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أحمد اللوزي
لقد تناولت هذه الدراسة اهمية حجية الوسائل العلمية في اإلثبات الجزائي مما ال شك فيه
أن نظرية اإلثبات هي األساس الذي تقوم عليه قواعد اإلجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع
الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية بموجب السلطات الممنوحة لها،
واإلثبات في المواد الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة ،وألجل الحكم على المتهم
في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها ،وأن المتهم هو المرتكب لها
وبعبارة أخرى إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم ،ويمكن القول أن
اإلثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة
للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي الستخالص حقيقة الوقائع المعروضة عليه
إلعمال حكم القانون عليها ،واإلثبات الجنائي يمر بمراحل ثالث  :األولى مرحلة
االستدالالت بجمع عناصر التحقيق والدعوى ،والثانية هي سلطة التحقيق االبتدائي ،فإذا
أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدم إلى المحكمة ،والثالثة مرحلة
المحاكمة وهي من أهم المراحل ألنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين ال
الحدس والتخمين ،إما ببراءة المتهم أو إدانته ،وهذه المرحلة هي موضوع بحثنا .واإلثبات

ط

الجنائي قد ط أر عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل اإلثبات
والتي لم تكن معروفة من قبل ،فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة
واستطاعت أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العالقة بين
المتهم والجريمة ،وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها األحكام باإلدانة أو
البراءة ،واألدلة الجنائية أنواع  :منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ،
ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدالئل  ،ومنها األدلة المادية التي يبقى لها
خصوصيتها ،وهي أدلة صامتة ال تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية األدلة المادية
والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة.
الكلمات الدراسة :الوسائل العلمية  -الحجية  -االثبات الجزائي
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Abstract

Scientific Authentic methods in criminal proof
This study deals with the importance of the authoritative means of
scientific evidence in the criminal proof. Undoubtedly, the theory of
evidence is the basis of the rules of criminal procedure from the moment
of the crime until the verdict is issued by the judicial authority under the
powers granted to it. Which leads to the appearance of the truth. In order
to judge the accused in criminal matters, the crime itself must be proved,
and the accused is the perpetrator. In other words, proof of the crime and
its attribution to the accused. And the criminal evidence goes through
three stages: the first stage of inference the collection of elements of
investigation and prosecution, and the second is the authority to
investigate the primary, if this investigation resulted in evidence likely to
convict the accused Presented to the court, and the third phase of the trial,
which is one of the most important stages because it is the stage of
conviction of the guilt is based on certainty, not intuition and guesswork,
either innocent innocence or conviction, and this stage is the subject of
our research. And proof The crime has undergone great developments
thanks to the tremendous scientific breakthrough in the means of proof
which was not known before. It is a breakthrough based on precise
scientific theories and origins. It has been able to provide the criminal
judge with conclusive and decisive evidence linking or denying the
relationship between the accused and the crime. Including evidence of
conviction or innocence, and criminal evidence, such as: evidence, such
as the confession of the accused or the testimony of witnesses, including
a mental evidence such as evidence and evidence, including physical
evidence that remains private, silent evidence does not lie or beautify and

ك

hence the importance of evidence Physical And dealing with them by
modern scient.

Key words : scientific means - authentic - criminal eviden
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الفصل األول:
خلفية الدراسة وأهميتها
اوال  :تمهيد

لإلثب ا القلائ ا هملة باااةلب لاااةلةااملقليا ا ذلقل بلاااةال ألةملاااحلقة ا نلةب ا لقلبيابااةلاا ا مل
قجبلقإلثب ال اللقابةللليقلقلبة ىلبهلب لل لاا لقلاةلاحل لاىلقليا ةللقلب اه للاهلق

اا لاا مل اأقل

قلي ةللة لب ةا .ل
لألكلة ملقلهشرا الق هبالب إلثب ال ظبههل يةةالقل س هحلقلهملاا ل لاها لقلاةلاحلةبا ل
قلائ ا نل اامل ا ةذلب ا لها ا ملبااملي ا نلقلبها ئ اااملة قسااه لا ااة ه لبساابا الالجه ا مل لاه ا لإلثب ا ال
قلهي ارة القلهااملها ا ملبيااةرلياه ا لقلبب شاارل أقلب ا لث ا رلي له ا لقل ا قت ل ااأقلب ا لا اار لب إلثب ا ال
قلبب شرلقلأيلاه لب لاه بةل شه ةذلقلشه ة( .)1ل
غااارلةمل ااأولقل س ا هحلاللهاقاامل يااة لبااملقل ياااةلقل بلاااةللهاثاااةلجبااانلي ا الالقإلثب ا ال
خ يااةل ااةلقسااهي لةلهاااةابه ال ب ا لل ااة ل ااةقة لةي ا لبااملثاار لقلخي ا ال ل ب ا لله لااقلقل ا قت ل
ب قق ةلب ةاةلاللابامل ق بةلةلاله لبسبا اللألكل بملةجحلهج بلقلبها ئاملبشاةلقإلثااب القلبب شارل
ةل اة له ةارل س هلهلالة ملقلبشر للجأل لىلههأابل بلاةلقإلثب الالةي حلقإلثب البملقلبب شرلل

()1لةب لقل ة نلقيبةال()1891الاإلثبات في المواد المدنيةالصل.151
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لااىلقإلثب ا الغااارلقلبب شاارلقلااأيلاا ا ل لااىلهي اااحلبيااحلقإلثب ا ال لااىل قق ااةلةخاار لقرابااةل
لاسالبيحل قت للاسهخلصلب ه لثب القل قق ةلقأليلاةلبيحلقل ا قت لب هباةقلةاملألاكل لاىل يارل
قالسه ب ثل لىل يرلقلهرجاحل(.)2ل
م قلارقهم هيظى بأ باة ابر ةم بج ح قإلثب ا قلجتقهما س قن ةا م بم قل ياةلقل لباة
ظر للهاة قل لبما ةثرو ةم قلاش
قليةاثةا ًق

م قلارقهما ة بم قل ياة قل بلاةا ابثح لهث رل

قلبي للقلج هاةلةملبج حلقإلثب ال ي قًرل ب ًل بؤث قًرلخ يةلةمل ثب القلايةلقلج همل قل ي ل
قلا

ملللجرابةلقألبرلقلأيلابرتلة رلقلارا ةلةملقلبيلل ملقلياااةال م هث ر قليا ذ هاجة

قلهاة قل لبم قسهخةق قلببهارقا قألس لاب قل لباة قليةاثة ةة ل لى ه ةة ةس لاب قرها ب
قلجرابةا بيال خرجا بم شاله قلهالاةي لى قلجرابة قل لباة قلهملهسهخة ةم قرها به قل س هح
قل لباة قليةاثةا ةة ألك لى جت قلجه ا قلبخهية م ق بةلقلةلاح لى قرها به ب ألس لاب
ظر
قلهالاةاة لإلثب اا ةاة ةيبح قلبجر ارهاب جرابهه ة م ةم اهركلةي ةثر ةم بسرح قلجرابة ًق
بسهقاةق بم قلهث ر قلها ل جم(.)3
لهث ر الاهها
ً
قة ةة

قلهث ر قل لبم قليةالا لى ج ح بهبة قلاش

م قلجرقه

قثب هه ةبرقلش قً ال

اج ح بم بهبة قلا ئم ي بة ةم ةةقن رس لهه لله يح لى قلياااةا لألك ةيبح بملقلئر ري
ةم ه قاب ةجهتذ قل ةقلة هب

قلب ه قل لبم قليةالا للاش

قلسران قلق ح ملياااة قألة ح

قلبرهابة بم خ ح هاةار لألةلة(.)4ل

()2لبرسمالةيبةلاب حال()1882النظرية اإلثبات في القانون اإلداريالةقرلقل هئةالقلا رذالصل.301
()3لقلبيرالببة ح خلاحال()3891ا حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيا ةقر قل هئة قل رباة قلا رذالص.644
()4لتاةقمالة ئحالقلبرجنلقلس بقا ص.301
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لألكلا ملالبةلبملقالاث رلبملقلةرقس القلهملهه حل أقلقلب ئ للهسلاثلقلئ نل لىلهث ارل
أولقال ظبةل قةخ حلقلبس بةلقل لباةلقلاه لللبس ةذلةملهث ارل أقلقل ظ ل

ثانيا :مشكلة الدراسة :

ةااملئ ا نلقلة قرسااةل قلبيااللةاامل ااأقلقلب ئ ا لالقئ ا ةةلقلااىلقل ققاانلقل بلاامل قلا ا

ملةااملقلببلاااةل

قالرة اةلقله شباةل ة لةلقلا االالبرتالقل ةاةلبملقلبش احلقلهملهخصل أقلقلب ئ لبب لالمل:ل
 - 1حلا جةلقي رلقلبشر لقالرة مل قلبشر لقلا اهملاب قملقلهشرا الةملقلة حلقل ربااةل امل
قال هب ا ةل لااىليجاااةلقل س ا هحلقل لباااةلا سااالةلبااملقالثب ا القلج قتهااملالقلااىلج اابلقالةلااةل
قلهالاةاةلقلبأا رذلةمل ي صلقلا مل؟ل
- 2ب لبة له ةرلقلها ا القليةاثةل قإلبا ا اللب لجةلق هب ةل أولقالةلةل؟
- 1ب لبة لقال هب لب ل ل لقلج هاةلقلبس ةذلئبملب

لقلةرقس القلا

اةلبشاحلة حل؟

 - 3ااحله هباارلقلبياابةلقل رقثاااةلبااملقالةلااةلقلبا ل جاااةلقلا ث ااةللهيةاااةل اااةلقال سا مل با لبااة ل
يجاهه لب إلثب ال؟ل
- 5ب ل اةلببةقلبشر اةلقلةلاحلقلج همل؟ل
- 6ب لبة لسلثةلقلا ئملةملهاةارلقةلةلقالثب القليةاثةل؟ل
- 1ب لبة ليجاةلقل س هحلقل لباةلقليةاثةلب إلثب ال؟
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ثالثا :أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة الى ما يلي
- 1ب رةااةلقلثاارقل قألجه اتذلقليةاثااةلقلهااملهه بااحلب ه ا لةاا ساةلبةربااةل خبا ارذلهسااهثانلقسااهخةقبه ل
قالسهخةق لقليياحلللاش ل ملقلجرابة.
قله ر ل لىلقل س هحلقل لباةلقلبسهخةبةلةملبسرحلقلي ةل. 2ل
- 1قله ر ل لىلقل س هحلقل لباةلةملقلب بحلقلج هم.ل
- 3ب رة ااةلقل سا ا هحلقل لبا ااةلقلبس ااهخةبةلة ااملبس اارحلقليا ا ةلل ةجها اتذلقلقي ااصلب ألشا ا ةلة ا ا قل
قلب قسجاةال ةجهتذلقلهابارال قسهخةقب القالخهب رقالقلاابا هاةلقلل اة.ل

رابعا :اهمية الدراسة :

هظهارلق بااةلقلة قرساةلةامليجااةلقل سا هحلقل لبااةلةاملقالثبا القلج قتهاملة اهلب ئا لا ا ملبامل
شحلقلب قةل قلةرقس ال ب لها لملةها لببث باةلة قرساةلاساهثانلقلبا يث ملقالساهق ةذلب ها لةاملقبيا ثه ل
قل ياااةلالب إلئ ا ةةلقلااىلقملقلهاااة لقلها ل ا جملال قل لبااملقة لقلااىليااة للهث ا رل ا ملةاامل
قلجرقه لالقالبرلقلأيلقة لقلىلقئاثرقبلقلبجهبانل قئاثرقبلقل ظا لقلسا هةلةااهللاألكلاا ملبامل
قل قجابلقملهاا ملقلاا ق املب قاباةللثبا ااةلقل يارلقلااأيل اانلةاااهلالملقل يا صلقلا

اااةلقأقل

جااتال ااملهيااااقلقل ةقلااةلس ياابحلقب ا لبجهباانلهس ا ةولقلق ئااىل باامل ا له ا هملق باااةل ااأقل
قلب ئ لا هلاه لاقلب لباا ملقلج قتهامل قإلج قرهامللل يا حلقلاىلقليااااةل قل ةقلاةلالةا يمل اةب ل
هيةلل مليجاةلقل س هحلقل لبااةلقليةاثاةلا ساالةللإلثبا القلج قتهاملة اا لباثانلقلثرااقل لاىل
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برهابلقلجرقهبهل ه اابلجرابهاهلبهبا لقبهاة لباملقسا لابللااملاقلاالباملقل اا بل.ل هابامل اأول
قال باةلةملقل ا ثلقله لاة:ل
- 1هؤةيلقلىل ه ه لها ةلها ملي سبةلةملقلة

لةملقغلبلقاليا مل.

- 2هس ةلقلائ نلةملس اه للهيااقلقل ةقلةل
- 1هيسامل

اةلقلهيااقل لىلب لا ال لاهلقالةلةلقلهالاةاةل

- 3س ةالرج حلقلائ نل قلئ بثةلقلائ هاةل لىلب قجهةلقلجرابةل قشا حلقخريلبملقلجرقه ل
- 5قمل أولقل لس هحلقلا اةلب ه ل لقلبيليةلقل بةلللبجهبنل يب اهةلبملقلجرابةلل

خامسا-حدود الدراسة:
الحدود المكانية :

ظراة لقالثب ا لةم لقل ظ لقلا

م لقالرة م ل قلا م لقلا اهم ل هثباا ا لقلبي ا لةقخح لاح لبمل

قلببلاةلقالرة اةلقله شباةل ة لةلقلا اال.ل
حدود الزمانية  :ل

سهجريل أولقلةرقسةلقبهةقنلبمل

ل1032للا ه لسهه حلقال ئ لقلهشرا اةلقلس باةل لاه ل.لل

سادسا-محددات الدراسة:

ه هبرل أولقلةرقسةلقية لقلةرقس القلهملهه حليجاةلقل س هحلقل لباةل قالةلةلقليةاثةل ة ر لةمل
قالثب القلجتقهمل بة لسلثةلقلا ئملةملهاةارل أولقالةلةل قلبشا القلا
قجهل بلاةلقسهخةق ل أولقالةلةل.ل
ل

اةل قل بلاةلقلهملقةل
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سابعا-مصطلحات الدراسة:
ساااا لقلب يااللبه را ا لب اادلبيااثلي القلة قرسااةلبااملخ ا حلقل ا ةذل لااىلقلب قرجاانلقلهاامل
رةهه الل لهسهاحل لىلقلا رئللقه ل أولقلبيثلي السا بةلقلب يلل لىله رةه ل جرقها .ل
االثبااات:لاااحلب ا لاهخااألبااملقبااحلساالث القل ةقلااةلةااىلبج ا لىلقلهيااااقل قليا ا لباامل ج ارقنقال
لاشا لقلابا دل قظها رلقلياااااة  ،ةااىلظااحلئااب القليراا ال يب اااةلقلياا ذلقلخ يااةل ب قر ا ذل
قرا ةلقلبرقنذل يا قلقإل س م5.ل
ل
لبا ةي ااةلقلجراب ااةلة اامل
القااارائن:ل اامل ي ااة ل سا ا هحلقإلثبا ا ال ةق ااةبه ال هُ ا ا حةل ي ااة ل سا ا هح ُ
قل يرلقليةاللخ يةًلب َةلهث رل س ه َحل ةس لابلقلجراباةلةاملبي ل ساةلللهار بلباملقَبئاةلقل َةقلاةل
االبا اةًلب ا رتذًل هاج اةًلللها ا حة لقل لبااملةاامل ث ا رلاش ا لقلجرابااةل.لاب ا ل
قلق ارقرلبااملقل ا ا بال قااةلقيهلا ا
قيهلال أولقأل باةُللة ر لقلب رتلةمله تاتلقألةلةلةملقلة
ا

ل خ يةًلقلشه ةذل قال ه قر 6ل

الوساااائل العلمياااةل:لقألسا ا لابلقل لبا ااةلقليةاث ااةلبأ ها ا لقل سا ا هحلقله اامله هب ااةل ل ااىلقس ااهخةق ل
قل ظرا ال قليا هقلقل لباةلةملبج الالبا ةيةلقلجرابة7.ل
الحجيااة  :ابااامله را ا لقليجاااةلق ه ا لهلااكلقلا ا ذلقلب ااةلبااملقب ا حلةلاااحلا ائااه لق لة ا ل
جةاةذللسبقلقلقيحلةملب ئ ه لبيا لي هتل لىليجاةلقلشمنلقلبائملبهل8.ل

5

ب قر ا اليساملبيب ةال()1891الالوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائيالقلا رذالةقرذلقل هئةلقل رباةالص.111

 6ب ا قةياليس ا املقلبيبااةيل() 2005الالوسااائل العلميااة الحديثااة فااي اإلثبااات الجنااائي،لقإلسااا ةراة:لب شااأذلقلب ا ر لب إلسااا ةراةال

ص.8
7

ب قر ا اليساملبيب ةال()1891الالوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائيالقلا رذالةقرذلقل هئةلقل رباةالص.11ل
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ثامنا :االطار النظري والدراسات السابقة
وسيتم تقسيمه إلى:

أوال-األدب النظري للدراسة:
ساا للب يل لبه ح لب ئ ل أو لقلةرقسة لبم لا ةة لج ق به للها م لبلبة لقةر لقإلبا مل
بب ئ ه ل ساه لهاسابه ل لىل ةذلةي حل بب يلل بث لبل قةلا ملقلقيحلقأل حال ملقلباةبةلل
لبشالة لقلةرقسةا لقسهلة لقلةرقسةا ل ة لقلةرقسةا لة باة لقلةرقسةا لبيةةقا لقلةرقسة لابيثلي ال
جرقهاةالقإلث رلقل ظريالب ه لقلةرقسةالقلةرقس القلس باة.ل
ةب لقلقيحلقلث ملالةساه حلةاهلقلب يللقلجرابةل قالثب القلجتقهمللقلببيللقأل ح:ل قلأيل
خيصل ملب ل اةلقلجرابةل قالثب القلجتقهملل
قلببيل لقلث ما لج ن للاهال ل م لق ظبة لقالثب ا لقلجتقهم ل قلا

ة لقل جةق اة لللا ئم ل .ل قة لج نل

قلقيحلقلث للللاه حلقلهت ارل قلهتا لل.ه حلقلب يللةملقلقيحلقلرقبنلقل ه ه ل قله يا الل
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ثانيا-الدراسات السابقة:
أوال -دراسة الحنيفات  :ل ب رلرج ل()1008الحجية القرائن في االثبات الجنائي :-لجامعة اليرموكل

لبا ةية لقلجرابة لةم لقل ير لقليةالل
ةم ل أو لقلةرقسة لاسلث لقلب يل لقلئ ن لهُ حة ل ية ل س هح ُ
خ يةً لب َة لهث ر ل س ه َح ل ةس لاب لقلجرابة لةم لبي س
لة لللهر ب لبم لقَبئة لقل َةقلة ل قلقرقر لبمل
لقيهلا ل أول
لقيهلا لبا ةً لب رتذً ل هاجةً لللها حة لقل لبم لةم ل ث ر لاش لقلجرابةل .لاب
قل ا با ل قة
ا
ا
قأل باةُ للة ر لقلب رت لةمله تات لقألةلة لةملقلة

ل خ يةً لقلشه ةذل قال ه قر الاب َّ
لةم لله لة قًرل

لقلببا ة للل ي حل
ب ر قًت لةملقسهظه ر لقلاية ُ
لقلجربم.ل قلار ُ
قهم ل م":ل ب ُح لا ةة لقلبا ا لقل الاة ُ
س
س
لةقرجة ل لىلسباح لقلجت ل قلاااملالة ملقليي ُح ل لىلقلااب لبملقلب ل ل
ألبر لبجه سح لبمل قق سة
ب ًنل لىلقا س
قهم لبا ًلب ر قًتلباملةةلة لقإلثب ا لخ يةًلةمل
س ل ًّ
الم لبب ًّمل لىلقلب ثق".ل هيه ُح لقلار ُ
ليرَّاة لقلا ئم لقلجتقهم لةم لقالقه
ئ ن لببةة ُ

يالل
ال ل ةم لئ ن لظه ر ل ظ لقألةلة لقل لباةلا ل ُ

جةل س
ةيبيالقلارقهمل لىلةر س
قيةذلبنلب قمل س هحلقإلثب الال ل ا لهَ ُ اةلقلشه ةذُل قال ه قر ُ ل ملقألةلةُل
ُ
لقلبشر ُ لقألرة حم ل س ه َحل
لا ل
قل ياةذُ لقلهم
لارام ل لاه لقلا ئم لقلجتقهم لةم لها ام ل ااةهه .ل ل ُ
ُ
ُ
ليرَّاة لقلا ئم لقلجتقهم لةم لقالقه
قإلثب ا لقلجتقهما ل لا ه لهب ى ل ظ َ ُ
ق ملةي

ل ةا ً لللب ةذ ل( )362لبمل

لقلبي اب القلجتقهاةل ,
ح ُل

ب لابات ل أو لقلةرقسة لق ه لههال ل م ليجاة لقلارقهملةاث ل لام لقلةرقسة لقلي لاة لههيةل ل م ليجاةل
قل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلجتقهملل
ثانيا-دراسة خولةا ل اسى ل( )1008ل :لالوسائل الحديثة لإلثبات الجنائي في القانون  ،جامعة
عين شمس ل :ل ةةا ل أو لقلةرقسة ل لى ل ائ ح لا هبار لقإلثبا ا ل قلاشا ل ام لقليااااة لبام لة ا ل
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قلبسا هحلقلهاملهيظاىلب هبا لقلا ئامال ألمل لسا ة لهياااقل اأولقلا ااةلا جابلةاها ل ق باةلقلاةلاحل
قلاا ةم ل لاىلقرهاا بلقلجراباةل قل لاىلة لها الةا ليقلباة مل ق باةلقلاةلاحل لاها لا هبارل ا لقل اة ل
سا قنالغاارلة ا لةامل اأقلقل يارل شاهةلالقرجانلل س هحل ثرقلقإلثب القلهالاةاةلةمل ثب القل ل
قره .ببا لةة لباألك ل لاى لهساخار ل قساها ح ل سا هح ل لبااة ليةاثاة للإلثبا ا لبب ااة ل لاى ليجااةل
لبااةا لةئا ل ام لألاك لقخهيا ر لللاتبم لللااا لب لبهباة لةأيابيا لباألك لهيهاح لبا اة لبا ر اةل
ب ألةلاةلقلج هاةلقلهالاةاةل ة يالقلةرقسةلبئر رذلقملق ذليق هه ل قرهاالسب هه لهيه جل لاىلياسل
قئا هملاللاةراالاهل اللقلا ئامللاخااة لةاااهلبااألكلقلااة

ل ارئااملقل ةقلااةل اياااقلقلا ااةلقلبرج ذال

غارلق هلاجبل لاهلقلهت ةلب لب ر لقل لباةلقلبخهلقةليهىلاهس ىللهلةهبه .ل
ب لابات ل أو لقلةرقسة لق ه لههال ل م لقل س هح لقل لباة لقليةاثة ل لام لقلةرقسة لقلي لاة لههيةل ل مل
يجاةلقل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلجتقهمل أولقلةرقسةلقالقربلقلىلةرقسهملل

تاسعا  :منهجية الدراسة
سيتم تقسيم هذا الفصل إلى:

منهج الدراسة:
س

لاه لقهب لقلب ه لقلةرقس القلا

اةل ةذل

لقلب ه لقل يقملال ب رةةلقل ي صلقلا

ثرقله بله لبنلب ئ لقالثب القلجتقهملقب لقلائ نل.

ااةل
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أدوات الدراسة
ههاا ملقة قالقلة قرسااةلبااملقل يا صلقلا

اااةل قال ظبااةل قلهشارا القلهااملهه لااقلبب ئا لقلة قرسااةل

بي رذلخ يةلقلائ ا لبا ر ةلب لهشرا القالخر لأقالقل قة.ل
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الفصل الثاني
الجريمة واإلثبات الجزائي
تمهيد :
قلياا لقلج قتهاامل ا لثبارذلقإلجارقنقالقلجتقهاااةلال قلياااااةلقلهااملايبلها ل ااأقلقلياا ل ااملغ اهااهال
ب ااملقلب ااةاهملةملاجب اانلقلقا ااهل قلائا ا نل ل ااىلقلاا ا حلب ااأمل"اشا ا لقليااا ااةلقل قق ا ااة"ل ا ا لغا ااردل
قإلجرقنقالقلجتقهاة.ل()9لل ب له لملة ملاش لقلياااةلقل قق اةل لغردلقلة

لقلجتقهاة.ل

لاملقلبيلل ملقليااااةلاللا بااملقلهب ساهلبأااةلثراااةلة لااقااةلا ه اهلبا لا ااالباحل مل اأقل
قلبيللا باملةملاجريلةملظر

لب ا ةا ب س هحلهخئنللببةةلقلشر اةلباملجهاةل قيها قر لقلا قرباةل

قال سا اةللبااملجهااةلةخاار .لة لائا نلا لاامل"لقلياااااة"لةااملظااحله ظااا ل ةاا ًلإلجارقنقالهقهااردلةمل
قلب ااهه لب اارينل ق ا ا مل ااأولقليااا ااةل يا ااةولقل ااأيلاسا اابحلب هبا ا رلقلب ااهه لبا ااأ ب ًل أقلي ااةرلقليا ا ا ل
بإةق هه(.)10لل

المبحث االول ماهية الجريمة واالثبات الجزائي
قالثب الةمللقلب قةلقلجتقهاةلب ئ لبرهبثلباحلجهةلقئ هملابأحلةملسباحلقظه رلقلياااةال
لهلة رلي س لةملبيارلقلة

لقلجتقهاةل ساظحلبيهقظ ًلبأ باههلب لرغ لبملقلهث رلقلأيلليقل

ب لثرقلقل لباةلقليةاثةلقلبسهخةبةلةملبج حلقلاش ل ملقلياااةلالة لياااةلاللاباملةملهظهرل
اللب ةلقلبيلل ه ل ثب هه لب ألةلة.ل

()9لابو عامر.،محمد زكي 1895(،م) ،االثبات في المواد الجنائية  ،ب.ط ،الفنية للطباعة والنشر ،األسكندرية ،ص. 1
(10ل)لقب ل برا.بيبةلتاما(1895ل )القلبرجنلقلس بقلص.10
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اللبااةلبااملبا ا ملبقه ا لقإلثب ا البااملخ ا حلبا ا ملب ا ول ب اادلقلا ق ااةلقلهااملهيابااهلا ااهل
اشاحلئر رذلللةخ حل لىلب ئ لقلبيلل لىل أقلسأبيللةملقلب ئ لبملخ حلبثلبام_:لل
قلبثلبلقال ح:لبقه لقالثب القلجتقهمل.ل
قلبثلبلقلث م:لقالةلةلقلجتقهاةلق ق ه ل يجاهه ل.ل
المطلب االولل
مفهوم اإلثبات الجزائي
بااملقلب اار

لقملقالثبا ال ب با ًلاااه ل ةاا ًللا ق ااةلب ا ااهلبا ها لقلبشاار ل ااأقلااهئااملباا ملبا ل اااةل

قالثب القلجتقهمل بملث لبا ملببةةلشر اههل ألكلبملخ حلةر املبهه لاام:لل
الفرع األول
تعريف االثبات الجزائي
ل

قالثب البب وللاةل ل"قلبر م"لة ل"قلةلاح"ل لاىليااااةلبا ال ةاملب ا ولقلاا

قلةلاحل لىل ج ةل قق ةلق
لل

مل ا ل ق باةل

اةلههرهبلآث ر لقب لقلائ نلب لثرقلقلهمليةة لقلا م()11ل

لةملقلبجا حلقلج ا هملقل ساالةلقلهاملااه لباملخ لها ل ثبا ال قا لقلجراباةل

قاةلقلباهه ل

به ل سبهه ل لاه(.)12
ل

قالثب ا الاباااملقل ظاارل لاااهلباامل ياااة"ثاارقلقالثب ا ا"لة لقل س ا هحلقلهااملاه سااحلبه ا لقث ا قر ل

قلااة

لللهااةلاحل لااىلياااااةل قق ااة.اا ال ه قر ل قلشااه ةذالقلب ا ااةلالهاا رارلقلخبارقنال قلاارقهم.ل ااأقل

اثااارلبسااألهاملرهاساااهام:لة لهب ا لهيةاااةلثاارقلقالثب ا القلباب لااةلةااملقلب ا قةلقلج هاااةل ث اهب ا لهيةاااةل

()11لالسنهوري ،عبد الرزاق 1856( ،م) ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج ،2القاهرة ص13_11
()12لالكيالني ،فاروق  1895(،م)  ،محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني والمقارن ،ج ،2ط،2االردن ،ص.111-112
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اةللاحلةلاحلبملهلكلقالةلةلالاب لاباملقل ظرل لىلقالثب البامل يااةلقق باةلقالةلاةلة ل

قلاابةلقلا

هاةابه .ل()13لل
ة إلثب ا الةااملج ا رذلاشاابحلاااحلب ا لاااؤةيل لااىلثب ا ال ج ا قر لقلبجاار لة لب ا لاااؤةيل لااىلبرقنهااه لألمل
قلباررلةمل ث قلقلقاهلقلج هملة اهلاللابااملبسا نلةلشاخصل املجراباةلبا للا لهسا ةل لااهلب ةاا ًلة ل
ب
لل

الً()14ل
خلااصلبب ا لساابقل لااىلةملةثب ا القألباارل ا ل ق بااةلقلااةلاحلال اايااةلب إلثب ا الةااملقلااة

ل

قل بااةل ق بااةلقلااةلاحل لااىل ق ا لقلجرابااةلة الل لااىلقس ا ة ل لااىلقلبااهه لث ا الً.لةبااةقرلقالثب ا ال أقًل
قل ق هنل ية .
الفرع الثاني
قواعد اإلثبات في الدعوى الجزائية
ل

قلة

لجتقهاةلا الة لغارلجتقهاةلاللاباملةملهةركللغ اهه ل اللبملخ حلق ق ةلقالثب ال

قلهااملهساابحلللا ئااملبااأملاؤسااسل ااةهااهل قملايااةرليابااة.ل قإلثب ا الةااملقلب ا قةلقلجتقهاااةلبيا ا ل
با ق ااةلخ يااةلهج ااحللااهل"أقهاااةلبهبااتذ"ل لااىل يا لاج ااحللااهل ظراااةلبسااهالةل ااملقإلثبا الةااملةاار ل
قلاا ملقألخاار لسا قنلباامليااالل بهااهلة لةةلهااهالة لقابااةل ااأولقالةلااةال قل ققاانلقملقإلثبا الاللاسااهبةل
أقهاهااهلبااملقلخي ياااةلقلهااملهباااتلق ق ااةل ق بااةلقلااةلاحل هاااةارول ق با لاااألكلبااملقلخي ياااةلق ق ااةل
قلبيلل هل قله اابل ه.ل()15ل
ل
()13لأبو عامر ،محمد زكي، )1895(،مرجع سابق ،ص .19
()14قلهاهمالبيبةليب ةا()2010القلهيااقلقلج همل قألةلةلقلجرباةالث1الةقرلقلب
()15لابو عامر ،محمد زكي ،1895 ،مرجع سابق ،ص . 21-20

للل شرل قله تانالقألرةملالصل22للل
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المطلب الثاني  :الجريمة الجزائية واإلثبات .
لل

سا

لةهيااةللةاامل ااأقلقلبثلاابل ااملب اااةلقلااةلاحلقلج ا همل لااىلق هبا رلقملقلااةلاحلقلبا ةيل

للا ةرجلهيالة ق لقالةلةلقلج هاةل لببا اةلب اةلألاكلب ااةليجااةلقألةلاةلقلب ةااةل قلب

ااةلةامل

قإلثب ا القلج ا همل ألااكللي لااةلقلياالةلبب ئ ا لقلة قرسااةلقلااةلاحلقلب ا ةيل ثبا ااةلقلياالةلبا ااهل بااامل
قلارقهملقلائ هاةل ألكلةملةر ام.ل
قلقر لقال ح_لب اةلقلةلاحلقلجتقهمل ة باههل ة ق هل.ل
قلقر لقلث م_ليجاةلقالةلةلقلب ةاةل قلب

اةلةملقإلثب القلجتقهمل.ل
الفرع االول

ماهية الدليل الجزائي وأهميته وأنواعه
ساه لقل ردللهأقلقلقر ل لىلقل ي لقله لم:لل
الً:لب اااةلقلااةلاحلقلج قتهاام:لاايااةلب لااةلاحلةااملقللاااةلب ا لاسااهةحلبااهال اا ا حلقةحال ة ا ًلاااةحلة ا مل
ة ل
قل ااةلاحلا ااملقلبرش ااةل قل ااةلاحلبق اارةل قلجب اانلقةل ااةل(.)16ل ق ااةلجا ا نلة ااملقلاا ارآملقلاا ارا لق ل ااةله ا ا لى"ل
شاء لَجعلَه ِ
يل ﴿﴾٥٤ل()17ل
س َعلَي ِه َدلِ ً
أَلَم تََر إِلَى َرِّب َك َكي َ
ساك ًنا ثم َج َعل َنا الشم َ
ف َمد الظِّل َولَو َ َ َ َ َ
ل

قب لب ولقيث ي ًلةه لب لالت لبملقل ل لبهلقل ل لبشمنلآخرالةه لب لاباملقل ي حلبمل

خ لهل لىلب رةةلقلياااةالةيل لاحلب لاباملقله يحلبهل لىلب رةةلقلياااة(.)18ل

()16لالرازي ،محمد بن ابي بكر 1891( ،م) مختار الصحاح ،الكويت ،ص 208
()17لالفرقان :اآلية ()35
()18لأبووو القاسووأ  ،أ،موود 1313( ،هو )  ،الوودليا الجنووائي ودورة فووي جثبووات جوورائأ الحوودود والقصوواص ،الجووز االول ،أكاديميووة نوواي
األمنية ،الرياض ،ص 119-111

ال ربيووة لل لوووم
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ل

لاةلهب ا الالبةلةاه نلقلا ملةمله راا لقلاةلاحلقلج ا هملة رةاهلب ئاه لبأ اهلقل ساالةلقلهامل

اسه املبه لقلا ئملةملها املق

ههلقلائ هاةللل ي حل لىلقلياااةلباملخا حلهااةارولقلسالا للها ال

بملثراقلهاةارلقلةلاحالايحلقلا ئمل لىلقلياااةل()19لل
ل رةةلآخر ملبأ اهل:لقل قق اةلقلهامل اساهبةلب ها لقلا ئاملقلبر ا مل لاىل ثبا ال قه

اهلبا ليا لقلاأيل

ا ههمل لاه.ل()20ل
قملقله بااارل ااملقلااةلاحلبأ ااةلقل سااالةلةةقلبااملقله بااارل ااهلبأ ااهلقل قق ااةلالألملقل قق ااةلهثلااقل لااىل
قلجرابةل قسه لالل لاىلةلالها ل ةبا لقل ساالةلةهثلاقل لاىلبا لاه ياحلباهل لاىلقلشامنل اأقل ا ل باحل
قلةلاحل.لل
ل

ل بب ا ااىلقملقلا ااةلاحلقلا ا ا

مل ا ا لقلي لا ااةلقلا

اا ااةلقلها اامله شا ااأل ا ااملئا اابثلقالثا اارلقلب ا ا ةيل

بئا ههالبيااللااه ل ثبا اليالةلبا اةل لبااملباهار لقلجراباةلالةيلق اهلااشا ل املقليالةلبا اهل
باااملقلبااهه لبا قه قر لقلجرابااةال ااأولقلياالةلقااةلهاا مل اج باااةلةهثبااالقل قق ااةلة لساالباةل ااةب له قاامل
ل()21

قةلقلبهه لب لجرابةل.

