دمويةالبقع الن يتم الكشف عنها يف مسرح اجلرمية أاليت ميكن من اآلثار  إن

 ،لإلزالةتكون الدماء املتخلفة يف مسرح اجلرمية قد تعرضت ، ألنه ميكن أن كبريا  أوحجمها صغريا 
يف ارتكاب  استعملها اليت دواتاأل أو ،أو اجلاين مالبس وجسم اين عليه،على سواء من 

، لتحديد خصائص البقعة الدموية ما إذا كانت بامليكروسكوب، ويتم فحص البقع الدموية 260اجلرمية
  .261ذات مصدر حيواين أو إنساين

شكاال أن الدم بعد سقوطه يكوّ  ، وذلك ألنظروف تكوينها ىشكل البقعة يدل علكما أن 
تقدير املسافة اليت قطعتها نقطة الدم  ، وذلك من خاللع اجلرميةمهية يف تفسري كيفية وقو أمعينة ذات 

 أمكان اجلسم الذي صدرت عنه البقعة الدموية ساكنا ذا  إمما يساعد على فهم ما  ،سقوطها أثناء
ن تكون أكانت البقعة الدموية على شكل دوائر مسننة وتكاد   فإذا، اجتاه احلركة حىتبل و  ،متحركا

 أنمع مالحظة  ،تساقطها من جسم صاحبها وهو واقف ىلإن ذلك يشري إف ،يف احلجم متساوية
  إذاا تكون بدون تسنن أحبيث  ،األرضالبقعة الدموية تزداد تسننا كلما ارتفع موقع تساقطها عن 

كانت البقعة الدموية على   إذاما  ؛ أ262منخفض كان مصدر الدم من جسم ساكن وذو ارتفاع
قد يكون ناجتا  ،ا ناجتة عن جرح عميقأ ىن ذلك يدل علإف ،كةشكل الرب  تأخذشكل بقعة كبرية 

وقد تكون البقع الدموية على شكل  ؛األرضصابة بعنقه مث سقوطه على إو أعن ذبح اين عليه 

                                                           
260

إىل وذلك بسبب حتول مادة اهليموجلوبني ، القامت لون البينال ىلإوينقلب هذا اللون تدرجييا  ،البقع الدموية تكون مبدئيا محراء اللون - 
  .196.ص املرجع السابق، ،حممد محاد مرهج اهلييت؛ أنظر، حوال اليت تتعرض هلارعة هذا التحول على مسك البقعة واألتتوقف سو  ،موجلوبنيو ميته
261

ن كانت كروية كان الدم الذي يتم العثور عليه إف اء،التفرقة بني إن كان الدم خاص بإنسان أو حيوان، عن طريق فحص كرات الدم احلمر تم تو  -  
بعض = =نسان يفرانب تتشابه مع دماء اإلن دماء بعض احليوانات مثل األأغري ، ن الدماء تكون حليوانإذا كانت كرات الدم بيضوية فإما أ ،آلدمي

التحقيق  ،عبد الفتاح مراد أنظر، ؛سلوب الرتسيبأدام ميكن التفرقة بينهما عن طريق استخو  ،خصائصها وبالذات يف شكل كريات الدم احلمراء
  .267.ص ،، املرجع السابق...التطبيقي

262
  .23.ص ،املرجع السابق، معجب معدي احلويقل أنظر، - 
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؛ 263جانب حتديدها لسرعته  إىلحركة املصاب  جتاها ىدل علي ذلك نإف ،ذو اية مدببة بيضوي
كان ذلك دليال على استخدام    ،ثاثو على األأو مالبس الشخص أكانت منثورة على حائط   إذاما أ
  .264تناثر الدم إىل أّدىشريان  لة حادة يف قطعآ

كانت هناك  إذا ما وحتديد ،املهمة اليت هلا دورها يف الكشف عن اجلرائم اآلثاريعترب الدم من و 
كان   فإذا ،يرتبط حبالتها وبلوا؛ كما أن عمر البقعة حتديد نوع اجلرميةو  ،ارتكاب اجلرمية أثناء مقاومة

 نيجيالت"ما يف حالة كونه أ ،قد ال يتجاوز عمرها ساعة ،الدم سائال كانت البقعة حديثة العهد
الدم من اجلفاف تغري شكلها  كلما اقرتبت بقعة  ، ألنهفهذا يعين مرور وقت على تكونه "هالمي

  .عند جفافها ائياشكل قشور تتقصف وتصبح على و  نكماشااحيث تزداد  ،وحجمها
ن كان إقل من ذلك أو أ ،كان اجلو باردا  إذان جفاف الدم حيصل مبرور ساعة إوبشكل عام ف

خذ حالة السطح  الذي أذا ما مت إد عمر البقعة ولو بشكل تقرييب يميكن حتد إذ، 265اجلو حارا
ريق االختبارات اليت وعن ط ،باعتبارها من العوامل املساعدة يف تغري الدم ،تكونت عليه وحالة اجلو

   .266لأللوانبالتحليل الطيفي  أوجتري كيميائيا 
وحتديد زمن ، تقدير الوقت الذي مضى على ارتكاب اجلرمية بأنو مما تقدم ميكن القول 

   .267من خالل معرفة عمر البقعة الدمويةيكون  هاوقوع

  ثار الدمآسلطة القاضي الجزائي في تقدير : ثانيا
واالجتاه الذي سلكه  ،كيفية وقوع اجلرمية  ىكن من خالهلا االستدالل علالبقع الدموية مي إن -

  ؛متثيل اجلرمية وفهم كيفية وقوعها إعادةاجلاين مما يساهم يف 
هذا يساعد يف فهم و  ،ثناء سقوطهاأتقدير املسافة اليت قطعتها نقطة الدم  خالهلا من ميكن -

  سرعته؛احلركة و  جتاهاا و حركمت أمكان اجلسم الذي صدرت عنه ساكنا   إذاما 

                                                           
263

  .29.ص ،املرجع السابق، معجب معدي احلويقل، أنظر - 
  .267.ص ،املرجع السابق ،...التحقيق التطبيقي ،عبد الفتاح مراد أنظر، -264
  .32.ص، املرجع السابق ،معجب معدي احلويقلأنظر،  -265
  .196.، صاملرجع السابقأنظر، حممد محاد مرهج اهلييت،  - 266
من تقسيم  مريكيةات املتحدة األالوالي يف الذي كان يعملو  "كارل الندستايز"الطبيب النمساوي  متكن أين 1900يف عام مت حتديد فصائل الدم و  -267

من جمموع  البشر  %45 :النحو التايل ىاس يشرتكون يف الفصيلة الواحدة وذلك علكبريا من الن  ان عدد، وأA ، B، AB،O ربع فصائل هيأ ىلإالدم 
 من جمموع البشر فصيلة دمهم % 3؛ )B( من جمموع  البشر فصيلة دمهم %10؛ )A(من جمموع  البشر فصيلة دمهم  % 42 ؛)O( فصيلة دمهم

)AB(حسنني أنظر ؛مراضيدز والتهاب الكبد وغريها من األاإلمثل السكر والسرطان و معرفتها من خالل حتليل الدم ميكن  ضمرا، كما أن هناك أ ،
  .82-77.ص، املرجع السابق، احملمدي بوادي
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ن الدم يتغري أل ،بقعة الدم ىمعرفة الزمن الذي مضى عل خالل حتديد زمن وقوع اجلرمية من -
  ؛اللون البين إىلالقامت  األمحرلونه كلما مضى عليه الوقت فيتحول من اللون 

احلالة و ، يستدل من خالهلا على مكان وقوع اجلرمية أنمن املمكن  البقع الدموية أنكما  -
جثة اين  ىفوجود دماء باملكان الذي يتم العثور فيه عل، اجلرميةوع وق أثناءاليت كان عليها اين عليه 

بقع دموية مبعثرة ومنتشرة ى العثور يف مسرح اجلرمية عل أنكما ،  نه قد قتل يف هذا املكانأعليه يدل 
    .268رتكاب اجلرميةيف ا حصلعنفا شديدا مقاومة و  أن ىيف مسرح اجلرمية يدل عل

 من علجت يتدلة التساند األ اأ إال ،و حامسةأن حجية نتائج حتليل الدم ليست قاطعة أرغم و 
ي اجلزائي، وهي ختضع للسلطة التقديرية للقاضي ضادلة مقنعة للقأالقرائن اتمعة واملرتابطة 

  .269اجلزائي
، والذي ميكن من حتديد الدمحتليل بقعة  خالل ، منحتديد بصمة احلمض النووي كما ميكن  

  .270شخصية صاحب البقعة
باإلضافة إىل بقع الدم ودورها يف تكوين القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي كما سلف ذكره، 
فقد تتواجد البقع املنوية يف مسرح اجلرمية السيما يف حاالت اجلرائم اجلنسية، لذلك يتم التطرق إىل 

  .القاضي اجلزائي، وذلك من خالل الفرع املوايلكدليل إثبات أمام البقع املنوية وقيمتها التدليلة  

  ثامنالفرع ال
  ةـع المنويـالبق

يف اجلرائم اجلنسية السيما هتك العرض  والشذوذ اجلنسي، تعترب آثار املواد املنوية من أهم 
   .271يف إثبات الفعل اإلجرامي إليهااألدلة املادية احليوية اليت يركن 

  بقع المنويةال تعريف :أوال
ن تكون على أما البقع املنوية، واليت إ ن توجد يف مسرح اجلرميةأثار احليوية اليت ميكن من اآل 

و جرائم االعتداء أوتتخلف مثل هذه البقع يف اجلرائم اجلنسية  ،ثار هلاآعلى شكل  وأشكل بقعة 

                                                           
  .209.سلطان الشاوي، املرجع السابق، صأنظر،  -268
  .86-85.، صاملرجع السابق ي،بواد يأنظر، حسنني احملمد -269
   .35-34.احلويقل، املرجع السابق، صمعدي أنظر، معجب  -270

271
  .819.ص ،املرجع السابق ،بو الروسأمحد بسيوين أ، مدحية فؤاد اخلضريأنظر،  - 
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 كشفيتم الاليت و  ،272لرجلاجلنسية اليت تنطلق من اجلهاز التناسلي ل لإلفرازاتنتيجة  ،على العرض
  :عليها

سطح ال ميتص  على وأذا كانت البقعة قد تكونت على قماش إ: عن طريق العني اردة -أ
لونا  تأخذ فإاسطح وعندما جتف على هذه األ ، مستديرةشكاالأخذ يف الغالب أالبقعة تف ،السوائل

كانت البقعة موجودة على قماش ذا  إما أ ،273بيضا نصف شفاف ميكن التعرف عليه بالعني اردةأ
  .لون داكن ىلإن لوا خيتلف من عدمي اللون إف ،من النوع الذي  ميتص السوائل

منا تتحول تدرجييا إ ،على حاهلا عند بداية تكوا ىال تبق املنوية البقع: عن طريق اللمس -ب 
ة املنوية املتكونة على عندما جتف البقعو  ،ن جتفأىل إكثر لزوجة أىل بقعة إمن بقعة رطبة سائلة 

  .حساس ا باللمس باليدوخشونة ميكن اإل ،قمشة تيبساحتدث يف تلك األ فإا ،نسيج من القماش
، بالعني اردة والعدسات املكربة كتشافهاا يف حالة تعذر : شعةاأل استعمالعن طريق  -ج 

شعة فوق أتصدر عنها  ،ميةجهزة متنقلة ميكن محلها واستخدامها يدويا مبسرح اجلر أ يتم استعمال
  . 274ملونةشعة ى البقع املنوية تظهر حتت هذه األذا ما سلطت علإ ،بنفسجية
يتم  ،مين اأون البقعة اليت مت العثور عليها من ك  من للتأكد: عن طريق امليكروسكوب -د 

وين ن يتم تلأمع ضرورة  ،مرة 430 ىلإبعدسات ذات قوة تكبريية تصل  فحصها حتت امليكروسكوب
اليت تسهل عملية رؤية احليوان " كاربول فوكسني"و أ "املثلني الزرقاء"بغة صالصبغات ك بأحدالبقعة 

ية ال ينفي عنها كوا من ذلك ن عدم وجود حيوانات منو أغري  ،املنوي املعروف بشكله وحجمه
  .ملنويال تتواجد حيوانات منوية يف السائل ا قد سباب مرضيةوأل ألنه ،صلاأل

اخلاليا احلية  ىيف احلاالت اليت يتم العثور فيها علوذلك : الكيميائي لفحصعن طريق ا -هـ 
توي على عدد من املركبات حت ، ذلك أايتم حتليل مكونات البقعة املنوية، أين يف السائل املنوي
 يف واملتمثلة واليت ميكن الكشف عنها، خرىتوجد يف غريه من سوائل اجلسم األ الكيميائية اليت ال

  .275"نزمي الفوسفاتري احلمضيأ، الكولني، السيربمني، سكر الفركتوز"

                                                           
  .278.ص، 1980 الرياض، ، دار الكتاب،1.ط ، مسرح احلادث،أنظر، أبو بكر عبد اللطيف عزمي -272
  .726.ص ،قاملرجع الساب ،بو الروسأمحد بسيوين أ، مدحية فؤاد اخلضريأنظر،  -273

274
  .279.أنظر، أبو بكر عبد اللطيف عزمي، املرجع السابق، ص - 

  .  728-722.بق، ص، املرجع السابو الروسأمدحية فؤاد اخلضري، أمحد بسيوين أنظر،  -275
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  البقع المنوية ثارآ سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا
من خالل بصمة احلامض  صاحب البقعةالتعرف على  كما سبق ذكره باعتبار أنه ميكن

، وهي كما سبق ذكره قرينة ننسااإلل ناتج حيوي من جسم كميكن التعرف عليها من  واليت  ،النووي
  .يف إثبات اجلرمية أو نفييها قضائية ختضع لالقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي

وإن كانت البقع سالفة الذكر من اإلفرازات احليوية جلسم اإلنسان، فإن هنالك حالة التعّرق  
أيت من أثار العرق؟ اليت تعد هي األخرى من إفرازات جسم اإلنسان، فما هي قيمة الدليل املادي املت

  .والذي يتم توضيحه من خالل الفرع املوايل

  سعاتالفرع ال
  ـرقــالعـ

ميكن العثور على آثار العرق يف مسرح اجلرمية سواء مبالبس املتهم، وكذلك يف مجيع األشياء 
صوصية اليت يلمسها بيديه، واليت تعد من أآلثار املادية يف اإلثبات اجلزائي ملا يتميز به العرق من خ

  .تساعد على حتديد الشخصية

  العرق تعريف :أوال
ويعد  ،مالحسم من بعض املواد كاملاء وبعض األحد الوسائل اليت يتخلص فيها اجلأيعد العرق 

ة ثر يف تكوين رائحاليت تفرزه الغدد يف اجللد، كما أن له أ 276فرازات اجلسمإهم أالعرق من 
ويتكون يف جممله من املاء ومن  ،جسم اإلنسانينتج عن  الذي الرشح؛ وهو عبارة عن الشخص

تنتشر على سطح اجلسم بأكمله لكنها تكون يف ذابة اليت تفرزها غدد يف اجلسم و بعض املواد امل
على غددا عرقية كثرية حتت اإلبطني و  مواضيع معينة من اجلسم أكثر تركيزا، فعلى سبيل املثال جند

  .قدامباطن األراحيت اليدين و 
أثناء النهار، أما عندما اما كما يعرقون يف اجلو احلار وأثناء الليل و س يف اجلو البارد متيعرق الناو 

عندها رجة حرارة اجلسم متيل لالرتفاع و يكون اجلو دافئا أو عندما يقوم الشخص مبجهود شاق فإن د
  .تزيد الغدد العرقية من إنتاجها 

افظة على درجة حرارة اجلسم ثابتة، وحيتفظ جزء من الدماغ مبركز تنظيم حرارة اجلسم للمح
ويتلقى هذا اجلزء إشارات عن طريق األعصاب إىل الغدد العرقية اليت تقوم بدورها بإنتاج العرق، كما 

                                                           
  .42.ص، املرجع السابق ،معجب معدي احلويقلأنظر،  -276
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يعمل التوتر العصيب واإلثارة أيضا على إهاجة وحث الغدد العرقية خاصة تلك املوجودة يف اليدين و 
  .277اإلبطني
إىل عزل املادة  1997يف عام " ماكسويل جونز"و" رودلند فان"ن وقد توصل العاملان االسرتاليا 

 .الوراثية من األشياء اليت مت ملسها، مثل املفاتيح واألكواب واهلاتف

  ثباتإ كدليل سلطة القاضي الجزائي في تقدير العرق: ثانيا 
  ي أمن ن من احلصول على البصمة الوراثية إن التطور الرهيب احلاصل يف عامل اجلينات مك

  تامل إىل وقعنه كان يأبالرغم من  ،العرق حيتوي على البصمة الوراثيةف يلمسه الشخص، شيء
غري احليوية، لذلك ومبا أنه ميكن استخالص البصمة الوراثية من  اإلفرازاتقريب كنوع من  

العرق كدليل ثار آقيل عن البصمة الوراثية ينطبق على ا مبالتايل فإن و العرق واليت تعد قرينة قضائية، 
  .278مادي

ومن بني إفرازات اجلسم باإلضافة إىل العرق هناك اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية يف الفم؛ 
تم تبيانه من خالل الفرع ؟ األمر الذي ياالستدالليةفقد توجد أثاره يف مسرح اجلرمية، فما هي قيمته 

  .املوايل

  عاشرالفرع ال
  ابـاللع 

اجد مبسرح اجلرمية البقع اللعابية، واليت هلا دور يف حتديد شخصية من بني البقع اليت قد تتو 
  .ميز به اللعاب من خصائص، من شأا حتديد هوية اجلاينتصاحب البقعة ملا ي

  اللعاب تعريف: أوال
طعمة وذلك لتساعد على حتليل األ ،نتاج عمل الغدد اللعابية اليت تفرزه يف الفم هو اللعاب 
، واللعاب تفرزه ستة غدد لعابية ملحقة 279، وتسهل الكالم والبلع واهلضمىل سكرياتإ اوحتويله

بتجويف الفم، وهي الغدتان النكفيتان، والغدتان حتت الفك، والغدتان حتت اللسان، وتفرز هذه 
وأثبتت البحوث العلمية إمكانية احلصول على البصمة  سنتمرت مكعب من اللعاب؛ 600الغدد يوميا 

                                                           
277

  .387-386.ص حسين حممود عبد الدامي، املرجع السابق،، أنظر - 
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  .386.ص نفس املرجع،نظر، أ -

  .167.ص، جع السابقاملر  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أنظر -279
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ب، وذلك من أعقاب السجائر وأعواد تنظيف األسنان، ومن على األكواب، بالرغم الوراثية من اللعا
  . من عدم احتوائه على خاليا

  ثباتإاللعاب كدليل آثار  سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا
ىل التعرف على شخصية اجلاين عن طريق فحص إيؤدي  ومن خالل ما سبق فإن اللعاب 

بني املتهم واجلرمية  من خالل الربط ،ADN ديد بصمة احلمض النوويتحلوذلك  ،البصمة الوراثية
280طريق ما خيلفه اجلاين من اللعاب يف مسرح اجلرمية عن ،ساس علميأعلى 

يعترب أحد  وبالتايل فإنه ؛
على خاليا، إال  حتوائهامصادر البصمة الوراثية يف اجلسم البشري، رغم أن األصل يف اللعاب عدم 

 ستخالصاعلى ذلك ميكن و  ،اخلاليا املوجود باجلدار اخللفي للفم يعلق باللعابأن هناك نوع من 
نت اأد ، وقد سبق وأناللعاب ستخداماباللعاب من بقايا اللفافة أو من طابع بريدي مت لصقه 

بعدما توصلت إىل الكشف ، سطا على أحد املنازل اسارق 07/04/2000: بتاريخاحملكمة الربيطانية 
   .281حبة الطماطم على ريق فحص بقايا لعابه اليت تركهاعن هويته عن ط

مواد مهلوسة عن  كما أن هناك جهاز حتليل اللعاب يسمح بالكشف عن وجود خمدرات أو
، وبالتايل فإنه يعترب من األدلة املادية املثبتة للجرائم، وبطبيعة احلال فإن الدليل 282طريق حتليل اللعاب

  .استنادا ملبدأ االقتناع الشخصي لتقديرية للقاضي اجلزائياملستمد منه خيضع بدوره للسلطة ا
إىل جانب أثار اللعاب قد يتواجد يف مسرح اجلرمية بقايا شعر سواء سقط من اجلاين أو اين 
عليه، يف هذه احلالة ما هي القيمة القانونية التدليلية للشعر يف إثبات اجلرمية وتكوين االقتناع 

  .األمر الذي يتم توضيحه من خالل الفرع املوايلالشخصي للقاضي اجلزائي؟ 

  الحادي عشرالفرع 
   عرــــالش

نتيجة  الشعر جهاض قد يتساقطجلرح واجلرائم اجلنسية وجرائم اإلجرائم العنف والقتل وايف 
و أاجلرمية  مسرحو يف أ اين عليه وألذلك قد يضبط مبالبس اجلاين  ،املقاومة اليت يبديها اين عليه

  . رميةاجلدوات اليت استخدمت يف ارتكاب األ يف

                                                           
280

  .389-388.ص ،، املرجع السابقنظر، حسين حممود عبد الداميأ - 
  .31.املرجع السابق، ص ،65.جملة الشرطة، ع ،نويري عبد العزيزنظر، أ -281
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  .املعدل واملتمم 01/14 :رقم من قانون تنظيم املرور 03املادة ، نظرأ - 
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  تعريف الشعر : أوال
ية، ألنه ئيفة محاوظوله  ر وغري البشرشلبلزوائد دقيقة، وهو زينة فطرية عبارة عن  هو الشعر

شعر فاتح ه يغطي أغلب جسم البشرجند أن و ، يوجد حىت يف كثري من النباتات أوبار تقابل الشعر
الرأس وبعض أجزاء اجلسم األخرى   ةيك يف فرو مالشعر الس حني ينمويكاد يرى، يف  اللون ال

، كما أن شعر احلاجبني واألذنني كاإلبطني، وحول األعضاء التناسلية، وحول العينني ويف األنف
شعرة يف كل سنتمرت  800- 40وترتاوح غزارة الشعر مابني  ؛كمية الضوء املنعكس على العينني خيفض

 ،وتغريات الفصول ،احلالة الصحية العامة، و امل كثرية تشمل السنو ع على منوهوتؤثر ، ع من اجللدبمر 
وهلا دور يف ترطيب الشعر ، خاصة ا تسمى الغدة الزمهية يف اجلذر ذهنيةويلحق بالشعرة غدة 

   .283ى حيويته وبقائه ناعمالواحملافظة ع
ميكن اجلزم و  أم ال، ذا كانت املادة شعرإعن طريق الفحص امليكروسكويب ما  ميكن اجلزم و

تركيب الشعر احليواين واختالفه  ىلإ ستنادا، او حليوانأ إلنسانذا كان الشعر إيضا بنفس الطريقة عما أ
  .284دميعن تركيب الشعر اآل

لة سهلة بالنسبة أساقط تلقائيا مستلة التمييز بني الشعر املنزوع بالقوة عن الشعر املأمسو 
ر الشعرة املنزوعة بالقوة يوجد من حوله جزء من ذفج ،لشعرةوذلك من خالل فحص جذر ا ،للخرباء

 يتطلب؛ و قائيا فيكون خاليا من تلك املادةما جذر الشعرة اليت سقطت تلأ ،مادة اجلسم احمليطة به
مبسرح اجلرمية بنتائج فحص شعر  فحص الشعر املعثور عليهعن طريق  مقارنة نتائج فحص الشعر

  .و جثتهأائج فحص شعر اين عليه جانب مقارنته بنت ىلإ املتهم،
  :اجلوانب اليت يشملها فحص الشعر -أ

   ؛فحص الشعر من حيث اللون -
  ؛فحص الشعر من حيث طوله وعرضه -
  خصائصه؛فحص الشعر من حيث  -
  ؛من حيث املواد العالقة به فحص الشعر -
   ؛285اليت تغري لونه األصباغفحص الشعر من حيث  -
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  .380.املرجع السابق، ص حسين حممود الدامي، نظر،أ - 
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 جزاء جسمهأي جزء من أو  ى،نثأم أشعر حمل الفحص ذكرا حتديد الشخص صاحب ال -
ذا إو  ،خالل املواد العالقة به وذلك من ،و نزعتأسقطت  مصدر هذا الشعر، وحتديد ما إذا كانت

  ؛لة حادةآب و مقصوصاأما كان منزوعا نزعا 
  .286اجلينية للشعرو  البيولوجيةالفصائل  حتديد -

  :يلي من االستعراف على صاحبه وذلك وفقا ملا لشعراميكن : ثباتيف اإلالشعر  دور - ب
حيث ميكن من خالل فحص  ،وخاصة بالنسبة للجثة اهولة ،اين عليهم ىعل لتعرفا -

   ؛مر بالنسبة للجثةخالف األ على الشعر يقاوم التعفن زمناألن  ،تعفن تام ةالشعر ولو كانت يف حال
  ه؛سنالشعر و  شخصية صاحب ىالوقوف عل -
ري اصطناعية تغ صباغأبو يصبغه أ ،ذا كان يدهنه بروائحإعادات الشخص فيما  ىعل التعرف -
  ؛صليلونه األ

معرفة  حيث ميكن من خالل فحص الشعر ،مراض اليت يعاين منها الشخصاأل ىالتعرف عل -
ذا  إما ، أجبذورهاذا كانت قد نزعت من اجلسم إالسيما  ،مراض اليت يعاين منها الشخصبعض األ

نه ومن خالل البحوث املتعلقة إف ،هي تضم خاليا بشرية حيويةعر املنزوع حيمل بصيالته و ان الشك
نسبة الشعرة مبا حتمله من ميكن  ، واليت عن طريقهابصمة احلامض النووي )ADN(باختبار بصمة 

مة اجلينات املتهم مع بص ىبصمة اجلينات لد وذلك من خالل مقارنة، صاحبها يقينا ىلإبصيلة 
  .دة يف الشعرة وبصيالااملوجو 

  الشعرثار آسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
بصمة التحليل املكرسكويب و  من خالل صاحب الشعرة بدقةالتعرف على  على اعتبار أنه ميكن

وهي كما سبق ذكره قرينة قضائية ختضع لالقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي يف  ،احلامض النووي
  .287هاإثبات اجلرمية أو نفي

إن كل ما سبق ذكره من األدلة املادية احليوية يتطلب ضرورة تدخل اخلبري لتوضيح اجلانب  
د دور الطب الشرعي يف ميدان إثبات اجلرائم من يدحتن مالفين والتقين للدليل املادي، لذلك البد 

  .فرع املوايلخالل الدليل املادي املتمثل يف تقرير الطبيب الشرعي، والذي يتم تبيانه من خالل ال

  الثاني عشرالفرع 
                                                           

286
  .38.ص ،املرجع السابق، معجب معدي احلويقل أنظر، - 

287
  .382.املرجع السابق، ص حسين حممود الدامي، نظر،أ - 
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  التقرير الطبي الشرعي

ضبط  على على كشف غموض اجلرائم وتساعد إن الطب الشرعي من أهم العلوم اليت تساعد
ا اقتناعه هليلقاضي اجلزائي عا يبين  فري األدلة املادية اليت و تو  ،مرتكبيها واألدوات املستخدمة

الذي يهتم بإيضاح املسائل  ،من فروع الطب اخلاصفرع  الطب الشرعي باعتبار الشخصي، وذلك
  .288الطبية اليت تنظر أمام القضاء

  التقرير الطبي الشرعي تعريف :والأ
اجلهة منتدب من قبل ن طبيب شرعي متخصص و عالذي يصدر  التقرير الطيب الشرعي هو 

اجلزائية السائدة  اديةامل دلةمال اخلربة باعتبارها دليل من األعأوالذي يدخل ضمن  ،املختصةالقضائية 
وغري  التقرير االبتدائي الذي يعده طبيب غري منتدب خيتلف عنثبات اجلزائي، وهو يف جمال اإل

 التقرير الطيب الشرعي ويتضمن، 289ويل على املصابأبعد كشف  العمومية، متخصص يف الدعوى
 وقد ؛ما هو مطلوب معرفتهوالرد على  املراد إجراء اخلربة عليها، الةاحلمفصلة عن بيانات دقيقة و 

  .، مبختلف التخصصات290دائهاأمراعاة قواعد شكلية عند  ج.إ.قوجب أ
  : إن الطب الشرعي يشمل العديد من التخصصات ومن بينها :ختصصات الطب الشرعي -  أ 
اسة اجلروح واحلروق بدر  يهتمو  :291والكدمات الشرعي اخلاص بالصدمات الطب -

  ؛واإلختناقات
ناجتة عن جرائم هتك ال اجلنسية االعتداءاتيهتم بدراسة و : 292جلنسيالطب الشرعي ا -
  ؛293قتل األطفال حديثي العهد بالوالدةالفعل املخل باحلياء واإلجهاض، و و  العرض،
  ؛ويهتم بدراسة اجلثة وعالمات الوفاة، وحتديد سببها: 294الطب الشرعي اخلاص -
آلثار اليت يرتكها اجلاين يف تشخيص االذي يهتم بدراسة و و  :295الطب الشرعي اجلنائي -

   ؛نة مسرح اجلرميةمسرح اجلرمية، من خالل معاي

                                                           
288

  .14- 13.أمحد بسيوين أبو الروس ومدحية فؤاد اخلضري، املرجع السابق، ص أنظر، - 
289

  .8.، صاملرجع السابق، هبراهيم عبدإنظر، فرج أـ   
290

  . 10/006/1966: ، املؤرخة يف48.ر، ع.، جج.إ.من ق 156- 143املواد نظر، أ - 
291

- Médecine légale traumatologique. 
292

 - Médecine légale sexuelle. 
293

  .م.، غ2004ماي  26- 25، وزارة العدل ،، ملتقى الطب الشرعينظر، حممد لعزيزي، الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالةأ - 
294

 - Médecine légale thanatologique. 
295

 - Médecine légale criminalistique. 
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وذلك عن طريق التحليل  ،الذي يهتم بدراسة التسمماتو  :296الطب الشرعي التسممي -
   .297آثارها طبيعة املادة السمية وخصائصها و  املخربي لتحديد

 اجلزائية، من خالل حتديد يهتم بدراسة املسؤولية الذيو : 298الطب الشرعي العقلي -     
إذا ما  و  اإلجرامية،مدى متتع املتهم بقواه العقلية وقت إتيانه األفعال  وتبيان ،299الركن املعنوي للجرمية

  .يف تقرير مدى متتع املتهم بقواه العقلية من عدمه يتمثل دوره ال، وبالتايلأم  متوفرة رادةاإلكانت 
إن دور الطب الشرعي يف اال اجلزائي  :اجلزائي املادي ثباتدور الطب الشرعي يف اإل - ب

شف غموض كو  دور فعال، وذلك من خالل البحث عن اآلثار املادية املرتتبة عن الفعل اإلجرامي،
  :وذلك يف ااالت التالية ،300اجلرائم وضبط مرتكبيها، وحتديد األدوات املستخدمة فيها

الشرعي يف سبيل  ال األوسع لتدخل الطبيبتعترب جرائم العنف ا: ـ  يف جرائم العنف 1 
  :اإلثبات اجلزائي، وفقا ملا يلي

ون تقتضي لقيامها أن يكواليت  ، 301ع.قمن  254 واليت عرفتها املادة: جرمية القتل .1-1
  :هام املنوطة بالطبيب الشرعي هياملهناك إزهاق روح إنسان عمدا، و 

من املسائل وهي إجرامية،  أو ت طبيعيةتحديد ما إذا كانب وذلك  :302طبيعة املوت حتديد -
 ة األسئلة املوجهة من النيابة أواليت ال ختلو أية خربة طبية منها، إذ غالبا ما يتصدر هذا السؤال قائم

شكلة جلرمية قاضي التحقيق أو جهة احلكم للطبيب الشرعي باعتبار ذلك أحد العناصر الرئيسية امل
  ؛303القتل يف حد ذاا

خصوصا  ،ن جرمية القتل تقتضي لقيامها توافر أركاا املكونة هلاأمبا : 304اةوفسبب ال حتديد -
 ،العالقة السببية بينهماو  ،إزهاق الروحباملتمثل يف عمل إجيايب  ،ما يتعلق منها بالسلوك اإلجرامي

                                                           
296

 - Médecine légale toxicologique. 
297

  .322.ص، املرجع السابق، ...عبد الفتاح مراد، التحقيق اجلنائي التطبيقي أنظر، - 
298

- Médecine légale psychiatrique. 
299

  .19.د لعزيزي، املرجع السابق، صأنظر، حمم - 

300
  .9.ص املرجع السابق،، بو الروسأمحد بسيوين وأ نظر، مدحية فؤاد اخلضريأ - 

301
  ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا" 254املادة  - 

302
 - La  nature de  la  mort. 

303
  .509.ص مصر، ،1999منشأة املعارف،  ،1.ط األدلة اجلنائية،معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق و أنظر،  - 

304
 زبد رغوي على الفم ،مبلتحمة العينني احتقان :من مظاهره الغرقب الوفاة مثال ففي حالة ،ن سبب الوفاة خيتلف حبسب الوسيلة املؤدية إليهاإ -  

جود ماء باملعدة واألمعاء ، و يوعة الدم، مامتالئهما باملاء ووجود زبد رغوي بااري اهلوائية ،كرب حجم الرئتني ،املاء باهلواء واملخاط ، اختالطواألنف
يف حني أن الوفاة  ؛جة التعفن اليت تظهر يف اهلواء يف أسبوع تأخذ أسبوعني يف املاءفدر  ،يتأخر التعفن يف الغرق عادة، و مماثل للماء الذي غرق فيه

يف  ؛وبقع نزيفية صغرية حتت امللتحمة وزرقة باألظافر ،وتورم بالوجه وبروز بالعينني واللسان ،والعمود الفقري لشوكياصابة النخاع بالشنق من مظاهره، إ
ال ، و أن الدم يصبح غري قادر على نقل األكسجني إىل األنسجة ، وذلك بسببأكسيد الكربون من املداخن غاز أولمثل  االختناق بالغازاتحني أن 
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 مر الذي يتعني االستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وإبراز الرابطة السببية بني فعلاأل
 ؛305اجلاين والنتيجة

 ويعتمد الطبيب الشرعي يف تقديره هلذا التاريخ على املعطيات: 306تاريخ الوفاة تعيني -
، تلون اجلسم برودة ، مثل307مالحظة العالمات اإلجيابية للموتاملستخلصة من عملية رفع اجلثة و 

اليت تطرأ على  ىل مالحظة بعض الظواهر احليوية والتغرياتإ باإلضافة ،308اجلسم، تصلب األعضاء
جيب التفريق بني موت الشخص وموت األنسجة، و ؛ 309اليت تتغري كلما طالت مدة الوفاةو  ،اجلثة

  .310فاألخرية قد تبقى حية بعد موت الشخص ملدة تصل إىل ساعتني أو أكثر
ال يشرتط أن و  ،بأنه كل تأثري على جسم اإلنسانيعرف الضرب  :جرمية الضرب واجلرح.1-2

يف حني يعرف اجلرح بأنه متزق يف أنسجة ، 311نتج عنه أثر أو يستوجب عالجاحيدث جرحا أو ي
  .313السحجات وكسور العظامو  وهو بذلك الوصف يشمل الكدمات، 312اجلسم نتيجة العنف

                                                                                                                                                                                     

 أمل ديف املائة حيدث إغماء ويشت 30 ويف ،ءارختاو  بالرأسيظهر أمل  أين ،يف املائة 20حىت يصل تركيز أول أكسيد الكربون يف الدم إىل  هحتصل أعراض
ويصري  اإلغماءشتد ييف املائة  50إىل  30من ، التنفس وتشوش يف الفكريف النبض و  ازديادمع  ،ضعف يف العضالتمث حيصل ميل للقيء و  ،الرأس

مدحية و بو الروس أمحد بسيوين أ أنظر، ؛ ملزيد من الشرحغيبوبة تنتهي بالوفاةيف املائة حيدث شلل و عن مخسني  ازدادالشخص غري قادر على احلركة، ولو 
  .61-17.ص ،جع السابقاملر ، فؤاد اخلضري

305
  .22.ص ،2006اجلزائر، ، للطباعة والنشر دار هومه ،6.ط ،1.جائي اخلاص، ز ، الوجيز يف القانون اجلأحسن بوسقيعة أنظر، -

306
 - La datation de la mort. 

 -
307

 ⇐يه زول بالضغط علدافئ، تصلب، تلون ي جسمكان    وإذا، ساعات 8إىل  6موت من  ⇐جسم ساخن، رطب، بدون تلونات كان   فإذا 
، بقع كان تصلب شديد  وإذا ؛ةساع 24موت ألكثر من  ⇐ع الضغط بارد، صلب، تلون ال يزول مجسم  كان  وإذا ؛ساعة 12موت ألكثر من 

أما إذا كانت ، كلما طالت مدة الوفاة قّلت منها  قياس نسبة البوتاسيوم يف خاليا العني اليت إىل باإلضافة؛ ساعة 36موت ألكثر من  ⇐خضراء اللون 
، وذلك لتحديد تاريخ تقرييب للوفاة عن )(Entomologisteفاألمر يقتضي تدخل طبيب خبري يف علم احلشرات  ،اجلثة على درجة كبرية من التعفن

 ،...نائي والتصرف أمحد بسيوين أبو الروس، التحقيق اجل، نظرأالشرح ملزيد من  ؛والديدان اليت اجتاحت اجلثة ،طريق دراسة معمقة لنوعية احلشرات
  .وما يليها 359.ص املرجع السابق،

308
 - Lividités cadavériques, rigidité. 

309
  .م.غ، 2004/2005 ،حماضرات ألقيت على الطلبة القضاة، السنة الدراسية، مراح فتيحة ،نظرأ - 

310
ومن بني  ،تقريبية عن املدة اليت مضت على الوفاة ين فكرةإذ أا تساعد على تكو  ،التغريات اليت حتدث يف اجلثث بعد الوفاة ذات أمهية خاصةو  -  

إال أن اللون قد يتغري إىل أمحر قاين يف حاالت  ،يعقب الوفاة تان شديد يف اللون بسبب انقطاع الدورة الدموية والذي اتة اجلسم: اتري هذه التغ
 ،الدورة الدموية وانعدام ،يف اجلسم بالدم بتأثر اجلاذبية اخنفاضااألوردة األكثر  الءامتهي و :  الزرقة، مث أو املوت من الربد ،التسمم بأول أكسيد الكربون

مل يف حوايل أربع ساعات ويصري اللون توتك ،أخذ اللون يف االزدياديويف ساعة أخرى  ،وتبدأ الزرقة بالظهور عقب الوفاة بنحو ساعة كزرقة حقيقية
حيث  ،يبدأ عادة مع حصول الزرقة الرميةو  :سبالتي، مث تأيت مرحلة وما إذا كان قد تغري من عدمه ،جلثةموضع ا حتديد يف ةأمهيكما أن هلا  ؛بنفسجيا

الفك بشكل تيبس خفيف جبفين العينني و  يبدأ عادة بعد ساعتني من موت الشخصو  ،تتصلب العضالت بعد أن تكون قد ارختت عقب الوفاة مباشرة
س حيصل نتيجة مقاومة العضالت للموت، ويتم بريج إىل الصدر والبطن مث األطراف العليا مث السفلي، وهذا التيمث ميتد إىل أسفل بالتد ،السفلي والعنق

س بالرتتيب بويزول التي ،بعد حوايل يوم يف الصيف ويومني يف الشتاء تقريبا الرميل كذلك حىت يبدأ التعفن صمث ي ،عشر ساعة اثينس يف حوايل بالتي
هو إحنالل األنسجة بعد الوفاة حتت تأثري امليكروبات بشكل اخضرار مبقدم البطن أو حول السرة، وميتد بعد و: لتعفن الرميا لة، مث تأيت مرحأالذي بد

قدير يف ت تهأمهي وله ؛مبا أا االجزاء األكثر امتالء=  = الصدر ىأعلو  أما يف أحوال الغرق فإن التعفن يبدأ يف الرأس والعنق ،ذلك إىل باقي أجزاء اجلسم
  .32 - 17.ص ،املرجع السابق، مدحية فؤاد اخلضريو بو الروس أمحد بسيوين أنظر، أ؛ ملزيد من الشرح سبب الوفاةوحتديد  ،املدة اليت مضت على الوفاة

311
   .50.، ص، املرجع السابق...1، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،جحسن بوسقيعةأ نظر،أ -  
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وتعرف هذه اجلرمية بأا تعمد إخراج متحصالت الرحم مبكرا  :314اإلجرامي اإلجهاض.1-3
هي جرمية معاقب عليها يف املادة و  315،حفظ حياة األميف املرأة احلامل بأي طريقة ألي سبب غري 

  .316ع.قمن  304
  : باإلجابة عن األسئلة التالية يف هذه اجلرمية يقوم الطبيب الشرعيو 

رتة من احلمل حدث عملية أية ف ويف ،)لحلمتشخيص ا( ؟ر حبالة إجهاضهل يتعلق األم
ائل املستعملة يف ارتكاب ؟ وما هي الوس)عمديي، ضعر ( اضاإلجهاض؟ وما هي طبيعة اإلجه

   .اجلرمية؟
ل العالقة السببية بني يف احلالة اليت يؤدي فيها اإلجهاض إىل وفاة احلامل جيب طرح سؤال حو و 

   .317الوفاةاإلجهاض و 
تقتضي هذه اجلرمية لقيامها توافر العناصر و  :318جرمية قتل طفل حديث عهد بالوالدة .1-4

قامة وجود طفل حديث عهد بالوالدة من الوجهة القانونية، وإ املكونة لركنها املادي، واملتمثلة يف

                                                                                                                                                                                     
312

  : غالبا ما تتخذ األوصاف التاليةاليتو  ،ة الطبية الشرعية حسب الوسائل املستعملة يف إحداثهاأمساء اجلروح من الوجه وختتلف - 
 ،اخلارجية مما يؤدي إىل تلف الطبقة ،اليت حتدث نتيجة احتكاك اجللد بسطح خشن: (Erosion, excoriation, égratignure)السحجات  -

؛)دامأظافر، حبل، اصط(ا وختتلف السحجات حسب مسببا  
  ؛داة صلبةأوتتمثل يف متزق األوعية الدموية واألنسجة حتت اجللد وتسببها : (Ecchymose)الكدمات   -
-  اجلروح الر ة يَ ض(Plaies contuses) : جبسم  االصطدامتج عن اليت تنو  ،روح انكسار يف العظام ومتزق يف األحشاءيصاحب هذا النوع من اجلو
  خل؛إ...، حوادث السيارات، السقوطصلب
  ؛وقطع الزجاج تسببها آداة قاطعة كالسكاكني، هي اليتو : (Plaies par instruments tranchants)قاطعة  بأداةاجلروح  -
-  عنية اجلروح الط(Plaies par instruments tranchants piquants) : أو  ،قاطع يف نفس الوقتتسببها آلة ذات رأس مدبب و  هي اليتو

  ؛جروح وخزية مىتسو  ،دون أن يكون قاطعا
  .القانونية جروح الناحية منتعترب وهي  :(Fractures) الكسور -
 يوم، 15وهي اليت ال ترتك عاهة وتشفى يف مدة قصرية أقل من  ،ةجروح بسيط ،أمام القضاء فتنقسم إىل ثالثة أنواع حسب درجة خطوراو 

ملزيد من الشرح أنظر، ، هي اليت تؤدي إىل الوفاةو : وجروح مميتة ،ة مستدميةيوم أو تؤدي إىل عاه 15واليت تسبب عجزا ألكثر من  ،ةوجروح خطري 
  .م.، غ2005ماي  25 ،وزارة العدل ،ملتقى الطب الشرعي ،واألدلة اجلنائية الطب الشرعي ،بن سامل عبد الرزاق

313
 ،2000 صدارات القانونية،كز القومي لإلاملر ، 1.ط ،1.جالقضاء يف الطب الشرعي، نظر، شريف الطباخ وأمحد جالل، موسوعة الفقه و أ - 

  . 131.ص
314

 - L’Avortement  criminel. 
315

  .37.املرجع السابق، ص ،1.جالوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،  نظر، أحسن بوسقيعة،أ - 
316

و باستعمال طرق أو أعمال الت أو مشروبات أو أدوية أو كل من أجهض امرأة حامال أو مفرتض محلها بإعطائها مأك "ع .من ق 304املادة  -  
إىل  20000قب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من اسواء وافقت على ذلك أو مل توافق، أو شرع يف ذلك ، يع ،رىخأ عنف أو أية وسيلة

100000.  
   ".وإذا أفضى اإلجهاض إىل املوت فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة 

317
  .37.املرجع السابق، ص ،1.اخلاص، جالوجيز يف القانون اجلزائي  سن بوسقيعة،نظر، أحأ - 

318   - L’Infanticide. 
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هو يف مرحلة حداثة عهده بالوالدة، األمر الذي الدليل على أنه ولد حّيا، وأن يتم إزهاق روحه و 
  : بالطبيب الشرعي لإلجابة عن األسئلة التالية االستعانةيستدعي ضرورة 

مكانية يف أن إل كانت له ه هل ولد حّيا؟ مر جبثة طفل حديث عهد بالوالدة؟هل يتعلق األ -
 عن أعمال عنف؟ اأم ناجت اعرضي هل املوت كان يعيش؟ ما هي أسباب الوفاة؟ هل تلقى إسعافات؟
  .319؟ما هي املدة اليت عاشها الوليد خارج احلياة الرمحية

يل إن دور الطبيب الشرعي يبدو جليا يف جرائم العرض وذلك لتوفري الدل: العرض جرائم ـ 2
  :املادي إلثباا أو نفيها

ويتطلب القانون ، اجلنسي باستعمال العنف تصالاالوهي  :320العرضجرمية هتك  .1- 2
واليت تتكون يف ظل التشريع اجلزائري من  ،لقيام هذه اجلرمية توافر العناصر املكونة ألركاا القانونية

  :عناصر ثالثة
 قاع الذييطلق عليه فعل الوِ والضحية، و اك اتصال جنسي كامل بني اجلاين أن يكون هن -

