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 شكر وعرفان

كالفضؿ كسمـ ،  والحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ النبيف سيدنا محمد صمى اهلل عمي

 .اتـ عمي بنعمتو ككفقني بانجاز ىذا العمؿ الذملرب العالميف  كالشكر

 وكقبكل وكنصائح وكجيياتتكالعرفاف كاالحتراـ كالتقدير لمف لـ يبخؿ عمي بكما اتقدـ بخالص الشكر 

 كهما بذلل االفاضؿالمجنو  كما اتقدـ بالشكر العضاء ،صالح نبيواالشراؼ عمى رسالتي الى الدكتكر 

 .في قراءة رسالتي جيدمف 

الدراسات العميا لما كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ لكمية الحقكؽ في جامعة القدس ابك ديس كخاصو لقسـ 

 قدمكه لي مف دعـ الخراج ىذا العمؿ الى حٌيز الكجكد.

لمقدـ خالد اطميزة مسؤكؿ دائرة كما اتقدـ بالشكر لكؿ مف أخي كصديقي الدكتكر كماؿ عدكاف كا

 .ىذه الرسالو اثراءفي كمية فمسطيف لمعمكـ الشرطية لما قدمو لي مف مساعده في  التعميـ

لغكيا كما اتقدـ بالشكر  دققيامعمـ المغكم شاكر بدير الذم اللمطاقـ الفني كخاصو  كالشكر مكصكؿ

  ة.الجزيؿ لمنقيب حمزه ابك عكر لما قاـ بو مف تنسيؽ لمرسال

 اساؿ اهلل تعالى اف يككف ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ كاف يككف مصدر دعـ لكؿ طالب عمـ كاخيران 

 ىذا المجاؿ.كباحث في 

 

 

 الباحث

 صّباح عبد اهلل زاىر خالد
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 :ممخصلا

مدل كفاية التنظيـ القانكف لمكسائؿ العممية في االثبات الجنائي  ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى
تطبيقاتيا كمدل فاعميتيا في القضاء الفمسطيني  باإلضافة الى بياف كحجيتيا في التشريع الفمسطيني .

كقكع الجريمة كنسبتيا الي المجـر ، كىك كؿ ما يفيد في  ىثبات الجنائي ىك إقامة الدليؿ عماإل. ف
مقتصرا عمي الطرؽ كالكسائؿ اإلثبات مـ يعد فإظيار الحقيقة عف طريؽ كافة الكسائؿ الحديثة , 

كؿ ما يفيد في الكشؼ عف الحقيقة ،  ىادة كاليميف كالقرائف بؿ امتد الالمتعارؼ عمييا كاإلقرار كالشي
كسائؿ االثبات تعتمد عمي العمكـ الحديثة كعمي اجيزتيا العممية ، كعمي االختبارات  كأصبحت

  مف االجراءات الضركرية التي يعتمد عمييا في كثير مف القضايا. كأصبحت ايضان  ية المعمم
كقد تناكلت الدراسة الكسائؿ العممية في االثبات الجنائي في ثبلثة فصكؿ بحيث تطرقت في الفصؿ 

مبادئو ك طبيعتو القانكنية ثـ حجية ك الى النظرية العامة في االثبات مف حيث ماىية االثبات  االكؿ
تمؾ الكسائؿ مف حيث االقتناع الكجداني لمقاضي كسمطتو في تقدير قبكؿ ادلة  االثبات اما الفصؿ 

ة بصمة الكراثيالفيما اقتصر الفصؿ الثالث عمى  مشركعية االدلة الجنائية كتقسيماتيا الثاني فتناكؿ 
 كتطبيقاتيا كدكرىا في االثبات .

جراء المقاببلت مع بعض القضاة   العامميف كتحقيقان لذلؾ استخدـ الباحث المنيج التحميمي كالمقارف كا 
مدل حجيتيا الستجبلء مكقفيـ مف كسائؿ االثبات كالتعرؼ في المحاكـ الفمسطينية في الضفة الغربية 

 .ككشؼ المعيقات التي تحكؿ دكف استخداميالفمسطيني عمى تطبيقاتيا في القضاء اك 
كخمصت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كاف مف ابرزىا اف مشركعية الدليؿ الجنائي تعتمد عمى 
صحة االجراءات المتبعة في الحصكؿ عميو كاستخداـ كسائؿ عممية تحتـر الحريات كالكرامة االنسانية 

القانكف الفمسطيني لـ ينظـ االدلة الجنائية بؿ اقتصر عمى تنظيـ كما تكصمت الدراسة الى اف 
كاف ىناؾ ضعؼ في التشريعات كالقكانيف كضعؼ االمكانيات التي تحكؿ دكف  االجراءات المؤدية الييا

استخداـ تمؾ الكسائؿ بنجاعة , كأشارت نتائج الدراسة ايضا الى اف االدلة المستقاة مف الكسائؿ العممية 
ات الجنائي تعتبر بٌينات صالحة لكنيا ليست ادلة قاطعة إال اذا اقترنت بأدلة اخرل تعزز مف في االثب

كأكصت الدراسة الى ضركرة العمؿ عمى تعديؿ التشريعات الجزائية الناظمة لتمؾ  قناعة القاضي.
كالتغمب عمى معيقات استخداـ  الكسائؿ كتطكير معاىد الطب العدلي في جامعتي النجاح كالقدس

 .الكسائؿ العممية في االثبات الجنائي
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Abstract 

The study aimed to acknowledge the sufficient code organizing for the scientific methods 

in the criminal proof. It's legality in the Palestinian legislations, in addition to show it's 

implementations and effectiveness in the Palestinian judiciary. The criminal proof is to 

find the evidences on the committed crime and to find the criminal, it's reveling the truth 

by using the modern methods and techniques, the proof is not only by known methods such 

as confession, testimony, oath and evidences but also, including everything might reveal 

the truth. The proving methods have been depending on modern sciences and there 

scientific equipment on laboratory tests also has become among the necessary procedures 

that a lot of cases depend upon. 

The study focused on the scientific methods in the criminal proof in three chapters, where 

in the first one it focused on the public theory in the proof, what is the proof, its principles, 

law nature and how these methods could convince the judge and his authority in accepting 

the proof evidences, the second chapter talked about the legality of criminal evidences and 

its divisions, while the third chapter talked only about the genetic print implementations 

and its role in the proof. 

In achieving that, the researcher used the comparative analyzing method and had 

interviewed a number of judges working in the Palestinian courts in the West Bank to 

know their point of view on the proofing methods and to know how effective they are on 

the Palestinian judiciary and to know the obstacles preventing using them. 

The study had ended to some results that the legality of the criminal proof depends on the 

correct procedures used in it, the usage of scientific methods that respect freedoms, human 

dignity, also this study had acknowledged that the Palestinian code had not organized the 

criminal evidences but, organized the procedures leading to it, also there are weaknesses in 

the legislations and codes and weaknesses in the capabilities in using these methods 

effectively.  

The study had shown also that the evidences derived from the scientific methods in the 

criminal proof are considered a valid data but not proofing evidences, only if they are 

linked to other evidences that could convince the judge. 

The study had recommended to the importance of amending the organizing penal 

legislations to those methods and to develop the juridical medical institution in AL-Najah 

and AL Quds universities and overcome the obstacles in using scientific methods in 

criminal evidences.  
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 :الطار العام لمدراسةا

____________________________________________________________ 

 ةمقدم

 بانجك كيعد مف أىـ   ،البحث عف حقائؽ األمكر تبقى ضالة العقؿ البشرم عمى مدل العصكر فإ
تمؾ الظاىرة التي ركع ارتكابيا المجتمعات منذ القدـ  ،البحث عف الحقائؽ البحث عف مرتكب الجريمة

ظاىرة اجتماعية مف حقبة تاريخية ك  كعدكافة الجريملذلؾ اختمؼ رد الفعؿ اتجاه  ،يكمنا الحاضر إلى
الجريمة  إثباتفي مختمؼ المراحؿ حكؿ البحث عف كسائؿ  يةناسناإلأخرل. كتفاكتت المساعي  إلى

   فاعميا. إلى كنسبتيا

 في تتمثؿ ،الجنائي ثباتاإل نظاـ معالـ في بارزة عبلمات ظيكر إلى الكبير العممي التقدـ أدل قدك 
 قد ما ككشؼ العدالة لتضميؿ المتيـ محاكالت كؿ عمى التغمب تستطيع جديدة مميةع كسائؿ استحداث
 .الطرؽ بشتى براءتو إثبات نحك سعيو في ثارآأ مف يطمسو

ذك   مف يصبح وأنف ،جديدة ماطأنك  خاصة بسمات كتميزت أبعادىا تغيرت قد المعاصرة الجريمة تانك اا 
 الرتباطو المادم الدليؿ يصبح بحيث ،وإثبات ريقةكط كشفيا أسمكب لذلؾ تبعا يتغير أف الضركرم
 1.فييا ةاناإلد أدلة كتقديـ المعاصرة  الجريمة كشؼ في رئيسي دكر ذا العممي بالتطكر