ثانياً :اهمية الدليل الجزائي
ل

ل قملقلااةلاحل بااحل ا لةاامليب اااةلقليا ا قلال اللهسااهارلبة ااهلقليا ا ذلقالجهب اااةل اللاااأبمل

بة هلقل سلبملقل بللبيا قه ل.
ل

ل لاااةلةياابحلللااةلاحلقلج ا هملة باااةلةاباارلةاامل ث ا قلقلسا سااةلقلج هاااةلياااللههااة ل ااأول

قلسا سةل لىلهاةارلقلجاتقنلقلاأيلااه ه لبانلشاخصلقلباهه للاأقلةيابحلباملقل قجابل اةلقلبيالل امل
()19لمحمد فاضا زيدان (،ب .ت)  ،سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة  ،رسالةدكتوراة  ،بغداد ص 126
()20لسالمة ،مأمون1890( ،م)  ،قانون اإلجرا ات الجنائية  ،ط ، 1دار الفكر  ،مصر ،ص.163
()21لمراد ،عبد الفتاح1881(،م) ،التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي،ط ،1المكتب الجام ي الحديث ،االسكندرية ،ص 11
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قلةلاحلةاللا قر ىلةاثلقلهة لقلبه لقلبإثب ال قا لقلجراباةل باة ل سابهه لللباهه لباحلقائا لظار
قرها به ال ظر

ل

لقلبهه لقلشخياةل بة لخث رههلقإلجرقباةل.ل()22ل

ةملئ نلقلسا سةلقلج هاةلقلب يرذالابا لهيةاةل ظاقةلقلةلاحلبأ هل سالةلهاةاراةل
لله لل ةة مل-:لل
أ-

ة هل سالةلهاةارلاب رسلقلا ئملسلثههل لاهلب لقيصل قلهبياصلقلةقاقللهللايحلباملخ لاهل
ملللجرابااةال بااملياااللقرها به ا ل ساابهه ل لااىلقلبااهه لبهااة لهثباااقل

لااىلقلهاااةارلقلا ا
ق ملقل ا ب ا.لل

ب  -ل ة هل سالةلهاةارلقجهب اةلللبهه لبملياللظر ةهل خث رههلقإلجرقباةلبملةجحلهقرااةلقل اا بل
قلأيلهسههةةهلقلسا سةلقلج هاةلقليةاثة.ل
اب لا جبلقلاةلاحلقلج ا همل لاىلقلا ئاملةملا قر املةاملألاكلقلئاب القلخ ياةلبا لبهه لباملةجاحل
ه ا ةارلقلثاااةلب لائ ا نلبااملجهااةال بااملةجااحلقلب قت ااةلبااامليااقلقلة لااةلةااملقل ا ا بل يااقلقلبااهه لبااأمل
ها ملقل ا بةلب هبةل

ةلةلةاجبل لىلبملاجبنلقلةلاحلقملالهت لةمل بلهلب لئب القلهمله ةرل
ل()23

قلثاةلةملقلةلاحلقلأيلااةبه.
ل

بب لاج حلبملقلةلاحل

ًلللا ئملةملهاا املق

اةلسالابةلبب ااةل لاىلقساسلبساهبةذلبامل

أقلقلةلاحل بملأقالشخياةلقلبهه لقلهملاللابامل غق حلة باهه .لل
ل
ل
()22ل،سوون ،شوووحاتة عبووود المطلووب 2005(،م)، ،جيوووة الووودليا فووي اإلثبوووات فوووي الفقووة االسوووالمي والقوووانون الوضوو ي دار الجام وووة الجديووودة للنشووور،
االسكندرية ،ص . 12
()23ل،سن ،شحاتة عبد المطلب2005( ،م) ،مرجع سابق ،ص . 11
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المطلب الثالث  :الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية.
للل ملب اادلقلهاها الاهاهااةلقلبيا باملق قلائا ذل غار ا لباامل اها الاخئاانلقةرقة ا لل ظا لبساالامل
ا رئه لل ا ب ال ةلقالخ حلب قجب هه الة لجرابةلقلهأةاباةلق لقالةقراةل ملقخ حلشخصلا هبامل
قلىل اهةلب ل قجب القلهملالااه ل لىل هاهلق هب ؤولقلاه 24.ل
اابملقلقرقلباملقلجرابةلقلجتقهاةل قلجراباةلقلهأةابااةلةاملاا ملقال لاىلق هاةقنل لاىلقلبجهبانل
قلث اااةلق هااةقنل لااىل اهااةلق لبؤسسااةل هاجااةللهااأقلةااإملقلااة
قلجتقهاةل ملة

لقلهااملها ا ل ااةل رها ا بلقلجرابااةل

لقليقلقل ل هها لىلقل ا باةلقل باةلهيرااها للاة لقلجهاةلقلائا هاةلقلهاملهخاهصل

ب اا لقل ا باةلةامليااملقملقلجراباةلقلهأةاباةلهيراها لجهاةلبساؤ لةل املألاكلةاملقلبؤسساةلق قلهاهاةل
ها ل أولقلهاهةلب اا لقل ا بةلقلباررذ.لل
ل

24لقلةاه رلبيب ةل جابليس مالشرحلق ملقل ا ب القللب مالبرجنلس بقالص.51
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الخلصة :
قإلثب الةملج رذلاشبحلاحلب لاؤةيل لىلثب ال ج قر لقلبجر لة لب لاؤةيل لىلبرقنههل لألمل
قلباررلةمل ث قلقلقاهلقلج هملة هلاللاباملبس نلةلشخصل ملجرابةلب لل لهس ةل لاهلب ةا ًل
ة لب
لل

الً.ل
خلصلبب لسبقل لىلةملةثب القألبرل ل ق بةلقلةلاحلال اايةلب إلثب الةملقلة

ل

قل بةل ق بةلقلةلاحل لىل ق لقلجرابةلة الل لىلقس ة ل لىلقلبهه لث الً.لةبةقرلقالثب ال أقًل
قل ق هنل ية .
قلة

لجتقهاةلا الة لغارلجتقهاةلاللاباملةملهةركللغ اهه ل اللبملخ حلق ق ةلقالثب ال

قلهملهسبحلللا ئملبأملاؤسسل ااةههل قملايةرليابة.ل قإلثب الةملقلب قةلقلجتقهاةلبيا ل
با ق ةلخ يةلهج حللهل"أقهاةلبهباتذ"ل لىل ي لاج حللهل ظراةلبسهالةل ملقإلثب الةملةر ل
قلا م لقألخر لس قن لبم ليال ل بهه لة لةةلهها لة لقابة ل أو لقالةلةا ل قل ققن لقم لقإلثب ا لالل
اسهبة لأقهاهه لبم لقلخي ياة لقلهم لهبات لق ق ة ل ق بة لقلةلاح ل هاةارو ل ق ب لاألك لبمل
قلخي ياةلق ق ةلقلبيلل هل قله اابل ه .
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المبحث الثاني
أنظمة االثبات الجزائي والقناعة الوجدانية للقاضي
ل قإلثب الا ملقق بةلقلةلاحل لىلةبرلب امال ةملقلبس هحلقلجتقهاةل ا ل ق باةلقلاةلاحل لاىل قا ل
قلجرابةلب را ه ل شر ثه ل ظر ةه لقلبخهلقةلبملجهةال لىل رها به لباملقباحلقلبشاهاىل لااهل
بملجهةلقخر 25.ل
قملقلا ق ةلقلا

اةلقلبه لاةلبب ئ لقإلثب الهاس ل لىل

ام26:ل

 3ل-قلا ق ااةلقلب ئ ا اة:ل ااملقلهااملهباااملثاارقلقإلثب ا القلبخهلقااةلا لشااه ةذل قلا ارقهمالقلخب ارذال
قالسهج قبالقال ه قر ل قلب ا ةالب الئ ةةلقلىلقمل أولقلا ق ةلهيةةل لىلبملاانل بنلقإلثب ال
 1ل-قلا ق اةلقلشاالاة:ل هه ا حلهلاكلقلا ق ااةلقإلجارقنقالقل قجاابل هب ها ل ااةلقللجا نلأليلثراااقل
بملثرقلقإلثب القلبخهلقةل بث له لقلااقاةلقلهملهؤة لبه لقلشه ةذ.ل
لإلثبا ا القابا ااةلج راا ااةلابا ا ارذلةا اامل رس ا ا نلة ا ا ه لقل ةقلا ااةاللا ااألكلةياثا ااالقلا ااة

لقلجتقهاا ااةل

ب لئب القل تبةلليب اةلبيليةلقلبجهبنل قليراةلقلشخياةلل ةرقةلةملقمل قيةال ابا ل اج تل
ة باةلقإلثب البب لالم:لل
3ل-للإلثب ا الة باااةلق

اااةلبهبثلااةلبإق بااةلقلااةلاحلةب ا لقلائ ا نل لااىل ق ا لقلجاار ل قس ا ةول

للق حال اأقلقلاةلاحل ا لقلاأيلااا ملقلا
اللب نل لىلق

اةللاة لقلا ئاملبيااااةلقل قق اةلبيااللاللاياا لقلا ئامل

ةلبسه ةذل لىلةةلةلق ث ةلق هبةل لىلقلجت ل قلااام.ل

25لة.يسملج خةقراشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)الج2،1الث1ال ب ما1881اص.261ل
 26بيبةلس اةل ب رالقي حلقالجرقنقالقلجتقهاةلشرحللا ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلالةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا2005الص.205
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-1ل أقلهبااالبخ لق ااةلق ق ااةلقإلثبا ا الةااإمل ااأقلب ااملشااأ هلقإلخا ا حلب بااحلقلا ئ ااملةاهيا ا ل
قئا ا نولبا ا لبث م27الة لاا ا مل قملبا ا حلقلا ئ ااملس االث ال قسا ا ةلة ااملها ااةارلقل ااةلاحلة ااملقلبسا ا هحل
قلجتقهاااةلةه ا لبااااةلبا ق ااةلبيااةةذلةااملااقاااةلقليي ا حل لااىلقلااةلاحل يااةةلةائ ا لب ا ل ااملقلشاار ثل
قل تباةللابا حلقلاةلاحلبااملقباحلقلبياباةلةااإمللا له قر املقلبيابااةلهلاكلقلا ق اةل ااةلألاكلسابب ًلإل ااةقرل
قابةلقلةلاح.ل
1ل.ل قلااةلاحللاااسل الل سااالةلهسااه املةاه ا لقلبيابااةلةااملقله اار ل لااىلهق ياااحلقلجاار لقلااأيل
ييحالة لاباملب رةةلقل قق ةلقلجرباةل اللبملخ حلةةلةلقإلثبا االةهساه ةل لاها ل اةب لهياا لةامل
قلة

لقلجتقهاةلقلبثر يةلةب به ل.ل
بااملقلث بااالةمل(لقأليااحلةااملقإل س ا ملقلب ارقنذل)ل ااأقلااااامالقألقملقلهااة لبااملقإلثب ا ال ا ل

قإلها ا ملباااااملةخاارلب ا قدللاااااملقلب ارقنذل ا لةملقلبااهه ل ا لبرهااابلقلجاار ال قل سااالةلقلبسااهخةبةل
لهي اااحلاااااملقلب ارقنذل لااىلقل اااادل(ل ثب ا القرها بااهلقلق ااحلةلجرباامل)لاااه لبااملخ ا حلق ق ااةلقإلثب ا ال
قلج هم.لل
ب لبةةلةمل بلااةلقلهبيااصلبيايةلقلاةلاحلثا لقل يا حلباملخ لاهللااااملهب اىل لااهلبساألةلقإلةق اةل
ة ملقإلثب الاياقلقلهة لب اهالةبا للا لي باالقلشاا كل لا لاثباالقلاةلاحلشااه ًلة اهلا هبارللا لايااقل
قلا اةلب ه.ل
س ا ا لةاامل ااأقلقلببيااللببا ا ملة ظبااةلقالثب ا الةااملقلبثلاابلقال حل ةااملقلبثلاابلقلث ا مللقلا
قل جةق اةلللا ئملقلجتقهمالقب لقلبثلبلقلث لللة هيةللةاهل مل بنلقالثب ا.ل
ل
 27ة.لبيبةلتاملقب ل برالقالثب الةملقلب قةلقلج هاةالبرجنلس بقالص.11

ااةل
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المطلب االول :أنظمة اإلثبات.لل
أقلا ااالقلبجهب ا ا القلبشا اراةلخا ا حلبرقيلها ا لقلبةقها ااةلق ااةلهي ل ااالب ااملقلر اامللثا ا لقلت قر ااةل
قلهج رذل قخارقلقلي

ةل قلها ل جا لقليةاثة.ل

ة مل قالثب القلج هملل لااملبب تحل مل أقلقلهث رلبحلق هلهأثرلبهل ابااملقجبا حل اأقلقلهثا رل
بي رذلسرا ةلبب لالم:ل

الفرع االول  :نظام االثبات المقيد:
ا ااةل ااأقلقل ظ ا لبااملققااة لقل ا ظ لبااملقل ياااةلقله راخاااةال ة حل شااأههلةااملقلش ارقهنلقلقر اااةل
قلا

اةل قلر ب اةلقلاةابةال ثبقلةملةر س لقب ملقلات لقلبربريال اللتقلالقث رولةملاحلبملقبراا ل

براث ا 28.ل
هابملقلقارذلقلرهاساةلةامل اأقلقل ظا ل ملقلبشار لةقهبا للاهلة رلقس ساملةامل ظا لقالثبا القألاياةةل
بسبا لقالةلةلقلهملاسه ةلقلاه لقلا ئم29.ل
ويقصد به:لقملقلبشر ل لقلأيلااا لبهيةااةلقلاةلاحلبااةب ال اااةرلقاباةلقلاةلاحلةاملقإلثبا اال
لىلقلا ئملقملاهااةلب لةلاحل
هلكلقالةلةلقلبيةةذلق

ل قابةال ب له لملةاإملقلا ئاملاللابا اهلقملااا ملق

ل ل لا االق

هاهلبااارل

هاهلقلشخيااةلهخا ل لألاكالابا لقملقلا ئاملبلات لبا ليا ل

ب لبرقنذلةامليا حل اة لها ةرلقيلةلااحلباملقألةلاةلقلهاملياةة لقلاا مليهاىللا لا االق

هاهلخ ةا ل

28لة.بيبةليبيمل ج القل جاتلةملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة مالث1الباهبةلةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا ب ما1881الص.29
29لة.لل قيبةلةهيملسر رلالقلشر اةلقلةسه راةل يا قلقال س ملةملقالجرقنقالقلجتقهاةالةقرلقل هئةلقل رباةالقلا رذا1881الص.80
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لألكالة لا ملا ظ لبسألةلقلااامل اا ملقسهأثرلبسلثههلةاملهيةااةلقالةلاةل هااةار ل يار لقلا ئامل
بملها املق

ههليسبلبجرا القلائاة30.لل

اوال  :المرتكزات االساسية التي يقوم عليها نظام االثبات المقيد:
 - 3ملقلبشاار لايااةةلساالق لقالةلااةلقلباب لااةلةااملقالثب ا ال اللااهقااملبااألكلبااحلائاانلله ا لهي ا اق ًل
يسبلقلا ذلقلثب هاةللاحلةلاح.
لة -قالةلااةلقلا بلااة:ل ياااللاهرهاابل لااىلقلا ئااملقليا ا لبأاااةل ا بااةلاائااملبه ا لقلا ا مال لااىل
سباحلقلبث حل ملشرثلق هب رلقلبا ةلةلاحلا باحلااهارملب جا ةلشا ةامل لاىل قاسلقل قق اةل ةملاا ا ل
قااةلش ا ةقلقل قق ااةلبش ا ةذلج تبااةالاب ا لةملقلارا ااةل ةااقل ااأقلقل ا ظ له ااةلةلااا لا ا ب لبهااىلا ااال
قئيةل هظهرل هاش لقرها بلقلجرابةالاب لةملق ه قر لقلبهه لل لااملا ةا لال هب رولةلاا لةاا مل
ا تولش ةليهىلاباملقال هب ةل لاه.

31

ب -قألةلةلقل قيةلق ل ي لقلةلاح:ل اهبثحل أقلقل
ل

لب ج ةلش ةل قيةلق لبجرةل ه قر لبامل

قلبهه لب رها بلقلجرابةال ا مل لىلقلا ئملقملايا لب ل ا بةلقالخ لة ملقل ا بةلقلباررذ.
ا -قلةلاحلقلئ ا :لاللاا مللهأقلقل لبملقالةلةلقاثرلبملخلقلي لةلقالشهب ولياللاللهسبحل
ل
أولقالةلةلقليا لب الةق ة32.ل

 30ة.ل ةؤقةل بةلقلب لقيبةالقلبيبةلقل رقثاةل ة ر لةملقالثب القلج هملباملقلشرا ةل قلا مالقلباهبةلقلبيراةالقالسا ةراةالص.18
31لة.ل بةلقلي ةظل بةلقله ةيل بةالقالثب القلج هملب لارقهم-ةرقسةلبا ر ة-الةقرلقل هئةلقل رباةالقلا رذال1881الص.36ل
32لةملقلا ملقلقر سمل قلاةا لا ال أولقلي لةلههبثحلةملقلشكللة لقلا ئملةملقةلةلقلة
قلي لةلقملاا لقلا ئملقلج هملب اا

لقلة

اا ملله لقثر لةملهاارلبرهبةلقلةلاحلةملقلة
قلة

لقلج هاةلقلب ظ رذلقب بهالياللااررلقلا م لةمل أول

ال اا ملللبة ملقليقلةملقل تةذلقلاه لالب لقهئيالقةلةلجةاةذلاباملقئ قهه لقلىلقالةلةلقلس باةال
لبملبريلةلقلةلاحلقل قصلق لقلةلاحلقلي ا لقلىلبرهبةلقلةلاحلقلا بحل قلأيلاباملبهلقليا لةمل

قهاةالبرجنلس بقال
ل
ل ةا للب لق ئحلقلا مالللبتاةلق ظرلقلةاه رلقيبةلةهيملقلسر رالقلشر اةلقلةسه راةل يا قلقال س ملةملقالجرقنقالقلجت

ص.81
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 - 1اا ملة رلقلا ئملسلبا لبيئ لقب لقةلةلقلخي .
ياااللههبثااحل ظاقهااهلةاامل ةقرذلقلب قشااةل ه جاااهلسااارلقالج ارقنقالة ملهااةخحلةاه ا الةلاااسللااهل
ساالثةلجباانلقالةلااةلق لةملاااأبرلب هخ ا ألقج ارقنلب اااملللاش ا ل ااملقلياااااةالبااحلااهياارلة رول لااىل
قالسهب لقلىليج لقلخي ل قةلهه لقلهملااةب ه .ل
بهأقلاهباملل لبأملقلا ئملا ملاجبل لاهلةملايا لب لياااةل لا ه لقلياااةلقلهملهظهارللاهل
بملخ حلب لااةبهلقلخي لقب باهالةهامللاساالقليااااةلقلهاملابيالل ها ل ق با ل املقليااااةلقلهامل
هه ق ل لىلبه رذلقلخي لةملهاةا لقةلههل ةقلب ليةةولقلبشر لبملقةلة.ل
ملة رلقلا ئملسلبملة لاج تللهلقلبيلل مل س هحلقالثب الق ل اب حلقل قصلب ه ل اا ل
برققب لل ةلةلقلهملااةبه لقلخي ل حلهه ةرلةاه لقلشر ثلقلا

اةلةه لةقربلقلىلقليا لةملببا رذل

ارذلقلاة ال بمل لج نلقلا حلقلشهار(باه نلاا ئمل غارلباه نلاقرةل ةي)33ل
- 1ق

ةلقلا ئمللاسلله لةيلة ر.

اب لقسلق لاا ل أقلقل ظ لبسبا لبهيةاةلقالةلةل ق هه ليسبلق

ةلقلبشر لةمل أولقالةلاةالبياالل

اقهردلييةلقلةلاحلقأقله ةرليهىلل لا ملبخ لق لللياااةال بألكلة ملق

ةلقلا ئمللاسلله لقيل

ة رلق لقابةلث لب لقملقلبشر ليةةل أولقالةلةل ئنلهرهابه ل شر ثه .ل
ةقملي لةله ةرلةلاحلب املةُلت لقلا ئملبا ملارهابل لااهلقالثا رلقلا

ااةلباملقالةق اةليهاىللا لاا مل

بخ لقا للل ققانل لا لااه انلبااهلقلا ئامال ةامليا حل اة لها ةرلقلاةلاحلاللابلاكلقلا ئاملقلياا لب الةق ااةل
يهىلل لققه نلب إلةق ة34.لللل

33لة .يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(لةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.265
 34ة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(لةرقسةلبا ر ة)اقلبرجنلقلس بقالصل.265
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ل ب لرغ لبملقمل أقلقل ظ لقةلياقلبيليةلللبهه ل ةب لة جابل لاىلقلا ئاملقلج ا همل اة ل
قلياا ا لة ااملقل ااة

قةرالقةل ااةلا اار لقلبش اار لق ها ا لبي ااحلثا ااةلببا ا لاي ااة لب ااهلقلياا ا لبها ا ل
لقاللقأقلها ا ل

هيةااه ل قليا لبه لةملقلة

ا35لقاللةمل أقلقل ظ لبامليااللة لااةلقل ةقلاةلقلج هااةلاللاهامنل

قلسااباحللللاش ا ل ااملقلياااااةالة لا ئااملقشاابهلب ا لبهقرجل لااىلقلخي ا ل ة رولساالبمل قلياااااةلقلهاامل
ابيلل ه لبيي رذلةاب لا رئهلقلخي لبملقةلة.ل
ر لبأمل أقلقل ظ لاللااقحلقل ي حلقلىلقلياااةلبي رهه ل ق ب لقلياااةلقل ساباةاليااللقمل
هيةاااةلقالةلااةلبساابا لقااةلاي ا حلة ملقلاش ا ل ااملقلياااااةللبجاارةلقملقلا ا ملقااةلق جاابلقةلااةلب ا ااةل
بيةةذلسلق .لل
ل

الفرع الثاني  :نظام االثبات الحر او المطلق:
ب لرغ لباملةمل اأقلقل ظا لجا نلب اةلقل ظا لقلباااةاللا اهلقاةا لب األقل يا رلقلاةاباةال ة حلبا ل
ثبقل لىلقلرقاقل

بةلقلشا بللاة لقلر با مل لااةلقشاهةل اأقلقل ظا ليااملهشاالالبيا ا لقلهقهاانل

لبي ابةلجرقه لقلاقرل قاللي ة36.للل
ةاااةلاا ملباامل هاجااةلقلهااارقالقلسا ساااةلةااملقلة لااةلظها رل ظا لقلساالثةلقلبراتاااةل ا لبااملقلاا ذلبا ل
اسبحللها لبا جرقنلب ادلقله اةا القبهاةلقثر ا لقلاىل ظا لقالثبا اليااللشاهةال ه ااةلقلاارملقلثا بمل
شرلظه رل ظ لقالثب القلير37.للل
ل
 35ة .بةلقلي ةظل بةلقله ةيل بةالقالثب القلج هملب لارقهم-ةرقسةلبا ر ة-ا مرجع سابق ،ص.38
 36ة.بيبةليبيمل ج القل جاتلةملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م مرجع سابق ،ص.12
 37د.ل بةلقلي ةظل بةلقله ةيل بةالقالثب القلج هملب لارقهم-ةرقسةلبا ر ة-البرجنلس بقالص.38
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اا ا ل لااىلةا ارذلةمل لااىلقلا ئااملقلبياالل ااملقلياااااةلبأاااةل سااالةلة ملهااااةولبأةلااةلب ا ااةل
بيةةذلبسبا ا38لة لياااةل ملقلبثلبلقلب ش ةل لاهلقملا ثرل لاه لب يلقةلةلا قر لب سبة.لل
أي انل قلا ئااملابياالل ااملقلياااااةلبااملةيلةلاااحلش ا نلة لا ئااملاللاهااااةلبااأيلقاااةلق لشاارثل
اقااردل لاااهلبااملقلخا رجالةلاااسل لاااهلقاااةلقاللقاااةلقلئاابارلقلااأقهملقلااأيلاجاابلقملااا ملب اااةقًل اامل
قلبش رل قالي ساسالة لا ئمليرلةملهااةارلقاباةلقالةلاةلقلباةباةللاهلباملقباحلقلخيا ال اللةخاحل
إلرقةذلقلبشر لةملةردلةلاحل هيةاةلقابههل ق لشامنلقملاياحلقلاىلقليااااةلبا يل ساالةلبشار ةل
بااا هلاللباااملقلبشر 39ل

اوال  :المرتكزات التي يقوم عليها هذا النظام:
 3ل-قث قليراةلقالةلة:
ملقلائ نلقلج ا هملاخهلا ل املقلائا نلقلباة ملةاملب ئا لقإلثبا االةا أقليالحلةلااحلةرئاهل
قلا ا ا ملللهثباا ااقلةا ااملقلبس ا ا هحلقلبة اا ااةللا ا ا ملقل ق ا ا هنلغ لب ا ا لب ا ا لها ا ا ملق
قألث قر .

اا ااةلايابه ا ا ل رقةذل

40

قب لةملقلبس هحلقلجتقهاةلة الثب الاا ل لاىل قا هنلب ةااةل قسااةلاللابااملالثب هها لهيةااةلبجب اةل
بااملقلا ق ااةلقلهشارا اةلبساابا الياااللقملقالثبا الةااملقلبسا هحلقلجتقهاااةلااا ملبا ةااةلثاارقلقالثبا اال
ة ل ا بااةلله ا ل ثب ا القلههبااةلبا ةااةلقةلااةلقإلثب ا اال للبااهه لةملاااةقةنل اامل قسااهلبا ةااةلثاارقلقالثب ا اال
قلا ئمللهلةملسباحلها املق

ههلب قشةلقيلةلاحل قسهب ةلقيلةلاح.لل

38لة .قيبةلةهيملسر رالقلشر اةلقلةسه راةل يا قلقال س ملةملقالجرقنقالقلج هاةالبرجنلس بقالص.83ل
39لة.ل ةؤقةل بةلقلب لقيبةالقلبيبةلقل رقثاةل ة ر لةملقالثب القلج هملباملقلشرا ةل قلا مالبرجنلس بقالص.18
 40د .محمد زكي ابو عامر ،االثبات في الواد الجنائية ،مرجع سابق ،ص.92
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ة ةقل ظ لقإلثب القليرلة ملقالةلةلغارلبيةةذالابا للااسلاليلةلااحلقا ذلب ا اةلةاملقالثبا االابا ل
ابلكلاحلقالث قر لقليراةلةملهاةا لقالةلةلقلهملاش ؤ م41.ل
 1ل-قلا ئملقلج همليرلةملقالقه
مليراةلقلا ئملةملقالقه
ق

:

لب لةلاحلقلبثار حله املقملقلا ئامللاهليرااةلا بلاةلةاملهاا امل

هااهلة ملقملاا ا ملةااملألااكل لاااهلبااملساالث ملس ا لئااباروال ة ب ا لاثلاابلب ااهلبا ا ملقسااب بل

ققه

هلبةلاحلة ملقالخر42ل
قملقله ساانلةااملبج ا حلقلساالثةلقلبب يااةلللا ئااملةااملهاااةارلقلااةلاحلارجاانلقلااىلق ااهلقأقلا ا مل
كله ت لباملهاااةليراةلقلا ئملب ةلةلب ا ةال باملقلهتقبهلبه قانل ا بةلب ا ةلقأقله قةرلقلاةلاحل

قلبثل ا بلةا ا لابا ااهلقملايا ااقلقل ةقل اةلب اااملقل ةاااةلب ااملقالشااخ صلة ااملظاار

لبهب ثل ااةلقأقلاا ا مل

قلا ئملبااةلبأةلةلبيةةذل.43ل
بألكلابا لقلا حلبأملقلا ئامليارلب القه ا لبا يلةلااحال ا لغاارلبلات لب الةق اةلقأقلا اال
ق

ههلغارلألكال ل لقجهب الةغلبلقالةلةل لىلقالةق اةلبانل جا ةلةلااحل قياةل لاىلقلبارقنذل ققه انل

بهأقلقلةلاحلا مللهلقليا لب لبرقنذل سه ةقًلقلىلألكلقلةلاحل.ل
 - 1قلة رلقالاج بملللا ئم:
ملة رلقلا ئملةمل أقلقل ظ لة رلقاج بمل حل اسلة رولةملقل ظ لقلبااةالقألال بلة رل
ة ا حلةااملباا ملقليااااةالةا لااا لبهقرجا ل لااىلبا لااةباهلقلخيا للةها لابيالل ااملقالةلااةلب قسااهال
اب لق هلاابحلقالةلةلقلهملااةبه لقلخي ل ةقلقلب ثق.ل
 41ة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(لةرقسةلبا ر ة)اقلبرجنلقلس بقالص.261
 42د.لقيبةلةهيملسر رالقلشر اةلقلةسه راةل يا قلقال س ملةملقالجرقنقالقلج هاةالبرجنلس بقالص.101
 43ة.ل بةلقلي ةظل بةلقله ةيل بةالقالثب القلج هملب لارقهم-ةرقسةلبا ر ة-البرجنلس بقالص.51
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ة لا ئمللهلسلثةلقاج باةل ة رلة حلةملسارلقلة

الةل لا ةلاا لقب لةة لق لقةلاةللقلخيا ل

بحلقيبحللهلقلب قت ةلبامل أولقالةلة.ل

الفرع الثالث :النظام المختلط.
ب ةلةمل ر له راخلقالجرنقالقلج هاةل ظ لقإلثب القلبثلقلق لقليرل ظ لقالثبا القلباااةال
ا مللاحلب هب لج ق بلسلباةلةاملثرااقل ثبا القلاة

لقلج هااةال باملقجاحلقلجبانلبااملب قتاا لااحل

بملقل ظ بامل لةلقل ظ لقلبخهلثللابثحلقليحلقله ةااملباملقل ظ بام.ل
ةقااملقلااارملقلث ا بمل شاارلقخااألقل ظ ا لقلياارلب الخهق ا نلشاااه لةشاااه ل هاجااةلقلبث لبااةلبهيااااقلبيااليةل
قلخي لقلهملا البخهقاةلهب ب ال بمل لظهرلقل ظ لقلبخهلثال ة حلب لظهرلةملةر س ل ااألكل
ةملقل ةاةلبملقلة حلقال ر باة44لل
ويقصد به:لةملالجألقلبشر لقلىلهيةاةلقةلةلب ا ةلإلثب الب دلقلجرقه لة ملقلب دلقالخرال
ةملاشهرثلةملقلةلاحلشر ث لب ا ةال قملا ثملقلا ئملقليراةلةملهاةارلقالةلة.
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اوال  :المرتكزات التي يقوم عليها هذا النظام:
 3ل-اأخأل اأقلقل ظا لبيا رذلقس سااةلببباةةليرااةلقلا ئاملةاملقالقه ا الةا لااااةولب ةلاةلب ا اةل
ايااةة لقلبشاار الة لا ئااملياارلةااملقملاأخااألب ا لاش ا نلبااملقالةلااةل قملاسهخليااه لبااملقيلبيااةرل
ة ملقملاااةولب ةلةلب ا ة.ل
 1ل-ا ثمل أقلقل ظ لقلا ئملة رلةملقلبيلل ملقلياااةلبياللاجبنلقالةلاةال ااباحلقالةلاةل
قل قيةل ةقلقل احل قلب ثق.
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 44ة.لبيبةليبيمل ج القل جاتلةملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م مرجع سابق ،ص.15
 45ة.ل ةؤقةل بةلقلب لقيبةالقلبيبةلقل رقثاةل ة ر لةملقالثب القلج هملباملقلشرا ةل قلا مالقلبرجنلقلس بقالص.31
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 1ل -ملاا ملقلببااةةل ا ليراااةلقالثبا ال ااة لهاااااةلقلا ئاملق لقلخيا لب ةلاةلب ا ااةا47ل اللة ااهل
ةملب دلقلي الالاا ملببةةلقالثب القلبااةل ا لقساهث نلباملقلبباةةلقل ا لقيلقملااا مل ا كلقةلاةل
بيااةةذلبساابا لاه جااال لااىلقلا ئااملقاللها قت لبه ا ل قلياا لب الةق ااةلبهااىله ا ةرال ااأولقالةلااةل قل اااسل
يياح.