                                   .الطبيعي الوطءبه  يقصد
ينحصر يف  إذ ال ،الذي قد يتخذ عدة صورو  ،اجلنسي باستعمال العنف االتصالأن يتم  -

 همثل اإلكرا ،نف املعنويبل يتعداه إىل الع ،العنف املادي الناتج عن استعمال القوة البدنية
 ،اليت تنتج عن املقاومة والعراكو  ،العامةثار ستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد اآلويتم اال ؛321التهديدو 

، و األطراف العليا للجسمأالفم  أو وغالبا ما تكون على شكل خدوش وجروح وكدمات على الوجه
يق فحص اين ثار العنف على األعضاء التناسلية، وذلك عن طر آاملتمثلة يف  املوضعية ثارو اآلأ

بقع الثار العض واخلدوش و آمثل  ،ثار املقاومةأللبحث عن  ،ىل فحص املتهمإ باإلضافة ،اعليه
    .322واملنوية الدموية

لآلداب يقع مباشرة على  بأا كل تعّد منافٍ  واليت تعرف: باحلياء الفعل املخل جرمية 2-2
ة املساس باحلياء للمجين ها يف واقعالذي قد يأخذ أشكاال عديدة تشرتك يف جمموعشخص، و الجسم 
خيدش ف للحياء يطال جسم اين عليه و تقتضي هذه اجلرمية كركن مادي هلا ارتكاب فعل مناعليه، و 

الذي قد يكون لشأن بالنسبة جلرمية هتك العرض و حياءه دون رضاه، أي باستعمال العنف كما هو ا

                                                           
319

  .املرجع السابق ،مراح فتيحة نظر،أ -   
320

 - Le  Viol. 
321

  . 92.املرجع السابق، ص ،1.الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،ج عة،، أحسن بوسقينظرأ -  
322

   .316.، ص2000 دار الفكر العريب،، 1.طدوره الفين يف البحث عن اجلرمية، الطبيب الشرعي و نظر، عبد احلميد املنشاوي، أ -  
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يف هذه اجلرمية كما هو احلال يف  دلة املاديةألوللطبيب الشرعي دوره يف تبيان ا ،323ماديا أو أدبيا
  .جرمية هتك العرض

ب الشرعي يف حالة ارتكاب يتم االستعانة بالطبي: حتديد املسؤولية اجلزائية لألطباء - ج 
يتابع طبقا ": أنهمن قانون الصحة  239املادة  وهذا ما نصت عليه ،طباءاألمن طرف خطاء الطبية األ

أي طبيب أو جراح أسنان أو صيديل أو مساعد طيب، ، 324ع.من ق 289و 288ألحكام املادتني 
 كل تقصري أو خطأ مهين يرتكبه خالل ممارسة مهامه أو مبناسبة القيام ا، يلحق ضررا على

ض حياته للخطر أو بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أو بصحته أو حيدث له عجزا مستدميا، أو يعر 
  .325"يتسبب يف وفاته

  في تقدير التقرير الطبي الشرعي الجزائي يالقاض لطةس: ثانيا  
الذي يصدر عن طبيب غري منتدب يف مرحلة مجع ) االبتدائي(عي التقرير الطيب غري الشر  

 وعدي الو  ،ثباتوقيمته يف اإل الدليل اجلزائي ىىل مستو إيعد من الدالئل اليت ال ترق االستدالالت، 
  .جمرد استدالالت عن كونه

دلة أن تسانده أ، وينبغي دانة املتهمإن تعتمد عليه وحده يف أس حملكمة املوضوع وبالتايل لي
للسلطة التقديرية يف حني أن تقرير الطبيب الشرعي يعد دليال كامال خيضع  ،خذ بهخرى تؤيده لألأ

 االقتناع أىل مبدإ املتعلقة باإلثبات اجلزائي، استنادادلة األخرى األ للقاضي اجلزائي كسائر
، ذلك أنه من الناحية العملية إذا كان القاضي اجلزائي ال يستطيع أن يناقش تقرير اخلربة 326صيالشخ

من الناحية التقنية والفنية، إال أن إثبات اجلرمية أو نفيها يبقى خاضعا للسلطة  اخلبري فيما توصل إليه
  .327التقديرية للقاضي اجلزائي، استنادا ملبدأ االقتناع الشخصي

                                                           
323

  .92.املرجع السابق، ص، 1.الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ج ، أحسن بوسقيعة،نظرأ - 

324
إمهاله أو عدم مراعاته األنظمة يعاقب  كل من قتل خطأ أو تسبب يف ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو"  ع.ق 288املادة  -  

  ."دج 100.000إىل  20000باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
إذا نتج عن الرعونة أو عدم االحتياط إصابة أو جرح أو مرض، أو أدى إىل العجز الكلي عن العمل ملدة تتجاوز ثالثة أشهر، " ع.ق 288املادة 

  ."دج 100.000إىل  20000وبغرامة من شهرين إىل سنتني  فيعاقب اجلاين باحلبس من

325
  .15/11/2006، 72.ر، ع.ج، 06/07، ، املعدل باألمر16/02/1985، 08.ع ر،.ج وترقيتها، الصحة محاية ،05- 85 رقم قانونالأنظر،  - 

326
  .147.السنة احلادية والعشرون، ص ،2.ع، قوقاإلثبات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، جملة احل ، نظاملسماكنظر، أمحد حبيب اأ -  

327
  .757.، ص1991 ،دار النهضة العربية، 1.ط ، عبد احلافظ عبد اهلادي عابر، اإلثبات اجلنائي بالقرائن،نظرأ -  
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بق، فإنه سيتم التطرق إىل أهم دلة احليوية من خالل املطلب الساراسة األوبعد أن متت د
اجلزائي منها من خالل  ياجلرائم بأنواعها، وحتديد موقف القاض إثباتجهزة العلمية املستعملة يف األ

  .املطلب املوايل

  المطلب الثالث
  ي قبول وسائل االثبات العلميةفسلطة القاضي الجزائي  

إن التطور الذي حصل يف الوقت الراهن واكتساح التكنولوجيا احلديثة كل جوانب احلياة، مبا 
مدى مشروعية استعمال هذه األجهزة العلمية احلديثة  مسألة فيها جانب اإلثبات اجلزائي، مما أثار

  . كبيهامرتكشف وقيمتها التدليلة واإلثباتية يف إثبات اجلرائم و 
مصل و  ،هي جهاز كشف الكذب إثارا أمام القضاء، هم الوسائل العلمية اليت متأمن و 
واليت تستعمل لتحديد صدق أو كذب املتهمني والشهود، باإلضافة  ،328والتنومي املغناطيسي ،احلقيقة

 ز الراردار يفإىل األجهزة العلمية اليت من شأا إثبات الوقائع ارمة، كما هو الشأن بالنسبة جلها
مراقبة خمالفات املرور، وكذلك كامريات املراقبة وأجهزة التسجيل، كما أنه يتم يف بعض إثبات و 

احلاالت اإلستعراف عن ارمني عن طريق الكالب البوليسية، وبالتايل فإن لكل وسيلة من الوسائل 
ن كل وسيلة على حدا  وذلك املذكورة آنفا قيمة قانونية، لذلك يتم دراسة موقف القاضي اجلزائي م

  .من خالل ما يلي

                                                           
  .277.ص ،املرجع السابق ،سلطان الشاوي ،أنظر -328
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  األولالفرع 
  وتـة الصـبصم

رائم اجلأمهيته يف  ز، وترب ظاهرة فيزيائية يصدر عن خمارج النطق عند البشر اإلنسان يعتربصوت 
وكثريا من  ،التخابرو  مثل جرمية القذف والسب والتهديد واإلزعاج ،اليت هلا عالقة بصوت اإلنسان

   .329التسجيل الصويتكون هناك دليل يف الدعوى اجلزائية بإستثناء ي احلاالت ال

  بصمة الصوت تعريف :أوال 
مهية بصمة الصوت من خالل أوقد برزت ، نسان يتميز بصوت خيتلف عن غريهإن كل إ 

  .330وارد غري مرأت احتمال وجود شخصني هلما نفس الصو ، و آلخراختالف الصوت من شخص 
 مثل ةالقولياجلرائم  رتكابالوسيلة  قد يكون  :بعض اجلرائمالصوت وسيلة الرتكاب  -أ 

جرمية كجرائم  الرشوة  رتكابابيشكل اعرتافا غري قضائي  ، أو قدواإلزعاج السب والقذف والتهديد
ن يقع أميكن كما ،  ن يقع بصورة مباشرةأالذي ميكن و  خل،إ...و التخابرأو التجسس أمر آالت وأ

التهديد عن طريق و  كالقذف ،جرميته رتكابايف  اآلالتتخدم الشخص بصورة غري مباشرة عندما يس
  .املرئيةالتسجيل املسموعة و  أجهزةباستخدام  أواهلاتف 

على بصمة الصوت ميكن من خالهلا  ن التعرفإ :ارمني ىالصوت وسيلة للتعرف عل - ب
  .331ماكن تواجدهمأاجلرمية و  رتكاباالتعرف على املسامهني يف 

إذ تنص ج، .إ.قدراجه يف إاملشرع اجلزائري قام بإن  :لقانوين لتسجيل الصوتالتنظيم ا -1
إذا اقتضت الضرورة يف اجلرمية امللتبس ا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم " منه 5مكرر 65املادة 

 ياتلمعطل اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآلليةو املخدرات واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، 
وكذا  ،ذلك اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرفكو ، اإلرهابجرائم وجرائم تبييض األموال و 

من  ،جيوز لوكيل اجلمهورية املختص أن يأذن بوضع الرتتيبات التقنية دون موافقة املعنيني ، أينالفساد
طرف شخص أو جل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية، من أ

املباشرة لوكيل ن هذه العمليات تتم حتت املراقبة إعدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية، و 

                                                           
  .319.ص ،أنظر، حممد علي سكيكر، املرجع السابق -329
330

  .43- 42.ص ،1997 ،12.ع ،جملة الشرطي، بصمة الصوت ،الدليل املادي املنتظر ،توفيق حممد نظر،أ -

331
  .482.ص ، املرجع السابق،حممد محاد مرهج اهلييتنظر، أ  -
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تدابري املادة  حرتاماالبطالن يف حالة عدم  ج.إ.من ق 6مكرر 65رتبت املادة كما ؛  اجلمهورية املختص
  .السالفة الذكر 5مكرر  65

يل املكاملات ال يكون بصفة مطلقة وإمنا ومن خالل أحكام املواد سالفة الذكر، فإن تسج 
العملية واإلباحة حمددة على سبيل احلصر، وال جيوز القياس عليها أو تطبيقها على جرائم مل يذكرها 

  .332املشرع، وذلك كله نظرا خلطورا وصعوبة إثباا

  :طرق دراسة بصمة الصوت - ج
يف  ،شخاصمة يف التعرف على األت قد تبدو مهن كانإهذه الطريقة و  :الطريقة السمعية -1 

و مراقبة أو تسجيل حمادثام أالقانونية التصنت  لألوضاعجرائم خطرية جييز فيها املشرع طبقا 
بنرباا ومميزاا الفردية وخواصها  ،نقل املوجات الصوتية من مصدرها، عن طريق مكاملام اهلاتفية

جهزة أويتم التسجيل بواسطة  ،شريط تسجيل ىلإ ،قزمات يف النطو الأمبا حتمله من عيوب و  ،الذاتية
ا يف حد ذاا طريقة أ إال ،شارات الكهربائية اليت متثل الصوت عند صدورهحفظ اإل ىتعتمد عل

، واليت تستعمل فيها خمتلف أجهزة ال تتجرد من االحتماليةتها، وألا موضوعي لعدمذلك  ،معيبة
  .333التسجيل
ينتجها  خمططاتحيث يتم رسم ، ساس علميأهذه الطريقة على  تقوم: الطريقة املرئية -2

ويراد فحصه يتحول على ، ن الصوت الذي يتم تسجيلهأمبعين  ،املخطط املرئي للصوت البشري
ومن مث يقوم بعد ذلك خمتصون يف علم  ،شكل رسومات مرئية متثل املخطط البياين للصوت البشري

   .334حتليلهات بدراسة هذه الرسوم و الصوتيا
هو جهاز  ،واليت ظهرت حديثا ،جهزة العلمية احلديثة اليت تستخدم يف هذا االومن األ

باستخدام هذا اجلهاز ال  أن نسبة اخلطأثبتت التجارب أحيث ، "وراسأ"التخطيط التحليلي للصوت 
 ي،خمطط مرئ ىلإشريط التسجيل ى املغناطيسي عل نطباعاالحتويل ى يعتمد علوالذي  ،% 1تتجاوز 

  .335امضاهاو حبيث يسهل مقارنة هذه اخلطوط  ،هيئة خطوط متوازنة متباينة ىعل

                                                           
332

  .ج.إ.ق ،نظرأ -
333

 - Les différents supports d’enregistrement : CD, Disquette, Lecteur MP3  et flash disk, Enregistreur numérique, 

Cartes mémoires des enregistreurs, Téléphone mobile, Cartes mémoires des téléphone mobile.  
، 1.ع، منيةية نايف للعلوم األميكادأ ،منية والتدريبأنظر، عادل عيسي الطويسي، بصمة الصوت مساا واستخداماا، الة العربية للدراسات األ -334

  .78.ص ،1997
  .53.دي احلويقل، املرجع السابق، صأنظر، معجب مع -335
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والذي تتم فيه املعاملة التقنية للبصمة الصوتية،  :336لتحقيق اجلنائي الصويتبااملخرب اخلاص  -د
ألجل مهمة أساسية، هي  1994عن طريق اخلربة الصوتية، والذي مت إنشاءه يف اجلزائر يف أفريل 

يتميز به صوته، عن  وذلك إلمكانية معرفة الشخص مبا ،رمني عن طريق البصمة الصوتيةحتديد  ا
 ومثال ذلك يف حالة البالغ ،فقد يكون الصوت هو الدليل املادي الوحيد للجرميةطريق التحقيق؛ 

ل الصوت يللشخص الذي يتصل مبصاحل األمن ليبلغ، والدليل الوحيد املادي هو تسج كاذبال
  .ند توقيف املشتبه فيه يتم مقارنة صوته مع الصوت اهول الذي يشكل الدليل املاديللمتكلم، وع

الصوت عن طريق مقارنة العينة مع صوت املشتبه  لىالتعرف ع ويتم: التقنيات املستعملة - 1
فيه، والذي خيتص به التحقيق اجلنائي الصويت، من أجل حتويل هذه اآلثار املادية إىل دليل علمي عن 

  .نتيجة موضوعية عن طريق رسم بياينواليت تعطي SFS، 337ق جهاز طري
يع أنواع ويتم التحقيق اجلنائي الصويت عن طريق خربة  مبضاهاة الرسوم البيانية، باستعمال مج

يتم مضاهاة بصمة الصوت عن  ، و 338اهلاتف النقالو  ،كسيت، سيدي: ا فيهامبأجهزة التسجيل 
 0.7،339" سوين سوند"يل اك لوجسيال يف جهاز اإلعالم  اآلهن؛ و يق وحدة املعاجلة باإلعالم اآليلطر 
  .340وهذه التقنية تستعمل لتحديد الرسم البياين للمتكلم ،الصوتتصفية وحتليل  بواسطته يتم الذيو 

  :نتائج التحليل -2
   ؛واملهنةحتديد اجلنس والسن واملستوي الفكري واملستوي االجتماعي الثقايف  -
  اخلاصة باملتكلم، وطريقة الكالم؛الصوتية  حتديد اإلختالالت -
          :، واليت يرمز هلا باحلروف التاليةالصوتية) الذبذبات ( حساب عرض املوجات  -

P.B.T.D.K.G.Q.  
كل القيم أو و ذلك عن طريق قياسات خمارج الصوت و  ،امل اليت يتم استعماهلا حسابياهذه املع

  .341ة الصوتية ارمةالعينبالنسب للمشتبه فيه واملقارنة 

                                                           
336

 - Le laboratoire spécialisé de Phono criminalistique. 
337- La matérialisation de cet indice en preuve scientifique se fait avec une méthode standardisée, à l’aide d’un 
logiciel, le Sound Filing Speech/SFS, lequel permet de donner des résultats objectifs par le biais des tracés 
oscillographiques ou oscillogrammes. 
338- La qualité du signal dépend de la qualité des supports tels que cassette (tout format), CD Rom, téléphone 
portable, ainsi que de la manière dont l’enregistrement a été effectué. 
339- SONY SOUND FORGE 7.0 : logiciel de filtrage. 

340
  .217.، ص2رقم  أنظر، امللحق - 

341
 - Cf. Conférence sur l’analyse  judiciaire de la  voix, Laboratoire Central de Police Scientifique, section phono 

criminalistique, n.p. 
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  سلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج بصمة الصوت :ثانيا
إال  ،اجلنائية احلديثة سناد فيها من الفروعوجه اإل ىحباث فحص الصوت للتعرف علأن أرغم 

يعد بصمة الصوت ، املتمثل يف اعتبار متاثل التخطيط التحليلي للصوت ىلإغالبية العلماء مييلون  أن
 ،كثرأو أ % 95حدود  ىلإتصل  ،سنادذ يبلغ درجة عالية من اإلإ ،سناداإل ليل كامل يف تقريرمبنزلة د

دة منه تمن احلجية املسأعترب هؤالء أوقد  ،صابعسوة ببصمة األأ ،خذ به كحجية قاطعةمما يتيح األ
  . 342صبعحلجية املستمدة من تطابق بصمة اإلو تقارب اأمتاثل يف قوا 

  :عنصرين مها ىمصدره عل ىلإسناد يف نسبة الصوت املسجل يل اإلتعتمد مشروعية دلو 
جرائية وفق القواعد اإل ،بشأنهجراءات اليت اختذت ويتمثل يف صحة اإل :اإلجرائيالعنصر  -أ

  . 343حاديث اخلاصة من السلطة القضائية املختصةذن بتسجيل األمهها صدور اإلأو  ،اليت  حتكمه
ن أجيب ، و التحليليالصوت باستخدام جهاز التخطيط  حصفويتمثل يف  :العنصر الفين - ب

ب هذا النوع من حبيث يلع ،جراء املقارنةإختضع للدراسة عن طريق السماع من قبل خبري النطق عند 
حباث أمراكز ؛ وجيب أن تتضمن ثباتيةد ومرتبته اإلسناالفحص دورا حامسا يف تقدير حجية اإل

وذلك باستخدام جهاز التخطيط  ،وحدة الفحص الفيزيائي :ائي وحدتني مهاز الصوت يف اال اجل
  .344التخاطبوحدة فحص النطق و ، و جهزة املساعدةواأل التحليلي للصوت

وتعد بصمة الصوت من أدلة اإلثبات املادية اليت تكفي وحدها إلقامة الدليل، كما أا كباقي  
ا إىل مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي ، استنادضع للسلطة التقديرية للقاضي اجلزائياألدلة املادية خت

  .345اجلزائي
ثبات أو نفي اجلرائم استنادا إىل إوبالتايل فإن بصمة الصوت تعد دليال ماديا قائما بذاته يف 

التقنيات العلمية احلديثة، فإىل جانب ذلك هناك جهاز الرادار الذي يستعمل يف إثبات املخالفات 
رق، فما هي قيمة النتائج املرتتبة عنه ؟ وما موقف القاضي اجلزائي املتعلقة بتنظيم حركة املرور عرب الط

 .الذي يتم تبيانه من خالل الفرع املوايل األمرمنها ؟ 

  ثانيالفرع ال
                                                           

  .53.ص ،ويقل، املرجع السابق، معجب معدي احلنظرأ -342
  .71.ص، املرجع السابق ي،بواد يحسنني احملمد أنظر، -343
  .488.ص ، املرجع السابق،حممد محاد مرهج اهلييتنظر، أ -344

345
 - l’enregistrement  par  magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s’ajouter a d’autres  

indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction . crim 16 mars 1961 , jcp 1961. 
2.12157, note larguier. s’agissant de pièces a conviction. crim 22/avr/1992. bull. crim. n° 169. constitue un moyen 
de preuve licite l’exploitation par des enquêtes de l’enregistrement d’une cassette contenant des propos injurieux  
proférés par téléphone et enregistrés par la victime qui a déposé plainte. crim. 13 juin 2001, Cf, CODE  DE  
PROCEDURE  PENALE, 50 Edit, 2009, p. 792-793. 
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  رادارـهاز الـج

طريقة صوت  هتشباليت و  ،)املرتدة(املنعكسة  األمواجمن خالل  األهدافيقوم جهاز الرادار بكشف 
 ،كهرومغناطيسية حنو الفراغ  أمواج بإرسال أواليث يقوم جهاز الرادار ح ،األذن إىلالصدى العائد 

 اإلشارةومقارنة هذه  احمليطة األخرى واألجساماملرتدة عن اهلدف  اإلشارةومن مث يستقبل الرادار 
بسبب  األصلية اإلشارةمتاما  هتشب املنعكسة عن اهلدف ال اإلشارةن أل ،األصلية باإلشارةاملرتدة 

يف شىت ) اإلشارة( كبرية من املوجة  أجزاءوتناثر  اإلشارةجلزء كبري من هذه ) اجلسم(دف امتصاص اهل
، والذي يستعمل يف إثبات خمالفات املرور ، وعن طريها يتم حتديد سرعة اجلسم املتحركاالجتاهات 

  .346عرب الطرقات

  تعريف جهاز الرادار :والأ -  
  :)radar(معىن كلمة الرادار  -أ
 وحتديد االجتاه كشف أي "radio detection and roging"لـ  لحروف األوىلل راختصاامتثل  

مث استخدم يف  ،رتفاعهااو يف حتديد سرعة النجوم  كان ا األسلوبذبواسطة الراديو، وأول استخدام هل
عرب  املرورتنظيم حركة  من قانون 02وقد ورد يف املادة  ،حتديد سرعة وارتفاع الطائرات العسكرية

سرعة املركبات  جهاز يسمح بقياس" بأنه)  الرادار(دليل السرعة  تعرف ق وسالمتها وأمنها، واليتالطر 
  .347" أثناء سريها

  ":السينمومرت"ويوجد أنواع كثرية من أجهزة قياس سرعة املركبات واملتمثلة يف  
رة وهو جهاز يتم تشغيله يدويا، فعندما متر سيا "MESTA"النوع األول يطلق عليه اسم -1

يقوم العامل الفين بتشغيله، ليظهر على الشاشة رقم سرعة السيارة، مث يقوم بنقل املعلومات املتعلقة 
  .بالسيارة لزمالئه عن طريق الالسلكي لتوقيف السيارة

وهو جهاز املراقبة الفتوغرافية ملخالفات املرور، ": ASPC"النوع الثاين يطلق عليه اسم  -2
ارا، يوضع على احلافة اليمىن للطريق ليظهر على الشاشة رقم سرعة السيارة، يشتغل أوتوماتكيا ليال و

وحتديد املكان والتاريخ بدقة بالساعة والدقيقة والثانية ومؤخرة املركبة ورقم اللوحة والسائق وسرعة 
ملادية تضمن كافة العناصر اي احمضر  348ةالفوتوغرافي و الصورةأ "الكليشي"ويعترب املركبة حلظة املراقبة، 

   .للجرمية
                                                           

346
 - Cf. http://www.qariya.com/vb/showthread.phpt=9235#ixzz0oSb2Vguo. 

347
  .22/07/2009، 45.، عر.ج املعدل واملتمم لقانون تنظيم حركة املرور عرب الطرقات وسالمتها وأمنها، ،09/03انون ق أنظر، - 

348
 - photographique. 
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وهو جهاز يتم تركيبه على سيارة متحركة  :"traffibax"وهناك نوع ثالث يطلق عليه اسم  -3 
   .349املراد مراقبتها واليت تقوم بتتبع السيارة

وهي حالة الظروف اجلوية من  ،هناك حاالت تؤثر على جهاز الرادار: نتائج جهاز الرادر -4
  .درجة 60على  ارتفاعها وأدرجة  20 أقل من اخنفاض درجة احلرارة وكذلك ،الرياح احململة باألتربة

  ،يعد له حجية مطلقة واحملضر احملرر مبوجب جهاز الرادار حبسب الفقه والقضاء الفرنسي ال
ن ضابط الشرطة القضائية مل يقم هو بنفسه مبعاينة املخالفة، أل ،ما جاء فيه عكس تميكن إثبا إمناو 

  .350مال اجلهازوإمنا عن طريق استع
احملدد  جتاوز السرعةغّري وصف أفعال  09/03 :األخري لقانون تنظيم حركة املرور رقموالتعديل   

يعاقب بغرامة من "منه  89، وهذا ما نصت عليه املادة 351وصف اجلنحة من وصف املخالفة إىل
لتجهيزات دج كل سائق جتاوز السرعة القانونية املرخص ا اليت قامت ا 50.000دج  10.000

   ".املعتمدة مبعاينتها
 ال ضاءيلتقط صورة السائق باإلضافة إىل رقم املركبة والسرعة اليت كان عليها، والق اروالراد  

وإمنا متت يف مكان عام ولو يف  ،تعد صورة خاصةا ال أل ،يعترب الصورة مساسا باحلياة الشخصية
  .مشروعاخذ الصورة أيعترب أين  ،وضع خارج عن إرادة صاحبها

اليت  ،ه الوسيلة على أساس عمود من األشعةذتقوم فكرة ه :األساس العلمي لعمل الرادار - ب
 املستقبل أي إىل ،فإا تنعكس وتعود إىل مصدر إرساهلا عندما تصطدم باجلسم املطلوب كشفه

)receveur(ا إىل املا وعودستقبل، ، وبقياس الوقت الذي استغرقته تلك املوجات يف رحلة ذها
سيدا للمبدأ الفيزيائي ميكن حتديد املسافة بني اجلهاز واجلسم الذي اصطدمت به املوجات، وذلك جت

وعندئذ يثبت بطريقة قاطعة خمالفة ، "يكون بنسبة سرعة اجلسم املتحرك انقطاع تلك املوجات"القائل 
  .وحيدد السرعة بدقة مقبولة ،سائق السيارة لقوانني املرور

  الجزائي في تقدير نتائج الرادارلقاضي سلطة ا :ثانيا
 اهلإثبات يف الدعوى العمومية، و  كدليل  اكفي وحدهإن النتائج املرتتبة عن جهاز الرادار ت 

تعديل ج، وبعد .إ.من ق 400إىل غاية إثبات العكس طبقا للمادة  خمالفة السري إثباتحجية يف 
                                                           

349
 -Cf. P. CHAMBON et Thomas DIDIER, de la relativité des contrôles par cinémomètre, D, Charon, 1980, 

p.129. 
350- Cf. P. CHAMBON  et Thomas DIDIER, op.cit, p.129. 
351  - Cf. VASSAS Rêne, la constatation et la preuve des infractions à la police de la circulation, le problème des 
contravention connexes, G.P.1967 .150.  
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من  طبقا للمادة  أصبحت جنحة 03-09قم قانون تنظيم حركة املرور عرب الطرق مبوجب القانون ر 
دج كل سائق جتاوز السرعة القانونية  50.000إىل  دج 10.000يعاقب بغرامة من " منه واليت تنص 89

املرخص ا اليت قامت التجهيزات املعتمدة مبعاينتها، والسرعة القانونية املرخص ا يف الطريق السيار 
سا / كلم  30رخص ا يف الطريق وخارج التجمعات السكنية بـ سا، السرعة القانونية امل/كلم  40بـ 

  ."سا /كلم   20السرعة املرخص ا داخل التجمعات السكانية بـ 
فإا ال ختضع للمبدأ السابق املتعلق حبجية احملاضر املثبتة للمخالفات، وإمنا يعد دليل وبالتايل 

كباقي   وهو ،بكل وسائل اإلثبات املتاحةميكن مناقشته ويقدم املتهم دفوعه يف دحض هذا الدليل 
  .352استنادا  ملبدأ االقتناع الشخصي خيضع للسلطة التقديرية للقاضي اجلزائي األدلة

باإلضافة إىل جهاز الرادار املستعمل يف إثبات خمالفات الطرق، واليت أخذ ا القضاء كأدلة  
الكحول يف ما خيص نفس النوع  ، هناك وسائل أخرى لكشفاإلثباتإثبات مادية هلا حجيتها يف 

  .من اجلرائم املتعلقة بتشريع املرور، والذي يتم تبيانه من خالل الفرع املوايل

  ثالثالفرع ال
  وسائل الكشف عن الكحول

 75/26 :يشكل يف حد ذاته خمالفة طبقا ألحكام األمر الشريعي رقم السافر السكر العلين 
وقد يعترب  ،السكر العمومي ومحاية القصر من الكحولاملتعلق بقمع و  22/04/1975353: املؤرخ يف

واملخدرات من األسباب الرئيسية  املشروبات الكحوليةظرفا مشددا يف بعض احلاالت، وملا كان تناول 
فقد جرم املشرع السياقة يف حالة سكر، وحدد  وسائل  خطرية،مرور ع حوادث و اليت قد تؤدي إىل وق

  . إثبات هذه اجلرمية

                                                           
352

- Cf. G. LEVASSEUR  , les méthodes scientifiques de recherche de la vérité, R.I.D.P, 1972 , p.345. 
353

  .09/05/1975، 37 .ر، ع.ج، 22/04/1975: املؤرخ يف 75/26 :شريعي رقمتاألمر ال ،أنظر - 
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  ريف وسائل الكشف عن تناول الكحولتع :أوال
ركبة اليت تسبب املشدد العقوبة اليت يستحقها سائق جرم السياقة يف حالة سكر، و  املشرعإن  

أين  ،عادة بواسطة التحاليل الدموية حالة السكر وتثبت يف حالة سكر،وهو  أح خطو يف قتل أو جر 
يف وجود كحول يف الدم بنسبة تعادل أو أن حالة السكر تتمثل " من قانون املرور  03 املادة تنص

يف  0.10نسبة الكحول املعاقب عليها هي بعد أن كانت ، "ملل )1000(يف األلف  0.20تزيد عن 
  . 09/03القانون  مبوجب قبل تعديله 01/14يف ظل القانون األلف 
 يف حالة وقوع حادث مرور جسماين"نه قانون املرور أمن  مكرر 19و 19كما تنص املادة  

فق للسائق املتدرب املتسبب يف وقوع حادث اعلى املر  أوجيري ضباط الشرطة القضائية على السائق 
إجراء نفس العمليات  مكما ميكنه  ،املرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق زفر اهلواء

يتم إجراء هذه و  ،يف حالة اإلشتباه بتناول الكحول الطريق عملية املراقبة يفثناء إجراء أعلى كل سائق 
وقد ، "يثيلمقياس اإل"أو" الكوتاست"سمى مقياس الكحول العمليات بواسطة جهاز معتمد ي

جهاز يدوي "هو  "الكوتاست"مقياس الكحول  أنعرفتهما املادة الثانية من نفس القانون على 
 وبعد؛ " يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول يف جسم الشخص من خالل اهلواء املستخرج

التحليل البيولوجي عن طريق فحص الدم، لتبيان نسبة الكحول يف الدم عن طريق املخرب  ذلك يتم
  .العلمي

  هاز كشف الكحولجي تقدير نتائج  سلطة القاضي الجزائي ف :ثانيا
وليس له حجية  ،يكفي وحده كدليل ال" اإلثيل"أو مقياس  "الكوتاست"مقياس الكحول إن 

من  الضبطية القضائيةرجال  متكناليت  ،أوليةيعد وسيلة  وإمنا ،حالة سكر يف السياقة جنحةثبات إيف 
الدليل الوحيد وهو  ،البيولوجييف انتظار التحليل  ،لدى السائقني الكحولالتحقق من مدى تناول 

ي ميكن للقاضي اجلزائي أن يبين عليه اقتناعه يف ارتكاب اجلرمية استنادا ملبدأ ذال يف هذه اجلرمية
  .اع الشخصي، وإال حيكم بالرباءةاالقتن

باإلضافة إىل جهاز كشف الكحول عن طريق زفر اهلواء، هناك كامريات املراقبة اليت يتم  
االعتماد عليها يف مراقبة املنشآت، واليت كثريا ما تسجل األفعال اإلجرامية، لذلك يتم تبيان دورها يف 

  .وذلك من خالل الفرع املوايل ،ي اجلزائياإلثبات اجلزائي، وتكوين القناعة الوجدانية للقاض
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رابعالفرع ال  
  ةـرات المراقبـمياك

اململكة  ، وتعد مراقبةأو اخلاصة لل العامة األماكنمرتبة يف  كامرياتفيديو املراقبة هو نظام   
األرقام و  ،بلد األورويب األكثر مشاهدة من قبل الكامريات من القطاعني العام واخلاصهي ال املتحدة

 4أكثر من ويف جمموعها ، مراقبة يف لندن وحدها كامريا  500000 ىلإ 65000تقريبية ترتاوح بني ال
   .354يف كامل بريطانيا ماليني

   تنظيمهاميرات المراقبة و اك  تعريف :أوال
سواء كانت ثابتة يف شكل  اإلثباتالصور منذ القدمي تعتمد يف : مريات املراقبةاك  تعريف -أ
العلمية املادية دلة األمن بني و  ،ر مهم يف املادة اجلزائيةمصد فتعد ،رقميةأو مرئية أو  غرافيةتو فو صور 

  .اإلثباتيف 
ضمن  ات وتسجيالت الفيديو الرقميةري ماصبح استعمال الوسائل التقنية عن طريق الكقد أو  
هذه و لتحليل املعطيات،  املرتبطة جبهاز تسجيل رقمي مسعي بصري وجبهاز كمبيوتر ،املراقبة أنظمة

 ، وخمتلفماكن النقل العموميأوكذا البنوك واملراكز التجارية و  ات،اإلدار يف  يتم نصبها األنظمة
  .355العمومية األماكن

  :النصوص القانونية اليت حتكمها  - ب
 ملو  يف األماكن العامة، ات فيديو املراقبةري مامل ينص على استعمال ك: التشريع اجلزائري -1

أعطى أمهية   ج.إ.، وجتدر اإلشارة أن قالعامة ألحكامانه تطبق عليها أإال  ،ينظمها قانون خاص
وما يليها  11مكرر 65يف املادة  إذ نص صراحة كما سبق ذكره،  كبرية حملاربة بعض اجلرائم اخلطرية

 مبوجب إذن من ،05 مكرر 65طبقا للمادة  الصور والتقاطتسجيل األصوات  على استعمال وسائل
  :ا يلييأذن مبالذي ميكن  ،تصوكيل اجلمهورية املخ

  ؛السلكية والالسلكية االتصالاملراسالت اليت تتم عن طريق وسائل  اعرتاض -
وتثبيت وبث وتسجيل الكالم  التقاطوضع الرتتيبات التقنية دون موافقة املعنيني، من أجل  -

 ،أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية ،سرية من طرف شخص املتفوه به بصفة خاصة أو

                                                           
354

 - Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/vid%c3%a9osurveillance. 
355

 - Cf. A. VIALIS, « vidéosurveillance et libertés » Revue française de la gendarmerie nationale, 2 trimestre, 
2001, N 199, p.25.  
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 صور لشخص أو التقاطأو  ،عمومية عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو خص أوصور لش التقاطأو 
  ؛عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص

كما يسمح اإلذن املسلم بغرض وضع الرتتيبات التقنية بالدخول إىل احملالت السكنية أو   -
اص الذين هلم شخعلم أو رضا األ وبغري ج، .إ.ق من  47غريها ولو خارج املواعيد احملددة يف املادة 

  .حق على تلك األماكن
املطلوب  االتصاالتالعناصر اليت تسمح بالتعرف على  املذكور كل اإلذنوجيب أن يتضمن  
 ،واجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذه التدابري ومدا، األماكن سكنية أو غريهاسواء كانت  ،التقاطها
مقتضيات التحري أو التحقيق  جديد حسبقابلة للت أشهر 04اإلذن مكتوبا ملدة أقصاها ويسلم 

حتت املراقبة وتنفذ العمليات املأذون ا على هذا األساس  ،ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
بناء ويف حالة فتح التحقيق القضائي تتم هذه العمليات املذكورة ، املباشرة لوكيل اجلمهورية املختص

وعلى ضابط الشرطة القضائية املأذون له أو  ،باشرةعلى إذن من قاضي التحقيق وحتت مراقبته امل
وكذا عن  ،وتسجيل املراسالت اعرتاضحمضرا عن كل عملية  حترير املناب من طرف القاضي املختص

  .والتثبيت والتسجيل الصويت أو السمعي البصري االلتقاطعمليات وضع الرتتيبات التقنية وعمليات 
ا مك  ،الذي يودع بامللف، و منها واالنتهاءالعمليات  ويذكر باحملضر تاريخ وساعة بداية هذه

مبساعدة مرتجم يسخر هلذا الغرض،   االقتضاءعند  غات األجنبيةلتنسخ وترتجم املكاملات اليت تتم بال
لقاضي التحقيق أو ضابط  وأ بط الشرطة القضائية الذي أذن لهاكما أنه جيوز لوكيل اجلمهورية أو ض

ه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو الشرطة القضائية الذي ينيب
للتكفل باجلوانب التقنية للعمليات املذكورة يف املادة  ،والالسلكيةخاصة مكلفة باملواصالت السلكية 

  .356أعاله 05مكرر  65
   :التشريعات املقارنة -2
طريق تشريع خاص وهو عن  العمل بكامريات فيديو املراقبة مت تنظيم :التشريع الفرنسي -

والذي ، lops)(357 األمينالتوجيه والتنظيم ب املتعلق 1995 /01/ 21الصادر يف 95/73 :القانون رقم
الرتخيص من  ذخأمنه بشرط  10ملراقبة يف املادة او يات فيدري ماالرتخيص باستعمال ك حدد شروط

                                                           
  .228-227.ص ،04.رقم امللحق ،نظرأ  -356

357
 - la loi n 95-73 du 21/01/1995 , loi français d'orientation et de programmation relative a la sécurité, Cf. Sous la 

direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit. 
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 أواحلماية من االعتداءات  جلأامة من الع األماكنالستعماهلا يف  ،ةاملختص اإلدارية اإلقليميةاحملافظة 
  .اتالسرق

مدى احرتامها  للتأكد منسها قاضي أوالطلبات يتم فحصها من طرف جلنة احملافظة ير 
تنظيم الطرقات و  ،العامة والنظام العام األمالكمحاية  يهدف إىل أنموضوع الطلب جيب و  ،للقانون
الطرقات و  باملالعو  الصيدلياتو  راكز التجاريةمثل امل ،واملمتلكات من االعتداءات األشخاصومحاية 
 ويتم، املعلومات القضائية أو األوليةيتم استعماهلا يف حالة التلبس والتحقيقات و ؛ اخل...العامة

  . أقصى شهر كحداالحتفاظ بالصور ملدة 
، والذي 358اإلرهاباملتعلق مبكافحة  23/01/2006 :املؤرخ يف، 2006/64: وجاء القانون رقم

ماكن األ ية، باإلضافة إىلإرهابواليت قد تتعرض لتهديدات  ،يةمو معلاملرافق ا علىاستعماهلا  عمم
  .اتو السرقأكانت معرضة لالعتداءات ما  ذا إ ،اجلمهور ىواملؤسسات املكشوفة عل

  : ة البد من احرتام الشروط التاليةحلماية احلقوق الشخصية و احلياة اخلاصو 
املراقبة،  ويات فيدري ماك  تبني وجود إشارة ضعو ، أي البد من حةاجلمهور بطريقة واض إعالن -

من  10لفقرة الثانية من املادة ل طبقا عند وضعها، الشخص املسؤول أومن السلطات املعنية  وذلك
   ؛" lops"القانون  
  ؛و مداخلهاأاخل السكنات دصور منع التقاط ال  -
و أوجهات الدفاع الوطين  ،األمنيةات من طرف اجله إالالتسجيالت  ىاالطالع  عل  منع -

  .اجلهات القضائية
سنوات  3 إىلن العقوبة تصل إف ،دون ترخيص راقبةاملات فيديو ري ماو يف حالة استخدام ك

االحتفاظ ا  أويف غري احلاالت املرخصة  ااستعماهل ، وكذلك يف حالةوروي 4500 بـ غرامةو  حبسا
  .حداث تغريات عليهاإلة و يف حاأ من املدة احملددة بشهر رأكث

التسجيل و  ،احلياة اخلاصة حرمة انتهاكيف حالة  359ف.ع.قمن  226/1كما تطبق املادة 
 رتكابايف حالة و  ،وروي 4500 بـ غرامةاحلبس لعام و تكون العقوبة فيها، و  ،الشخص رضابدون 

                                                           
358

 - CF, Sous la direction de Olivier de Frouville, OP.CIT, p.208. 
359

 - ARTICLE 226-1 "est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui: 1° en captant, 
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou 
confidentiel; 2° en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des= 
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ن يكون هذا الدليل قد أالبد ، و اجلرمية إثبات أدلةواليت تعترب  ،جرمية يتم حجز الفيديو مع التفتيش
  .360الفرنسية ، وهذا ما أكدته حمكمة النقضاحلياة اخلاصةو  الشرعية وحق الدفاع مبدأحرتم إ

 ملراقبة منذ بداية عمليات الباسكات اري ما االستعانة بكمتسبانيا إيف : التشريع اإلسباين -
)(basque ويتم استعماهلا يف املدن  ،جراماإ األكثر حياءاألات املراقبة يف ري ماومت تنصيب ك ،رهابيةاإل

املضمونة  احرتام احلياة اخلاصة بشرط ،إثباتمت قبوهلا من قبل جهات القضاء كدليل قد و  ،املهمة
  .361اإلنسانوربية حلقوق االتفاقية األمن  08باملادة 

  قبةرات المرايماسلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج ك: ثانيا
استنادا إىل  ضع للسلطة التقديرية للقاضي اجلزائيمادي خي ثباتإكدليل   املراقبةكامريات  تعد

  . و الرباءةأ لإلدانةليل دك  اوحدهكفي وهي ت مبدأ االقتناع الشخصي،
العنف والتعدي على رجال الشرطة أثناء تأديتهم جرم من متهمني  ربعةويف فرنسا مت تربئة أ 
 تظهر أفعال التعدي اليت ملأين ، الوقائعسجلت اليت املراقبة  ، استنادا إىل نتائج كامرياتملهامهم

  .362زعمتها الضبطية القضائية
مريات املراقبة تعد أدلة مادية إلثبات اجلرائم أو نفيها كما سلف ذكره، ابالتايل فإن أجهزة كو  

الذي يتم تبيان موقف القاضي اجلزائي من النتائج جانب ذلك هناك جهاز كشف الكذب، و إىل 
  . ن خالل الفرع املوايلاملرتتبة عليه م

                                                                                                                                                                                     

=intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est 
présumé". 
360

 L’enregistrement et la production par le destinataire  d’appels téléphoniques anonymes et répétés  ne sont ni une 
atteinte  à l’intimité de la vie privée  de l’auteur des appels ,ni une violation des intérêts  de la  défense. crim.17 juill. 
1984 (1 arrét ), bull, crim,N °259, 17juill 1984( 2 arret ) ibid. Cf, CODE  DE  PROCEDURE  PENALE, 50 
EDIT, 2009, p.793. 
361

 - ARTICLE 08 de convention européenne des droit de L’homme «  droit au respect de la vie privée et 
familiale.  