ضركرة حتمية ليقكـ رجاؿ البحث الجنائي بأداء س أصبح استخداـ الكسائؿ العممية كعمى ىذا األسا
قابمة لمتجديد  ثباتاإلالجنائي يجعؿ عممية  ثباتاإلفاستخداميا في مجاؿ  ،مياميـ عمى أكمؿ كجو

ككنو يبرز  ،الدراسةىذه مكضكع  أىميةكمف ىنا تبدك  ،المستمرةنسانية اإل جازاتلبلن كالتطكر كفقا
فاألدلة  ،كمدل تأثيره عمى سير القضاء ،الجنائي ثباتاإلكيبيف فاعمية الدليؿ العممي الحديث في مجاؿ 

 ،الحمض النككم  كالتشريح الطبي كتتمثؿ ىذه الكسائؿ في تحميؿ ،حقيقةىي كسائؿ إظيار ال
العقاقير  ،غسيؿ المعدة ،جياز كشؼ الكذب ،التصكير ،التقاط المكالمات ،كاألعيرة النارية ،كالبصمات

 .اآلثار  كغيرىا ،حباراأل ،الخطكط ،المخدرة

                                                             
1
 اٌؼشثٟ اٌّشوض ،دوزٛساٖ  أىشٚؽخ ،األٚي اٌغضء ،ٚاٌمقبؿ اٌؾذٚد عشائُ إصجبد فٟ ٚدٚسٖ اٌّبدٞ اٌغٕبئٟ اٌذ١ًٌ ،اٌمبعُ أثٛ أؽّذ

 11 ؿ ،1993 اٌش٠بك، ،ٚاٌزذس٠ت   األ١ِٕخ ٌٍذساعبد
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 في عممية ثكرة بذلؾ كأحدث شيكعا كثراأل ىك لحديثةا التقنية كسائؿال استخداـ بات لقد الكاقع كفي
 العممية األدلة فعالية حكؿ كاالختبلؼ الجدؿ مف الكثير إثارة إلى أدل مما ،الجنائي ثباتاإل مجاؿ

 القناعة إلى كصكال الخبرة مجاؿ فتح بعد خاصةكب القاضي سمطة مكاجية عمى قدرتيا كمدل ،الحديثة
 عممية في القاضي ميمة حكؿ الجدؿ بدكره أثار الذم األمر ،عمميةال المكتشفات بفضؿ الشخصية

 .ثباتاإل
 التحقيؽ لسمطات مفتكحا الباب كترؾ ،ثباتاإل أدلة يحصر لـ عندما الفمسطيني المشرع فعؿ ما  كخيرا
كما كأجاز  ،مشركعة تككف أف بشرط ،مناسبة يركنيا كسيمة بأم الحقيقة تقصي ك ،كالتحرم البحث في

عمى  القانكفا نص إذإال  ،ثباتاإلالبينة في الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ  إقامةالمشرع الفمسطيني 
 .طريقة معينة

  
فصكؿ ثبلثة  في الجنائي اإلثباتالكسائؿ العممية في  دراسةال  الباحث في ىذه تناكؿ ذلؾ ضكء كعمى

شرح ماىية  حيث تناكؿ الباحث ،يالنظرية العامة في اإلثبات الجنائ األولالفصل بحيث يتناكؿ 
ثـ االثبات في قانكف االجراءات الجزائية  ،ألصكلية في اإلثباتالقكاعد ا افكبي ،الجنائي اإلثبات

 يانالفصل الثما ك حجية تمؾ الكسائؿ أ ،الجنائي ثباتية لئلالقانكنالطبيعة  إلىضافة إ الفمسطيني،
ماىية  الفصل الثالثفيما تناكؿ  ،ات األدلة في المكاد الجنائيةكتقسيم ،مشركعية الدليؿ الجنائيفيتناكؿ 

تطبيقاتيا كتطبيقات الكسائؿ األخرل  كعرض ألىـ كنفيو النسبالبصمة الكراثية كبياف دكرىا في إثبات 
 .نتائج الدراسة كتكصياتيا عرض ألىـالجنائي كأخيرا  في مجاؿ اإلثبات
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 مشكمة الدراسة 

يا جريمة أنتكصؼ ب فلكنيا ال ترقى أل ،تمع الفمسطيني تظير بأشكاؿ كصكر مختمفةالجريمة في المج
كنظران لخصكصية الكاقع  ،فغالبان ما يترؾ المجـر ما يدؿ عميو في مسرح الجريمة ،ممةتمنظمة أك مك

 ،مجريمة بيئة خصبة تنمك فيياالفمسطيني الذم يعيش ظركفان استثنائية بفعؿ االحتبلؿ الذم يكفر ل
 مما يستدعي تطكر كسائؿ  ،جراميةكتتزايد كتتطكر معيا الذىنية اإل مر الذم يجعؿ الجريمة تنتشراأل

ذم تتكدس فيو في الكقت ال ثباتاإلاتيا كمساعدة القاضي في عممية ككشؼ مبلبس ،كأساليبيا مكافحتيا
دلة أك عدـ األلعدـ كفاية حكاـ نظران محاكـ دكف البت فييا أك اصدار األاـ الأمالكثير مف القضايا 

 .اأىميتي

الكسائؿ العممية طبيعة  إلىالتعرؼ إشكالية البحث تكمف في  أفك في ىذا السياؽ يرل الباحث  
 ،كمدل تأثيرىا عمى القاضي ،الجنائي ثباتاإل فيالمستخدمة في النظاـ القضائي الفمسطيني كدكرىا 

حتى تتحقؽ  ثباتاإلفي خضـ عممية  لقاضي كاألدلةغفالو بيف اإىناؾ تبلزمان ال يمكف  أفباعتبار 
 .العدالة الجنائية

 

 أىداف الدراسة 

 
 :تيةتحقيؽ االىداؼ اآل إلى الدراسةىذه الباحث مف خبلؿ  يسعى

  :االول  اليدف الرئيس
عمى مدل كفاية التنظيـ القانكف لمكسائؿ العممية في االثبات الجنائي كحجيتيا في التشريع التعرؼ 

 مسطيني.الف
 .التعرؼ عمى دكر البصمة الكراثية  كتطبيقاتيا في االثبات الجنائي :اليدف الرئيس الثاني

 االىداف الفرعية 
 .في القضاء الفمسطيني الجنائي ثباتاإلفي المستخدمة العممية  ساليباأل عمى التعرؼ -1
كتأثيرىا عمى  لجنائيةحقيؽ العدالة االجنائي المستخدمة في ت ثباتاإلساليب أتقييـ فعالية   -2

 .اقتناع القضاة
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الكسائؿ العممية دلة الجنائية مف استخداـ ات التي تحكؿ دكف تمكيف خبراء األكشؼ المعيق -3
 .الجنائي ثباتلئل
 .الفمسطينية القكانيفالجنائي في  ثباتاإلمشركعية أساليب مدل  بياف -4
 .ساليبلية تمؾ األاستجبلء مكقؼ القضاء الفمسطيني حكؿ فعا -5
 .الجنائي في فمسطيف ثباتاإلت الكسائؿ العممية الحديثة في تطبيقا إلىلتعرؼ ا -6
 

 الدراسة  أىمية

 
باقي المجتمعات تبدك فيو الجريمة  أفو شأنكالمجتمع الفمسطيني ش ،جراميإال يخمك مجتمع مف سمكؾ 

لذلؾ تكمف  ،حديثةالتعامؿ مع تمؾ الجرائـ بأساليب عممية  افبمك ىميةكمف األ ،بأشكاؿ كطرؽ مختمفة
الجنائي ال سيما  ثباتاإلدكرىا في  كبياف ،ساليب العمميةتسمط الضكء عمى األ ككنياالدراسة في  أىمية

 أف إلىإضافة  ،ة تطكر مستمربحال كبشكمو الحالي حديث العيد كىالنظاـ القضائي الفمسطيني  أف
النظاـ القضائي  في دامياكاستخ تمؾ الكسائؿ كؼ تكشؼ عف معيقات تطبيؽسالدراسة ىذه 

 .مخركج بمقترحات منيجية لمتغمب عمى تمؾ المعيقاتل ،الفمسطيني
تناكؿ دكر كالتي ت الباحث،ى مف نكعيا عمى حد عمـ األكلتشكؿ الدراسة كتكمف اىميتيا في انيا 

مأسسة  حقيقية نحك مساعو  في ظؿ كجكد  .أماـ القاضي الجنائي الجنائي ثباتاإلالكسائؿ العممية في 
 .العمؿ الشرطي كالقضائي كفؽ مناىج عممية كأساليب حديثة لمكاكبة التطكرات في المجتمع الفمسطيني

 