الفرع الرابع :نظام االثبات الجزائي في التشريع االردني:
يااالقلبا ةذل1\362لبااملقا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااةل(-1لهاا لقلبا ااةلةااملقلج اا ال
قلج حل قلبخ لق البجبانلثرقلقالثب ال ايا لقلا ئمليسبلق

ههلقلشخياة)...ل

بملخ حل اصل اأولقلبا ةذلاهبااملل ا لباأملقلبشار لقالرة امللا لاييارلةةلاةلقالثبا القلج قتهامل
ب ةلةلب ا اةلباحلهاركليرااةلقالثبا الللخيا لةاملقلاة

ل ااألكلللا ئاملابباةةل ا لةاملقالثبا ا.ل

ةا ااةلقئ ااالبياب ااةلقلهباا اات(ة ااملقلبسا ا هحلقلجتقها ااةل لة ااملس ااباحلهاا ا املق

ه ااهلاس ااهثانلةملاأخ ااأل

قلا ئاملب لاةلاحلقلاأيلاثباهمل لااهل اساهب ةلقلبا اةلقلهااملاللاثباهمل لاها لابا للاهلةملاأخاألبجاتنلباامل
ااأولقلبا ااةل اسااهب ةلقلب ا قملال ياااللةملبيابااةلقلج ا ا القلاباار لةخااأالب لبا ااةلقلهاامله ا قنلبه ا ل
قلخي ا لةب به ا ل ةااقلب ا لهائااملبااهلقلب ا ةذل369لبااملقألي ا حلقلجتقهاااةل قثبأ ااالألق ا قحلقلبج اامل
لاااهلقل ا قرةذلةب ا لقلبيابااةلبااملقلبيئاار .ياااللةملشااه ةذلقلبج امل لاااهلقلب ا ل لبااملقل باارل()32ل
ب ا ًلةخااأالهيااالقلاس ا لقلا ا

مل ه ا قنلةاه ا لقلخي ا ل ج ا نالبهقاااةلباانلةق قلااهلةااملبرقيله ا ل

قألخاار لالةه ااملبا ااةلا بلااةلا ةا ااةللب ا ا نلياا ا لقإلةق ااةل لاها ا .ل اللا ا ا حلب ه ا لاا ا ملقلهارا اارلقلثب اامل
قلشر ملقلأيلة قنل لىلقلبج مل لاهلقلش ةل ب رلخ لبمل ي ب الةملب ثاةلقلشرجل بأملةهيةل

 46ة.ل قيبةلةهيملسر القلشر اةلقلةسه راةل يا قلقال س ملةملقالجرقنقالقلج هاةالبرجنلس بقالص.103
47لة.ل باهلي لحالشرحلبب ةئلق ملقالجرقنقالقلجتقهاةلقلقلسثا مالج1اث2الباهبةلةقرلقلقارالقلاةسالص.58
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قلشاارجلساالابةلبااملةيلآث ا رللشااةذلة ل ا لة لةب ا نالألااكلألملقلاش ا ل قاانل لاااهلب ااةلةه ارذلي ا قلمل
ةس ااب ل ل ااىل قا ا لقلق ااحال اللاش ااهرثلة ااملقاا ا ل ه ااكلقل ااردلقإلاا ا جلب ااحلهاق ااملاشا ا لقل ا ا رذل
ب بسهه .لاب لاللا حلةائ ًلبملشه ةذلقلبج مل لاهل ا رلقلث ملقا بهلبهاأولقألة ا حلةاملا ةاةل
برقيحلهيااقلقلة

ل ألةملبملبيليههلقإل اا رل اللاي سابهلقلاا مل لااه.ل يااللق االبياباةل

قلج ا القلابر لةملشه ةذلقلبج مل لاهل ب رل ب ال اااةهه ل لاها ل قاةله ا قنلقلخيا لبها لةاإمل
ألكلاانلئبملي ياهه لةملهاةارلقألةلةل ت ه ل قليا ليسابلق

هها لقلشخيااةل لاىلباهئاىل

قلب ا ةذل362ل بااملق ا ملةي ا حلقلبي اب ا القلجتقهاااةال ااملبا ااةلق

اااةلهااؤةيل لااىلقل هاجااةلقلهاامل

قسهخليهه لقلبيابةلة لرق بةللبيابةلقلهبااتل لاه لةمل أولقلبسألةلقلب ئ اة)48ل
قئاالبياباةلقلهباااتل ه ئااي لللبا ةذل362لباملقا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهااة(اساهق ةل
بملقلب ةذل((ل362ل))لبملق ملةي حلقلبي ابا القلجتقهااةلق ها لةباةالبياباةلقلب ئا لةامل
قلبس هحلقلجتقهااةلبسالثةلهاةارااةل قسا ةلةاملقإلقه ا لب لاةلاحلقلبااة ل لاها ليهاىل لا لاا ملقلاةلاحل
ش ةلةرةل.ل ياللةملشا ةلقل ا باةلقل ااابلب اارل سا

لقاةلشاهةلبأ اهل لاىلبسابنلب اهلجار ل

هقا دلةيااةلقلبيا ةرلقلبالا لبااملقبااحل ةقرذلبا ةيااةلقلبخااةرقالباانلقلبااهه ل لااىلشارقنل يا ل
غ قر ل ار املبخةرلبببل ل شراملةا قًرل ة هلجر لاباملياللهباملقلبيةرلبملشرقنل يا ل
غ قر ل ار املبببل ل شراملةا قًرل ها لبةق باةلقلباهه لباملقباحلقلابااملقلاأيلها ل يابهل بهقهاانل
سا رههل ثرل لىلجه تلخل يل لببل لقل شراملةا قًرل

ل قسلقلببل لقلأيلقسهلبهلقلبيةرلبمل

قإلةقرذليالله ل لا نلقلابدل لاهل.ل ياللةملقلبا ةلقلق اةلقةلقثبهاالةملقلبا ةذلقلبئاب ثةل امل

48

لقرقرلبيابةلقلهبااتلقالررة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل116لقلارقر2008/ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/6/13البملب ش رقالبراتل ةقلة.ل
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ب ةذلقلهار املقلبخةرلةها ملقألةلةلقلهملق البه لبيابةلةباملقلة لاةلهسا جلهجارا لقلباهه لببا ل
قس ا ةل لاااهل.ل ياااللةملبياب اةلةبااملقلة لااةلقااةل للااالقرقر ا له لااا ًل قةا ا ًل سااببالقل هاجااةلقلهاامل
ه يلال لاه لب ةلةمل قشاالقألةلاةل قلبا ا ال ةااقليا يا هه لقلبب ياةل لاها لب لبا ةذل((ل362ل
))ل بااملقأليا حلقلجتقهاااةل ةملققه ا لبيابااةلةبااملقلة لااةلببا ااةلقل ا بااةلاقاااةلقسااهب ةلبا ااةلقلااةة ل
ةمل ة لبا ملقلبيابةلألسب بل ة لققه

ه لببا ةلقلةة لاللاجرحلقليا ل اللا ابه)49ل

بألكل ر لبأملقلبشر لقالرة ملقةلهب اىلباملخا حل اصلقلبا ةذل1\362ل ظا لقإلثبا القليارل
ياللق هبرلقملقالةلةلها لبا ةةلقلثرقل لاللييرلله ل هخئنلجبا ه للسلثةلقلا ئاملقلهاةارااةل
قملا ملقلببةةل ليراةلقالثب ال ة لهاااةلاحلبملقلا ئمل قلخي لب ةلةلب ا ةالقاللةملقلبشر ل
قالرة ملققرلةملب دلقالي قحلبباةةلقالثبا القلباااةلا ساهث نلباملقلبباةةلقل ا 50.ةااةل ياالقلبا ةذذل
1\362لبملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاة(لقأقل صلقلاا مل لاىلثراااةلب ا اةلل ثبا ال جابل
قلهااةلبهأولقلثرااة).ل
بهاأقل جاةلباأملقلبشار لقالرة ااملقاةلق رةلةاملقلقاارذلقلث لثاةلبااملقلبا ةذل362لب اهل ةاملقاليا قحلقلهاامل
ا صلقلا مل لىلثرااةلب ا ةلةملقالثبا ال جابلقلهااااةلبها ل با ل اأقلقله باارلقالل با رذل املبباةةل
قالثب القلبااة.ل
ل
ل
ل
49

قربيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةلرق ل2001/1133ل( اهةلخب ساة)البه راخل2001/11/22البملب ش رقالبراتل ةقلةلل
لقرل

 50ة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(لةرقسةلبا ر ة)اقلبرجنلقلس بقالص.268
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المطلب الثاني
عبء االثبات
قلا اةذلةاملقإلثبا القلباة ملقملقلبا اةل لاىلقلباة مال باملبا بلق لاىلةمله قر اىل اأولقلا اةذل
ةملقالثب القلجتقهمالب ةق لقملقلبهه لبرينليهىلهثبالقةق هاهلبياا لقئا هملببار ل ب لها لملةا لبهه ل
غارلبث لبلبهاةا لةلاحلالثب البرقنهه51.ل
ل هس هحل لىلبملاانل بنلقالثب الةملقلبس هحلقلجتقهاة؟ل
الفرع االول :النيابة العامة
ااانل اابنلقالثبا الةااملقلاة

لقلجتقهاااةل لااىلقلبااة ملةاها ل ا لقل ا بااةلقل بااةللا ها لببثااحل

قلبجهبنلةملب ياةلقلبهه لق لقلبشهاىل لااهل قااا لقل ا باةلقلرقة اةلبيااهالةهاملهااا لقلاةلاحل لاىل
ق لقلجرابةل لىلبسؤ لاةلقلبشهاىل لاهل ه 52.ل
قألةملقةهرقدلبرقنذلقلبشهاىل لاهلةملقلب قةلقلجتقهاةلا قاهلبملقملااا لقلةلاحل لىل ة لبسؤ لاههل
قلجتقهاةلث لب لقملقلا ملاقهردلبرقنهةليهىلاا لةلاحل لىل اسلألك.لل
الفرع الثاني :المدعي بالحق المدني:
ةمليا حل جاةلةاملقلاة
قل ا بااةلقل بااةلب اابنل ثبا القلااة

لقلجتقهااةلقة ا نلبا ليقلقلباة ملةاإملقلباة ملبا ليقلقلباة ملاشا ركل
لقلجتقهاااةل قثبا القلئااررلقلااأيلقيا بهل ااااا لقلااةلاحل لااىلها ةرل

قةلسبباةلباملقلجرابةلقلبرهابةل باملقلئررلقلأيلليقلبه53.ل
ل
51ليسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)ابرجنلس بقالصل100
 52يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)ابرجنلس بقالص291
 53يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة م(لةرقسةلبا ر ة)اقلبرجنلقلس بقالص268
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الفرع الثالث :المشتكى عليه او المتهم.
مل ةهرقدلبرقنذلقلبشهاىل لاهلا قاهلبملهااةا لقلاةلاحل لاىلبرقنهاهل ابااىلبارينليهاىلهااا لقل ا باةل
قةلةل لىلقرها بهلقلجراباةل هثباالةةق هاهلبياا لقلبياباةالقاللق اهلقاةلا هااحل ابنلقالثبا البامل لاىل
هقلقل ا بةلقل ا بةلقلىلقلبشهاىل لاهلةمل ةذلي الا54:ل
-3لهق اةلقةلةلقالهه :ل
ااةلهاااةا لقةلااةلقالهه ا لبااملقبااحلقل ا بااةلقل بااةالاااانل لااىلقلبشااهاىل لاااهلهق اااةلقةلااةلقالهه ا لقلهاامل
قااةبهه لقل ا بااةلقل بااةال سااه ةقًلقلااىلقرا ااةلقلب ارقنذلياااللاه جاابل لاااهلهاااةا لقةلااةلهثبااالق ها ا رلقةلااةل
قل ا بة.ل
 1ل-لاااةلقئااقىلقلبشاار ل لااىلب اادلة ا ق لقالةل ااةلق ا ذلب ا ااةلةااملقالثب ا الاب ا لة ااحلب ل س اابةل
للئب ثلياللب يه لق ذلثب هاةلب ا ةالل ةا للب ل رةلةملقلب ةذل350لبملق ملقي حلقلبياب ال
قلجتقهاااةلقلهااملساابقلقالش ا رذلقلاه ا الةقاامل ااأولقلي لااةلق قااىلقلبشاار لقل ا بااةلقل بااةلباامل اابنلقثب ا ال
ياايةلب ا لج ا نلةاه ا لياااللاقهااردلياايةلب ج ا نلةاه ا ليهااىلاثبااالهت ااارل ااأولقلئااب ثلق لقثب ا ال
اسلب ج نلةاه ل ةقلب لقب لببا هلس با .
لاث رلقلهس ؤحليا حلقأقلبا لةةانلقلبشاهاىل لااهلب جا ةلساببلباملقساب بلقلهبراارلق لقالب ياهلق ل
ب نلبملب ق نلقل ا بلةهحلا هاحل بنلقالثب ال لاهل؟ل
لاةلقهجهلةغلبلقلقاه نلقلىلق هلاه جبل لىلقل ا بةل قلائ نلقلهياقلبملييةلب لاةةنلباهلقلباة ىل
لاهالاب لقملقلبيابةلبملهلا نلأقهه لاه جبل لاه لقلبيلل املها ةرلي لاةلبامليا الالقلهبراارلة ل

54لة ر قلقلاا مالبي ئرقالةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةقالرة مل قلبا رمالبرجنلس بقاص118ل
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با نلبااملب ق اانلقلبسااؤ لاهال ااأقل لااىل اااسلقلا ااةذلةااملقالثبا القلبااة ملقلهااملهاا حلبا ملقلبااة ىل
لاهلا البلبة ا لةملية ةلقلةةنل اه جبل لاهلقثب الةة ه55.ل

المطلب الثالث
القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
هبثحلقلا

ةلقل جةق اةل ها جلقل شا ثلقلبباأ حلباملقلا ئاملقلج قتهاملببا لاثارحلباملقةلاةلقث ا نل

قلبي ابةالةهمله برل ملققه

اهلبباة ل قاملق لثبا القل قق اةلقلجربااةل قسا ة لللباهه لاق احلة ل

شراكلق لبهةخح56.لل
ااةلقلا ئ اامللاس ااالق

قملق

ااةلبثلا ااةلبج اارةذلب ااملقيلقاا ا ةلب ااحلهخئ اانللل ةا ااةلب ااملقلئا ا قبثل

قلاا ة.ل
ل اسا ا ل ااأقلقلببي االلقل ااىلة اار امل هي ااةللة ااملقلق اار لقأل حل اامللبقها ا لقلا

سا ا

للا ئمال ةملقلقر لقلث ملس ه حلئ قبثلقلا

ااةلقل جةق ا ااةل

ةلقل جةق اةلللا ئملقلجتقهم.ل

الفرع االول :مفهوم مبدأ القناعة الوجدانية:
القناعة لغة:ل ملقالثبه ملقلىلةارذلب لقيلقب له .
لةاةلج نلةمللس ملقل ربلهيالب ةذل"لق ن"لق نلب قسهلق ل ق

ةلبب ىلرئى57.ل

ل
ل
 55ة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)ابرجنلس بقالص.295
56لة.ل بيبةل بةلقلارا لقل ب ةيالقلا ةلقل جةق اةلللا ئملقلجتقهمل رق بةلقلائ نل لاه (ةرقسةلهيلالةلبا ر ة)اث1الةقرلقلقارال2010الص.11
57للس ملقل ربالقلجتنلقلث بمالةقرلي ةرالبار االص.281
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لالقناعة اصطلحا:
ةابا لاه لااقلبباا ملقلبااةل حلقلاا

مللببااةةلقلا

ااةلقل جةق اااةلةاااةله ااةةالقالرقنالابا ا لقاج ت ا لببا ل

الم:ل
قالهج ا ولقأل ح:لااار لقيااي بل ااأقلقالهج ا ولقملببااةةلقلا
ل يرلقالثب الةملقلة

ااةلقل جةق اااةلا ااملقلهاااةارلقلياارلقلبسااببل

البب ىلقملقلا ئملااةرلبيراةلقابةلقالةلةلقلباةبةلقلاه58.ل

قالهجا ولقلثا م:ل ااار لق يا رل ااأقلقإلهجا ولقملبااةل حلببااةةلقلا
قالةل ااةلقلباةب ااةلة ااملقل ااة
ئر را للها املق

ااةلقل جةق اااةلاللااهياارل لااىلهاااةارل

ال ق با ا لاش اابحليرا ااةلقلا ئ ااملقلج ا ا هملة ااملقالس ااه ةلب ااأيلةلا ااحلاا ارقول

هه59.ل

يمل ر لبأملقإلهج ولقلث ملقةقلقألا ثملقلا ئملقالسه ةلبأيل سالةلق
لىل اسلقالهج ولقأل حلقلأيلييرلقلا

ااةللهاا املق

هاهال

ةلقل جةق اةلب لهاةارلقليرلألةلةلقإلثب الة ملةملاأارل

يراااةلقلا ئااملةااملقب ا حلقةلااةلقالثب ا القلئاار راةللها ا املق

هااهالقالباارلقلااأيلا اااةلقلا ئااملقلااىل

با ااةلقلبهق اارجل ااهي اارلة رول ل ااىلها ااةارلقالةل ااةلقلباةب ااةل ت ها ا لبا با ا لقلا ارةيلقلثا ا ملةا ااةلق ث ااىل
قلا ئملقالسه ةلبأيل ساالةللهاا املق

هاهل اة لقالاهقا نلببا لقةباهلقلخيا اليااللقملقإلثبا ال

ة ااملقلهشا ارا القليةاث ااةلااا ا ل ل ااىلقسا ا سلبب ااةقلقلا

ااةلقل جةق ا ااةالةق ااملقلائا ا ا لقلجتقها ااةلاياا ا ل

ههلبملقالةلةلقلهملقةبالةملقلة

الةا لاهاااةلبثرااقلب ااملةاملقالثبا ال لاهل

قلا ئمليسبلق

سلثةلةملقلاش ل قلهيريلةايحلققه

هلبةلاحلة ملةلاح.ل

ل

58لة.لبيب ةلبيب ةلبيثقىالقالثب الةملقلب قةلقلج هاةلةملقلا ملقلبا رماج1اث1الةقرلقل هئةلقل رباةال1811اص.85
59لة.ل بيبةلتاملقب ل برالقالثب الةملقلب قةلقلج هاةالقلق اةلللثب ةل قل شراقالسا ةراةالصل.113
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قةل يالقلب ةذل1\362لبملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ملل
-3ل ها لقلبا ةلةملقلج ا ال قلج حل قلبخ لق البجبانلثارقلقالثبا ال اياا لقلا ئامليسابل
ههلقلشخياة)ل قةلقئالبيابةلقلهباتلةمللبا ملب ىل صلقلب ةذل1\362لل

ق

.-1ل ها ا لقلبا ااةلةااملقلائ ا ا لقلجتقهاااةلبجبااانلثاارقلقإلثب ا ال ايا ا لقلا ئاامليساابلق

هااهل

قلشخيا اااةل ب ا ا ًلب لب ا ا ةذل()362لبا ااملق ا ا ملةي ا ا حلقلبي اب ا ا القلجتقهاا ااةال ياا االلةملبيابا ااةل
قالسهه

لبإ هب ر لبيابةلب ئ لق البملبا القل ا بةلب رها بلقلبباتلللجر لقلبس ةل لاهل ل ل

هجااةلةااملشااه ةذلقلبشااهامله ا قدلةااملقل قا هنلقلج راااةلببا لج لها لهثاارحلقلبا ااةلقلةة اااةل اللهأخااأل
بها .ل ياااللةملقل هاجاةلقلهاامله ياالال لاها لبيابااةلقالساهه
قلباةبةلةملقلة

لة لرق بةللبيابةلقلهبااتل لاه لةملق

للللل ملقلا ئملقلجتقهمليرلةمللها املق

ل ق ااالبها لبسهخلياةلبااملقلبا ا ال
هه 60)..ل

ههلبملةيلةلاحلبثر حلقب بهلةملقلة

الة لا ئمل

اللاياةرلياا لب الةق اةلق لبا لبرقنذلل جا ةلةلااحلبا ةق لق اهللا لااه انلةااهالةجباانلقالةلاةلةاملقلاة

ل

خ ئ ةللهبيايهالاب لةملقلا ئملقلجتقهمللهلةملا قنلقالةلةلقل قرةذلةملبيئرلقلبيللقال لمل
قالخ ااألبها ا لق هراها ا لابا ا لل ااهلقالخ ااألب ل ااةلاحلقلا ا قرةلةا ااهلة ملقل ااةلاحلقلا ا قرةلة ااملبيئ اارلجلسا ا ال
قلبي ابااةال لااهلهجتهااةلقيلةلاااحلةا خااألبجااتنلب ااهل اهبااحلقلجااتنلقالخاارلة لا
قلجتقهملابااملقملهه لاةل املشاأرقالبهقرقاةلباملقلظار

ااةلقل جةق اااةلللا ئاامل

لق لقليا قةللهشااحلةاملبجب ها لسلسالةل

بملقلارقهما61لل

60

قرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2009/1009ل( اهةلخب ساة)اللبه راخل2009/1/11البملب ش رقالبراتل ةقلة.ل
ل
ل قر

61لة.ليسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.215ل

16

قئالبيابةلقلهبااتلقائ ًل(للا ئملقلب ئ لةاملقلبسا هحلقلجتقهااةل لةاملساباحلهاا املق

هاهل

اسااهثانلةملاأخااألب لااةلاحلقلااأيلاثبااهمل لاااهل اسااهب ةلقلبا ااةلقلهااملاللاثبااهمل لاه ا لابا للااهلةملاأخااأل
بجتنلبمل أولقلبا ةل اسهب ةلقلب قملال ياللةملبيابةلقلج ا القلابر لةخأالب لبا ةلقلهمله قنل
به لقلخي لةب به ل ةقلب لهائملبهلقلب ةذل369لبملقأليا حلقلجتقهااةل قثبأ االألقا قحلقلبج امل
لاهلقل قرةذلةب لقلبيابةلبملقلبيئرا62)....ل
للل بااألكلةا ملهاااةارلقالةلااةل قالق ها لبها لق لبجااتنلب ها ل قل يا حلقلااىلقارقرلقالةق ااةلق لقلبارقنذل ا ل
قبرلا ةلللا ئملله لاقلألاكلةاملق
قلا ئملةملقالقه

اةلقلا ئاملقل جةق ااةال اللرق باةللبياباةلقلهباااتل لاىليرااةل

لبمل أقلقلةلاحلق لأقكلب لةق لقملألكله لئبملقلاا ةل قلئ قبثلقلبيةةذ63.ل

ياللقئالبيابةلقلهباات(اسهق ةلبملقلب ةذل()362لبملق ملةيا حلقلبي ابا القلجتقهااةل
ق ها ا لةب ااةالقلا ئ ااملقلج قته ااملقليا ا ياةلقلا بل ااةلة ااملها ااةارلقألةل ااةل ت ها ا ل قس ااهخ صلقل قق ااةل
قلياايايةلب ها ل لها لةااملسااباحلألااكلقألخااألب ألةلااةلقلهااملارها حل لاها لئاابار ل ثاارحلبا لة ملألااكل
له لةائ ًلهجتهاةلقلاةلاحلقل قياةل قألخاألب اهلببا لهثباهمل لاىليايههل ه قااألبا لة ملألاكل اللب اابل
بملبيابةلقلهبااتلةمل اأولقلبساألةلقلب ئا اةلبا لةقباالقل ها ه لقلبسهخلياةلبساهبةذلباملبا ا ال
ث به ااةلة ااملة رققلقل ااة
ةي ث البظر

62

لقلة

الً.ل يا االلةملبياب ااةلقالس ااهه
ل بسهخلي ااةلقسهخ يا ا ًلسا ا ها ًل بابا ا ل
لب ةلةمل قشالةةلةلقلة

ل

لةأله يلال لاىلةملبا اةلقل ا باةلقلرهاسااةل امل

لقرقرلبيابةلقلهبااتلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2008/116ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/6/13البملب ش رقالبراتل ةقلةالللبتاةلق ظرل

ق قررقالبيابةلقلهبااتلبيقهه لقلجتقهاةلرق ل2008/331ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/3/21ل لرق ل2001/111ل( اهةلخب ساة)البه راخل
2001/1/11البملبش رقالبراتل ةقلة.ل
 63ة.ليسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.215
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شااه ةذلقلش ا ةهاملقلبااأخ أذلةق قله ا ل لااىلسااباحلقالسااهةالحل قلش ا ةذلقلبهل ا ذله ا ذل قلبباارتذللاا به ا ل
خ رجلقألرةمل ةقلةيا لقلب ةذل()341لبملقألي حلقلجتقهاة)64ل
لل قملبياباةلقلهبااااتلاللرق بااةللها ل لااىلبسااألةلق

اةلقلا ئااملقل جةق اااةللا ها لبسااألةلب ئا لبا ل

ةق لق ه لبسهخليةل ةقل ةةلبملقلئ قبث.ل

الفرع الثاني :ضوابط القناعة الوجدانية
لللل مليراااةلقلا ئااملةااملقالقه ا لالله اامليراااةلقلا ئااملةااملقلااهيا لةهااملهلااامل لااىلقلا ئاامل
به الةملهبياصلقالةلةل ب قشهه .ل
ب له ا لملةيراااةلقلا ئاامللاسااالهياباااةلق لغااارلب ئاابثةالبااحل اامليراااةلأقالئ ا قبثللاه جاابل
هب ه ليري ًل لىليسملهثباقلقلا م65.ل
ةاةلقئالبيابةلقلهبااتل(-3للةخألقلبشر لقألرة ملبببةةلقلا

ةلقل جةق اةلبباهئاىلياا لقلبا ةذل

()1/362لبملق ملةي حلقلبي اب القلجتقهاةلةيا ل أولقلبا ةذلة ثاىلللا ئاملقلج قتهاملقليرااةل
ةااملها ا املق

هااهلبااملةيلةلاااحلش ا نلةلا ااهلةملاأخااألبااةلاحلا هاااةلبياايههل ةملا ارةدلةيلةلاااحلالل

اثبهمل لاهل قألبرلبرج هللا

ههلقل جةق ااةل.ل اأقلقلبباةةلاللا املقلاهيا ل قلهسالثل قله سا لةإ اهل

بااةلبأملاللاب ملقلا ئمليابهل الل لىلةةلةلق

ااةلقاةبالب لاة

ل ه ا قنلبها لقلخيا لهاؤةيل

لىلقل هاجةلقلهملق ههىل لاه ل لىلسباحلقلجت ل قلااام66)..ل

 64قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2008/331ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/3/21البملب ش رقالبراتل ةقلة.لل
 65يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.216
66

قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2009/1102ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/1/20البملب ش رقالبراتل ةقلة.ل
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اوالً :بناء االقتناع على دليل:
ملا ملقلبشر لقةلهركلللا ئملقليراةلةملقإلقه
أولقليراةلبيةةذلبأملاا ملبيةرل أولقلا

ل ل لايةةلةملقاليحلقةلةلب ا ه القاللقمل

ةل لةلاح67.ل

ةاةالألكلبيابةلقلهبااتلياللقئال(قسه ةقللا صلقلبا ةذل369لباملقا ملقيا حلقلبي ابا ال
قلجتقهاةلة ملقة ةذلبهه لئةلآخرلالله هبرلةلاا لاا ب البب اىلق اهلاللاجا تلقالساه ةلقلاها ل ياة ل
ةملقةق ةلقلبهه ل ق ب ل ملةلاحل قصلاللبةلقملاابحلب ج ةلقرا ةلقخر لهؤاة الة أقلل له جةلبثحل
أولقلارا ةالةاجبلثريه ل ة لقال هب ةل لاه )68ل
ل ة لارا ةله مل سه ب ثل قق ةلبجه لاةلبامل قق اةلب ل باةال ا لقساه ه جل قق اةلاللةلااحل لاها ل
بمل قق ةلق لقلةلاحل لاه اللب لباملقل ق هاملبمل
قلارقهمل

قةلب ثااة69.ل

م :ل

-3لقرقهملق

اةل ملقرقهملةقر لقلا مل ق جبل لاىلقلا ئاملقساهخرقجل ها ه لب ا اةل اأول

بب ظبه لق ث ةلاللاج تلقثب ال اسه ل بث حلألكلق ةق لقلهبااتللة لقلشخصلقلاأيللا لابلا لسامل
قلسا ا ب ةلب اامل با اروال ا ااألكلي اايةل يجا ااةلقالياا ا لقلائا ا هاةلة ااملقالياا ا لقل ه ها ااةل أل ااكلال ها ا ل
قيبيال

قملقلياااة70.ل

 -2قلارقهملقلائ هاة:ل ملقلارقهملقلهملاا لقلا ئملب سه ب ثه لبملظار

لقلاة

ال امل

قةلةلغارلبب شرذلياللقملقثب هه لاللاانلبب شرذل لىلقرها بلقلجرابةل ق ب ل لىل قق ةلقخر لهؤةيل
67لة.ليسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.219
68

قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل1889/131ل( اهةلخب ساة)اله راخل1889/6/1البملبش رقالبراتل ةقلةل

 69د .محمد س يد نمور ،اصول االجرا ات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية،مرجع سابق،ص .231
70لة.لبيبةليبيمل ج القي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ملقيا لهثبااهل بئب ها1889اص.159
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قلاه لبيا لقل احل قلب ثقال أولقلارقهملالهاقمل ية لةملقثبا الباحل امله تااتللباااةلقالةلاةل بامل
قبثلهه لظه رل

ب الثرقنل لىلقلبهه لقلأيلا بحلب ظق ل ب لةملقية لقلبؤسس القل بةلقرا ةل

لىلقخه سهلقلب ح.

71

ُ

72

أقلب لقاةههلبيابةلقلهباات(ه هبرلقلارا ةلثراقلبملثرقلقالثب االيسبل اصلقلبا ةذل362لبامل
قا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااةاليااالل يااال لااىلقملقلبا ااةلةااملقلج اا ال قلجا حلهاا لبجبااانل
ثرقلقالثب ال ايا لقلا ئمليسابلق

هاهلقلشخيااةل قلارا اةل املقساه ه جل قق اةلبثلا بلقثب هها ل

مل قق ةلقخر لق ل لاه لقلةلاح*.ل هاس لقلارقهملقلىل
قلاارقهملقلا

اااةلقلااىل(قارقهملق

امالقرقهملق

ااةل قارقهملقئا هاةال هاسا ل

اااةلق ث ااة)لاللاجا تلقثبا ال اسااه الاا ةهرقدلقل لا لب لاا ملب ااةل

شا ارولة ااملقلجرا ااةذلقلرس ااباةال( قا ارقهملق

ا ااةلبس اااثة)لاجا ا تل ثبا ا ال اس ااه لة ااملي اااملقملقلاا ارقهمل

قلائ هاةله هبرلةلاحلغارلبب شارلاسهخلياه لقلا ئاملبامل قق اةلب ل باةلالثبا القل قق اةلقلهاملارااةل
قثب هه ل اجبلةملاا مل أقلقالسهخ صلبهقا لبنلقلب ثقل ق هنلقلة

.ل باارلألكله هبرلةالهحل

قب رقالاللهرقىلقلىلبرهبةلقلةلاحلقلبايا ةلةاملقيا حلقلبي ابا القلجتقهااة*.ل لاىلقلا ئاملياامل
اسهبةلق

ههلبملقلارا ةلقملاسهظهرلقل قةلقلب ثااةلباملقل قق اةلقلهاملقساهثبهه ل قساهبةلب ها ل اأول

قلارا ااةل باااملقل قق ااةلقلبثلا بلقثب هه ا لةااملقةق ااةلقلبباااتل قملاا ا مل سهخ يااه للهااأولقل هاجااةلق هب ا ل
لىلقلجت ل قلاااملب اةقل ملقيلشكل قيهب ح.ل اجبل ةلقالخألب لارا ةلقائ الةملاه لألكلبيأرل

71لة.ل ربتيلرا دل دالسلثةلقلا ئملقلج هملةملهاةارلقالةلةلةرقسةلبا ر ةالةقرقل هئىلقل رباةالقلا رذال2003الص.19ل
72ل سا القلبة ىل لاهلالا ةلقق قررقلب هلبب ل سبلقلاهلال هلالا سبلقلىلس االق حالاب لقملغا بلقلبة ىل لاهل ملقلبي ابةلقرا ةللليا ل لهل
ة ملةلاحالقمل قل ث لقلجربمل

لق ه قر لبجر ل لىلقخرلق لق هرقةهل لىل قسةل لىلشخصلقخرللا هبرلبجرةلا لايه جللةلاحالللبتاةلرقجنل

يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة مل قلبا رملالبرجنلس بق.ص218
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ي اثااةلباانلباا ملقالساال بلقلب ثاااملقلااأيله ياالالقلاااهلقلبيابااةلةااملق هب ة ا لقلارا ااةالال ه ا ل قمل
ا الهيلحلالملها ملةلا القاللق ه له هبرلبملققحلقلبا البرهبة)73ل
ياللقملبيابةلقلهبااتلقهجهالب جهه ة لقلاىلقملقلا ئاملبلات لبباا ملقل قاةلقلب ثاااةلقلهاملبامل
خ لها لقسااه بثلقلارا ااةلبااملقل قق ااةلقلث بهااةل قلهااملقا لقلااةلاحل لاها الياااللقملألااكلا ااةرجلئاابملقمل
اا ملقسهخ صلقلا ئمل ةقلب لااهئاهلقل احل قلب ثق74.ل

ثانيا :االقتناع بناء على ادلة قضائية.
لللللل ة جبلقلبشر ل لىلقلا ئملقل يا حللا

هاهلب ا نل لاىلقةلاةلثرياالةاملقلجلساةل بيئا رل

قملابا قلبملب قشهه ل ل ًال قملها ملله لقياحلةاملبلا لقلاة
قلخي ل ُ

لةشاه ةذلغاارلبة اةل

اللاج تلقال هب ةل لاه لةملقليا 75ل
يااالل يااالقلبا ةذ3\369لبااملقا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااة(لالاجا تلللا ئااملقملا هبااةلقالل
قلبا القلهملقةبالقث نلقلبي ابةل ه قنلةاه لقلخي لبي رذل ل اة)لل
اجسةلئ بثلثرحلقلةلاحلب لجلسةلقلبب ةئلقله لاة:لل
للللل-3للببةةلقجرقنقالقلبي ابةالة لايا لقلا ئملب نل لىل لبهلقلشخيم.ل
ل اللةمل هبا ا ةلقلا ئ اامل ل ااىلب ل با ا ال ب ااةلة ااملقل يا ا حلقل ااىلق

ه ااهلالله ااةلب ااملقبا ااحلقل لا ا ل

قلشخيم76.لل
ل

قرار محكمة التمييز االردنية بصتها الجزائية ،فرار رقأ ( 1882/131هيئة خماسية) ،بتاريخ  ،1882/1/9منشورات مركز عدالةل
. 74ل ربتيلرا دل دالسلثةلقلا ئملقلج هملةملهاةارلقالةلةلةرقسةلبا ر ةالةقرقل هئىلقل رباةالقلا رذال2003الصل.99
73

 75ة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.291
76لة.يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ما(ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.291
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للللللللل-1للااقحلئب ةلبهبةلبملئب القلبي ابةلقالل مل

اةلقلبي ابة.ل

قئااالبيابااةلقلهبااااتلقالرة اااة(.3لهاااررلقلب ا ةذل3/369لبااملق ا ملةي ا حلقلبي اب ا القلجتقهاااةل
ق ةذلةي لاةلبق ة لة اهلاللاجا تلللا ئاملقلج قتهاملةملا هباةلةاملهاا امل ااةهاهل الل لاىلقلبا ا ال
قلهااملقا ناةبالةث ا نلقلبي ابااةل ه ا قنلةاه ا لقلخي ا لبي ا رذل ل اااةل ق ااهلقسااهث ًنلباامل ااأولقلا ااةذل
قلج راةلةاةلةج تلقلبشر لةملقلب ةذل3/341لباملقا ملةيا حلقلبي ابا القلجتقهااةلة اهل أقله اأرل
يئ رلش ةلةة لشه ةذلةملقلهيااا القأل لاةلب ةليل لقلاباامل لاىلقلبياباةلل ة هاهلة ل جاتولة ل
برئهلة لغا بهل ملقلببلاةلة لأليلسببلآخرلهر لقلبيابةلب هل ة لهبا ها لباملساب لشاه ةههل
ةملهااأبرلبااه ذل ة ةهااهلةث ا نلقلبي ابااةلابا ااةلةااملقلائاااة.ل لاااهل ياااللةملقلبج اامل لاه ا للا ساامل
جابسل يةااه لقلش ةلبالانلبملقلج ساةلقلبراث ااةل قاةلةةلاا لبأق قلهبا للاة لقلباة ملقل ا لب اةل
قلاس ل ق هب لغ ةرقلةرقئملقلببلاةلقألرة اةلقله شاباةلةااا ملبا لق باالباهلبياباةلقلج اا القلابار ل
بمله ذلةق قله لقلهيااااةل ق هب ر لبا ةلةملقلة

لاا ملبهقا ًل قلا مل)77ل

قئالقائ (قملقلا ةذلقالس ساةلةملقب حلقلبا ةل ق هب ة لثبا ًلللبا ةذل/369ل3لباملقاليا حل
قلجتقهاةل ملقملاللهابحل الله هبةلقاللقلبا القلباةبةلقث نلقلبي اباةل ه ا قنلبها لقلخيا لبيا رذل
ل اااةلب سااهث نلقلي ا الالقلا قرةذلةااملقلب ا ةذل341لبااملقالي ا حلقلجتقهاااةل قلهااملهجاااتله ا ذلقالق ا قحل
قلهيااااةل ةله أرلسب لقلش ةلقلأيلقة لقلشه ةذلةملقلهيااا القال لاةلب ةلقلاس ل
ل.3لةملي لةلقل ة ذلل
ل.1لي لةلقل جتلق لقلبردلل

 77قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2005/1050ل( اهةلخب ساة)البه راخل2005/10/2الب ش رقالبراتل ةقلة.