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ,ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; 
Cf. http://www.lexinter.net/ue/droits_et_libertes.htm. 
362

 - la vérité est sortie, la bande Magazine, le nouveau détective, N°.1226, 15/03/2006, p.18 « merci à la camera de 
surveillance ». 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي حرية                            ولاأل الفصل

 

 

118 
 

  الخامسالفرع 
  جهاز كشف الكذب

 قدميا عند كثري من بدأتا فكرة إبل  ، تكن فكرة حديثة العهدمل كشف الكذبإن  
 إذ ،ثناء سؤالهأاليت يتعرض هلا الشخص  ،وهي تعتمد على التغريات الفيزيولوجية ،اتمعات القدمية

ن كان صادقا إاكتشاف و  كشف احلقيقة ت ميكن من خالهلاتنتابه عند سؤاله عن اجلرمية عدة تغريا
  .كاذبا  أميف حديثه 

و كذب أنبضات القلب يف معرفة مدى صدق  ىرسطو يعتمد علأ وقد كان الفيلسوف اليوناين
؛ وكذبهسرع نبضه فهذا دليل على اضطرابه أن إف ،جيس نبضات الشخص عند سؤاله، و الشخص

يوضع يف فم الشخص الذي يتم سؤاله كمية من الرز  ين كانأوكانت ذات الفكرة عند الصينيني 
و أفيكون الشخص الذي يتم سؤاله ، فراز الغدد اللعابيةإن بقيت حبات الرز جافة لعدم إف ،اجلاف

حبات الرز اجلاف بلعاب املستجوب يكون الشخص  بتلتا إنو ، غري صادق يف حديثه ستجوابها
  .363صادقا فيما يقول

  شف الكذبجهاز ك تعريف :والأ
 ،1921ىل عام إلية جهزة اآلو صدق الشخص عن طريق األأيعود تاريخ ظهور قياس كذب   

ثناء أجهاز يسجل مجلة متغريات تظهر على الشخص  ستكمالاعن  "جون الرسون"علن أ أين
ن جهاز كشف الكذب يف فكرته إمر ويف حقيقة األ ،ومنها قياس ضغط الدم والتنفس ،ستجوابها

  .والصينيون يونساس الذي كان قد استخدمه اليونانألا ىيعتمد عل
من  "منبوأفريد  "و "كلري"عليه تطور قام به كل من  أجهاز كشف الكذب قد طر  أنغري 

يف جعل جهاز كشف الكذب قادر على تسجيل هذه ، مريكيةاأل "نورت وسنت"جامعة 
 ىلإدم والنبض ومقاومة اجللد وضغط العلى التنفس  أومن مث حتويل التغريات اليت تطر  ،364التغريات

    .365شريط ورقي ىذبذبات تظهر عل
الشخص على  واليت تتم بإجالس: جراء االختبار عن طريق جهاز كشف الكذبإطريقة   -أ

مالحظة و  يه،إلسئلة عملية االختبار عن طريق توجيه نوع من األ تبدأ، الكرسي وربطه باجلهاز

                                                           
363

  .1997 دمشق، منشورات دار عالء الدين، ،1.ط والتحقيق، االستقصاءراءات جيف إ موال، الضابطة العدليةأنظر، تركي حممد  - 
364

 - polygraphe. 
365

  .387.حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق، ص ،أنظر - 
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سئلة تكون أول النوع األ ،سئلةن يوجه نوعني من األأباالختبار القائم  ىعلو ، عليه تطرأالتغريات اليت 
ما النوع الثاين من ، وأي اضطراب نفسيأوهي يف جمملها ال يثري حمتواها  ،جوبتها لديهأمعروفة 

اليت  األسئلةن جمموعة أىل إشارة مع ضرورة اإل ،وثيقا باجلرميةارتباطا واليت ترتبط ، سئلة فهي احملرجةاأل
  .سؤال 25 ىلإ 20 ي ترتاوح بني، أسؤاال 25 ىتتعد أالهها يف كل اختبار جيب يتم توجي
  :العوامل املؤثرة على صدق نتائج االختبار جبهاز كشف الكذب - ب
فمثل هذه ، زمات التنفسأو أو القلب أضغط الدم  رتفاعاب كاإلصابة: اإلصابة باألمراض - 1

  .اجلهاز قياسها مور يتوىلاأل
   .366عقليةنفسية و  بأمراضصابة الشخص إ، اإلرهاقاخلوف،  مثل: لنفسيةاملؤثرات ا - 2
املتهم  عرتافان أالقول ب ىلإفذهب البعض حجية اجلهاز، ن أراء يف الفقه بشقد اختلفت اآلو 

 ختبارامر يقرتب من مواجهة املتهم بنتائج هذا األو ، يعتد به الكذب كشف جلهازنتيجة اختبار 
كراه عتربه من قبيل صور اإل او  ،الغالب يف الفقه الرأيخر وهو اآل يالرأما ؛ أ367صابعهأبصمات 

      .368ن كل اعرتاف صادر نتيجة استخدامه يعترب اعرتافا باطال ليس له قيمة قانونيةإلذلك ف ،املادي
  اختبار جهاز كشف الكذب اضي الجزائي في تقدير نتائجسلطة الق :ثانيا 
من طرف  هارفض، أين مت ختبار جهاز كشف الكذبن نتائج اأيف القضاء مستقر بش الرأي 

   .القضاء يف خمتلف الدول، ملساسه بإرادة الشخص
فقضت  ،مريكيةسارت احملكمة العليا بوالية نيومكسيك بالواليات املتحدة األ طارإلويف هذا ا
ن الوثوق بالنتائج أعلى اعتبار  ،من استخدام جهاز كشف الكذب عليها املتحصلبرفض النتيجة 

  .369اليت تسفر عن استخدامه غري حمقق
 وبالتايل فإن جهاز كشف الكذب قد مت رفض نتائجه من قبل القضاء بسب عدم مصداقيته  

، فإىل جانب ذلك فإنه يوجد هناك وسيلة أخرى لإلثبات اجلزائي واملتمثلة ومساسه بإرادة الشخص
  .دى قبول القاضي اجلزائي له يف الفرع املوايلوم ،واليت يتم تبيان قيمته التدليلية ،يف التنومي املغناطيسي

  السادسلفرع ا

                                                           
  .128.سامي صادق املال، املرجع السابق، ص نظر،أ -366

367
   .241.ص ،لسابق، املرجع اقدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ - 

  .78.ص ،1996 ،دار الكتب القانونية، 1.ط ،ف املتهم فقها وقضاءااعرت  ،عديل خليل نظر،أ -368
369

  .78.ص ،نفس املرجع نظر،أ - 
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  العقاقير المخدرةو  م المغناطيسيـالتنوي

عد ت ، واليتيب اجلرائمكالعقاقري، من أجل الكشف عن مرت واستعمالطيسي اإن التنومي املغن  
من  وما خيفيه الشخص ،من الوسائل اليت يتم الكشف من خالهلا على كوامن النفس البشرية

ميكن أن  ستعمال هذه الوسائل جيعل صاحبها يبوح بأسرار الاو  معلومات، عن وقائع إرتكبها،
  .يتحدث ا يف احلالة االعتيادية الطبيعية

، األمر ة تناول العقاقري املخدرةيطيسي ذات ما حيدث يف عملاوحيدث يف عملية التنومي املغن 
كم العقاقري املخدرة، حيث تضعف اإلرادة وتنطلق الذي جيعل كل ما حيكم التنومي املغناطيسي حي

  .370أفكار الشخص، وتتحرر املعلومات الكامنة يف خمبئها

  المخدرة العقاقيرإستعمال التنويم المغناطيسي و  تعريف: والأ
مر منا هو يف حقيقة األإو ، التنومي املغناطيسي ال يوجد حالة للنوم :371التنومي املغناطيسي -أ

حياء، اإل تأثريجيرب على النوم حتت  وإمنان من خيضع هلذه احلالة ال ينام فعال أمبعين  ،محلالة النو  فتعالا
شخص لديه خربة يف هذا طرف من  تتم عملية التنومي املغناطيسيو  ؛تغيب فيه بعض ملكات العقلف

شعورية نا الالمع بقاء األ ،نا الشعورية للنائماختفاء األ ىلإيؤدي 372،ويتم ذلك بطرق خمتلفة ،اال
ساسية لعقل بذلك تشل بصورة نسبية الوظيفة األو  ،حتت سيطرة وسلطان النوم املغناطيسي

خضاع الشخص حلالة التنومي املغناطيسي رغما إنه ال ميكن أنه من الثابت علميا أ إال؛ 373نساناإل
  .374نهع

لعقار هو ا اإلطاريف هذا  استخدمتهم املواد املخدرة اليت أ منو  :العقاقري املخدرة - ب
  .375و حسب ما يطلق عليها مبصل احلقيقةأ) بتوثال الصوديوم (  ـاملعروف ب

                                                           
370

  .418.ص املرجع السابق، حممد محاد مرهج اهلييت، نظر،أ - 
ن هذه الفكرة ليست جديدة على الفكر أ إال ،1843يف عام  ول من استخدم تعبري التنومي املغناطيسيأكان   "يد و ر ف" ن الباحث االجنليزيإ -371

التنومي املغناطيسي يف  "شاركوت وبرامي " استعمل الطبيبان الفرنسيان الشهريان 1880يف عام ، و الدين يستخدموارجال حيث كان الكهنة و  ،اإلنساين
ن يعلن عن نظريته أقبل  ،تنومي املغناطيسي واستخدمه يف عالج ذات املرضصول الأ " فرويد"خذ أ ومنهما ،عالج املرض النفسي املعروف باهلسترييا

  .240.ص ، املرجع السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ ؛ ملزيد من الشرحاملعروفة بنظرية التحليل النفسي
  .245و 244.ص املرجع السابق، حممد محاد مرهج اهلييت، نظر،أ -372
  .158.ص ،جع السابقاملر  ،سامي صادق املال نظر،أ -373

374
  .333.، صاملرجع السابق ،بو بكر عبد اللطيف عزميأ أنظر،  

  .448-326.حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق، ص -375
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  والعقاقير المخدرة نتائج التنويم المغناطيسي سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا 
 ،سار عليه على ما هافقتمريكي عن مسايرة الفقه ومو أجنلو األو  الالتيين مل يتخلف القضاء 

  .376خذ بالنتائج اليت ترتتب عليهوال ميكن األ ،ناطيسي عمل غري مشروعواعتبار التنومي املغ
ومن ذلك ، القضاء يف خمتلف التشريعات على عدم جواز استعمال العقاقري املخدرةكما درج 
على  التأثريدم جواز استخدام الوسائل اليت قد يرتتب عليها ، واليت فصلت بعيطاليةحمكمة النقض اإل

موقف حمكمة  ي، من خاللصر املموقف القضاء وكذلك  ،لمتهم وحرمانه منهالري والتفك اإلرادةحرية 
قوال املتهم فيشوا أكراه املادي الذي يؤثر يف هذه الوسائل من قبيل اإل  أنالنقض اليت قضت ب

  .377البطالن
ت وبعد أن مت التطرق لعرض وسيلة التنومي املغناطيسي والعقاقري املخدرة وعدم قبوهلا كدليل إثبا 

من قبل القاضي اجلزائي سيتم معاجلة اإلستعراف عن طريق الكلب البوليسي، وقيمته الثبوتية من 
  .خالل الفرع املوايل

   لسابعالفرع ا
 ستعراف عن طريق الكالب البوليسيةاإل

تعتمد  دولعدة  وهناك ،واملتفجرات للكشف عن املخدرات الكالب البوليسية تستخدم
حسب علماء اإلجرام فإن حاسة الشم عند الكالب تصل إىل ه لك أنذومنها اجلزائر،  ،378عليها
  .، واليت تعد من وسائل إثبات اجلرائم% 100

  اإلستعراف تعريف :أوال
يكون بإدراكه عن طريق  يء، أو العلم به، والعلم بالشيءاإلستعراف يف اللغة يعين معرفة الش

  .379إحدى احلواس
ن اجلاين مهما  أل، ارمني ثارآرائم وتتبع جلئل إثبات ايف مسا الكالب البوليسية وهلذا تستخدم

نسان إن كل وذلك أل ،ن رائحة جسمهن مينع تكو أنه لن يستطيع إف ،كان حويطا عند ارتكابه اجلرمية
   .380به يفرز رائحة خاصة

                                                           
376

  .250.ص ، املرجع السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ - 

  .442.رجع السابق، صاملحممد سيد حسن حممد، مقتبس عن،  18/01/1954 ة،صرياملنقض حمكمة ال أنظر، -377
378

  .73.ص ،2002، كلية احلقوق اإلسكندرية،  دار املطبوعات اجلامعية ،1.ط ،مشكلة املخدرات واإلدمان ،أمحد أبو الروسأنظر،  - 

379
  .489.ص، 1999 ، دار املشرق، بريوت لبنان،14.ط املنجد يف اللغة واإلعالم، أنظر، - 
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 باحلرارة والرطوبة وباحلالة الصحية تتأثرن حاسة الشم عند هذا النوع من الكالب أ إال
يام قليلة أ وأحد االرائحة تزول عادة بعد يوم و  نإحيث البوليسي،  عليها الكلب يكون اليت جهادواإل

ن الرائحة تبقي حمتفظة إف ،حمكم الغلق مكانيف احلاالت اليت تكون يف غري أنه  ،سبوعال تتجاوز األ
  .381شهرأسابيع ورمبا بضعة أخبواصها املميزة عدة 

، تتبع مرتكيب اجلرائم حالة هي ،فيها بالكالب البوليسية ةستعاناالومن بني احلاالت اليت يتم  
  .البحث عن املواد املخدرة واملتفجرات، و خفائهاإعرفة مكان ملموال املسروقة البحث عن األو 

  ستعراف عن طريق الكالب البوليسيةة القاضي الجزائي في تقدير نتائج اإلسلط: ثانيا 
 ومدى ،سلوبالناجتة عن استخدام هذا األ باألدلةخذ لة األأموقف القضاء من مسإن  

ستعراف عن طريق ضى مبشروعية الدليل الناتج عن اإلق األمريكيالقضاء إن ف ،مشروعية تلك النتائج
دلة أعززها تن أن هذه املشروعية البد أن ذلك هو أورده بشأن القيد الذي أغري ، الكالب البوليسية

ستعراف ال ميكن التعويل عليها الناجتة عن اإل دلةفاأل، 382ن هذا القبول مشروطأ مبعىن ،خرىأ
  .ىخر أدلة أمبفردها ما مل تساندها 

ذلك جمرد قرينة من القرائن اليت  عترب، االقضاء املصري ممثال مبوقف حمكمة النقض يف حني أن
 أسلوبو أكشف عنه طريقة تما  ىن يرقأدون  ،383ليها يف الدعوى القائمةإ الستنادايصح 

على  ستقر؛ واثبات بصورة مستقلةليه يف اإلإ االستنادمرتبة الدليل الذي ميكن  إىلستعراف اإل
ن أال مانع من  "نه أب حمكمة النقض مشروعية استخدام الكالب البوليسية بالتحقيق حيث قضت

 .384"يستعان يف التحقيق بالكالب البوليسية كوسيلة من وسائل االستدالل والكشف عن ارمني
 

                                                                                                                                                                                     
380

  .96.ص ،1997 ،دمشق ،الدينعالء  منشورات دار ،1.ط ،جراءات االستقصاء والتحقيقإيف  الضابطة العدلية، تركي حممد موالأنظر،  - 

381
  .73.ص ،، املرجع السابق...مشكلة املخدرات، أمحد أبو الروس ،أنظر - 

382
  .275.ص املرجع السابق، ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،نظرأ - 

383
   .472.ص املرجع السابق، ،محاد مرهج اهلييتأنظر،  - 

  .472.ص ،، املرجع السابقحممد محاد مرهج اهلييت ؛ مقتبس عن،23/10/1939: يفنقض مصري أنظر،  -384
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  الثاني الثاني الفصل الفصل 

القيود الواردة على سلطة القاضي القيود الواردة على سلطة القاضي 
  اإلثباتاإلثبات  أدلةأدلةالجزائي في تقدير الجزائي في تقدير 
  الماديةالمادية
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من الوقائع  ،أرادن اعتقاده كيفما يكو سلطة واسعة يف ت قاضي املوضوعإن القانون أعطى ل

سلطة  كان، كما أن له من أي دليل مادي 1احلقيقة اليت ينشدها أخذيف حر  عليه، وهو املطروحة

ير لرقابة حمكمة دوال خيضع هذا التق ؛دع ما عداهيو  إليهطمئن يمبا  أخذيفدير الدليل مطلقة يف تق

النتائج  ستخالصاو  ستداللاالسالمة  ىعل إشرافمن  األخرية بقدر ما تباشره هذه إالالنقض 

   .2سويا سائغا مقبوال يتفق مع العقل واملنطق السليم ستخالصاا ،من املقدمات

إلثبات فإن القاضي اجلزائي حر يف أن يستعني بكافة طرق اإلثبات وتطبيقا لقاعدة حرية ا

للبحث عن احلقيقة والكشف عنها، ويف النهاية حيكم مبقتضى اقتناعه حبسب ظروف كل دعوى 

على حدا، إال أن قاعدة حرية اإلثبات املمنوحة للقاضي اجلزائي ال تبق هكذا على إطالقها، أو 

إمنا وضع هلا املشرع أطرا حمددة تسري و ، فيطبقها كيفما يشاء، أا مرتوكة لسلطة وهوى القاضي

فما هي هذه األطر فيها، لضمان حسن سري العدالة، وللمحافظة على حريات وحقوق األفراد؛ 

  اليت تقيد السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي؟ 

طرق إىل على هذا التساؤل من خالل مبحثني، يف املبحث األول يتم  الت اإلجابةحيث تتم 

شروط قضاء القاضي مبحض إرادته، ويف املبحث الثاين يتم تبيان القيود اليت تقيد القاضي اجلزائي 

  .أثناء سري الدعوى اجلزائية والفصل فيها

  
  
  
  
  
  ولالمبحث األ

                                                           
  .108 – 104 .صاملرجع السابق،  ،1.ج ،لكاأنظر، جندي عبد امل -  1
  .308.ص ،2007 ،دار الفكر اجلامعي ،1.، طوإثباا أنظر، حممد علي سكيكر، حتقيق الدعوى اجلنائية-  2
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  الشخصي  قتناعهاشروط  قضاء القاضي الجزائي بمحض 

 عطي هلذا األخري السلطةي نظام االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي كما سبق ذكره فإن

، إلعماهلاي حجية معينة أ، وال ميلي عليه املشرع املادية دلةحرية قيمة األبكل  يقدر الكاملة يف أن

على ، مث يقدرها يف حرية تامة املادية استنادا إىل دوره اإلجيايبدلة ن يبحث عن األأوعلى القاضي 

 موعة من الشروط منها ما يتعلق بشخصه من أن هذا االقتناع الوجداين للقاضي اجلزائي خيضع

ذكاء وضمري وختصص، ومنها ما يتعلق بالدليل من مشروعية ويقينية ومناقشة حضورية، باإلضافة 

إىل أن هناك استثناءات ترد على مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي يف قبوله للدليل وأخرى 

   .3املطالب الثالثة املواليةيف تقديره للدليل، واليت يتم حتديدها من خالل 

  المطلب االول
  الشروط المتعلقة بشخص القاضي

 وعلى هذا األساس احلقيقة اليت وقعت، إثبات إىل باألساسهدف يئي زااجل اإلثبات ومبا أن

وله  ،ميليه عليه ضمريه ووجدانه حسبما ،عن احلقيقةللتحري  اجلزائي لقاضيل واسعة سلطة متنح

 هاالتنسيق بينو وحتديد قيمتها  ،األدلةاختيار  ، باإلضافة إىلإليهدليل ال يرتاح  أياستبعاد احلق يف 

  .املتهم إدانة أورباءة بيف تقريره  ما ميكن االعتماد عليه منها واستنباط

يف املسائل اجلزائية أن تتوفر لديه جمموعة من  يشرتط يف القاضي الناظرمن أجل هذا كله 

،  واليت من أمهها 4سلك القضاء، ليتمكن من أداء رسالته الساميةوذلك طوال انتسابه ل ،الشروط

الذكاء، والتكوين، وصحوة الضمري، والتخصص، وعدم كثرة القضايا، واليت يتم تبياا من خالل 

  :ما يلي

  األولالفرع 

                                                           
3
  .115.، ص1993دار النهضة العربية،  ،7.ط، 1.جفتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية،  دمحأ ،نظرأ  - 

4
  .73.ص ،1996ت، .أ.و.، د49.ق، ع.يف الفقه اإلسالمي والنظم الوضعية، ن حصانة القاضي ضد العزل عمار بوضياف، مبدأ أنظر، -  
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  نــاء والتكويــالذك

فيجب ، لسليمالقدرة على االستنتاج املنطقي ا، و الفطنة اجلزائي يتطلب يف القاضي أنجيب 

 إىلالقانونية واخلربات القضائية  اإلمكانياتيكون جيد الفطنة يتواصل بذكائه وما لديه من  أن

احلقيقة املمكنة من خالل التحقيقات  إىلهذا مينحه القدرة على الوصول و ؛ إام  أي إيضاح

ومتابعة فكرية  جمهود وحبث شاق فاحلقيقة دائما تكون مثرة 5،النهائية اليت جيريها يف الدعوى

ن يف أحيث يكون له كامل احلرية  ،القانون سلطة واسعة أعطاهانتقاء من جانب القاضي الذي و 

يتوافر الذكاء للقاضي كلما كان لديه القدرة على الربط بني وقائع و  ؛6دليل أييستمد اقتناعه من 

   .7ائيةالسوابق القضباملعلومات و  اإلملاموذلك نتيجة  وظروفها أدلتها، و الدعوى

املعرفة بالعلوم ، و املعرفة بالعلوم القضائيةيتوفر التكوين املهين للقاضي، و  أنكما جيب 

بسبب تعدد العلوم  ،على حنو كافٍ  ذلكو  سيكولوجية،ملساعدة من علوم نفسية وعلمية و ا

مثل الطب الشرعي، علم االجتماع القضائي، علم النفس القضائي، املنطق القانوين،  ،وتشعبها

اجلنائي، علم العقاب علم  اإلحصاءنطق القضائي، فن التحقيق القضائي، علم طبائع ارم، امل

  .8خلإ...سائل الدفاع االجتماعي ، و اإلجرام

فإىل جانب الذكاء والتكوين جيب أن ال خيضع القاضي اجلزائي إال لضمريه والقانون، والذي 

  .يتم تبيانه من خالل الفرع املوايل

  

  الفرع الثاني
  الجزائيير القاضي ــضم 

                                                           
  .36و 35.ص ،املرجع السابق، عبدهبراهيم إأنظر، فرج  -5
  . 48.حممد سيد حسن حممد، املرجع السابق، ص، أنظر -6
  .316.، ص1980 ،مطبعة اجلامعة ،1.، ط، سعيد عبد اللطيف، احلكم اجلنائي الصادر باإلدانةأنظر -7
  .50.، صحممد سيد حسن حممد، املرجع السابق، أنظر -8
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، هذا الشرط يعين االستقرار يف إصدار األحكام يراجعوا ضمائرهم أن أنفسهمعلى القضاة 
مبا يدور حوله  يتأثر، يؤثر و اجلماعة أفرادفالقاضي اجلزائي مثله مثل باقي  ،النفسي للقاضي اجلزائي

اليت  األحكامؤثر على يوبالتايل ، ل، فقد حيدث ما جيعله يثور وينفعباحلياة اليوميةترتبط  أمورمن 
ن حكمه يكون إاالتزان النفسي في متمتعا باالستقرار الوجداين، و فكلما كان القاض ؛9يصدرها

ن يكون أ، و 10بالروية، واهلدوء وسعة الصدر ىيتحل أن، وبالتايل عليه الصحة والصواب إىلقرب أ
هذا احلكم معربا  ليأيت ،عن االنفعاالتن يصدر حكمه بعيدا أباحلياد التام، حىت يستطيع  املتزم
  .11للعدالة املنشودة اقيقة وعنواناحلعن 

والقاضي حممي من أي ضغوط، وال يتحقق حياد القاضي إال باستقالل جهاز القضاء عن 
من  138السلطة التنفيذية، عن طريق تكريس مبدأ الفصل بني السلطات، فقد نصت املادة 

، كما نصت املادة "لطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانونالس"الدستور اجلزائري على أن 
أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة، والكل سواسية أمام القضاء، وهو يف : "منه أن 140

  .12"م القانونامتناول اجلميع وجيسده احرت 
وحرس املشرع من خالل القانون األساسي للقضاء على وضع ضمان يكفل باستقاللية  

وحياده تتطلب إبعاده عن كل أشكال  14؛ ومن جهة أخرى فإن نزاهة القاضي13لقضاء وحيادها
  .15الضغوط اليت متارس عليه من مجيع األشخاص مبا فيها معارفه وأقاربه

                                                           
  .38-37.ص املرجع السابق، ،عبدهإبراهيم  أنظر، فرج -9

10
اهللا عليه وسلم  ىين مسعت رسول اهللا صلإف ،غضبان أنتو ابنه بأال تقضي بني اثنني  إىلبو بكرة أكتب : كر، قاليب بأرمحان بن عن عبد ال -  

دار الريان  ،1.، ط13.ج ،صحيح البخاري يف فتح الباري ،اهللا بن إمساعيل أيب عبد أنظر، ؛"ال يقضني أحدكم بني اثنني وهو غضبان: "يقول
  .146.ص ،املطبعة اخلريية

  .468.ص ،املرجع السابق ،...الوسيط محد فتحي سرور،أنظر، أ -11
12

: واملعدل واملتمم بالقانون رقم.08/12/1996، 76.ر، ع.ج ، 28/11/1996 املتضمن الدستور اجلزائري، ،438- 96أنظر، املرسوم الرئاسي  - 
  .16/11/2008، 63.ر، ع.، ج15/11/2008، 08- 19: ، بالقانون رقم14/04/2002، 25.ر، ع.، ج10/04/2002 ،02-03
13

  .08/09/2004: املؤرخة يف ،57.ع ر،.ج، 06/09/2004 :املؤرخ يف، 04/11:األساسي للقضاء، قانون عضوي رقمنظر، القانون أ -
ا حليما، عفيفا، ن يكون فهيمأ :صمةخطا القاضي منهم خصلة كانت فيه و أذا إبن عبد العزيز، مخس  قال لنا عمر: فعن مزاحم بن زفر قال -14

  .156.ص املرجع السابق، ،اهللا بن إمساعيل أيب عبد ؛ أنظر،ال عن العلمو ، مسؤ ا، عاملصلبا
  .349.ص ،1990، املؤسسة الوطنية للكتاب ،1.طاجلزائية يف التشريع اجلزائري،  اإلجراءات ،بغدادي موالينظر، أ -15



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

128 

 

جيب "منه  08أين جاء القانون األساسي للقضاء وأقّر باستقاللية القاضي، ونص يف املادة 

ملبادئ الشرعية واملساواة، وال خيضع يف ذلك إال للقانون، على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا 

  ".  على محاية املصلحة العليا للمجتمع حيرصوأن 

  .16كما أن املواثيق الدولية نصت على استقاللية القضاء

إىل جانب استقاللية القاضي اجلزائي، يشرتط فيه أيضا أن يكون متخصصا يف امليدان 

د املسؤولية اجلزائية ومتحيص األدلة، األمر الذي يتم تبيانه من خالل اجلزائي ملا له أمهية يف حتدي

  .الفرع املوايل

  الفرع الثالث
  الجزائيتخصص القاضي  

من ذلك  وأكثربل  ،متخصصا يف اال اجلزائي اجلزائي ن يكون القاضيأهو التخصص  

واملمارسة  ،اهبن التخصص يصقل املو أذلك ، اجلرائميف نوعية معينة من  أن يكون متخصصا

  .عله سهال واضحاجتالعلمية للشيء الواحد 

 40ج، باملادة .إ.يف قاجلزائري  يقطاب يف النظام القضائمت استحداث األحيث إنه  

، استنادا إىل مبدأ التخصص، وذلك يف جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود 17منه

جرائم تبييض األموال واإلرهاب، واجلرائم املتعلقة الوطنية، واجلرائم املاسة بأنظمة املعلومات، و 

  .18بالتشريع اخلاص بالصرف، وذلك يف كل من العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة

                                                           
16

األشخاص متساوون أمام القضاء وتضمن الدول األطراف استقالل القضاء، ومحاية القضاة مجيع "من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  12املادة  -  
   ."التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لواليتها من أي تدخل أو ضغوط أو ديدات كما تضمن حق

17
  .10/11/2004 :، املؤرخ يف14 -04.ج ، املعدل مبوجب ق.إ.من ق 40نظر املادة أ -

18
إىل دوائر اختصاص  ،ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق ،مديد االختصاص احمللي لبعض احملاكمتاملتعلق ب ،348- 06رقم  املرسوم التنفيذي - 

واجلرائم املاسة  ،ة عرب احلدود الوطنيةمواجلرمية املنظ ،باملخدراتوذلك يف اجلرائم املتعلقة باملتاجرة  ،منه 05، 04، 03 ،02خرى طبقا للمواد أحماكم 
احمللي  االختصاصعلى أن  ،من املرسوم 02أين نصت املادة ، الصرف وجرائم ،وجرائم تبييض األموال واإلرهاب ،املعاجلة اآللية للمعطياتبأنظمة 

لفة حماكم االس القضائية للجزائر والشلف واألغواط والبليدة وتيزي وزو واجل إىلميتد  ،ووكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق ا ،حملكمة سيدي أحممد
احمللي حملكمة قسنطينة ووكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق  االختصاصن أ منه على 03ونصت املادة  ،واملدية واملسيلة وبومرداس وتيبازة وعني الدفلة

قاملة وبرج و  وسكيكدة وعنابة= = ىل حماكم االس القضائية لقسنطينة وأم البواقي وباتنة وجباية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف إميتد  ،ا
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  :التخصصومن نتائج  

ثبات اجلرمية، إ بأدلةدراية كبرية  ىفتخصص القاضي جيعله عل: سهولة حل القضايا -أ

  .19حبها من ظروفوما يصا ،اليت حتيط ا املالبساتووقائعها و 

نادي بعض فقهاء املدرسة الوضعية، بضرورة ختصص القاضي اجلزائي، حىت  لذلك فقدو 

 القاضيمر الذي جيعل خرى، األئي، وما يتصل به من العلوم األيستطيع فهم قواعد القانون اجلزا

   .20اإلثباتالقيمة احلقيقية لعناصر  ستنتاجاقدرة على كثر دراية و أ اجلزائي

حكام شدها اجلميع يف األوالعدالة، اليت ينىل احلقيقة إجل الوصول أمن و حيث إنه 

  .21نه جيب ختصص القاضي اجلزائيإ، فالقضائية

الكثرية اليت يتحملها القاضي اجلزائي نتيجة كثرة  األعباء إن: عدم كثرة القضايا املنظورة - ب

قد يكون من ، كبري  وما حيتاجه ذلك من وقت وجهد ،للفصل فيها إليهالقضايا اليت تسند 

، نظرا 22صعوبة الفحص والتدقيق اجليد للقضايا القناعة الوجدانية، ويرتتب عنه الصعوبة حتقيق

هدار إىل إهذا كثريا ما يؤدي جلمع القاضي الواحد للفروع املدنية والفروع اجلزائية يف آن واحد، و 

  .عقيدته قضاء القاضي مبحض مببدأالرتباطه الوثيق  ات،شفوية املرافع أمبد

 جانب الشروط املتعلقة بالقاضي اجلزائي واليت حتكم قناعته الوجدانية من استقاللية وإىل

وتكوين وختصص، فإن هناك شروط أخرى تتعلق بالدليل اجلزائي، واليت يتم شرحها من خالل 

  .  املطلب املوايل
                                                                                                                                                                                

على أن االختصاص احمللي حملكمة ورقلة ووكيل اجلمهورية وقاضي منه   04نصت املادة و بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة، 
  .ميتد اىل حماكم االس القضائية لورقلة وأدرار ومتنراست وايليزي وتندوف وغرداية التحقيق ا

ميتد اىل حماكم االس القضائية لوهران  ختصاص احمللي حملكمة وهران ووكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق ان االأعلى  05ونصت املادة  
  .وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة و سيدي بلعباس ومستغامن ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعني متوشنت وغليزان

بالفصل مبوجب أمر يف اإلشكاالت اليت قد  ا،احملكمة اليت مت متديد اختصاصهوخيتص رئيس الس القضائي الذي تقع يف دائرة اختصاصه 
  .18/11/2006، 63.ر، ع.يكون األمر قابال ألي طعن، أنظر، ج يثريها تطبيق أحكام هذا املرسوم، وال

 .313.، ص1968، ، مصر، دار النهضة العربية1.ط، دراسة يف الدفاع االجتماعي، أنظر، فتحي سرور  -19
  .57.سيد حسن حممد، املرجع السابق، صنظر، حممد أ -20

21- Cf. Gaston LEVASSEUR et Albert CHAVANNE et Jean MANTREUIL, droit pénal et procédure 
pénale,DALLOZ 1980, p.61.  

  .59.مد سيد حسن حممد، املرجع السابق، ص، حمأنظر -  22
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  المطلب الثاني
  الشروط المتعلقة بالدليل الجزائي

حض ومبوفقا هلواه قضاءه  وأ هال يعين حتكم خصي للقاضي اجلزائيالش مبدأ االقتناع إن

السيما يف  اقتناعه، ىلإنطق الدقيق يف تفكريه الذي قاده ن يتحري املأهو ملزم ب وإمنا ،عاطفته

املبادئ اليت  بتأسيس ، وذلكحكامسس العدالة يف األأل وتأكيدهي ضمان  اليت ،احملاكمةمرحلة 

    .23بحث عن احلقيقةسبيله لل وهو يف ثباتعناصر اإل هدير قعند ت زائيي اجلضان ترشد القأجيب 

 هذا املطلب إىل أهم الشروط املتعلقة بالدليل، السيما اخلربة اليت هي أهم لتطرق يفام يتو 

الوسائل املتبعة يف تبيان وتوضيح الدليل املادي، كما يتم التطرق لشرط وإلزامية مشروعية الدليل 

له بناء على مبدأ قرينة الرباءة، اليت تقوم عليه اإلجراءات اجلزائية وتنادي به ويقينيته، وذلك ك

املواثيق الدولية ودساتري الدول وخمتلف التشريعات املقارنة،كما يتم التطرق إىل تسلسل األدلة 

، ليموالتفكري الساملادية لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي، وتناسقها وفقا للمنطق القانوين 
  .واليت يتم تبياا من خالل الفروع التالية

  األولالفرع 

  رةــروط الخبــش

نس من أال يو  ،علمية أولة يستلزم فحصها كفاءة فنية أمس اجلزائي لقاضيعلى ا قد تعرض

 .24يستشريه فيهالاخلبري  ىلإ أفيلج ،و الفنية يف ذلك االأنفسه الكفاية العلمية 

ديثة اليت تقوم عليها مكافحة اجلرمية يف الوقت احلاضر املعامل من الوسائل العلمية احلو 

مث  ،ورفعها اجلرائم املتخلفة عناملادية  ثاراآلساس البحث عن أ ىاليت جيري العمل ا عل ،اجلنائية

                                                           
23

  .13.ص ،، املرجع السابقمجيل عبد الباقي الصغريأنظر،  - 
  .294.ص املرجع السابق،حممد علي سكيكر،  ،أنظر -  24
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 األشعةو والطبيعة  والكيمياءليه علوم الشرطة إحدث ما وصلت أضوء  ىنقلها لفحصها عل

  .25كشف عن اجلرائمالكهرباء واهلندسة يف الو 

و علمية ليست من اختصاص ألة فنية أي يف مسأبداء ر إن تقرير اخلربة عبارة عن إ

ليه إ منها مبا يطمئن يأخذن أ ، ولهو رفضهاأن للقاضي احلرية يف قبول اخلربة إكما   ،26القاضي

  .منطقياو  ذلك قراره تعليال معقوالن يعلل يف أعلى  ،ليه ضمريهإال يرتاح  ويرتك ما

فإن من شأن  ،برياخلباعتبار أن ما يتخلف عن اجلرمية أو مرتكبيها حيتاج البت فيه إىل رأي و 

      .27تستند على اخلربة العلميةستخالصها أيضا طرقا فنية حتتاج و ذلك أن تكون األدلة وطرق ا

                                                           
  .10.ص، 2008، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،1.، طالوراثية اجلنائي بالشفرة لإلثباتمحد غامن، اجلوانب القانونية والشرعية أأنظر، حممد  - 25
26

املتعلق بتحديد شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء ، 310-95 :فيذي رقمنظم املشرع اجلزائري شروط التعيني يف وظيفة اخلرباء يف املرسوم التن - 
   .املشرع فرق بني الشروط املتطلبة يف الشخص الطبيعي وتلك املتعلقة بالشخص املعنويو  ،احملددة حلقوقهم وواجبامو القضائيني 

:هي 04 للمادة طبقا ،الشروط املتطلبة يف الشخص الطبيعي -أ   
هذا ما تنص عليه املادة و  ،مع مراعاة االتفاقات الدولية ،من يقيد امسه يف جدول اخلرباء أن يكون جزائري اجلنسية جيب يف :ريةاجلنسية اجلزائ -  1

بشأن تنظيم اخلربة فيمن ، 1959 –02 –23من القرار الصادر يف  36وهو ما أخذ به املشرع الفرنسي إذ اشرتطت املادة  ،الرابعة يف فقرا األوىل
     .اجلدول القومي للخرباء أن يكون فرنسي اجلنسيةيقيد ب

يقتضي األمر احلصول على درجة علمية ، مما متالك القاضي ملعارف فنية متخصصةإن ما يربر اللجوء للخربة هو عدم ا :الكفاءة العلمية -2
وأن يكون قد مارس  ،ي يطلب التسجيل فيهوتأهيل مهين يف االختصاص الذ ،أن تكون له شهادة جامعيه واليت تشرتط ،07و 02 طبقا للمادة

  .هذه املهنة أو هذا النشاط يف ظروف مسحت له أن يتحصل على التأهيل الكايف ملدة ال تقل عن سبع سنوات
ية أن ال يكون قد تعرض لعقوبة ائ حدد القانون من بني شروط الرتشح ،طبيعة املهمة اليت تسند إىل اخلبرينظرا ألمهية و  :حسن السرية -3

أن ال يكون ضابطا عموميا وقع و  ،أن ال يكون قد تعرض لإلفالس أو التسوية القضائيةو ، بسبب ارتكابه وقائع خملة باآلداب العامة أو الشرف
، شرفال خلعه أو عزله أو حماميا شطب امسه من نقابة احملامني أو موظف عزل مبقتضى إجراء تأدييب بسبب ارتكابه وقائع خملة باآلداب العامة أو

  .أن ال يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة املهنةو 
والرتشح للتسجيل يف  ،مسح املشرع اجلزائري للشخص املعنوي الدخول إىل ميدان اخلربة القضائية: الشروط املتطلبة يف الشخص املعنوي –ب 

تتوفر يف  باإلضافة إىل الشروط السابقة اليت جيب أن هاشروط ومن ،املرسوممن نفس  05وهذا ما نصت عليه املادة  ،قائمة اخلرباء القضائيني
 :جيب املسريين االجتماعيني 

 ؛يف التخصص الذي يطلب التسجيل فيهسنوات الكتساب تأهيل كاف ) 5(ن يكون الشخص املعنوي قد مارس نشاطا ال تقل مدته عن أ - 1
 .اص الس القضائييف دائرة اختص أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع ختصصه - 2

 ج .إ.من ق 145 املادةطبقا لنص إن أداء اليمني شرط من شروط صحة اخلربة ملا فيها من االحتكام إىل ضمري اخلبري  :أداء اليمني -ج
"لس القضائي ميينا أمام ذلك اا حيلف اخلبري املقيد ألول مرة باجلدول اخلاص بابأداء مهميت عظيم بأن أقوم باهللا ال أقسم:لس بالصيغة اآليت بيا

، 60.ر، ع.اجلدول، ج وال جيدد هذا القسم مادام اخلبري مقيدا يف ،"وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقالل ،بكل إخالصكخبري على خري وجه و 
15/10/1995.  

قضت ببطالن اخلربة لعدم مراعاة القاعدة وقد اعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن املبادئ العامة للخربة تعد من النظام العام، وبناء على ذلك  
 Crim.17/07/1979 b.n.256 اليت تفرض تأدية اليمني أمام قاضي التحقيق، دون إثبات أن طرفا ما قد حلقه ضرر من جراء ذلك، أنظر، 

  .141.ص ،ت.أ.و.، د4.جراءات اجلزائية دراسة مقارنة، طمقتبس عن، أمحد الشافعي، البطالن يف قانون اإل ،.25/07/1979
    .19.ص ، املرجع السابق،أنظر، حممد محاد مرهج اهلييت -27
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 رفة العلمي هو نتيجة اخلربة اليت يبديها أهل اخلربة والفن يف جمال مهنة أو ح املادي فالدليل

 الذي جاء فيه ،يف قرارهااحملكمة العليا ته ما أكد وهو ،28وتقنية يعتمد على أصول فنيةوالذي 

مع توضيح مهمته اليت  ويعني اخلبري ،اخلربة املقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء من أنه"

ومن مث  ري،عدم التخلي عن صالحيات القاضي لفائدة اخلب عاةامع مر ، اتتكتسي طابعا فنيا حب

ئج تقريره نتا عتمداو  ،بإجراء التحقيق مع مساع الشهود اخلبري يعرض قراره للنقض الس الذي أمر

   .29"للفصل يف موضوع الدعوى

، كما مت التطرق إليه يف مرتوكة لتقدير قضاة املوضوع املادية ثباتدلة اإلأكغريها من   اخلربةو  

كمه جمموعة من القيود فيما خيص اخلربة تتمثل فيما ، غري أن القاضي اجلزائي حت30الفصل األول

 :يلي

ن يستبعدوا بدون أهلم  نه ال يسوغإي اخلبري فأذا كان قضاة املوضوع غري مقيدين بر إ  -

 .31يف تقريره اخلبريليها إ ىمربر نتائج اخلربة الفنية اليت انته

 أمور فنية ليس للقاضي أن يفصل يف"  كما أكدت احملكمة العليا كذلك يف قرارها  -

 كم ، لذلاللتأكد مما هو راجع إىل اختصاص ،بأهل اخلربة االستعانةيه معرفتها دون لتصعب ع

له أن يقلل من نسبة العجز احملدد من طرف الطبيب إال بواسطة خربة مضادة يقوم ا  يسوغ ال

  .32"طبيب آخر

ليست دليال وإمنا هي  يذهب إىل القول بأن اخلربة العلمية هي الفقه من هناك منوجند أن  

ا يف أغلب حاالا ليست دليال مستقال أمازال الرأي يف الفقه يعتربها و  ،قرينة من بني القرائن

                                                           
 .51.ص ،2002 ، دار الكتب القانونية،1.طنرتنت، لتزوير يف جرائم الكومبيوتر واألاأنظر، عبد الفتاح حجازي، الدليل اجلنائي و  -  28
  .71.ص ،2008، برييت، 1.ط ،أنظر، أحسن بوسقيعة قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية -29
  .19.مقتبس عن، جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص ،24.880رقم ملف  ،12/1981/ 24، 2.، قج.أنظر، احملكمة العليا، غ -30
  .272.، ص1990، 1.ق، ع.، م2861 ملف رقم ،1984 /05/ 15 ،1.ج، ق.غأنظر، احملكمة العليا، -31
32

  .355.، مقتبس عن جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص28312 ملف رقم ،1983 /05/ 11م، .ج.غأنظر، احملكمة العليا، -  
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بذاته، وإمنا هي تنقيب عن قرائن، ومن مث فهي غري مستقلة عن القرائن اليت تعترب إحدى طرق 

  :ومن شروطها  33اإلثبات

 146يف املادة  ج،.إ.قوهذا ما نص عليه قانون : ةتكون املسألة من املسائل الفني أن - أ  

جيب أن حتدد دائما يف قرار ندب اخلرباء مهمتهم اليت ال جيوز أن دف إال إىل فحص مسائل "

  ".ذات طابع فين

ال تلجأ احملكمة إىل اخلربة مبجرد وجود  :راك املسألة الفنيةقدرة احملكمة على إد عدم - ب

الثقافة إدراكها خارج عن دائرة املعارف و كون فهم املسألة و يأن  بل جيب ،مسألة ذات طابع فين

   .34لقاضيلالعامة 

والفصل فيما يوجه  اخلبري لتقرير القوة التدليلية إن حملكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير - ج

ن إال دليل م هو بري مااخل ن تقريرإ"قرارها  ما جسدته احملكمة العليا يف وهو ،عرتاضاتاإليه من 

فاحملكمة ؛ 35"أدلة اإلثبات خيضع كغريه من أدلة اإلثبات ملناقشة اخلصوم ولتقدير قضاة املوضوع

 اقتنعتاخلربة املقدمة يف الدعوى وما  ئن إليه من تقاريرأخذ يف إدانة املتهم مبا تطمرة يف أن تح

 بشرط تربيرالدليل،  تها يف تقديرتطمئن إليه، مادام أن ذلك متعلق بسلط مل وتستبعد ما ،به

مقيدين برأي  إن كان قضاة املوضوع غري"ا كمة العليا يف قرار هلما أكدته احمل وهو ،وتعليل ذلك

إليها الطبيب يف  انتهىنتائج اخلربة الفنية اليت  فإنه ال يسوغ هلم أن يستبعدوا بدون مربر اخلبري

  .36"تقريره

 ،ئري شكال معينا يف تقرير اخلربةمل يضع املشرع اجلزا،تقرير اخلربة يف الشروط الشكلية -د

هو فيما ختتلف عما  ،بيا وفقا ملا حتدده طبيعة املهمةوعلى ذلك فقد يكون التقرير شفويا أو كتا

                                                           
   .475.، ص، املرجع السابقحسين ، حممود جنيبأنظر -33
  .399.، صاملرجع السابق ،نظر، حممد مروانأ -34
 املرجع ،1.ج ،...جتهاداال ،بغداديجياليل  م، مقتبس عن،.، غ24880، ملف رقم 24/12/1981، 1.ج.احملكمة العليا، غ أنظر، -35

  .19.ص ،السابق
  .272.، ص1.ق، ع.، م28616، ملف رقم 15/05/1984، 2.ج.احملكمة العليا، غأنظر،  -  36
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بل خيضع مثله مثل ، كسونية إذ ال يسمح للخبري أن يقدم تقريره كتابياجنلوسالدول األ عليه يف

  .بقية الشهود لنظام توجيه األسئلة

حماضر و  ،على بيان املهمة املكلف او  ،سم اخلبريإ واليت تضم املقدمةعلى وتشتمل اخلربة  

 اليت تضمالنتيجة  ، مث اإلجراءات واألحباث اليت أجراها منذ مباشرته ملهامه وحتتوي على ،األعمال

 ورغم أن القانون ال يوجب ،واألوجه اليت استند إليها ،رأي اخلبري يف املسائل اليت انتدب ألجلها

 . 37يثبت أن اخلبري أدى مهمتهلالتوقيع  يأيت ، مثاخلبري تسبيب الرأي على

فإن هناك فباإلضافة إىل الشروط املتعلقة باخلربة اليت تقيد القاضي اجلزائي يف تقديره للدليل 

يتم تبيانه من خالل الفرع  وذلك وفقا ملاشروط تتعلق بأصل الدليل واملتمثل يف مشروعية الدليل، 

  .املوايل

  ثانيفرع الال
  لـــالدليمشروعية 

إن قاعدة الشرعية اجلزائية جتد تطبيقها يف كامل مراحل الدعوى اجلزائية يف شقيها     

مع القواعد القانونية واألنظمة  اإلجراء تفاقاضرورة  األمر الذي يشرتطاملوضوعي واإلجرائي، 

 .الثابتة يف وجدان اتمع

نه ال جرمية وال عقوبة أالعقوبات، تلك القاعدة اليت تقرر من قاعدة شرعية اجلرائم و  نطالقاوا

خرى حتكم تنظيم أسيادة القانون، فقد جاءت قاعدة  مبدأ استنادا إىل يضاأو  ،38بنص قانوين إال

ومحاية احلقوق واحلريات الفردية، مبا  حرتاماعلى حنو يتضمن  ،املتهم ضدجراءات اليت تتخذ اإل

   .39وهي قاعدة مشروعية الدليل ،يتفق مع القواعد القانونية

 

                                                           

 
37

  .450.، صاملرجع السابقهاليل عبد اإلله أمحد، أنظر،  -  

  ".ال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانونال جرمية و  " ع.قمن  01 املادة - 38
39

  .158.، املرجع السابق، ص1.ج ،...ن حممد مرواأنظر،  - 
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  مشروعية الدليل تعريف: أوال
جراء الذي نتج عنه الدليل مع ن يتفق اإلأضرورة  تعين قاعدة مشروعية الدليل اجلزائي،و 

ن يتم احلصول على الدليل بإجراء قانوين صحيح، وغري خمالف أفيجب  ؛40القواعد القانونية

نسان عالنات حقوق اإلإيضا مراعاة أات اجلزائية، و جراءقانون اإليف لألحكام املنصوص عليها 

من املستقر عليه يف و ، 41وإال كان احلكم معيبا، ومن مث أستوجب بطالنه ونقضه ،واملواثيق الدولية

أن البطالن هو الوسيلة العملية الالزمة لتحقيق سالمة العدالة وهيبتها يف مجيع  ،التشريعات احلديثة

  :ومن بني مصادر مشروعية الدليل، 42اجلزائية  مراحل الدعوى
  :املواثيق الدولية -أ

ال يعرض أحد " 43منه 12اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أين نصت عليه املادة  - 1

للتدخل التعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه 

  ".لتدخل أو تلك احلمالتومسعته، ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا ا

إن من بني أغراض هذه املنظمة تطوير  : "منه 02 املادةأين نصت ميثاق األمم املتحدة  -2

   ."ته األساسية احريو  حقوق اإلنسان احرتاموتشجيع 

ال "  منه 17املادة أين نصت  العهد الدويل اخلاص املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية -3

كما   ،لعائلته أو بيته أو مراسالته وأحد أسفي أو غري قانوين خبصوصيات جيوز التدخل بشكل تع

ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل  ،ال جيوز التعرض بشكل غري قانوين لشرفه ومسعته

44"و التعرضأهذا التدخل 
.  