 منيجية الدراسة وطريقة اجراؤىا 

 
التحميمي ك الدراسة الحالية باستخداـ المنيج  إجراءسكؼ يتـ  ،اأىدافيطبيعة الدراسة ك  إلىاستنادان 

  ،إلجابات عينة البحثالمضمكف  ك تحميؿ ،القضاةالستجبلء آراء كالمقاببلت ف المقار  الكثائقي كالمنيج
 تية:كذلؾ كفؽ المراحؿ اآل ،كتحميميا مشكمة الدراسة مف حيث رصد  ،غراض الدراسةأمتيا ءكذلؾ لمبل

ية األكل اتانالبيسيقكـ الباحث بدراسة استطبلعية كلقاء بعض القضاة لمحصكؿ عمى بعض  :اكالن 
 .متعمقة بمكضكع الدراسةال
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 :مصدريف أساسييفكالمعمكمات مف  اتانالبيسيقكـ الباحث بالحصكؿ عمى  :يان ناث
     مثؿفي الكتب كالمراجع ذات العبلقة   اتانالبيالبحث في مصادر  :كيةانالثالمصادر 

 ك ،سة الحاليةالدكريات كالمقاالت التقارير كاألبحاث كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدرا
 .(ترنتناإل)الميطالعة مف خبلؿ الشبكة العنكبكتية 

  المقابمة( المخصصة )ة ية مف خبلؿ أداة الدراسة الرئيساألكل اتانالبيجمع  ية:األكلالمصادر
 (1ممحق رقم ) .كذلؾ بتطبيقيا عمى عينة عشكائية مف القضاة الفمسطينيف لتحقيؽ ىذا الغرض

 
  حدود الدراسة 
 الضفة الغربية  ية:انالمك الحدكد -1
 .في المحاكـ الفمسطينيةالقضاة  البشرية:الحدكد  -2
 .2017/ 2016ىذه الدراسة  إجراءزمف  الزمنية:الحدكد  -3
 

 البحث  خطة

 قسـ الباحث ىذه الدراسة الى اطار عاـ كمدخؿ لمدراسة باإلضافة الى  ثبلثة فصكؿ كما يمي: 

كيشمؿ مقدمة ك مشكمة الدراسة كاىدافيا ثـ اىميتيا  :(سةاالطار العام لمدراسة )مدخل الدرا -1
 المتبعة باالضافة الى حدكد الدراسة كمصطمحاتيا كالدراسات السابقة. كالمنيجية

 :النظرية العامة في اإلثبات الجنائي وأشتمل عمىالفصل االول:  -2
 األكؿ: ماىية اإلثبات الجنائي المبحث 

 نائي.: مفيكـ اإلثبات الجالمطمب األكؿ
 الجنائي  إلثباتمبادلء ا مطمب الثاني:ال
الجنائي.الطبيعة القانكنية لئلثبات  مطمب الثالث:ال  

 المبحث الثاني: حجية الكسائؿ العممية في اإلثبات الجنائي 
 (االقتناع الكجداني )اليقيني ماىية :المطمب األكؿ
 .ائيسمطة القاضي الجنائي في قبكؿ الدليؿ الجن :المطمب الثاني
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 :مشروعية الدليل الجنائي حيث اشتمل عمى :الفصل الثاني -3
 المبحث األكؿ: مشركعية الدليؿ الجنائي 

 المطمب األكؿ: مبدأ مشركعية الدليؿ الجنائي.
.الكسائؿ الحديثة المعتمدة عمى األجيزة السمعية أك البصرية  :الثانيالمطمب   

 الجنائية.مكاد تقسيمات أدلة اإلثبات في ال المبحث الثاني:
 .االدلة المستقاة مف الكسائؿ التقنية الحديثة التي تباشر خفيةن  :المطمب األكؿ
 .ظاىرةاألدلة المستقاة مف الكسائؿ التقنية التي تباشر بصكرة  المطمب الثاني:

 
 :دور البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي واشتمل ما يمي :الفصل الثالث -4

ة الكراثية  ك أثرىا في اإلثبات الجنائيالبصم :المبحث األكؿ  
 البصمة الكراثية  :المطمب األكؿ
البصمة الكراثية كدكرىا في إثبات النسب كنفيو  :المطمب الثاني  

تطبيقات البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي المبحث الثاني:    
.الجنائية القضايا في البيكلكجية لآلثار الشائعة األماكف أكثر :المطمب األكؿ  

 .خرل في المجاؿ الجنائيتطبيقات الكسائؿ العممية األ :الثاني مطمبال
 
  .الخاتمة -5

 
 .النتائج كالتكصيات -6
 
 

 

 

 

 



7 
 

 مصطمحات الدراسة

 الوسائل العممية 

لكجي كالتي تستخدـ لمحصكؿ ة مف التطكر العممي كالتكنك دالعممية المتكل يةالتقن جيزة كالكسائؿاأل ىي
 .الجنائي ثباتاإلالمعنكية في مجاؿ دلة المادية ك عمى األ

  الجنائي ثباتاإل 

 الجنائية الكقائع حدكث صحة عمى اليقيني الدليؿ إقامة :وأن عمى الجنائي ثباتاإل البعض عرؼ
 إلى كنسبتيا ظركفيا بجميع القانكف تطمبيا امعنكياتيا، كم كقياـ ،الجريمة ماديات كقكع في المؤثرة
 .1خاص بكجو المتيـ

 لجنائي  الدليل ا

 مف ظرؼب أك الجريمةب متعمقة كاقعة صحة إثبات بغرض التحقيقات في عنيا المبحكث الكسيمة ىك
 عمى افالبرى القاضي منيا يستمد التي كاقعةال " ىك الدليؿ أفب كقيؿ ،الشخصية أك المادية ظركفيا

 2."إليو ينتيي الذم بالحكـ اقتناعو إثبات

 القرينة 

 رادالم الكاقعة مف ثباتاإل عبء نقؿ ىي أخرل كبعبارة ،معمكمة كاقعة مف لةمجيك  كاقعة استنباط"
 الكاقعة صحة عمى كامبل دليبل ذلؾ اعتبر ثبتت اإذ بيا، متصمة أك منيا قريبة أخرل كاقعة إلى ياإثبات
 3.ىاألكل

 راثية الو  البصمة

 فرد كؿ شخصية تحديد نياشأ مف كالتي الفركع، إلى األصكؿ مف تنتقؿ التي راثيةالك  الصفات ىي 
 .4خبليا جسده  ( الذم يحتكم عميوDNA)اؿ  حامض مف جزء تحميؿ طريؽ عف

                                                             
1
  ص القاهرة القضاة نادي طبعت ،الجنائيت لإلجراءاث العامت القىاعد شرح ،مهدي الرؤوف عبدد 
2
 15 ؿ اٌغضائش، اٌٙذٜ، داس اٌغضائ١خ اٌّٛاد فٟ اإلصجبد فمش، ٔج١ً ٚاألعزبر اٌمبدس ػجذ ؽؾو اٌؼشثٟ 
3
 ٧١ ؿ ،٤ ط ،َ( ٧٧١١ (د .د ث١شٚد، اإلصجبد، ٔظش٠خ :ؽغ١ٓ اٌّؤِٓ، 
4
 34ؿ ،9002،اٌغبِؼخ اٌخ١ٍغ١خ اٌجؾش٠ٓ ،ِٕبس ِؾّذ عؼذ اٌغشثٟٛٔ "اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚاصش٘ب فٟ االصجبد اٌغٕبئٟ"سعبٌخ ِبعغز١ش 
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 الدراسات السابقة

 

"الوسائل العممية الحديثة لإلثبات الجنائي في القانون  بعنوان  ،(2114 ،عباسيخولة دراسة )
 ."الجزائري

  ،ثبات الجنائي في سياؽ القانكف الجزائرممدل مشركعية الكسائؿ العممية في اإل بيافإلى  تحيث ىدف
عتمدت الدراسة ك ا ،حكاموأصدار إالقاضي في  كجدافكمعرفة مدل قيمتيا كحجيتيا كتأثيرىا عمى 

 الكصكؿ بغية  ؛ المطركحة لممشكمة كالقانكنية الحديثة التقنية الجكانبالتحميمي مف خبلؿ ربط  المنيج
 إمكانية كمدل ،الجنائي اإلثبات مجاؿ في حجيتيا مدل ريرلتق االعتماد عميو يمكف معيار إلى

الدليؿ المستمد مف ىذه الكسائؿ يعتبر  أفكخمصت الدراسة إلى  ،ىذه الكسائؿ نتائج عمى االعتماد
يا تحتاج إلى حس أنال تيا إقك  كانتكأف ىذه الكسائؿ ميما   ،ا جاء بطريقة غير مشركعةإذ باطبلن 

يتزكد بالمعارؼ العممية المختمفة  أف إلىالقاضي بحاجة  أفك  ،ليحقؽ العدالةقضائي ال يدركو القاضي 
 حتى يفيميا.