32

.1لي لااةلسااقرلقلش ا ةلق لبا ةرهااهلقردلقلببلاااةلقالرة اااةلقله شااباةلال لب ا لا ا ملبااملقلث بااالقمل
بيابةلقلج ا القلابر لقةلقاهقالبه ذلقالق قحلقلهيااااةلللبياقلقلأيلئبثلقق قحلقلبهه لقلبباتل
ةها ملقلبيابةلقةلقسه ةالقلىلبا ةلغارلق

اةلبب لاسهة مل ادلقليا )78ل

بااألكلةااإملبيابااةلقلب ئا لبلتبااةلب القه ا لب ا نل لااىلبا لها لب قشااههل ل ا ل بيئا رلقث ا قر ل
قلشاا لباانلب قر ا ذلقاليا قحلقلهامل ااصل لاها لقلاا ملبخيا صلها ذلقالقا قحلقلهيااااةل ااةقل ااأول
قالي قحلة ملب نلقلبيا بةللا

هه ل لىلقةلةلل له قنل اللهث رل ل لاج حلقرقر لق ب للل اد.ل

ثالثا :االقتناع بناء على االلمام بجميع االدلة:
للللل مليراةلقلا ئملةملقالقه
ة ا قولةا لااا ملق

لاللاجبلقملههشاحلقبحلقملاابحلقلا ئملقإللب لبا ةاةلج ق ابل

هااهلقبااحلسااب لاااحلقلشااه ةلةا لاب ااملق

هااهلب ااةلسااب لشا ةل قيااةال قأقلقرقةل

قالسها نل ملقةلةل جبل لاهلهسبابل أقلقلهرك.ل
ل قأقلب لشاحلققه

هلقبحلقاللب لبجبانلقالةلةلا مليابهلس با لأل ق ه79.ل

رابعا :الشك يفسر لمصلحة المتهم.
ااةب لاللاثبااهملقلا ئاامللثبا القلههبااةالق ل ااةب لهاا ملقالةلااةلقلبا بااةلئااةولغااارلا ةاااةالااا مل
قلا ئااملقلج ا هملبلتبا لبإيااةقرليابااهلببارقنذلقلبااهه لياااللاه جاابلقملايااحل قه ا لقلا ئااملقلااىل
قلاااملقله ل ةلقيةقرليابهلإلسهب ةلقرا ةلقلبرقنذلة لبهه لبارينليهاىلهثباال ةق هاهلبياا لج قتهامل
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قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل1881/160ل( اهةلخب ساة)البه راخل1881/1/21البملب ش رقالبراتل ةقلة.ل

79لليسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)ابرجنلس بقاص.292
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ب ا نل لااىلقةلااةلا ةاااةالقب ا ل أقلث ا رلقلشااكلة لبيابااةله لااملب ارقنذلقلبااهه لس ا ةقلقلااىلقملقلشااكلاقساارل
لبيليةلقلبهه 80.لل
ياااللقئااالبيابااةلقلهبااااتل(.3له هباارلقةا ةذلقلبشااهاىل لاااهلقلهااملاؤةاها للااة لقلبااة ملقل ا لبا ااةل
ق

اةل اج تلللبيابةلقمله هبةل لاه لةملقليا لاللساب ل ةملقلبشهاىل لاهلبارلبأ اهلةةق ا للاة ل

قلبااة ملقل ا .1.ل ملهثباااقلق ااةذل(ق ااهلبااملقالةئااحلقملهباارئلقلبيابااةلقلا لبجاار لبااملقملهااةامل
براه ل قيةق)لاا ملبيلهل ةب لها ملقلبا ةلبيحلشكالقب لقأقلا القلبا ةلقل قرةذلةملقلة ل لهثبال
قةق ةلقلبيا ل لاهل هاقمللا

ةلقلبيابةلة لبج حللهثبااه لةمل أولقلي لة81).ل

شارل لقلىلةملب نلقليا لاخهل لباملبريلةلقلبي اباةل قلهياااقلقألااهقاىلةاملبريلاةلقلهياااقل
ةملهؤةيلقالةلةلقلىلهرجاحلقألةق ةليهىلهيةرلقل ا بةلقارقرلقلظامالقبا لةاملبريلاةلقلبي اباةلةهب اىل
قاليا ل لىلقلجت ل قلااام82.ل
خامسا :معقولية الدليل
أقلاا ا ملقلا ئ اامليا ارقلة ااملها ااةارلقالةل ااةل قالقه ا ا لب ااأيلب ها ا ل هق ا ااة القاللة ااهلال اات لبا ا ملااا ا مل
قسهخ يااهللل هاجااةلقل ه هاااةلقااةلجا نلثبارذل بلاااةلب ثااااةل ساالابةالبياااللقملااا ملبا ل يااحلقلاااهل
به قهب لبنلباهئا القل احل قلب ثق83.ل

 80يسملج خةقرالشرحلق ملقي حلقبي اب القلجتقهاةلقالرة م(ةرقسةلبا ر ة)اقلبرجنلقلس بقاص.218
 81قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل1811/23ل( اهةلخب ساة) ،من منشورات مركز عدالة.
. 82ل ربتيلرا دل دالسلثةلقلا ئملقلج هملةملهاةارلقالةلةلةرقسةلبا ر ةالةقرقل هئىلقل رباةالقلا رذال2003الص.98
. 83لربتيلرا دل دالسلثةلقلا ئملقلج هملةملهاةارلقالةلةلة قرسةلبا ر ةالةقرقل هئىلقل رباةالقلا رذال2003الص.91
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ل بب ااىلقملقالةلااةلقلهااملق هبااةل لاه ا لقلا ئااملهااؤةيل ةااقلقل اااحلقلااىلقل هاجااةلقلهاامله يااحلقلاه ا ل
قلا ئمالة لا احلقالسه ةلقلىلشه ةذلئ ا لقلبيرلةملرؤاههلللج ملةث نلقرها بهلللجرابةللا ًل
ل لىلبس ةةلب اةذلب ه84.ل
سادسا :تسبيب قرار الحكم
لللللاه جابلقمللاشااهبحلقلياا ل لااىلقل لااحل قالسااب بلقلب جباةللااهال اللااقااملقملا ااةةلقلياا لقالةلااةل
بااحلاه جاابلقملاشاابحلخ يااةل ااأولقالةلااةال قأقللا لا خااألقلا ئااملب ا يلبااملقالةلااةلقلباةبااةلاه جاابل
لاهلةملاباملسببل ة لقالخألبهأقلقلةلاحل هراهل قاللا مليابهلق ب للل اد85ل
يااالل يااالقلبا ةذل391لبااملقا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااةلقالرة اامل(اجاابلقملاشااهبحلقلياا ل
قل ه همل لىلقل لحل قالسب بلقلب جبةللاهل قملهاأارلةااهلقلبا ةذلقلا
ا لق باحلقالساهه

ااةلقلب ثباقل لاها لقلق احل احل

لق لالل)ال قلبا ةذل112لباملأقالقلاا م(لاشابحلقلاارقرل لاىلقلبلخاصل قل قا هنل

قلا ا قرةذلةا ااملق ا ارقرلقالهه ا ا ل قلبي ابا ااة)ل قلبا ا ةذل4\126للبا ااملق ا ا ملقي ا ا حلقلبي اب ا ا القلجتقهاا ااةل
اللااباحلقلهباااتلقاللل سااب بلقله لااة-4.لخلا لقلياا لبااملقساب بهلقلب جباةلق ل اة لاق اهها لق ل
ياا( ُ
غب ئه ).للل
قاةالألكلبيابةلقلهباتلقالرة ااةليااللقئاالل( ياالقلبا ةذل391لباملقاليا حلقلجتقهااةل لاىل
ج ا بلقشااهب حلقليا ا ل لااىلقالسااب بلقلب جبااةلللهج ارا لق ل ااةبه لقيل لااىلقالسااب بلقلب ئ ا اةل
للياا ل اسااههبنلألااكليهبا ًلةملها ا مل ااأولقالسااب بلخ ئا ةللرق بااةلبيابااةلقلهبااااتال يااالقلب ا ةذل

84

لاةالسبارل اث ل لاةال(2001ل ) القل ظراةلقل بةللإلجرقنقالقلجتقهاةل ب ل لقلا ملقلجةاةلالقلبؤسسةلقلج ب اةلللةرقس ال قل شرلالبار ال

الصل31
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لاةالسبارل اث ل لاةال(2001ل ) القل ظراةلقل بةللإلجرقنقالقلجتقهاةل ب ل لقلا ملقلجةاةلالقلبؤسسةلقلج ب اةلللةرقس ال قل شرلالبار ال

الصل50
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/115ل5لبااملقاليا حلقلبااأا رذل(خلا لقلياا لبااملقسااب بهلقلب جبااةلق ل ااة لاق اهها )ل ا ااملألااكلقمل
اررولقالةلااةلقلهااملاا ملب ها لققه
لااىلق ئااملقلب ئا لقملاااأارلةااملقالق

ااه*.قلهشااخاصلبااملقالبا رل

قلهيااااااةلقل قجاابلقجرقؤ ا لبااملقبااحلقلبااة ملقل ا لق لبااملا هةبااه*.لقلهيااااقلقلااأيلاا ا لبااهلب ا ت ل
(ئ بث)لة ملقملاا مللةاهلق هةقبلب جرقههلا هبرلب ث لاللاب ىل لاهليا 86).ل
قئالاألكل(ق جبالقلب ةذل()112لبملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهااةلقملاشاهبحلقلياا ل لاىل
قالسب بلقلب جبةلللبرقنذلق ل ةبه ل لىلقالةلةلقلهملق بال لاه لقل قق ةلقلبسهخليةل قالش رذلقلاه ل
ةااملقلا ارقرال لاااهلة ا ملق ا حلبيابااةلقلج ا ا القلاباار لةاامليابه ا لقلبباااتلقملسااب لشااه ةذلش ا ةل
قلاةة ل-لقهب ا للياا لقلا ادلقلسا بقل-للا لاااؤثرل لاىلقل قق ااةلقلهاملق ااالبها لثا ل ا ةالقلبيابااةل
سجلالةملقرقر لقملقليا لب لبرقنذلج نل ت الل ةلقرقرلبيابةلقلهبااتلاشاحله قئ لبا ل قي رقل
ةااملقله لاااحل قلهساابابللخل ا لقليا ا لبااملب جب ا القلبارقنذلاب ا لق ااهللاااسلبااملسااب القلائ ا نلقالرة اامل
ها حلقلائ نلقال لىل لىلقلائ نلقالة ىلبب لا جبل ادلقليا للهاأقلقلج ابلقائا 87).يااللقمل
بيابةلقلهبااتلبا الةملقرقر لب ملقليا لب لبرقنذلاه جابلقملااا ملبب امل لاىلقساب بله جابل اأول
قلبا ارقنذل قملهاا ا مل ااأولقليجا ا ل قالس ااب بل قرةذلة ااملقلياا ا ل الملبياب ااةلقلب ئا ا للا ا لهب اااملهل ااكل
قالسب بل قل ق هنلقلبسهخلصلب هلقلبرقنذلة هبرالبيابةلقلهبااتلقرقر لبيحل اد.ل
ل

86

قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةلرق ل1853/9ل( اهةلخب ساة)القلب ش رل لاىلقلياقيةل351لبامل اةةلبجلاةل ا باةلقلبيا باملبها راخل

1853/1/1لل
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الخلصة :
ا ةل أقلقل ظ لبملققة لقل ظ لباملقل يااةلقله راخااةلال ة حل شاأههلةاملقلشارقهنلقلقر ااةل قلا

ااةل

قلر ب ا ااةلقلاةاب ااةال ثب ااقلة ااملةر سا ا لقبا ا ملقلا اات لقلبرب ااريال الل قتل ااالقثا ا رولة ااملا ااحلب ااملقبرااا ا ل
براث ا .ل
هابملقلقارذلقلرهاساةلةامل اأقلقل ظا ل ملقلبشار لةقهبا للاهلة رلقس ساملةامل ظا لقالثبا القألاياةةل
بسبا لقالةلةلقلهملاسه ةلقلاه لقلا ئمل
للللل ه بامل مليراةلقلا ئملةملقالقه
ج ق بلة قولة لاا ملق

لاللاجبلقملههشاحلقبحلقملاابحلقلا ئاملقإللبا لبا ةاةل

ههلقبحلسب لاحلقلشه ةلة لاب ملق

قرقةلقالسها نل ملقةلةل جبل لاهلهسبابل أقلقلهرك.ل

ههلب اةلساب لشا ةل قياةال قأقل
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المبحث الثالث
األساليب العلمية في الكشف عن الجريمة
لللل ملهث ا رلقليا ا ذل ةخ ا حلقل ل ا لقلااىلا ةااةلج ق به ا لقة لقلااىل سااها حلقلبجااربامللهااأولقل س ا هحل
قل لباةلةاب لااهرة ولبملجرقه القالبرلقلأيلقة لقلىل سهخةق لةيةللب ل يحلقلااهلقل لا لةاملاشا ل
هلكلقلجرقه لهب ًللهث رل س هحلقرها به .ل
ةمل أقلقلببياللسا ا لبباا مل اأولقل سا هحل يجاهها لةاملقالثبا اللاألكلقب ا للبهاساابهلقلاىلخبساةل
بث لب:لقلبثلبلقأل حلقلاش ل ملقلجرقه لب سهخةق لقالجهتذل قلهي ارلقلج هم.ل قلبثلبلقلث م:ل
قلاش ل ملقلجرقه لب لهي لاحلقلااب اةل قلبا ل جاة.ل قلبثلبلقلث لل:لقل ا قارلقلبخةرذل قلسب .قب ل
قلبثلبلقلرقبنلة ه حلةاهلقلهت ارل قلهتاا ل قلبثلبلقلخ بسل هيةللةاهل ملقالسليةلقل راة.ل

المطلب األول :الكشف عن الجرائم بإستخدام االجهزة والتصوير الجنائي.
لااةله ااةةالقالجهاتذلقلهااملهساهخة لةااملقلاشا ل املقلجارقه ال سا هيةلل اامل اأولقالجهاتذلةاامل
أقلقلبثلبلبملخ حلةر ام.قأل حل ه حلةاهلجه تلاش لقلاأبل قلهسجاحلقلي همل قلبي ةث ال
قله هقاةال ةملقلث م:لقلهي ارلقلج هم.ل
الفرع األول :الكشف عن الجرائم باستخدام االجهزة
اوالً :جهاز كشف الكذب.
ملجه تلاش لقلاأبلبملةيةللقالجهتذلقل لباةلقلهملاسه ملبه لةملقلبيللقلج همال
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ياللااا ل اأقلقلجها تلبرياةلقالئاثرقب الق لقال ق ا الالقل قسااةلقلهامله هاريلقال سا ملقأقلةُثاارال
ة ي ا بهلق ل بهااالي قس ااهلأليلبااؤثرلقااةلاه ااأثرلبااهالا ا لخ

ل قلخج ااحلة لقلش ا رلب لبس ااؤ لاةلق ل

قلجر .ل
اريةلقلجه تلاحلقلهاارقالقلهملهيةللةملقله قسل ئاثلقلة ل ةرجاةلبا باةلقلجلاةل اةلسارا مل
ها رلاهرب هملخقا لةاهال اباملبة ل

قههلب لجرابةل هقيا هه 88.ل

للل ل لابةةلجه تلاشا لقلااأبلباملةارقجل لااملةارهاهلباةةالقاةاب ل اةلقلبجهب ا القلبةقهااةال
ةه كلهث رلها راخملالسا لابلاشا لقلااأباللةقاملقليااملقاةاب لاا ملقلبساهج بلا ثاىلةاملةباهل
قةرقلبملبسي قلقالرتلقلج

لث لاثلبلب هلقملابياهلخ حلقساهج قبهلةا ملظاحلقالرتلج ةا لةهاأقل

ةلااا ل لااىل ةق هااهل ألااكلالملقلاااةةلقلل باااةلاللهقاارتلل ب ا ل هاجااةلله ا هرلقلشااخصل ألااكلاليس سااهل
ب لأ بال ةملقله ةلا ملهيراكلقلاة لقث نلقالسهج قبل لةلاحل لىلقلاأب89.ل
ق ههااىلالبباار ت ل ا ل3985لبااملقلهج ا ربلقلهااملا ا ملاجراه ا ل لااىلقلبجااربامالقلااىل ج ا ةل
ق ااةلب اااملئ اااثلقل ااة ال هاا اارل اابدلقلال اابل ااةب لا ب ااةلقلبج اارباملقل ااىلقلا ااأبل قلخ ااةق ل ااةل
قسهج قبه 90ل
ة ا اامل ا ا ا ل3835ل اا ا ا ملب ا اادلقل لبا ا ا نلاا با ا ا ملبإ ثا ا ا نلب ا اادلقل اا ا ا قارلقلثبا ا ااةلبث ا ااحل
قالسا ب البام( ا قارلقلياااة)لياللهاقحل أولقل ا قارلقملهج حلقلبسهج بلةملي لةلهخةرل اة ل

88لة.ليساملبيب ةلقب قر ا اقلهيااقلقلج همل قل لبماقلا رذلا1855اص.221
89ل بةلقلقه حلبيب ةلرا دالقالةقلةلقلج هاةلقلب ةاةل(اشقه ل ةييه )الةقرلقل هئةلقل رباةالقلا رذاص.18
90لقلةاه رليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همالبرجنلس بقالص.121
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قل ملجتها لهبهاةقلالسهجل قبهلثا لاثلابلب اهلقالج باةل لاىلب ادلقالساهلةلةااا لب الج باةلب ليااااةل
قلهملاسأحل ه لة ملقيلاش رلبب لاجبل لاهلقملاخقاهلل لا ملةمل اه91.لل
لةُخها اار لجه ا ا تلاش ا ا لقلاا ااأبل ا ا ل3813ل بخهر ا ااهل ا ا لج ا ا ملالرس ا ا مل اسا اابىل ا ااأقلقلجه ا ا تل
قلب لاا قر 92.ل ةمل

اةولبةرساةلله لاا لثراااةل باحلجها تلاشا ل
ل
ل3814لق شألةملقل الا القلبهي

جه تل قلأيلا اس لقلىلث ثةلةقس القلاس لقأل ح:لقس لقله قسل اريةلهرةةلي الالقلشهاقل قلتةارل
قلهاا ارقالقلهااملقااةلهيااةللةاامل ااأولقليراااةلبسااببلقال ق ا الالقل قساااةلقلهااملهث ارةل ااةلقسااهج قبل
قلشااخصال هريااةل ااأولقلهاارةةقالب قسااثةلق با بلبااملقلبثا ثلبثبااال ااةلقليااةرل

ااةليااة للةيل

يراااةله ا ابنلقال ب بااةل ااملبهياالةلببؤشاارلاسااجحلقليراااةالقب ا لقلاس ا لقلث ا م:لقس ا لئاااثلقلااة ل
اريةلقلهاارقالقلهملهيةللةملئاثلقلة لبسببلقال ق الال قالئثرقب ال اه لرية لب قساثةل
جه تلال لي حل ئةلق لرس لقلبساهج ب.قبا لقلاسا لقلث لال:لقسا لبا باةلقلجلاةل ارياةلقلهااارقال
قلهملهيةلل ةلبا بةلقلجلةللها رلاهرب هملخقا لب قسثةليياقةلبملقلب ةملهيلةلب لجه ت93.للل
قلاااةل بااحلقلجها تلهاا ل لااىلةملةجاتقنلقلجسا لقلبخهلقااةلهخئاانلباامليااالليرا هها لللجها تل
قل ياابملقالرقةيلق لقلجه ا تلقل ياابملقلااأقهمالةب ا لا ا ملخ ئ ا لللجه ا تلقل ياابملقالرةقيلابااامل
هياا لقالرقةذلةاامليراهااهل قملقال سا ملقأقلاا ملب با ااهلةملاااهيا لب ئا ههلب ليراااةلقالرقةاااةلةاب اانل
ه لقال ق حلةلاسلبإسهث ههلةملاب نلقال ئ نلقلأقهاةلبملقلهأثرلبهأقلقال ق ح94.للل

91ل بةلقلقه حلبيب ةلرا دالقالةقلةلقلج هاةلقلب ةاةل(اشقه ل ةييه )ابرجنلس بقاص.18
92لwww.poldf.net\forum\showthreadا2010\2\26ل
93لسلاب ملبيبةلقلار مالبيللب قملقلاش ل ملقلجرقه لب ل س هحلقل لباةالقلب هةلقلائ همال1881الص.29
94لة ر قلقلاا مالبي ئرقالةملق ملقي حللقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ماج2اث2ال1895اص.180
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لإلجرقنل خهب رلقليةقللشخصلب اله يحلةجتقنلبخهلقةلبملقلجه تلبجسبهل ا جه قلبياقل
ةسهلههلةاسجحلقلجه تلقلهاارقالةمل ظ ه لقلجس لقل جبةل املقلهياااقلثا لااه هيلااحلقلب يظا ال
قلبسجلةل لىلقلجه تال ةب لاجابلشخصل ج بهلا أبهل لىلسؤقحلهياةللهااارقالةساا ل جاةلةامل
جسبهلاأملهيبحل بئ ا قلبهلةسر لايةلل لقملجه تلاش لقلاأبلاسجحل أولقلهاارقا.ل

ثانيا  :القيمة القانونية للعتراف الناتج عن استعمال جهاز كشف الكذبل:ل
لاةل خهل لقلقاه نلي حلقلاابةلقلا

اةللإل ه قر :ل

قإلهج ا ولقأل ح:لااار لقيااي بل ااأقلقإلهج ا ولياايةل ه ا قر لقلبااهه لياااللقمل ااأقلقإل ه ا قر لاا ا مل
ي ةرقل مل رقةذليرذلث لب لل لاا مل سه ب حلقلجه تلب إلارقول ب ل هاجةلاا ملقال ه قر لبابا اللقبا ل
قلبي ا 95.لل
قالهج ولقلث م:ل ار لقيي بل أقلقالهج ولبث ملقال ه قر اللبا لةااهلق هاةقنل لاىلقلياقلةامل
قلياابالقلباااررلللبااهه ال ااأقلبااملجهااةلقب ا لبااملجهااةلقخاار لا هباارل سااهخةق لقلجه ا تل ا ارقولب ا ةيل
قال ه قر لقلي ةرلبب جبلقالارقولقلب ةيل ق ه قر لب ثح.ل
قب ل يمل ة هقاقلبانلقالهجا ولقلثا مل ألاكلألملباملة ا لقلئاب القلهاملققر ا لقلاا ملياقلقلبشاهاىل
لاااهلةااملقلياابا96ل ااأقلقليااقلا ههااكلب سااهخة لجه ا تلاش ا لقلاااأبلياااللق ااهلاللابلااكلرةاادل
قلخئ للجها تلاشا لقلااأبال اأقلباملج ابلقبا لباملج ابلقخارلق اهلاشاهرثلةاملقال ها قر للاامل
ا ااةليااياي لةملايااةرل ااملشااخصلبهبهاانلبااإرقةذلي ارذل ق اااةللة ا لا ااةلق ه قرة ا ليااياي لقملا ا مل
ي ة قًرل ملشخصلبارول ا قر ًلب ةا ًلق لب

الً.لل

95لة.ليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همالبرجنلس بقاصل.111
96لقليقلةملقليبال لقملاللا ةلسا القلبهه لقق قررقلب هلبب لا سبلقلاه.لل
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اب لةملقلشخصلاللاجبرل لىلهاةا لةلاحلئةلل قسهلة لااة لشه ةذلئةل قسهلل
ب له لملة ملقسهخةق ل أقلقلجه تلغارلج هتلس قنلبرئ ولق لبة ملرئ وال قملقلا ئملاه جبل
لاهل ة لقالسه ةلةمليابهل لىلةلاحلبسهبةلبمل أولقل سالة.ل
اب ا لق ا ل ئااا لةاامل ااأقلقلبج ا حلقملا ا مل ا كلبااؤثرقاله ه ا بلقلبجاار ل هاجااةلاأبااهلةه ا كل
باؤثرقاله ها بلقلبارينل قلهاملااا ملبياةر لقلخا

لباملقلشابه الق لقلخا

لباملقلبجها حل ياالل

قملجه تلاش لقلاأبلا جت ملقلهقرقةلباملقلبؤثرقالقلهملقةله ه بلقلبرينل ملهلكلقلبؤثرقالقلهمل
هيةرل ملقلبجر ل هاجةلقلاأبل
لاساهخة لجها تلاشا لقلااأبلللييا حل
ل ل لارةلةملقلبي ا لقالرة اةلقيلقئاةلبهأقلقلب ئا ل لا ُ
لىل ه قر لقلبهه .ل

الفرع الثاني  :التنويم المغناطيسي:
اايةلبهل

لبملقل للب دلبلا القل احلقلظ رله اب لي

ا ل ملثراقلقالاي نلبقارذل

قل ال بألكلهيجبلقلأقالقلش راةللل ه ال قإلبا نل لىلأقههلقل ش راةلر لبإرقةذلقلب 97.ل
ق الل:لبة لبشر اةلقسهج قبلقلبة ىل لاهلقث نله ابهلبا ثاسا :ل
لاةلرةدلقلقاهل أقلقل لبملقالسهج قبلل ةذلقسب ب:98ل
 3ل -ملةاامل ااأولقل سااالةلق ااةق لالرقةذلقلبااهه لةااملقالخها ا رلباااملقال ا ا رل قال ه ا قر لق ليهااىل
قليبا.ل

97ليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همابرجنلس بقالص.202
98ليسملج خةقرالقلهيااقلقالبهةقهملةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةاث1الةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا ب ما2009اصل.113
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 1ل -ملبااملشااأمل ااأقلقالساال بل ااة لقرا ااةلقلبارقنذل ه هجها ل ق بها لياااهلةااملقالج بااةلباامل ااة ل
قتلةملااة لقلبشهاىل لاهلةلاحلئةل قسه.
قالج بةالب الئ ةةلقلىل ة لج
ُ
 1ل -ملقساهخةق ل ااأولقل سااالةلبااملشااأ هلقلاا نليااقةلقالسااهج قبلا سااالةلةةا لللبشااهاىل لاااهال
ايبحل سالةلقثب الللههبة.
 6ل -مل أقلقالسل بلا ةل هةقنل لىلةةباةلقلبشهاىل لاهل ج لهلياحلهج رب.
 5ل -هب رلقله ا ا لقلبا ثاسامليا رذلبامليا رلقالاارقولقلبا ةيلشاأ هلةاملألاكلشاأملقله اأابل
قلأيلاسلبلبملقلبشهاىل لاهلقرقةهه.
لهأولقألسب بلق هبرلقلقاهلقله ا لقلبا ثاسملغارلبشار ال قملااحلقساهج قبلاجاريلللباهه ل
ةث نله ابهلا ةلب ث ل هبثحلهب ًللألكلةيلقق قحلاةلملبه لهيالهأثارول99لل
للل يملالل سل لبييةل أولقل سالةللليي حل لىل ه قر لقلبهه لب إلئ ةةلقلىلقألسب بلقلس باةل
ملقلشااخصل ا لةااملي لااةلقل ا لاا ا ملخ ئ ا للهااأثارلبااملا بااهلقيلقملقلشااخصلاا ا ملب ااة ل
قالرقةذال بألكلاا ملب لايةرل هلاب لايةرل ملبج ملق لياارل اللا هةلبهلال ةق لقالرةذ.لل
ثانيا :التسجيل الصوتي (بصمة الصوت).
قملقالي ا قالههش ا بهلقلااىلةرجااةلابا ارذلياااللاخااهلثلقالباارل لااىلقلشااخصلقل ا ةيلةا هاااةلقمل
بيةرل أولقالي قال ل قسلقلشخص.لل
ة ألي قالهيةلل هاجةلق هتقتلقأل ه رلقلي هاةلةملقلي جرذلبق حل قنلقلتةار ببسا ةذلقل ئا ال
قلبجا رذلقلهاملهيااثلبها ل8لغئا را ليااارذلهشاهركلجبا ها لبانلقلشاق و قللسا مل قلي جارذللهخارجل
ب ارذلي ا هاةلهباااتلقإل س ا مل ااملغا اروال قااةلقسااهاحلقلبيااللقلج ا همل ااأولقلبياابةلةااملقلهياااقلباامل
99ليسملج خةقرالقلهيااقلقالبهةقهملةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةالبرجنلس بقاص.113
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شخياااةلقإل سا ملقلب اااماليااال اباا ه لهيةاااةلقلبهيااةلليهااىل لا ل ثااقلبالبااةل قيااةذل اااه لألااكل
بهي اااحلر ااامليا ههل لااى أبااأب البرهاااةلب قسااثةلجها تلهيلاااحلقليا اا100ل هسااهخة لقلب ا كلةاامل
ب دلقلة حل أولقلبيبةلياللاخيصللب دلقل ب نلختقهملاللهقهحل اللببيبةلقلي ا.ل
ة لهسجاحلقلي هم:ل

ب رذل مل بلااةلهرجباةلللبهااارقالقلبؤقهاةللب جا القليا القلخ ياةل

ب لا لق لقلب سااىلقلىل

لبملقلب ج الق لقلبهاارقالقلةقهبةل ااا ملقلهساجاحل ا ةذلب قساثةلقلاةل

ههاارج لبلج ا القالي ا قالقلااىلق ه ا قتتقالخ يااةل ههقااقل ااأولقال ه ا قتتقالباانلقالي ا قالقلهااملهيااةثه ل
ب لئبث101.ل
ثالثا  :التسجيل الصوتي يتم بطريقتين:
 3ل-قلهسااجاحلقاللاام:ل ااملآلااةلههاارج لب ج ا القلي ا القلااىلق ه اتقتالب قسااثةلقب ارذله بااحل لااىل
سثحلبملقلشبن102ل
 1ل-قلهسجاحلقلبا ثاسم:لاه لقلهسجاحلةمل أقلقل ل لىلشراثلببا ثلبةحلقلشبن.ل
ه هبااةلثرااااةلقله اار ل لااىلقلشخياااةل ااملثراااقلبياابةلقلي ا ال لااىلقمل ثااقلقلالب ا ال
اخهلا ا لب ااملش ااخصلالخ اارال ملقإلخه ةا ا الة ااملقل ث ااقلب اااملقألةا ارقةلهاا ا ملبش اااحلقاب اارلب اامل
قالخه

للقرةل قية103ل

ل
ل

100ل س لقيبةلقلسبرقثالقلارا ةل قثر لةملقثب القلجرابةلةلاب لقبرقسةلةاهاةلبا ر ةالب ش رقالقليلبملقليا قاةاص128
101لسلاب ملبيبةلقلار مالبيللب قملقلاش ل ملقلجرقه لب ل س هحلقل لباةالبرجنلس بقالص39ل
102لبيبةلقالباملقلبشر القلهيااقلقلج هملقلبها بحااثا1قا ةاباةل ا لقل رباةللل ل لقالب اةلاقلرا دا1889اص183
103ل س لقيبةلقلسبرقثالقلارا ةل قثر لةملقثب القلجرابةلبرجنلس بقالص.111
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الفرع الثالث  :األساس العلمي لبصمة الصوت:
ا هبةلقله ر ل لىلقلشخياةل ملثراقلبيبةلقلي ال لىلياااةل لباةلبق ة لبأمل ثقل
قلالب الاخهل لبمل س ملالخرال هبرارلألكل لبا لبأملقلر املقلي هملايةرلبإخرقجلقلها قنلبامل
قل ارههامل ااملثراااقلقلاياابةلقله قهاااةلبب ا لاااؤةيلقلااىلق ه اتقتلقاليب ا حلقلي ا هاةلةه ثااىل ااملهههااتل
ب جةلي هاةل ببر ر لةاملةجا قالقلقا ل قال ا لقلهاملههشاربلب ادلقلهارةةقالقليا هاةلبا با لاظاحل
قلااب دلقالخاارلة ملقملاهااأثرلبااأيلشاامنلةا أقلهاااارليجا ل ثا قلقيااةل ااأولقلهج اقا الةا ملقلب جااةل
قلي هاةلههسربلبثرقلبخهلقةل ا ه ل ه لر املبخهل ال بملث لقملقيهب حل جا ةلشخياامللهبا ل
قسلقيج لقلقج قال قلهج اق القلي هاةلغارل قرةالبألكلة مللاحلي الخي هيهلقلقرةاةلقلهامل
هباتول ملب قملقالي قا104.ل
اوال  :تسجيل مقارنة االصوات:
ياللاثلابلباملقلشاخصلقلبشاهبهلباهلةملاااررلالبا ال جباحلقلياةاللقلبجها حال ألاكلبا مل
ُ
ا ثااىلقلبشااهبهلبااهل سااخةلباه بااةلباامل ااأقلقليااةالل اثلاابلب ااهلقرقنهه ا لبي ا البرهقاانلبياااللاااه ل
با ر هه لبنلقالي قالقلبجه لةلقلب جا ةذلبيا تذلرجا حلقلهياااقالبانل هبا ولقلخباارلقلاىلقلبشاهبهلباهل
خ ة ًلقلىله بةولقلهال لبي البخهل .ل
ل
ل
ل
ل
104ل س لقيبةلقلسبرقثاقلبيب ال س هحلةييه ل يجاهه لةملقالثب القلج همالةقرلقلقارل قلا مالقلب ي رذاص.50ل
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ثانيا :القيمة القانونية للتسجيل الصوتي:
لاةلقخهلقالقالرقنلقلقاهاةلي حلألك105:ل
قلقراااقلقأل ح:للا ا لا هب اارلهس ااجاحلقلي ا الخلس ااةل قالس ااه ةلقلا ااهالبااملقبا ااحلقالجا ارقنلقلب ث ااحل
يجههلةملألكلق هلث لب لقملقال هرقة اليةرالة مل ارقولق لهأثارلبنلقشهرقثلةملاا ملقلهساجاحل
قةله لبثرااةلق