                                                           
  .70.سيد حسن حممد، املرجع السابق، صحممد  أنظر، - 40
  .459.، صنفس املرجع أنظر، - 41
   .232.ص ،، املرجع السابقمحد الشافعيأ نظر،أ -  42
43

أنظر، أهم إتفاقيات حقوق ؛ 10/12/1948 ، بتاريخلألمم املتحدة العامةاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املصادق عليه من قبل اجلمعية  - 
  .14 - 7.، ص2009 اإلنسان املصادق عليها من قبل اجلزائر، وزارة العدل،

44
  .38.أنظر، نفس املرجع، ص - 

 ،فسهفريق يرى أن هذه اإلعالنات هلا قيمة تعلو على الدستور نختلفت فيها آراء الفقهاء، فهناك اوفيما خيص القوة اإللزامية لإلعالنات الدولية  -
قانونية = =فريق ثالث يرى أن اإلعالنات تضمنت مبادئو  ،إال قيمة أدبية وفلسفية حمضة هلا خر أن تلك اإلعالنات ليسآيف حني يرى فريق 
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نصت  أين ،31/05/1950:بتاريخ يف روما املربمة، اإلنسانحلقوق  األوربيةاالتفاقية  -4

ن لكل شخص احلق يف احرتام حياته إ"منها على محاية احلق يف احلياة اخلاصة والعائلية  02ادة امل

ذا  إ الإفال جيوز للسلطة العامة التدخل يف نطاق هذا احلق،  ،اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته

  ."ا التدخل منصوصا عليه يف القانونكان هذ

اليت مت احلصول عليها  قبول األدلة جواز ، على عدماالتفاقية ذاتمن  06املادة كما نصت 

نسانية أو اإلملعاملة غري ا ذات االتفاقية من 03املادة  كما منعت ،حلقوق الدفاع نتهاكبا

 .45املهينة

ال جيوز انتهاك حرمة  " منه 4املادة  أين نصت امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب - 5   

وال جيوز حرمانه من هذا احلق  ،وسالمة شخصه البدنية واملعنوية إلنسان، ومن حقه احرتام حياتها

 ".تعسفا 

حيظر تعذيب أي شخص بدنيا أو  " منه 08املادة  نصت امليثاق العريب حلقوق اإلنسان - 6  

  .نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية 

تتخذ التدابري الفعالة ضع لواليتها من هذه املمارسات، و كل شخص خا،  حتمي كل دولة طرف -

  ،ال تسقط بالتقادم وتعد ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها جرمية يعاقب عليها ،ملنع ذلك

كما تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين إنصاف من يتعرض للتعذيب ومتتعه حبق رد 

  . "االعتبار والتعويض

أي شخص أو  ىال جيوز إجراء جتارب طبية أو علمية عل "من امليثاق كذلك  09ونصت املادة  

ليت قد تنجم عنها مع مراعاة وإدراكه الكامل للمضاعفات ا ،استغالل أعضائه دون رضائه احلر

والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيلة بضمان سالمته  ،الضوابط والقواعد األخالقية واإلنسانية واملهنية

                                                                                                                                                                                

هاليل  ،نظرأملزيد من الشرح  ؛مل على قواعد حتدد الغاية من نظام الدولةتأا تش إال ،وأا وإن خلت من القوة اإللزامية للقانون الوضعي ،عامة
  . وما يليها 455.املرجع السابق، صعبد اإلله أمحد، 

45
 .8 -7.، ص2007 ، منشورات احلليب احلقوقية،1.ط سعدي حممد اخلطيب، حقوق اإلنسان وضماناا الدستورية، أنظر، -  
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وال جيوز بأي حال من األحوال االجتار  ،الشخصية وفقا للتشريعات النافذة يف كل دولة طرف

   .46"باألعضاء البشرية

يتعني على مجيع السلطات احرتام نصوصه و  ى القواننييسمو عل فالدستور  :الدساتري - ب

يقرر املبادئ ، وهو لألفراداألساسية احلريات كفيل للحقوق و   لذلك يعترب ،والتوقف عند حدوده

سية واملالية فراد حقوقهم السيا، أي املبادئ اليت تضمن لألاألساسية للقانون العام يف الدولة

  .47يةوالدين

جوب مشروعية الدليل، ومن بينها الدستور اجلزائري، وجند ودساتري الدول نصت على و 

، احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة" منه أين نصت على أن 32ذلك يف املادة 

كي   ،جيل إىل آخر من اأن ينقلوه واجلزائريات، واجبهم مجيع اجلزائريني وتكون تراثا مشرتكا بني

لة عدم انتهاك تضمن الدو " منه 34كما نصت املادة  ،"اك حرمتهعلى سالمته، وعدم انته حيافظوا

  ."معنوي أو أي مساس بالكرامة وحيضر أي عنف بدين أو  ،حرمة اإلنسان

املوازنة بني  دفذلك و  ،عترب أحد املصادر الرئيسية للشرعية اإلجرائيةت :القوانني - ج

بطالن يف خمالفة القواعد ج على جزاء ال.إ.نص ق أين ،مصلحة اجلماعة ومصلحة املتهم

 303وذلك بنص املادة  عليها عاقب، و 48املساس باحلياة اخلاصة ع.جرم ق اإلجرائية، وكذلك

 . 0149 مكرر 303واملادة مكرر 

استنبطها القضاء من  واليت يقصد ا طائفة املبادئ غري املكتوبة: املبادئ القانونية العامة -د

   .ضاف إليها ما استقر عليه القضاء يف سوابقهي ،واقع النظام القانوين يف الدولة
إن فكرة النظام العام هلا مفهوم غامض غري حمدد املعامل، : النظام العام واآلداب العامة   - هـ

فرغم كثرة النصوص القانونية املتعلقة بالنظام العام، إال أا مل تعّرف النظام العام، لذلك عرفه  
                                                           

46
  .99.حقوق اإلنسان، املرجع السابق، صأهم اتفاقيات  ،أنظر - 

47
  .18.ص ، دار رحيانة،1.ط قانون اإلداري،الوجيز يف ال أنظر، عمار بوضياف، - 

  .1.ص، 2008، كلية احلقوق، تلمسان  ،6.ع والسياسية، واإلداريةالقانونية العلوم  جملة احلياة اخلاصة، ، حرمةأنظر، دليلة مباركي - 48
 ،84.ر، ع.ج ،قانون العقوباتاملتضمن  66/156 :املعدل واملتمم لألمر 2006 /ديسمرب /20 :املؤرخ يف 06/23 :أنظر، القانون رقم - 49

  .24/12/2006: املؤرخة يف



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

138 

 

حملافظة على األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة واآلداب الفقهاء عن طريق أهدافه، وهي ا

  .، واليت تعد مصدرا للمشروعيةالعامة بطريقة وقائية للقضاء على املخاطر

هي فكرة على بياض يتوىل القاضي مألها  اأ" : العامة اآلدابومن الفقهاء من يعرف  
   .50"زاعالن يف نظرالالسياسية السائدة وقت وفقا للمعايري 

  مشروعية الدليل نالنتائج المترتبة ع :ثانيا
فهي ضمانة هامة  ،قاعدة مشروعية الدليل منصوص عليها يف خمتلف التشريعات احلديثة 

 قضاء القاضي مبحض اقتناعه مبدأوهي من الشروط اهلامة لتطبيق  ة،ورئيسية ضد تعسف القضا

  :ل فيما يلي، لذلك فإن نتائج شرط مشروعية الدليل تتمث51الشخصي
 اإلجرائيةيف احلصول عليها القواعد  راعَ ي ملاليت  األدلةعلى  اجلزائي لقاضيعدم اعتماد ا -أ

ت ءجا هذا ماو ، ندب اخلرباء ، أو املعاينة، أو إجراءاتواملتعلقة بالتفتيشقانونا املنصوص عليها 

 اإلجراءاتوراق أتسحب من ملف التحقيق " :ما يلينصت على  أين ،ج.إ.قمن  160املادة  به

و أ الستنباط عناصر إليهاوحيضر الرجوع  ،وتودع لدى قلم كتاب الس القضائي ،بطلتأاليت 

 تأديبيةوحماكمة  ،بالنسبة للقضاة تأدييبتعرضوا جلزاء  وإال ،اامات ضد اخلصوم يف املرافعات

  ." التأدييبمام جملسهم أللمحامني املدافعني 

بعد معاينة اإلجراء املعيب واملشوب بالبطالن، تصدر حكما واجلهة القضائية املختصة 

بإلغاء اإلجراء املعيب وحده، كما ميكنها إلغاء اإلجراءات الالحقة له واملرتبطة به مباشرة أو اليت 

  .52هلا عالقة به

الكرامة انتهاك  اليت من شأا ائيةز لمحاكمة اجلل املاديةاحلصول على األدلة  منع -ب

نه يستبعد أيضا استخدام أساليب علمية معينة للحصول على أدلة تتناىف مع التايل فإاإلنسانية، وب

جهاز كشف  الوسائلإرادة الشخص ومن بني هذه، متس بألا ها مت رفض ، لذلككرامة اإلنسان

                                                           
50

  Cf. YELLES CHAOUCHE, liberté de communication et ordre public, edit.1, rasj, France , 1998, p.38. 
  .76.ص ،مد سيد حسن حممد، املرجع السابقحم أنظر، - 51
52

  .208.ص ،نفس املرجع نظر،أ - 
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خمدرات  وأالصوديوم، " Pentothal" قن مصلأو عن طريق التخدير حب الكذب،

  . إخل...االستجواب

 ألا اليت متس حبرمة احلياة اخلاصةو  ،53السالمة اجلسديةبمنع األدلة املادية اليت متس  - ج

 ونييهكرب" حسب رأي الفقيهوهذه األخرية من احلقوق اليت تتعلق بكيان اإلنسان ووجوده، 

CARBONNIER"  رد القدرة على االبتعاد عن الغريالقطاع السري الذي ميتلك فيه الف"هي"، 

دليل استمد من  ىلإال جيوز االستناد : "يف قرارها بأنه حمكمة النقض املصرية إليهذهبت  وهذا ما

  . 54"معه احلكم أبطل إالجراء باطل و إ

دلة مشوهة أة تكونت من خالل بناء على عقيد يصدر حكمهن أفال جيوز للقاضي اجلزائي 

كان   وإذابدليل بين على تفتيش باطل،  يأخذكأن   ،القانون حرتاماو ال يتسم مصدرها باملشروعية 

لسلطات بالضمانات اليت حاط هذه اأنه قد إالسلطات الكاملة، ف احلكم جلهة أعطىالقانون 

  .55ساءة استخدامها مبا يضمن حقوق املتهمإتكفل عدم 

، يرتتب على عدم توفر العناصر الالزمة لصحة العمل القانوين والذي: جرائياإلالبطالن  -د

بطالن متعلق بالنظام  هناكإال أن أمهها  ،املعايري باختالفختتلف  عدة تقسيمات للبطالن هناكو 

 لىوصف البطالن املطلق ع اصطالحوقد درج الفقه على  ،العام وبطالن متعلق مبصلحة اخلصوم

 ،النسيب على البطالن املتعلق مبصلحة اخلصوم البطالن ووصف ،بالنظام العامالبطالن املتعلق 

فإن كانت املصلحة العامة فالبطالن اإلجرائية، نوع املصلحة اليت حتميها القاعدة  وذلك حبسب

 ،56أما إذا كانت مصلحة اخلصوم فالبطالن هنا نسيب ا،مطلقيكون بطالنا  املرتتب على خمالفتها 

بل ال بد من  ،لك أي قيمة إقناعيةمتطلة وال با العتبارهاجمرد كون اإلجراءات معيبة ال يكفي ألنه 

                                                           
  .71.ص ، املرجع السابق،الصغري مجيل عبد الباقي ،أنظر - 53

  . 105.ص، 1977، القاهرة، دار النهضة العربية ،2.، طالقانونية واإلجراءاتالشرعية  ،محد فتحي سرورأأنظر،  -  54
  .62.، ص1997 ،النسر الذهيب للطباعة ،2.ط جراءات اجلنائية،، حممد عيد الغريب، شرح قانون اإلأنظر - 55
  .54- 53.، صرجع السابقاملأنظر، أمحد الشافعي،  -56
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ذلك أن يكون البطالن متعلقا بالنظام العام أو  يستوي يفو  ،تدخل القضاء لتقرير البطالن

  .57اليت ترتتب عليه مباشرة اآلثارتد إىل مجيع مي، كما أنه مبصلحة اخلصوم

ليل املادي مشروعا، وأن ال ميس بالسالمة اجلسدية للمتهم أو  وعليه فإنه جيب أن يكون الد

  .كرامته أو حياته اخلاصة، إال وفقا ملا يسمح به القانون

كما أن الدليل املادي الذي يبين عليه القاضي اجلزائي حكمه أو قراره جيب أن حيدث يف   

  .ملوايليف الفرع ايتم تبيانه نفسه االقتناع بصحته إىل درجة اليقني، والذي 

  ثالثالفرع ال
   يلـــالدل يقينية

 ىلإن يكون قد وصل أن يصدر حكمه يف الدعوى اجلزائية أجيب على قاضي املوضوع قبل 

فيقني القاضي وحده يعترب  ،شك دىنأا هي احلقيقة املؤكدة اليت ليس فيها أو ، 58درجة اليقني

  .59لعدالةيف هذه ا تقاضنيوهو مصدر ثقة امل ،نسانيةساس العدالة اإلأ

  تعريف اليقين القضائي :أوال
  .ريبة ىنأدهو العلم بزوال الشك وعدم وجود  :اليقني يف اللغة -   أ

د وجود احلقيقة عن حالة ذهنية وعقلية تؤك بأنهعرفه الفقهاء : اليقني يف االصطالح - ب

تناع وهو ما يعرف باالق ،من خالل وقائع الدعوى ،دراك املختلفة للقاضيطريق وسائل اإل

  .60بناء على العقل واملنطق اجلزائي القاضيليه إوالذي يصل  ،القضائي

ن  أل ،اليقني النسيب القائم على الضمري هو هذا األخري،ليه إن يصل أاليقني الذي جيب و  

ن نتائج هذا اليقني تتسم إلذلك ف ،البشر إلمكانياتكيد بالنسبة أمرا غري أكشف احلقيقة 

                                                           
57

  .136.ص، 2003 ،دار اهلالل للخدمات اإلعالمية ،1.، طية، البطالن يف املواد اجلزائيةاملوسوعة القضائية اجلزائر  ،رقنبيل صأنظر،  -
     . 8.، صاملرجع السابقبو عامر، أكي ذ أنظر، حممد  -58
  .60.ص املرجع السابق،براهيم عبده، إأنظر، فرج  -59
  .743.ص ،هـ 1415، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 1.، طخمتار الصحاحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حم أنظر، -60
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ومع ذلك فاليقني  ،جرامي وظروف ومالبسات معينةإفلكل جرمية قصد ، طالقبالنسبية وليس اإل

ويتم  فاليقني عبارة عن حالة ذهنية أو عقالنية تؤكد وجود احلقيقة،، 61املطلوب هو اليقني املعقول

املختلفة للقاضي من خالل ما يعرض  اإلدراكالوصول إىل ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل 

عا دما يصل القاضي إىل هذه املرحلة من اليقني فإنه يصبح مقتنعليه من وقائع الدعوى، وعن

  .االقتناع مثرة اليقني وليس اليقني ذاته وبالتايل فإن باحلقيقة،

والنسبية ألن اليقني الذي يصل إليه القاضي  ،يتسم بالذاتية نتيجة عمل الضمريكما أنه   

ئج اليت ميكن التوصل إليها، تكون ، ومن مث فإن النتانتيجة حمدودية العلم البشريليس مطلقا 

  .ألخرعرضة للتنوع واالختالف يف التقدير من قاضي 

هذا ويرى جانب من الفقه أن اليقني مهما كان ذاتيا ونسبيا، إال أنه ما زال مع ذلك مرضيا 

للذهن البشري، ألن كل ما ميكن أن ننشده من العدالة البشرية هو يقني معقول، فضمري القاضي 

    .62ةهواء واملصاحل الشخصياألألا جمردة من  ،لي عليه أحكام مقرها العقل واملنطقالعادل مي

  تساند األدلة :ثانيا 
وذلك  ،سبيل اليقني واجلزم وليس الشك والريبة ىعل قتناعهان يبين أجيب على القاضي  

يقني، ال جمرد على اجلزم وال ن تبىنأدانة جيب ن اإلإوبالتايل ف ،نسان الرباءةصل يف اإلن األأل

صل يكون القاضي اجلزائي قد نفى ذلك األ باإلدانةاحلكم  ه يف حالةنوذلك أل، الشك واالحتمال

يقيين، واليقني  ناعتقاو دلة قوية أىل إنسان حيتاج صل يف اإلثبات عكس هذا األإو وهو الرباءة، 

الواقعية يف الدعوى  هو ذلك اليقني القضائي الذي يتفق مع احلقيقة ،املطلوب يف احلكم اجلزائي

  :، ومن نتائج تساند األدلة63ن يعلنها القاضي يف حكمهأاجلزائية، اليت جيب 

                                                           
61

  .11- 10.ص املرجع السابق، بو عامر،أكي ذ  أنظر، حممد -
  .493.ص ،1.املرجع السابق، ج ،الدين ، مروك نصرأنظر -62
  .11.بو عامر، املرجع السابق، صأأنظر، حممد ذكي -63
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، هي اليت ائيز ثبات اجلدلة اليت تسود اإلقاعدة تساند األو  :تقدير األدلة مبجموعها -أ

ن أجيب ، أي أنه 64قناعته ويستخلص منها ،دلة مبجموعهار األيقدت سلطةائي ز للقاضي اجلتعطي 

و تناقض أو خالف أوهذه القاعدة تعين عدم وجود تضاد  ،دلة مستساغة ومتساندةكون األت

  .65بينها

ن أن احلقيقة اليت يعلنها احلكم اجلزائي ال يلزم دوما إوهلذا ف :نسبية احلقيقة القضائية - ب

ل تقدير من تكوين قناعته يف جما اجلزائي كانت غاية القاضي  فإذا ،تكون هي ذاا احلقيقة املطلقة

بسبب تواضع وسائل  ،مر نسيبأ همن قبل إدراكهاعملية  أن إال، احلقيقة ىلإدلة هي الوصول األ

بوسعه  وإمنا، اليقني املادي للحقيقة إدراكال ميكنه  إنسانيتهبفالقاضي حيكم ، البشر يف املعرفة

هذا  كان  نإو  ،قضائييقينه ال يف واملتمثلة، عن طريق قناعته إليهما توصل  وفق احلكم يف النهاية

 .66اليقني  ليس هو احلقيقة املطلقة

و أ فالقاضي اجلزائي ال يستمد اقتناعه على جمرد دالئل: تكوين اليقني القضائي - ج
فالدالئل هي عبارة عن استنتاج لواقعة جمهولة  اجلزائية، األدلةمرتبة  ىلإال ترقى  ألا ،استدالالت

بني  متت املقارنةذا ما إو  ،67ةالزمحتمية و  تقعتني ليسلواولكن الصلة بني ا ،من واقعة معلومة
استنتاج لواقعة  أاكانت مثل الدالئل يف   إنو  األخريةهذه  أن يتبني هفإنالدالئل والقرائن القضائية 

الصلة بني الواقعتني يف القرائن القضائية تكون حتمية والزمة  أن إال ،خرى معلومةأجمهولة من 
 ةيف مرحل املالن كانت تصلح كسبب إن الدالئل و إولذلك ف ،واملنطقي حبكم اللزوم العقلي
بل جيب تعزيزها  ،يف مرحلة احملاكمة لإلدانة كأساسوحدها   ال تصلح أا إالالتحقيق االبتدائي، 

  .68أخرى بأدلة

                                                           
64- Cf. F.CORPHE, La précision des preuves en justice, D, 1977, P.242.  

 ،املرجع السابق ،1980، دار الفكر العريب، 1.، طشرح قانون اإلجراءات اجلنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ،سالمة مأمون أنظر، -65
  .175-172.ص

66 -  Cf. D. FOUROUTANI, le fardeau de la preuve en matière pénale, essai d’une théorie générale, thèse, 
PARIS, 1977, p.23. 

  .576.ص ،املرجع السابق ،فوزية عبد الستارأنظر،  -67
  .84.، املرجع السابق، صأنظر، حممد سيد حسن حممد - 68
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القرار املطعون فيه الذي مل  أن: " الذي جاء فيه ،ايف قراره وهو ما أكدته احملكمة العليا

قش الوقائع املنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج اخلربة، ودون حتليلها ومؤسسا ينا

  .69" قضاءه على الشك لتربئة املتهم يكون مشوبا بالقصور يف األسباب ويعرض للنقض

  قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم :ثالثا
أو عندما تكون األدلة املقامة  نسبتها إىل املتهم، عندما ال يطمئن القاضي بثبوت التهمة أو 

  .ا بإصدار حكمه برباءة املتهمضده غري كافية، يكون القاضي اجلزائي ملزم
فإذا عجزت النيابة  الرباءة،هذه القاعدة تعد يف املواد اجلزائية إحدى النتائج املباشرة لقرينة و 

فإن قاضي احلكم يصبح  ا،بارتكاالعامة عن إقامة الدليل على وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم 

   .ملزما أمام غياب الدليل بإصدار حكمه برباءة املتهم

وقرينة الرباءة تبدو أكثر وضوحا يف مرحلة احملاكمة عن مرحلة التحقيق، لذلك جند يف جمال  

تبىن على اليقني وإمنا على االحتمال، ألن املتابع قضائيا مازال  التحقيق أن أوامر احلبس املؤقت ال

مرحلة االام، كما هو عليه القضاء اجلزائري، وكما كان عليه احلال يف القضاء الفرنسي قبل أن  يف

يتم استحداث منصب أكثر استقاللية من قاضي التحقيق، وهو قاضي احلريات واحلبس، والذي 

  .70يقوم بإصدار أوامر الوضع حتت احلبس املؤقت

على اجلزم  املواد اجلزائية جيب أن تبىن ن األحكام يفيف حني أنه يف مرحلة احملاكمة فإ 

االحتمال، ومع ذلك فإن هناك رأي يقف موقف معاكس هلذا الرأي، واليقني ال على الظن و 

د حكمة ال تلزم القضاء يف حبيث يرى أن قاعدة أن الشك يفسر لصاحل املتهم ليست سوى جمر 

رد ضمن نصوص قانون تمل ا أل ،بيق القضائي ليس أكثر من عرفطاستقرارها يف التشيء، و 

هذا املبدأ، والذي يستشف  استقر على يف اجلزائر جراءات اجلزائية، غري أن قضاء احملكمة العليااإل

                                                           
  .167.ص ،2002، 1.خ،ج.ع.ق.، م209573، ملف رقم، 31/05/2000م، .ج.احملكمة العليا، غأنظر،  -69

70- Cf. Cabrillac REMY, marie – Anne, FRISSON ROCHE, Thierry REVET, Libertés et droits 
fondamentaux, 9° Edit, D, 2003, PARAIS, p.p.457 – 463. 
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إذا مل تتوصل اجلهة القضائية من خالل األدلة اتمعة لديها إىل اليقني، " من قرارها الذي جاء فيه

  .71"ا، فإنه يتعني عليها أن تقضي بالرباءةل أمامهءبإسناد التهمة إىل املتهم املسا أي يقني

ائية يف العصر ز الزاوية يف العدالة اجلر تعد قرينة الرباءة حج :ثباتة وعبئ اإلقرينة الرباء -أ

 وبات،دستور قانون العق شرعية اجلرائم والعقاب هي مبدأن أصحيحا  ذا كانإنه أذلك  ،احلديث

  .72جراءات اجلزائيةستور قانون اإلهي د الرباءةن قرينة أنه من الصحيح كذلك إف

  : فيما يلي أساس أصل الرباءة ويتمثل

عالنات يف كل االتفاقيات واإلالنص عليه  متأصل الرباءة ألمهيته : املواثيق الدولية -1

   .73الدولية، وكذا الدساتري والقوانني الداخلية، وقبل ذلك وجد أساسه يف الشريعة االسالمية

 منه على أنه 09يف املادة  1789أوت  27 :يفاملؤرخ  إلنسان واملواطنأقر إعالن حقوق ا فقد

تعترب هذه املادة أول نص أساسي يف القانون و »  ... ص بريء حىت تثبت إدانته يعترب كل شخ"

  .74الوضعي

كل شخص متهم جبرمية   "منه واليت تنص 11ونص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  

إرتكابه هلا قانونا، يف حماكمة علنية تكون قد وفرت له مجيع الضمانات ثبت يإىل أن  يعترب بريئاً 

عمل إال  ءعمل أو االمتناع عن أدا ءال يدان أي شخص من جراء أداالالزمة للدفاع عن نفسه، و 

عقوبة أية  ال توقع عليه كمالقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب،  مبقتضى ا إذا كان جرمًا 

  ."فيه الفعلارتكب  الذي وقتسارية يف ال تمن تلك اليت كانأشد 

كل متهم بريء حىت تثبت إدانته " منه   16يف املادة  اإلنسانكما نص عليه امليثاق العريب حلقوق 

حبكم بات وفقا للقانون على أن يتمتع  خالل إجراءات التحقيق و احملاكمة بالضمانات الدنيا 

  :التالية 

                                                           
  .311.ص ،1989 ،1.ق، ع.، م25417، ملف رقم 6/01/1984 م،.ج.غ،أنظر، احملكمة العليا -71
  .561.، صلسابقاملرجع انظر، حممد حسين الشريف، أ -72
  .55.، ص1984، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستري، التحريات األولية وعالقاا بغريها من مهام الضبطية القضائية،محد حمدةأ، أنظر -73

74- Cf. Lochak DANIELE, les droit de L’homme, Edit.1, la découverte, paris, 2002, p.25.  
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  لغة يفهمها بالتهم املوجهة إليه؛لتفصيل وبإخطاره فورا با -

  اعه، والسماح له باالتصال بذويه؛إعطاؤه الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دف -

حقه يف أن حياكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي، وحقه يف الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة  -

  بنفسه ويتصل به حبرية ويف سرية؛ حمام خيتاره

تعانة جمانا مبحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه، أو إذا اقتضت حقه يف االس -

مصلحة العدالة ذلك وحقه إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم لغة احملكمة يف االستعانة مبرتجم بدون 

   .75"مقابل

 نأ ىمنه عل 45وذلك بنصه يف املادة  ،املبدأذا قر الدستور اجلزائري أوقد : الدساتري -2

مع كل الضمانات اليت يتطلبها  ،دانتهإتثبت جهة قضائية نظامية  حىتكل شخص يعترب بريئا "

  ."انونالق

 فإن هلذا ،باإلدانةباحلكم البات الصادر  إالصل قانوين ال يثبت عكسها أفقرينة الرباءة 

ملتوفرة واملقدمة تظل رغم األدلة ا الرباءةقرينة ، و 76ال تقبل اادلة  اليت قيقةاحلاحلكم هو عنوان 

ويتميز مبدأ األصل يف املتهم  ،إدانة املتهم دمن أجل دحضها، حىت يصدر حكم قضائي بات يفي

   .77الرباءة بأنه قرينة قانونية بسيطة

ويعترب قانون اإلجراءات اجلزائية من القوانني األكثر اتصاال باحلريات : القوانني -3 

تبه فيه أو املتهم، حيث أا قواعد مقسمة بني الشخصية واملنظمة هلا سواء بالنسبة للمش

مصلحتني متعارضتني حتاول التوفيق بينهما، وهي مصلحة الدولة يف تقرير العقاب ومحاية اتمع، 

ومصلحة الفرد من حيث ضمان حقوقه وحرياته ومتكينه من الدفاع على براءته، وتغليب أحد 

                                                           
75

  .101.ن املصادق عليها من طرف اجلزائر، املرجع السابق، صأنظر أهم اتفاقيات حقوق اإلنسا -  

  .341.ص املرجع السابق، ،...الوسيط ،محد فتحي سرورأأنظر،  - 76
  .153.أنظر، حممد مروان، املرجع السابق، ص - 77
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ام نظام استبدادي، أو انتشار الفوضى اليت دد املصلحتني حيدث خلال يف نظام اتمع إما بقي

  .78األمن والنظام العام

الرباءة يف حق املتهم، عدم مطالبته بتقدمي  افرتاضتتطلب قاعدة : اءةنتائج قرينة الرب  -  ب

موقفا سلبيا جتاه الدعوى املقامة ضده، وعلى سلطة االام  يتخذأي دليل على براءته، فله أن 

على النيابة العامة   إثبات التهمة يقع عبءثبوت التهمة املنسوبة إليه، ألن تقدمي الدليل على 

ستقر عليه قضاء احملكمة العليا حني قرر على النيابة أن تقدم األدلة اليت ا، وهذا ما اامكجهة 

   :يلي ما تشملواليت  ،املتهم تثبت إجرام

يقع عليها  اماصفها سلطة ن النيابة العامة بو إ :إثبات الركن املادي للجرمية عبء -1

ويقع على عاتقها إثبات كافة العناصر املكونة  ،إثبات مجيع عناصر االام وتقدميها للقضاء عبء

  .79ركنها الشرعي وركنها املادي وركنها املعنويمن للجرمية 

 على النيابة العامة أن تقدم األدلة اليت تثبت" هار اقر  يف العليا احملكمة قضت بههذا ما و   

االدعاء ممثلة يف النيابة العامة هي  وسلطة، 80"إجرام املتهم ال على هذا األخري أن يثبت براءته 

 الأصل قامة الدليل على خالف األإاليت توجب  ،من قرينة الرباءة انطالقا ،دلةتقدمي األ ا املناط

  .81وهو الرباءة

الفعل أو االمتناع من جانبه، املتهم إثبات  إلدانة ال يكفي: إثبات الركن املعنوي عبء -2 

عمدا،  رتكبهاأي  ،إىل ذلك إثبات أن هذا الفعل أو االمتناع مت مبحض إرادته باإلضافةإمنا جيب 

وهذا القصد هذا الفعل،  رتكابا، وإرادة جرامياإلفعل ال بارتكابفالعمد أو القصد يعين العلم 

ليس نوعا واحدا يف   اجلنائي والقصد إثباته، عبءيقع على سلطة االام يوصف بأنه قصد عام، و 

                                                           
ة تلمسان، عجام، 2008، 6.ع،س.ق.ع.م ، قرينة الرباءة ودورها يف احلفاظ على احلق يف احلرية يف القانون اجلزائري،أنظر، بلعيد فريد -78
  .207.ص

79-Cf. GOULESQUE, La presse et l'information sur les enquêtes et débats judiciaires, T.1, R.S.C, 2001, 
p.926.  

  .17.بغدادي، املرجع السابق، ص جياليل ، مقتبس عن،231668رقم  ملف ،07/04/1987، 2.ج.غ أنظر، احملكمة العليا، -80
  .578.ص املرجع السابق، ،، حممد سيد حسن حممدنظرأ -81
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يف بعض اجلرائم يتطلب القانون نوعا خاصا من ل إنه خيتلف حبسب نوع اجلرمية، و كل اجلرائم، ب

  .82القصد، ومن ذلك مثال نية إزهاق الروح يف جرمية القتل

 منها ما يغري وصف اجلرمية ،ن ظروف اجلرمية على صنفنيإ :إثبات ظروف اجلرمية ءعب -3 

مقدار  ومنها ما يقتصر أثره على، 83 )ع.من ق 351 ادةامل(يف جنحة السرقة محل السالح  مثل

املنصوص  كحالة العود  ،أن يتعرض لوصف اجلرمية ختفيفها أو تشديدها دون، ويؤثر يف العقوبة

   .ع.قمن  10مكرر 54إىل  54 دةاامل عليها يف

 عبء القاعدة العامة هي وقوع كانت  إذا: الواردة على قرينة الرباءة اتستثناءاال - ج

  :اإلثبات على النيابة العامة، إال أن هناك حاالت استثنت هذه القاعدة ومنها

كان   إذاالفساد  أوعلم املتهم بالغش  فرتضاالذي  ،84اخلاص باملنافسة  06-95رقم  األمر

  .هذا العلم نتفاءاثبات إعاتقه عبء   ىعل وألقىمن املشتغلني بالتجارة 

الثبات من النيابة العامة إىل املتهم خروجا عن القاعدة اانون اجلمارك ينقل عبئ وكذلك ق 

  .86ج.من ق 286، وهذا ما أكدته املادة  85العامة

افرتاض علم الشريك يف الزنا بزواج من  ،ا القضاءأاليت استقر يف ش ستثناءاتاال أهمومن 

ديد للمجين  أوالعرض دون قوة جرمية هتك بسن الضحية يف  وافرتاض علم املتهم ا،زىن 

بل يتعني  عدم العلم،ثبات إن النيابة ال حتمل عبء ى أدون السادسة عشرة علإذا كانت  ،عليها

نه مل يكن يف مقدوره أو  ،ظروف استثنائية أوقهرية  ألسبابجهله يرجع  أن يثبت أن ى املتهمعل

  .87احلقيقة ىيقف عل أنحبال 

                                                           
  .91- 90.، املرجع السابق، صبغدادي جياليل، مقتبس عن، 30100رقم ملف ، 04/01/1983، 1.ج.غ ،أنظر، احملكمة العليا -82
  .48.ص ،2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 7.، طيف القانون اجلزائي العامالوجيز  ،ظر، أحسن بوسقيعةأن -83

  .17/07/2003: املؤرخة يف ،36.ر، ع.ج، 19/06/2003:املؤرخ يف 03/03املعدل باألمر رقم  - 84
85

  .26- 25.املرجع السابق، ص، ...أنظر، أحسن بوسقيعة، املنازعات اجلمركية - 
86

  ".احملجوز عليهيف كل دعوى تتعلق باحلجز تكون البيانات على عدم ارتكاب املخالفة على " ج.من ق 286املادة  - 

87
  .421.أنظر، حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص – 
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املتعلقة بالدليل املادي من مشروعية ويقينية وتساند، فإنه إىل وبعد أن مت حتديد أهم الشروط 

جانب ذلك هناك قيود أخرى ترد على القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي، واليت تتمثل يف 

االستثناءات، حيث يتقيد فيها القاضي اجلزائي بأدلة إثبات منصوص عليها يف قوانني خاصة، 

ريها النزاع اجلزائي، كما أن املشرع خرج عن القاعدة العامة وذلك يف حالة وجود مسألة أولية يث

املرتتبة عن حرية اإلثبات يف بعض املسائل خدمة للصاحل العام، أين حدد أدلة اإلثبات اليت ميكن 

االعتماد عليها دون غريها، وذلك على سبيل احلصر، وهذه هي احلاالت اليت يتم تبياا من 

  . خالل املطلب املوايل

  لب الثالثالمط
  في قبول وتقدير الدليل المادي لقاضي الجزائيحرية ا على الواردةاالستثناءات 

حاالت تقيد فيها حريته يف  الدعوى اجلزائية يف تعرتض القاضي اجلزائي أثناء نظره قد      

، سائل خمتلفة مدنية، جتاريةمب قبول الدليل املادي، ويظهر ذلك يف حالة اعرتاض الدعوى العمومية

واليت  ،األصيل للقاضي اجلزائي ختصاصاالإدارية، شؤون أسرة أو حىت جزائية، خترج عن 

وهو ما يطلق عليه  ،العمومية يستوجب حسمها حىت يستطيع الفصل يف موضوع الدعوى

باملساءل األولية، اليت تعد من االستثناءات اليت ترد على مبدأ قضاء القاضي مبحض قناعته، 

 تقيدحاالت حمددة حصرا، يَ يف  جد استثناءات من األصل وضعها املشرع،يو باإلضافة إىل ذلك 

زائي، من خالل تقييد سلطة تقديره للدليل اجلزائي بصفة عامة، والدليل اإلثبات اجلالقاضي يف  ا

املادي بصفة خاصة، وذلك من خالل النصوص القانونية، واليت تشمل القرائن القانونية وقوا 

ضافة إىل حتديد أدلة اإلثبات يف بعض اجلرائم بصفة حصرية، وذلك يف إثبات جرمية اإلثباتية، باإل

  . الزنا، والسياقة يف حالة سكر، واليت يتم تبياا من خالل الفروع املوالية

 

 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

149 

 

  الفرع األول
  ات المسائل األولية والفرعيةبإث

صل فيها وفقا لقاعدة بالف بعض املسائل العارضة، منها ما خيتص القاضي اجلزائيقد تعرتض 

يتعذر عليه حلها، فيوقف الفصل يف الدعوى اجلزائية  اومنها م" ي الدعوى هو قاضي الدفعقاض"

إىل غاية الفصل فيها من اجلهة القضائية املختصة، وقد أطلق الفقه الفرنسي على األوىل عبارة 

  .رق بينهمااملسائل األولية، وعلى الثانية اصطلح عليها لفظ املسائل الفرعية وف

أنه خيضع لقواعد اإلثبات  ،للتشريع اجلزائري ااألصل يف اإلثبات يف املواد اجلزائية وفق وإذا كان 

وينحصر ذلك يف  ،واليت تنص على قاعدة حرية اإلثبات اجلزائي  ،املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية

ق األمر بإثبات املسائل األولية غري على ذلك عندما يتعل استثناءإال أنه يرد  ،إثبات أركان اجلرمية

بل قد تكون  ،واليت ليست حمددة بقانون خاص يف حد ذاته ،اجلزائية اليت تعرتض الدعوى العمومية

إذ يلتزم أطراف اخلصومة اجلزائية إلثباا  ،أو إدارية أو غريها شؤون األسرة رية أومسائل مدنية أو جتا

باعتبار أن هذه املسائل مدنية فإن القاضي اجلزائي ، و ون اخلاص ابإتباع طرق اإلثبات احملددة يف القان

  .   88للفصل فيها يستعمل قواعد اإلثبات الواردة يف القانون املدين

  لمسائل األوليةتعريف ا: أوال 
تعترب عنصرا الزما لقيام  واليت ،ائي مسألة من مسائل القانون املدينز عرتض القاضي اجلقد ي 

، يقوم بالفصل يف هذه املسألة وفقا ملبادئ اإلثبات يف املواد املدنية أن يل جيب عليهبالتاو  ،اجلرمية

ختتص " ج.إ.قمن  331وهذا ما نصت عليه املادة ، ن قاضي الدعوى هو قاض الدفعوذلك أل

اليت يبديها املتهم دفاعا عن  الدفوع مامها الدعوى العمومية بالفصل يف مجيعأاحملكمة املطروحة 

  .89"القانون على غري ذلكينص ا مل م ،نفسه

                                                           
88

- Cf., G. STEFANI. et G. LEVASSEUR, op.cit, p.283.  
  .133.ص ،2007 ،منشورات برييت ،1.زائية يف ضوء املمارسة القضائية، طءات اجلاجر حسن بوسقيعة، قانون اإلأأنظر،  -  89
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احملكمة ختتص بالفصل يف مجيع  ، على أن90ف.ج.إ.من ق 384ونصت عليها املادة 
ختتص احملكمة "من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري واليت تنص  221 املادةوتقابلها  الدفوع،

ما  ،نائية املرفوعة أمامهااجلنائية بالفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجل
  ".مل ينص القانون على خالف ذلك

متأثرة بالقانون " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع "معظم التشريعات مبدأ  وقد كرست
وهذا يعين أن القاضي اجلزائي يكون خمتصا حبل كل املسائل التبعية اليت تثريها والقضاء الفرنسيني، 

  .91ملدنية العارضةالدعوى العمومية، ومنها املسائل ا
كثريا ما تطرح على القضاء اجلزائي بصفة عارضة  قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع -أ

العادي للقاضي اجلزائي، وإلجياد حل لتلك املسائل ظهر مبدأ  االختصاصمسائل خترج عن 

الدعوى  يف  يف البت والذي يقصد به أن القاضي املختص ،"قاضي الدعوى هو قاضي الدفع"

والفصل يف املسائل اليت ترفع إليه بشأا،  ،خيتص أيضا بتقدير العناصر املكونة هلا عمومية،ال

  .92كل دفع يثار إذا كان احلسم فيه الزما للفصل يف املوضوع يفصل يفو 

  الدفوع األولية عن غيرها تمييز: ثانيا
ة إىل صنفني إن الفقه الفرنسي قسم املسائل املدنية اليت تشكل عنصر من عناصر اجلرمي 
 :األوىل

القاضي اجلزائي بالفصل فيها، باعتبار أن املسائل األولية هي  صوخيت: ملسائل األوليةا -أ 
، وقد عرف الفقه املصري املسائل األولية 93"قـاضي الدعوى هو قاضي الدفع"تطبيق لقاعدة 

                                                           
90

 - Article 384,C. P.P.F " Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions 

proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe 

d'un droit réel immobilier." 
  .130.املرجع السابق، ص محد،أ، هاليل عبد اإلله أنظر - 91
92

  .687.املرجع السابق، ص... أنظر، أمحد فتحي سرور، الوسيط  - 
93

- Sens de la règle, « le juge de l’action est le juge de l’exception »: Il est fréquent qu’au cours d’un procès 
pénal, se pose incidemment une question qui ne soit pas de la compétence normale du juge répressif, ainsi à 
propos d’un délit d’abus de confiance (art 408 C. P.F ) qui suppose le détournement ou la dissipation d’une 
chose remise en vertu d’un contrat « de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement ou de prêt à usage, ou 
pour un travail salarié ou non », l’inculpé peut prétendre que la chose qu’il a détournée lui avait été remise non= 
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  ،ضي اجلزائي حبسمهاوخيتص القا ،باملسائل العارضة، اليت تثور أثناء النظر يف الدعوى اجلزائية
تدخل أصال يف اختصاصه، ويكون احلكم يف الدعوى اجلزائية متوقفا على  بالرغم من أا ال

  . 94الفصل فيها
 Les"ج حتت تسمية .إ.واليت جاءت يف النص الفرنسي من ق: املسائل الفرعية - ب

exceptions préjudicielles"، الدفوع األولية  أطلق عليها لفظيف حني أنه يف النص العريب ،

 يف نظرالاليت تثور أثناء  تلك املسائل هيو جيب الفصل فيها من قبل جهة قضائية أخرى، واليت

ائية، وال خيتص القاضي اجلزائي حبسمها، وإمنا يوقف الدعوى ريثما تفصل فيها ز الدعوى اجل

  ."قاضي الدعوى هو قاضي الدفع"احملكمة املختصة، وبالتايل هي استثناء لقاعدة 

  معيار التفريق بين المسائل األولية والمسائل الفرعية :ثالثا
بل  ، يفرق بني املسائل األولية والفرعيةملإن كل من املشرع اجلزائري والفرنسي واملصري، 

 للمحكمة اجلزائية االختصاصمبنحه  ،"دفعقاضي الدعوى هو قاضي ال"أخذ بالقاعدة العامة 

  .بالنظر يف مجيع الدفوع

 باالعتمادميز كل من الفقه الفرنسي واملصري بني املسائل األولية واملسائل الفرعية يف حني 

احملكمة بالفصل فيها، فاملسألة األولية هي املسألة اليت حيق للمحكمة  اختصاصعلى مدى 

دون حاجة إىل انتظار الفصل فيها  ،اجلزائية نفسها أن تفصل فيها إذا دفع ا صاحب املصلحة

أما املسائل الفرعية هي املسائل اليت تعرتض اخلصومة وجيب أن  ،تصاص األصليمن جهة االخ

ومن مث فتقدير إن كانت املسألة مسألة ، ترفع ا دعوى مستقلة أمام جهة االختصاص األصلي

   .95مسألة أولية يرجع لسلطة حمكمة املوضوع احلكم أو فرعية

                                                                                                                                                                                

= pas à titre de dépôt ou de gage, mais en vertu d’un contrat de vente ou de donation. Le tribunal répressif  
peut-il se prononcer sur la nature du contrat ? de même si, à propos d’un crime de parricide ou d’un délit de 
bigamie,  l’accusé ou le prévenu prétend qu’il n’est pas le fils de la victime, ou que le premier mariage qu’il avait 
contracté était nul, le juge répressif …, qui sont des questions de droit; Cf., G. STEFANI et G. LEVASSEUR, 
droit  pénal général et  procédure pénale, T.5, Dalloz, Paris 1996, p.283.      