 بيافيدؼ إلى ت حيث ." إثبات الدعوى الجنائية" بعنوان (2113 ،ابو داسرعبداهلل بن سعيد )دراسة 
دراسة عمى ال كركزت ،الجنائية الدعكل إثبات إجراءات بيافكالمقيد ك  الحر اإلثبات منيج فكرة

 القانكف إثبات في كسيمة كؿ مشركعية أساس تكضيح ثـ ،الجنائي اإلثبات بكسائؿ المتعمقة اإلجراءات
كخمصت الدراسة إلى  ،اإلسبلمي بالفقو مقارنة السعكدم الجزائي اإلجرائي النظاـ ك الكضعي المقارف
 تثبت الجنائية الدعكل أفك  .لمقيدا المنيج يسمى كاآلخر ،الحر يسمى منيج ،لئلثبات فيمنيج أف ىناؾ
 ك ،الشيكد سماع ك ،الخبرة ك ،المعاينة :ىي الجنائي اإلثبات أساليب  أفك  ،متنكعة كطرؽ بأساليب
الدراسة إلى كتكصمت كما  .الرئيسة كدعامتو التحقيؽ عصب تعد المعاينة أف القرائف ك ك ،االعتراؼ

 .كالسنة الكتابب مشركع المحقؽ قبؿ مف المعاينة إجراء أف

 " البصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في إثبات ونفي النسب بعنوان  ( 2112 ،بوصبعفؤاد دراسة )
 النسب أك نفيو إثباتمدل مشركعية البصمة الكراثية في  إلىالتعرؼ  ىذه الدراسة إلى" حيث ىدفت 

 في الحديثة ذه التقنيةى تمعبو الذم الدكر كذلؾ لمعرفة ،نيف الكضعيةافي سياؽ الشريعة االسبلمية كالقك 
 االسرية كالعبلقات الركابط االجتماعية عمى حفاظا ،ـيككرامت االشخاص بحريات المساس دكف اإلثبات
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الذم  المقارف  التحميمي القانكني جيالمن كاستخدـ الباحث ،ايالختبلط منعا ك سابناأل عمى كحفاظا
كمكقؼ  ،ةيج مف الدكؿ مختمؼ في القضائية اداتيكاالجت ةالقانكني التشريعات ـأى بمعرفة لنا سمحي

البصمة الكراثية ىي البنية الجينية التفصيمية  أف إلىكخمصت الدراسة  ،أخرل ةيج مف االسبلمي الفقو
 DNAالتي تدؿ عمى ىكية كؿ فرد كتحدد طبيعتو الصحية بالتحميؿ الكراثي لجزء مف الحمض النككم 

ىذه البصمة مف  أفك  ،مف الناحية الصحية ئكسيمة ال تكاد تخط ككنيا فضبلن عفو يبطريقة يقين
 ،الناحية الكصفية في القانكف كالفقو االسبلمي تعد مف القرائف الفعمية تأخذ حكميا كتنزؿ منزلتيا

نفي النسب المتنازع عميو  يجيزافالشريعة كالقانكف  أفإلى  كتكصمت ،كيجيزىا فقياء الشريعة كالقانكف
 ذلؾ إال في حاالت النزاع عميو. يجيزافكال  ،بلؿ البصمة الكراثيةمف خ

يدؼ الدراسة كت"  حجية ادلة اإلثبات الجنائية  الحديثة" بعنوان  (2111 ،بن الغوعقيمة )دراسة 
حجية كسائؿ اإلثبات الجنائي كمدل فاعميتيا كمدل تأثير الدليؿ العممي عمى القاضي  بيافإلى 

استخدـ الباحث  ،تبلـز ال يمكف اغفالو بيف القاضي كاألدلة في سياؽ عممية اإلثبات باعتبار أف ىناؾ
 إلى أفالدراسة  تكصمتك  .راء الفقيية كالقضائيةالمنيج الكصفي التحميمي كالمقارف الستجبلء اآل

 لمقاضي يبقى إذ ،تككيف عقيدتو في القاضي حرية مبدأ مف ينؿ لـ ،العممي التطكر بمعطيات االستعانة
 عمى يقكـ ان عممي دليبلن  كاف لك حتى المعركضة عميو الدعكل ألدلة يةاإلثبات القكة تقدير في الحرية
 مف حؽلانتياكا  طياتو بيف يحمؿ المادية باألدلة االستعانة كخمصت إلى أف دقيقة. كأسس مبادئ
 القيد ىذا شرع القانكف كلكف ،حريتو أك الفرد جسـ حصانة عمى االعتداء ىك ،الفردية الحقكؽ أقدس

 .الجماعة تممكو آخر رعاية لحؽ

 تناكلت ،"( بعنوان "االعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني2117 ،لؤي دويكات)دراسة 
 كالقانكف ،الفمسطيني الجنائية قانكف اإلجراءات ضكء في اإلثبات أدلة مف كدليؿ المتيـ اعتراؼ الدراسة
 يككف لكي االعتراؼ أف مف خبللو بينت حيث ،االعتراؼ صحة تناكلت معرفة شركطكما  ،المقارف
 باألىمية يتمتع شخص عف يصدر أف :شركط عدة بو تتكافر أف يجب القانكنية آلثاره منتجا صحيحا
 ،بشأنيا المعترؼ الجريمة بارتكاب متيما الشخص ىذا يككف أف يجب ذلؾ يتحقؽ كلكي ،اإلجرائية
 الصادرة مف بالتيمة كالتسميـ ،آخر متيـ عمى متيـ ألقكاؿ القانكنية القيمة إلى خبللو مف كتعرضت
 بينت أحكاـ حيث ،باالعتراؼ اإلدالء كقت كالتمييز باإلدراؾ يتمتع أف يجب كما ،المتيـ محامي

 .كالسكراف كالمجنكف الصغير مف الصادر االعتراؼ



10 
 

 ك ،كاإلكراه ،المادم منيا ،االعتراؼ تبطؿ التي أثيراتالت بعض ىناؾ أف نتائج الدراسة  بينتكما 
 المغناطيسي،كالعقاقير التنكيـ كاستعماؿ ،الشرطة بكبلب ةانكاالستع ،المطكؿ باالستجكاب المتيـ إرىاؽ

 ،اليميف المتيـ تحميؼ ،كالتيديد ،كاإلغراء كالكعد ،المعنكم كمنيا ،الكذب كشؼ كجياز ،المخدرة

 افإذ ،صدكره جية حيث مف تختمؼ االعتراؼ حجية كأشارت النتائج أيضان إلى أف ،الخداعك  كالحيمة
 يةانإمك عف تحدثت كما ،المتيـ غير مف أك ،قضائي غير أك قضائيااف كأ سكاء المتيـ مف صدر
 كعف ،يافي التجزئة يمكف ال التي كالحاالت ،بيا االعتراؼ تجزئة يمكف التي كاألحكاؿ ،االعتراؼ تجزئة
 .االعتراؼ تجزئة في كسمطتيا المحكمة دكر

حيث تيدؼ ىذه  ( بعنوان " اإلثبات الجنائي بالوسائل العممية "2117 ،كوثر احمد خالند)دراسة 
الدراسة إلى عرض الجدؿ كالنقاش الدائر بيف األكساط الفقيية كالقضائية كتحميمو حكؿ مدل إمكانية 

كبياف مدل أىميتيا مف الناحية القانكنية ؛ بغية  ،اإلثبات الجنائياالعتماد عمى ىذه الكسائؿ في 
إضافة إلى بياف المكانة التي  ،االستفادة مف النتائج المترتبة عمى استخداميا في اإلثبات الجنائي

مف حيث ككنو أكثر تأثرا بالتطكر العممي  ،يحظى بيا عمـ القانكف كبخاصة قانكف اإلثبات الجنائي
كما تضمنت الدراسة حقائؽ عممية متعمقة بطبعات  ،كأكثر ارتباطا بالعمكـ األخرل ،جيكالتكنكلك 

 .DNAاألصابع كطبعة 

كما حاكلت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة تحديد المعايير التي يجب أخذىا بعيف االعتبار عند 
كقد استخدمت الباحثة استخداـ الكسائؿ الحديثة في اإلثبات الجنائي المتكلدة مف التطكر العممي. 