اةلاأملاه لقلهسجاحلةملب تحلب ةلةخ لهلةخ حلق

م .ل

قبا لقلقرااقلقلثا م:لاار لةملةسااه ب حلقلهساجاحلخلساةلقباارلا قاملقليب اااةلقلباق لاةلل شااخ صل
قالب امل ار لق ي رل أقلقلقراقلب ة لق

اةل أولقل سالةل ة لييةلقلةلاحلقلبسهبةلب ه ل ألاكل

له ةاهلبنلببةةلقليراةلقلباق لةلل ب امل قالشخ صالبنلقإلش رذلقلاىلق

ااةل شار اةلقلهساجاحلقأقل

ب له قةرالقلشر ثلقلهملاسهلتبه لقلا ملب ل سبةللبرققبةلقلبي ةثا القله هقااة(ل املقملااا مل ا كل
جرابةلقةل ق اال هيااقلبقه حال قملاا ملقالسه ب حلبب رةةلقل ا بة)ل
يمل ر لبأملقلهسجاحلا ةلب ث لياللق اهلاشااحلق هها كللياقلقلخلا ذلقلشخيااةلللقارةا106ل
قألقملقلشااخصلاه قاانلق ااهلةااملبااأبملقسااهرققلقلساابنال لا هباارل ااأقلقليااقل ا لل ا لاااااةولقلا ا مل الل
ق لةسه رال باألكلةا ملقالةلاةلقلبهييالةلبامل جارقنلغاارلقا

ملهاا ملب ثلاةل اجابلثريها لالملبا ل

ب مل لىلب ثحلةه لب ثحالقب لبخي صللبرققبةلقلبي ةثا القله هقااةلاللهشااحلق هاةقنل لاىلساراةل
قلبرقس ال

لقيةلقليا قلقل بة(ايراةلقلرةياليراةلقليي ةة)..لقلهملاقله لقلةساه راليااللقمل

اأولقليا ا قلقل بااةلللاسااالبثلاااةلجبا ه ا لقألقاااةلقلا ا ملب ئااه لاب ا ل ا لقلي ا حلبإج ا تذلبرققبااةل
قلبا لبا القله هقااةال قلهاملجا نالب ا نل لاىل ااصلقا

مل قئاحلقألقملقلةساه رلجا نل بااملقاللةاامل

 105ة.يساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همالبرجنلس بقاص.161
 106نصت المادة  12من االعالن ال الي لحقوق االنسان( ال ي رض ا،د لتدخا ت سفي في ،ياته الخاصةاو اسرته او او مسكنه).....
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قأليا قحلقلهااملاب اها لقلاا مال جا نلقا ملقاليا حلقلجتقهاااةل قجا تلبرققبااةلقلبا لبا القله هقاااةل ةاا ل
لشر ثلبيةةذ.ل ةملقلجهةلقلبا بلةل كليا قلبثلاةلاقله لقلةسه رلبة ملقاةلبثحليقلقلةة الل
ثالثا :مراقبة المكالمات الهاتفية.
ل ملاحل س مللهلخي ياةلايهقظلةاه لل قسهل ايجبه ل ملغاروال اير ل لىلغارولقسهرققل
قلسبنلق لقلبيرللل ي حلقلىلخي يا الغارو107.ل
قاللقملق ملةي حلقلبي اب القلجتقهاةلةملقلب ةذل99ل قلهمل يال(للبة ملقل لةملائبثللة ل
با هاابلقلبراااةلا ةااةلقلخث ب ا ال قلرس ا هحل قلج قرهااةل قلبثب ا ال قلثاار ةل لااة لبا هاابلقلباارقلا ةااةل
قلرس هحلقلبرقاةلاب لاج تللهلبرققبةلقلبي ةثا القله هقااةلبهاىلاا مللاألكلة هاةذلةاملقظها رلقليااااة).ل
قةلب حلللبة ملقل لسلثةلبرققبةلقلبي ةث القله هقاةل ألكلالظه رلقلياااةلبهىلا القلجرابةلقةل
ق ال بملقجحلقظه رلقلياااةل قملاا ملألكلبب رةةلقل ا بةلقل بة.ل

الفرع الرابع :التصوير الجنائي:
بنلهاة لقليئ رذل هث رل س هحلقلب رةةلا مللتقب ًلقالسهق ةذلبملا ةةلقل س هحلقليةاثةال بامل
أولقل س هحلقلهي ارقلج هملياللقةركلقلبيااا مل ااحلباملا باحلةامليااحلقل لا لقلج هااةلق بااةل
قلهي ارلقلج همل قةرهه لبملخ لهل لىليحلقل ةاةلبملقلاب دلقلأيلاياكلبب دلقلجرقه .ل
للللة لهيا ارلا لا لقئ ا

لقابااةل لباااةلبهث ا رذلال ااهلا اااحليا رذلاللهيهبااحلقلاااأبال با لرغ لبب ا ل

هيةثهلقاللةلقلهيا اراةلبامل ها ه ل قثا رلقاج بااةلةاملقثبا القل قق اةلق لقلجراباةلقاللق اهلقاةلااا مللها ل
قثاارلساالبملاه لااقلبيا ا ذلقل ا سلقلخ يااةا108لقاللقملقلي ا رذلقااةلها ا ملةلاااحلقأقلب ا لقلهاثااالللج ا مل

107لة .دلبيبةالقل جاتلةملق ملقالجرقنقالقلج هاةاج1الةقرلقلبثب

القلج ب اةاص111

108ل س لقيبةلقلسبر ثالقلارا ةل قثر لةملقثب القلجرابة(ةرقسةلةاهاةلبا ر ةبرجنلس بقالص.133
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قث نلقلاا لب لجر لاب ل لقلي حلقأقلب لقلهاثالي رذللهلةث نلهيثابهلق ل ش حلقل رلق لةيلبامل
قال ب حلقالجرقباةلقالخر ال قةله ةةالقسهخةقب الآلةلقلهي ارليةاث 109.ل

اوال  :تصوير مسرح الجريمة:
ملقلهيا ا ارلاسا ا ةلة اامل ا ااحلباا ا ملقلجراب ااةلبيا ا رذل قئ اايةلاللاشا ا به لقة ااىلش ااكال ااأول
قلي رذلهس ةلقلا ئملةملبه ب ةلقق قحلقلشه ةل قلاةة لقألةملقلهيا ارل ساالةل لبااةلإلباا نلبياحل
قلجرابةلاب لهراهلقلج ملة ملهاارلبيااللابااملقلرجا لقلاىل اأولقليا رل ب لها لملبشا ةذلبسارحل
قلجرابةليهىل ل لب ةليام.لل
لة إلسااه ةلب ا لق اامللهي ا ارلبساارحلجرابااةلقلاهااحلق لقليراااقل غار ا لبااملقلج ارقه لقااةلاس ا ةل
لااىليااحلقلابا دلقلااأيلااه قها لياااللا ا ةلقلبياااقلقلب يظااةلةااملقليا رلقلبااأخ أول لااهلاليااظل
شمنلل لاليظهلةملقلبرقالقلس باة.ل
اب لةمل كلةث قًرلاللاةراه لقلبيااقلب ا اهلقلبجارةذل اللةمل ةساةلقلاا بارذلقاةلهلهاثهها ل هاا ملةبا قًرل
بقيلا ًلاس ةلةملقلاش ل ملقلج م.ل
ب لهي ارلااهباملقلبيااقلباملخا حلقلخباارلهاباارلياا هرلقالبا رلبيااللهيابحلباملقلابارلقلاأيل
اسا ةلقلبياااقلةااملةهبها ل ب يظهه ا لياااللاباااملقلهابااارلابا لةااملي لااةلقلبيااب الق لقثا رلقلاااة ل
األكلقلبئ ذ.ل
بملج بلقخرلهبرتلق باةلقلهي ارلةملب دلقليا الالقلهاملاللابااملقالباا نل لاىلبسارحل
قلجرابااةلق لقلي ا ةللاب ا لل ا لييااحلةااملثراااقل ا لاي ا ةللباار ريلق لغا ارولبب ا لاج ااحلي ا بةل

109لا لهي ارلةملقلبخهبرلقلج هملل يرقتلقلهملهيله لالق ليهىلهي ارلقلجثللقبحل قث نل بلاةلقلهشراح...قلخ
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هراااهللبااةذلابا ارذل ب له ا لملةااأمليئ ا رلقلخبااارلقلق اامل قلاا ا لبهي ا ارلبساارحلقلجرابااةلا اامل با ا نل
قلثراقلبالا ًلق ل با نلبسرحلقلجرابةل لىلي لهه.ل
ل قملة لا ااةل ه جا ااةلقلهيا ا ارللبس اارحلقلجراب ااةلاه قا ا ل ل ااىلقإلسا ا قر لة ااملقلهيا ا ارل ا اابل
قاهش

لبسرحلقلجرابةلقبحلقل بللةاهالياللقملخبرقنلقلثبلقلشر مل رجا حلقلبياللقلج هابلةامل

قغلبلقاليا ملاهب قلهرهاب ًلب ا ًلةملةخ حلبسرحلقلجرابةلا لبيا راملق الًليهاىلاللا باللقيلبامل
قألةرقةلقالخراملب يلبملبيه ا البسرحلقلجرابةلق لهرهابه110.ل

ثانيا  :تصوير الفيديو لتركات الجاني في مسرح الجريمة.
للقاةلااا مل ا كل اةذلجارقه لهارهبثلباانلب ئاه (لقلاهاحل قلسارقةل قليرااق)ل ق ااالةياةقثه لةاامل
ةب ا املبه ااةةذالةه ا لاا ا ملقلهي ا ارلقةئااحلثرااااةلالظه ا رلهيرا ا القلا هااحلياااللقمل ج ا ةلقالال
هيا ارلةامل اةذلقبا امله ااحلقلاها لقلجا ملاسا ةل اساهحلةاملرياةلآلااةل رهاا بلقلجراباةل هراا ال
قلج ملبنلههبنلقلهسلسحلقلتب مللاحلآلةلبملقالالقلهي ارل ةملخثلسارلقلج م.ل
قملةقربلبث حل لىلألكل ا لبا لياةللةاملاشا لجراباةل غهاا حلقلا هاةلبيبا ةلقلببيا حلةامل
ةبملياللق بالا بارقالقلهي ارلبريةليرا القل ي بةل آلاةل بله ل ا ةةلقال ب حلقلهيئاراةل
قلهملق ب قلبه ل ي الًلقلىل ةةه للبههبنلتب مل بريلمللاحليرا هه ل بملبا ملالخر.ل

ثالثا  :حجية التصوير الجنائي في االثبات:
ملقلهيا ارللاااسلةب ا قًرل ا ب قًرلةااملبج ا حلقل بااحلقلج ا همالبااحل لااىلقل اااسلةأ ااهلاشاااحلقرا ااةل
ق اةل سالةلبمل س هحلقالثب الاللهاحلق باهه ل ملغار لبملقل س هحلقالخر .

 110ة.بةايةلقلخئريالقلثبلقلشر مل قلبيللقلج همالبة ملةقرل شرابة ملس ةل شراص682
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ياااللبا حلقلبشاار ليراااةلهاا املق

هااهلبااملخا حلقلاارقهملقلهااملاسااه بثه لباامل قا هنلقلااة

ل ااأقل

قالبا اارلاباا اام قلا ئا اام با ااملقال هب ا ا ةل لا ااىل ا ااأولقل س ا ا هحلقليةاثا ااةلةا ااملقالثب ا ا البإ هب ر ا ا لق ا ارقهمل
قئ هاة111.ل
ئاا لبهااأقلقلخيا صلق ااهل باانلقلهثا رلقلسارانلللها ل جاا ل قبا اااةلةبا ل هراااابلقليا رلةااإمل
قلا ئملاجبلقملاا مل لىلاااملباأمل اأولقليا رلق لقلهساجا اللا لااه لقله

ابلبها لق لهراابها ل

يهىلاهأاةلبملألكل ااا مل لاىلااااملاه جابل لااهلقملاساه املبخباارلةامل اأقلقلبجا حلاؤااةلباأمل
أقلقلهي ارلسلا ل ق هلخ لملبملقيلهراابلق لةب ال األكلقلي حلةملي لةلب لث ملقلبهه لب اة ل
يةقل أقلقلهي ارلق لق هلبقبركل ةلألكلاه جبلقالسه ةلب لخبرذلقلهملاأهملهارار لبؤااةقللهاأقل
قلهي ارل

ةلألكلاباملقلا ئملقالسه ةل لاهلةمليابهلبهىلققه نلبه.لل

وهنا يثور التساؤل حول جواز وضع اجهزة تصوير خلسة في منزل المشتبه به؟
للل قملقلج ا قبل لااىل ااأقلقلس اؤقحلب ا لثبنلب ا ل قمل ألااكلال ااهلاشاااحلخرق ا لليااقلقس سااملباامليا ا قل
قال س مل ملخي ياةلقال س ملةمليا ههلقلخ ياةل ا لقياةلقلياا قلقل باةلقلهاملاقلها لقلةساه رل
ل لاااة لبأيلقاة.لل
ل با با لقلهيا ارلةااملباا مل ا للابا ل ا لقليا حلةاامليا رلقلارقةقرلقلهااملهلااهاثل لااىلقلثاارقلقل بااةل
للس هااملقلبخ لقامالة لا ةل هه كللخي ياةلقل سل

ل شارلقلىلق هلا ةللب لكلقلسا رذلقثب ال

ة ل ج ةولةاه لياملقلهاثالقلي رذالاب لل لا البرابههلقةلسرقا

 111وسام ا،مد السمروط ،القرينة واثرها في اثبات الجريمة (دراسة فقهية مقارنة ،مرجع سابق ،ص.133
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رابعا  :استخدام الكلب البوليسية.
ملقلج ا ملب ا لرغ لباامليريااهل قيها ثااهل اللة ااهلاهااركلقث ا قًرللااهلةااملبساارحلقلجرابااةلس ا قنلقة قالق ل
ب بسلهاهسملبرقهيههالياللاسه املقلبياااملب لا بلقلب لاساةلبملقجحلققهق نلقثارلرقهيهاهلقلهامل
هراه .ل
ةجس ا لقإل س ا ملاهااركلب سااهبرقرلجتاه ا البااملقلاار قهحلهسااهارل لااىلقالردلة لقالشااا نلقلهاامللبسااه ل
ةبهب لبل لقيها ثلقلج مل يريهلةأ هلاللاسهثانلقلائ نل لىلقلر قهحلق لب نلقةرقت 112لللل

خامسا  :عملية االستعراف.
اا لقلالبلبش لقلبخلق الق لقلبه لاا القلهاملااا ملقلجا ملهراها لةاملبياحلقلجراباةالثا لااه ل
ردلقلبهه لبانلبجب اةلباملقل ا سلق لقلبشاهبهلبها لةااةلاه ار لقلالابل لاىلقلباهه لقأقلاا مل ا ل
ي يبلقالث رلقلهملشبه ال اجبلهارقرل أولقل بلاةلب قسثةلا بلبخهلقة.ل
سادسا  :حجية أستعراف الكلب البوليسي على المتهم:لل
لللل م ل سه قر لقلالب لقلب لاسم ل لى لقلبهه لله ل تم ل قابة لةم لقإلثب اا ليهى لل لقسهبرل
قلبهه لب ال ا ر ل أ لا هبر لبثح ل أق لقإلسه قر لبم لقباح لقلارا ة لقل قية لة لاج ت لقال هب ةل
لاه ل ية ل ق ب لاجبلقم له تت لبم لقةلى لقخر لث بهةا ل سبب لألك لةم ل ظر لقم لقأليا ل
قلجتقهاةلهبمل لىلقلجت ل قلاااملالل لىلقلشكل قلظم.لل
بن لقالش رذ لقلى لق ه لليية لبثح ل أق لقإلقجرقن لاه جب لةم لها م لقألشا ن ل قألجس لقلهم له ل
قشب به لللابلأقاليلةل

قةلب لي ةللةبملغارلقلبهي رلقملاه ل شب لقلالبلب بسلة ل

112لليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همالبرجنلس بقالص.111
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ةشا نله ةلقلىلقلشخصل ه لئبثه لةملب تلهللألكلاه جبلبا ملقل قةلباملقلبئب ث الة ل
قالشا نلب لبهه ل قلي ةل.ل
قة لقئا لبيابة لقلهباات(بم لقلبسهار ل لاه لةم لقئ ن لبيابة لقلهباات لةم ليق ل تم لقلبا ةل
ااهير ل لى لبيابة لقلب ئ ل ةا ً لأليا لقلب ةذ ل( )362لبم لق م لةي ح لقلبي اب ال
قلجتقهاةل ةملقلبة ملقل
بل لقلة

لاللابلكل قل هبلقل

ليقل تملقلبا ال ياللةملقلبا ةلقل قرةذلةمل

لقلبهبثلةلةملههبنلقلا بلقلب لاساةللألثرل ي له ل لىلب تحلقلبباتلئة ب لث ل

ه ر لقلا ب ل لاهب لةم لث ب ر لقلهشخاص ل ئ ةة للهارار لقلخبرذ لبب لاشاح لبا ة لئة ب ل
هخئنللهاةارلقلبيابةل ق

هه ل.ل لب لا ملة رلقلبة ملقل

لاللابلكليقل تملقلبا ةلبحل

ا ييرلةملهايملقلجرقه ل ب ياةلبرهاباه ل جبنلقألةلةل هاةا لقلق حلللبيابةلقلبخهيةلال
ةإملب له يحل لاهلةملق قررولبب نلبي ابةلقلبباتلئة ب لل ة لقا لقلةلاحلا هبرل

ًلبمل تمل

قلبا ةلالقألبرلقلأيلاخرجل ملي يا ههال اا ملقرقرلبس ةلقل هبلقل لب لب قةاةل لىل أقل
قلارقرلبخ لق ًلللا مل).113ل
بألكلها ملبيابةلقلهبااتلق هبرالقسه قر لقلالبلبملقلبا ةلقلهملها ملا ةاةللارقرلقإلي لةل
بملقل هبلقل

لقلىلبيابةلقلب ئ ال

ل أارلب مللاملاه لقلظملااقملقملاا مل كل

هرجاحا لةارقر لقالي لة لااقم لبجرة لهرجاح ل لاس لا ليا لقلأي لاجب لقم لاب ى ل لى لقلجت ل
قلااامال بجبانلقالي قحلاخئنلهاةارل أولقلبا ةللسلثةلقلا ئملقلجتقهم.ل

113

قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل2001/598ل( اهةلخب ساة)البه راخل2001/5/11الب ش رقالبراتل ةقلة.لل
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سابعا  :حكم االعتراف الصادر من المتهم عند استعراف الكلب البوليسي عليه.
ل قرقلباملي لهام:ل
قلي لا ااةلقال لا ااى:قأقلق ها اار لقلبا ااهه ل ا ا ا ملقال ه ا ا قر لهه ا ا ةرلةاا ااهلقلشا اار ثلقل قجا اابله ةر ا ا لق
ب ال ه قر 114لةاا مللهأقلقال ه قر ل ه هجهل قابههلقلا

اةالقبا لقأقلاا ملقال ها قر ل لااةلخا

اا ل
لبامل

قلال اابلةه ا ا لااا ا ملق ها ا قر ليا ا ةرل ااملقرةذلب اب ااةلغا اارليا ارذل ة ااملأل ااكلهاا ا حلبياب ااةلقلا ا ادل
قلبيراة(لقأقلا ملقلبهه لقاةلهبساكلةبا لقلبياباةلبا ملقل با رقالقلهاملقةلاىلبها لقث ا نله ار لقلالابل
لاهل ق ب ليةرالب هل

لبارولل ث بلقلالبل لااهال بانلألاكلةا ملقلبياباةلقاةل اةالألاكلققا قر قًرل

ب ااهلب رها ا بلقلجرابااةال

لااال لاااهلةااملقةق هااهلة ملقملهاارةل لاااهل لااىلب ا لةةاانلبااهل هق ااةوالةااأمل

يابه لاا ملبش ب لب لاي ر)115لل
قلي لةلقلث اة:لي لةلقأقلبا له ار لقلالابل لاىلقلباهه ل لا لا هار لباحلقيارل لاىلقال اا رلةقامل اأول
قلي لةلا هبرله ر لقلالبلب ل لقاللقرا ةل قيةلاللاباملقملاب ملقلا ئملق

ههل لاه 116ل

يمل ر لبئر رذلقلهقرقةلباملقإل ه قر لقلأيلايةرل هاجةل ج لقلالابل لاىلقلباهه لةامل
قق ةلقله ر لق لاللياللا هبرلق ه قر لقلبهه لب ةلقله ر ل لاهلبملقبحلقلالبل ة مل ج ةلخا
ق لقارقول لق ه قر ليياحل اؤخألبهل اهركلهاةارلقالبرللا ئملقلب ئ ل ةقلق
قب ا لقأقليااةرلقال ه ا قر ل هاجااةلخ ا

ههلقل جةق اةال

لبااملقلالاابل هاجااةل ثاابلقلالاابل لاااهلق غااارلألااكلة ا مل ااأقل

قال ه قر لاا ملب ابللا هليةرلبملقرقةذلبار ةلق ليهىلب ة بة.ل

114للقال ه قر ل لقالقرقرلقليراحلقلي ةرل ملقلبهه لب قهرقةهلقلجرابة شهرثليهىلاا مليياي -1:لقملاا ملي ةرل ملشخصلببات-2لقمل
اا ملي ةرلب نل لىلقجرقنلق

ل

ملالملب لب مل لىلب ثحلةه لب ثح-1لقملاا مل قئحل بيةةلقللبسلةاه.

115لليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةملقالثب القلج همالبرجنلس بقاصل.113
قثر لةملقثب القلجرابة(ةرقسةلةاهاةلبا ر ه)البرجنلس بقالص.300
116لل س لقيبةلقلسبر ثالقلارا ةل ل
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ثامنا  :عملية اكتشاف الدليل:
ةمل أقلقلة رلاا لقلالبلب بلاةلههبانلللج ا ذل قله ار ل لاىلقلباا ملقلاأيلاخهباللةااهلقلج ا ذال
ق لقةلا يحلرج حلقالبملقلىلبا ملقخق نلقلبج مل لاهلق ليهىلبا ملقخق نلقلبسر ق ال ةمل أول
قلي لةلااهيرلة رلقلالبل لىلاش للقلةلاح.ل
قلالاابل ا لاس ا ةل اسااهحل بااحلقلبياااااملقلج ا هاامل ب له ا لملقالرش ا ةل لااىلقلج ا ذلق ل لااىلقةقذل
قلجرابةل غار لبملقب رلبهبةلةملقالسه قر ل لىلقلج م.ل

المطلب الثاني
الكشف عن الجرائم بالتحاليل الكيميائية والبيولوجية.
قااةلاا ا ملقلهيلاااحلقلاابا ا هملقس سا ًلةااملقلب ا ااةل قااةلااا لبااة رلقلبسا ةلللخب ارقاال قلهيلاااحل
قلاابا هاةلهه لب خأل ا البملقلة ل قلل بللقييه لاابا ها 117ل
س هيةللةمل أقلقلبثلبلةملةيصل هيلاحلقلة ل قلل بلةملاش لقلجرقه لةملقلقار لقأل حل امل
قلبيبةلةملاش لقلجرقه للةملقلقر لقلث م.ل
الفرع األول :فحص وتحليل الدم واللعاب في كشف الجرائم:

اوالً :فحص وتحليل الدم.
قلااة ل ب ا رذل اامل سااا لس ا هحلا جااةلةقخااحلقلالاابل قال اااةلقلةب اااةل اهباااتل ااملبااااةلة سااجةل
قلجس لبأملخ ا ولاللهباىلث بهةلبحلههيركلةملق يا نلقلجسا لبأابلاهلةقخاحلقال ااةلقلةب ااةال ابثاحل
قلة ل%2لبمل تملقلجس 118.لل
117لل بيبةلقيبةل بةامالقالةلةلقلق اةلللبرقنذل قالةق ةلةملقلب قةلقلج هاةالب شأذلقلب ر القالسا ةراةالص.15
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لل ه هبرلبانلقلة لبملق لقآلث رل قالةلةلةملبسرحلقلجرابةالةأ باهه لب لاةلةمليحلغبا دل
ب ظ لقلجرقه للا ملقلة لقةلا لقل لىلقالشا نلق لاهيحلبه لبثراقلقله ثر.ل
ةاةلاةحلشاحلقلبا ةلقلةب اةل لىل هج ول رهثا لقلاة لب لساثحلقلاأيلسااثال لااهال ئا ةةلقلاىلألاكل
ة ملب قنلق سا بلقلة ل لىلقلجس لقلبيا بلاب ثااةلقل لساثلباث لااةحل لاىلقملقلبيا بلاا ملةامل
ئنلق ه 119.لل

ثانيا  :الطرق العلمية لرفع البقع الدموية:
ملثرااةلرةنلقلبانلا هبةل لىلقلي لةلقلهملهه قجةلةاها لبامليااللقلساا لةلق لقلجقا

ل لاىل

ثبا ااةلقلسااثحللقلب جا ةل لاااهل ااحل ا لبهيااركلق لث بااال لااىليجا لقلبا ااةال*لقلبااانلقلسا هلة:لاااه ل
سيبه لبياملث له ئنلةملق ب بلث له ئنلةملق ب بلقل ا ا.لل
*لقلبااانلقلرثبااة:لهرةاانلب قسااثةلقث ااةلبااملقلاثااملق لقلش ا نلقلببلااحلب لب ا نل ه ئاانلقلبااانلب قسااثةل
بلاثليهىلاه لأ ب ملقلبان.لل
*لقلبانلقلج ةاة:ل قأقل جاةال لاىلشااحلباانلاباارذل ل لاىلقساثحلث بهاةلا لجاةرقمل قالرئاا الةهرةانل
ب قسثةلبشرثلي ةل ظا ل ا ئنلقلاشثل لىل رقةلبلس نل ب ة له ئنلةملق ب بل ا ا.ل
* قب لقلبانلقلج ةةلقلياارذل لىلةسثحلث بهةلةهرةنلب قسثةلقث ةلش نلببلحلب لب نالةب لةملي لاةل
ج ة ل لىلةجس لق لةشا نلياارذله احلبأابله ل ب ل لاه لبملبانلا لي ةاقلبث .ل120للل
ملقلهة لبملةيصلقلبانلقلةب اةلهبااملقلبياقلبملقالج بةل لىل ةةلبملقالساهلةل ب ها :ل
ااحلقلبااانلقلبئااب ثةلةااملبساارحلقلجرابااةلةب اااةلة لال؟ل ااحلقلبااانلقلةب اااةلأقالبيااةرل سا ملة ل
118لة.لب ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهيااقلقلج همالث1الباهبةلةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا ب ما2000اص11ا
119لة.ل بؤبملسلاب ملقليةاةيالباةبةلةملقلثبلقلشر مللةقرسملقليا قل قا ةاباةلقلشرثةلقلبلااةل قل ل لقلا
120لبيبةلقيبةل بةامالبرجنلس بقاص.86

اةالقلقيحلقله سن.
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يا ق م؟121ل لبمله ا ةل اأولقلباانلقلةب ااةل ا اةل اأقلقلشاقلباملة ا لقالساهلةل اه جابل لاىلقلبيااقل
ب ااملخا ا حلقلخبا اارلقلااا ا لب ااةذلةيي يا ا الق بها ا لهيةا ااةلةي ااالةلقل ااة ل با ر هها ا لب اانلةي ااالةلة ل
قلبهه 122.لل
أقلب إلئ ةةلقلىلب رةةلسببلقل ة ذلةملب دلقلي الال خ ياةل أقلاا ملقلاة لايباحلةب قرئا ًلبثاحل
ةبرقدلقلة ال قةلاس ةلهيلاحلقلة لةملب رةةلتبملقلجراباةلباملخا حلب رةاةل هيةااةلقلاتبملقلاأيل
بئمل لىلبانلقلة لقلب ج ةذلةملبسرحلقلجرابة.ل
ا هبرلهيلاحلقلة لبملقإلجرقنقالقلهملاباملقلجه القلهياااةلقليي حل لىلةلاحلةملب دل
قلجرقه لةقملجرقه لقلاهحلبث ًل بملخ حلهيلاحلقلة لقلب جا ةل لاىلب باسلقلجا مل اا ملقلاة لا ا ةل
للبج امل لاااهلة ااةلألاكلا ااةلقثبا ال لااىل رها باهلللجرابااةال اااألكلقليا حلةاملجرابااةلقلسااارلةااابامل
ثب القلجرابةلبهيلاحلقلة .ل
ياااللةملقله اااابل ااملقالةلااةل جب ه ا لبياارحلبااهلق

ا لس ا قنلا ااالب ا ااةلة لقللج ا نلقلااىلقلخب ارذل

ق رة لقلبشر ل لىلساباحلقلبثا حلاللقلييارلةللبيااقلقللجا نللل سا هحلقلبخهلقاةلب ةقباالبشار ةل
ةاه لة هةذلللاش ل ملقلياااة123.ل
لا ةلةخألقلائ نلقالرة ملب هبا رلهيلااحلقلاة لقجارقنلبشار لاجا تلللبياباةلقمله هباةل لاىلقلاةلاحل
قلبسهخلصلب ه124ل

121لة.ب ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهيااقلقلج همالبرجنلس بقالص.33
122لة.ل غس ملقب ليجلةالبي ئرقالةملة رلقلثبابلقلشر ملةملاش لقلجرابةالج ب ةلقل ج حلقل ث اةال بلسال.2008
123لة.ليسملج خةقرالقلهيااقلقالبهةقهملةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاة(ةرقسةلبا ر ة)الث1الةقرلقلثا ةةللل شرل
قله تانا ب ما2009اص99
124لة ر قلقلاا مالبي ئرقالةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة مل قلبا رماج1اثا1891اص519

66

قنلبشاار ًلبااملقج ارقنقالجباانلقالةلااةالقألةمللساالثةل
ب له ا لمل ياامل اار لبااأملهيلاااحلقلااة لا ااةلقج ار ً
قلهيااقلقليقلب هخ ألا ةةلقالجرقنقالقلبشر ةللاش لقلياااة.ل
ا هباارل هاجااةلقلقيااصلقلااب ا يلق لقلهي لاااحلبا ااةل ااأقلب ا ل يااال لاااهلقلب ا ةذل343لبااملق ا مل
ةي حلقلبي اب القلجتقهاة.ل

ثانيا:اللعاب.
ا لس ا هحلاقاارتلبااملقلاااةةلقلل باااةلقلب ج ا ةذلةااملقلق ا ال ايه ا يل ااأقلقلس ا هحل لااىلق تاب ا ال
هس ةلةمل بلاةلقلهئ ل لهلق باةلةملقلياحلقلج هملقائ 125.للل
ياللاه قجةلقلل بلةملبسرحلقلجراباةلقبا لةاملقبا املقل ئاةلقالةبااةلسا قنل لاىلجسا لقلجا ملق ل
قلبج اامل لاااهالق ل لااىلبا اا لقلبااأا الاالة ا ا بلقلسااج هرل قالاا قبلقلتج جاااةلقلب جا ةذلةااملبساارحل
قلجرابة.ل
هخهل لبانلقلل بل ملقلباانلقالخار لبثاحلقلاة ل قلب املةاملق اهلباملقل ا ةرلبا لابااملرؤاهها ل
با ل امل لااألكلا هبااةلقاهشا ةه ل هيةاااة ل لااىلقالخهبا رقالقلاابا هاااةل قلبجهراااةلسا قنلقخهبا رلقل شا ل
قلا ةلق لباش لقلقيصلقلبجهريلللاش ل ملخ ا لبث ةلقلة 126.ل
بألكلة ملق باةلةيصل ا القلل بلههبثحلةملب رةةلاليلشخصله ةل أولقلبانلقلل باة.ل

الفرع الثاني:البصمة في كشف الجرائم.
ا هباارل ل ا لقلبيااب البااملقل ل ا لقلهااملقااةبالللبيااللقلج ا همل قل ةقلااةلخااةب الجلالااةلةاامل
بج حلقالثب القلج هماليالله ةل ظراةلهبا ةحلقلبا قةلقالسا سلقل لباملل جا ةلقثا رلقلبياب الاا ثرل

125لة.ل ب ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهيااقلقلج همالبرجنلس بقالصل55
126لة.لبر بملقب لبارالقلشر اةلقالجرقهاةلل ةلةلقل لباةالةق قرل هئةلقل رباةال2006الص601
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با ةيلةاملباا ملقلجراباةل بقا ةل اأولقل ظراااةلق اهل

اةلقيهاا كلقيلجسابامليالباملبب ئاهب لة ااهل

ا شأل ةلقاليها كلهب ةحلللب قةلة لب ئه لقلبا ةلبمل يها كلاحلجس لبنلقألخر.ل
اوال  :ماهية البصمات:
ملخث ثلقلبشرذلقلثبا اةل لىلب ثملقلاةامل قلااةبامل ههاا ملقثا رلقلبياب ال اةب له ئانل اأول
قلخث ا ثل لااىلي بااحلقالثاار(قشااا نلغااارلخش ا ةل قسااثحلالب ااة).ياااللاهااركلال راااةلقلي ا ةا لةيااةل
با القالة قرتقالقل رقاةلقثرلقلبيب ال لىل أولقالسثح.