94
  .403.، ص1991، الدار اجلامعية،1.ط جالل ثروت، أصول احملاكمات اجلزائية، أنظر، - 

95
  17.ص، 1994، ، اجلزائرج.م.دعية أمام احملاكم اجلزائية، عبد احلميد زروال، املسائل الفر ، أنظر - 
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 ستثناءات الواردة يف نصوص قانونية،وقد وسع القضاء من املسائل الفرعية قياسا على اال

  :يلي وذلك وفقا ملافأصبحت ذات طبيعة خمتلفة مدنية وجزائية وإدارية وتفسري ملعاهدات دولية 

يف كل من القانون  شؤون األسرةسائل مبمل يرد نص خاص  :شؤون األسرةمسائل  -أ

صوص العامة اليت تنص على لنلبل كانت نتاج القضاء بتطبيقه  ،اجلزائري والفرنسي كمسائل فرعية

  :تلك املسائل ومن بني ،املسألة الفرعية

 - اين عليهمن ادعاء الزوج إذا أقيمت ضده دعوى الزنا بأن زواجه إن : جرمية الزنا -1

فإثبات العالقة الزوجية أو نفيها يكون من اختصاص  ،غري قائم أو غري صحيح -الزوج املضرور 

ذلك ألن مسألة قيام  ،ة فرعية تعرتض قيام الدعوى العموميةوهي مسأل شؤون األسرة،قاضي 

                           .96ع.ق 339ركن من أركان جرمية الزنا طبقا للمادة  هي املضرور الزوجية بني اجلاين واين عليه

فال جيوز حتريك الدعوى إال بناء على شكوى ممن حيق  :لزواج اجرمية خطف قاصر وا -2

كل من خطف أو أبعد قاصرا "ج .من إ 326واليت نصت عليها املادة  ،هلم املطالبة بإبطال الزواج

إذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو ، و مل يكمل الثامنة عشرة وذلك بغري عنف أو ديد أو حتايل

األخري إال بناء على شكوى  هذا ذ إجراءات املتابعة اجلزائية ضداملبعدة من خاطفها فال تتخ

، "وال جيوز احلكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله ،األشخاص الذين هلم صفة يف طلب إبطال الزواج

ويتضح من النص أن مسألة الفصل بإبطال الزواج مسألة فرعية مقيدة للحكم بنصه على عبارة 

   ."عد القضاء بإبطالهال جيوز احلكم عليها إال ب"

 356بني الفقهاء الفرنسيني حول طبيعة املسألة الفرعية اليت تثريها املادة  وقد ثار نقاش حاد

فريق من الفقهاء يرى أن املادة تثري مسألة ج؛ ف.إ.من ق 326اليت تقابلها املادة  ،ف.ع.قمن 

تحقيق ومجع األدلة ريثما تفصل وبالتايل ميكن إجراء املتابعة والشروع يف ال ،فرعية مقيدة للحكم

                                                           
  . كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جرمية الزنا  ىيقضى باحلبس من سنة إىل سنتني عل " ع.من ق 339املادة  - 96

  .وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جرمية الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة
  .شريكته ىوتطبق العقوبة ذاا عل ،ة الزنا باحلبس من سنة إىل سنتنيويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمي

  ."ن صفح هذا األخري يضع حدا لكل متابعةأو  ،وال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكوى الزوج املضرور
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احملاكم املدنية يف مسألة الزواج، أما فريق آخر من الفقهاء ذهب إىل القول بأن املسألة الفرعية اليت 

بدليل أن الدعوى  ،هي مسألة مقيدة للدعوى الفرنسي من قانون العقوبات 356تثريها املادة 

وأن نية املشرع دف  ،ة يف مسألة إلغاء الزواجالعامة ال ميكن حتريكها ما مل تفصل احملاكم املدني

   .97من خالل ذلك إىل عدم إزعاج الزوجني قبل الفصل التام يف مسألة الزواج

قد يثري املتهم أمام احملكمة اجلزائية مسألة متتعه أو عدم متتعه  :مسائل اجلنسية - ب

لمادة ليف الدعوى طبقا وذلك يف اجلرائم اليت يكون عنصر اجلنسية جوهريا للفصل  ،باجلنسية

وهو النص الوحيد من نوعه يف القانون اجلزائري الذي ينص  ،98من قانون اجلنسية اجلزائرية 37/2

، ختتص احملاكم وحدها بالفصل يف النزاعات بشأن اجلنسية: "راحة على مسألة فرعية إذ جاء فيهص

تؤجل هذه األخرية الفصل فيها  ،عندما تثار هذه املنازعات عن طريق الدفع أمام احملاكم األخرى

حىت يبت فيها من قبل احملكمة املختصة حمليا، اليت جيب أن يرفع إليها األمر خالل شهر من قرار 

  ".التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع يف اجلنسية وإال أمهل الدفع

يت تكون يتميز القضاء اإلداري باختصاصه يف مجيع القضايا اإلدارية ال: املسائل اإلدارية - ج

واليت خترج عن اختصاص الدولة  أو الوالية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري طرفا فيها، 

القاضي اجلزائي مسألة تفسري القرارات  علىطرح يإال أنه قد  ،99القضاء العادي سواء اجلزائي أو املدين

، وذلك حسب هذا األخريلى طبيعة ع وتفسري القرار اإلداري ويتوقف اختصاصه بالفصل فيها، اإلدارية

أسندت حمكمة التنازع الفرنسية للمحاكم العادية القضائية  ، أينما إذا كان القرار فرديا أو تنظيميا

 ،واعتربا مبثابة عمل تشريعي ملا له من أحكام عامة وتنظيمية ،صالحية تأويل القرارات اإلدارية التنظيمية

                                                           
97 

  .45.عبد احلميد زروال، املرجع السابق، ص ،أنظر -

98
  .27/02/2005 ،15.ر،ع.، ج05/01 :رقماألمر قانون اجلنسية  ،أنظر - 

99
، واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 25/02/2008: املؤرخ يف ،08/09: رقمالقانون ، إ.م.إ.ق من 801و 800املادة  - 

  . 25/02/2008، 21.ر،ع.ج
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الس (وهو ما أكده القضاء اجلزائري  ،ارات اإلدارية الفردية غري جائزتفسري القر  ومبفهوم املخالفة فإن

  .100إذ قرر بأن تفسري القرار اإلداري الفردي من اختصاص اجلهات القضائية اإلدارية)  األعلى

حكم حمكمة التنازع الفرنسية الصادر يف ، أين قضى تعلق املسألة بفحص مشروعية القرارتوقد 

احملاكم اإلدارية هي وحدها املختصة بفحص شرعية القرارات اإلدارية غري " أنبأقر و  05/07/1951

  ".التنظيمية ما مل ينص القانون على خالف ذلك

:  بتاريخ الساري املفعول ف.ع.قمن  115/5املادة  مبوجب تراجع املشرع الفرنسي وقد

احملكمة املختصة أن "و القضائي، واملبدأ الذي جاء ه االجتهادوألغى ما توصل إليه ، 01/03/1994

يف املواد اجلزائية ختتص ليس فقط يف تفسري األعمال اإلدارية سواء التنظيمية أو الفردية، وإمنا كذلك 

فهذا النص  ،"للنظر يف الشرعية إذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل يف الدعوى اجلزائية املطروحة

  .101مال اإلدارية الفردية أمام القاضي اجلزائيألغى مجيع املسائل الفرعية املتعلقة بشرعية األع

 ائيز القانون املصري نص صراحة على أن املسائل اإلدارية اليت تعرتض القاضي اجل يف حني أن

وهو ما أشارت إليه املادة  ،يعود االختصاص بالفصل فيها إىل القاضي اإلداري ،102مسائل فرعية هي

  .103يصر امل ق.س.قمن  15

قد تكون املسائل الفرعية اليت تؤدى إىل وقف الدعوى اجلزائية مسائل : املسائل اجلزائية -د

   .البالغ الكاذب، دعوى التزوير الفرعية تتمثل يف ،جزائية

وتشرتط يف  ،على جرمية البالغ الكاذب ع.قمن  300تنص املادة  :البالغ الكاذب -1

اء مبقتضى حكم أو قرار سو  ،قيامها واملعاقبة عليها ثبوت عدم صحة الواقعة موضوع البالغ

أو  أو حفظ البالغ من طرف القاضي أو املوظف ،أو قرار بانتفاء وجه الدعوى أو أمر ،بالرباءة

ألمر حىت وإن تعلق ا ،السلطة األعلى أو اهليئة املوظفة املختصة باختاذ اإلجراءات بشأن البالغ

                                                           
  .35-33.أنظر، عبد احلميد زروال، املرجع السابق، ص -  100

101
- Cf., Lombard MARTIN, Droit administratif, 4ème édit, D, 2000, p.340. 

102
  .216.، ص1980، دار الفكر العريب، مصر، 3.، ط2.بيد، املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلزائية، جأنظر، رؤوف ع - 

   .381.ص ،1.ج ،أنظر، جندي عبد املالك، املرجع السابق - 103
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عدم صحة الواقعة حمل البالغ  الدفع مبسألة تاعترب وبالتايل  ،حبفظ البالغ من طرف النيابة

     .هي مسألة فرعية مقيدة للحكم ،الكاذب

دعوى التزوير املرفوعة أمام احملكمة اجلزائية املختصة مسألة  حيث تعد: الطعن بالتزوير -2

من  536 إال أن املشرع اجلزائري يف املادة ،تؤدي إىل وقف الفصل يف الدعوى األصلية ،فرعية

وهي أال تكون الدعوى العامة بشأن التزوير قد  دعوى التزوير،لى قبول أورد قيودا ع 104ج.إ.ق

أن يكون استعمال املزور قد  ؛أال تكون هناك استحالة ملباشرة الدعوى العامة حمل التزوير ؛انقضت

  .105مت عمدا

تطرح مسألة تفسري املعاهدات الدولية مىت كانت متس قد : لدوليةمسألة تفسري االتفاقيات ا - هـ

فإن القاضي ملزم  ،ص تفسري املعاهدات الدوليةلذلك فإنه فيما خي، ق اإلنسان وبالنظام العامحبقو 

يف حالة إذا ما تعلق األمر بنزاع حول  االتفاقية،بإيقاف الفصل واإلحالة إىل وزارة اخلارجية لتفسري 

غري ملزم بإيقاف  وفيما عدا ذلك فإن القاضي ،من قانون اجلنسية اجلزائرية 37اجلنسية طبقا للمادة 

اليت تفتح اال  ،منه 17الدعوى طبقا للمرسوم الرئاسي احملدد لصالحيات وزير اخلارجية يف املادة 

  .106دون اإلحالة على وزارة اخلارجية هذا بصفة عامة االتفاقياتللقاضي لتفسري 

القاضي  بأن"، ف.ج.غ هأقرتما من خالل  مسألة فرعيةاعتربها إال ان أن القضاء الفرنسي 

بوقف الفصل إىل غاية إجراء التفسري احلكومي من طرف وزير الشؤون  ااملختص يكون مضطر 

إال أن إحالة مسألة التفسري إىل وزارة اخلارجية ال تتم بصفة تلقائية، ويف هذا الصدد قررت  ،"اخلارجية

ال يتم إال إذا  ،للتفسري من طرف وزارة اخلارجية أن إحالة نصوص املعاهدة الفرنسية حمكمة النقض

                                                           
104

حد املستندات أائي أن ادعى بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو إذا حصل أثناء جلسة مبحكمة أو جملس قض" ج.إ.قمن  536املادة  -  
 ،مالحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان مثة حمل إليقاف الدعوى أو عدم إيقافها ذك اجلهة القضائية أن تقرر بعد أخفلتل ،املقدمة

وإذا مل يتبني أن من  ،العمومية أو كان ال ميكن مباشرا عن مة التزويروإذا انقضت الدعوى ، ريثما يفصل يف التزوير من اجلهة القضائية املختصة
املدعى قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير قضت احملكمة أو الس املطروح أمامه الدعوى األصلية بصفة فرعية يف صفة الورقة 

  ".بتزويرها
  .379.ابق، ص، املرجع الس1.، جاملالكأنظر، جندي عبد  -  105

106
 املؤرخة يف، 79.ر، ع.،ج ةياخلارجالشؤون  ةر الصالحيات وز  احملدد، 26/11/2002 :املؤرخ يف 02/403 رقمأنظر املرسوم الرئاسي  - 

  .6-4.، ص01/12/2002
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أي ميكن  ،وجد نزاع جدي بشأن التفسري، وباملقابل فال جمال لإلحالة إذا كان نص املعاهدة واضحا

  . 107تفسريه دون إشكال أو نزاع

  شروط اإلثبات في المسائل األولية :رابعا
واملتعلقة بطرق اإلثبات  ،القانون قد قيد القاضي اجلزائي عندما تعرض عليه مسألة أولية

  : ري اجلزائية لكن بالشروط التاليةخلاصة باملسائل غا
ومن أمثلة ذلك وجود عقد : ا هي بذاا الواقعة حمل التجرميأال تكون الواقعة املراد إثبا - أ 

  .  108العام يف جرمية االختالسوتوافر صفة املوظف  ،مانةيف جرمية خيانة األ ماناأل

وذلك  :انون العقوبات والقوانني املكملة لهأن تكون الواقعة متعلقة بقوانني غري ق - ب

حيدث عندما يكون املشرع قد جعل من عناصر اجلرمية مواد مدنية أو جتارية أو إدارية أو شؤون 

من قانون  331و 330ولية طبقا للمادتني ه املواد تعد من قبيل املسائل األاألسرة أو غريها، وهذ

  . ائرياجلزائية اجلز  جراءاتاإل

وذلك بإثبات : ن الواقعة املتعلقة بالقوانني غري اجلزائية عنصرا من عناصر اجلرميةن تكو أ -ج 

احلقوق واملراكز القانونية وفقا لألحكام اليت تنظمها مثل إثبات العقود اخلاصة اليت تقوم عليها 

وإثبات الزوجية يف جرمية الزنا و إثبات صفة التاجر يف جرمية التفليس  األمانةجرمية خيانة 

  .التدليس أو التقصري ب

ي دفوع يف أن يبدي الدفع بإثبات الواقعة غري اجلزائية أمام احملكمة قبل إبداء أ -د 

لتمسك ا فإن احلكم يكون صحيحا، لذلك وجب الدفع ا قبل غفل اأحبيث إذا ما : املوضوع

 .بداء أي دفاع يف املوضوعإ

                                                           
107  

- Cf. G. STEFANI. et G. LEVASSEUR, op.cit, p.288. 

  .512-510.ص املرجع السابق، ،...الوسيط محد فتحي سرور،أأنظر،  - 108
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   المسائل األوليةإثبات أدلة  :خامسا -

بالفصل فيها  اختصاصهقبول الدفع باملسألة األولية من طرف القاضي اجلزائي  يرتتب على

ا ختضع وإمن ،لقانون اجلزائيلختضع حبسب األصل ال وفقا للقانون، وهذه املسائل حبكم طبيعتها 

  .يف القانون اخلاص ا إىل قواعد اإلثبات
إىل  212من املواد  ج.إ.قوما يالحظ أنه ال يوجد أي نص ضمن قواعد اإلثبات الواردة يف 

 ،ما يدل على مسألة وسائل اإلثبات اليت يستند إليها القاضي اجلزائي للفصل يف املسائل األولية 234

 ،109من قانون اإلجراءات اجلنائية 225عكس املشرع املصري الذي نص صراحة على ذلك يف املادة 

ال بنوع القضاء الذي  ،ضوع الذي ترد عليهقواعد اإلثبات بطبيعة املو  ارتباطواليت جاءت تطبيقا ملبدأ 

 ،قواعد اإلثبات املدنية بالنظر إىل طبيعتها الذاتيةلوعليه فإن إثبات املسائل غري اجلنائية خيضع  ؛يطبقها

 . 110وكيفية إثبات مسألة ما يرتبط بنوع املوضوع املطروح على القضاء ال بنوع القضاء املطروح عليه

 ىليتم التطرق إ هل األولية غري اجلزائية املتعلقة بالدعوى العمومية فإنونظرا ألمهية إثبات املسائ

  .القضاء اجلزائري يفمطبقة إثبات جرمييت خيانة األمانة والتعدي على امللكية العقارية كأمثلة 

إلثبات هذه اجلرمية البد أوال من إثبات قيام العقد الذي وقع  :ثبات جرمية خيانة األمانةإ -أ

وهذا ما أستقر عليه  ،وثانيا إثبات اجلوانب األخرى للجرمية ،ء مبقتضاه إىل املتهمتسليم الشي

األول وجوب  ،اثننييقتضي إثبات جنحة خيانة األمانة أمرين " هار اقر يف قضاء احملكمة العليا 

والذي يشرتط أن يكون من بني  ،إثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء مبقتضاه إىل املتهم

  .111"ع.قمن  376املنصوص عليها على سبيل احلصر يف املادة العقود 

                                                           

فصل فيها تبعا للدعوى نائية اليت تاجلتتبع احملاكم اجلنائية يف املسائل غري " من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري تنص على  225املادة  - 109     
   ." لون اخلاص بتلك املسائاملقررة يف القاناجلنائية و 

 110
  .704.، ص2005 األردن، ر الثقافة،، دا1.ط سعيد، أصول احملاكمات اجلزائية،الأنظر، كامل  -  

111
أو أية حمررات أخرى  كل من اختلس أو بدد بسوء النية أوراقا جتارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو خمالصات"أنه  على ع.من ق 376املادة  -  

الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء مل تكن قد سلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو 
يعد مرتكبا جلرمية  ،وذلك إضرارا مبالكيها أو بواضعي اليد عليها أو حائزيها ،بغري أجر بشرط ردها أو تقدميها أو الستعماهلا أو الستخدامها يف عمل معني

  ...". خيانة األمانة
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كفعل االختالس أو التبديد إضرارا ،  واألمر الثاين وجوب إثبات العناصر األخرى للجرمية  

األخرية بكافة الطرق القانونية مبا يف  مبالكه أو واضع اليد عليه، فإذا كان جيوز إثبات هذه العناصر

فإن إثبات وجود  ،ج.إ .ق 212طبقا للقواعد العامة الواردة يف املادة  ذلك شهادة الشهود والقرائن

   .112" عدمه خيضع لقواعد القانون املدينالعقد من 

املطروحة عليه  اجلزائي هو أن على القاضي القضائي، ما يتضح من نص املادة واالجتهادو 

وذلك إلثبات الشيء املدعى  ،الدعوى العمومية الرجوع لقواعد اإلثبات املتبعة يف القانون املدين

  .ع.قمن  376ذا كان قد مت تسلمه بناء على عقد من العقود الواردة يف املادة إ ،بتبديده

العديد من القضايا املتعلقة بإثبات املسائل األولية اخلاصة املرتبطة بدعوى يف احملكمة العليا و  

مىت كان من املقرر قانونا ضرورة تطرق : "ليخيانة األمانة، قررت العديد من املبادئ من أمهها ما ي

القاضي إىل طبيعة العقد الذي كان يربط الضحية باملتهم، ذلك أن طبيعة العقد وتكييفه القانوين 

 من 376يشكل الشرط األساسي من حيث إثبات جنحة خيانة األمانة وفقا ألحكام املادة 

واحلكم عليه من أجلها يعد  ،العقد ، فإن إدانة املتهم ذه اجلنحة دون التطرق إىل طبيعةع.ق

  .113"خرقا للقانون

أن يثبتوا أن تسليم  االستئنافعلى قضاة " كذلك يف قرار آخر هلا والذي جاء فيه  كما قضت

 376عقود الواردة على سبيل احلصر يف املادة الالشيء املختلس أو املبدد قد حصل بناء على عقد من 

أما إثبات العناصر األخرى ، بات املقررة يف القانون املدينوأن يتبعوا يف ذلك طرق اإلث ع،.قمن 

                                                           
112

والذي يشرتط  ،يل املتهمإد الذي وقع تسليم الشيء مبقتضاه ثبات قيام العقإول وجوب األ: مرين اثننيأمانة ثبات جنحة خيانة األإيقتضي  - 
للجرمية كفعل  ىخر ثبات العناصر األإمر الثاين وجوب واأل ع؛.من ق 376سبيل احلصر يف املادة  ىمن بني العقود املنصوص عليها عل ن يكونأ

خرية بكافة الطرق القانونية مبا يف ذلك شهادة ثبات هذه العناصر األإذا كان جيوز إف ،واضع اليد عليهو أضرارا مبالكه إو التبديد أاالختالس 
؛ أنظر، احملكمة املدين عقد من عدمه خيضع لقواعد القانونثبات وجود الإفان  ج،.إ.ق 212القرائن طبقا للقاعدة العامة الواردة يف املادة و  ،الشهود

  .21.مقتبس عن، جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص ،09/07/1974 م،.ج.العليا، غ

113
  .327.، ص1989ت، .أ.و.، د1.ق، ع.، م27105، ملف رقم 11/01/1983، 2.م.ج.احملكمة العليا، غنظر، أ -  

  



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

159 

 

فهما خيضعان لقواعد اإلثبات يف املواد اجلزائية  ،أو التبديد والقصد اجلنائي االختالسللجرمية كفعل 

  . 114"وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية  212طبقا للمادة 

إثبات هذه اجلرمية شأنه شأن إثبات  إن :إثبات جرمية التعدي على امللكية العقارية - ب

الذي جيب أن يكون و قد وقع على عقار،  ءجرمية خيانة األمانة، إذ ال تقوم إال إذا كان االعتدا

مملوكا للغري، وإثبات أن العقار مملوك للغري هو من املسائل األولية الواجبة اإلثبات أوال بطرق 

؛ 115دي على امللكية العقارية بطرق القانون اجلزائيالقانون املدين، مث بعد ذلك إثبات جرمية التع

وكانت هذه  ،فاحملكمة اجلزائية الفاصلة يف النزاع إذا قدمت إليها األدلة املتعلقة بثبوت امللكية

وأما إذا كانت األدلة  ،116ع.من،ق 386لمادة طبقا ل األدلة كافية فإا تفصل يف املسألة األولية

دلة املقدمة من املتهم هي ذات األدلة املقدمة من الشخص املعتدى حبيث أن األ ،غري كافية قانونا

 ،تقوم أي منها كدليل كاف لثبوت امللكية ألي من الطرفني عليه وتتساوى معها يف احلجية، إذ ال

فهنا احملكمة اجلزائية توقف الفصل يف الدعوى العمومية إىل حني الفصل يف املسألة األولية من 

  . 117ةطرف احملكمة املدني

يتضح من املادة السابقة أنه لقيام اجلرمية البد أن يكون االعتداء باالنتزاع قد وقع على عقار، 

 ،وإثبات أن العقار مملوكا للغري من املسائل األولية الواجبة اإلثبات ،الذي جيب أن يكون مملوكا للغري

ات جرمية التعدي على امللكية أوال وفقا لطرق اإلثبات املقررة يف القانون املدين، مث بعد ذلك إثب

  .العقارية بطرق اإلثبات يف القانون اجلزائي

                                                           
  .427.ص املرجع السابق، جياليل بغدادي، ،، مقتبس عن09/07/1974 ،احملكمة العليا ،أنظر -114
  .185.، صاملرجع السابق، مقتبس عن، جياليل بغدادي ،02/02/1988م، .ج.غ ، احملكمة العليا،أنظر -115
116

وذلك  ،ج كل من انتزع عقارا مملوكا للغري.د 100000ج إىل .د 20000يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من " 386املادة  -
سالح الكسر من عدة أشخاص أو مع محل  لعنف أو بطريق التسلق أووإذا كان انتزاع امللكية قد وقع ليال بالتهديد أو ا ؛خلسة أو بطرق التدليس

  ." ج.د 100000إىل  ج.د 20000فتكون العقوبة احلبس من سنتني إىل عشر سنوات والغرامة من  ،ظاهر أو خمبأ  بواسطة واحد أو أكثر من اجلناة
  .73و 72.ص املرجع السابق،، هعبد يبراهيم العدو إأنظر، فرج  -117
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 ،وعليه فإذا ما أثريت أمام القضاء اجلزائي مسألة أولية بأن يدعي الشخص املتهم ملكية العقار

أال وهي ثبوت  ، مما تقوم معه مسألة مدنية أصالملكية نفس العقار أخرمث بعد ذلك يدعي شخص 

  . على امللكية العقارية االعتداءواليت على أساسها تقوم أو تنتفي جرمية  ،لشخص معنيملكية العقار 

مفهوم واحد يف تفسريها مللك الغري فكان هنالك اجتاهني  ىمل تستقر علاحملكمة العليا و 

  :خمتلفني

ده سند الذي بي ،ن الغري املراد محايته هو املالكأواعتربت فيه احملكمة العليا  :ولاالجتاه األ - 1

ن يكون العقار مملوكا أالعقوبات تقتضي من قانون  386ة دن املاأ "وقد جاء يف قرار هلا  ،رمسي مشهر

امللكية  ىني يف قضية احلال جبنحة التعدي علعندانوا الطاأن قضاة املوضوع الذين إومن مثة ف ،للغري

  .118"ا يف تطبيق القانونو طؤ خأيكونون قد  ،ن يكون الشاكي مالكا حقيقيا للعقارأالعقارية دون 

صدر هو من  ،قارية للغريعلكية الامل ىن مرتكب جنحة التعدي علأ "خر هلا اعتربتأيف قرار و 

احلكم عليه من طرف  تنفيذرادته رغم إخالء عقار مملوك للغري وامتنع عن مغادرته بإعليه حكم ائي ب

   119. "الشرعي املنفذ

ن إ" كمة العليا كذلك من خالل قرارها الذي جاء فيهوالذي جاءت به احمل :االجتاه الثاين - 2

يضا امللكية ا أمنا يقصد إو  ،املشرع ال يقصد بعبارة اململوك للغري امللكية احلقيقية للعقار فحسب

 بحس ،لكيةامل ىهذه العبارة مبفهومها الواسع الذي ال يقتصر عل ذن تؤخأولذا ينبغي  ،الفعلية

  . 120"يضا احليازة القانونيةأل يتعداها ليشمل ها يف القانون املدين بفتعري

 ن هذا االجتاه احلديث جاء منسجما مع القانون املدين الذي كفل محاية احليازة لذاا حىتإ

  .    121مام الناسأن احلائز هو املالك الظاهر أحيافظ علي النظام العام ذلك 

                                                           
118

  .214.ص، 1992ت، .أ.و.د ،1.ع ق،.م ،75919ملف رقم  ،5/11/1991م، .ج.، غحملكمة العلياا ،نظرأ - 
119

  .187.ص ،2007 ،، برييت1.حسن بوسقيعة قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية، طأأنظر  - 
120

  .187.ص ،نفس املرجع ،أنظر - 
121

  .23.ص، 2008 ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار ،1.ط ،العقار ىاجلرائم الواقعة عل الفاضل مخار، أنظر، - 
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وقوع انتزاع العقار خلسة وبطريق  إن جرمية التعدي على امللكية العقارية تقوم مبجردوبالتايل ف

 فيه إىل اجلهات القضائيةبغض النظر عن أمر ثبوت امللكية من عدمه الذي يرجع الفصل  ،التدليس

  . "املختصة

وهو ما يؤثر  ع،.قمن  386حول قراءة املادة  االختالفإن تضارب الرأيني السابقني مرده إىل 

ان مسألة أولية أو مسألة فرعية كما سبق ذكره، فالرأي على الدفع بامللكية الذي يبديه املتهم إن ك

فيكون حينئذ دفع املتهم  ،األول مرتكز على النص العريب للمادة السابقة القائل حبماية امللكية فقط

ألنه من شأنه إذا قبل أن ينفي عن الواقعة وصف  ،مبلكيته للعقار دفعا مقبوال ال يستحق مناقشته

فيكون حينها  ،ثاين فإنه مرتكز على النص الفرنسي للمادة القائل حبماية احليازةبينما الرأي ال ،اجلرمية

  .122دفع املتهم ال جيديه نفعا طاملا أن احلائز حممي اجتاه املالك

إن القاضي اجلزائي غري مقيد فقط بأدلة اإلثبات املدنية يف حالة إثارة املسائل األولية، وإمنا 

ستثناءات اليت ترد من خالل اإل لقاضي اجلزائي يف تقديره للدليلهناك حاالت يقيد فيها القانون ا

  .وفقا للفرع املوايل ا يتم دراستهيتوال على سلطته التقدرية،

  الفرع  الثاني
  في تقدير الدليل الجزائي سلطة القاضي ىالتي ترد عل ستثناءاتاال

ة املقدمة إليه يف الدعوى ائي كامل احلرية يف تقدير األدلز أعطى للقاضي اجلإذا كان القانون  
ذلك تطبيقا ملبدأ حرية اإلثبات املقرر يف املسائل ، و خرترجيح بعضها على اآلزائية، ووزا و اجل
القاضي يف  ا تقيدبعض احلاالت احملددة حصرا، يَ يف  ات من األصلاستثناءإال أنه وضع  ،ائيةز اجل

اجلزائي بصفة عامة والدليل املادي بصفة للدليل  هزائي، من خالل تقييد سلطة تقدير اإلثبات اجل
خاصة، وذلك من خالل القرائن القانونية، وحتديد أدلة اإلثبات يف جرمييت الزنا، والسياقة يف حالة 

 :سكر، واليت يتم تبياا من خالل ما يلي

                                                           
  .485.، املرجع السابق، ص1، ج...، حماضراتمروك نصر الدين أنظر، -122
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 القرائن القانونية :والأ  
  :القرائنتعريف   -  أ 

ن هلا وقد مسيت ذا االسم أل ،وهي املصاحبةاملقارنة  من مأخوذةن القرينة أ :لغة - 1

   .123صاحب مبا يستدل ا عليهتو  تصالا

 ،صلة ضرورية بني واقعتني" بأافقد عرفها بعض الفقهاء  :يف اصطالح القانونيني -2
استنتاج "بأا  125فها البعضوقد عرّ ، 124"فيها دليال على حدوث الثانية األوىليكون ثبوت 

، وعرفها البعض بأا استنتاج 126"ثباتإخرى قام عليها دليل أا من واقعة ثباإالواقعة املطلوب 
، والقرائن بأنواعها 127حكم على واقعة معينة من وقائع أخرى وفقا ملقتضيات العقل واملنطق

املباشرة، حيث ال تنصب دالالا على الواقعة املراد إثباتتها مباشرة، وإمنا  اإلثباتليست من أدلة 
  .128خرى تسبقها أو تنتجها مبحض اللزوم العقليعلى واقعة أ

عرفتها املادة من القانون املدين اجلزائري مل تقم بتعريف القرينة، يف حني  337املادة وجند أن  

اقعة معلومة ملعرفة النتائج اليت يستخلصها القاضي من و " بأافرنسي الدين امل من القانون 1349

  . 129"واقعة جمهولة

  :ريفات ميكن استنباط عنصرين أساسيني لتكوين القرينة، ومهامن خالل هذه التع

رها خيتا ،وقائع الدعوىالواقعة الثابتة من بني  ويتمثل يف: و الركن املاديأالعنصر املادي  -

ما ، أمر معنيأ ىا تدل علأوحيكم ب ،القانونيةيف القرائن  شرعاملو  ،الشارع يف القرائن الشرعية

  .خرآائية فال بد هلا من عنصر عندما تكون القرينة قض

                                                           
  .2182.ص ،هـ1403بريوت  ،دار الكتب العربية ،1.، ط2ج  ،املصباح املنري أنظر، - 123
  .181.سابق، صبو عامر، املرجع الأكي ذ أنظر، حممد  - 124
  .487.سين، املرجع السابق، صحممود جنيب ح أنظر، - 125
126

  .181.كي أبو عامر، املرجع السابق، صذ حممد أنظر،  - 

127
  .582.فوزية عبد الستار، املرجع السابق، صأنظر،  - 

128
  .313. حممد سيد حسن حممد، املرجع السابق، ص ،أنظر - 

129- Article 1349 code civil français "Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un 
fait connu à un fait inconnu".  
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ا القاضي يتمثل يف عملية االستنباط اليت يقوم و  :الركن املعنوي وأالعنصر املعنوي  -

ذكر لجدير باو  ،ثبااإالواقعة اهولة املراد  ىلإللوصول من خالهلا  ،القرينة أيار واقعة ثابتة يباخت

 ،ليها يف استنباط القرينةإالواقعة اليت يستند ة يف اختيار ن القانون قد منح القاضي سلطة واسعأ

 كانت حمل قد خيتارها من بني الوقائع اليتو  ،ن يستخلصها من ظروف الدعوى ومالبسااأه فل

حر يف تقدير ما حتمله هذه الواقعة ؛ فالقاضي وقد خيتارها من ملف الدعوى ،مناقشة بني اخلصوم

فقد تقنعه قرينة  ،ضعفها وأقدير داللة القرينة وقوا واسعة يف ت اتله من صالحي مبا ،من الداللة

   .130ذا كانت هذه القرائن ضعيفةإال تقنعه قرائن متعددة يف حني  ،ة قوية الداللةواحد

فاملشرع هو الذي  ،هي تلك املستمدة من نصوص قانونية صرحية :القرائن القانونية -ب 

ن يرى غري أ اجلزائي وال جيوز للقاضي ،معينةمور أ ىن بعض الوقائع تعترب قرينة علأيقرر مقدما 

  .131ذلك

و أفال جيوز القياس عليها  ،بنوعيها جاءت يف القانون على سبيل احلصر القانونية والقرائن 

القرائن القانونية القاطعة تعد مبثابة استثناء حقيقي على  ، وبالتايل فإنهلا بغري نص قانوين اإلضافة

ن دور إتوافرت هذه القرائن ف نه مىتإحيث الشخصي،  االقتناع حرية القاضي اجلزائي يف مبدأ

، عالقتها باجلرمية املنظورةتلك القرينة، و  شروط حقق من مدى توافرالت القاضي اجلزائي يقتصر على

ن القانون هو الذي وذلك أل؛ 132بالرباءة أو باإلدانةحكمه بناء عليها سواء  إصدارو  إعماهلامث 

يقيم سلفا يقينا قانونيا قد يكون متعارضا مع اليقني املعنوي الناجم عن و  ،يباشر العمل العقلي

ويقتصر هذا  ،وبذا ينكمش دور القاضي يف جمال القرائن  القانونية اجلزائي، العمل العقلي للقاضي

  .133الدور على التحقق من توافر شروط قيام هذه القرائن

                                                           
  .606- 605.ص، املرجع السابق، 2.ج، ...الوسيطأمحد عبد الرزاق أمحد السنهوري،  أنظر، -130
  .315.املرجع السابق، ص ،أنظر، حممد سيد حسن حممد -131
  .151.، صنفس املرجعأنظر،  -132

133 - Cf. Philippe MARLE, les présomptions légales en droit pénal, thèse, PARIS, 1970, p.122. 



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

164 

 

اليت ال  القاطعةالقرائن البسيطة والقرائن  ذاا إىل قسمني، حد وتنقسم القرائن القانونية يف

   :تقبل إثبات العكس

العلم  فرتاضاك ،ثبات العكسإال تقبل وهي القرائن اليت : قاطعةالقانونية القرائن ـ ال 1

، وقرينة الصحة يف 134وىل من القانون املدينة األبالقانون مبجرد نشره باجلريدة الرمسية طبقا للماد

  .حكام النهائيةاأل

: على أنه من قانون اجلمارك 303ما نصت عليه املادة  القاطعة كذلكن قبيل القرينة وم

ينطبق مفهوم احليازة على الناقل   ،"ن الغش كل شخص حيوز بضائع حمل غشع مسئواليعترب "

عن الغش مبجرد اكتشاف البضاعة حمل الغش يف  مسئوالاخلاص والعمومي، فيعد الناقل  هبنوعي

مل يعلم علم أو  أو أم ال، وسواء علم بوجودها ،نت البضاعة ملكا له أو ملستأجريهسواء كا ،مركبته

 حيازة خمزن أو وسيلة نقل خمصصة للتهريب القاطعة كذلكومن قبيل القرينة ؛ بطابعها اإلجرامي

خمزن أو وسيلة نقل ، وبالتايل فإن جمرد حيازة 135من قانون مكافحة التهريب 11للمادة  طبقا

التهريب، وال يشرتط يف هذه الصورة أن تضبط  تقوم جرميةب يف النطاق اجلمركي، خمصصة للتهري

البضاعة يف املخزن أو أن تستعمل وسيلة النقل فعال، بل يكفي يف احلالة األوىل إعداد املخزن 

ريات على وسيلة النقل إلخفاء البضاعة عن يويف احلالة الثانية إحداث تغ، الستقبال البضاعة

  .136املراقبة

هو ومنها ما  دانته،إمثل قرينة براءة املتهم حىت تثبت  :بسيطةالقانونية القرائن ال -2

مبا  ،قيام الركن املادي يف بعض اجلرائم كافرتاض،  ااملصاحل النيابة كسلطة منصوص عليها قانونا 

  .إثبات عكسه عبءمن إثبات هذا الركن، وحتميل املتهم  اامالنيابة كسلطة  يعفي

املشرع أين نص  منصوص عليه يف قانون العقوبات وبعض القوانني املكملة له، هو منه ماو 

الذي يعجز عن تربير املوارد اليت تتفق وطريقة معيشته، يف  وضع قرينة قانونية مفادها أن الشخصو 

                                                           
134

  .2008 ت،.أ.و.د م،.من ق 01املادة  - 

  .28/08/2005: ، املؤرخة يف59.ر، ع.ج ،املتعلق مبكافحة التهريبو  ،23/08/2005 املؤرخ يف 05/06 :ر رقمـأنظر، األم -  135
  .28-29 .ع السابق، ص، املرج...املنازاعات ،ر، أحسن بوسقيعةأنظ -136
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، ما مل يربر 137حالة كونه على عالقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين حيرتفون الدعارة

أثبت أمام قاضي املوضوع مصدر إذا دانة إال أن املتهم ال يفلت من اإل أيصية، الشخ لهيخمدا

  .138املداخيل اليت يعيش منها

من  87، مثل ما نصت عليه املادة العقوبات كذلكما هو منصوص عليه يف قانون  انهمو 

ؤقت ملال يتولون فيها أيه قيادة أو مهمة بالسجن ا نيعاقب أفراد العصابات الذي" :بالقول ع.ق

  ."من عشر سنوات إىل عشرين سنة

لشخص لاجلرائم اليت قامت ا العصابة  باارتكيف  قيام الركن املادي افرتاضتؤسس واليت  

  . 139ابةهلذه العص انتمائه، وال يفلت املتهم من العقاب إال إذا أثبت عدم إليهاتمي املن

يق التهريب إذا ضبطت تعد مستوردة عن طر " ج.قمن  226ما تنص عليه املادة  وكذلك  

عد قرينة قانونية ؛ وكذلك ت"ن تكون مرفقة بوثائق تثبت منشأهادون أ ،يف سائر اإلقليم اجلمركي

نقل البضائع املنصوص عليها يف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ  ، يف حالةالشروع يف التهريب ىعل

من  221و 220ات املادتني طبقا ملقتضي ،داخل النطاق اجلمركي بدون رخصة 1982ماي  23 :يف

، حيث أنه مت حتديد قائمة البضائع اخلاضعة لرخصة التنقل ألول مرة مبوجب القرار 140ج.ق

وعدلت أربع مرات آخرها كان مبوجب قرار وزير املالية  23/05/1982:الوزاري املشرتك املؤرخ يف

  .17/07/2007141:املؤرخ يف
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دج ما مل يكن الفعل املقرتف جرمية  10000دج إىل  20000يعاقب من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من "  ع.من ق 343/4 املادة -
شخص أو  كل من عجز عن تربير املوارد اليت تتفق وطريقة معيشته، حالة أنه على عالقات معتادة مع" أشد، كل من ارتكب عمدا األفعال األتية

  ".أكثر من الذين حيرتفون الدعارة

  .17.ص ،املرجع  السابق، 2.ج، ...جياليلأنظر، بغدادي  -138
  .276.صاملرجع السابق، ، 1.ج نصر الدينمروك نظر، أ -139
140

  .293.، ص1989، 3.ق، ع.، م47.646ملف رقم  ،1988/ 05/04 ،2.ق ،ج.أنظر، احملكمة العليا، غ -  
141

  .44.، ص، املرجع السابق...املنازعات اجلمركية أنظر، أحسن بوسقيعة، - 
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  حالة سكر الزنا وقيادة مركبة في تيجريمإثبات : انياث
أن  إال، أدلة اإلثبات املاديةجرامية جيوز إثباا جبميع القاعدة أن كافة األفعال اإلإذا كانت 

قيادة جرمية و  خرج عن هذه القاعدة وأستثىن بعض اجلرائم، من أمهها جرمية الزنا اجلزائري املشرع

  .مركبة يف حالة سكر
وبالتايل جيب أال ختضع لقواعد خاصة  جرمية الزنا ذات طبيعةإن : إثبات جرمية الزنا -أ

حيث يستخلص من املادة "قرارها  أين جاء يفثبات العامة، وهذا ما قضت به احملكمة العليا اإل

من  339اجلرمية املعاقب عليها باملادة  رتكاباالدليل الذي يقبل عند أن  العقوباتمن قانون  341

حد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، أ يقوم إما على حمضر قضائي حيرره، العقوباتقانون 

   .142"وإما بإقرار قضائي ،وإما بإقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم

ملا  وإمنا ختضع لقواعد إثبات حمددة، األدلة،ن جرمية الزنا ال ميكن إثباا بكافة وبالتايل فإ

قد و ؛ 143رة اليت هي أساس قيام اتمعباشر على األساملو  سيئال هاتأثري و  ،خصوصية تتميز به من

  : 144وهي اإلثباوضع هلا املشرع ثالث طرق 

جرمية الزنا هو  إلثباتويعين هذا أن الدليل األول الذي أورده املشرع : التلبس بفعل الزنا -1

بأنه  ع.من ق 341يعرف التلبس حسب مفهوم املادة و ، احملضر الذي حيرر عن حالة التلبس بالزنا

يقوم إما على ع، و .من ق 339اجلرمية املعاقب عليها باملادة  رتكاباالذي يقبل عند  الدليل"

قاضي احلكم بعد ذلك لحالة التلبس، و  حمضر قضائي حيرره أحد رجال الضبط القضائي عن

  .145متحيص هذا احملضر، وتقدير مدى صحته أو عدم صحتهسلطة تقييم و 

ة ضر املثبت جلرمية التلبس موظف برتبأن يكون حمرر احمل ع.من ق 341تشرتط املادة و 

ويعرف الفقه التلبس بالزنا بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمني ومها يف وضع يدل  ،ضابط
                                                           

142
رجال الضبط يقوم إما على حمضر قضائي حيرره أحد  339ارتكاب اجلرمية املعاقب عليها باملادة  دالدليل الذي يقبل عن:" 341املادة  - 

  ".قضائي إما بإقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم و إما بإقرارالقضائي عن حالة تلبس، و 

  .461.ص ،1.ج، نظر، مروك نصر الدين، املرجع السابقأ -143
  .20.املرجع السابق، ص بغدادي، جياليل مقتبس عن، ؛8420 ملف رقم ،15/05/1973 م،.ج.غ أنظر، احملكمة العليا، -144
  .233.ص ،1984 ،لكتب، دار ا4النظرية العامة لإلثبات يف التشريع اجلنائي العريب املقارن،ط ،نظر، حممد عطية راغبأ -145
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فإن ما يتضح  فعل الزنا حقيقة، وحترير حمضر بذلك يف احلال، وعليه رتكامااداللة قطعية على 

ج، .إ.قمن  41التلبس املنصوص عليه باملادة  هو غري ن التلبس جبرمية الزناأ من النصوص السابقة

ال أو احلتوصف اجلناية أو اجلنحة بأا يف حالة تلبس إذا كانت مرتكبة يف :" مبا يلي  هعرفاليت تو 

إياها يف وقت  رتكابها، كما تعترب اجلناية متلبسا ا إذا كان الشخص املشتبه يف ارتكااعقب 

أو وجدت آثار  ،أو وجدت يف حيازته أشياء ،العامة بالصياح قريب جدا من وقوع اجلرمية قد تبعه

  ".اجلنحة وأمسامهته يف اجلناية  افرتاضأو دالئل تدعو إىل 

وهذا ما ، 146هذا األخري مفهومه واسع بينما األول مفهومه ضيق ويكمن اخلالف يف أن

، أين الضبط القضائيحد رجال أيتم إثبات جرمية الزنا مبحضر حيرره  بأنه أكدته احملكمة العليا،

قوبات معاينة ضابط من قانون الع 341يف املادة  رق اإلثبات املنصوص عليهامن ط" جاء يف قرارها

ابط الشرطة ثبات ذلك يف حمضر، وملا كان يتعذر على ضإة القضائية حالة التلبس بالزنا و الشرط

نه يكفي أن تقع إ، فغلب احلاالت مشاهدة املتهمني متلبسني بالزناأالقضائية وأعوانه يف 

اجلرمية بقليل يف وضعية أو ظروف أو حالة ال ترتك جماال للشك يف  رتكابامشاهدما عقب 

  .147"العالقة اجلنسية اأما باشر 

من املتهم تتضمنه  عرتافاأي  :إقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم -2

وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف  ،جرمية الزنا رتكابابفيه بأنه قام فعال  يعرتفرسالة أو مستند 

من أدلة اإلثبات يف جرمية الزنا اإلقرار الوارد يف رسائل أو مستندات صادرة "جاء فيه  الذيقرارها 

نه ال يكفي للحكم بالرباءة القول بأن العبارات الواردة يف الرسائل املضبوطة أثناء أمن املتهم، غري 

بل البد على قضاة االستئناف أن يتطرقوا إىل هذه العبارات يف قرارهم وأن  ،التحقيق ال تعترب إقرار

  .148"وإال كان قضائهم مشوب بالقصور ،ويبحثون عن معناها احلقيقي ،يتفحصوها

                                                           
  .464.املرجع السابق، ص ،1.، جنصر الدين أنظر، مروك -146

    .269.ص، 1990ت، .أ.و.، د2.ق، ع.، م34051رقم ، ملف 20/03/1984، 2.ق م،.ج.غ أنظر، احملكمة العليا، 147-
.                                                    289.ص ،1989 ت،.أ.و.، د3.ق، ع.، م41320 ملف رقم، 30/12/1986 ، 2.م، ق.ج.غ ،أنظر، احملكمة العليا -148
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وجيوز  م جهة القضاء مبا هو منسوب إليه،املتهم أما اعرتاف وهو: قرار القضائياإل - 3 

اإلقرار و   ؛149إدانة املتهم مبوجبهو  اإلجراميالفعل  إلثباتعه للقاضي أن يستند إليه يف تكوين اقتنا

سواء كان أمام  واالعرتافالقضائي هو اعرتاف املتهم أمام القضاء بأنه فعال ارتكب جرمية الزنا، 

وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق أو رئيس اجللسة، أما االعرتاف الوارد يف حماضر مساع أقوال 

وال ميكن االستناد إليه كدليل إلدانة  ا،قضائي القضائية فال يعترب هذا إقرار املتهم أمام الضبطية ا

يعترب إقرارا قضائيا ويلزم صاحبه، "لعليا يف قراراها حيث جاء فيها املتهم وهذا ما أكدته احملكمة ا