الطريقة التحميمية كفقا لمقتضيات طبيعة المشكمة البحثية ؛ بغية الكصكؿ إلى معيار يمكف االعتماد 
بيف  (Comparative Method)كاعتمدت اسمكب المقارنة ،عميو لتقرير مدل مشركعية تمؾ الكسائؿ

 .القكانيف كاألنظمة المختمفة

ىي أف الكسائؿ العممية في اإلثبات تنقسـ إلى  ،ت الييا ىذه الدراسةكاف مف أىـ النتائج التي تكصم
كالثانية  ،كغيرىا DNAاألكلى تستخدـ لمحصكؿ عمى األدلة المادية كالبصمات كطبعة  :مجمكعتيف

 لمحصكؿ عمى أدلة معنكية كالشيادة كاالعتراؼ.
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 :األولالفصل 

_____________________________________________________________ 

 :الجنائي ثباتاإل النظرية العامة في 

  :الجنائي ثباتاإل ماىية  :األولالمبحث 

 كتمييز  أىميتو،ك  كخصائصو، ،اإلثبات لتعريؼ بإيجاز التطرؽ جنائيال ثباتاإلدراسة  تقتضي
 ىذه مف الفمسطيني المشرع كمكقؼ ،ثباتاإل في المختمفة كالمذاىب المدني.عف الجزائي  ثباتاإل

 .المختمفة التشريعات بيف ثباتاإل قكاعد افكمك ،المذاىب
 

 الجنائي. ثباتاإل مفيوم  :األولالمطمب 

 :لغة ثباتاإل  مفيوم :األولالفرع 

 كقد ثبت ثباتان كثبكتان في االمر كالرأم ،يقاؿ ثبت فبلف في المكاف يثبت ثبكتان فيك ثابت اذا قاـ بو
حكـ بكذا إال اذا كتقكؿ ال أ ،كاستثبت في أمره اذا شاكر كفحص عنو ،كاستثبت تأنى فيو كلـ يعجؿ

 1 .الحجة كالبيئة كاثبت حجتو أقاميا كاكضحيا كقكؿ ثابت صحيح ،بثبت أم حجة كالثبت بالتحريؾ
 

                                                             
1
 .داس اٌّيجٛػبد اٌغبِؼ١خ .عبِؼخ اٌّٛفً .س٘ب فٟ االصجبد اٌغٕبئٟ" دساعخ ِمبسٔخ١ُ دْٔٛ اٌغضاٌٟ " اٌمشائٓ اٌغٕبئ١خ ٚدٚىػججذ اٌؾ 

 .641ؿ .9002.االعىٕذس٠خ
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 :اصطالحا الجنائي ثباتاإل  مفيوم الثاني:الفرع 

 في المؤثرة الجنائية الكقائع حدكث صحة عمى الدليؿ إقامة :وأن عمى الجنائي ثباتاإل البعض عرؼ
 بكجو المتيـ إلى كنسبتيا ظركفيا بجميع القانكف تطمبيا امعنكياتيا، كم كقياـ ،يمةالجر  ماديات كقكع

 .1خاص

ىك تأكيد لحؽ متنازع فيو أك مسألة غير مؤكدة  القانكفكمفيكمو في مجاؿ  ثباتاإلتحديد معنى  فإ
كفي المكاد  .مسألةبحيث ترتب أثران قانكنيان بالدليؿ الذم أباحو القانكف االثباتي عمى ذلؾ الحؽ اك تمؾ ال

ائية يقصد باالثبات اقامة الدليؿ عمى كقكع الجريمة اك عدـ كقكعيا كعمى اسنادىا لممتيـ اك براءتو نالج
فاالثبات في المكاد الجنائية ىك كافة االدلة الكفيمة إما بتحقيؽ حالة اليقيف لدل القاضي اك  .منيا

  2ترجيح مكقؼ الشؾ لديو.

تقديـ الدليؿ المقبكؿ أماـ القضاء بالطرؽ المقررة عمى  :ىك  ثباتئلالباحث لاره كالتعريؼ الذم اخت
 ،بانجمحؿ نزاع بيف الخصكـ ". فيذا التعريؼ يتسـ بالدقة ك الكضكح كالبساطة مف  كنيةانقكاقعة 

 .يةانثكعناصره مف ناحية  ثباتاإلكما يتسـ باإلحاطة بمعنى 

ـ المتي ةاندإصفة مميزة كىي إظيار الحقيقة سكاء عف طريؽ يتسـ ب ثباتاإل أف أيضان ك يرل الباحث 
ثباتالنسب ك  إثباتكلو كظيفة مزدكجة ) ثباتاإلعميو ف. ك أك براءتو مف التيمة المنسكبة إليو نفي  ا 

  .(النسب

أف الدليؿ ك إقامة الدليؿ أماـ القاضي ىك ف مجاؿ اإلثبات الجنائي بالكسائؿ العممية الباحث ا كما يرل
فيأخذ بو أك  ،مد مف كسائؿ اإلثبات يخضع لمبدأ حرية االقتناع لمقاضي  في تقدير رأم الخبيرلمستا

كنظرا الختبلؼ قدرات القضاة كالتبايف في  اجتياداتيـ كنظرتيـ لتقدير األدلة  ،يرفضو كميا  أك جزئيا
شرع الفمسطيني أف بيف المكفي ىذا السياؽ  ذلؾ.  الجنائية كاف ال بد مف كجكد ضكابط كقكاعد تحكـ

حيث .البينة في الدعاكم الجزائية تقاـ بجميع طرؽ اإلثبات إال إذا نص القانكف عمى طريقة معينة
( في 2001( لسنة )3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني المعدؿ رقـ )206نصت  المادة )

ثبات إال إذا نص القانكف عمى ( عمى انو" تقاـ البينة في الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ اإل1الفقرة)

                                                             
1
  ص القاهرة القضاة نادي ط ،الجنائيت لإلجراءاث العامت القىاعد شرح ،مهدي الرؤوف عبدد 
2
 2ؿ ،9002 ،االعىٕذس٠خ ،صجبد اٌغٕبئٟ" و١ٍخ اٌؾشىخ. ِٕؾةح اٌّؼبس ٌٛاء دوزٛس ؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ" اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ اال 
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ى المتيـ قضت المحكمة ( مف نفس المادة انو " إذا لـ تقـ البينة عم2معينة " كجاء في الفقرة ) طريقة
كيمثؿ ىذا النص قيدان عمى قاعدة حرية اإلثبات بمعنى انو إذا اشترط القانكف طريقة معينة ببراءتو" 

ذا لـ تقـ ال .لئلثبات  كجب التقيد بيا  .بينة عمى المتيـ قضت المحكمة ببراءتوكا 

 

 .في المواد الجنائية ثباتاإل  أىمية :لثالفرع الثا

اف القضاء بإدانة الفرد أمر خطير ألنو يؤدم الى مجازاتو في شخصو أك مالو أك في األثنيف معان فيقع 
 .1ؤكدان مبنيان عمى الجـز فكجب لتحقيؽ العدالة أف يثبت الفعؿ المسند لممتيـ ثبكتان م .عميو ضرر كبير

كينصب االثبات الجنائي عمى تكافر عناصر الجريمة كظركفيا المختمفة كنسبتيا الى فاعميا كمف ىنا 
فبل يككف في  .فالجريمة دائمان كاقعة حدثت في الماضي .اصبح لنظرية االثبات الجنائي أىمية كبيرة

كتستند الى ذلؾ فيما  .لتتعرؼ عمى حقيقتيا استطاعة المحكمة أف تعاينيا اك تحضر مسرح تنفيذىا
فكاف ال بد عمى المحكمة اف تستعيف بكسائؿ لتعيد أماميا صكرة الجريمة كما  .تقضي فيو بشأنيا

 2.حدثت اك مقاربة لما حدثت كىذه الكسائؿ ىي كسائؿ كادلة االثبات
كالقاضي  .مة اـ الرتكب الجريفيما اذا كاف شخص معيف قد ا كيبتدئ االتياـ عادة في صكرة االشتباه

بأدلة االثبات فيتحرل الكقائع التي انبعث عنيا الفعؿ حتى يصؿ بالشؾ الى  يمحص ىذا االشتباه
  .اليقيف فيبني حكمو عمى اساس ذلؾ اما بالبراءة اك االدانة

ى لذلؾ فإف أشد ما يؤرؽ باؿ القضاء ىك امكاف الحصكؿ عمى دليؿ قاطع يبني قناعة القاضي عم
كيضمف لو تجنب االنزالؽ في أم اخطاء قد تشكب  .الجـز كاليقيف كيبرر لو حكمو بالبراءة اك االدانو

كالقاضي عندما يقكـ بذلؾ انما يقكـ بو مف ناحية أداء كاجبو المفركض عميو كمف ناحية  .حكمو
فيو فبل يصدر  كمف ناحية إرضاء المجتمع الذم كضع ثقتو .إرضاء ضميره في الجانب االنساني فيو

كبذلؾ يتضح أف االثبات مف أىـ ك  .مع المتيـ اك ضدهحكمو إال بعد اف يكازف بيف االدلة التي تككف 
أخطر التطبيقات القانكنية الماسة بحياتنا كتأثيرىا فييا سمبان أك ايجابان كمف أكثرىا تطبيقان في حياتنا 

 .3ـ تطبقيا في جميع القضايا المعركضة عمييا العممية كىي التطبيقات الكحيدة التي ال تنفؾ المحاك