127

ياللقملقلبيب الهأخألقابهه لابا ةل لىلقس سل ةةلبملقليا هقلقل لباةل م:128ل
- 3ملقإل س ملايبحلةملا لاةول قي ب هل اقةلقةبهل قي ب ه لخث ث لبباتذلللاحلشخص
اللههاارل أولقلخث ثلب ألب لةول يهىلبب ههال قلهاارلقلأيلاثرةل لةااثل ب ا لبانل با ل 1ل
قالي بنلقاللقمل أقلقلهث رلاللاتاةل اللاا اصل اةةلقلخثا ثالابا لق ها لاللههاأثرلبا لبؤثرقال
قلهملهيابلقلجس لا البرقدلقلجلةاة129.ل
- 1قمل أولقلخث ثلخ يةلباحلةرةال اللهث بقلخث ثلقيلشخصلقخرل لىلقالث ق.ل
لهأولقليا هقله هبارلقلبيابةلباملق ا ل سا هحلقلهيااقل املشخيااةلقال سا مال ارجانلألاكلقلاىل
ة ل ج ةلشخيامللهب لبيبه ملبهب ثله ملةملقلخث ث.ل

127لة.لب ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهيااقلقلج همابرجنلس بقالص.11
128لة.لبيبةلقالباملقلبشرياقلهيااقلقلج هملقلبها بحاث1اقا ةاباةل ا لقل رباةللل ل لقالب اةاقلرا دا1889اص.191
129لقجراالهجربةل لىلقالشخ صلقلا ب ااملقلأاملقياب لبير
قلج هاةلقلب ةاةال بةلقلقه حلرا دالبرجنلس بق.

لشثياةلبملقجرقنلقلا بلةلقلأراةلقلهملقلااال لىل رشاب الق ظرلللبتاةلقالةلةل
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ه هباارلقلبياابةلبااملقالث ا رلقله بااةلقلهااملاهراه ا لقلج ا ذلةااملبا ا ملقلي ا ةلل لااألكلا ااملقلخبااارل
ب لبياالل ه ا ل رة ه ا ل بئ ا هه لباانلبيااب القالشااخ صلقلبشااهبهلبه ا لق لقلباب ا دل لاااه ل
ب لشبهة.ل
للهه قجاةلةثا رلقلبيااب الةاملبسارحلقلجرابااةل لاىلقألشااا نلقلهاملابااملقملالبسااه لقلبجار ل قااال
قرها بهلللجرابةلبثحلقلتج جلقل قةأالقلبا بالقليا ةاقالقالة قالقلهاملاا ملايبلها لا لساااملق ل
قلبسةسل هراه لةملبسرحلقلجرابة.ل
لل ب ااةلرةاانلقثا رلقلبيااب البااملقبااحلقلخبارقنل ةااقلةُسااسل لباااةل بخبراااةلاااه لةييااه ل بااملثا ل
اجريلبئ ذلقالث رلبنلبيب القالشخ صلقلبشهبهلةااه ل مل جاة قلة ليهاىلبانلقثا رلقخاأال
ةملجرقه لس باة.
ثانيا  :حجية البصمات في االثبات.
لل يالقلب ةذل3\340لبملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةل(الثب ال اةلقلبهه لق لقلظ املق ل
قلبشهاىل لاهلق ل اةلبمللهل

قةلب لجر الهاباحلةاملب اردلقلبا اةلبياب القاليا بنل بياب ال

رقيةلقلاةل ب ثملقلاة لقث نلقلبي ابا الق لقجارقنقالقلهياااقلقأقلقاةبالب قساثةلقلشا ةلق لقلشاه ةل
ا ااالبؤاااةذلب لبا ااةلقلق اااةلاب ا لاج ا تلقب ا حلقلي ا رلقلشبساااةلةااملب ااردلقلبا ااةللله اار ل لااىل
ي يبه ل).ل
بألكلةأملقال هب ةل لىلقلبيب ال لق هب ةللق
ثرقلقالثب ال ايا لقلا ئمليسبلق

ملألملقلبا ةلها لةملقلج ا ال قلج حلبجبانل

ههلقلشخياةل ظرقلالملقلخبرذلةملقلبيب البملقال ب حل

قلق اةلقلبيهةلقلهملاللاباملللبيابةلةملهباةيلرةاها لةاها لة ملقالساه ةلبارةيلخباارلبهخياصلةامل
بيب القالي بن.ل
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ياااللقئااالبيابااةلقلهبااااتلقالرة اااة(*لقملق هبا ةلقلبيابااةل لااىلقلبياابةلابا ااةلةااملقلااة
ق هبا ةلق ا
ق

ل ا ل

ملالملقلبا ااةلها ا لةااملقلج ا ا ال قلج ا حلبجبااانلثاارقلقالثب ا ال اياا لقلا ئاامليساابل

هااهلقلشخياااة*.لقأقلقسااهب القلبيابااةلشااه ةذلش ا ةلجةاااةلب ااةلقال هه ا نلبااملقلبرقة ا الةايااقل

للبهه لقلرةل لىل أولقلشه ةذ130).ل
اب لقئالقائا .لا هبارلهاراارلخباارلقلبيابةل ا لهاراارلة املقا ثنلقلةاللاةلبامليااللةخا حل
قلبااهه ل لااىلبيااحلقلبشااهاملةااملبريلااةلس ا باةللرة انلقلبيااب القلبلهاثااةلباامل لااىلقلب ا بل اللهشاااحل
ةلاا ًلاا ب ًل لاىلةملقلباهه لقاةلقا لبإااا لقلسارقةلة لة اهل ا لقلاأيلقا لباسارلقلبا بل خل اهل ألباامل
قلبباا ااملةملاا ا ا مله قجا ااةولةقخا ااحلقلبيا ااحل لبسا ااهلللب ا ا بلا ا ا ملأليلسا ااببلة لظا اار لغاا اارل اا ا ا ل
قلسرقة131).....ل
بب ىلق هلقأقلقثنلقلخباارلباأمل اأولقلبياب اله ا ةللشاخصلب ااملةاإمل اأقلقلاةلاحلاللااباحل ثبا ال
قل اااسل ق با لا اااحل اابنلقالثبا القلااىلقلبااهه الياااللاللاابااحلب ااهلق اا رلقمل ااأولقلبياابةللااهل لااامل
اابحلب هلقملاثباالق اهللااسلقلق احل قمل ج ة ا لارجانللساببلبا للسا قنلالليا قلقلشابهلباهلباملقباحل
قلجا ملق لة ااهلاا ملةاملتاا رذلللجا ملقباحل قا لقلجرابااةلق لةملاثباال جا ةولخا رجلقلاب ةلةاامل قااال
ق لقلجرابةل ب له لملةاج تللهل ثب الق هللاسلقلج ملبجبانلثرقلقالثب ا.لل
بااألكلةااإملقلبياابةلهبثااحلقةقذلبااملقة قالقالثب ا ال لااىلةرجااةل لاااةلبااملقال باااةلةاامل ظاارل
قلائا نل ألااكلةااملبجا حلقلهياااقلبااملشخياااةلقلبااهه ل ظا قًرللبا لههبااتلبااهلبااملثبا ال ااة لقبا اااةل

130

قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل1866/113ل( اهةلخب ساة)القلب ش رل لاىلقلياقيةل1253لبامل اةةلبجلاةل ا باةلقلبيا بامل

به راخل1866/1/1لل
131

بيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2008/160ل( اهةلخب ساة)البه راخل2008/1/15البملب ش رقالبراتل ةقلة.لل
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هااار لق لهالاة ال أقلبملج بلقب لبملج بلقخرلةأملقخألقلبيب الاللا ةلق هةقنل لىليرااةل
قلشااخصالياااللهشاااحلقلبياابةلةلااا ًلةهرةاانلبااملباا مل قا لقلجرابااةل هاا رملباانلبيااب ههل ببا لقمل
لاحلق س ملبيابههلقلخ ياةلةاإملبا ر هها لبانلبا رةنلباملباا ملقلجراباةلاشااحلبؤشا قًرللشاخصلبامل
ه ةلقلاهلاباملق هب ة لبملباملقالةلةلقلهملهابحلللةيدلب ثب الظر

له قجة لةملبا مل قا ل

قلجرابة132ل
 - 3اباىلةمل شارلقلىلةملقلا ئملغارلبلت لب الخاألبهاراارلقلخباارلق لقالقه ا لةااهالباحللاهل
سلثةلقالقه

لبهأقلقلةلاحلق لأقكاليالل يالقلقارذلقلث اةلباملقلبا ةذل362لباملقا مل

قيا لحلقلبي اب ا القلجتقهاااةلقالرة اامللل-1لها ا لقلبا ااةلةااملقلج اا ال قلج ا حل قلبخ لق ا ال
بجبانلثرقلقالثب ال ايا لقلا ئمليسبلق

ههلقلشخياة)ل

قةلقئاالبياباةلقلهباااتلقالرة ااة(لقملهاراارلقلخباارلا هبارلباملقلبا ا ال قملقالساه ةل لااهلااةخحل
ةملي ياةلبيابةلقلب ئ لقلهاةاراة)133ل
ثالثا  :بصمات غير االصابع
مل اهش

ل ل لقلبيب القةلةيةللث رذل لباةلةملبج حل س هحلقلاشا ل املقلجراباةال قاةل

هرةااالقلهش ارا القل ئ ا اةل قلائ ا نلبب ظ ا لة ي ا نلقل ا ل لببيااب القالي ا بنلاااةلاحلاللايهبااحل
قلشااكلة لقلهأ اااح .با لةق لة ا له ل ا لب ئا لقلبيااب اللااألكلس شااارلقلااىلبا لاثلااقل لاااهلقلااب دل
ببيبةلغارلقالي بنال ة به لبيبةلقل امال قلبيبةلقلجا اة(ل135.134.)DNAل

 132د .مصطفى ال وجي ،دروس في لصول المحاكمات الجزائية،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2002،ص.193
133
قرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالرق ل1895/115ل( اهةلخب ساة)البه راخل1895/9/11البملب ش رقالبراتل ةقلة.ل
134للة.ل ةؤقةل بةلقلب لقيبةالقلبيبةلقل رقثاةل لة ر لةملقالثب القلج هملباملقلشرا ةل قلا مالث1القلباهبةلقلبيراةالقالسا ةراةالص.91
135ل( كلقائ لبيبةلقلي القلهملقةلهيةث ل ه لس با لةمل أقلقلبيلال لاألكلبيبةلقالأمالبيبةلقلشق و)ل
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رابعا  :البصمة الجينية(الشفرة الوراثية)(:)DNA
ملقلبياابةلقل رقثاااةلقيااة ل س ا هحلاش ا لهيةاااةلقلجرابااةلة ا لايااةةلةاااثلقلج ا مل ق ب ا لايااةةل
قائ لقلبج مل لاهلق لقلئياةل ب لأقالةملقلجرقه لقلهملبرل قالابارل لىلقرها به ل ةاةالقلجثةل
ب لبها ا لبيا االلايا ا بل ل ااىلق ااحلقلئ ااياةلقله اار ل لاها ا .ل ارب ااتلللبي اابةلقل رقثا ااةلبا ا الير ل
قال جلاتاةل.DNAل
ااملياار

لهربااتلقلااىلقلي ا بدلقل ا يل ا ل ب ا رذل ااملب ا ةذلاابا هاااةلهااهيا لةااملهث ا ارلشاااحل

قلخ ا ل قال سجةلةملجسا لقال سا مالةها لببث باةلخراثاةلخ ياةلبهثا ارلقلجسا لبيق ةاةلةاملةقخاحل
اااحلخلاااةلبااملخ اا وال ثبااالةمللاااحلشااخصلرسااب لب ا ا لةااملقلخلاااةلهشاابحلجبااانلقلار ب سا ب ال
بااةقخحلقل ا قذل هشاااحلهلااكلقلار ب سا ب ال ظ با ل ااأقلقلهرهااابلللجا ا ال ا لقلااأيلايااةةلخيا هصل
احلةرةلب هب رلق ه لهخهل لبملشخصلالخر136.ل
قأقلا هبةل لاىلقلبيابةلقل رقثااةلةاملهيةااةلقلشاخصلقلبشاهبهلةااهلبجراباةلقلاهاحلق لقإلغهيا بلبامل
خ حلةيصلقيلخلاةلبملخ ا لقلجس لس قنلقلة لق لقلشا رلق لقلسا هحلقلب ا يلياالله هبارلهرهاابل
قلجا الةملاحلخلاةلبملخ ا لقلشخصلقل قيةلبهش بهةل قسلقلهرهاب.ل
لىلألكلةبا الجس لقال س ملب ه لب لايه يل لىلخ ا ل قلب دلقالخرلاللايه يل لىل
خ ا ا ل ب ا لاباااملقالسااهق ةذلب ااهلةاامل ااأقلقلبج ا حل اامل ا ا الباامل(قلااة الق سااجةلقلجلااةالقل ظ ا ال
قالظ ا ةرالقلش ا ر(بشاارثل ج ا ةلقلبيااالة)القلب اامالقلل ا بالجااأ رلقالس ا م)لياااللةمل ااأولقالج اتقنل

136لة.ل بةلقلب سثلبيبةلقلجبحل بر قمل ةحل بةذالبيبةلقلي بدلقل يلقلبقه ل قلهثباقاج1الةقرلقل ل لللجبانالقلا رذا2006الص.22

12

هيها يلخ اا لقبا لبااااةلقخ قرج ا الجسا لقال سا ملبثااحلقل اارقل قلب ا حل قلااةب لةا لهه قجااةلةاها لخ ا ا ل
ب له لملالاباملقالسهق ةذلب ه لةملقلبيبةلقلجا اة137ل
قملة حلقئاااةلها لةاها لقةق ااةلشااخصلقسااه ةقًلللبيابةلقل رقثاااةلةااملقل الاا القلبهيااةذلقالبراااااةل ا ل
3892ل ب ةب ل ق الجرابةلقغهي بل ا ملقلق حلبجه الال ق بالقلشارثةلبهجباانل ا ا ال ةااةذل
بملة لقلبشهبهلةاه للبئ ذلبيبةلقلي بدلقل ريلبنلبيب القلس هحلقلب يلقلهملقخأالبمل
بسي البهبلاةلللئياهامال ةملب بحلقلثابلقلشار ملهبااملقملها بملق ةرسا مل ا لقلجا مل اا مل
لق حلشخصلاةقملب نل لىلبيبةلقلي بدلقل ي138.ل
خامسا  :خصائص البصمة الوراثية:
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 3ل -ملقلبياابةلقل رقثاااةلهخهلا لبااملشااخصلالخاارل اللاهثا بقلةاها لقث ااامل لااىل جااهلقالردال
قاللةملي لةلقله ة لقلبهب ثلةل قلهملقياله لب ائاةل قياةذل ياا قملب ا يل قياةلةا ملهسلساحلقليا بدل
قل يلةملقله قه لقلبهب ثلةلبهش به140.ل
 1ل-ق ااةرذلقليب اادلقل ا ا يل ل ااىلهيب ااحلقلظ اار

لقلج ا ااةلقلس اااهةلقلبياث ااةل خي يا ا لقرهقا ا ل

ةرج القلي قررذالجاللابامل بحلقلبيابةلقل رقثااةليهاىل لا لبئاىل قاالث ااحلسا قنلباملهل ثا ال
قلبانلقلةب اةلق لبا ا لقل ظ ل.
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 1ل-ابامليقظلقل هاجةلقل ه هاةلللبيبةلقل رقثاةل سه لةلقرقنهه ل يقظه ل لىلقلابباا هرللياامل
قلي جةلقلاه الجرقنلقلبا ر ةل لاه .
137لة.لبر بملقب لبارل تبمالقلشر اةلقالجرقهاةلل ةلةلقل لباة(ةرقسةلهيلالاةلال ب حلقلخبرذالبرجنلس بقالص.588
138ل بةلقلقه حلرا دالقالةلةلقلج هاةالقلب ةاة(لاشقه ل ةييه )الةقرلقل هئةلقل رباةاقلا رذاص.618
 139د .فؤاد عبد المن أ ا،مد ،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي بين الشري ة والقانون ،مرجع سابق ،ص.11
140لة .بةلقلب سثلبيبةلقلجبحل بر قمل ةحل بةذالبيبةلقلي بدلقل يلقلبقه ل قلهثباقالبرجنلس بقاص.112
141لة.ل ةؤقةل بةلقلب لقيبةالقلبيبةلقل رقثاةل ة ر لةملقالثب القلج هملباملقلشرا ةل قلا مابرجنلس بقاصل.11

11

سادسا  :القيمة القانونية للبصمة الوراثية في االثبات.
قئالبيابةلقلهبااتلقالرة اةل(قأقلقلهاىلقلبج مل لاهلب لبهه لا سلياللثلبلب اهلقلباهه ل
قليةاللب هلةملب ئا ل قا لب ساهةقرجهل لاىلةقخاحلقلبةرساةلقليا

اةل ا كلقا لبإشاه رلبا سل

لاهل هيال ثأذلقلههةاةلق لبأخألجها تاملخلا ااملةياة ب ل ا لس بسا

ل قلثا مل ا ل ااا ل قا ل

ةائ ًل هيالقلههةاةلبهشلاحلقلبج مل لاهلب بسهل ب رسلب هلقلج سلياللق لب ئنلقئابهلةامل
شرجلقلبج مل لاهليهىلقسهب ىل لىلةخأاهل ب ةلألكلقرهة لقلبج مل لاهلب بساهل غا ةرلقلباا مل
ةث نلألكلش ةلة راةل جةذلياللق لبإخب ر لبب لييحلب هلياالله جهاال لاىلقلبةرساةل ةلااال
قلابدل لىلقلبهه لاا س.ليااللهباالب ياهاهل ب اةل اردلقلبج امل لااهل لاىلقلثباابلقلشار مل
ه لةخألبسي الباملب ثااةلقلشارجل قلقخاأامل ها لئابثلالسا ملقلبج امل لااهل ب اةل جارقنلقلقياصل
قلجا ااملقل ا رقثمل()DNAلةااملقةقرذلقلبخهب ارقال قألةلااةلقلجرباااةلهباااملب ااةلةخااأل ا ااةلبااملة لقلبااهه ل
ا ا سلبااأملقل ا ا القلبلهاثااةله ا ةلللبااهه لا ا سلةاااث.ل قمل ا ااأولقلبا ا القااةلج ا نالبهث باااةلباانل
ب ئه لقلب دل به قةاةل هؤةيل لىلقل قق ةلقلجرباةلقلبسهخليةلساب ل قملهارارلقلبخهبارلقلج ا همل
قااةليااةةلبااأملقليا ق ا القلب اااةلقلهاامله ا لقخااأ لبااملب ثاااةلشاارجل ةخااأيلقلبج اامل لاااهل ا ااةلة ل
قلبااهه لاا سله ا ةلللبااهه لاا سلةاااثل.ل لبا لا ااال ااأولقلبا ا الق

اااةل هااؤةيل لااىلقل قق ااةلقلهاامل

الً)142ل
قسهخليهه لبيابةلقلج ا القلابر لةإملقسهخ يه لله لس ها ًل باب ل
اب ا لقئااالقائ ا (ه هباارلقألة ا حلقلهااملق رةه ا لقلبااهه ل قلبهبثلااةلباا بااهلبهشاالاحلقلبج اامل لاه ا ل
قب ههلب ك .قلب لاةلبملقل برلةرب ةل شرل ب ًلاللب ثل ه ل الس ه ل هيراكلقئاابهل لاىلةرجها ل
يهىلقالسهب نلبار قًرلألكلقلق حل شرلبرقال األكلهيرااكلقئاابهل لاىلبؤخرهها ليهاىلقالساهب نل
142

قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية ،رقأ( 2009/1168هيئة خماسية) ،بتاريخ  ،2008/1/20من منشورات مركز عدالة .ل
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بار قًرلألكلقلق حل شاراملبارذل ااألكلقلهيسااسل لاىلياةر ل هابالها لقألبارلقلاأيلةة لةاملقل ه ااةل
لااىليبله ا لسااق ي ًلب ااهل ق ج به ا للثقلااةلثبااالب ا لقيصلقلجا ااملقل ا رقثمل(DNAل)لبأ ااهلةب ا لبا ل جا ا ًل
الب ةلقلبج مل لاه لجرابةلقلسق حلخ ة ًلللب ةذل195ل ا ب ا)143ل
بااألكلابا ا لقلاا حل ملقإل هبا ةل لااىلقلااةلاحلقل لبااملقلبسااهبةلبااملهيلاااحلقليا بدلقل ا يلاه قا ل
لىلب قر ذلقلشر ثلقلها اةلالسهخةق لقلبيبةلقل رقثاةل ملقلهأاةلبملبيةققاةل هاجاةلقلهيلااحل قمل
اه لقليي حل ىلقل ا ةلباملقلباهه لبثراااةلبشار ةال ةاملظاحل اة ل با ااةلقلهشا بهلةاملقليبادل
قل يلباملقالشخ صلب ل ةقلي لةلقله قه لقلبهش بههلةأمللقلبيبةلقل رقثااةله اةلةلاا ًلق

اا لاا ب ل

ةقل ةذلئ قبث.ل
 3ل-بيةققاةل هاجةلهيلاحلقلي بدلقل ي.
قمل هاجةلقلهيلاحله هبةل لىلثرااةلجبنلقل ا ال اباهه ل اق نذلقلب بحال ب له لملاه جبلب قر ذل
ق ق ةلقي حلقخألقل ا البملقبحلقلثبلقلشر ملبأملهاا ملقلاباا الا ةااةلالجارقنلقلقياصل لاها ل
قلخر جلب هاجةلييايةلب ةلهيلاله ل
 1ل-ةملاه لقليي حل لىلقل ا ةلبملقلبهه لبثرااةلبشر ة.
بب ااىلقملهاا ا ملقإلجا ارقنقالقله ااملقهب ااالللييا ا حل ل ااىلقل ااةلاحل جا ارقنقالق

ا ااةلة ااإملب ااال

قلبيابةلقرقر ل لىلةلاحلبهييحلبملقجرقنلب ثحلا مليابه لب ثحليهىلل لا مل اأقلقلاةلاحل
جااتنلبااملبجب ااةلقةلااةال ألااكلألملقالةلااةلةااملقالثب ا القلج قتهااملاب ا لبا ا لس ا با لبهس ا ةذل اشااةل
ب ئه لب ئ ال اللاباملب رةةلبة لبس بةلاحلةلاحلةملها املق

143

ةلقلا ئم.ل

محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية،قرار رقأ ( 2006/810هيئة خماسية) ،بتاريخ  ،2006/8/12من منشورات مركز عدالة
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ياااللابا ا لقلا ا حلةملقلا ئااملقلج ا لسلةااملب يااةلقل ااةحالس ا

لاظااحلةقهبا ل ا لقلبرجاانلقالخااارل

قلأيللاهلقملاأخاألب هاجاةلقلهيلااحلقأقلقثباأمل جةق اهلقلاىليايهه ال لاهلقب ة ا لقأقللا لاثباأملقلاها ل
ل لااه نلةاه .لل

سابعا  :بصمة العين
ه يا ااحلةراا ااقلبا ااملقل لب ا ا نلقالب ا ارااااملقلا ااىل اهش ا ا

لثرااا ااةلجةاا ااةذل س ا ارا ةلللهياا ااقلبا اامل

قلشخياةال هيةاةل اةلقالةرقةلقلأاملهرهبثلقسب ؤ لبائ ا لقالبمل قلجرابةال ه بهةل اأولقلثراااةل
قلجةاةذل لىلبيبةلقل املبةاللبملبيبةلقالي بنلب هب رلق هلاللا جةل ا ا ملبهشا بهه ملةاملااحل
شمن144.ل
ياللاه لقلها ثلي رذللشباةلقل املببجرةلقا لقلشخصلب ل ظرلةمل ةسةلجه تله لهيبابهللهاأقل
قلاردلث لبا ر ةل أولقلي رذلببيب القل املقلبسجلةل لىلقلي س بلقلبليقلب لجه ت.ل
ثامنا  :األساس العلمي لبصمة العين.
ملقل املهها ملبملث للثبا الق به لقلثباةلقليس سةل ملقلشبااةلقلهملهياثلبها لثبااةل
با ةلبملقلبشابةل قلجس لقلهةبمل قلاتياةلقلهمله خألشاحلقرصلبسهةارلا جةلةملب هيقهلةهيهل
اااةخحلب ه ا لقلئ ا نلهساابىلقليةقااةل اامله هباارلقلبا ا ملقلرهاساامللبياابةلقل ااامال هها ا ملبااملث ثااةل
ب ثقالق له لب ثاةلةقخلاةلبها لخثا ثلغا هرذلهشابهلقلخثا ثلقلب جا ةذلةاملاا لقلااةلباملقلاةقخحال
ث اه لب ثاةلبه سثةلبلسا نالقبا لقلث لثاةلةهاملقلب ثااةلقلخ رجااةل بها لةهيا اليااارذل لاىلشااحل
ة قهر145.لل
144للقس بةلقلياارلالقلبيب ال س هحلةييه ل يجاهه لةملقالثب القلج همابرجنلس بقالص.36ل
145ل جباحل بةلقلب قملقليااراقةلةلقالثب القلج همل قلها ل جا لقليةاثةاةقرلقل هئةلقل رباةاقللا رذلا2001الص.11ل
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ي رذلقلاتياةلببيه ا هه لقلسا باةلهخهلا لباملشاخصلالخارال لا ها لةاملب ثااةليس ساةل قل بالل
به لاؤةيلقلىلهةبار لةهأقلاج حلبس لةلقل بللبه لبسهب ة.ل
تاسعا  :القيمة القانونية لبصمة العين في االثبات:
ملبيبةلقل املبملقة قرتقالقلهثا رلقل لبامل قلها املقلياةالل قلاأيللا لا اردل لاىلقلائا نل
ب ةالياللأق ل أقلقل

لبملقلبيبةلب ةلهساجاحلجها تلي سا بلبثا رلةباملقلاة لمللبيابةل اامل

ي بةلقلب س ةلقلهملق بالب غها حلبيب ةلقلببيا حلةاملةباملةاملبةقااةلقل ا القاللق ا ل باملخا حل
ااصلقلب ا ةذل340لقيا ا حلقلجتقهاااةلقله ااملساابقلقلهث اارقلقلاه ا لةاامل ااأقلقلبياالليا ا حلقب ا حلبي اابةل
قالي ا بنلاااةلاحلةااملقالثب ا الةأ ااهلالا جااةلب ا لاب اانلق هب ا ةلبياابةلقل اااملاااةلاحلةااملقالثب ا الل ااة ل
قبا اةلهب ثله ل ةلشخيام.ل
يالل ر لقملبمل قجبلقلا ئاملهث اانل يا صلقلاا مللهه قةاقلبانلقلها ااةلقليةاثاةال قملق با حل
سلثةلقلا ئملقلهاةارذلب القه

ل ةقلية ة لاج حلبملقلا ئملة

لةملقاهش

لقلياااة.لل

المطلب الثالث :العقاقير المخدرة والسموم
للللقل ا قارلقلبخةرذ:ل ملب قةلاه ث لقلشخصلهؤةيلقلىل ل بااقلبانلباا نلقلج ابلقلشا ريل
ب إلئ ا ةةلقلااىلقلااأقارذللااة لقلشااخصلقلبخااةرلةااملي لااةلااظااةالةاسااهبنل اااهال ل لااامل ااأولقل ا ا قارل
هئ

لقةرههل لىلقلهيا لبإرقةههل قخها روالةاا ملق ب ًلل ةئ نلببخت ملأقارههلةاجابل لىلااحل

ب اسأحل هلبشاحلب لا مللاجابل هلل لا القرقةههليرذل ق اةلةملي لهه لقلثبا اة146.لل

146لة.ليسملج خةقرالقلهيااقلقالبهةقهملةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاة0ةرقسةلبا ر ة)البرجنلس بقالص.116
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الفرع االول  :مدى مشروعية اعتراف المتهم وهو تحت التخدير:ل
قمل ث نلقلبهه لقل ا قارلقلبخةرذل ةقلةغلبلقالرقنل ة لشر اةل أقلقالجارقنل قساهخةق ل اأول
قل ساةل مل سالةلغارلبشر ةل ب له لملةأملقإل ه قر لقلي ةرل ملقلشخصلهيالهاأثارلقل اا قارل
قلبخ ااةرذل ا ا ل ه ا ا قر لغاا اارلقا ا

مل اللايا االحلاا ااةلاحلةا ااملقالثبا ا اال ألا ااكلال ا ااةق ليراا ااةلقالرقةذل

للبشهاى147.لل
يامل اار لبا ملقإل ها قر لقليا ةرلب ا نل لااىلقساه ب حل اا قارلقلياااااةلا هبارلبا ث ليهاىللا لاا مل
سه ب حل أولقل س هحلبرئ لقلبهه لياللةملقلبهه لاللابلكلقملاه ا تحل امليااهلةاملسا بةلجساةول
ياللب يالقغلبلقلب قثاقلقلة لاةل األكلقلةسه رلقالرة ملقإل س مل اأقلقلياقل ب هاهلباملقله ا تحل
هل ق هلةملي حله تلهل ملبثحل أقلقليقلة لاا مله تلهلباب حلق لبيحلق هب رالقب لبملج بل
قخرلةأمل ا قارلقلياااةله هبرلبملقباحلقال هةقنل لىليقلقلبهه لب ليبالياللب حلقلا مل أقل
قليقلللبهه ل ير لهقسارلبثحل أقلقليبال لىلق هلقرا ةلقةق ةالةاةلق جبالقلبا قةلل325ل ل126ل
بااملقا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااةلق جبااال لااىلقلبيابااةلساؤقحلقلبااهه لقأقلبا لاا ملارغاابلةاامل
ق ث نلقة ةذلةة اةلق لبا الل ب له لملقأقلل لارغبلة لاجبرل لىلألك.ل

الفرع الثاني  :السموم والمخدرات:
قلسب :ل ملب ةذلهؤثرلةملقلجس لاابا ها لب ةلةخ له لةاهل قبهي يه لباباةل ألكلبأيةقثه ل
قئثرقب البنلقة البرئاةلقةلاسببلقاا

لقليا ذ148.ل

147لة.ليساملبيب ةلقب قر ا القل س هحلقل لباةلةملقالثب القلج همابرجنلس بقالص.190
148لبةايةلقلخئريالقلثبلقلشر مل قلبيللقلج همالبرجنلس بقالص.208
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لقلبخا ااةرقا:ل ا ااملبرابا ا ا الاابا هاا ااةلقبا ا ا لقملها ا ا ملبا ااملقي ا ااحل ب ا ا هملبث ا ااحلقليشا ااانل قالةاا ا ا مل
قلا ا اامالق لها ملبشهاةلبملقيحلي

ملبثحلقالبقها با م149.ل

لاااةل شااهرثللقلبشاار لقالرة ااملةااملقا ملقل ا با اللب قبااةلقلق ااحل ااملقلجاار لقلااأيلققهرةااهلقمل
اا ا ملقهااىلبااألكلقلق ااحل ااملقرقةذل قةرقكال قأقلا ا ملة قااةلقل ا مل قالةرقكل قااال رها ا بلقلق ااحلة ا ل
هيحلب قبهه.