، 150"اعرتاف املتهم أثناء استجوابه من طرف وكيل اجلمهورية بأنه ساهم يف ارتكاب جرمية الزنا 

يعد إقرارا قضائيا اعرتاف املتهمة أمام قاضي التحقيق يف حمضر االستجواب " قرار آخر ويف

  .151"األول

فقد مجعت بني  ع،.قمن  341ا أقرته املادة ممبعد أكمة العليا ذهبت إىل احمل إال أن 

ا ، وذلك يف قرارهائي حيتمل التفسري الضيقز رغم أن النص اجل اإلسالميةيعة القانون وأحكام الشر 

من الثابت فقها وقضاء أن الزنا ال يثبت إال بإقرار مرتكبه أو حبكم جزائي أصبح  " الذي جاء فيه

ذلك يف ك ائي أو بشهادة أربعة شهود يشاهدون يف آن واحد مباشرة الزنا، ومبا أن األمر ليس

منتهكني  كانوا بذلك  ،مرأة إلثبات الزنااقضية احلال، فالقضاة ملا اعتمدوا على شهادة رجل و 

   ".ل قرارهم معرض للنقضعرع معا، األمر الذي جيوبالتايل خالفوا القانون والشّ  ،لقواعد اإلثبات

وبناءا على ما سبق ال ميكن إثبات جرمية الزنا إال بناءا على طرق اإلثبات احملددة على سبيل 

 جاء فيها الذي احملكمة العليا يف قرارها كذلك  وهذا ما أكدته ع،.قمن  341احلصر يف املادة 

مل تنص عليها املادة  يسيء تطبيق القانون قضاة املوضوع الذين أدانوا املتهمني بناء على قرائن"

  .152"من قانون العقوبات  341

                                                           
  . 461.املرجع السابق، ص ،1.ج نصر الدينمروك أنظر،  - 149
  .279.ص، 1990 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م ، 41320، ملف رقم 12/06/1984 م،.ج.غ أنظر، احملكمة العليا،-  150
  .175.ص ،1997ت، .أ.و.د ،3.، عق.م، 120961 رقم ملف ،26/06/1996 ،م،ج.أنظر، احملكمة العليا، غ -  151
  .205.ص ،1993 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م ،69957رقم ملف ، 21/10/1990ج، .غ أنظر، احملكمة العليا، -  152
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نظرا خلطورة جرمية  :مواد خمدرة تأثريت و حتأإثبات جرمية السياقة يف حالة سكر  - ب

ه اجلرمية، هذ إلثباتطرق وإجراءات خاصة ووضع  اجلزائري السياقة يف حالة سكر، تدخل املشرع

عرب الطرق  املرور تنظيم حركة قانونمن  18نصت املادة ف ،153ثبات العامةومل يرتكها لقواعد اإل

  ميتنعجيب أن " 09/03، وبالقانون 04/16املعدل واملتمم بالقانون  01/14وسالمتها وأمنها رقم 

ن حتت تأثري أية مادة أخرى من شأا أن ما يتعاطى مسكرا أو يكو كل سائق عن السياقة عند

 على أن من نفس القانون 130 املادةأحكام  كما نصت ،"يف ردود أفعاله وقدراته يف السياقةتؤثر 

 ،خمالفات قانون املرور تتم معاينتها وحترر حماضر بشأا من طرف ضابط الشرطة القضائية

أعوان األمن و الشرطة والضباط ذوي الرتب وحمافظي  ،لضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطينوا

                                .154"العمومي

تنظيم  من قانون 19نصت املادة  :عند وقوع حادث مرور جسماين ةذجراءات املتخاإل -1 

ع حادث مرور جسماين جيري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل و يف حالة وق " املرورحركة 

 ،واملتسبب يف وقوع احلادث ،تدرب من احملتمل أن يكون يف حالة سكرلسائق املسائق أو مرافق ل

عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر اهلواء وعملية الكشف عن استهالك املخدرات أو 

الة حاملواد املهلوسة عن طريق جهاز حتليل اللعاب، وعندما تبني عمليات الكشف إحتمال وجود 

رتض السائق أو مرافق عأو عندما ي، أو املواد املهلوسة ،تأثري املخدرات أو الوقوع حتت ،سكر

يقوم ضباط أعوان الشرطة القضائية  ،هاءأو يرفض إجرا ،ئج هذه العملياتاالسائق املتدرب لنت

  ."ستشفائي والبيولوجي للوصول إىل إثبات ذلكبإجراء عمليات الفحص الطيب واال

ميكن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء "  نوننفس القا منمكرر  19نصت املادة و 

القيام بكل عمليات مراقبة للطريق إخضاع كل سائق يشتبه يف وجوده يف حالة السكر لنفس 

  "أعاله 19العمليات املنصوص عليها يف املادة 

                                                           
  .461.املرجع السابق، ص نصر الدين، نظر، مروكأ - 153
  .انون تنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنهاقنظر، أ - 154
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وجوب من ذات القانون على  20أما عند وقوع حادث مرور مميت فقد نصت املادة 

ما إذا كان يقود سيارته حتت  إلثبات ، فحوص طبية واستشفائية وبيولوجيةالسائق إىل إخضاع

  . 155مواد أو أعشاب مصنفة ضمن املخدرات

ويف حالة رفض السائق لالمتثال للفحوص يتعرض للعقاب حسب ما نصت عليه  هذا

 احلبسب يعاقب"قانون املرور  املعدل لقانون تنظيم حركة 09/03القانون رقم  من 75أحكام املادة 

كل سائق دج   100.000دج إىل  50.000وبغرامة من ) 2(أشهر إىل سنتني ) 06(من ستة أشهر 

البيولوجية املنصوص عليها و للفحوص الطبية واالستشفائية  أو مرافق لسائق متدرب يرفض اخلضوع

  ".أعاله 19يف املادة 

هو ما تحليل، و من ال ةقق أن حيتفظ بعينأوجب قانون املرور على احمل: دليلحفظ ال -

عندما يتم التحقيق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية  "بقوهلا  21نصت عليه املادة 

جيب االحتفاظ بعينة من من ذات القانون  20و 19واالستشفائية والبيولوجية املذكورة يف املادتني 

   ...."التحليل 
من وجود نسبة الكحول يف بعد ظهور نتائج التحليل والتأكد  :كيل اجلمهوريةإخطار و  -

يقوم ضابط الشرطة  ،من قانون املرور 67املادة غ يف األلف حسب 0,20و تزيد عن أالدم تعادل 

حسب املادة  بنتيجة التحليل بتحرير حمضر املخالفة مرفق 130القضائية أو أعوانه حسب املادة 

  .156املختص حاليل الطبية إىل وكيل اجلمهوريةتبلغ نتائج التو  ،136

إال بإجراء الفحوص الطبية  جرمية السياقة يف حالة سكر ال ميكن إثبات :إثبات اجلرمية -2

حىت ولو كانت حالة السائق تدل بوضوح  ،بواسطة التحليل البيولوجي للدم عن طريق خربة طبية

غ يف األلف  0,20فيجب أن تكون نسبة الكحول يف الدم  ،عرتف بتناوله الكحولإو أعلى سكره 

                                                           
القضائية السائق إىل فحوص طبية ، جيب أن خيضع ضباط أو أعوان الشرطة ع حادث مرور أدى إىل القتل اخلطأيف حالة وقو " 20املادة  -155

  ."اتد أو أعشاب مصنفة ضمن املخدر ما إذا كان يقود سيارته حتت موا إلثباتبيولوجية واستشفائية و 
156

وإىل ، لدى اجلهة القضائية املختصةالبيولوجية إىل وكيل اجلمهورية لدى اجلهة القضائية تحاليل الطبية واالستشفائية و تبلغ نتائج ال" 22املادة  -  
  ".تبليغ وكيل اجلمهورية بالعينةو ، مكان وقوع  احلادث
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األخرى إلثبات هذه اجلرمية  اإلثباتوبالتايل املشرع استبعد كل طرق ؛ ا القانونكما حدده

فأعطى املشرع بذلك قوة ثبوتية هلذه  ،وحصرها يف اخلربة الطبية الفاحصة لعينة من دم السائق

يف  وهذا ما أكدته احملكمة العليا ؛اجلرمية تإلثباالفحوص وجعل منها الدليل الوحيد الذي يقبل 

ن أولو  ،ن اخلربة إجراء ضروري إلثبات جرمية السياقة يف حالة سكرإ " الذي جاء فيه قرارها

  .157"اجلاين معرتف بذلك

ثباا إال إحالة سكر ال ميكن  ن السياقة يفإ "كما جاء يف قرار آخر هلا والذي أكدت فيه 

اخلربة " ر هلا وجاء يف قرار آخ ،158"من قانون املرور 241بواسطة التحليل الدموي طبقا للمادة 

  .159"ضرورية إلثبات جرمية قيادة مركبة يف حالة سكر

جترمي السياقة يف حالة جتدر اإلشارة إىل أن  :العقوبة املقررة جلرمية السياقة يف حالة سكر -3 
 عليها قانون العقوبات تكما نص  ،تنظيم حركة املرور كما أسلف ذكره سكر نص عليها قانون

وميزت من حيث العقوبة بني جنحيت القتل اخلطأ واجلرح  ،ع.قمن  290حكام املادة فجاءت أ
 40.000سنوات وغرامة من  ةفقرر لألوىل عقوبة احلبس من سنة إىل ست ،السكر اخلطأ حتت تأثري

وقرر للثانية عقوبة احلبس من أربعة أشهر إىل أربع سنوات وغرامة من  ،دج 200.000دج إىل 
  .160حدى هاتني العقوبتنيأو إ ،دج 200.000دج إىل  40.000

ميز بني جنحيت القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ حتت تأثري السكر  يف حني أن قانون تنظيم حركة املرور
ومركبات النقل اجلماعي،  أو مواد مهلوسة، وبني سياقة املركبات العادية، ومركبات الوزن الثقيل

على جنحة  املعدل لقانون املرور 09/03من ق 68نصت املادة  أين ،ومركبات نقل املواد اخلطرية
 100.000يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من " القتل اخلطأ واليت جاء فيها 

                                                           
دج كل شخص  100.000دج  إىل  50.000سنتني وبغرامنة من  يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل" من نفس القانون 74نصت املادة  -  157

  .29/07/2009، 45.ر،ع.، أنظر، ج"يقود مركبة وهو حتت تأثري مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف املخدرات
  .22.مقتبس عن، جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص ،18284 ملف رقم ،12/11/1981 ،2.ج.، غاحملكمة العليا ،أنظر -158
  .90.ص ،ت.أ.و.د، 1989 ،1.ق، ع.م ،19.713 ملف رقم ،19/2/1981 ،2.م.ج.،غاحملكمة العليا ،رأنظ -159

160
إذا كان مرتكب اجلنحة يف حالة سكر أو حاول ، 289و 288تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف املادتني " ع .من ق 290املادة  - 

  "غيري حالة األماكن أو بأي طريقة أخرىتفرار أو بلع عليه، وذلك بالية اجلنائية أو املدنية اليت ميكن أن تقو التهرب من املسؤ 
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دج كل سائق ارتكب جرمية القتل اخلطأ وهو يف حالة سكر أو حتت تأثري مواد  300.000دج إىل 
  . أو أعشاب تدخل ضمن أصناف املخدرات

طأ يف نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة ألصناف الوزن الثقيل أو النقل وعندما يرتكب القتل اخل 
اجلماعي أو نقل املواد اخلطرية، يعاقب السائق باحلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة 

   "دج 1000.000دج إىل  500.000من 
باحلبس من يعاقب " من نفس القانون على جنحة اجلروح اخلطأ أين جاء فيها  70ونصت املادة 

دج كل سائق إرتكب جنحة اجلرح  150.000دج إىل  50000وبغرامة من  سنة إىل ثالث سنوات
  .اخلطأ وهو يف حالة سكر أو حتت تأثري مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف املخدرات

وعندما ترتكب جنح اجلرح اخلطأ يف نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة ألصناف الوزن الثقيل أو 
ماعي أو نقل املواد اخلطرية يعاقب السائق باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة النقل اجل

   "دج  250.000دج إىل  100.000من 
  .والنص الواجب التطبيق هو قانون تنظيم حركة املرور، وذلك ألنه هو النص اخلاص واألحدث

جراء حوادث املررو  حاياواملشرع جاء ذه العقوبات الثقيلة دف التقليل من حجم حصيلة الض
واخلسائر يف األموال جريح،  60876و  قتيل، 4382 بلغة األرقام 2009بلغ يف سنة  أين ،يف األرواح

، حبسب احصائيات مديرية األمن والوقاية عرب الطرقات مليار دج 200يقارب  ماالذي بلغ 
   .161التابعة لوزارة النقل

للقاضي اجلزائي يرد عليه قيود يف تقديره للدليل  سبق فإن االقتناع الشخصي إىل ما باإلضافة

  .سري الدعوى اجلزائية والذي يتم تبيانه من خالل املبحث املوايل املادي أثناء

                                                           
161

  .م.، غ28/01/2010: التكوين املستمر احمللي للقضاة مبجلس قضاء تلمسان يف حول أحكام قانون املرور، لةخأنظر، امساعيل كناي مدا - 
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 المبحث الثاني
  سير الدعوى الجزائية أثناءالقيود الواردة على القاضي الجزائي 

دلة أحبيث ترتك  ،ثباتإلبسلطة تقديرية واسعة يف جمال ا األصل أن القاضي اجلزائي يتمتع 

 ،يقنع ضمريهخيتار منها ما يشاء ويستنتج منها ما يطابق فكره و  اجلزائي للقاضي املادية ثباتاإل

  .لكي يؤسس عليها حكمه

ضمانات  وجد املشرع ، أاالقتناع الشخصي ماميتاز  اليت  نسبيةالذاتية و إال أنه نتيجة لل 

خصائص  نأذ إ ئص املرافعات يف الدعوى العمومية،للمتقاضني واحملكوم عليهم من خالل خصا

لطعن يف املرافعات تشكل ضمانا يتمثل يف الرقابة على اإلجراءات القانونية املتبعة، كما أن طرق ا

عادة طرح إن إومن جهة ثانية ف ،خطاء القضاةأكضمان للمحكوم عليهم ضد تعد   ،حكاماأل

 ،احلقيقة الواقعة ىلإكون قرب ما تأة القضائية عل احلقيقجبالقضاة من جديد تكفل  ىالقضية عل

صالحيا للحكم إطرق الطعن تؤدي دورا  وبالتايل فإن ،املقضي فيه الشيءتدعم الثقة يف حجية و 

وينص  ؛162أهدافهحتقيق احلقيقة وحسن تطبيق القانون و  ىلإبقصد ضمان الوصول  ،ائيز اجل

ومها املعارضة  ،الطعن العادية يقير ن اليت تشمل ططرق الطع ىسبيل احلصر عل ىالقانون عل

  .عادة النظرإ هناك طريقني غري عاديني للطعن ومها الطعن بالنقض والتماسن أكما   ،االستئنافو 

على القاضي اجلزائي وسلطته التقديرية يف  من تقييد يرد ويتم التطرق يف هذا املبحث إىل ما

سري الدعوى اجلزائية أثناء املرافعات، ، وذلك خالل إجراءات فحص ومتحيص دليل اإلثبات املادي

وأثناء النطق باحلكم، باإلضافة إىل الرقابة الواردة عليه حىت بعد النطق باحلكم اجلزائي، وذلك من 

خالل أوجه الطعن القانونية؛ وتبيان هذه القيود يكون من خالل مطلبني، أين يتم من خالل 

اجلزائي أثناء تكوين اقتناعه الشخصي، وذلك  املطلب األول حتديد القيود الواردة على القاضي

أثناء جلسة املرافعة اجلزائية اليت تتميز مبجموعة من اخلصائص، وأثناء النطق باحلكم؛ ويف املطلب 

  .، وذلك من خالل طرق الطعنالرقابة على السلطة التقديرية للقاضي اجلزائيإىل  الثاين يتم التطرق
                                                           

162
  .1205.ص ،املرجع السابق، ...الوسيط ،محد فتحي سرورأ نظر،أ  -
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  األولالمطلب 
  المرافعة الجزائية أثناءجزائي لاالقتناع الشخصي للقاضي ا القيود الواردة على

 جلسة ريأثناء س أكثر وضوحا تظهر، لقاضي اجلزائي ترد عليها قيودلإن القناعة القضائية  

، وذلك من خالل خصائص املرافعة اجلزائية يف الدعوى العمومية، وكذلك النظر يف القضايا اجلزائية

من خالل واجب التسبيب، لذلك يتم تبيان القيود الواردة أثناء سري أثناء إصداره للحكم اجلزائي 

جلسة احملاكمة اجلزائية، واليت تظهر جليا من خالل خصائص املرافعة اجلزائية، واليت يتم توضيحها 

  .فيما يلي

 الفرع األول
  خصائص المرافعات الجزائية  

ىل حسن سري العدالة وكفالة حقوق ختضع املرافعات اجلزائية ملبادئ عامة متتاز ا، ودف إ

  :163الدفاع واحلريات الفردية، ومن أهم هذه املبادئ

  عالنية جلسة المحاكمة: أوال
من املبادئ األساسية املقررة يف خمتلف التشريعات احلديثة هي علنية احملاكمة، وهذه القاعدة 

ضور احملاكم جيعل منه مقررة للمصلحة العامة، إذ أن متكني اجلمهور من مشاهدة احملاكمات وح

   .164رقيبا على أعمال السلطة القضائية، ويدعم الثقة بالقضاء
املرافعات علنية ما مل : "ج وذلك بقوهلا.إ.من ق 285/1وقد نصت على هذا املبدأ املادة 

يكن يف عالنيتها خطر على النظام العام واآلداب، ويف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها القاضي 

بالنسبة  ج.إ.قمن  353، كما نصت على هذا املبدأ املادة "السرية يف جلسة علنية بعقد اجللسة

  . من نفس القانون بالنسبة حملكمة اجلنايات 342حملكمة اجلنح، واملادة 
                                                           

  .884.، ص1980، دار النهضة العربية القاهرة، 1.غايل الذهيب، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، طأنظر،  -  163
  .383.أنظر، حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، ص - 164
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وبالتايل إذا كان املبدأ العام يقضي بأن تكون املرافعات علنية، فإنه ألسباب معينة تتعلق 

ميكن أن تعقد اجللسة بصفة سرية، وكذلك احلال بالنسبة حملاكمة بالنظام العام واآلداب العامة 

األحداث األحداث، فإا تكون سرية، وذلك العتبارات تتعلق حبماية األحداث، ألن حمكمة 

تتميز بإجراءات خاصة متميزة عن غريها من احملاكم، وذلك باعتبارها هيئة عالجية تربوية دف 

به بالدرجة األوىل وليس معاقبته، وذا تكون احملاكمة واملرافعات إىل إصالح احلدث اجلانح وذي

، ومينع نشر ما يدور يف اجللسات كلها بأية وسيلة كانت، إال ج.إ.قمن  461سرية طبقا للمادة 

  .أنه جيوز نشر احلكم لكن دون ذكر اسم احلدث ولو باألحرف األوىل

ج، وأن يتم الفصل يف  .إ.ق 460دة وتنعقد أقسام األحداث يف غرفة املشورة، حسب املا

كل قضية على حدا يف غري حضور باقي املتهمني، وال جيوز حضور احملاكمة إال لألشخاص 

شهود القضية واألقارب املقربني للحدث، ووصيه أو نائبه القانوين، : املعينون يف القانون، وهم

ت واملصاحل أو األنظمة املهتمة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامني، وممثلي اجلمعيات أو الرابطا

بشؤون األحداث، واملندوبني املكلفني بالرقابة على األحداث واملراقبني ورجال القضاء، وهو ما 

  . 165ج.إ.ق 468أشارت إليه املادة 

  ىوراق الدعو أفي  وجود الدليل: ثانيا
ا مبو  ،دعوىعناصر البعند تكوين اقتناعه  زم القاضين يلتأنه جيب أيتمثل هذا الضابط يف  

فهذا الضابط يرتبط  ؛ثناء نظر الدعوىأدلة ودفوع أوما جتاذبه اخلصوم من  دلة،أنوقش فيها من 

 وأدلتهاقد استمد الدليل من وقائع الدعوى القاضي ن يكون أهو ضرورة ، والذي 166حبق الدفاع

قام بدور  ن القاضي قدأو أطراف الدعوى، أدلة قد قدمت من قبل سواء كانت هذه األ ،املطروحة

                                                           
  .427.، ص1999ج، .م.، د2.أنظر، أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ط -165
حىت تسمع كالم  لألولرجالن فال تقضي  إليك ىتقاض إذا"رضي اهللا تعايل عنه يب طالب أسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  لعلي بن ر  قال -166
  .86.ص، 1970 ، مكتبة دار الباز، السعودية،2.أنظر، أمحد بن علي بن أبوبكر البيهقي، السنن الكربى، ط" خراآل
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نه إجراء حتقيق تكميلي، وبالتايل فإعن طريق  ،ىل احلقيقةإدلة للوصول جيايب للبحث عن هذه األإ

  . 167وراق الدعوىأصل يف أدليل ليس له  ىلإن يستند يف حكمه أال جيوز للقاضي اجلزائي 

ا إليه ، مادام ما استندو ثبات بدون معقبدلة اإلفلقضاة املوضوع السلطة املطلقة يف تقدير أ

نه ال على أ"ج .إ.من ق 212من املادة  2، إذ تنص الفقرة 168ىوراق الدعو له أصل ثابت يف أ

دلة املقدمة له يف معرض املرافعات، واليت حصلت املناقشة سوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األي

قضاة  يتعني على "وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قراراها الذي جاء فيه ،"فيها حضوريا

 تدلة قد وقعأن يبينوا يف قرارام أدلة اإلثبات اليت أدت إىل اقتناعهم، وأن هذه األ االستئناف

  . 169وإال ترتب على ذلك النقض ،مناقشتها حضوريا

فباإلضافة إىل وجوب أن يكون الدليل مبلف الدعوى، كذلك جيب أن يطرح يف جلسة 

  .احملاكمة

  شفوية المرافعات :ثالثا
الف اجلزائية، خب احملاكمةملرافعات اجلزائية من أهم املميزات اليت متتاز ا إن شفوية ا

املرافعات املدنية اليت تتم بصفة كتابية، وذلك عن طريق تبادل املقاالت؛ فهذه الشفوية تتيح 

للقاضي واخلصوم مناقشة كافة األدلة املادية، كما أا متّكن القاضي من التحقيق بنفسه يف 

 يالذ ،االقتناع القضائي أيرتبط مببد اتشفوية املرافع أومبد ستظهر وجه احلق فيها،الدعوى، لي

وهذا يعين  ،مامه يف اجللسةأه من حصيلة املناقشات اليت جتري ن يستمد القاضي اقتناعأيفرتض 

وجرت  ،ن يكون قد طرح شفويا يف اجللسةأن كل دليل يعتمد عليه القاضي يف حكمه جيب أ

 .170ت الشفويةان القاضي يستمد اقتناعه من حصيلة هذه املناقشأل ،ر اخلصوممناقشته يف حضو 

  : شفوية املرافعات أمام مجيع اجلهات القضائية-أ

                                                           
  .64.ص، ابقحممد سيد حسن حممد، املرجع الس، نظرأ -167
  .93.، املرجع السابق، ص...، مقتبس عن، أحسن بوسقيعة، قانون اإلجراءات اجلزائية14/11/1981ج، .أنظر، احملكمة العليا، غ -168
  .16.، مقتبس عن، جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص25.286، الطعن رقم 1982ماي  27، 2.ج.غ ،احملكمة العلياأنظر،  -169
  .15.ص املرجع السابق، ،باقي الصغريمجيل عبد ال أنظر، -170
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مام اخلصوم، حىت يكونوا أل دليل مقدم يف الدعوى للمناقشة ن يطرح كأجيب على القاضي 

ذلك و ، 171الرد عليهادلة و يتمكنوا من مواجهة هذه األل ،دلةأا يقدم ضدهم من مبعلى بينة 

هذا الشرط و  ؛ثبات اجلزائيساسية من قواعد اإلأية املرافعات، اليت تعترب قاعدة و عماال لقاعدة شفإ

أنه جيب  هااليت يتضح منو  ج،.إ.قمن  212من املادة  2يستمد أساسه القانوين من أحكام الفقرة 

 قضية،ملف الضمن الدعوى ت يف أوراق ستند إليه القاضي له أصل ثاباأن يكون الدليل الذي 

ا يف ، وهذا ما أكدته احملكمة العليوأن يكون قد طرح يف اجللسة، وأتيحت للخصوم فرصة مناقشته

يعد خرقا ملبدأ وجوب مناقشة األدلة أمام اجلهة القضائية الوارد يف املادة " الذي جاء فيه قرارها

 ى حمضر قضائي غري مناقشعلاعتماد قضاة االستئناف يف إدانة املتهم  ،ج.إ.من ق 212

  .172"أمامها

ج على هذه الشفهية أمام حمكمة اجلنايات، .إ.من ق 289و 288و 287وقد نصت املواد 

من  353حبيث جيوز ألعضاء احملكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس، وكذلك املادة 

قوال الشهود ودفاع املتهم وكل ج بالنسبة حملكمة اجلنح واملخالفات، كونه يف األخري يسمع أل.إ.ق

  .من له صلة بالقضية

يبطل احلكم إذا كان مبناه " الذي جاء فيهوهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها  

دليال مل يطرح للمناقشة، أومل يتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه، ومن باب أوىل إذا مل يعلموا به 

  ؛ 173"ال القرار املطعون فيهبطإكان ذلك استوجب نقض و   ومىتأصال 

 األدلة ىال علإن يبين قراره أنه ال يسوغ للقاضي أقانونا  من املقرر"كما جاء يف قرار آخر

وملا ثبت من القرار  ،مامهأاملرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا  املقدمة له يف معرض

 ،تهئلترب ية حجة كافية أكونه مل يقدم  ىدانة املتهم علإسسوا قرارهم بأن قضاة الس أفيه  املطعون

                                                           
  .67.مد سيد حسن حممد، املرجع السابق، صأنظر، حم -171
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  .587-583.ص، إ.إ.ن.و.و،  2006 ،1.،ع.ق.، م301387، ملف رقم 29/06/2005 م،.ج.أنظر، احملكمة العليا،غ -  

  .218.ص ت،.أ.و.د ،1990، 4.ع ،ق.م، 53194، ملف رقم 19/01/1988 م،.ج.غ ،أنظر، احملكمة العليا -173
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 ،عاتق النيابة العامة يف املواد اجلزائية ىاليت تقع عل ،ثباتم بذلك قد عكسوا قاعدة عبء اإلإف

  .174حالةبطال قرارهم مع اإلإكان كذلك استوجب   ومىت

القانون املصري نص على  الشفوية يف قانون  إن: موقف بعض التشريعات املقارنة - ب

ن يبين حكمه أجيوز للقاضي  ال "نهأ ىعل م.ج.إ.من ق 302املادة  أين نصتءات اجلنائية اإلجرا

، ويقصد بذلك أن يكون لألدلة مصدر يف أوراق الدعوى  "مامه يف اجللسةأدلة مل تطرح أ ىعل

املطروحة أمام القاضي، سواء يف حماضر مجع االستدالالت أو التحقيق أو احملاكمة، ويف ذلك 

  . 175دة للعدالة حىت ال حيكم القاضي مبعلوماته الشخصيةضمانة أكي

أن يستمد اقتناعه من حصيلة املناقشات اليت جتري أمامه يف اجللسة،  وعلى القاضي اجلزائي

وجيب أن يكون كل دليل اعتمد عليه القاضي اجلزائي يف حكمه قد طرح شفويا يف اجللسة وجرت 

  .مناقشته يف حضور اخلصوم

راءات اجلزائية جمن قانون اإل 427لفرنسي يف الفقرة الثالثة من املادة كما نص املشرع ا

كمة ا ثناء احملأدلة طرحت عليه أ ىعل إالن يؤسس حكمه أال جيوز للقاضي "نه أ ىعل 176فرنسيال

  ."طرافمامه يف مواجهة األأونوقشت 

ووجوب أن تصدر األحكام من القاضي الذي يرتأس مجيع جلسات الدعوى وإال كان  

 . 177ألحكام الصادرة باطلةا

وانطالقا من مبدأ شفوية املرافعات، ومناقشة كل األدلة املقدمة أمام القاضي اجلزائي، ال  

جيوز تأسيس احلكم على دليل مل يطرح أمام احملكمة يف اجللسة ومناقشته وجاهيا من طرف 

  .178اخلصوم

                                                           
  .259.ص ت،.أ.و.د ،1995، 1.ع، ق.م 71886ملف رقم  ،26/06/1994 ج،.أنظر، احملكمة العليا، غ -174
  .17.، صاملرجع السابقأنظر، مجيل عبد الباقي الصغري،  -175

176 - L'article  427 du code de procédure pénale , Cf, p.32, en note .64, du présent travail 
 

177
 - Cf, crim, 30/11/1972.d.197350,G. Stefani, G .LEVASSEUR et B .BOULOC, procédure pénal, 16 Edit, 

précis, D, 1996, p.111. 
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ال جيوز للقاضي أن يبين  لقاعدةه اتطبيقا هلذ: النتائج املرتتبة عن مبدأ شفوية املرافعات - ج

حكمه على معلومات حصل عليها هو شخصيا خارج جملس القضاء، ألن هذه املعلومات من 

من  اجلزائي باجللسة حبضور أطراف الدعوى، وألن القاضي شفاهيةجهة مل تكن موضع مناقشة 

وهذا غري صفة القاضي ه صفتني متعارضتني صفة الشاهد، و جهة ثانية يكون قد مجع يف شخص

رتتب عليه بطالن احلكم، وكلما وجدت للقاضي معلومات شخصية وجب عليه يجائز قانونا، و 

  .179أن يتنحى عن احلكم فيها

قوال املتهم وطلبات احملكمة أن يكون القاضي اجلزائي قد مسع أ يشرتط يف تشكيلكما 

  .180والتماسات النيابة العامة ومرافعات الدفاع اخلصوم

، خربعضها اآلبخذ دلة واألطرحه لبعض األ بتسبيبليس ملزما  اجلزائي ومع ذلك فالقاضي

طرحه باجللسة لتمكني وراق و طاملا حتقق فيه شرط ثبوته باأل ،بالدليل الذي يراه اقتناعهفهو حر يف 

  .181اخلصوم من مناقشة

كما ال جيوز للقاضي أن يبين حكمه على معلومات وردت يف مذكرة قدمت إليه بعد إقفال 

   .182دون طرحها ملناقشة اخلصوم باجللسة لفحص ما ورد ا من أدلة ،املرافعةباب 

  مباشرة اإلجراءات في حضور الخصوم :رابعا
ميتاز التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة أثناء  :حضور اخلصوم جللسة احملاكمة اجلزائية -أ

عامة الذي يعترب ضروريا لصحة املرافعات بضرورة مباشرته يف حضور اخلصوم، وهم ممثل النيابة ال

أما بقية اخلصوم فإن احملكمة جيب عليها أن  183ج،.إ.قمن  29تشكيل احملكمة طبقا للمادة 

                                                                                                                                                                                
178

 - Cf, Jaque . BORE , «  La cassation en matière pénale » , librairie générale de droit et de jurisprudence, 
P.539. 

  .261.، صالسابق املرجع ،1.ج ،ندي عبد امللك املوسوعة اجلنائيةأنظر، ج -179
  .29.ص ،2006، كلية احلقوق، جامعة تلمسان ،ريتنسان يف اجلزائر، رسالة ماجسالقضائية حلماية حقوق اإل اآلليات، حسين دليلة ،أنظر -180
  .176.ص ،1980 ، دار الفكر العريب،1.، طأحكام النقضات اجلنائية معلقا عليه بالفقه و شرح قانون اإلجراء ،مةمون سالأأنظر، م -181
  .69.مد سيد حسن حممد، املرجع السابق، صحم ،أنظر -182
183

ل أمام كل جهة قضائية، وهي متث ،سم اتمع وتطالب بتطبيق القانونالنيابة العامة الدعوى العمومية بتباشر ا ": ج.إ.من ق 29املادة  -
كما تتوىل العمل على تنفيذ أحكام ،  ، ويتعني أن ينطق باألحكام يف حضورهااجلهات القضائية املختصة باحلكم ها املرافعات أماملوحيضر ممث

  ."ني بضباط وأعوان الشرطة القضائيةالقضاء وهلا يف سبيل مباشرة وضيفتها أن تستع
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أمام جهات احلكم  الوجاهية وتكون مراكز األطراف أوذلك استنادا إىل مبد متكنهم من احلضور،

يف ذلك بالنسبة للمتهم، أو ويستوي األمر  ،184متساوية وميكنها مناقشة األدلة يف جلسة احملاكمة

املدعي املدين أو املسؤول عن احلقوق املدنية، فحضور املتهم هو شرط لصحة إجراءات احملاكمة، 

وهذا  اءات احملاكمة يؤدي إىل بطالا،ومن مث فإن إبعاد املتهم دون مقتضى عن حضور بعض إجر 

  .185البطالن متعلق بالنظام العام

إن القانون أعطى إمكانية إبعاد املتهم : اعدة حضور اخلصوماالسثناءات الواردة على ق - ب

  . 186ج.إ.من ق 295عن اجللسة إذا وقع منه تشويش، وهذا ما نصت عليه املادة 

إذا حدث باجللسة "واليت تنص على أنه  295وكذلك بالنسبة للحضور بالرجوع إىل املادة 

، "أن يأمر بإبعاده من قاعة اجللسةأن أخل أحد احلاضرين بالنظام بأية طريقة كانت، فللرئيس 

  .187والذي يتم بأمر من رئيس احملكمة

منه واليت نصت  296كما أن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري نص على ذلك يف املادة 

" ، وعندها يبعد املتهم عن قاعة اجللسة295إذا شوش املتهم باجللسة طبقت عليه أحكام املادة "

  ".األحكام الصادرة يف غيبته حضورية وحياط علما ا ويف هذه احلالة تعترب مجيع

يكون اقتناعه الشخصي بصفة أساسية من التحقيقات اليت  القاضي اجلزائيوعليه فإن  

جيريها باجللسة أثناء املرافعات، وال جيوز للمحكمة أن تبين اقتناعها على جمرد حماضر االستدالالت 

   .ها أن تقوم بسماع أقوال اخلصوم ومناقشة األدلة املاديةأو التحقيقات االبتدائية، بل جيب علي

                                                           
184

- Cf. crim, 16/10/1974, 15/01/1979, Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, 
op.cit, p.687. 

  .1009.املرجع السابق، ص... شرح قانون اإلجراءات اجلنائية معلقا عليه بالفقه أنظر، أمحد فتحي سرور، -185
؛ "فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة اجللسة خل أحد احلاضرين بالنظام بأية طريقة كانتأإذا حدث باجللسة أن " :ج.إ.من ق 295املادة  -186

وإذا حدث يف خالل تنفيذ هذا األمر أن مل ميتثل له، أو أحدث شغبا، صدر يف احلال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين 
جال القضاء، ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إىل سنتني، دون إخالل بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكيب جرائم اإلهانة والتعدي على ر 

  .إىل مؤسسة إعادة الرتبية بواسطة القوة العمومية
إذا شوش املتهم أثناء اجللسة يطلعه الرئيس باخلطر الذي ينجر عن طرده وحماكمته غيابيا ويف حالة العود، تطبق " ج .إ.من ق 296املادة  -     

قاعة اجللسة يوضع يف حراسة القوة العمومية حتت تصرف احملكمة إىل اية املرافعات، ويف هذه احلالة  ، وعندما يبعد عن"295عليه أحكام املادة 
  ".تعترب مجيع األحكام الصادرة يف غيبته حضورية وحياط علما 

  .383.أنظر، حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، ص -187
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كما جيب أن تكون كافة األدلة اليت تتضمنها االستدالالت والتحقيقات حتت بصر احملكمة 

  .188وخاضعة للمناقشة الشفوية

وبالتايل فإن القاضي اجلنائي مقيد مبجموعة من الشروط اإلجرائية أثناء سري احملاكمة 

وية وحضورية وعلنية كما مت تبياا، وإذا كان القاضي اجلزائي غري مقيد بتبيان  اجلزائية، من شف

كيف اقتنع، إال أنه مقيد بتبيان مباذا اقتنع، والذي يكون عن طريق تسبيبه للحكم، وهو ما سيتم 

  .  تبيانه من خالل الفرع املوايل

  الثاني الفرع
  الجزائية األحكامتسبيب 

كان   إنفالقاضي و  النطق باحلكم، أثناء زائي مقيدة حىتضي اجلللقا التقديريةالسلطة  إن

 ىاحلكم الذي انته أسباببيان تنه مكلف بأ إال ،اقتناعه الشخصي أسبابغري مكلف ببيان 
 ،اليت اعتمد عليها وكانت مصدرا القتناعه األدلةيذكر  أنالبد  األسبابوهو يف مقام هذه  ،ليهإ

ولكنه  ،مبا اقتنع بإثباتفهو مكلف  ،اتذبال األدلةاعه ذه اقتن ةولكنه غري مكلف بتحديد عل
     .189ملاذا اقتنع بإثباتغري مطالب 

  األحكام تسبيب مفهوم :أوال
بعد انعقاد  ذلكو  ،قرار القاضي الذي يصدر عنه مبقتضى سلطته القضائية إن احلكم هو

واحلكم يتكون ها قانونا؛ املنصوص عليشروط الوفق  ،إليهرفعت  اليتالدعوى يف  اختصاصه فاصال
كانت   فإذا ،تلك املركبات أهم األسباباملنطوق، و و  ،األسبابو  ،هي الديباجة من مركبات ثالثة

 ، فإنالضبط أمناءوغالبا ما يقوم بتسطري بياناا وحمتواها  لألسباب االديباجة تعد مبثابة متهيد

ظهر مضمون االقتناع يالركن الذي  ، واليت تعتربونتيجة ترتتب عليه ألسبابل إفرازاملنطوق هو 
تكفل امتداد و  ،مبضمون االقتناع الذايت للقاضيوهي بذلك تتعلق اجلزائي، قاضي لاملوضوعي ل

                                                           
  .1013.املرجع السابق، ص ،...معلقا عليه بالفقهشرح قانون اإلجراءات اجلنائية أنظر، أمحد فتحي سرور،  -188
189

  .749.ص املرجع السابق،، ...محد فتحي سرور الوسيطأ أنظر،  -  



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

182 

 

لرقابة عليه يف الواقع يصبح اقتناعا موضوعيا يقينيا ميكن حتقيق ا أنوذلك بعد  ،يهعلالرقابة 

   .190والقانون
وهو كل ما يتوصل  ،سبب، والسبب هو احلبلين التسبيب يف اللغة مبع :املدلول اللغوي -أ

تيناه من كل شيء سببا آو : "الطريق كما يف قوله تعاىل يضا مبعىنأوالسبب يكون  ،ىل غريهإبه 
    .191"فاتبع سببا

نتائج حمددة  إىلالتسبيب يف الفلسفة عبارة عن مقدمات تؤدي ف :192املدلول الفلسفي - ب
تكون املقدمات  أنومطابقة للواقع جيب  ،صحيحةالنتائج  لكي تكون تلكو  ،ترتتب عليها

   .193صحيحة
 ،التشريع قد خلى من حتديد مدلول التسبيبوجند أن : 194لتسبيباملدلول التشريعي ل - ج

سباب نه بيان األأفالتسبيب وفقا ملدلوله التشريعي يعين ، بالنص على جمرد االلتزام به ىاكتفو 

احلكم  ىلإاليت قادت القاضي  ،الدفوع اجلوهريةلبات و على الطسباب الرد أالواقعية والقانونية و 

لتكيف القانوين الذي اخضوع الواقعة الثابتة للقانون بعد تكييفها  ، أي إن195ليهإالذي انتهي 

ويعترب التسبيب وسيلة للقاضي  ؛196العام ارد للقاعدة القانونية وتشتمل على املعىن، ينطبق عليها

هو التسجيل الدقيق والكامل ، فيف منطوق حكمه إليهاليت انتهي صحة النتائج ا ىيف التدليل عل

ومبوجبه يلتزم القاضي بصياغة مقدمات  ،النطق باحلكم إىل غاية للنشاط املبذول من القاضي

  .إليهاالنتيجة اليت انتهي  إىلتؤدي وفق مقتضيات العقل واملنطق 

                                                           
  .9-3.ص، 1994ن، .د.، د1.النظرية العامة يف تسبيب احلكم اجلنائي يف خمتلف مراحله، دراسة مقارنة، طأنظر، علي حممود علي محودة،  - 190
191

  .85-84يتني اآل ،سورة الكهف  - 
192

ر النص القانوين الذي ختضع واختيا ،ن التسبيب عبارة عن جمموعة من االستنتاجات لعناصر الواقعةأ ىلإوتذهب مدرسة الشرح على املتون  -  
اليت سباب الرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية أببيان  ،ىل احلكم الذي يصدرهإلقانوين على الواقعة يصل القاضي من خالل تطبيق النص اله، و 

منذ  ،ظهار للنشاط الذهين الذي يقوم به القاضي اجلزائيإن فيه أل ،لتسبيب هو جوهر احلكم اجلزائين اإقدم ا اخلصوم للمحكمة، ولذلك فيت
  . 457.ص، املرجع السابق حممد، أنظر، حممد سيد حسنملزيد من الشرح  ؛حىت خروجهاوقت دخول الدعوى يف حوزته و 

  .248.ص ،1979 ،دار الفكر العريب ،2.، ط2.، جءات اجلنائية يف التشريع املصرياإلجرا ،أنظر، مأمون سالمة -193
  .453.ص، املرجع السابق ،أنظر ، حممد سيد حسن حممد -194
  .1119.ص ،املرجع السابق ،...شرح قانون اإلجراءات اجلنائية معلقا عليه بالفقه، محد فتحي سرورأأنظر،  -195
  .511.، صملرجع السابقا ،حممود جنيب حسينأنظر،  -196
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 للتسبيب وهو ماال يلتزمالنفسي  اجلانب: جانبني للتسبيب الفقه بني من يفرق جانبو 

  :بيانهتبالقاضي  املوضوعي والذي يلتزم اجلانبوبني  ،بيانهتالقاضي ب

 يف وجدان القاضي األدلةالذي حتدثه  األثر إىلينصرف  :النفسي للتسبيب اجلانب -1

  .قتناعه الشخصي ويصعب عليه تسطريهوهو ما يكون مرتوكا ال اجلزائي،

واليت  ،اليت تكون منها اقتناعه األسبابو عبارة عن بيان ه: للتسبيب اجلانب املوضوعي -2

 أو ،احلكم بالرباءة أو، باإلدانةاحلكم  إىل ماإتكونت من خالل استدالله القانوين واالنتهاء منها 

  .197سابق قبل الفصل يف املوضوع أمرالفصل يف 

يان الواقعة وتشتمل على ب ،اليت يبينها قاضي املوضوع لتربير حكمه هي احلجج فاألسباب

حيث إن القانون  "، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارهاالدفاع املختلفة أوجه ىوالرد عل األدلةو 

يب أحكامهم حىت جتئ ناطقة بعدالتها وموافقة للقانون، وحىت تتمكن بأوجب على القضاة تس

إذا كانت األحكام مسببة احملكمة العليا من ممارسة حقها يف الرقابة، وهذه الرقابة ال تتحقق إال 

تسبيبا واضحا وكافيا، وأن تبني حمكمة املوضوع طلبات اخلصوم وسند كل منهم والفعل الضار 

الذي حلق املتضرر وسنده املادي أو املعنوي، وما الذي طبقته احملكمة يف األخري من القواعد 

  .198القانونية

 جيب أن يشمل على ذكر املوادمن املقرر قانونا أن كل منطوق " يف قرارها جاء وكذلك  

القانونية املطبقة، وأن يتفق مع األسباب الواردة فيه، ومن املقرر قضاء أن مصادقة جهة استئناف 

على حكم أول درجة تعين تبين األسباب الواردة فيه ومواده القانونية املطبقة، ومن مث فإن القضاء 

  " .199الفة للقانونمبا خيالف هذين املبدأين  يعد قصورا يف التسبيب وخم

سيادة  استنادا إىل ،كان القاضي حرا يف تكوين اقتناعه مبا ميليه عليه ضمريه  فإذاوبالتايل  

تسبيب احلكم ألن  ،أحكامهن ذلك ال مينعه من تسبيب إف اجلزائي، للقاضياالقتناع الشخصي 

                                                           
197

  .457.ص، املرجع السابق ،حممد سيد حسن حممد نظر،أ -

198
  .450.صرجع السابق، امل ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛101284، ملف رقم 16/06/1992م، .ج.أنظر، احملكمة العليا، غ -  

199
  .459.صس املرجع، ، نفمقتبس عن، نبيل صقر ؛54271، ملف رقم 03/03/1990 م،.ج.أنظر، احملكمة العليا، غ -  
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النتيجة  إىلومنطقا يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقال  إذ ،رأيهمتحيص  ىلإ اجلزائي يدعو القاضي

  .200شعور وقيت أوعاطفة عارضة  تأثريوال يصدر حكمه حتت  ،إليهااليت انتهي 

نه يتيح للمحكمة العليا إف ،كونه ضمانا لتحقيق العدالة  إىل باإلضافةتسبيب احلكم  إن

  .ومدى سالمة تطبيق القانون ،مراقبته من حيث مدى مطابقة التسبيب للعقل واملنطق

جيوز " جاء فيه ما يلي )ى سابقاعلالس األ( هايف قرار ه احملكمة العليا وهذا ما أكدت 

  .201"وجه التسبيب تلقائيا إثارة األعلىللمجلس 

احملكمة العليا بصفة تلقائية  الطعن بالنقض تثريها أوجهه من نلة تسبيب احلكم كو أمس إن

 اقتناعن إ" الذي جاء فيهو  ،اما أكدته احملكمة العليا يف قراره وهو، مل يثرها الطاعن إنو  حىت

نه جيب إبل  ،على حمض التصورات الشخصية للقاضي وليس مبنيا القاضي جيب أن يكون منطقيا

الل وجوب تسبيب وذلك من خ ،مصدرا القتناعهوكانت  ،هاعلي عتمداة اليت عليه أن يبني األدل