                                                             
1
 .131.ؿ6299.االعىٕذس٠خ.دوزٛس ؽغٓ فبدق اٌّشففبٚٞ" افٛي االعشاءاد اٌغٕبئ١خ" ىجؼخ ِٕؾةح اٌّؼبس  
2
 .649ؿ.ِشعغ عبثك١ُ دْٔٛ اٌغضاٌٟ " اٌمشائٓ اٌغٕبئ١خ ٚدٚس٘ب فٟ االصجبد اٌغٕبئٟ" ىػجذ اٌؾ 
3
االصجبد ٚ آصبس  –اٌغضء اٌضبٟٔ فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ ثٛعٗ ػبَ  ،اٌشصاق اؽّذ اٌغٕٙٛسٞ"اٌٛع١و فٟ ؽشػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغذ٠ذػجذ  

 .63 – 64. ؿ6229.ث١شٚد .داس إٌؾش اٌّقش٠خ خاالٌزضاَ " ىجؼ
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كىك يؤدم كظيفة الفصؿ في  ،كأدقياالمسائؿ التي تكاجو القاضي  ثبات مف أىـاإليعتبر مكضكع ك 
كشؼ الحقيقة التي تتجسد في  إلىتيدؼ عمكمان  ثباتاإلقكاعد  أف إذالخصكمات كتحقيؽ العدالة ؛ 

 أك ما يعبر عنو ،اضي في الدعكل المعركضة عميومظيرىا النيائي في الحكـ الذم يصدره الق
الحكـ أك الحقيقة  أفإال  ،مظيرىاالحقيقة ك  افعنك الحكـ ىك  أف)بالحقيقة القضائية(. لذلؾ قيؿ 

األمر  ،بينيماالقضائية ال يأتي دائما مطابقان لحقيقة الكاقع )الحقيقة الكاقعية(، فقد يحصؿ التعارض 
ىدارا لمعدالة في المجتمعار المعاالذم يشكؿ خطران عمى استقر  العناية  مف ال بد. كمف ىنا مبلت كا 

بيف  -أك عمى األقؿ التقارب  –كالتي تعتبر ىي السبيؿ األكحد لتحقيؽ التطابؽ  ثباتاإلبمسألة 
 1.األمر الذم يصب في النياية في صالح حماية الحؽ ذاتو مف الضياع ،الحقيقتيف الكاقعية كالقضائية

دكف  ظيارىاال يمكف ا إذ ؛تايإثباتمف الناحية الكاقعية بالقدرة عمى  ةرتبطامن كانت فيي مالحقيقة  
اكتشاؼ تعذر  ،المرسكـمدعي عف تقديـ الدليؿ الثبت عجز  فإفالدليؿ عميو عند النزاع.  إقامة

الدليؿ ال يعدك  فإف ،اكالدليؿ عميي يقةكلكف بالرغـ مف ىذا التبلـز كاالرتباط الكثيؽ بيف الحق .الحقيقة
ذلؾ  فإف ،الدليؿ باطبل مثبلن  كاففمك  اكأكصافي ابشركطي يقةكجكد الحق ثباتيككف مجرد كسيمة إل أف
ال  ،يقةما يرد عمي مصدر الحقأن اإلثبات إفف ،كلتكضيح ذلؾ .بدليؿ آخر يقةيحكؿ دكف إثبات الحق ال

أما  ،كنيةانقأك كاقعة  كنياانقتصرفا  كما ىك معمكـ قد يككف يقةكمصدر الحق ،اذاتي يقةعمى الحق
 .2اإلثباتمف ا اليدؼ الذم يرمي إليو صاحب بؿ ىك ،ذاتو فبل يككف محبل لئلثبات يقةالحق

ية المنتجة في الدعكل بالمعنى القانكنالدليؿ عمى الكاقعة  إقامةما يقصد بو أن ثباتاإل أفكالقاعدة 
ي في حقيقتو ال القانكنىذا التصرؼ   ف؛ أل أيضان ي القانكنالشامؿ لمكاقعة كالذم يتضمف التصرؼ 

ال يرد عمى  ثباتاإل أفك ينبني عمى ىذه القاعدة  ،كنيةانقيككف كاقعو إراديان ترتب آثاران  أفيعدك 
ك اإلحاطة بأحكامو حتى  القانكفبمعرفة  يتمثؿ عمى القاضي كاجبان أساسيان  فية ؛ ألالقانكنالقاعدة 

عدـ  إلىيؤدم  أفو أنمف ش ،مصدر الحؽ إثباتالعجز عف  أفيترتب عمي ذلؾ ك  .يتسنى لو تطبيقيا
 .لو كجكد في الحقيقة كالكاقع كافكجكد الحؽ أماـ القضاء كحقيقة قضائية كلك 

 كطرقيا االجراـمعيا كسائؿ طكرت تك  ،تطكرت الذىنية االجراميةبمركر الزمف و ك أنيرل الباحث 
جرائميـ  برع المجرمكف في ارتكابفقد  ،الشريرة أىدافولعممية في خدمة فمجـر اليكـ يستخدـ الكسائؿ ا

                                                             
1
 43ؿ.9001.اٌش٠بك .6ه ،٠خآي خ١ٕٓ  " اٌىبؽف فٟ ؽشػ ٔظبَ اٌّشافؼبد اٌؾشػ١خ اٌغؼٛد٠خ " داس اٌزذِش،ػجذاهلل 
2
 49ؿ.غبثكاٌّشعغ اٌ ،اٌىبؽف فٟ ؽشػ ٔظبَ اٌّشافؼبد اٌؾشػ١خ اٌغؼٛد٠خ  ،ػجذاهلل أي خ١ٕٓ 
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، ككذلؾ مف التقدـ العممي كاك استفاد ،فأصبح الكثير منيـ يستخدـ معطيات العمكـ الحديثة في ارتكابيا
بة يف استجاناالقك  أكثرالذم يعتبر  ثباتاإلكف ناخاصة قبك  ،مف ىذا التطكر أيضان استفاد   القانكف فإف

عممية حديثة في  إثباتفقد تعزز بكسائؿ  ،التقميدية ثباتاإلب أدلة ناج إلىو أن إذ ،لمقتضيات العصر
العصر الذم  فأالجنائي ذلؾ  ثباتاإلكىي مف مقكمات  ،محاكلة إليجاد الصمة بيف الجريمة كالمجـر

ة المرتكبة كتقميؿ الجريم حقيقة إلىتككف ىناؾ عدالة عممية مياميا التكصؿ  أف أكجبنعيش فيو 
 ف الكسائؿ العممية التي استحدثت بيدؼ مقاكمةعلقضائي كىك ثمرة األدلة الناتجة فرص الخطأ ا

عف طريقو يتكصؿ القاضي ف ،اف مجالو االىـ ىك االثبات الجنائي تبران ريمة في صكرتيا الحديثة معالج
 .المتيـ إلىالدليؿ عمى كقكع الجريمة كنسبتيا  إقامة إلى
 
 إلىكبيرة في السياسة الجنائية الحديثة التي تيدؼ  أىميةالجنائي  ثباتلئل أف أيضان ل الباحث كير 

 إثبات أجؿالدليؿ ليس فقط مف  إقامة أفالجريمة ذلؾ  إثبات أجؿالدليؿ مف  إقامةكشؼ الحقائؽ ك 
  .و االجراميةكنزعتصية المتيـ كمدل خطكرتو تحديد شخ أجؿمف  أيضان  ماإن ككنسبتيا لممتيـ  الجريمة

 
  :الجنائي ثباتاإل ميزات  :الفرع الرابع

 كاعأن مف غيره عف ىنا نبغيو الذم جنائيال ثباتاإل نميز أف نستطيع السابؽ التعريؼ خبلؿ مف
 1:اآلتية ميزاتال خبلؿ مف األخرل ثباتاإل

 إثبات) دالئؿ مف لدييـ ما تقديـ فيو الخصكـ عمى يتكجب الذم ثباتاإل ىك جنائيال ثباتاإل  -1
 أك ،أك عدميا عمييا المتنازع الكاقعة كجكد عمى ثباتاإل ينصب أف بمعنى ،القضاء أماـ)نفي أك

 ما كزف عمى ،الخصكص ىذا في القاضي دكر يقتصر حيث ،أك عدميا القضاء ساحات أماـ صحتيا
 بخبلؼ كذلؾ ،هاعتقاد كتككيف اقتناعو إلى كصكالن  البعض بعضيا بيف المكازنة ،أدلة مف إليو قدـ
 راءك  بنفسو ساعيان  الباحث بو كيستقؿ ،القضاء ساحات عف بعيدان  يتـ الذم التاريخي أك العممي ثباتاإل

 .أحد مف تقرير إلى حاجة دكف كتمحيصيا عنيا لمكشؼ أدلتو
 وأن بمعنى ،القانكف يحددىا التي بالطرؽ مقيد وأن جنائيال ثباتاإل بيا يتميز التيالخاصية  -2