150

لىلقملاا ملةاةلقلش رلق لقالخها رلب ي قًرلالرها بلقلجرابة..ل

اللاللاسااأحلقلشااخصلجتقها ا لبااملا ا مل ااةلقرها بااهلقلجرابااةلة قااةلقالةرقكلق لقالرةقذللج ا ملق ل
يا ا
ُ
اةللسااببلا ااهلةااملي لااةلسااارلق لهخااةارل هاجااةلبا قةلبخااةرذلق ثااااللااهلقهارقلق لباااارل لا 151.ل
سااببلقال ق ا نل ا للاااسلقلسااارلق لقلبخااةرل ق ب ا لللااب بااةلقل شااهةل اامل ااأقلقلب ا قةلةاقاااةلقلق ااحل
ل خها رل قلش ر.ل
يااللقئااالبيابااةلقلهباااات(اسااهق ةلبااملقلبا ةذل()81لباملقا ملقل ا با الق ااهلالل اا بل لااىلباامل
اا ملة قةقًلقلش رلة لقالخها رلةمل بلهل قالقرها بلقلق حللااب بةل شهةل ملقلاي حلة ل اا قارل
بخةرذلةا ًلا مل

ه ل أقلةخأ لبملة ملرئ ولة ل لىلغارل ل لب هلبه ل ياللةملقلث مله ا حل

قلبشر ب القلر ياةلبرئ ول ل لااة لةاةلبا ةل لىلق هلةجبارل لاىله ثاها لالةاإملألاكلاللاب انلبامل
بس ا نلههلجتقها ا ًل ب ا لقرهااابلبااملةة ا حل اللبج ا حللهثباااقل ااأولقلب ا ةذل ااااة ل ااأقلقلسااببلبسااه جب ًل
للرة)152لل

149لبيبةلقالباملقلبشريالقلهيااقلقلج هملقلبها بحابرجنلس بقاص.215
150ل يالقلب ةذ(1\13لاللايا ل لىلقيةلب ا بةلب ل لااملقةلققة ل لىلقلق حل مل مل قرقةذ)...
151ل يالقلب ةذل81لبملق ملقل ا ب ا( الل ا بل لىلبملاا ملة قةلقلش رلق لقالخها رلةمل بلهل قالقرها بلقلق حللااببةل شهةل ملاي حل
ق ل ا قارلبخةرذلقا لا مل
152

ه لقأقلقخأ لب ة ملرئ ولق ل لىلغارل ل لب هلبه )

بيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالقرقرلرق ل2001/1129ل( اهةلخب ساة)اله راخل2001/11/21الب ش رقالبراتل ةقلة.
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اب لقئالبيابةلقلهبااتلقائ لةملقياة لق قررقهها (.3لاساهق ةلباملقلبا ةذل81لباملقا ملقل ا با ال
الله قابلة قاةلقالخهاا رلقل شالل املقلايا حل أقلاا ملقاةلةخاأ لباملة ملرئا ولة ل لاىلغاارل لا ل
به ل.ل ياللةملقلث ملل لاااة لةااةلبا اةل لاىلق اهله ا حلقلبشار ب القلر يااةلة ملرئا ولة ل لاىل
غارل ل للب هلةاا ملب ل رةلبهأقلقلسببلبجرةلت لا تولقلةلاح153)....ل.للل
بألكلة هلاه جبلقملها ملي لةلقلسارلق لقلهخةارلقلهملا ملةاه لقلبشهاىل لاهللا لهااملبإخهاا رول
ال هلقملا الاألكلاللا جةلب لاب نلبملبسألهه.ل
ل شارلقلاىلة رلقلخباارلق لقلقا يصلبباا مل جا ةلقلبا ةذلقلسا بةلق لقلبخاةرذل

ها ال قملقلجار ل

قرهابلبسببل ج ةل أولقلب ةذل قملقلج مللا لااامل قاالقرهاا بلقلجار لةامل ااةل قرقةهاهلال اهلاا مل
هيالهأثارل أولقلب ةذلقلس بة154.ل
القيمة القانونية للعترافات الصادرة عن الشخص تحت تأثير المخدرات والسموم.
ملقل لةل رقنلق هب رلقلشخصلقلأيلارهابلجرب لهيالهاأثارلقلبساارل قلبخاةرلغاارلبساؤ حل
لق هلغارل ق مل اللاهبهنلب رةقههل ر لبأمل أولقل لةلهاا ملسابب لإل هبا رلقإل ها قر لقليا ةر هل
ه قرةً لغارلق

ا ًل ب له لملاللاؤخألاةلاحلاب ملقلا ئمل لاهلق

ههل ةلقيةقرليابه.لل

ل

153لقرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةالق قر لررق ل2006/303ل( اهةلخب ساة)البهه راخل2006/5/2الب ش رقالبراتل ةقلة.
154ل بةلقلقه حلرا داقالةلةلقلج هاةلقلب ةاةالبرجنلس بقاص.619
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الفصل الثالث
التزوير والتزييف.
ملقألغلبلقال لبملقل بةلاللا رة ملقلقارقلبااملقلهتااا ل قلهت اارلبا لرغ لبامل جا ةله راا للااحل
بملب هب ل س ئحلألكلةملقلببيثاملقله لاامل.ل

المبحث األول :التزوير
ل قااةلة رةلقلقاها نل ااةذله راقا البيا لاملةاها لباا ملب ااىلقلهت ااارال قشااهر لبا لق لااهلقالسااه أل
ج رس ا ملياااللق ا ح"لقلهت ااارلةااملقلبيااررقال ا لهااااارلقلياااااةلةااملبيااررلبايااةللقلااانلب يااة ل
قلثرقلقلهمل ا ه لقلا ملهااارقلبملشأ هلةملاسببلئر قًرل"155لل
رةهلقلب دلبإ هلقلاأبلقلباه بل قلاأبلةمل اأولقلي لاةل ا لهاااارلقليااااةلق ل يا حلةبارلغاارل
يياحلبيحلقليياحلقل ققنال اباملقلا حلبأملقلهت ارل لهاااارلقليااااةلقلباه باةل اشابحلقل بالل
ةملقلبسه ةقالقليااااةلق ل يث

لبساه ةقال سابهه لت قًرلقلاىلشاخصلق لةشاخ صلق لجهاةل امل

ثراقلهت ارلقله قا الق لهالاةلقالخه لق لغار 156.ل
للللل هت ااارلقلبسااه ةقالجرابااةلقس سااه لقل بااللب لبسااه ةقالبهااة ل يااةقللهااااارلةااملبيه ق ا لباامل
با الق له قا ال سبهه لت قًرلقلىلقشخ صللاسلله لبه ليلة.ل

155ل بةلقليباةلقلش رقبمالقلهت ارل قلهتاا لبة ا ل ج ها لةملئ نلقلقاهل قلائ نالب شأذلقلب ر القالسا ةراةالبة ملس ةل شرالص.12
156لبيبةلرئ قمل

حالقلهتاا ل قلهت ارال ل لقلاهبالقلا رذا1886اص.1ل
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ةاةل ر لقلبشر لقالرة ملةملقلب ةذل140لبملق ملقل ا ب القلهت ارلبأ هلهيرا لبقه احللليااااةل
ةااملقل قا هنل قلبا ا القلهااملاارقةلقثب هها لبيااكلق لبخثا ثلايااه لبهبا ل جا لق لاباااملقملاا ج ل ااهل
ئررلب ةيلق لب يلق لقجهب م157.ل
لة لهت ارلارهبثلب لبسه ةقال قملقيلبسه ةلاه جبله ةرل ةذل

يرلةاه158:ل

 3ل-ة رققلقلاه بةلق لقلسثحلقلهملهجريل لاهلقلاه بة.ل
 1ل-ب قةلقلاه بة:ل قلهملها مل لىلث للق ق :

159

أ  -ب قةلقلاه بةلقليلبة:لاأق لقلري صلياللاه لقلاه بةلب لئاثلقلبلي ظل لىلقل رقليهىل
ههئحلقلاه بة.لل
ب -لب قةلقلاه بةلقللتجة(لقليبرلقلج

)ل أقلقل لقلأيلهسهخة لةاهلقيب رلقلاه بةللأقالقلا ق ل

قللااتجلةااملقلاه بااةالياااللههسااربلقلااىلسااثحلقل رقااةلبااملباا مل ج ة ا لبق ااحلقاليهاا كلباانل
قل رقةل
ت -لب قةلقلاه بةلقلس هلة:ل ملس قهحلب هاةلهيه يل لىلب قةلبل ةلبئ

لقلاها لبا قةلي ةظاةل

لهب نلقلهل ل سر ةلقلهبخر.ل
- 1للقلاه بة:ل ها ملقب ل لىلشاحل ب رقاالبا الاه بةلبخثلقلاةلق لقلبيبةلق لب لخه .
ل

157لاب ل يالقلب ةذل262لبملق ملقل ا ب القالرة م(ل-1لا قبلب الشا حلقلش قةلقلبؤقهةلخبسلس قال لىلقالقحلقلب ظ لقلأيلارهابلهت ارقل
ب ةا لةملقث نلقا بهلب ل ظاقةلقب لبأس ذلقسه ب حلقبئ نلق لخه لق لبيبةلقيبنلق لقجب اللبه قا هلقبئ نلبت رال قب لبي نليكلق لبخث ثل
قب لبب لارهابهلبمليأ لق لقئ ةةلهااارلةملبئب مليكلق لبخث ث)
 158ل را د لةهح لققهلل لبيلةا لب س ة لاش لقلهتاا ل قلهت ار ل ية ة لقالثب ا لقل لبم لةم لقئ ا لقلهتاا ل قلهت ارا لج2اث2ا لقهي ة لقلبي ر ل
قل رباةالبار اا2000اص.11
159لا س لقالبادالبي للقلهتاا ل قلهت ارلباملقلياااةل قلا ماةقرلقلبثب

القلج ب اةالقالسا ةراةال2006الص.96
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المطلب االول  :أنواع التزوير:
-3لقلهت ارلقلخثم:ل
لاحلهاارلللياااةلةملبيررلبثراااةلههاركلةااهلقثارقلاةرااهلقلياسال هاانل لااهلقل ااملسا قنل
بتا ةذلق لبيأ لق لبه ةاحلق لبإ ش نلبيررلالل ج ةللهلةملقاليح160.ل
والتزوير الخطي يقع بطريقتين:
-3لقلاه بةلقلاة اة.لل
مل لىل سل بام:ل
ة-قلاه بةللقلاة اةلقلثبا اة:ل
ااي ااةلبها ا لقلاه ب ااةلقله ااملهي ااةرل ااملقلا ا قةرقكلق لقل شا ا رلللش ااخصلبب ااىلة ها ا لهاا ا مل
ق ااةالةهجااريلبها لاااةولةاامليراا ال ها ةل لاها ل اهئااحلبااملخ لها لببااتقال خي هيااهلقلخثاااةل
بملياللقل ه ا الق ل بهةقةلقلجرقا161.ل
ب  -قلاه بةلقلاة اةلغارلقلثبا اة:ل
ل
اامل اااسلقلاه بااةلقلاة اااةلقلثبا اااةلقألهيااةرلبااملقلا مل قإلةرقكلللشااخصلة ملةملاهااركل
قلشخصلاةول لىلسجاهه ل اللاهئحلبمل أقلقل لخي هصلقلاه ب لقلثبا اةل قلهمله هبرل يرل
ةس سااملةااملقلبئ ا لاب ا لس ا بحل لااىلبا ااهلاليا ا ال اباااملقمل ا رةلبث ا الًل لااىلألااكلاااأملالجااأل
قلا هبلقلىلقلبثنلةملاه بههلق لقلتا ةذلةملقلئاثل لىلقالةقذلقلبسهخةبة162.ل

160لج ت لقتيالة

لقلهت ارل قسه ب حلقلبت رلةرقسةلبا ر ةالث1لب ش رقالقليلبملقليا قاةا2001اص.62

 161لرا د لةهح لققهلل ل بيلةا لب س ة لاش لقلهتاا ل قلهت ار ل ية ة لقالثب ا لقل لبم لةم لقئ ا لقلهتاا ل قلهت ارا لج2ا لث2ا لقهي ة لقلبي ر ل
قل رباةالبار اا2000الص.11
162لبيبةلرئ قمل

حالقلهتاا ل قلهت ارال ل لقلاهبالقلا رذا1886الص.1

91

-1للقلاه بةلقاللاة.ل
ملاه بةلاللهيةرلبملاةلبشاراةلبشااحلبب شارلباحلهاا مل هجاةل امل ثبا لةجسا ليالبةل
ل ااأولقلاه بااةلقآللاااةلاللهيها يل لااىله ااانلثبا ااملق لخيا هصلبيااةةذلابا ل ا لقليا حلةااملقلاه بااةل
قلاة اة163.ل
المطلب الثاني  :التزوير المادي:
ل ا ل يااةقللهاااارلةااملبساه ةليااياي لقيا ل بااملةسا لابهلقلبيا لسا قنلقاللااملق لقلاااة يلق ل
بثراقلقلاه بةل لىله قانلبأخ أل لىللبا د.164ل
قلباي ا ةلب ا لبي ل ا لةساال بلاسااههة لق قتلااةللق لقخق ا نلب اادلبا ا القلبسااه ةل قخق ا نللآث ر ا لق ل
بإسهبةقله لببا القخر ل اه لقلبي لبثرااهام:ل
 3ل-قلبيا لقآللاام:ل اااه لألااكل ااةب لهاا ملبي لااةل قتلااةلقلبا ا البثرااااةلق لقساال بلآلااملبيااال
اآلةلي ةذلبث .ل
 1ل-قلبي لقلاابا هم:ل اه لببي لةل خقا نلقلاه باةل ألاكلبب لجهها لببا قةلاابا هااةلبيااللهاؤثرل
أولقلب قةلقلااب هاةلةملقل قةلقلبل ةلقلهملهيه اه لب ةذلقلاه بةلبياللههي حلقلىلب ةذل ةابةلقلل مل
اللهةراه لقل املقلبجرةو.

165

الفرع االول  :مضاهاه الخطوط:
ل ااملقلبا بل ااةلق لقلبا ر ااةل ها ا ل بلا ااةلبئا ا ذلقلخث ا ثل ل ااىليااا ااةل لباااةلبق ة ا ا لب ااأمل
قلببا اتقال قلخي ا هصلقلخثاااةلقلب ج ا ةذلةااملخااثلشااخصلب ا لاللاباااملةمله جااةلبجهب ااةل با بااحل
163للل بةلقلقه حلرا دالاش لقلهتاا ل قلهت اراث1الةقرلقل هئةلقل رباةالقلا رذا2001الص.12
164لةرجل ل ق مل لاحالجرقه لقلهتاا ل قلهت اراالص110الةقرلقلبثب

القلج ب اةالقالسا ةراةا1881الص.13ل

165ل را دلةهحلققهلللبيلةالب س ةلاش لقلهتاا ل قلهت ارل ية ةلقالثب القل لبملةملقئ ا لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص.25
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ياق هه لةاملخااثلشاخصلقخارال قمللاااحلشاخصلشخيااةلاه باااةلخ ياةلباهل هبااتول املغاارولباامل
قالشخ ص166.ل
قلهة لبملقلبئ ذالقله ر ل لىلقل قةلباملخثاملقية ب لبجه حلقلا هبل قالخرلث با.لل
ياللةملقيلبسه ةلاها ملبملجتهاملرهاسامل ب لبهملقلس ةل لقله قانال جةلقملةغلابلقلثا

امل

ب ا لهت ارلاث ا ملبب ا لا ساابلقلاااه لباامله قااانل ااأقلاااةحل لااىل ا ا ر لللس ا ةلبشاااحلا بااحال اا ا مل
هت ارقله قانلب ةذلثرق167:لل
لة -قل اااحلقلبب شاارل اا ا ملألااكلب ئاانله قااانليااياحلة ا قلسااثحلشااق
قلئ نلقل ةألاا لقلبت رلبجرلقلبهل لىلب لاظهرلبملجرقال ير

لا لتج ا جل بااملخ ا حل

.ل

ب -قلهالاااةلقل ظااريلقيلبه شاابهلقله قااانلبااملياااللقلبظهاارلقل ا للله قااانال ااا ملاباااتلبثااحل ااأقل
ل
قل لبملقلهالاةل لاثرذلقل ق

ل رة القلال .

قةلاا ملقل احلب سه ب حل ساثللا لارب م.ل
للللل يهىلهه ل بلاةلقلبئ ذلاللباةلبامل جا ةلة رققلبخاثل ه قاانلباملة اارله قا اهلق لخثاةل احل
قلس ةلالياللةملق رققلقلبئ ذلهاس لقلىلقسبام168:ل
-3قأل رققلقلهملايرر لقلشخصلةمليا ههلس قنلا ال رةاةلق لرسباة:ل
اايةلبه لب لايةرل ملقلشخصلبملاه ب الخا حلب ب هاهلقلا بااةال بامل اأوللقل با أجل
قلاثارذلقل ا ةلبجبانلق ق ه البا هب القلشخصللب رةه.ل
ل
166لبةايةلقلخئريالقلثملقلشر مل قلبيللقلج همالبرجنلس بقالص.198
167لة.لقيبةلقلساةلقلشرا القليةاللةملقلهت ارل قلهتاا الةقرلقلب ر لببيرالص.112
 168بأب ملا بحالهت ارلقلخث ث(لثرقلقرها بهل س هحلاشقهل جرابةلقلهت ي)الث2ال1881الص.15
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-1ة رققلقإلسهاه بلقلهملايرر لقلشخصلةب لقلا ئملة لقل ا بةل
ةاةللاه أرلقليي حل لىل ب أجلا ةاةلبيررذلبخثلقلشخصلةمليا ههلقل ةااةلقلا بااةل

ةهاألااه ل

قللج نللقلىلقسهاه بهلبملقبحلقلخبارل ألكليهىلاه لقليي حل لىل ب أجلخثملابااملباملخ لاهل
جرقنلقلبئ وال اه جبلقملهجاريل بلااةلقالساهاه بل لاىلقل جاهلقلق املقلسالا لبب قر ا ذلقلخثا قال
قله لاة:ل
-3ل ب ااةلةملايل ا لقلخبااارلقلاباااملةب ا لقلبيابااةل لااىلةملاااؤةيلبهبهااهلبيااةقل ةب ااةل ا ات ةل
ب ال رققلقلهملساسهاهبلقلب ارل لىلقس سه .ل
-1ل ةملههركلللبسهاهبلقليراةلةملقلاه بةل اا ملألكلب اة لقلثلابلب اهلةملااهابلبشااحلب اامل
ق ل هب لق ق ةلب ا ةلةملقلخثل الل أقلققهئالقلظر

لألك.ل

- 1ةملهجريل بلاةلقإلسهاه بلباله لقلاةامل ألكلةمل رقهاملب قيلهاماليهىلاهباملللخبارل أقل
ب لا ملقلبسهاهبلاسه بحلاله لاةاهلةملقلاه بة.
ل ةملهه ل بلاةلقالسهاه بلبا إلب نلباملقباحلقلخباارلبيااللا قر املقلخباارلةابا لابلااهل با رقال
هيه يل لىلها ا الخثاةلب ج ةذلةملقل رقةلقلبثلا بلبا ر هها لبانلب قر ا ذلقلهاارقرللا قسلقلجباحل
يهىلاظهرلللخبارلقلخي هصل بباتقالقلاه بةللللبسهاهبل
قمل ه ه ل بلاةلقلبئ ولقية لقل ه ه لقله لاة169ل
 - 1قإلهق قلقلا بحلباملقلاه بهاملةاملجباانلقل ا قيمل قلهامله ياحلقلاىلق هبا لاهبها لبااةلشاخصل
قيةل

لي يبلقل ب أجلقلخثم.ل

169لبةايةلةؤقةلقلخئريالقلثبلقلشر مل قلبيللقلج همالبرجنلس بقالص.131
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 - 2ل قإلخااه

لباااملقلاه ا بهامل ل ا لب يااة لقلخي ا هصلق لقلببا اتقالقلهااملساابقلقليااةالل ه ا لل

ا ااملأل ا كلب ل هاجااةل خااه
قل سقلل ه ةرل

لقلاااةلقلهااملاهبههب ا ال ألااكلبشاارثلقلها ارقرل قلثب ا ال لااىل قااسل

يرلقلبسه ةلقلهملسبقلأار .

 - 1لقلهش بهلباملقلاه بهام:ل اا ملألكلب ليق القل باةلللاه باةل لااسلةاملخيا هصل ياق ال
قلاه بةلقلقرةاةل اا ملألكل هاجةلقإل هب نللبه ةل قيةذ.

المطلب الثاني  :القيمة القانونية للمضاهاة واالستكتاب.
لا ااةلةخ ااألقلبش اار لقالرة ااملبيرا ااةلقالثبا ا الابب ااةةل ا ا ل قملاا ا مل ب ااحل ل ااىليي اارلقالةل ااةل
هيةاة للب دلقلجرقه ل قملجرابةلقلهت ارللاسالبملبامل اأولقلجارقه لقساه ةقللا صلقلبا ةذل362ل
قلقارذلقال لىل قلث اةال بألكل به ةرلقلشر ثلقلا
ق

اةلةملقلةلاحلبملياللبشر اةلقليي حل لاهل

اههلةأمل بلاةلقلبئ ذل ه هجه له هبرلبملباملقالةلةلقلهملاهركلللا ئمليراةلقالقه

ةقلئ قبثليراةلقلا ئملةملهشااحلق

لبه ل

هه.ل

ل شارلقلىلق ذلب ادلقلبئاب لثل قلهاملب يها لقلاا ملقا ذلةاملقإلثبا ال قةهاردليايةلبا لجا نل
ةاه لقلىلقملاثبالهت ار ال ب له لملةأمل أولقلبيررقالهاا مليجاةل اللاثلابلبباملاهبساكلبها ل مل
ثبااالي اايهه لل ق با ا لاا اانل ااأقلقل اابنل ل ااىلب ااملا ا ت لةا ااهل ااا ا ملأل ااكلةاااثل ااملثرا ااقلقلث اامل
ب لهت ار.ل
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الفرع االول  :التزييف.
اامل بلاااةلههثلااقل لااىلغاانلقل ب ا القل رقاااةلق لقلب ة اااةل ث قباانلقلبراااةل قلااةبا ال لااىل
هب رلق ه لجبا ه له هبرلةمليا لقلبسه ةقالأقالقلاابةلقلهملهيةر لقلة لة170.لل
هثلااقلالبااةلقلهتاا ا ل لااىلغاانلقل بلااةلقلبهةق لااةلق

ا لباااملقة ارقةلقلش ا بلس ا قنلةااملألااكلقل بلااةل

قلب ة اةلق لقل بلةلقل لرقاةال قةاب لق حلقل ربلتقةالقلة قر لةيلي رالبرة ةذللانلةاه 171.ل
والتزييف يكون على نوعين:172
 - 3قلهتاا لقلالم:ل
اااه لألااكلبإيااث

لبسااه ةلبها بااحلللبسااه ةلقلياااااملبثااحل بلاااةل ها جل با ال رقاااةلهشاابهل

قل ب القل رقاةلقليياية.لل
 - 1قلهتاا لقلجتهم:
ااا ا ملأل ااكلبهاا اارليااا ااةلقلبس ااه ةل بثا ا حلأل ااكلهااا اارلقل بل ااةلقل رقا ااةلأقالقلااب ااةلقلي اااارل
لهيبحللأقالقابةلابارذال اا ملألكلب له ةاحلة لب إلئ ةةلة لبهب لب ل
(لبااةحل5للهياابحل50ل اااأق)الاب ا لقااةلاااه لبإسااهاب حلقل ا اصلب ااةلقليي ا حل لااىل ب ا ال رقاااةل
ييايةلل لهسهابحل

ير لاهرقا لقل بلةلق ليهىله قانلبي ةظلقلب كلقلبراتي.ل

الفرع الثاني  :العملت المعدنية:
ملهتااا لقل با القلب ة اااةلااه لب يااة لثارااهاملقبا لقلياابلة لقلسااكال قلساكل ا رةقًلبا لهااه ل
بهأولقلثرااةللي بةلقليي حل لىلقلب قةلقلهملهه لقلبهأولقل بلاةالقب لقليبلةهاملقاثارلشاا ًل
170لة.لا ل س لقالبادالقلهتاا ل قلهت ارلباملقلياااةل قلا مالبرجنلس بقالص.155
 171ةرجل ل ق مل لاحالجرقه لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص.13
172ل بةلقلقه حلرا دالاش لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص.102ل
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ها ملقالةقذل ب رذل ملق لبلبا ملبملشااملبا هب لةرقجل اأقلقلقارقجلابثاحلقلاث اةلقلب ة ااةال قمل
هااااا لقل بلااةلقلب ة اااةلاااه لبااملخ ا حل ااةةلبااملقل ياارل(قلل ا مالةرجااةلقلي ا بةالقلاار امالقل ا تمال
قللبس173)..لل
لقلقر لقلث لل:لالعملت الورقية:ل
اباملهاسا لقالس لابلقلهملاهب ه لقلبتاق ملقلاىلقساباملرهاساام:لقلاسا لقأل حلب ها ل اهئابمل
هتاا لقل ب القل رقاةلب لرس لقلاة يل قلاس لقلث ملقلهتاا لب لثب ةا174ل
لة -هتااا لقل با القل رقاااةلب لرسا لقلاااة ي:ل ااا مل ااملثراااقلشااخصلاجاااةلقلرسا ل لةاااهلباامل
قلاةرذل قلبه رذلقلق اةلةملقلهالاة.
اه ق ل أقلقإلسال بل لاىلبها رذلقلشاخصل با لة هاملباملب ق ابلةاملةاملقلرسا لقلااةليل قلتخرةاةال
هساارل بلاااةلقلهتااا لب سا هحلققااربلبا لهاا ملقلاىل سا هحلهت ااارلقله ققااانل ااملقلشا لقلبب شاارلق ل
قل احل ملثراقل ساثلبثحل رقلقلارب ملة لقل رقلقلشق

175.ل

ب -لهتاا ا لقل ب ا القل رقاااةلب لثب ااة:ل ااأقلقإلساال بلقألاثاارلقسااه ب الًلةااملهتاا ا لقل ب ا ال
ل
قل رقاااةل ةاثر ا لخثا رذلباامل ساال بلقلهتااا لب لرسا لقلاااة يل ارجاانلألااكل با اااةلق ها جلاباارذلباامل
قل ب ا القلبتاقااةلةئ ا ل اامل با اااةلقليي ا حل لااىلبسااه لة لااىلةرجااةلقاثاارلةقااةل قها ا ًال قمل
قآلةقذلقلرهاس ااةلة اامل ااأولقلي ل ااةل ااملبا ا لاس اابىلب لالش اااه اللل بل ااةلقلبا ارقةلهتااقها ا ل هيها ا يل ااأول

173ل را دلةهحلققهلللبيلةالب س ةلاش لقلهتاا ل قلهت ارل ية ةلقالثب القل لبملةملقئ ا لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص.251
 174م وض عبد التواب ،جرائأ التزوير والتزيي وتقليد االختام ،منشأة الم ارف ،االسكندرية ،1899 ،ص.121
 175ةرجل لاحاجرقه لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص.51
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قلالشاااه ال لااىلقلتخ ا ر ل قلاه ب ا القلهااملهيه اه ا لقل رقااةلقل اةاااةلقلهااملارغاابلبهتااقه ا لث ا لآلااةل
قلثب ةل قل رقلقلخ صلبألك176.للل
المبحث الثاني
القيمة القانونية لتقرير خبير التزييف.
ةملقلبةقاةل شاارلقلاىل جا بلقملاشاهبحلهاراارلقلخباارل لاىل ةرااهلةاملقل بلاةلقلهاملها لئابثه ل
ب ه ا لبتاقااةلق لالل با ا ملقاللاااةلقلهاامل يااحلبه ا لل هاجهااهال باانل ااأولقلبشااهب الاا ا ملهارا ارولبيااحل
ققه

لقلا ئملاةلاحلللبرقنذلة لقالةق ةلقسه ةقلليراةلقلا ئملةملقالقه

قلا

ةلقل جةق اةلللا ئم.ل

لئابملئا قبثل ب ا اارل

ر لب ملقلهت ارل قلهتاا لا هبرلةلا ًلق ث ًلقأقله لهيلالهل ه قةرالقلبباتقالقلخ يةلقلقرةاةللاحل
ق س م .ل
الفرع االول  :االسلحة النارية:ل
للللقلس حلقل ريل لةةقذلباا اااةلهي حلقلث قةلقلاابا هاةل(قلب ر ة)لقلىلث قاةليراااة.ل املقلاةل
ب ةذللربملباأ

لب ة ملبا ذلث قةلقيهرققلقلب ر ة177.للل

لللل رةالقلب ةذل1لباملقا ملقالساليةلقل رااةل قلاأخ هرلباأمللقاظل(لسا ح):ااحلسا حل ا ريلبهبا ل
ا مل

هل احلجتنلبملس حل ريلق لقثنلغا رلأليلس حل ري.ل

176ل بةلقلقه حلرا دالاش لقلهتاا ل قلهت ارالبرجنلس بقالص102الص.111
177لة.ل ش ل بةلقليباةلةرجالقي ب القالسليةلقل راةالث1،2006الص.18
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قااةلخ ا له را ا لقلس ا حلةاامل ااصلقلا ا ملب ج ا بلةملاا ا ملقلس ا حلق لقيلقث ااةلب ااهلي ا ليةل
ل سااه ب حلاااملا هباارلسا ي ًال اللةمل ااأقلقلشاارثلااهئاااهلقلب ثااق.ل ب لها لمل أقلاا ملةيلجااتنلب ااهل
غارلي لحلل سه ب حلةإمليبله لاللا ةلس ي .ل
قئااالبيابااةلقلهبااااتلقالرة اااةلةاامله راقها لللسا حلقل ا ريلبهااأقلقلخيا صل(*لقملقلبا ةذلقلث اااةل
قلب ةلةلبملقا ملقالساليةل قلاأخ هرل رةااللقظاةل(سا ح)لب ها له املااحلسا حل ا ريلبهبا لاا مل
هل احلجتنلبملسا حل ا ريلق لقث اةلغاا رلاليلسا حل ا ريال قمل اأقلقله راا ل قمللا لاا صل
لااىل ج ا بلا ا ملقلس ا حلقل ا ريلق لقيلجااتنلب ااهلق لقثاانلقلاا ا رلي ا ليةللإلسااه ب حلقاللةمل ااأقل
قلشرثلقبرلااهئاهلقلب ثقل اسهلتبهلقلاردلقلأيلربىلقلاهلقلش ر لبملهيرا ليباحل اأولقالة قال
ةقخااحلقلايااب الة ملهاارخاص.لة لا ا ملقلبش ا رلقلاااهلل ا لاب اانلقالي ارقتللقليبااحلقاللاهااةبارل ةقريل
قلا اااةلب ااهليقااظلقالباامل قليال لااةلة ملقالخا حلبااهالةا أقلا ااالهلااكلقالة قالاللهياالحلل سااه ب حل
ة مليبله للاسلبملش هلقملابسلبهأقلقلاردل بألكلالله هبرلبثحل اأولقالة قالسا ي لق لجاتنقل
بملس حلب لب ىلقلباي ةلةملقلا مال اللاا ملي هت ا لق لي بلها لبساؤ اللجتقهاا ل امليبلها لق ل
يا تهه لة ملهرخاص*.لقملا ملقلس حلببجب هلغارلي لحلل ساه ب حلاللااقاملال قا نلي بلاهل
بملقل ا بةلب لل لاثبالقائ لق اهلاللاشاهبحل لاىلقجاتقنلسالابةلقألقملقلاا ملا جابلقلب قباةل لاىل
يبحلقالجتقنلقلسلابة).178ل

178لقرقرلبيابةلقلهبااتلقالرة اةلبيقهه لقلجتقهاةلرق ل1856/55ل( اهةلخب ساة)القلب ش رل لىلقليقيةل155لبمل ةةلبجلةل ا بةلقلبي بامل
به راخل1856/1/1لل
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لاااهلةإ ااهلقأقلا ااالقالة قالاللهياالحللإلسااه ب حلة ا مليبله ا للاااسلبااملشااأ هلقملابااسلبهااأقل
قلاا ااردل با ااألكلالله هبا اارلبثا ااحل ا ااأولقالة قالس ا ا ي لق لجا ااتنلبا ااملس ا ا حلب ا ا لب ىلقلباي ا ا ةل
ب لا م.ل
للل قل ملة ا ق لقالسااليةلقل راااةلبه ااةةذل بخهلقااةلةسااهبلقلخبارقنلةااملهيا اقه ل ااأقللاااسلبيااحل
ةرقسهه ل شارلةاثلقلىلق هل بنله ةةل أولقأل ق لقاللق هللاحل ا لباملقالساليةلبااتذلخ ياةلسا قنل
بااملياااللقلريا صلقلبسااه بحلق لقلظاار لقلقا رجلل ب لاااهلبا ل

با الببااتذللاااحل ا لبااملق ا ق ل

قالسليةلقل راة179ل
ااةل ي ا حلرج ا حلقلشاارثةلقلااىلبساارحلجرابااةلقسااهخة لةاه ا لقا ا ًلبااملقألسااليةلقل راااةلة ااهل
اه جاابل لاااه ل ااة لهيراااكلقلسا حلبااملبا ااهلقلااىلقملاااه لهيا ارولة ه غرقةاا ًللباا ملبا ااهلب ل ساابةل
لجثةلقلاهاحال ها ملقلخث ذلقله لاةل امل جا بلرةانلبا لايهباحلةملا جاةل لاىلقلسا حلباملبياب ال
قالي بنلق لقلا 180.ل
اب لاه لقلاهيقظل لاىلا ةاةلقلبخلقا الأقالقل قاةلباملثلاا الة رغاةل ااألكلةخاألقلبا ر ةلبامل لاىل
جس لقلبج مل لاهل مل جةال غار لبملةب ر.ل
بخيا صلقاليا ب القل هجاةل ااملقألساليةلةا ملشاااحلجار حلقاليا ب القل رااةلهخهلا لبااأخه

ل

لقاللةلقلهملقيةثهه ل قلبس ةةلقلهملقثلقلب ه لقل ا راللاألكلاا لملقلثابلقلشار ملق بااةلب إللبا ل

179لة.ب ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهيااقلقلج همالبرجنلس بقالص.110
180ل بةلقلقه حلرا دالقالةلةلقلج هاةلقلب ةاةالبرجنلس بقالص.111
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ببخهلا لة ا ق لقالسااليةلقلبسااه بلةل ا ةذال ب لها لملب رةااةلبا لقأقلاا ملقلسا حلقلبئااب ثلباامل قااسل
ا رلقلباأ

لقلأيل ثرل لاهلس قنلةملبسرحلقلجرابةلق لبي تذلقلبهه 181.لل

لاب ا لةملقلخب ارقنلاا ب ا قلبهي ا ارلقث ا رلقلثلا ا القل راااةلةااملبيااحلقلي ا ةللياااللابا ا ه لألااكلةاامل
ب

هه لةملقثب البا مل ج ةلقلس حل ابلقاهش

لقلي ةلل ةاملب رةاةلااقااةل ق اهالةهيا ارل

قلس حلةملاةلقلاهاحلق لبج قرولقةلاةحلب ملقلي ةللق هخ رقلق لقهحل بةيليسبل ئانلقلسا حلةامل
اةلقلئياةل ثرااةلقبس اهلبهالاب لقمل ج ةلخة نل لىلاةلقلاهاحل هجةل ملقلئاثل لىلقلت ةل
اةحل لىلق هل لقلأيلقثلقلقلري صل لىل قسه182.ل
ابا لق اهلباملقل ا ةرلهساجاحلقلي لاةلق هيا رلباانل جا ةل اةةلباملقلثلاا القل رااةلةا قلقلجثاةل قمل ا ل
قلجر حلاا ملغ لب لةملجتنلبملقلجس لبثحلقلرةس183.ل

المطلب االول  :أهمية كشف أثار االسلحة184:ل
 3ل-هيةاةلبس ةةلقالث قل حل ملقرابةلق لب اةذلياللقملقلبس ةةلقلارابةلل ث قلههركلقثارل
بملقس ةقةلل با ا لقلبر ةل لىلجس لقلبج مل لاه.ل
 1ل-هيةاةلتبملقالث قلس قنلب الخهب رقالقلاابا هاةلق لبش لرقهيةلقلب ر ة
 1ل-ب رةااةل ا لقلس ا حلقلبسااهخة لهب ا للبظ ا رلقلجاار حلياااللةمللاااحلس ا حل ا ريللبظ ا رل
لجر يهلهخهل لبملس حلالخر.