  .202بامللف واليت نوقشت أمامهم العناصر املوجودةاحلكم دون تناقض مع 

كما أكده   ،النص القانوين ارم للوقائع املنسوبة للمتهمني كما يشرتط يف التسبيب ذكر

ار املطعون فيه أن قضاة ر حيث أنه يثبت فعال من قراءة الق" قرار احملكمة العليا الذي جاء فيه 

ن قضاة كما أ  ،املوضوع مل يشريوا إىل النص القانوين ارم للوقائع املنسوبة للمتهمني الطاعنني

املوضوع سواء على مستوى الدرجة األوىل أو االستئناف أدانوا الطاعنني بتهمة الضرب واجلرح 

هم ار العمدي بسالح ولكنهم مل يذكروا ومل يشريوا إطالقا إىل الوسيلة املستعملة كسالح فجاء قر 

دون التطرق ب واإلبطالوالوجه املثار مؤسس ويؤدي إىل النقض  ،غري مؤسس من الناحية القانونية

  . 203"للوجه الباقي

                                                           
   .503.، صمود حممود مصطفي، املرجع السابقأنظر، حم -200
  .85.ص املرجع السابق، ،زبدة مسعود ، مقتبس عن،463 ، ملف رقم14/03/1981، 2.ج.الس األعلى، غ أنظر، -201
  .25.ص ت،.أ.و.، د1995 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م، احملكمة العليا ،أنظر -202

203
  .142.ص ،2002 ت،.أ.و.، د1.، جخ.ق، ع.م ،212281، ملف رقم 25/10/2000 ،احملكمة العليا ،أنظر - 
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يف  ابيب يشرتط يف أحكام اإلدانة كما يف أحكام الرباءة ، وهذا ما أكدته احملكمة العليسوالت

تعليل األحكام والقرارات الصادرة يف مواد اجلنح واملخالفات  طائلة البطالن تجيب حت" قرارها

 .204"قضت باإلدانة أو الرباءة سواء

ضرورة تسبيب  ىمنه عل 144 نص الدستور اجلزائري يف املادة وقد : أحكام التسبيب -د

 كما،  205"قضائية وينطق ا يف جلسات علنيةال األحكامتعلل  " بنصها على ما يلي األحكام

  .املخالفاتو فيما خيص أحكام اجلنح  ج،.إ.قمن  379نصت على ذلك املادة 

حكام خيتلف حبسب اجلهة إن تسبيب األ: سبيب أمام اجلهات القضائيةتإشرتاط ال -هـ 

  . القضائية املطروحة أمامها الدعوى العمومية

 وبالتايل فإن اقتناع قضاة املوضوع مشروط يف مواد اجلنح :حمكمة اجلنح واملخالفات -1

واليت نوقشت  ،دون تناقض مع العناصر املوجودة بامللف واملخالفات بضرورة تسبيب قرارهم

  .206ج.إ.من ق 212أمامهم طبقا للمادة 

، 207إن حمكمة اجلنايات ال تسبب أحكامها وإمنا جتيب عن األسئلة: حمكمة اجلنايات -2

تشكيلها و هيئة قضائية ختتلف عن احملاكم األخرى خبصائصها  ن حمكمة اجلناياتأل

 .208اختصاصهاو 

اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف األفعال " بأا  ج.إ.قمن  248وتعرفها املادة  

واجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية  ،يات، وكذا اجلنح واملخالفات املرتبطة ااملوصوفة جنا

  ."يها بقراراا من غرفة االاماحملالة عل

                                                           
204

  .168.، صجياليل بغدادي، املرجع السابق ،عن، مقتبس 17923، ملف رقم 02/121980، 2.ق.ج.أنظر، احملكمة العليا،غ - 
205

  .املعدل واملتمم ،08/12/1996، 76.ر، ع.ج، 1996 دستور أنظر، -
  .16.جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص ،مقتبس عن، 22.315 ملف رقم ،05/03/1981 ،2.ج.ا، غاحملكمة العلي نظر،أ -206

207
ون كوت ،مل على أسباب ومنطوقجيب أن يشتو  ،و غيام يف يوم النطق باحلكمأطراف وحضورهم ن ينص على هوية األأم جيب كل حك " -

العقوبة ونصوص القانون كما تذكر به  ،و مسؤوليام عنهاأشخاص املذكورين نة األداإاألسباب أساس احلكم، ويبني املنطوق اجلرائم اليت تقرر 
  .120.ص املرجع السابق، ،...قانون اإلجراءات، أنظر أحسن بوسقيعة ؛املطبقة واألحكام يف الدعاوى املدنية

208-  Cf. Djilali BAGHDADI  , Guide pratique du tribunal criminel, Edit, A.N.E, p.03. 
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ينظمه الفصل الثالث من الباب حمكمة اجلنايات  إن تشكيل: تشكيل حمكمة اجلنايات -

يقوم النائب العام أو مساعدوه " 256دة إذ تنص املا ،الفرعي األول يف قانون اإلجراءات اجلزائية

  ".أمني ضبطمبهام النيابة العامة، باإلضافة إىل 

تشكل حمكمة اجلنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة  " مايليعلى  258تنص املادة و 

 ،يكونان برتبة مستشار بالس على األقل) 02(بالس القضائي على األقل رئيسا ومن قاضيني 

وقاضيني ) 03(أي أن تشكيلتها مجاعية ومركبة إذ حتتوى على قضاة حمرتفني  " اثنني ومن حملفني

  .209)02(شعبيني 

وبعد إقفال باب املرافعات بقرار من الرئيس يتلو األسئلة ، قضاا بدليل دون آخر وال يتقيد

يف  ويكون هذا السؤال ،املوضوعية ويضع سؤاال عن كل واقعة معينة يف منطوق قرار اإلحالة

  ؟ ملتهم مذنب بارتكابه هذه الواقعةهل ا :الصيغة اآلتية

بل هو إجابة عن األسئلة  ،ال يكون حكم حمكمة اجلنايات مسببا: حكم حمكمة اجلنايات-

املشددة أو  الظروفاألعذار و وكذا املتعلقة بل من أجلها املتهم، اواملتعلقة بالوقائع احمل ،املطروحة

   .ج.إ.قمن  305 املادةوهذا ما نصت عليه املخففة، 

ج .إ.ق 207املادة  أساس علىإن الدليل املادي يعامل يف حمكمة اجلنايات وبالتايل ف  

ألن قضاة احملكمة ال يقدمون عرضا لألسباب اليت أو صلتهم إىل  ،املتعلقة باالقتناع الشخصي

ليا يف قرارها الذي ، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العاحلكم ومن بني تلك األسباب وسيلة اإلثبات

إن األجوبة على األسئلة املطروحة، تعد مبثابة التسبيب يف حكم حمكمة اجلنايات، "جاء فيه 

الناطق باإلدانة أو الرباءة، واملؤسس على االقتناع الشخصي للقضاة؛ وال تعد املناقشات الدائرة يف 

 .210"اجللسة تسبيبا

                                                           
يعرض الرئيس على املتهم إن لزم األمر أثناء استجوابه أو أثناء مساع أقوال الشهود أو بعد "من قانون اإلجراءات اجلزائية   302نصت املادة  - 209

و احمللفني إن  اخلرباء أكما يعرضه على الشهود أو   ،ذلك مباشر أو بطلب منه أو من حماميه، أدلة اإلثبات أو حمضر احلجز أو االعرتاف ذه األدلة
  ".لذلكحمل كان مثة 

  .555.، ص2007إ، .ن.و.م ،1.ق، ع.م ،399009 :، ملف رقم24/05/2006 ج،.غ احملكمة العليا، ،أنظر -210
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  موقف بعض التشريعات المقارنة: نياثا
 أسبابلفرنسي على ضرورة بيان ااجلزائية  اإلجراءاتنص قانون : ع الفرنسيالتشري -

وفرض جزاء البطالن على عدم تسبيب تلك  ،ن املخالفات واجلنحأالصادرة يف ش األحكام

الواردة يف القانون الفرنسي  األحكام أن الشأنواملالحظ يف هذا ؛ أسبااعدم كفاية  أو األحكام

 فإافيما يتعلق باجلنايات  أما ،مواد املخالفات واجلنح ىائية تقتصر علز اجل األحكامن تسبيب أبش

  .211، كما هو عليه احلال يف التشريع اجلزائرينظام احمللفني ىعل حماكم تقوم أمامتنظر 

إن القانون املصري عكس ما ذهب اليه التشريع اجلزائري والفرنسي، فقد : التشريع املصري-

 310خالل نص املادة  وذلك من حكام لعدم أخذه بنظام احمللفني،أوجب التسبيب يف مجيع األ

 311ونصت املادة  ،"الصادرة عن القضاء األحكامجيب تسبيب " املصري اجلنائية تااإلجراءمن 

 بنيوتن تفصل يف الطلبات املقدمة هلا من اخلصوم أجيب على احملكمة "من نفس القانون 

   ."إليهاتستند  اليت األسباب
 األسانيدالتسبيب هو حترير " الذي جاء فيه قراراهاحمكمة النقض املصرية يف وذهبت 

فضال  عن ، من حيث املوضوع أوواملنتجة سواء من حيث الواقع  ،احلكم عليها واحلجج املبين

كامال   بأسبابهحيرر احلكم "نه أ ىمن ذات القانون عل 312كما نصت املادة ،  "القانونية أسبابه

  ."اإلمكانم من تاريخ صدوره بقدر ياأخالل مثانية 

 األحكامالقانون املصري قد بني ضرورة تسبيب  أنمن هذه النصوص،  يتضحوبالتايل  

 .212ائيةز اجل

  ووظائفه األحكام تسبيب أهمية :ثالثا

                                                           
  .425.، صاملرجع السابق ،...وابط تسبيب األحكام اجلنائية، ضوف عبيدؤ أنظر، ر  -211
  .463-461.ص ،املرجع السابق ،حممد سيد حسن حممد أنظر، -212
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بىن عليها القانونية اليت قضائية هو بيان األسس الواقعية و تسبيب األحكام الإذا كان  

تتمثل اليت أمهيته و لتسبيب فإن ل ،على أساسه القضائي هصدر حكموأ القاضي اجلزائي منطوقه

  :مايليفي

اهلدف من ذلك  ، فإناألحكاموجب تسبيب إن القانون ملا أ: ضمان جدية األحكام - أ 

هي اليت تظهر مضمون االقتناع  األسباب، ألن هو ضمان جديتها واحلصول على الثقة يف عدالتها

يصبح اقتناعا موضوعيا يقينيا ميكن حتقيق الرقابة عليه  أنبعد  وذلك، الشخصي لقاضي املوضوع

   .213يف الواقع والقانون

سواء  على األحكام، رقابةال يف إمكانية ،وظيفة التسبيب أمهيةضح تتو : رقابة األحكام - ب

وفهمها الفهم  ،و الظروفأع ائالوق علىما تعلق منها بنشاط القاضي اجلزائي يف تطبيق القانون 

وسيلة  للرقابة  أاكما    ،نفيها أوالرقابة على صحة االستدالل على ثبوت الواقعة  أو ،حالصحي

  .حياد القاضي ىعل

، تكون األحكام حمل ثقة عند اخلصوم :بيان حدود أثر احلكم وحجيته وتفسريه - ج

   .الدعوى العموميةتكون حمل قناعة من أطراف و ، 214حجيتهوتعطي احلكم 

بيب األحكام يعد ضمانة هامة إلعمال املبادئ اإلجرائية املقررة ومن جهة أخرى فإن تس

، فعن طريق أسباب احلكم يتمكن اخلصوم من التأكد من أن اإلجراءات واحرتامهالصاحل اخلصوم 

  .       215اليت طبقها القاضي يف الدعوى ال تتضمن أي خرق أو خمالفة حلق الدفاع

حيمل التسبيب القاضي على بذل  :احلكم يعني القاضي على االجتهاد و الدقة يف -د

وعليه فإن االقتناع  ،216الفطنة عند إصدار األحكامويدفعه إىل احلرص و  ،الُوسع يف تقدير حكمه

                                                           
  .119.ص ،املرجع السابق ،...، الوسيط محد فتحي سرورأأنظر،  -213
  .59.ص، 1988، اإلسكندرية، 1.، طرقابة حمكمة النقض على تسبيب األحكام اجلنائية ،، حممد الكيكأنظر -214
 ،2002 ،األردن ،الدوليةالدار العاملية  ،1.، طوفقًا لقانون أصول احملاكمات املدنية تسبيب األحكام اجلنائية ،أنظر، يوسف املصاورة -215

  .77.ص
  .27.ص ،املرجع نفسأنظر،  -216
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الشخصي للقاضي اجلزائي مقيد بالتسبيب لتبيان وتعليل حكمه، باإلضافة إىل إمكانية الرقابة 

  .عليها من قبل احملكمة العليا

ي اجلزائي بقيد تسبيب أحكامه، فإن اقتناعه الشخصي مقيد كذلك وإىل جانب تقيد القاض

بإمكانية حتريك رقابة جهة قضائية عليا، أو رقابة ذات اجلهة القضائية مصدرة احلكم أو القرار، 

  . قانونا، واليت يتم شرحها وفقا للمطلب املوايل املقررةوذلك عن طريق طرق الطعن 
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  نيالمطلب الثا
  ة التقديرية للقاضي الجزائيالرقابة على السلط

يعطي للخصوم قدرا من احملافظة على حقوقهم يف حالة وقوع  أن ارتأىاملشرع قد  إن  

يعطي للخصوم  أن ىرأ ،االقتناع القضائي والرقابة عليه مبدأوحتقيقا للتوازن بني ؛ القضاة من أخط

   .217اليت تصدر من حمكمة املوضوع األحكاماحلق يف الطعن يف 

 أنلتفادي ما ميكن و  ،ريات واحلقوق الفرديةبرز ضمان يقرره القانون حلماية احلايل فأوبالت 

قتناع الشخصي للقاضي نتيجة الذاتية والنسبية اليت ميتاز ا اال أالقضائية من خط األحكاميشوب 

قلة ن القاضي كشخص يالزمه ضعفه و إف، مهما كان ضمري القاضي عادال وحيانه أ ، إذاجلزائي

كضمان للمحكوم عليهم ضد   األحكاموجد املشرع طرقا للطعن يف أولذلك  ،218ماتهمعلو 

طرح القضية على القضاة من جديد تكفل جعل  إعادةن إف أخرىومن جهة  ئية؛القضا خطاءاأل

 إذ ،املقضي فيه األمرتدعم الثقة يف حجية و  ،ةياحلقيقة الواقع إىلقرب ما تكون أاحلقيقة القضائية 

احلقيقة وحسن  إىلللحكم اجلزائي بقصد ضمان الوصول  إصالحياتؤدي دورا طرق الطعن  أن

اليت تشمل  ،على سبيل احلصر على طرق الطعن ينص القانونو  ،219أهدافهتطبيق القانون وحتقيق 

هناك طريقني غري عاديني للطعن ومها  أنكما   ،طرق الطعن العادية ومها املعارضة واالستئناف

ر، لذلك يتم التطرق من خالل الفرع املوايل إىل طريقي الطعن النظ عادةإالطعن بالنقض والتماس 

  .العاديني ومها املعارضة واالستئناف

                                                           
  .685.املرجع السابق، ص ،...جراءات اجلنائيةوف عبيد، مبادئ اإلؤ أنظر، ر  -217

  .629.ص ،املرجع السابق ،إبراهيم الغماز أنظر، إبراهيم - 218
  .1205.، صاملرجع السابق ،...شرح قانون اإلجراءات اجلنائية معلقا عليه بالفقهمحد فتحي سرور، أأنظر،  -  219
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األوللفرع ا  
  طرق الطعن العادية 

رسم املشرع خلصوم الدعوى العمومية طرق للطعن يف األحكام الصادرة يف غري صاحلهم 

رق الطعن العادية املنصوص عليها يف قانون وتتمثل ط ،لرفع الضرر الذي أصام من هذه األحكام

  .واالستئناف يف حالة احلكم احلضوري اإلجراءات اجلزائية يف املعارضة يف حالة احلكم الغيايب

  المعارضة :أوال
نفس  إىلاحلكم الصادر ضده  يفيرفع معارضة  أن ،القانون للمتهم احملكوم عليه غيابيا أجاز

، وهذا ما نصت عليه بعد سلطتها يف الدعوى تذستنفاكون قد ال ت ألا أصدرتهاحملكمة اليت 

تعترب املعارضة طريقا من طرق الطعن العادية اليت ، وبذلك 220ج.إ.من ق 414إىل  409املواد 

وذلك يف حالة صدور احلكم يف غياب  ،الشيء املقضي فيه قوةدف إىل منع احلكم من حيازة 

 ،عن نفسه دفاعممارسة حقه يف ال يتمكن من ومل ،اكمةمل حيضر إجراءات احمل الطرف اخلصم الذي

  .امه بتقدمي حججه ودفوعه، ويتيح للمحكمة إصدار حكم عادلامما يسمح له مبراجعة أسباب 
م نفس اجلهة القضائية ماأجانب ذلك يعترب طريقا عاديا للتظلم من احلكم الغيايب  ىلإ وهو

يفصل يف الطعن باملعارضة يف احلكم  ن، وميكن أالقرار الغيايب احلكم أو ن أصدرتاليت سبق وأ

و يف مجيع  غريهم، وأالقرار  والذين أصدروا احلكم أ الغيايب نفس القاضي أو نفس القضاة

ة مانة ضبط اجلهة القضائيو كتابيا إىل أن يقدم شفهيا أارضة جيب أحوال فإن الطعن باملعاأل

طاعن مني الضبط والعارضات ويوقع عليه أجل يف سجل املوالذي يس، ارر و القمصدرة احلكم أ

يتم الطعن باملعارضة يف حكم جزائي غيايب، وجوبا من  "وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها

ميكن أن تتم معارضة الطرف املدين أو املسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل و ، و طرف املتهم شخصيا

 .221"إما بواسطة حمام

                                                           
220

  .ج.إ.أنظر، ق - 
221

  .613.ص إ،.ن.إ.و.م ،2006 ،1.ع،ق.، م342586ملف رقم  ،29/03/2006م،.ج.احملكمة العليا ،غ ،أنظر - 
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إن شروط املعارضة كطريق من طرق الطعن العادية يف : ارضةشروط قبول الطعن باملع –أ 

 األحكام اجلزائية الغيابية تتعلق بقابلية احلكم للطعن فيه باملعارضة، وبأجل ممارسة الطعن

  :وذلك وفقا للشروط التالية ،وبالشخص الذي له حق يف الطعن، وبكيفية تسجيل التصريح

أن يكون حكما صادرا عن حمكمة الدرجة أي : أن يكون احلكم موصوفا بأنه غيايب -1

األوىل أو قرارا غيابيا صادرا عن الس بالدرجة الثانية، وال ميكن تصوره يف القرارات الصادرة عن 

  .احملكمة العليا

ويكون احلكم اجلزائي غيابيا مىت تبني أن املتهم قد وقع تبليغه وتكليفه باحلضور غري 

، أما إذا كان املتهم قد وقع تبليغه باحلضور إىل اجللسة 222الشخصي ومل حيضر اجللسة املعنية

احلكم الصادر ضده يوصف  ناحملددة، تبليغا شخصيا مث ختلف عن احلضور عمدا أو سهوا، فإ

بأنه حضوري اعتباري، وكذلك إذا حضر اجللسة األوىل اليت وقعت فيها املرافعة يف موضوع 

الية ومل حيضر جلسة النطق باحلكم، يعترب احلكم الدعوى املقامة ضده، مث تغيب عن اجللسة الت

  .وال ميكن الطعن فيه باملعارضة ،حضوريا لكن غري وجاهي

ول املدين واملدعي ؤ املتهم واملس: و أطراف اخلصومة اجلزائية الذين هلم احلق يف املعارضة هم 

د تأسس أمام ج، أن يكون ق.إ.من ق 413و 03و 02املدين ويشرتط يف هذا األخري طبقا للمواد 

قاضي التحقيق أو اتبع إجراءات التكليف باحلضور، وأما خبالف ذلك، فال ميكن له املعارضة 

ج، اليت تعطي احلق يف .إ.من ق  239ألا تكون غري مقبولة شكال استناد إىل نص املادة 

وإال كان  التأسيس كطرف مدين أثناء اجللسة وجيب أن يتم قبل إبداء النيابة لطلباا يف املوضوع

تعرض قرارها للنقض "غري مقبول، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها والذي جاء فيه 

                                                           
222

كل شخص كلف باحلضور تكليفا صحيحا وختلف عن احلضور يف اليوم والساعة احملددين يف أمر التكليف باحلضور حيكم "  407املادة  -  
  .350و 349و 347و 345و 245وذلك فيما عدا احلاالت املنصوص عليها يف املواد  ،346ما ورد يف املادة  حسب ،عليه غيابيا
  ."نه إذا كانت املخالفة ال تستوجب إال عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته مبوجب توكيل خاصأغري 
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احملكمة اليت أمرت حبفظ حق الطرف املدين رغم ختلفه عن احلضور باجللسة، يف حني كان عليها 

  .  223"ج.إ.من ق 246أن تطبق عليه املادة 

أي أنه جيب أن يكون الطعن باملعارضة أمام  :أن يقع الطعن خالل األجل القانوين -2

، 224ج.إ.من ق 411أمانة ضبط اجلهة القضائية املختصة خالل اآلجال القانونية احملددة باملادة 

وهو عشرة أيام حتسب ابتدءا من اليوم املوايل للتبليغ باحلكم، والقانون اجلزائري جعل أجلني 

أيام حتسب من اليوم املوايل لتبليغ احلكم  10مدته  للطعن باملعارضة يف احلكم الغيايب، أجل قصري

الغيايب،  عندما يكون احملكوم عليه مقيم داخل اإلقليم الوطين، وأجل مدته شهرين عندما يكون 

احملكوم عليه يقيم خارج الوطن، إال أنه إذا مل يتم تبليغ احلكم الغيايب للمحكوم عليه تبليغا قانونا 

كوم عليه قد حصل له العلم باحلكم تبعا إلجراءات التنفيذ، فإن مهلة صحيحا، ومل يتبني أن احمل

  .الطعن باملعارضة تبقى متتد تلقائيا إىل أن تسقط العقوبة بالتقادم

ضبط اجلهة  ألمانةشفوي  أو بتقرير كتايبيطعن باملعارضة  :إجراءات رفع املعارضة - ب 

أو  أيام من تاريخ تبليغ احلكم 10يف مهلة  يبأو القرار الغيا القضائية اليت أصدرت احلكم الغيايب

القرار، وإما أن يقدم الطعن باملعارضة شفهيا إىل كتابة الضبط بإدارة السجن الذي يقيم فيه 

  .الطاعن إذا كان احملكوم عليه حمبوسا لسبب آخر

 ،تبلغ هذه املعارضة بكل وسيلة إىل النيابة العامة :استدعاء أطراف الدعوى اجلزائية -ج 

بتاريخ ومكان اجللسة احملددة إلعادة الفصل يف موضوع  بإشعار املدعي املديناليت يعهد إليها 

 ، وحاليا يتم استدعاء األطراف عن طريق احملضر القضائي،وذلك برسالة مضمنة الوصول الدعوى،

املدنية  من احلقوق أو القرار اجلزائي يف حالة ما إذا كانت املعارضة قاصرة على ما قضى به احلكمو 
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   .250.، صاملرجع السابق ،...ءات اجلزائيةاجر اإل قانون ،حسن بوسقيعة، أنع، مقتبس 05/11/1985 ج،.غاحملكمة العليا، أنظر،  - 
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يام أن املعارضة جائزة القبول يف مهلة عشرة أعلى  التبليغيبلغ احلكم الصادر غيابيا إىل الطرف املتخلف عن احلضور وينوه يف ": 441 املادة - 
  .ا كان التبليغ لشخص املتهماحلكم إذ تبليغمن تاريخ  ءاتدبا

  ."ومتدد هذه املهلة إىل شهرين إذا كان الطرف املتخلف يقيم خارج الرتاب الوطين
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 411و 410هذا طبقا لنص املادة و  ،فيتعني على املتهم أن يقوم بتبليغ املدعي املدين مباشرة ا

  .225ج.إ.ق

إعالن  ن املعارضة حيل حملهاإلجنايات فبالنسبة لأما  ،هو اجلنح واملخالفات جمال املعارضةو 

  .إجراءات التخلف عن احلضور

وجيوز أن تنحصر هذه املعارضة فيما قضى به  ،وحيق للمتهم املعارضة يف احلكم الصادر

املعارضة الصادرة من املدعي املدين أو املسؤول عن  ، يف حني أن226احلكم من احلقوق املدنية

وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا  ،227احلقوق املدنية فال أثر هلا إال على ما يتعلق باحلقوق املدنية

رف املدين تلغي القرار الصادر غيابيا فيما قضى به بالنسبة إن املعارضة الصادرة عن الط"يف قرارها 

  .228"للحقوق املدنية فحسب

ثار الطعن باملعارضة يف احلكم أو القرار الغيايب تتمثل يف إلغاء احلكم أو أ :أثار املعارضة -د

سبة ج،  واعتبار احلكم الغيايب كأن مل يكن بالن.إ.من ق 409القرار املطعون فيه طبقا لنص املادة 

فيما قضى به احلكم أو القرار يف احلقوق  ةجلميع ما قضى به، وميكن أن ينحصر أثر املعارض

اجلهة  املدنية، باإلضافة إىل إعادة احملاكمة من جديد يف الشق اجلزائي واملدين عند االقتضاء، أمام

ة العليا يف وهذا ما ذهبت إليه احملكم ،تفصل من جديد يف القضيةف ،اليت أصدرت احلكم الغيايب

يتعرض للنقض القرار القاضي بقبول املعارضة شكال ويف املوضوع بتأييد القرار املعارض فيه "قرارها 

ملخالفته قاعدة جوهرية يف اإلجراءات، إذ كان على قضاة الس أن يلغوا القرار املعارض فيه الذي 

ار احلكم الذي يرونه أصبح بفعل املعارضة كأن مل يكن، مث يتصدوا من جديد للقضية إلصد

  .    229مناسبا

                                                           
225

. ليها إشعار املدعي املدين ا، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصولإتبلغ املعارضة بكل وسيلة إىل النيابة العامة اليت يعهد ": 410املادة  - 
  ."ن يقوم بتبليغ املدعي املدين مباشرة اأقاصرة على ما قضى به احلكم من احلقوق املدنية فيتعني على املتهم رضة اوإذا كانت املع

  ."قضى به احلكم من احلقوق املدنية رضة فيماان تنحصر املعأجيوز " 02- 409املادة  -  226
  ".باحلقوق املدنية قر هلا إال ما يتعلأثن احلقوق املدنية فال املعارضة الصادرة من املدعي املدين أو املسؤول املدين ع" 02-413املادة  -  227
228

  .162.، ص، املرجع السابق...قانون اإلجراءات اجلزائية ،أحسن بوسقيعة ،نعمقتبس ؛ 23/03/1998أنظر، احملكمة العليا،  - 
229

  .211.، ص2000 ت،.أ.و.د ،1.ع ق،.، م193088رقم  ملف ،06/07/1999 ،م.ج.احملكمة العليا،غ أنظر، - 
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وتسرتجع احملكمة حريتها  ،ن حماكمته تعترب حضوريةإحضر املتهم إىل اجللسة احملددة ففإذا  

 ،ميكن هلا إلغاء ما قضت به سابقا أو ختفيفه أو تشديدهو  ،نتيجة إلغاء احلكم السابق باملعارضة

  .230ه تعترب كأن مل تكنن معارضتإ حيضر املتهم باجللسة املعلنة فمل أما إذا

  درجة أولالحكم الصادر من محكمة  ستئنافا :ثانيا
يسمح بطرح  ،األوىلهو طريق طعن عادي يف احلكم الصادر من حمكمة الدرجة  االستئناف

فاملشرع اجلزائري  ؛231النظر فيها من جديد إعادةو ، درجة ىعلأ جهة قضائية مامأموضوع الدعوى 

من قانون اإلجراءات  428إىل  416اجلزائية يف املادة  إلجراءاتاون نيف قا على االستئناف نص

  ،جديد تطبيقا ملبدأ تعدد درجات التقاضيمن موضوع القضية  فحص، والذي يتم مبوجبه اجلزائية

يفصل الس القضائي يف ، و الشيء املقضي فيهلقوة  تهكما أنه وسيلة ملنع احلكم من حياز 

يقوم النائب العام و  ،ةلفات مشكال من ثالثة على األقل من القضااملخايف مواد اجلنح و  االستئناف

إذا كان و  ،اجللسة منيأوأعمال قلم الكتاب يؤديها  ،أو أحد مساعديه مبباشرة مهام النيابة العامة

من  429لمادة طبقا لاملستأنف حمبوسا تنعقد اجللسة وجوبا خالل شهرين من تاريخ االستئناف 

  .ج.إ.ق

درة يف مواد اجلنح تكون قابلة لالستئناف األحكام الصا :بلة لالستئنافاألحكام القا-أ

دج  100اليت تزيد عن  تتجاوز مخسة أيام وعقوبة الغرامةملدة  املخالفات إذا قضى بعقوبة احلبسو 

، أي أن األحكام اليت جيوز استئنافها هي األحكام الفاصلة 232ج.إ.قمن  416طبقا لنص املادة 

وصف اجلنحي وذات الوصف املخالفايت، غري أن هذه األخرية ال جيوز استئنافها يف اجلرائم ذات ال

أن يكون احلكم قد تضمن عقوبة احلبس أو عقوبة غرامة جتاوزت مائة دينار؛ أو : إال بشرطني ومها

  .تكون الوقائع اجلرمية املنسوبة للمتهم تستحق عقوبة تتجاوز احلبس ملدة أكثر من مخسة أيام
                                                           

ليه شفويا واملثبت إوتعترب املعارضة كأن مل تكن إذا مل حيضر املعارض يف التاريخ احملدد له يف التبليغ الصادر ".ج.إ.من ق 03فقرة  413املادة  -230
  ."يليها وما 439و بتكليف باحلضور مسلم ملن يعنيه األمر طبقا للمادة أيف حمضر يف وقت املعارضة 

  .431.، املرجع السابق، صعدويم ال، فرج إبراهيأنظر -231
232

األحكام الصادرة يف مواد املخالفات إذا قضت بعقوبة احلبس أو و  ،تكون قابلة لالستئناف األحكام الصادرة يف مواد اجلنح" : 416املادة  -
  ".دينار أو إذا كانت العقوبة املستحقة تتجاوز احلبس مخسة أيام 100عقوبة غرامة تتجاوز 
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حكام اجلزائية الفاصلة يف الدعوى املدنية بالتبعية جيوز استئنافها من املتهم أو كما إن األ  

 180حمكمة اجلنايات وأحكام احملاكم العسكرية طبقا للمادة  قرارات املدعي املدين، يف حني أن

  .ال تقبل االستئناف 233من قانون القضاء العسكري

 496رجتني يف مواد اجلنح باملادة التقاضي على د نص على مبدأ املشرع الفرنسيأن  كما 

الصادرة يف مواد  األحكامحيث قررت هذه املادة قابلية  ،234اجلزائية الفرنسي اإلجراءاتمن قانون 

ن حمكمة عالصادرة يف مواد اجلنح  األحكاموذلك فيما عدا  ،اجلنح للطعن فيها باالستئناف

كانت العقوبة   إذافات لالستئناف صادرة يف مواد املخالال األحكامقابلية وكذلك  ،اجلنايات

نه ال جيوز استئناف أذلك  معىنو  ،ستني فرنكا غرامةمائة و  أو حبسا أياماملستحقة تتجاوز مخسة 

كانت العقوبة املطالب   إذا إال ،كان نوعها وقدرها  أياغري احلبس بعقوبة  أواحلكم الصادر بالرباءة 

املشرع  أنإىل  اإلشارةدر جتو  من املتهم، فرنكاستني من مائة و  أكثر أو أياممن مخسة  أكثرا 

من ن فيها حملفني أالصادرة من حمكمة اجلنايات حبجة  األحكامز استئناف الفرنسي مل جي

  .235الشعب

القانون يعطي احلق يف االستئناف للمتهم باعتباره طرف  :إجراءات رفع االستئناف - ب

والنائب العام، أما فيما خيص املدعي املدين  س يف الدعوى اجلزائية، وكذلك لوكيل اجلمهوريةيرئ

من  417، طبقا للمادة قوق املدنية فقطباحليتعلق  فيما إالواملسؤول املدين فال يقبل استئنافهم 

  .236ج .إ.ق

                                                           
233

  .16/01/1973، 5.ر، ع.ضاء العسكري ،جقانون الق -  
234

 - Article 496,C. P.P.F. " Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie 

de l'appel, L'appel est porté à la cour d'appel".  

  .531.املرجع السابق، ص ،أنظر، حممد سيد حسن حممد - 235
236

واإلدارات العامة يف  ،والنائب العام ،ووكيل اجلمهورية ،واملسؤول عن احلقوق املدنية ،باملتهم: يتعلق حق االستئناف "ج.إ.قمن  417ة ادامل - 
قوق وباملسؤول عن احل ،ويف حالة احلكم بالتعويض املدين يتعلق حق االستئناف باملتهم ،واملدعي املدين ،األحوال اليت تباشر فيها الدعوى العمومية

  .املدنية
  ."ويتعلق هذا احلق باملدعي املدين فيما يتصل حبقوقه املدنية فقط
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للحكم املطعون  ضبط احملكمة املصدرة أمام أمانةيرفع االستئناف بتقرير كتايب أو شفوي و 

جيب أن يوقع و  ،يرفع وجوبا تقرير االستئناف، و 237القضائي يعرض على السو  ،فيه باالستئناف

يف و  ،من املستأنف نفسه أو حماميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيعالضبط و  أمنيعليه من قبل 

إذا كان املستأنف ال يستطيع التوقيع و  ،احلالة األخرية يرفق التفويض باحملرر الذي دونه الكاتب

  .أمني الضبط ذلكذكر 

تقرير استئنافه يف املواعيد املنصوص عليها يف  قدمن املتهم حمبوسا جاز له كذلك أن يإذا كاو 

يقيد يف احلال يف سجل حيث يتلقى و أمني ضبط املؤسسة العقابية، لدى  ،ج.إ.من ق 418املادة 

أن يرسل نسخة من  على املؤسسة العقابيةيتعني على املشرف و  ،خاص ويسلم إليه إيصال عنه

خالل أربع وعشرين ساعة إىل قلم كتاب اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم املطعون  هذا التقرير

   .238إال عوقب إدارياو  ،فيه

ملنصوص عليها لتقرير ضبط احملكمة يف املواعيد ا أمانةاالستئناف بعريضة تودع ب جيوز رفعو 

 ،رسل العريضةوت ،يوقع عليها املستأنف أو حماميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيعو  ،االستئناف

  .عرفة وكيل اجلمهورية إىل الس القضائي يف أجل أقصاه شهرمبكذلك أوراق الدعوى و 

أيام من تاريخ النطق باحلكم  10يرفع االستئناف يف مهلة  :ميعاد االستئناف - ج

أو  بة العامةاي، وميعاد االستئناف خيتلف حبسب الطاعن إذا ما كان املتهم أو الن239احلضوري

أما فيما خيص أيام،  10هلم مهلة   بالنسبة للخصومملدين أو املسؤول املدين، فنجد أنه ااملدعي 

  .240النائب العام فيكون ميعاد االستئناف يف مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق باحلكم 

                                                           
237

  .ج.إ.ق 420 أنظر املادة - 
238

  .ج.إ.من ق 422أنظر املادة  - 
239

  .يرفع االستئناف يف مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق باحلكم احلضوري" 418املادة  - 
  .بارا من التبليغ للشخص أو للموطنغري أن مهلة االستئناف ال تسري إال اعت

أو بتكرر الغياب حضوريا يف األحوال املنصوص عليها يف  ،إال فلمقر الس الشعيب البلدي أو للنيابة العامة باحلكم إذا كان قد صدر غيابياو 
  .اجلزائية من قانون اإلجراءات 02فقرة  418وهذا طبقا لنص املادة ، 350 املادةو  03و 01فقرة  347و 345املواد 
  ."أيام إضافية لرفع االستئناف 05يف حالة استئناف أحد اخلصوم يف املواعيد املقررة يكون للخصوم اآلخرين مهلة و 

  .ج.إ.من ق 419انظر املادة  -240
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وكذلك حبسب طبيعة منطوق احلكم فإذا كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا غري 

مهلة االستئناف من تاريخ تبليغ احلكم، يف حني إذا كان احلكم حضوريا وجاهي يبدأ سريان 

النطق باحلكم، فيبدأ سريان االستئناف من تاريخ  ة، أي أن احملكوم عليه قد حضر جلساوجاهي

من املقرر قانونا أن تسري مهلة االستئناف اعتبارا : "النطق، وهذا ما أكدته احملكمة العليا بقوهلا

احلكم للمتهم، ومن مث وما دام مل يتبني صراحة أو ضمنا من احلكم أن الطاعنة   من تاريخ تبليغ

كانت حاضرة يوم النطق باحلكم ضدها، فإن قضاة الس بتصرحيهم بعدم قبول االستئناف 

  . 241شكال لوقوعه خارج األجل القانوين، يكونوا قد أخطؤوا يف تطبيق القانون

  :ى االستئناف أثرانيرتتب عل: ثار الطعن باالستئنافأ -د

لالستئناف أثر موقف للتنفيذ إال يف احلاالت املنصوص عليها يف املواد : األثر املوقف-1

هلا أن تأمر ند االقتضاء يف الدعوى املدنية و حتكم ع" ج واليت تنص.إ.من ق 03و 02 فقرة 357

طة إن مل يكن ممكنا كما أن هلا السل  ،بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات املدنية املقدرة

 إصدار حكم يف طلب التعويض املدين حبالته أن تقرر للمدعي املدين مبلغا احتياطيا قابال للتنفيذ

خيلى سبيل املتهم احملبوس احتياطيا فور "  365 ةاملاد ، كما تنصبه رغم املعارضة أو االستئناف

بس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و صدور احلكم برباءته أو بإعفائه من العقوبة أو احلكم عليه باحل

  .ذلك رغم االستئناف ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر

ومعىن ذلك أن االستئناف حييل القضية  ،يرتتب على االستئناف أثر ناقل :األثر الناقل -2

وال يرتتب  ،إىل جهة عليا تعيد من جديد اإلجراءات وتقيم العناصر القانونية واملوضوعية للقضية

ألثر الناقل إال يف حالة اتصال اجلهة العليا باالستئناف مع املالحظة أن االستئناف ال يلغي هذا ا

  .242للنظر يف القضية من جديداحلكم و إمنا حييله إىل جهة عليا 

                                                           
  .227.ص ،1992 ،ت.أ.و.د ،3.ع ق،.م ،61392قضية رقم ، 13/02/1990م، .ج.احملكمة العليا،غ أنظر، -241
  . 142.ص، 2006 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،2.ط ،القضائيةحكام والقرارات طرق إجراءات الطعن يف األ ،سعدعبد العزيز  ،نظرأ -242
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هناك حدود معينة ترتتب على نقل القضية إىل جهة  :حدود سلطة جهة االستئناف -د

  :وهي االستئناف اليت جيب عليها مراعاا

ال جيوز جلهة االستئناف التعرض لوقائع غري تلك اليت أحيلت إىل القاضي األول حيث  -1

توسع جهة االستئناف يف جمال الوقائع األخرى يرتتب عليه حرمان املتهم من درجة من درجات 

 .هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة يف االستئنافو  ،التقاضي

تئناف حبيث حيق للمستأنف رفع االستئناف جلزء تتقيد جهة االستئناف مبوضوع االس -2

من احلكم فمثال إذا رفع احملكوم عليه باحلبس والغرامة استئنافه حول احلبس فال جيوز جلهة 

  .االستئناف التعرض ملوضوع الغرامة

مركز املستأنف وذلك بإصالح احلكم بكيفية  ال حيق جلهة االستئناف اإلساءة إىل -3

 ،ان املستأنف هو املتهم أو املدعي املدين أو املسؤول عن احلقوق املدنيةسواء ك ،خمالفة ملصاحله

فال جيوز جلهة االستئناف اإلساءة  ،وعليه فإذا كان املتهم هو املستأنف ومل تستأنف النيابة العامة

كما أنه ال جيوز هلا إساءة   ،إىل مركزه بتقرير عقوبة أشد أو تغيري وصف اجلرمية إىل وصف أشد

، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها طرف املدين أو املسؤول املدين يف حالة استئنافهمامركز ال

إذا كان من الثابت أن حكم حمكمة اجلنح أستأنفه املتهم وحده دون النيابة العامة " الذي جاء فيه

ليس جنحة  تكون جناية و  األفعالفليس جلهة االستئناف أن تسيء حالة املتهم، وإذا تبني هلا أن 

هلذه  احرتامهاتصحح الوصف القانوين لألفعال مع  نكما كيفها حكم حمكمة اجلنح فعليها أ

  .243"وبأن ال تقضي بعدم اختصاصها  ،شدأالقاعدة بأن ال تنطق بعقوبة 

أما يف حالة ما إذا قامت النيابة العامة باالستئناف فيجوز للمجلس أن يقضي إما بتأييد 

  .244أو جزئيا لصاحل املتهم أو لغري صاحلهاحلكم أو إلغائه كليا 

                                                           
  .241.ص ،1989ت، .أ.دو ،3.ع ،ق.م ،20123، ملف رقم 15/05/1979، احملكمة العليا أنظر، -243
  .ج.إ.ق 433 نظر، املادةأ -244



 املادية اإلثبات أدلة تقدير يف اجلزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاين الفصل

 

200 

 

وتتمثل يف كون الطرف املدين هو املستأنف  ،وهناك حالة فريدة تقع غالبا جيب اإلشارة إليها

 ،إن مثل هذا االستئناف ينصب فقط على الدعوى املدنية ،الوحيد حلكم قضى برباءة املتهم

يف  ،الدعوى العمومية تكون قد انقضتن إف ،ومادامت النيابة العامة مل تستأنف احلكم اجلزائي

تأسيسا على أن الدعوى  ،هذه احلالة تقوم جهة االستئناف بالتحقق من وجود عناصر اجلرمية

ارتباط بني فإذا ما تبني جلهة االستئناف  ،املدنية ال تكون مقبولة إال إذا كانت ناشئة عن اجلرمية

إمنا حيق هلا فقط منح التعويضات عاقبة املتهم و نه ال جيوز هلا مإف ،اجلرميةالضرر املطلوب جربه و 

  .245وهذا املبدأ استقر عليه الفقه ،للطرف املدين

واىل جانب ما مت شرحه من طرق الطعن العادية املتمثلة يف طريقي املعارضة واالستئناف، 

تبياا هناك طرق الطعن غري العادية، واملتمثلة يف الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، واليت يتم 

  .من خالل الفرع املوايل
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  .147.ص ،نظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابقأ - 
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  الفرع الثاني
  طرق الطعن غير العادية

إن طرق الطعن غري العادية هي وسيلة ملراقبة حسن تطبيق القانون يف اال اإلجرائي 

 ،واملوضوعي، والعمل على توحيد املفاهيم واملبادئ القانونية اليت تطبقها احملاكم واالس القضائية

  .طعن بالنقض والتماس إعادة النظرواملتمثلة يف ال

  الطعن بالنقض  :والأ
على فحص مدى  إعماهلاواليت تقتصر  ،الطعن بالنقض هو إحدى طرق الطعن غري العادية

حكام والقرارات املطعون فيها، وهلذا يسميها فقهاء القانون سالمة وصحة القوانني املطبقة على األ

أن قراراا دائما حضورية ألا تعتمد على تبادل و  ،بأا حمكمة قانون وليس حمكمة موضوع

اليت ال تكون مقبولة إال إذا كانت موقعة من حمام معتمد ، و طرافاملذكرات وليس على حضور األ

   .لديها

منع احلكم من  منه هودف اهلإن الطعن بالنقض  :شروط وإجراءات رفع الطعن بالنقض -أ

ال يقبل الطعن ، و اله بعض احلاالت احملددة يف القانونومن مث فمج ،الشيء املقضي فيه قوةحيازة 

ال يقبل الطعن بالنقض إذا كان كذلك ، و ولو أن االستئناف مل يرفع ،يف القرار القابل لالستئناف

بصفة عامة حىت ميكن مباشرة طرق الطعن غري العادية جيب و ، القرار أو احلكم قابال للمعارضة

  .246ي احرتام درجات التقاضيأوال مباشرة طرق الطعن العادية أ

احملكوم عليه أو  ،النيابة العامةوهم  :احلق يف الطعن بالنقضطراف الذين هلم األ - 1 

مدنيا طبقا  و املسؤولأ، املدعي املدين أو حماميهبحماميه أو وكيل مفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 497لنص املادة 
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أو املقضي  ،االس القضائية الصادرة آخر درجةيف أحكام احملاكم و  جيوز الطعن بطريق النقض أمام احملكمة العليا" ج.إ.قمن  495املادة  -  
  .ا بقرار مستقل يف االختصاص
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اجلهة اليت أصدرت القرار  أمني ضبطيرفع الطعن بتقرير لدى  :الطعنإجراءات رفع -2

و الطاعن بنفسه أو حماميه أو وكيل أمني الضبط  وجيب توقيع التقرير بالطعن من  ،املطعون فيه

ويف احلالة األخرية يرفق التوكيل باحملضر احملرر وإذا كان الطاعن املقرر  ،خاص مفوض عنه بالتوقيع

  .وترفق نسخة من احملضر وكذا التقرير مبلف القضية عن ذلك يف احملضر،قيع نوه ال يستطيع التو 

غري أنه  ،عليهم يقيمون يف اخلارج وجيوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق مبحكوم

يصدق على الطعن حمامي  أن ج.إ.من ق 498يشرتط أنه يف خالل مهلة الشهر املقررة يف املادة 

ويرتتب البطالن على خمالفة هذا  ،يف اجلزائر ويكون مكتبه موطنا خمتارا حتما معتمد يباشر عمله

احملكمة العليا  أمني ضبطالشرط و إذا كان املتهم حمبوس فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إىل 

 الذي يتعني عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إىل يده املؤسسة العقابية،مبعرفة رئيس 

  .ج.إ.من ق 504 ادةللم طبقا

تسري ، أيام بالنسبة جلميع األطراف 08مهلة الطعن بالنقض  :الطعن بالنقض ميعاد -3

وتسري هذه املهلة من تاريخ التبليغ إذا   ،هذه املهلة من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري

حد أطراف الدعوى املهلة هذه إىل شهر إذا كان أ دمتد، و عتباريإكان القرار غيايب أو حضوري 

  .247مقيما باخلارج

  : بالنقض أوجه الطعن - ب

لطعن بالنقض من قانون اإلجراءات اجلزائية األوجه اليت يبىن عليها ا 500حددت املادة 

  :وهي

  ؛ـ عدم االختصاص

  ؛ـ جتاوز السلطة

  ؛الفة قواعد جوهرية يف اإلجراءاتـ خم

  ؛و قصور األسبابـ انعدام أ

                                                           
  .ج.إ.من ق 498املادة  ،نظرأ -247
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  ؛أو يف أحد طلبات النيابة العامة ،لطلبـ إغفال الفصل يف وجه ا

يما قضى أو التناقض ف ،ـ تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر درجة

  ؛به احلكم نفسه أو القرار

  ؛الفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقهـ خم

  .ـ انعدام األساس القانوين

  .السابقة الذكر جيوز للمحكمة العليا أن تثري من تلقاء نفسها األوجهو 

القانوين يف ن التمييز بني اجلانب املوضوعي و ال بد م :ة جهة الطعنبحدود رقا -  ج

  .الدعوي اجلزائية

      أمالنقض  حمكمة هل خيضع لرقابةو  ،فاجلانب املوضوعي حمل خالف كبري بني الفقهاء 

ف يف ذلك يف خضوعه اجلانب القانوين فال خال  أما، فريقني ىوالفقه يف هذا املوضوع عل ؟ال

حمكمة قانون  أافيه حمكمة النقض بالنص على  دأبتوالذي  ،بالكامل لرقابة حمكمة النقض

ن أوالفقه والقضاء مستقر يف الواقع العملي يف اجلزائر وكذلك يف فرنسا ب ،وليس حمكمة موضوع

  .كمة العليا تقوم برقابة اجلانبنياحمل

ضابط معني للتميز بني اجلانبني  فرنسا ويف مصريف  كذامل يضع املشرع يف اجلزائر و 

على اعتبارات تتمثل يف االعرتاف حبق حمكمة ، يف احلكم اجلزائي املوضوعي واجلانب القانوين

الفقه  يذهبو  ،248ائية دون اجلانب املوضوعيز النقض يف الرقابة على اجلانب القانوين للدعوى اجل

  :طرح على القاضي مير مبراحل ثالثةنزاع ي أين أالقول ب إىلاحملاوالت يف بعض 

هي مرحلة تكييف  والثانية، املتهم إىلهي مرحلة التثبيت يف حدوث الواقعة ونسبتها  فاألوىل

نزال حكم النصوص القانونية املناسبة إمرحلة ، واملرحلة الثالثة هي هذه الواقعة ودور املتهم فيها

 إىلالوقائع ونسبتها  إثباتو هي  األوىلملرحلة ووفقا هلذه احملاوالت تدخل ا، 249هذه الواقعة  ىعل

                                                           
  .18.صاملرجع السابق، ، أنظر، حممد علي الكيك -248
  .196.ص ،1996مصر،  ،35 .ع، جملة احملاماة، ضحكام ورقابة النقد سامل الشوري، تسبيب األمحأأنظر،  -249
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حكم  إعمالهي وتدخل املرحلة الثالثة و  ،ائيةز املتهم يف نطاق اجلانب املوضوعي من الدعوى اجل

املرحلة الثانية فهي مرحلة تكييف  أما، القانون على هذه الوقائع  يف نطاق اجلانب القانوين منها

ن مرحلة تكييف الوقائع إومن مث ف ،يف جانب القانون الرأي تدخل عند غالبية هذا فإاالوقائع 

  .250البحث عن معيار للتفرقة  أين مت ،هي مسرح اخلالف بني الفقهاء
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التفرقة بني املسائل البسيطة  أساسعلى  ،يعد مسائل الواقع وما يعد مسائل القانون التمييز بني ما :معيار املسائل البسيطة واملسائل املعقدة - 
 إىلاملسائل اخلاصة اليت حتتاج يف تفسريها ليس فقط  أياملسائل املعقدة  ، أمادخل ضمن املسائل القانونيةفاملسائل البسيطة ت ،واملسائل املعقدة

  .عوزه الدقةتو هذا املعيار يكتنفه الغموض و ، املوضوعية أويف املسائل الواقعية  تدخل فإا ،ظروف خارجة عنه إىلكذلك   إمناو  ،النص القانوين
والشروع  األصليمثل الفاعل األوصاف، قد عين بتحديد بعض  يف أن القانون ويتمثل معيار التحديد القانوين: معيار التحديد القانوين -

يف  اخلطأن إف ،تلك التفرقة ىوبناء عل، غري العمدي اخلطأدون حتديد مثل عالقة السببية وجسامة  األخروترك البعض  ،ذلك إىلصف اجلرمية وما و و 
يف الواقع  أانصبت خمالفة القاضي يف وصف مل حيدده املشرع كان خط إذا أما ،القاضي الواقعة خالف وصفها القانوين القانون يتوافر عندما يكيف

اليت نص عليها القانون هلا مدلول سواء حددها املشرع   األوصافكل   أن أساسهذا املعيار قد تعرض للنقد على  أن إال، راقبه حمكمة النقضتال 
   .مل حيددها أوصراحة 
فدور  ،اإلجراميةيف مرحلة التكييف القانوين للواقعة  أساسامنا  تكمن إلة اخلالف بني ما يعد مسائل القانون وما يعد مسائل الواقع أمس إن

 قانون ن هناك وقائع بالأحيث ال ميكن القول ب، اجلزائية من حيث القانون ومن حيث الواقع األحكاماحملكمة العليا هي الرقابة على سالمة وعدالة 
  .قانون بال وقائع أو

فكل  ،قضاء القاضي مبحض اقتناعه مبدأوهذا هو جوهر  ،فالقاضي كما يقول الفقهاء غري مطالب بتعليل ملاذا اقتنع ولكنه مطالب مباذا اقتنع
ولكن   ،ال تراقبه حمكمة النقض دانةاإلقبول دليل معني واالعتماد عليه يف حكم   أوما خيضع لالعتقاد الذايت للقاضي اجلزائي كتقدير قيمة الدليل 

 أمامن يكون طرح يف اجللسة للمناقشة أو  ،الدعوى أوراقيف  أصليستمد القاضي اقتناعه من دليل مشروع وله  أنوهي ضرورة ، بضوابط معينة
  .القانونية الشكلية للدعوى اإلجراءات بإتباعو االلتزام  تأويلهصحة تطبيق القانون و عن فضال  ،اخلصوم
له  أمرهو  ،يف احلكم إثبااتكوين عقيدته و  إىلاليت توصل ا قاضي املوضوع  األدلةتقدير  أن"  أين قضت ذهبت حمكمة النقض املصريةو 
  ."نفسي يتفاوت يف القضاءأمر هذا  التقدير  أن إذعليه  ألحدفهو ذو احلق فيه وال رقابة  ، وحده 

 ، إذوذلك بالنسبة لوقائعها وظروفها القانونية ،على موضوع الدعوى اإلشرافقدرا معينا من  حمكمة النقض تباشر أن"وكذلك جاء يف قرارها 
هذا  ، "خذ ا أاجلرمية اليت عوقب عنها املتهم وظروفها اليت  أركانعلى توافر  األدلةيسرد  أن أحكامهتسبيب  أثناءقاضي املوضوع جيب عليه  أن

كان موضوعه ونطاقه وسواء متثل ذلك يف بيان ركن   أياوذلك  ،تراقب  سالمة االستنتاج وصحته أن ىوقد استقرت حمكمة النقض املصرية عل
 ،مدى سالمة االستنتاج و صحتهو  ،سبيب حكم املوضوعتفهي تراقب  ،دفع قانوين جوهري أو ،ثر قانوينأواقعة ذات  أو ،ظرف قانوين أو ،اجلرمية

أخرى  ةومن جه، هامني ومها وظيفتها كمحكمة قانون من جهة أمرينتوفق بني  أنض تريد فمحكمة النق ،حبق الدفاع اإلخالل أيضاوتراقب 
 أسبابوالغموض يف األسباب بسبب قصور  األحكامتنقض  أحكامهايف كثري من ، و مراقبة صحة تطبيق القانون على ذات اجلانب املوضوعي

اليت يفصل فيها قاضي  األموركان من   إنو  ،و عدمهأسبق االصرار ن ثبوت أيقا لذلك كله فقد قضت حمكمة النقض املصرية بوتط، احلكم
فرغ أ إذااحلكم يكون مشوبا بعيب القصور يف التسبيب  نأ "كما قررت حمكمة النقض يف قرار هلا ،  حملكمة النقض حق مراقبته أن إالاملوضوع 
  ".=مبهمة أوالقانون يف عبارة عامة  أوحيث الواقع سواء من  ،ملنتجة لهاواحلجج املبين عليها احلكم و  لألسانيدبيانه  القاضي
قاضي  إليهاالنتيجة اليت وصل  اىلو الواقعية  األسبابمدى كفاية  ىليس فقط عل أيضاحمكمة النقض الفرنسية مدت رقابتها  أنكما = 
الواقعية لكي تؤدي  األسبابرابط ومنطقية ت ىمد ىحيث فرضت رقابتها عل ،االستدالل الذي جيريه قاضي املوضوع إىلبل مدت رقابتها  ،املوضوع

         .النتيجة اليت انتهي اليها قاضي املوضوع وفق قواعد العقل واملنطق اىل
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  :التالية ثارآلا يف ثار الطعن بالنقضآوتتمثل  :ثار الطعن بالنقضآ - هـ

 إىلتند ستال  األسبابهذه  أنما تبني للمحكمة  فإذا :يهاحلكم املطعون ف ىعل اإلبقاء -1

ن احملكمة يف مجيع هذه إف ،تعلق مجيعها بالوقائع وليس بالقانوني األمر نأ أو ،سليم أساس

احلكم املطعون  أثاروتبقي كافة  ،رفض الطعنباحلاالت حتكم بقبول الطعن شكال ويف املوضوع 

  .251فيه 

معيب احلكم املطعون فيه  أنتبني للمحكمة  إذا أما :تصحيح احلكم املطعون فيه -  2

   .إحالةوذلك بدون  اخلطأتصحح ، تأويله أويف تطبيقه  خلطأا أوملخالفته القانون 

قبلت الطعن  تبني حملكمة النقض مىت إذا:حمكمة املوضوع  إىل إحالتهنقض احلكم و  -3 

جلهة ا إىلتنقض احلكم وحتيل الدعوى  فإا ،اإلجراءاتيف  وأهناك بطالن يف احلكم  أنشكال 

ومع ذلك جيوز عند ، آخرينلتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة  أصدرته، القضائية اليت

  .جهة قضائية أخرى إىل ة القضيةإحالاالقتضاء 

  :للطعن بالنقض أثران :آثار الطعن بالنقض-د

من قانون اإلجراءات  01فقرة  499هذا ما نصت عليه املادة و : أثر موقف للتنفيذ -1

أن  وإذا رفع الطعن فإىل ،ذ احلكم خالل ميعاد الطعن بالنقضيوقف تنفي" واليت تنص اجلزائية 

وذلك فيما عدا ما قضى فيه احلكم من احلقوق  ،يصدر احلكم من احملكمة العليا يف الطعن

  .املدنية

بنصها  ج.إ.قمن  03و 02فقرة  499وهذا ما نصت عليه املادة  :للتنفيذ أثر غري موقف - 2     

                                                                                                                                                                                

درجة واحملاكم االستثنائية تكون باطلة  أولالصادرة من حماكم  األحكام على أناجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  593املشرع الفرنسي نص يف املادة و 
مأمون  ملزيد من الشرح أنظر ،سالمة تطبيق قضاة املوضوع للقانون ىوال تسمح  حملكمة النقض من فرض رقابتها  عل ،غري كافية أسبااكانت   إذا

  .568.املرجع السابق، ص ،...اجلنائية يف التشريع املصري جراءاتسالمة ، اإل
  .552-551.،  املرجع السابق، صأنظر، حممد سيد حسن حممد -251
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دانته إا بعد صدور احلكم عن املتهم املقضي برباءته أو إعفائه أو وبالرغم من الطعن يفرج فور "

  .252باحلبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة

  التماس إعادة النظر :ثانيا
تعترب وسيلة من وسائل مراجعة احلكم أو القرار اجلزائي وإعادة النظر فيه من جديد، وذلك  

ي فيه وكان قد قضى باإلدانة يف جناية أو كلما كان احلكم أو القرار حائزا لقوة الشيء املقض

  .253جنحة

من  531لقد نصت الفقرة األوىل من املادة  :النظرشروط طلب التماس إعادة  -أ

على أنه ال يسمح بطلبات التماس إعادة النظر إال بالنسبة اىل األحكام والقرارات  254ج.إ.ق

قضي باإلدانة يف جناية أو جنحة القضائية، إذا كانت قد حازت قوة الشيء املقضي فيه، وكانت ت

  : وبالتايل فشروط التماس إعادة النظر تتمثل فيما يلي

ضى يف املوضوع، وحاز قد قإعادة النظر  لتماسابأن يكون احلكم أو القرار املطعون فيه  -1

قوة الشيء املقضي فيه، وغري قابل ألية طريقة من طرق الطعن العادية وغري العادية، حبيث أنه لو  

ن احلكم أو القرار ما زال قابال للطعن فيه باملعارضة أو االستئناف، أو قابال للطعن بالنقض كا

  .فإنه ال يقبل الطعن فيه بطريقة التماس إعادة النظر

 ىأن يكون احلكم أو القرار موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر قد تضمن واشتمل عل -2

حكام جنحة، ونتيجة لذلك ميكن القول أن األ اإلدانة جبرمية توصف قانونا بأا جناية أو

ال جيوز الطعن فيها بطريقة التماس  ،والقرارات اليت تتضمن احلكم بالرباءة وال تقضي بإدانة املتهم

إعادة النظر، ألن الطعن يف حكم أو قرار الرباءة ليس للمتهم أية مصلحة فيه ال باالستئناف وال 

                                                           
252

  .173.، صالسابق ، املرجععبد العزيز سعد أنظر - 
253

ال يسمح بطلبات إعادة النظر إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن االس القضائية أو األحكام الصادرة عن احملاكم " ج.إ.قمن  531املادة  - 
  ."إذا حازت قوة الشيء املقضي فيه وكانت تقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة

254
  . 26. ر، ع.ج، 26/06/2001 :املؤرخ يف، 01/08رقم  ملعدل واملتمم بالقانونج، ا.إ.نظر قأ - 
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 ،أحكام اإلدانة املتعلقة باملخالفات إىلكذلك احلال بالنسبة بالنقض وال بالتماس إعادة النظر، و 

  .النظر إعادةفإا ال تقبل الطعن فيها بالتماس 

، وهذا ما جيب أن يؤسس طلب التماس إعادة النظر على إحدى احلاالت األربعة -3

ره على إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر، لعدم تواف"أكدته احملكمة العليا يف قرارها 

جراءات اجلزائية هو تطبيق صحيح من قانون اإل 531احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

  :واليت تتمثل فيما يلي، 255"للقانون

يرتتب عليها قيام أدلة كافية على  ،تقدمي مستندات بعد احلكم باإلدانة يف جناية قتل -

  ؛ليه املزعوم قتله على قيد احلياةوجود اين ع

دته يف إثبات إدانة بشهادة الزور ضد احملكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهاإذا أدين  -

  ؛احملكوم عليه

يث ال ميكن التوفيق بني إدانة متهم آخر من أجل ارتكابه اجلناية أو اجلنحة نفسها حب -

  ؛احلكمني

مع  ،أو تقدمي مستندات كانت جمهولة من القضاة الذين حكموا باإلدانة كشف واقعة جديدة  -

، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها ا التدليل على براءة احملكوم عليهأن من شأنه يبدو منها أ

مىت كان من املقرر قانونا أنه ال يسمح بطلب التماس إعادة النظر إال بالنسبة لألحكام الصادرة  "

ت هذه األحكام املقضي به، وكان يءما حازت قوة الش إذامن االس القضائية، أو احملاكم 

تقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة، ومن مث فإن تقدمي مستندات كانت جمهولة لدى القضاة الذين 

تكون مربرا لقبول طلب التماس إعادة  ،حكموا باإلدانة من شأا التدليل على براءة احملكوم عليه

لدى نفس الس بناء على النظر أمام الس األعلى، إذا ما رفع األمر إليه من النيابة العامة 

   . 256طلب من وزير العدل
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  .289.صرجع السابق، امل ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛247683، ملف رقم 31/05/2000م، .ج.أنظر، احملكمة العليا، غ - 

256
  .283.ص، رجع السابقامل ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛24111، ملف رقم 05/01/1982م، .ج.أنظر، احملكمة العليا، غ - 
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من خالل قراءة الفقرة الثانية من  :أصحاب احلق يف الطعن بالتماس إعادة النظر - ب 

ج، فإن املشرع حدد حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر ورتبها ترتيبا يبدو .إ.من ق 531املادة 

ات بعد احلكم باإلدانة يف جناية قتل تدل وىل تقدمي مستندأنه مقصودا، حبيث جعل احلالة األ

جعل احلالة الثانية حالة تأسيس اإلدانة على شهادة ين عليه مازال على قيد احلياة، و على أن ا

زور ثبت تزويرها حبكم جزائي، مث جعل احلالة الرابعة هي حالة اكتشاف واقعة جديدة أو تقدمي 

وأن من شأا التدليل على براءة احملكوم   ،اإلدانةمستندات كانت جمهولة من القضاة وقت احلكم ب

  :، لذلك فإن أطراف الدعوى العمومية الذين هلم احلق يف طلب التماس إعادة النظر هم257عليه

جيوز للمحكوم عليه جلناية أو جنحة الذي تتوفر لديه الشروط املشار : احملكوم عليه - 1

حكم اإلدانة البات، كلما توفرت لديه حالة من ن يطعن بالتماس إعادة النظر يف أ ،أعاله االيه

  ج؛.إ.من ق 531والثانية من املادة  األوىلاحلاالت أو الشروط املذكورة يف الفقرتني 

هلية التقاضي لصغر سنه أو جلنونه أو أذا كان احملكوم  عليه عدمي إ: النائب القانوين - 2

ىل ممثله القانوين، وهو وليه أو إينتقل لسبب آخر، فإن حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر س

نعدام أهليته ايسهروا على رعاية مصاحله بسبب وهم الذين جيوز هلم أن ميثلوه و  وصيه أو حماميه،

  ؛وىلفيما يتعلق باحلاالت الثالثة األ ملمارسة هذا احلق، وذلك فقط يةقانونال

 فاته، أو ثبتت غيبته الطويلة،و  تإذا كان احملكوم عليه قد ثبت: الفروعالزوج واألصول و  -3

فإن إجراءات ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر يف األحكام والقرارات اجلنائية أو اجلنحية 

دته، وحىت أو أحد فروعه مثل أبيه وأمه وجده وج ،ستصبح من صالحيات زوجه، أو أحد أصوله

  أحد أحفاده أو حفيداته؛

شخاص الذين منحهم القانون حق الطعن بالتماس من أهم األ: وزير العدل يف الطعن - 4

  وزير العدل عضو السلطة التنفيدية؛إعادة النظر، هو 
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  .186- 185.ص املرجع السابق، عبد العزيز سعد، ،أنظر - 
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احلالة الرابعة اليت تتعلق باكتشاف وقائع  إىلبالنسبة  :النائب العام لدى احملكمة العليا - 5

شأا  جديدة، أو تقدمي وثائق ومستندات كانت جمهولة من القضاة الذين قضوا باإلدانة، ومن

النظر يف  إعادةالربهان على براءة احملكوم عليه، فإن القانون قد حصر حق ممارسة الطعن بالتماس 

النائب العام لدى احملكمة العليا، وذلك فقط تبعا لتعليمات وزير العدل، وهذا هو ما نصت عليه 

  .ج.إ.من ق 531الفقرة اخلامسة من املادة 

قانون اإلجراءات اجلزائية ال  إن :لتماس إعادة النظرإجراءات الفصل يف طلب الطعن با - ج

حكام أو القرارات ينص على أجل ومهلة حمددة لقبول طلب الطعن بالتماس إعادة النظر يف األ

كيفية ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر، وهلذا فإن إغفال   لىاجلزائية، كما أنه ال ينص ع

أنه ليس للطعن بالتماس إعادة النظر يف األحكام  عتقاداالاملشرع اجلزائري هلذين األمرين جيعل 

أما بشأن القيام مبباشرة الطعن  ،و أجل حمدد، أو إجراء معنيأمام احملكمة العليا مهلة أاجلزائية 

فيما يتعلق بالطعن يف األحكام والقرارات القضائية بالطرق  ،تباع القواعد العامةإبنفسه فإنه يتم 

ية، وهو وجوب ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر مبوجب عريضة كتابية توقع العادية وغري العاد

مرفوقة بنسخة  ،من الطاعن، أو من حماميه وتودع لدى أمانة الضبط بالنيابة العامة للمحكمة العليا

  .الطعن، وبكل الوثائق واملستندات من احلكم أو القرار حمل

ضه على النائب العام الذي يقوم بدراسته وبعد أن يقوم أمني الضبط بإعداد امللف يعر 

رئيس الغرفة اجلزائية الذي يتوىل تعيني مستشار مقرر ليقوم  إىلوإعداد تقريره بشأنه، مث حييله 

ن توفر أو عدم توفر شروط قبول الطعن، وليقوم أيضا أبالتحقيق الالزم بشأن موضوع الطعن وبش

  .258مداولة بشأن الطلب إلصدار قرارهم يف القضيةبإعداد تقرير يعرضه على كافة أعضاء الغرفة لل

إذا رأت احملكمة العليا أن شروط قبول إعادة إلتماس : ثار الطعن بالتماس إعادة النظرأ - هـ

  .وحتمل الطاعن املصاريف القضائية النظر غري متوفرة رفضت الطعن

  :من آثارهو  دة النظر متوفرة تقرر قبول الطعنن شروط الطعن بالتماس إعاأوإذا رأت 
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حمل الدولة للتعويضات املمنوحة لضحية اخلطأ القضائي أو لذوي حقوقه وحيق تت - 1

  .للدولة أن ترجع على الطرف املدين أو شاهد الزور

نشر قرار احملكمة العليا عن طريق الصحافة يف ثالث جرائد وذلك بدائرة اجلهة القضائية  - 2

ويف دائرة اختصاص حمل  ،رتكاب اجلرميةائرة مكان ويف دا ،و القرار امللغىأصدرت احلكم أاليت 

  .259الطاعن
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  .190.املرجع السابق، ص ،أنظر عبد العزيز سعد - 
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خنلص إىل أن األدلة املادية جماهلا واسع وال ميكن حصرها أو قد بلغ البحث غايته اآلن و 

املادي الذي  األثر، فاجلزائي يف اال اإلثبات حتديدها، وأصبحت يف عصرنا اليوم من أهم أدلة

فهو يشمل خمتلف العناصر احلية  ،حجمه أوال ميكن حتديد شكله  مسرح اجلرمية يرتكه اجلاين يف

املواد السامة  النارية والشعر و  اتكالبقع الدموية والطلق  ،الغازية أوالسائلة  أوامليتة الصلبة  أو

  .ال مأن تراها أللعني اردة  أمكنسواء  ،و ذلكحنو  والبصمات

ولذلك كان لزاما  ،عسريا أمرااجلاين  كتشافا  أصبحمية ارتكاب اجلر  أساليبتطور  وإزاء 

هي  املادية فاألدلة إثبااو ، اتمع استحداث وسائل علمية حديثة للكشف عن اجلرمية ىعل

إذا  و وإثبات مرتكبيها،  احلقيقة إىليف التوصل  أمهيته وهلا ،الصلة بني اجلرمية واجلاين إلجيادوسائل 

فإن حجيتها مل تعد مطلقة  ،ثبات يف املواد اجلزائية ال يزال يعمل اكانت األدلة الكالسيكية لإل

تسخريها يف خدمة العدالة للبحث عن الدليل املادي ئل لوسائل البحث العلمية و أمام التطور اهلا

من خالل معاينة مسرح اجلرمية للكشف عن ظروفها ومالبساا، عن طريق اخلربة الفنية العلمية 

وضوعية يف كل احلاالت خالفا لألدلة الكالسيكية األخرى اليت تالزمها الذاتية اليت تالزمها امل

  .وحيتمل ابتعادها عن احلقيقة

منا هناك إاجلزائي، و  اإلثباتاألدلة املادية غري متساوية يف قيمتها القانونية يف نطاق و  

اليت ميكن  القضائية رائنضمن الق تعد مناملادية  هذه األدلةاختالف يف القيمة القانونية، حبيث أن 

واليت تعامل كباقي أدلة اإلثبات األخرى، وختضع للسلطة التقديرية  ا، سلطة احلكم أن تأخذل

مبدأ القناعة  أال وهو ،اجلزائي اإلثباتيف  عليه املبدأ املستقر هو و ما يؤكد ذلك  للقاضي اجلزائي،

ينتج عنه أن مجيع األدلة الشخصي، والذي  يف االقتناع اجلزائي الوجدانية، أو مبدأ حرية القاضي

  .لسلطته التقديريةها ختضع نواعمبختلف أ

حيث أن هذه السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي ليست مطلقة، وإمنا حيكمها ضوابط 

تكون مشروعة  أنو  ،الناحية القانونية دلة مقبولة منن تكون هذه األأوشروط ومن بينها جيب 
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 املساسيتم  ال الضمانات الواجب مراعاا حىت إغفالون ، وذلك دقضاءمقبولة منطقيا لدى الو 

  .صاشخاأل بكرامة

الضمانات، وال سيما  إهدار من شأنهكشف احلقيقة   وراءيكون  السعي  أال يشرتطالذي   األمر 

 منها ما يتعارض وحقوق املتهم وحريته، فالسماح باالعتماد على املستجدات العلمية يف  أن

باحلقوق  األحواليصطدم يف كثري من لى األدلة املادية إلثبات األفعال اإلجرامية، احلصول ع

احلرة،   إرادته اخلاصة وعلى أسرارهوعلى  ،رامتهكمن احملافظة على سالمته و  لإلنسان األساسية

التوازن املعقول بني مبدأ حرية هذه الضمانات، وذلك لتحديد  إغفالوبالتايل البد من عدم 

باملوازاة مع ، لمصلحة العامةلمحاية املادية  يف تقدير األدلةالشخصي للقاضي اجلزائي  ناعتاالق

، لذلك قيد ل الدساتري و املواثيق الدوليةكفلتها  ك  اليت األشخاصوحريات  حقوقعلى احملافظة 

ال تكون القانون السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي املبنية على أساس االقتناع الشخصي حىت 

 .محاية للشرعية قة، وذلك مبجموعة من القيودمطل

الشروط املتعلقة بشخص القاضي  يف السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي ىوتشمل القيود الواردة عل

ن هناك شروط تتعلق بالدليل أكما   ،كاء والتكوين والتخصص يف املادة اجلزائيةذ واليت يشرتط فيه ال

ا تكوين أاليت من ش األدلةوتساند جمموع  ،ويقينيته اجلزائي من خالل وجوب مشروعية الدليل

  .القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي

يف قبوله وتقديره  وذلك ،كما ترد على السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي جمموعة من االستثناءات  

واليت  ،دعوى العموميةلا تعرتضاليت  األوليةاملسائل  إثباتيظهر جليا يف  األمر الذي ،لدليلل

العقود  إثباتاليت يستعان يف  األمانة،يوجد تطبيقها يف القضاء اجلزائري من خالل جرمية خيانة 

 ا احلال يفوكذ ،يف القانون املدين املقررة اإلثباتوسائل بع .قمن  376املنصوص عليها يف املادة 

بطرق  إثباااليت يتم  األوليةامللكية من املسائل  فإثبات ،التعدي على امللكية العقارية إثبات

   .املنصوص عليها يف القانون املدين اإلثبات
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وذلك من  ،للقاضي اجلزائي يف تقدير الدليل التقديرية على السلطة أخرى كما ترد استثناءات

صرحية على سبيل احلصر من واليت تستمد من نصوص قانونية  ،خالل تقديره للقرائن القانونية

ذه ه يقتصر دوره على التحقق من مدى توفر أين ،القاضي اجلزائي اقتناع حرية تقيد أنا أش

يقني حيدد الي يباشر العمل القانوين العقلي و ذفالقانون هو ال اإلدانة، أوة ءليحكم بالربا القرائن

من  لك ذو  املادي، هر كذلك االستثناءات الواردة يف تقدير الدليلظتو  ،يلزم القاضي الذيسلفا 

املنصوص عليها  األدلةباستثناء  اإلثباتجبميع وسائل  إثبااالزنا اليت ال ميكن جرمية  إثبات خالل

مستندات  أوالوارد يف رسائل  واإلقرار واليت تتمثل يف التلبس بفعل الزنا ،ع.من ق 341يف املادة 

  .القضائي اإلقرار أو  من املتهم صادرة

 الذيو  ،سري الدعوى العمومية ي أثناءاجلزائ القاضي على ما سبق هناك قيود ترد ىلإ باإلضافة

اليت حتكمها جمموعة من املبادئ منها عالنية من خالل خصائص املرافعة اجلزائية  جليا يظهر

شرط  إىل باإلضافة ،احلضورية، و شفوية املرافعات، و الدعوى أوراقجود الدليل يف و اجللسة، و 

  .األحكامتسبيب 

 الوجدانية، لقناعةا ىي من خالل الرقابة اليت تكون علكما يقيد االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائ

وطرق الطعن العادية  ،واالستئناف املعارضةوذلك من خالل طرق الطعن العادية املتمثلة يف 

  .النظر إعادةوالتماس  ضاملتمثلة يف الطعن بالنق
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  : .................مجلس قضاء

  ................:.......محكمة

  :........مكتب قاضي التحقيق

  أمر بندب خبير                                                

املتبع ضد بعد االطالع على التحقيق   .......قاضي التحقيق الغرفة األوىل مبحكمة  ....حنن 

/................  

املعاقب و األفعال املنصوص القتل، و حماولة  السرقة بضريف الكسر والتعدد، /جل أاملتابعني من 
   .، من قانون العقوبات354و ،254:عليها بنص املواد 

  بعد االطالع على وثائق ملف التحقيق ـ 

  .ية من قانون اإلجراءات اجلزائ 143بعد االطالع على املادة ـ 

                               .بوهرانمدير املخرب اجلهوي للشرطة العلمية الكائن مقره : نندب السيد

  للقيام بالمهام التالية                                       

    .فحص بصمات األصابع املنقولة من مسرح اجلرمية، و حتديد مدى تطابقها مع بصمات املتهمني

  ........يف  ...بـ حرر                                                         

                                        قاضي التحقيق                                                                        



 أمر بتعيني خبري                                                                                  5:لحق رقمامل

230 

 

  : .................مجلس قضاء

  ................:.......محكمة
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بعد االطالع على التحقيق   .......حنن بوبكرى الطيب قاضي التحقيق الغرفة األوىل مبحكمة 

  ................/املتبع ضد 

   .و حماولة اإلجهاض للباقني ألول،اإلجهاض ل ىالتحريض عل /جل أاملتابعني من 

   .من قانون العقوبات 30،45،46:املعاقب عليها بنص املواد و األفعال املنصوص 

  

  بعد االطالع على وثائق ملف التحقيق ـ 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  143بعد االطالع على املادة ـ 

  اجلزائر العاصمة بية الكائن مقره بشاطوناف مدير املخرب اجلهوي للشرطة العلم: نندب السيد

                              

  للقيام بالمهام التالية                                       

  الرجاء إجراء فحص طيب عن طريق حتليل البصمة اجلينية  على املتهم 

  .............................يف  .................املولود بتاريخ 
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  أم ال  ..............هذا الرضيع  والقول بعد الفحص إن كان

  ........يف  ...بـ حرر                                                         

                                        قاضي التحقيق                                                                        
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 .2006، اجلزائر – عني مليلة ،دار اهلدى، 1.طواالجتهاد القضائي، 

مطبعة ، 1.ط، 1.جاملوسوعة اجلنائية يف القضاء اجلنائي العراقي،  ،علي السماك -40
 .1990 العراق، اجلاحظ،



املراجع قائمة  

245 
 

بريوت،  ،دار الكتاب العريب ،1.ط ،1.جعلي اجلرجاين، التعريفات، علي بن حممد بن  -41
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دار  ،1.ط ظام احمللفني يف التشريع اجلنائي املقارن،بو شادي عبد احلليم، نأحممد  -52
 .1979النهضة العربية، 
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ر، .ج، 15/11/2008 :املؤرخ يف ،08-19: رقم بالقانون واملتمم املعدلو  ،14/04/2002: يف
 .16/11/2008: ، املؤرخة يف63.ع

 

 :الصكوك الدولية .3-2

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املصادق عليه من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -1
، اجلزائر، وزارة العدل أهم إتفاقيات حقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف، 10/12/1948

2009 . 
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أهم إتفاقيات حقوق اإلنسان  -2
 .2009، املصادق عليها من طرف اجلزائر، وزارة العدل

امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان، أهم إتفاقيات حقوق اإلنسان املصادق عليها من  -3
 . 2009، طرف اجلزائر، وزارة العدل

امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، أهم إتفاقيات حقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف  -4
 .2009العدل،  اجلزائر، وزارة

  :التشريعات الداخلية. 3-3
 :التشريعات الوطنية/ أ

، املؤرخة 48.عر،.ج قانون اإلجراءات اجلزائية،املتضمن  ،66/155 :األمر رقم -1
 .املعدل واملتمم، 10/06/1966:يف

: ، املؤرخ يف49.ر، ع.ج ،املتضمن قانون العقوبات، 66/156 :رقم ألمرا -2
 ،84.ر، ع.، ج20/12/2006: ، املؤرخ يف06/23 :رقم بالقانون املعدل واملتمم ،11/06/1966

 .24/12/2006: املؤرخة يف

  .16/01/1973، 5.ر، ع.القضاء العسكري ،ج املتضمن تنظيم 23-71 :رقماألمر  -3
قمع السكر العمومي  ضمناملت، 22/04/1975املؤرخ يف  75/26رقم شريعي تاألمر ال -4

 .09/05/1975، 37. ر، ع.ج ومحاية القصر من الكحول

، 78.ر،ع.، ج، املتضمن القانون املدين26/09/1975، املؤرخ يف 58 -75: األمر رقم -5
 . املعدل واملتمم ،30/09/1975:املؤرخ يف

 ، املؤرخة30.ر،ع.ج املتضمن قانون اجلمارك ،21/07/1979 :املؤرخ يف 07-79 :القانون رقم -6
 .24/07/1979: يف

، 08.ع ،1985 ر،.ج وترقيتها، الصحة محايةضمن قانون املت ،05-85 :رقم قانونال -7
 املؤرخة ،72.ع ،ر.ج، 15/07/2006:املؤرخ يف 06/07 :رقم املعدل واملتمم باألمر ،16/02/1985

 .15/11/2006: يف

عدل امل 06،06/02/1990.ر، ع.مبفتشية العمل، ج املتعلق ،03-90 :رقم القانون -8
 .10/06/1996 ،36.، ج، ر، ع11-96 :رقم واملتمم بالقانون
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القضائيني  شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء ضمناملت 310-95 :املرسوم التنفيذي رقم -9
 .15/10/1995:، املؤرخ يف60.ر، ع.، ج10/10/1995: ، املؤرخ يفوكيفياته وحقوقهم وواجبام

 ،06.ع ر،.ج ،العتاد احلريب واألسلحة والذخريةباملتعلق  97/06 :رقم األمر -10
22/01/1997.   

املؤرخ  حركة املرور عرب الطرقات وأمنها وسالمتها تنظيمضمن املت، 01/14: القانون رقم -11
 :رقم وبالقانون، 10/11/2004 يف املؤرخ 04/16 :مرق قانونبالم ماملعدل واملتو  ،19/08/2001: يف

 .29/06/2009 ،45.ع ر،.ج ،22/07/2009املؤرخ يف  09/03
لصالحيات  ديداملتضمن حت 26/11/2002يف  :املؤرخ 02/403 :رقماملرسوم الرئاسي  -12

 .01/12/2002، املؤرخة يف79.ر، ع.ج ،ةياخلارجالشؤون  ةر اوز 
املؤرخ  03/03باملنافسة املعدل باألمر رقم املتعلق  95/06 :رقم األمر -13

  .17/007/2003: املؤرخة يف،36.ع ر،.ج ،19/06/2003:يف
 القانون األساسي للقضاءاملتضمن  ،06/09/2004، 04/11: عضوي رقمالقانون ال -14
 .08/09/2004: املؤرخة يف ،57.ع ر،.ج ،06/09/2004 :املؤرخ يف

 .27/02/2005 ،15.ر،ع.ج ،قانون اجلنسيةاملتضمن  ،05/01 :رقماألمر  -15

، 59.ر، ع.ج ،املتعلق مبكافحة التهريب ،23/08/2005 :ملؤرخ يف، ا05/06 :األمر رقم -16
 .28/08/2005 :املؤرخة يف

 ،14.ر،ع.ج ،التوثيقواملتضمن قانون  ،20/02/2006 :املؤرخ يف 06/02 :رقمالقانون  -17
08/03/2006.  

ديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم متضمن املت ،348-06 :املرسوم التنفيذي رقم -18
ة عرب مواجلرمية املنظ باملخدراتيف اجلرائم املتعلقة باملتاجرة ، ورية وقضاة التحقيقووكالء اجلمه

وجرائم تبييض األموال  ،واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،احلدود الوطنية
 .18/11/2006، 63.ر، ع.، جواإلرهاب

اإلجراءات املدنية  واملتضمن قانون ،25/02/2008 :املؤرخ يف 08/09 :رقمالقانون  -19
   .25/02/2008 ،21.ر،ع.ج واإلدارية،
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 :التشريعات األجنبية /ب

1- Marie  audbeernaert, Francoie, tulkensdamien, van der meersch, code 
pénal, 8e édit brulant, .2007  

2- Code  de  procédure  pénale, 50 Edit, 2009.  
3- Code civil français. 
4- la loi n 95-73 du 21/01/1995, loi d'orientation et de programmation 

relative a la sécurité. 
5- la loi Guigou du 18juin 1998, a recueilli les empreintes génétiques des 

personnes impliquées dans les infraction à caractère sexuelle. Des lois successives 
ont étendu fortement son champ d'application. 

6- Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, Code  de  
procédure  pénale, 50 edit, 2009. 

7- Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure elle élargit le fichier à de 
simples délitsvol, tag, arrachage d 'OGM, etc. et permet aussi d'inclure de 
simples suspects, Code  de  procédure  pénale, 50 edit, 2009. 

8- Loidu 9 mars 2004 dite "loi Perben, " qui créé par ailleurs le Fichier 
judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, FIJAIS. 

9- Loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, Code  

de  procédure  pénale, 50 edit, 2009. 
10- Loi sur les violences conjugales du 4 avril 2006, Code  de  procédure  

pénale, 50 edit, 2009. 
11- Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, Code  

de  procédure  pénale, 50 edit, 2009 

  المجالت والنشرات .4
  .1969 ،4القضاة، عدد  نشرة -1
 .1989 ،1.الة القضائية عدد -2

  . 1989 ،3.الة القضائية عدد -3
 .1990 ،1.الة القضائية عدد -4

  .1990 ،1القضاة، عدد  نشرة -5
 . 1990 ،2.الة القضائية عدد -6
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 . 1992 ،1.الة القضائية عدد -7

 .1992 ،3.الة القضائية عدد -8

  .1،1993.الة القضائية عدد -9
 .1995 ،1.الة القضائية عدد -10

  .1997 ،3.الة القضائية عدد -11
 .2000 ،1.الة القضائية عدد -12

  .2002 ،1.خاص، ج الة القضائية عدد -13
  .2007 ،1.الة القضائية عدد -14

تياإلنترناقع على شبكة المو : خامسا    
1. www.islamonline.net. 
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_

g%C3%A9n%C3%A9tiques. 
3. www.enm.justice.fr. 
4. http://www.qariya.com/vb/showthread.phpt=9235#ixzz0osb2vguo. 
5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9osurveillance. 
6. http://www.lexinter.net/UE/droits_et_libertes.htm. 
7. www.elwafd.org . 
8. www.elwatan.com. 
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      30 .                        .....................................................ئيااجلز 
للقاضي  أ االقتناع الشخصيالقضائي ملبد تعريفال :           ثالثا -

         33...                  ...................................................ئيااجلز 
  35..   .....................االقتناع الشخصي مبدأنطاق تطبيق  :   الفرع الثاين -
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   .......يف مجيع مراحل أ االقتناع الشخصيبدمتطبيق  :           ثانيا -
  37  .......................................... .........       الدعوى اجلزائية

  38  ..............................  االقتناع الشخصيتكوين  :           ثالثا -

        39    .........................  مبدأ االقتناع الشخصيتقدير  : الفرع الثالث -
  39 ..........  أ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائيبدممربرات  :           والأ -
  41  ........... ع الشخصي للقاضي اجلزائيأ االقتنا بدمعيوب :            ثانيا -
  42  .....................  نتائج تطبيق مبدأ االقتناع الشخصي :  الفرع الرابع -
  42  ........أدلة اإلثباتكل   وتقدير حرية القاضي يف االستعانة :           والأ -
  44  ............................االقتناع الشخصي أسيادة مبد:            ثانيا -

      45 ......... ملاديةاثبات اإل دلةأجلزائي يف قبول القاضي اسلطة :   لثايناملبحث ا -      
         .....ثبات املادية غريدلة اإلأسلطة القاضي اجلزائي يف قبول :  املطلب األول -      

  46 ..................................................................حليويةا        
  46  .............................................رراتـاحمل:   األول الفرع  -      

  46  ...........................................تعريف احملرر :           أوال -
   52  ..................تاسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير احملرر  :           ثانيا -
  53   .................................. دامــقار األــثأ :   لثاينالفرع ا -
  53    ..................................  قداماأل ثارأتعريف  :           والأ -
  54      ...........قدامثار األآسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير  :            ثانيا -
  55   ......... ...................... اريـالح النـالسأثار  : لفرع الثالثا -
    55  ...................................تعريف السالح الناري:           وال أ -
  62   .......النارية سلحةألاثار آسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير :            ثانيا -

  62    .....................................آثـار املخلفـات: ع الرابالفرع   -        
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  72   ..................................بصمات األسنان تعريف :           أوال -
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  125 .....................................................الشخصي اقتناعهمبحض 
   125 .....................الشروط املتعلقة بشخص القاضي:  املطلب االول -        
   126 ............................نــاء والتكويــالذك:   األولالفرع  -        
   127  ..........................اجلزائيري القاضي ــضم :   الفرع الثاين -        
   128 ..............................اجلزائيختصص القاضي  : فرع الثالثال -        
  130 .......................الشروط املتعلقة بالدليل اجلزائي:  املطلب الثاين -        
     130...............................رةــروط اخلبــش:  األول الفرع  -        

  134...............................لـــالدليشروعية م:   ثاين الفرع ال -        
  135................................تعريف مشروعية الدليل:           أوال -        
   138  ....................مشروعية الدليل نالنتائج املرتتبة ع:           ثانيا -        
  140  ................................يلـــالدل يقينية:   ثالثالفرع ال -        
  140. .............................تعريف اليقني القضائي :            أوال -        
  141 .........................................تساند األدلة:          ثانيا  -        
  143 .......................املتهمقاعدة الشك يفسر لصاحل :          ثالثا  -        
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   لقاضيحرية ا على االستثناءات الواردة :املطلب الثالث -        
  148 ...................................الدليل املادي يف قبول وتقدير اجلزائي       

  149  .......................ات املسائل األولية والفرعيةبإث:  الفرع األول  -
  149  ...............................تعريف املسائل األولية:           أوال -
  150  ........................متييز الدفوع األولية عن غريها:           ثانيا -
  151   .....معيار التفريق بني املسائل األولية واملسائل الفرعية :           ثالثا -

      156  .....................شروط اإلثبات يف املسائل األولية:          رابعا - 

     157 .............................املسائل األوليةإثبات أدلة  :        خامسا -
  ............ سلطة القاضي ىاليت ترد عل االستثناءات:   الفرع  الثاين -    

     161   ...............................................الدليل تقديريف  اجلزائي      
  162  ....................................القرائن القانونية :            والأ -
  166  .........الزنا وقيادة مركبة يف حالة سكر يتجرميإثبات  :           انياث -

  .................. زائيالقيود الواردة على القاضي اجل :  املبحث الثاين -     
  173 ................................................سري الدعوى اجلزائية أثناء     

  ................ القيود الواردة على االقتناع الشخصي: األولاملطلب  - 
  174 .....................................اجلزائية املرافعة أثناءزائي جلللقاضي ا

  174 ............................خصائص املرافعات اجلزائية:  فرع األول ال -
  174 .......................................عالنية اجللسة :            أوال -

  175  .......................ىوراق الدعو أيف  وجود الدليل :           ثانيا -
     176. ....................................ملرافعاتشفوية ا :            ثالثا -
  180..................مباشرة اإلجراءات يف حضور اخلصوم :           رابعا -
   181 ..............................اجلزائية األحكامتسبيب  :   الثاين الفرع -
  182 ......................................التسبيب مفهوم :           أوال -
   187 .......................موقف بعض التشريعات املقارنة:            ثانيا -
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  188  .............................التسبيب ووظائفه أمهية:           ثالثا  -
     190...........الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي اجلزائي: ين املطلب الثا -
    191   ............................... طرق الطعن العادية:   األوللفرع ا -

  191  ..........................................املعارضة: أوال            -
  195  ........درجة أولاحلكم الصادر من حمكمة  استئناف :ثانيا            -
 201............................. ديةطرق الطعن غري العا: الفرع الثاين    -
 201.....................................الطعن بالنقض : أوال            -
 206..................................التماس إعادة النظر: ثانيا            -
 211.............................................................اخلامتة -
 215......................................................قائمة املالحق -
 241.......................................................قائمة املراجع -
 259 ...........................................................الفهرس -
  

  
 

  
  

 

  