 عبرة فبل لذا ،ثباتاإل في قكتيا كتحديد تحديدىا القانكف يتكلى معينة كطرؽ أدلة مف يستقى أفك  البد
                                                             

1
 .9069 ،ساَ اهلل"   9006ٌغٕخ  4فٟ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ سلُ  اٌغٕبئٟ فٟ ِشؽٍخ اٌّؾبوّخ اإلصجبدذ اٌؾؼبس " غِأ 

 .9 – 2ؿ 
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 يتقيد ال الذم كالتاريخي العممي ثباتاإل بخبلؼ كذلؾ القانكف حددىا التي األدلة عف يخرج دليؿ بأم
 العممي ثباتاإل تبلئـ تيال العممي البحث بكسائؿ يتقيد بؿ ،سمفان  محددة بكسائؿ المؤرخ أك الباحث فيو
 تككف قد المعامؿ أك راتفالمختب ،وإثبات راد الم المكضكع باختبلؼ الكسائؿ ىذه كتختمؼ ،التاريخي أك

 .ذلؾ سبيؿ في المشاىدة أك ، التجربة أك ،اإلحصاءات تستخدـ كقد العممي ثباتلئل ضركرية كسيمة
 ثباتاإل قاـ فمتى ،زاميةاإلل بصفة األخرل ثباتاإل كاعأن مف غيره عف جنائيال ثباتاإل يمتاز  -3
 ىذا إليو يؤدم لما طبقان  بالحكـ القاضي التـز ،القانكف حددىا التي طرقو مف طريؽ بأم جنائيال
 بمثابة يعد الصادر الحكـ أف حيث ،أخرل بنتائج الحكـ إلى عنيا العدكؿ يمكنو كال ،نتائج مف ثباتاإل

 القضائي غير ثباتاإل بعكس كذلؾ ،بو المقضي األمر لقكة ان ز حائك  باتان  أصبح متى قضائية حقيقة
 إليو تكصؿ ما خطأ إثبات الممكف كمف لممناقشة محبلن  تككف التي زاـاإلل نتائجو أفش مف ليس الذم

  ،البداية في بيا األخذ يتـ التي التاريخية كاألحداث العممية التجارب مف ذلؾ عمى أدؿ كليس ،الباحث
 .سابقان  إليو التكصؿ تـ لما مضادة تأتى أخرل لنتائج التكصؿ خبلؿ مف بعد فيما عكسيا يثبت ثـ

 :مدنيال ثباتاإل و  الجنائي ثباتاإل  الخامس:رع الف

االثبات الجنائي عف االثبات المدني مف حيث مكضكع االثبات فأنو في المسائؿ الجزائية يدكر  يتميز
ة لتحقيؽ العدالة بيف الناس باعتبار اف الجريمة تمثؿ كمو حكؿ غاية كاحدة ىي الكشؼ عف الحقيق

كاالثبات الجنائي يخدـ مصمحتيف احداىما مصمحة المجتمع في التصدم  .اعتداء عمى المجتمع
كمصمحة الفرد المتمثمة في حماية حقكقو االساسية كصيانة شرفو  ،لمجريمة كانزاؿ العقكبة بالجاني

 فصبلن في نزاع ناشئ بيا. بينما يككف االثبات المدني ف1بدليؿ كسمعتو ضد االتيامات غير المدعمة
كاما مف حيث دكر القاضي فإف القاضي يقتصر دكره عمى تقدير االدلة التي .مصالح فردية كمحدكدة

كالذم اعطى لممحكمة بناءن عمى كىك ما اكده قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني يقدميا الخصكـ 
. بينما 2قاء نفسيا اف تأمر بتقديـ الدليؿ الذم تراه مناسبان لمكشؼ عف الحقيقة طمب الخصكـ اك مف تم

دكف تقييده باتباع يتخذ القاضي الجنائي دكران ايجابيان في البحث كالتحرم عف الحقيقة كبالطرؽ كافة 
 .كسائؿ معينة اك االخذ بدليؿ معيف

                                                             
1
 .631ؿ ،عبثكاٌغضاٌٟ" اٌمشائٓ اٌغٕبئ١خ ٚدٚس٘ب فٟ االصجبد اٌغٕبئٟ" ِشعغ  دْٔٛ ػجذ اٌؾى١ُ دوزٛس  
2
 .ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ( 960ٚ )( 909) ٛادأظش اٌّ 
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 كالتي ،ثباتلئل العامة لمقكاعد كفقان  لتجارمكا المدني ثباتاإل في يتحدد نجده  ثباتاإل عبء حيث فمف
 عمى البينة لقاعدة إعماالن  نفيو كلممديف حقو يثبت أف الدائف كعمى ،الذمة راءة ب األصؿ أف بينيا مف
 الناحية مف وأن إال،الحؽ فاأرك مف ركنان  يكف لـ فا  ك  المدني ثباتاإلك  "كرأن مف عمى كاليميف ادعى مف

 عاتؽ عمى قعي فيو ثباتاإل عبء فإف الجنائي ثباتاإل أما ،كجكده كيدعـ ،ؤكدهي الذم ىك ،العممية
 عبء حيث مف ىذا "توناإد تثبت حتى مءبر  المتيـ" لمبدأ إعماالن  العاـ باالدعاء ممثبل المجتمع

 .1ثباتاإل

 اتثباإل كجكب بقاعدة مقيدان  القاضي فيككف ،ثباتاإل أدلة تقدير في القاضي حرية حيث مف أما
 في معيف حد عف دتاز  اإذ يةالقانكن التصرفات في بالشيادة ثباتاإل قبكؿ عدـك  ،يالكتاب بالدليؿ

  ،ثباتاإل دلةأل تقديره في مقيد كغير ،ران ح فيو القاضي فيككف زائي الج ثباتاإل أما ،المدني ثباتاإل
 مستندات قضاء المدني القضاء فإ ذلؾ في قيؿ كلذا ،لؤلدلة لتقديره ككفقان  قناعتو بحسب إال يقضي كال

" ( 1( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني حيث نصت الفقرة )210كىك ما اشارت اليو المادة )
 ،"...تمتـز المحكمة بتطبيؽ احكاـ قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية عمى دعكل الحؽ المدني

 قناعات. قضاء فيك الجنائي القضاء أما

  :الجنائي ثباتإل مبادىء ا :الثانيطمب مال

 يمي:نستعرضيا كما  ثباتاإلحدكد مرتبطة بمبدأ بمثابة  ىيالجنائي  ثباتإلمبادلء ا

  :الجنائي ثباتاإل  مبادىء :األولالفرع 

 )المتيـ لصالح يفسر الشؾ (المتيم براءة :األول المبدأ

( مف 14كىك ما أكدتو المادة ) ،المبدأ ىذا عمىعادة  الجزائية اتجراءاإل يفناكقك  الدساتير تنص
ـ برمء حتى تثبت إدانتو " المتي :( حيث نصت عمى2005القانكف الفمسطيني األساسي المعدؿ لسنة )

ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف لو محاـ  ،قانكنية تكفؿ لو ضمانات الدفاع عف نفسوفي محاكمة 
" ال يجكز إخضاع أحد ألم إكراه :( مف ذات القانكف1رة )( في الفق13كجاء في المادة ) يدافع عنو " 

 اتجراءاإل كفناق إال أف. 2كيعامؿ المتيمكف كسائر المحركميف مف حرياتيـ معاممة الئقة "  ،أك تعذيب
                                                             

1
 .633ؿ عبثك.اٌغضاٌٟ" اٌمشائٓ اٌغٕبئ١خ ٚدٚس٘ب فٟ االصجبد اٌغٕبئٟ" ِشعغ دْٔٛ دوزٛس ػجذ اٌؾى١ُ  
 
2
 .اٌّغٍظ اٌزؾش٠ؼٟ اٌفٍغي١ٕٟ اٌقبدسػٓ  9002( ِٓ اٌمبْٔٛ االعبعٟ اٌّؼذي ٌغٕخ 64/63ّٛاد )اٌ 
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 قاعدة ىذه أفاذ  ،المشرع عمى مأخذا ىذا يعتبر كال ،بذلؾ خاصا نصا لـ يتضمف الفمسطيني الجزائية
  .صريح نص إلى صبلن أ جتحتا ال صكليةأ

 يكمؼ فبل ،ثباتاإل عبء)العامة النيابة (االتياـ سمطة عاتؽ عمى يقع وأن األصؿ ىذا عمى كيترتب
عمييا اثبات  أم ،كظركفيا ياناكأرك الكاقعة عناصر كؿ إثبات عبءالنيابة كعمى ثباتاإل مؤكنة المتيـ
 يكفي فبل .المعنكية كعناصرىا الكاقعة ماديات حيث مف المتيـ إلى المسندة بالكقائع يتعمؽ ما كؿ