181ل س ا اليلا لر سل لب دل بةلقله قبل لبيثقىل بةلقله قبالقلثبلقلشر مل قلهيااقلقلج همل قالةلةلقلج هاةالب شأذلقلب ر ل
ب السا ةراةا1891الص.330
 182س ا اليلا لر سل لب دل بةلقله قبل لبيثقىل بةلقله قبالقلثبلقلشر مل قلهيااقلقلج همل قالةلةلقلج هاةالبرجنلس بقالص.311
 183ة.ليساملشير رالقالسليةلقل راةلةملقلثبلقلشر مالب ش رقالقليلبملقليا قاةالبار اا2003الص.61ل
184للة.ل باحلي قت لقليب ةيالقلثبلقلشر م ،ط ،1المتفوق للطباعة والنشر،صن ا  ،2001،ص.95
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القيمة القانونية لتقرير خبير االسلحة والذخائر.
ملللا ئملسلثةلهاةاراةلةملقالخألةملهارارلقلخباارلبامل ةباهل ارجانلألاكلقلاىليراهاهلةامل
هاا ا املق

ه ااهلقل جةق ا ااةلب ااملةيلةلا ااحلة لقلج ااتنلب ااملقل ااةلاحل أل ااكل ة ااقلئا ا قبثلهش ااااحلة

ه ااهل

قل جةق اةل.ل
المطلب الثاني
الوسائل المؤثرة على الصحة الجسمية والنفسية
ا هبرلقليقلةملس بةلقلجس لبملة لقليا قلقلهملهأهملب ةليقلقإل س ملةملقلياا ذ()185ل.ل
ةأغلبلقلهشرا الا اليراياةل لاىليب ااةل اأقلقلياقليا با لااةخحلقلقارةلةامل

قهاهلبانلببثلامل

قلسلثةل ظ قًرللثبا ةل أولقل قةال ألملقال هةقنلقلأيلاانلةمل أولقأليا قحل لاىلقلسا بةلقلجساباةل
قل قساااةلللقاارةلاللااا ملبايا ةقًلبااهلقال هااةقنل لااىل ااأولقلسا بةلةااملأقهها ال ق با لب هب ر ا ل يااة ل
ة ب القليراةلقلشخياة(.)186ل
ل

قل س هحلقل لباةلقلهملهبسلسا بةلقإل سا مل املهلاكلقلهاملهاانل لاىلجسابهلة ل قساهلسا قنل

ا ملألكلبثرااةلبب شرذلة لغارلبب شرذلخي ي ًلب ةلةملظهرلةملة س ثلقلهيااقلب دلقل سا هحل
قلب ةاااةلالسااهخ صلقلياااااةالا هاجااةليهباااةللهث ا رلقل س ا هحلقل لباااةلقلهااملقبهااةال لااىل ج ارقنقال
قلااة

لقلجتقهاااة.ل قااةلةة ل ااأقلقلهث ا رل لااىل ي ا بةلقليا ا قلقلشخياااةلباااةرلباامل ااة لقالسااهارقرل

قلالقاللب لق ه قر لبملهج تقالةساهبالقل ها ه لقل لبااةلةامل ياةقثه ال بثراااةلج لاالقلقارةلا اانل
ةملي لةلبملقلشكل ة لقإليس سلب لثاةلةاب لاة رلبملي له(.)187ل
 185عابد ،عبدالحافظ2001( ،م) ،اإلثبات الجنائي بالقرائن ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ،ص. 301
 186السمني ،علي1891( ،م) ،مرجع سابق ،ص .266
 187عابد ،عبدالحافظ2001( ،م) ،المرجع السابق ،ص .306
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ل

لىل أقلس

لةه حل أقلقلبثلبلب لقر لقلث ثةلقله لاةللب لهشالهل أولقل سا هحلبامله ساةل

يااامل لىلقلس بةلقلجسباةل قل قساةللإل س مل(قلبهه )ل أقلب لق ر الب ل س هحلقلس لقةلقلاأارلبثاحل
ةخأل ا ةلقلة ل هيلاحلقليبدلقل ي.ل
قلقر لقأل ح:لبيحلقلياااةل ة رولةملقإلثب القلجتقهم.ل
قلقر لقلث م:لقله ا لقلبا ثاسمل ة رولةملقإلثب القلجتقهم.ل
قلقر لقلث لل:لجه تلاش لقلاأب.ل
الفرع األول
مصل الحقيقة ودوره في اإلثبات الجزائي
أوالً :ماهية مصل الحقيقة
ملبي الالقسهخةق لقلب قةلقلبخةرذلللاش ل ملقلياااةلقةابةلقة لقلبشاراة_لةقاملقل يا رل
قأل لىلي لالقلش بلقلبةقهاةلقساهخةق لب ادلقأل شا بلقلبخاةرذللهاأقلقلااردلب اةلخلثها لب ل بااأل
(.)188ل

ا القل هاجةل ملق ه قر لقلبهه لبجرابهه
ل

ةب لةملقل قالقلي ئرلةه ل ب رذل ملب دلقلبراب القلاابا هاةلقلهاملهأخاألبه ثاها ل لاىل
ل لبملقل ش رلاقاةولقلساثرذل قلاهيا لة ملةملاقااةلقلا مالببا لاج لاهلابا حلبأسا قررول با

هاهل

(.)189ل

ة ملئ بث

 188السمني ،علي1891( ،م) ،المرجع السابق ،ص .289
 189الذنيبات ،غازي مبارك2009( ،م) ،التنويأ المغناطيسي ومصا الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي ،ندوة االستخدام الشرعي والقانوني للوسائا
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لةاامل ا ل3810لةخلااال ااأولقلب ا ةذلةااملقلبج ا حلقلج ا هملةاامل الاااةلهاس ا سلياااللةثلاااال
لاها ا لأل حلبا ارذلقيا ااث حلبي ااحلقليااا ااةل)serum

(Truthالثا ا لظه اارالب ا ا قةلةخ اار لبثا ااحل

()190ل

ب رباها راال ب ه ه حلقلي ةا ل ةباث لقلي ةا .ل
ل

ةمل ا ل3869لقا لشاا ةرلب ساهخةق لقلهيلااحلقل اا ريلبهاة لقلييا حل لاىلق ها قر لبامل

خبسااةلبههبااامال ييااحل لااىلق ه ا قر لا بااحلبااملةيااةل اؤالنلقلبههبااامل قسااهث لقيااة لقملاا ا ل
يهىلقل ه اةلياللل لاةلملبأيلب ل بةلبقاةذالةب لقآلخراملةاةلييحلب ه ل لىل ه ه لغ بئاةلالل
اباااملقال هبا ا ةل لاه ا لة ااملقلهياا ااقلقلج ا همل ب ااألكل يااحلش ااا ةرل ل ااىل ه ا ه لبق ة ا ا لةملقلهيلا ااحل
قل ا ريلاللاج تلقسهخةقبهلةملقلبجا حلقلائا همل اللةاملقأليا قحلقالساهث هاةل املي لاةلقالساهةالحل
.ل()191ل

لىلبرقنذلقلشخصلب ئ لقلهجربة
ل

بملقلجةارلب لاأارلةمل ثا قلقسا لبياحلقليااااةل لاىل اأولقلبا قةللااسلةقااا ًلألاكلةملبا ل
.ل()192ل

اا حلة لاب حلبهلقألشخ صلهيالهأثارل أقلقل ا رلاللابثحلقلياااةلةقهبلً

لاااةلبيثااالبسااألةلبيااحلقلياااااةل لااىل ثا قل قساانلةااملقلبجا لاملقلثباامل قلااة قهمل قسااهارال
قآلرقنل لىليظرلقسه ب لهللليي حل لىلق هرقة القلبههباملأل ه له هبرلبملقباحلقإلارقولقلبا ةيال
ذل لىلةملقلهيلاحلقل ا ريلاللايهر لشخياةلقلقرةل ائاقلبمليراههلةملقله باارال قاةل ئاحل
ألكلةملقال ه قر لقلأيلسجلهلقلبؤهبرلقلة لملللثبلقلشر ملقلب اةلةملل تقمل

ل. 3865ل ةامل

ا ل 3868لق هباارالقألا ةاباااةلقلقر ساااةلللثاابلقلشاار ملقلهيلاااحلقل ا ا ريلق هااةقنل لااىلس ا بةل

 190البشري ،محمد األمين1889( ،م) ،المرجع السابق ،ص .290
 191القيسي ،عبدهللا ناجي2001( ،م) ،المرجع السابق ص .89
 192الذنيبات ،غازي2009( ،م) ،المرجع السابق ،ص .206
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قل قسل سلب ًلليراةلقلبهه الاب لةملقلبؤهبرلقلة لملللثبلقلشر ملقلب اةلةملبلجااا ل ا ل 3862ل
)193(.ل

قررلق هب رلبيحلقلياااةلشا ًلبملةشا حلقإلارقو

الفرع الثاني
التنويم المغناطيسي ودورة في اإلثبات الجزائي
بااةةالظ ا رذلقله ا ا لقلبا ثاسااملب ااألتبااملب اااةالةقااملبياارلقلقر اااةلا ا مل ا كلب ا لا اار ل
بب بةلقل ال ةملقلا ملقلاةابةلا مل ا كلب باةلةاملبةا اةلةبااة سلااياة لقل ا سال ا هبر ها ل
آلهةلقلثاب.ل يااللائانلقلاه اةلقلبارادلةاملغشااةلبيااللاشا رلبا ل ل املثرااقلقإلايا نلباأ ه ل
ار ملي رذلقآللهةل ه ههملهلكلقلجلس الب لشق نل لهأقلا هبرلقله ا لقلبا ثاسمل سالةلبمل س هحل
قلهسلحل لىلقل احلقلب ثملةملقإل س م)194(.ل
اوالً :ماهية التنويم المغناطيسي.
بااةةلقله ا ا لقلبا ثاسااملا سااالةلباامل س ا هحلقل ا جلقل قساامل لااىلاااةلقلثبااابلقأللب ا ملة قر ااتل
()franz Mesmerلةاملقلاارملقلثا بمل شارال قاةلسابىلبا له ا لبجا قًتلألاكلةملقلشاخصلقلخ ئانل
لله ا لقلبا ثاسملاهبهنلب السهب ل قالسهج بةل لاملة ملبا بة)195(.ل
ابامله را لقله ا لقلبا ثاسملبأ هل ا لقةه ا حلي لاةلبامل ا لغاارلثبا امالههااارلةاها ل
قلي لااةلقلجسااب اةل قل قساااةال اهاااارلخ لها لقألةقنلقل الااملقلثبا اامال اهابااحلةاها لقل ا ه لقإلايا نل
ة ملبي لةلثبا اةلإلاج ةلقلهبرار)196(.ل
ل
 193البشري ،محمد األمين1889( ،م) ،المرجع السابق ،ص .291
 194المال ،سامي صادق1869(،م) ،اعتراف المتهأ ،ط ،1المطب ة ال المية ،القاهرة ،ص .110
 195الذنيبات ،غازي مبارك2009(،م) ،المرجع السابق ،ص.185
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ثانياً :رأي الفقه في األدلة المستقاة بوساطة التنويم المغناطيسي:
لىلقلرغ لبملقلشبه القلهملةي ثالبا له ا لقلبا ثاسامل اة ل ئا حل ه هجاهل ا كل
بملاة مل لىلقسهخةقبهلةملقلهيااقلبسه ةامل لىلقليج لقله لاة)197(.لل
أ-

ملقله ا لقلبا ثاسمل سالهلسهلةل سرا ةلإل ج تلقل ةقلةلقلج هاة.ل

ب-

ملخئ ا لقلب ااهه للله ا ا لقلبا ثاس ااملق ااةلاااؤةيل ل ااىل ثبا ا البرقنهااهل قمليرب ااهلب اامل
قله ا لا ةل جي ة لبياه)198(.ل

ل
ل
ل

 197البشري ،محمد االمين1889( ،م) ،المرجع السابق ،ص.923
 198الذنيبات ،غازي مبارك2009( ،م) ،المرجع السابق ،ص.215

89

الفصل الرابع
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
للللللل قب ا ل قااةل ياال لقلااىل ه اااةلبيث ا لةااملقلاش ا ل ااملقلج ارقه لب ل س ا هحلقل لباااةل يجاهه ا لةاامل
قالثب االةإ ل خلصلقلىلقل ةاةلبملقل ه ه ل قله يا ا.

اوالً :النتائج
 3ل-لاااةلةخااألقلبشاار لقالرة ااملب لبااأ بلقلبخااهلثلةااملقالثب ا اال ألااكلبااأملهب ااىليراااةلقالثب ا ال
اببةةل

ل ج نل يةةللب دلقلجرقه لقةلةلقثب الب ا ةلاأسهث نل ملقلبباةةلقل ا لابا ل ا لقليا حلةامل

جرابااةلقلت ا ل جرابااةلقالغ ا قنال ااأقلب إلئ ا ةةلللاا ا ذلةااملقإلثب ا القلهااملب يه ا للااب دللقال ا ق لب اامل
قلئب ث.ل
 1ل -ملقلا ئملقلجتقهملابلكليراةلةملها املق
ااأولقلا

ااةل اللق ااهلاه جاابلقملاب اامل ااأولقلا

ههلقل جةق اةل اللرق بةللبيابةلقلهبااتل لىل

ااةل لااىلقسااسل ئ ا قبثلبيااةةذلةهاامللاساااليراااةل

هياباة.
 1ل -ملقلبااهه لباارينليهااىلهثبااال ةق هااهلبياا لقئا هملبباار ل ا هاجااةللهااأولقلا ااةذلةااإملقلبااهه ل
غااارلبث لاابلبهاااةا لةلاااحلالثب ا البرقنهااهال ب له ا لملاااانل اابنلقالثب ا الةااملقلااة

لقلجتقهاااةل لااىل

قلبة ملةاها ل ا لقل ا باةلقل باةللا ها لببثاحلقلبجهبانلةاملب يااةلقلبجار ل قااا لقل ا باةلقلرقة اةل
بياااهالةب ا لةااملي ا حل جااةلقة ا نلب ا ليقلقلبااة ملةااملقلااة

لقلجتقهاااةلةااإملقلبااة ملب ا ليقلقلبااة مل

88

اش ركلقل ا بةلقل بةلب بنل ثب القلة

لقلجتقهااةل قثبا القلئاررلقلاأيلقيا بهل اااا لقلاةلاحل لاىل

ه ةر قةلسبباةلباملقلجرابةلقلبرهابةل باملقلئررلقلأيلليقلبه.
 6ل -ا كلب اادلقلي ا الالا هاااحل اابنلقالثب ا البااملقل ا بااةلقل بااةل ااملةااملي ا حلهاااةا لقةلااةل
قالهه لبملقبحلقل ا بةلقل بةالاانل لىلقلبشهاىل لاهلهق اةلقةلةلقالهه لقلهملقةبالئةو.ل ااألكل
قةلقئقىلقلبشر ل لىلب دلق ق لقالةلةلق ذلب ا اةلةاملقالثبا الابا لة احلب ل سابةلللئاب ثلياالل
ب يه لق ذلثب هاةلب ا ةال ةا للب ل رةلةاملقلبا ةذل350لباملقا ملةيا حلقلبيابا القلجتقهااةالةقامل
أولقلي لةلة ق ىلقلبشر لقل ا بةلقل بةلبامل ابنلقثبا اليايةلبا لجا نلةاها ليااللاقهاردليايةل
ب ج نلةاه ليهىلاثبالهت ارل أولقلئب ثلة ل ثب ال اسلب ج نلةاه .
 5ل -مل سااهخةق لجه ا تلاش ا لقلاااأبلغااارلق ا

ملس ا قنلبرئ ا لق لبااة ملرئ ا لقلبااهه ال قمل

قلا ئااملاه جاابل لاااهل ااة لقالسااه ةلةاامليابااهل لااىلةلاااحلبسااهبةلب امل ااأولقل سااالةلل ااة لق

اااةل

قسهخةق ل أقلقلجه تلةملقلاش ل ملقلجرقه لياللا اةلق هها كلللياقلةاملقليابال قلباقا حلللباهه ل
ةملقلا مالقألاللابلكلقلبهه لرةدلقلخئ للجه تلاش لقلاأبلال أقلبملج بلقب لبملج بل
قخرلةإ هلاشهرثلةاملقال ها قر للااملا اةلياياي لقملاياةرل املشاخصلبهبهانلباإرقةذليارذل ق ااةلل
ة لا ةلق هرقة ليياي لقملا ملي ة قًرل ملشخصلبار ًل ا قر ًلب ةا ًلة لب

الً.لل

اب لةملقلشخصلاللاجبرل لىلهاةا لةلاحلئةلل قسهلة لااة لشه ةذلئةل قسه( ه قر ).للل
 - 4ا ااة للق

اا ااةلقسا ااهخةق لقله ا ا ا لقلبا ثاسا اامللليي ا ا حل لا ااىلق ه ا ا قر لقلبا ااهه ل ألا ااكلالمل

قلشخصلاا ملخ ئ للهأثارلبملا ٌ بهل ب له لملااا ملبا لاياةرل اهلابا للا لياةرل املبج ا مل
ة لياارلة لا هةلبهلإل ةق لقإلرقةذ.
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 2ل-لاةل هبرلقلبشر لقالرة ملهيلاحلقلة لقجرقنلبشر ًلاج تلللبيابةلةمله هبةل لىلقلةلاحل
قلبسهخلصلب ه.
 9ل -ملقلبيبةلهبثحلقةقذلبملقة قالقالثب ال لاىلةرجاةل لااةلباملقال بااةلةامل ظارلقلائا نل
ظ قًرللب لههباتلبهلبملثبا ال اة لقبا ااةلهااار ا لق لهالااة ال اأقلباملج ابلقبا لباملج ابلقخارل
ةأملقخألقلبيب الاللا ةلق هةقنل لىليراةلقلشخص.
-8لل ملقإل ه ا قر لقلي ا ةرل ااملقلشااخصلهيااالهااأثارلقل ا ا قارلقلبخااةرذل ا لللل ه ا قر لغااارل
ق

مل اللايلحلاةلاحلةملقالثب اال ألاكلإل اةق ليرااةلقإلرقةذلللباة ىل لااهللب الئا ةةلقلاىل

ياهلةملقليبالقلأيلاه لقال هةقنل لاهلبإ ث ههل ا قارلبخةرذ.
-30للقملقال ه قر لقلي ةر ملقلشخصلهيالهأثارلقلبخةرقال قلسب ل ه قر لغارلق
أ لااكلل ااة لهبه ااهلب رقةهااهل ب له ا لملاللاؤخااألاااةلاحلاب ااملقلا ئاامل لاااهلق
يابه.

مل

هااهل ااةلقي ااةقرل
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ثانيا :التوصيات
ب ةلقسه رقي لقله ه لقلهمله يحلل لاه لقلةرقسةلابا ل ردلقله يا القله لاة:ل
 - 1ةمل ظ لقالةلةلقل لبااةل ا ل ظا لقلبساهابحال ب لها لملالباةلباملقل باحلباهل لاىلج ابلبباةةل"ل
ققه

لقلا ئمل قملا ملب له يحل لاهلقل ل لااش ل ملقلجرابةل ائنلشابه ال قهه با ال

ي حلشاخصلب اامال اللق اهلاللابا اهلل ابلقلاة رلقلبها لةاملقالثبا ال ا لقلهأااةلبامل سابةل
قلجر ل لىلأقكلقلشخصلبيقةلااا اة.ل
 - 2اللبااةلباامله ظااا لقج ارقنلةيااصلقلااة لبب ا ةذلق

اااةلهجاااتل ج ارقنلةخااأل ا ااةلقلااة لبااملقلبااهه ل

هيةاةلقلجهةلقلبخهيةلبهأقلقالجرقنل ألاكلألملةخاأل ا اةلباملقلاة لللقياصلالاشااحلةلااحل
ةق ااهلباااةرلب ا ل ا لةائ ا ًل سااالةلللب ارقنذل ه ا ه لةيااصلقلااة لهااؤةيلبااأيلي ا حل لااىلهيااااقل
قل ةقلة.ل
 - 1لاىلقلبشار لقالرة امل قلبشار لقلاا اهملقملاجا ريلقلهشارا الةاملقلاة حلقلبهاةباةل قملا ااةل
بشر لق ملا ظ لةاهلشر ثلقللج نللهيلاحلقلي بدلقل يل قجرقنقهه.
 - 3ملجبااانلقل سا هحلقلهااملبااملشااأ ه لقلهااأثارل لااىل رقةذلقلبااهه ل لااىليراهااةلةااملقالخها ا رلالل
اج ا تلقللج ا نل لاه ا لبايااةلقليي ا حل لااىلقال ه ا قر اليااالل ه ا لهشاااحلق هااةقنل لااىليااقل
قلةة اللا ه لهؤةيل لىلق ه قت لق هرقةةلرغب ًل اهل قلاأيلاجابلةملااا ملهلا هاا ًلةقهبا ًلة مل
ةة ىلهأثارال قاللاانلب ث لً.
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 - 5قة ا ا لقلبش اار لقالرة اامل ل ااىلقألخ ااألبب اا ا رلخي ي اااةلقلي ااةالالب ااملةج ااحلبس ااثلقليب ا ااةل
قلجتقهاةل لىلقالي ةاللقلهملهة رلةملقالب املقل بة.
 - 6اللااقااملقيه ا قر ليرةاااةلقلا ا مللهبرااارلقلبس ا سلبيا ا قلقلبااهه لة ا لبااةلبااملهثباااقلقلبب ا ةئل
قل لاا للل ةقلااةل قال يا

لإليااةقللقلها قتملقلب شا ةلباااملقلرغبااةلةاامليب اااةلقليراا القل بااةل

باملقلهة لقلا ه ل لىلئر رذلهاةاسلقل ةقلة.
 - 1اجبل ي ثةلةخأل ا ال()DNAلبملقلبهه لب لئب القلها اةل قال س اةلقله لاة:
أ-

ج بلقإلخث رلاه بةلبس ةلقلقيصل ب لبخهبرلقلأيلاجريلقلقيص.

ب  -ةملايئرل بلاةلقلقيصلقلخبارلقلأيلاخه رذلقلبهه .ل
جا-لقملاب حلقليقلللبهه لبإجرقنلخبرذلبئ ةذ.
ة-لقملاه لقإلخث رلاه بةلب ه ه لقلقيص.ل
ا-لةملاه ل ه

لقل ا البب جبلبيئرلايررل ملألك.

 - 9ةقةلقلةرقس ال قلبيا لل ة ا لبؤسسا القلبياللقل لباملااألكلقلاة لقلبساهبرلللبخهبارقال
قلج هاااةال قائا ًلاللبااةلبااملقلااا لب بااحلق ااةذلبا ا الخ يااةلب ا()DNAالب لها لةثاارل ة رل
ابارلةملسر ةلقاهش

لقلجارقه ل به ب اةلقل باحلبهثا ارلق اةذلقلبا ا القلخ ياةلببياب ال

قالي بنل بيب القل ام.
 - 8ا ااةلقل ااة قال قلب ااؤهبرقال قل ااة رقالقلبيلا ااةل قلة لا ااةلللائا ا ذل قلبش ااهالاملببجا ا حلقالةل ااةل
قلج هاةل ألكللهب ةحلقلخبرقال هيةاةل ا ثلقلئ

ل ب لجهه ل ه تاتل ا ثلقلا ذ.
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قائمة المصادر والمراجع:ل

- 1ةيب ااةلةهي ااملس اار رالقلش اار اةلقلةس ااه راةل ياا ا قلقال سا ا ملة ااملقإلجا ارقنقالقلجتقها ااةالةقرل
قل هئةلقل رباةالقلا رذ.ل
- 2قلا سل يا القاليا لقلجتقهاةلقل بةالب ش رقالقليلبملقليا قاةابار اا.1001
 - 1بر بملقب لبارالقلشر اةلقالجرقهاةلل ةلةلقل لباةالةقرقل هئةلقل رباةال.1004
 - 3بس لبيبةلقلا قسبمالقثارلقلاة ل قلبيابةلقل رقثااةلةاملقالثبا الةاملقلقااهلقالسا بمل قا مل
قل ا ب القالرة مالالاةلقلةرقس القل لا الج ب ةلقلبلا نلقلهثباااةال.1004
 - 5جباا ااحل با ااةلقلب ا ا قملقليا ااااراقةلةلقالثب ا ا القلج ا ا همل قلها ل جا ا ا لقليةاثا ااةاةقرلقل هئا ااةل
قل رباةاقللا رذا.1003
- 6جا ا ت لق ااتيالة ا ا

لقلهت ا اارل قس ااه ب حلقلب اات رلة قرس ااةلبا ر ااةالث3لب شا ا رقالقليلب اامل

قليا قاةا.1003
- 1يسملج خةقرالقلهيااقلقالبهةقهملةملق لملقيا حلقلبي ابا القلجتقهااةاث3الةقرلقلثا ةاةل
لل شرل قله تانا ب ما.1009
- 9يسااملج خةقراشاارحلق ا ملقي ا حلقلبي اب ا القلجتقهاااةلقالرة اام(ة قرسااةلبا ر ااة)الج3ا1ال
ث3ال ب ما.3881
 - 8يسا اااملش ا ااير رالقالس ا االيةلقل راا ااةلة ا ااملقلث ا اابلقلشا اار مالب شا ا ا رقالقليلب ا ااملقليا قا ا ااةال
بار اا.1006

103

- 10ربتيلرا دل دالسلثةلقلا ئملقلج هملةاملهااةارلقالةلاةلة قرساةلبا ر اةالةقرقل هئاىل
قل رباةالقلا رذال.1006
- 11راا ا دلة ااهحلققهلللبي االةالب سا ا ةلاشا ا لقلهتااا ا ل قلهت ا اارل ي ااة ةلقالثبا ا القل لب ااملة اامل
قئ ا لقلهتاا ل قلهت ارالج1اث1القهي ةلقلبي ر لقل رباةالبار اا.1000
لقلهتااا ا ل قلهت ا اارل ي ااة ةلقالثبا ا القل لب ااملة اامل
ل
اا ا دلة ااهحلققهلللبي االةالب سا ا ةلاشا ا 12ر
قئ ا لقلهتاا ل قلهت ارالج1اث1القهي ةلقلبي ر لقل رباةالبار اا.1000
- 11س االاب ملبيب ااةلقلار ا ا مالبي االلب ا ا قملقلاشا ا ل ااملقلجا ارقه لب ل سا ا هحلقل لبا ااةالقلب ه ااةل
قلائ همال.3881
- 13سا ا ا اليل ااا لر سل لب ا ا دل ب ااةلقله ا ا قبل لبي ااثقىل ب ااةلقلها ا قبالقلث اابلقلشا اار مل
قلهيااقلقلج همل قالةلةلقلج هاةالب شأذلقلب ر لب السا ةراةا.3892
 - 15با ااةلقلب سا ااثلبيب ا ااةلقلجبا ااحل با اار قمل ا ا ا ةحل با ااةذالبيا اابةلقليا ا ا بدلقل ا ا يلقلبقها ا ا ل
قلهثباقاج3الةقرلقل ل لللجبانالقلا رذا.1004
 - 16بااةلقلي ا ةظل بااةلقله ا ةيل بااةالقالثب ا القلج ا هملب ا لارقهم-ة قرسااةلبا ر ااة-الةقرلقل هئااةل
قل رباةالقلا رذال.3883
 - 11بااةلقليباااةلقلش ا رقبمالقلهت ااارل قلهتاا ا لبااة ا ل ج ها ا لةااملئ ا نلقلقاااهل قلائ ا نالب شااأذل
قلب ر القالسا ةراةالبة ملس ةل شر.
 - 19ب ااةلقل ااريبمله ةا ااقلقيب ااةالبي ئا ارقالة ااملقالياا ا لقل ب ااةللاا ا ملقل ا با ا ا.لقلب ه ااةل
قلائ هم.
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 - 18ب ا ا ااةلقلقها ا ا ا حلراا ا ا ا دالقالةل ا ا ااةلقلج ها ا ا ااةالقلب ةا ا ا ااة(لاش ا ا ااقه ل ةيي ا ا ااه )الةقرلقل هئ ا ا ااةل
قل رباةاقلا رذ.
 - 20بةلقلقه حلرا دالاش لقلهتاا ل قلهت اراث3الةقرلقل هئةلقل رباةالقلا رذا.1003
- 21ة ملقلسري مل لة .ريليبةلخ ثرالشرحلقلاا ملقلباة ملبيا ةرلقلياا قلقلشخيااةال
ث3الةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانال ب مال.1009
 - 22ل اامل ب ااةلقلاا ا ةرلقلاها ا جمالش اارحلقا ا ملقل ا با ا ال–لقلاسا ا لقل ا ا -لب شا ا رقالقليلب اامال
.1001
 - 21دلبيبةالقل جاتلةملق ملقالجرقنقالقلج هاةاج3الةقرلقلبثب

القلج ب اة.

- 23غس ملقب ليجلةالبي ئرقالةملة رلقلثبابلقلشر ملةملاش لقلجرابةالج ب ةلقل ج حل
قل ث اةال بلسال.1008
ؤقةل ب ااةلقلبا ا لقيب ااةالقلبي اابةلقل رقثا ااةل لة ر ا ا لة ااملقالثبا ا القلج ا ا هملب اااملقلشا ارا ةل 25ةا ا
قلا مالث3القلباهبةلقلبيراةالقالسا ةراة.
 26ة-ر قلقلاا مالبي ئرقالةملق ملقي حلقلبي اب القلجتقهاةالج3الث3ال.3893
 21ة ا -ر قلقلاا اامالبي ئ ارقالةااملق ا ملقي ا حللقلبي اب ا القلجتقهاااةلقالرة ااماج1اث1ال
.3895
 29ة ا-ارجل ل ا ا ق مل لاا ااحالج ا ارقه لقلهتاا ا ا ل قلهت اا ااراالص320الةقرلقلبثب ا ا القلج ب اا ااةال
قالسا ةراةا.3881
اؤبملساالاب ملقليةاااةيالبقةبااةلةااملقلثاابلقلشاار مللةقرسااملقليا ا قل قا ةاباااةلقلشاارثةل 28با
قلبلااةل قل ل لقلا

اةالقلقيحلقله سن.
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- 10بيبااةلقيبااةل بااةامالقالةلااةلقلق اااةلللب ارقنذل قالةق ااةلةااملقلب ا قةلقلج هاةاب شااأذلقلب ا ر ال
قالسا ةراة.
- 11بيب ااةلقالب اااملقلبش اار القلهياا ااقلقلج ا ا هملقلبها ب ااحااثا3قا ةابا ااةل ا ا ا لقل ربا ااةللل لا ا ل
قالب اةلاقلرا دا.3889
- 12بيبةلرئ قمل

حالقلهتاا ل قلهت ارال ل لقلاهبالقلا رذا.3884

- 11بيبةلتاملقب ل برالقالثب الةملقلب قةلقلج هاةالقلق اةلللثب ةل قل شراقالسا ةراة.
- 13بيبااةلسا اةل با رالقيا حلقالجارقنقالقلجتقهاااةلشاارحللاا ملقيا حلقلبي ابا القلجتقهاااةال
ةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا.1005
- 15بيبا ا ااةليا ا اابيمل ج ا ا ا الق ا ا ا ملقل ا ب ا ا ا ال-قلاس ا ا ا لقل ا ا ا -لقل ظراا ا ااةلقل با ا ااةلللجرابا ا ااةال
ث3ا ب ماةقرلقلثا ةةللل شرل قله تانا.1000
بيبةليبيمل ج القي حلقلبي اب القلجتقهاةلقالرة ملقيا لهثبااهل بئب ها.3889
- 16
- 11بيبااةلياابيمل ج ا القل ا جاتلةااملقي ا حلقلبي اب ا القلجتقهاااةلقالرة اامالث3الباهبااةلةقرل
قلثا ةةللل شرل قله تانا ب ما.3883
- 19بيبةل بةلقلارا لقل ب ةيالقلا

ةلقل جةق اةلللا ئملقلجتقهمل رق بةلقلائ نل لاها (ة قرساةل

هيلالةلبا ر ة)اث3الةقرلقلقارال.1030
- 18بيبا ةلبيبا ةلبيااثقىالقالثبا الةااملقلبا قةلقلج هاااةلةااملقلاا ملقلباا رماج3اث3الةقرل
قل هئةلقل رباةال.3822
- 30بةايةلقلخئريالقلثبلقلشر مل قلبيللقلج همالبة ملةقرل شرابة ملس ةل شر.

101

 31ب-ي ا ااثقىلقل ا ا ا جمالةر سلة ا ااملقيا ا ا حلقلبي ابا ا ا القلجتقها ا ااةاث3الب شا ا ا رقالقليلب ا اامل
قليا قاةالبار اا.1001
 32ب-ي ا ااثقىلقل ا ا ا جمالةر سلة ا ااملليا ا ا حلقلبي ابا ا ا القلجتقها ا ااةاث3الب شا ا ا رقالقليلب ا اامل
قليا قاةابار اا.1001
 31ب -دل بةلقله قبالجرقه لقلهت ارل قلهتاا ل هالاةلقالخه الب شأذلقلب ا ر القالساا ةراةال
.3899
 33ب -ي رل برلقلب اثةالقالةلةلقلج هاةل قلهياااقلقلج ا همالثال3باهباةلةقرلقلثا ةاةللل شارل
قله تانال ب مال.1000
- 35باحلي قت لقليب ةيالقلثبلقلشر مالث3القلبهق قلللثب ةل قل شراي نا.1001
- 36با ااهليا ا لحالش اارحلببا ا ةئلقا ا ملقالجا ارقنقالقلجتقها ااةلقلقلس ااثا مالج3اث1الباهب ااةلةقرل
قلقارالقلاةسال.1006
قثر ا ا لة ااملقثبا ا القلجراب ااةلةلابا ا لقب قرس ااةلةاها ااةلبا ر ااةال
- 31سا ا لقيب ااةلقلس اابرقثالقلارا ااةل ل
ب ش رقالقليلبملقليا قاة.
- 39سا لقيبااةلقلسبرقثاقلبيااب ال سا هحلةييااه ل يجاهها لةااملقالثبا القلج ا همالةقرلقلقااارل
قلا مالقلب ي رذ.
 38ا -س لقالبادالبي للقلهتاا ل قلهت ارلباملقلياااةل قلا ماةقرلقلبثب ا القلج ب ااةال
ةراةال1004ل
قالسا ل
 50ل-ةب لقل ة نلقيبةال()3891القإلثب الةملقلب قةلقلبة اةالةقرلقل هئةلالقلا رذلل
برسمالةيبةلاب حال()3881ال ظراةلقإلثب الةملقلا ملقإلةقريالةقرلقل هئةالقلا رذ
- 51
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- 52قلبيرالببة ح خلاحال()3891ا يب اة قليا ذ قلخ ية ةم قلا م قلج هما ةقر قل هئة
قل رباة قلا رذالل
 51ب -قر ا اليساملبيب ةال()3893القل س هحلقل لباةلقليةاثةلةاملقإلثبا القلج ا همالقلاا رذال
ةقرذلقل هئةلقل رباةالص.23
ارةقةيالةيبااةلبااملةخاااحلقهللال() 1000الب ا ااةلبساارحلقلجرابااةلباااملقل ظراااةل قلهثباااقال 53قلا
جةذالقلةقرلقلس ةاةللألبي لل قل شر
 قةياليسا ا املقلبيب ااةيل() 1005القل سا ا هحلقل لبا ااةلقليةاث ااةلة ااملقإلثبا ا القلج ا ا همال 55با ا
قإلسا ةراة:لب شأذلقلب ر لب إلسا ةراة
- - 56بيبااةلقيبااةلغ ا ا(ل)1009لقلج ق اابلقلا

اااةل قلشاار اةللإلثب ا القلج ا هملب لشااقرذل

قل رقثاةالبة ملثب ةالقإلسا ةراة.
- - 51ةباااملبيبااةلقلخرشااةال()1033لبشاار اةلقلي ا ال قلي ا رذلةااملقإلثب ا القلج ا همال
قلثب ةلقأل لىال ب م.
- 59بيبةليب ةلقلهاهما()1030للالتحقيق الجنائي واألدلة الجرميةالقلثب ةلقأل لىل.ل