 .1عناصرىا باقي ذلؾ يشمؿ أف البد بؿ ،لقياميا المادم الفعؿ أك الركف إثبات

 :ىو البراءة أصل مبدأ بو يمتاز ما ىمأ

 براءتو إثباتب يكمؼ ال المتيـ أف ىذا عمى كينبني ،النيابة إلى المتيـ عاتؽ مف ثباتاإل عبء نقؿ -1
 .كرأن فيما الدليؿ إقامة عميو كليس ليوإ نسيب ما ينكر أف لو مانإ ك

 اذتخا تكجب المجتمع حماية أف إال ،المرافعة سير ثناءأ القضاء ماـأ كحرياتو حقكقو فاضم  2-
 ىذه بيف التكازف يتـ أف يجب الحالة ىذه كفي ،حريتو تمس كالتي المتيـ ضد اتجراءاإل بعض

 يحقؽ كبذلؾ .جرائيةاإل المشركعية عميو يطمؽ ما كىذا المتيـ ببراءة القائؿ اـالع المبدأ كبيف اتجراءاإل
كبالتالي  ،ىكاىا إلىمف ثـ يمنع السمطة العامة مف االلتجاء  ك ،فاسنلئل ان ناضم ككنو :ىدفيف المبدأ

 .السقكط في مياكم الظمـ كاالستبداد

 :البراءة قرينة نتائج

 فأل ذلؾ ،ليوإ المسندة التيمة مف المتيـ تبرئة تعيف، شؾ ثار ككمما ،المتيـ لصالح يفسر الشؾ -1
 .الترجيح كأ كاالحتماؿ الظف عمى ال كاليقيف الجـز عمى تبنى حكاـاأل

 القاضي يتشكؾ أف يكفي وأن المقرر مف وأن ":قراراتيا احدل في المصرية النقض محكمة قضت كقد
 كخبل كأدلتيا الدعكل بكاقع ألـ قد يككف أف ذلؾ حد أف الإ ،بالبراءة لممتيـ ليقضي التيمة ثبكت في

 2."القانكف في الخطأ كمف التسبيب عيكب مف حكمو

                                                             
1
 ِّذٚػ.د أظش ٚوزٌه 2 ؿ د،.ة اٌمب٘شح،ٌٍذساعبد اٌمِٟٛ اٌّشوض اٌغٕبئٟ، اإلصجبد فٟ ػبِخ ِجبدئ ،اٌجغي٠ٛغٟ سف١ك ِؾّذ اٌّغزؾبس 
 2004 ١ٔٛ٠ٛ | ٚاٌؼؾشْٚ اٌؾبدٞ اٌؼذد ٚاٌمبْٔٛ اٌؾش٠ؼخ ِغٍخ ،اٌؾخق١خ لٕبػزٗ ى٠ٛٓر فٟ اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ؽش٠خ ٔيبق ،اٌجؾش خ١ًٍ ،
6 ؿ .
2
 64ؿ  ،اٌغٕبئٟ اإلصجبد ،ٌج١ت ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌّغزؾبس | 955 ؿ ،41 ط ِقشٞ ٔمل 
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 فيشترط ،مناقشتيا لؤلطراؼ يتاح حتى المحاكمة جمسة في البحث بساط عمى دلةاأل عرض كجكب -2
 محكمة قررتو ما ذاكى الخصكـ مف مناقشتو تتـ حتى الجمسة في يطرح أفك  ،مشركعا الدليؿ يككف أف

 1االستدالؿ أصكؿ في يصح ال يطرح لـ دليؿ عمى المسبؽ القضاء أف":قضت  حيف المصرية النقض
 يطرح لـ دليؿ مأ عمى حكمو يبني أف عميو محظكر وأن إال ...":وأن خرآ قرار في بينت ككذلؾ ."

 لمخصكـ يتسنى كي كذلؾ ةلمبراء أك ةناداإل عمى دليبل يككف أف ذلؾ في يستكم الجمسة في امامو
 قضية في شاىد شيادة إلى تستند أف لممحكمة يجكز فبل ثـ كمف ، فيو رأييـب كاإلدالء عميو االطبلع
 عمى مطركحة الشيادة تمؾ مف فييا بما القضية ىذه تككف أفك  ،بنفسيا ىي تسمعيا أف دكف أخرل
 .2 " فسيـأن الخصكـ بيف تانك كلك بالجمسة البحث بساط

 تككيف في القاضي إليو يستند الذم فالدليؿ ،الشخصية القاضي معمكمات إلى االستناد جكاز دـع -3
 نص مف كاضح ىك ككما ،القاضي عمى المطركحة الدعكل أكراؽ في أصؿ لو يككف أف يجبقناعتو  

 ةالحري لمقاضي أعطى القانكف فإف ،3فمسطيني  جزائية اتإجراء (206) المادة مف ىاألكل الفقرة
 في مكجكدة البينة اك الدليؿ ىذا يككف أف شريطة لو تقدـ التي ،كالبينة بالدليؿ االقتناع في المطمقة
 .الدعكل ممؼ

 ،القضية ممؼ أكراؽ في ليا سند ال كاقعة عمى مبنيا كاف اإذ باطبل يككف الحكـ أف ذلؾ عمى كيبنى
 ،المناقشة ك البحث بساط عمى الدليؿ طرح ك ،ثباتاإلب الخاصة يةالقانكن لممبادئ مخالفا يككف ونأل
 المتيمكف يككف حتى كذلؾ ،المرافعات بشفكية تتميز التي الجزائية لممحاكمات المميزة القكاعد ىـأ مف
 يجكز ال لممناقشة الخصكـ عمى يعرض ال الذم الدليؿ فأل ذلؾ.األدلة مف ضدىـ يقدـ مما بينة عمى
 قناعتو تناك فإ ماأ ،تافية فقناعتو كذلؾ مراأل فاك اإذف ،محكـل كأساس عميو االستناد ك بو األخذ
 قضي كلذلؾ ،القانكف خبلؼ عمى يككف حكمو فإف ،الممؼ في ليا كجكد ال كىمية سبابأ عمى قائمة
 أفب ابتداء المتيـ قتؿ حاكؿ المغدكر أفب الشرعي الدفاع حالة لقياـ الكبرل الجنايات محكمة تبرير أف
 الذم الكحيد فاالعي شاىد أف إذ ،الدعكل في دليؿ إلى يستند ال قكؿ ىك عميو بو كىكل خنجره شيرأ

 ذكر أم الكبرل الجنايات كمحكمة العاـ المدعي ماـأ شيادتو في يرد لـ بظركفيا كأحاط الجريمة شاىد

                                                             
1
4 ؿ ،ٌج١ت ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌّغزؾبس ػٕذ ٌٗ االؽبسح رّذ| 1092 ؿ ،45 ط ِقشٞ ٔمل
2
 4 ؿ  ،ٌج١ت ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌّغزؾبس ػٕذ ٌٗ االؽبسح ِذ| د 418 ؿ ،27 ط ِقشٞ ٔمل
3
ٔٗ" رمبَ اٌج١ٕخ فٟ اٌذػبٚٞ اٌغضائ١خ ثغ١ّغ ىشق أػٍٝ ( ِٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ 901ِٓ اٌّبدح )( 6ٔقذ اٌفمشح) 

 اإلصجبد إال إرا ٔـ اٌمبْٔٛ ػٍٝ ىش٠مخ ِؼ١ٕخ "
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 شرعي دفاع بحالة المتيـ اعتبار في ليياإ الحكـ كاستناد كىمية الكاقعو فتعتبر كعميو.الكاقعة ليذه
 .1كفنالمق مخالؼ

 تستند التي دلةاأل يرادإ يجب " وأن المصريو النقض محكمة قضت كقد حكاـاأل بتسبيب االلتزاـ -1
 مضمكف سرد ينبغي بؿ ليياإ شارةاإل مجرد تكفي فبل كافيان  ان نابي الحكـ في مؤداىا فاكبي المحكمة· ليياإ

 اتفاقو كمبمغ المحكمة بيا اقتنعت لمكاقعة كما تأييده مدل منيا فتبيي كافية بطريقة مؤداه الدليؿ كذكر
 .2بيا االستدالؿ كجو يتضح حتى الحكـ اقرىا التي دلةاألباقي  مع

 

 :دلةاأل جمع اتإجراء مشروعية :يناالث المبدأ

 سميـ بنحك صادرا يككف أفيجب   ،قرار إجراء أك مف اتخذ ما كأ تدابير مف صدر ما كؿ أف يفترض
 خبلؼ اتخذ قد إجراء أف يدعي فمف ،عكسو إثبات يمكف االفتراض ىذه كلكف ،قانكفال مع كمتفؽ
 المشركعية بقيت خفؽأ اإذ ماأ ،جراءاإل سقط ادعاه فيما نجح اإذف ،ثباتاإل عبء يقع فعميو ،القانكف
 :3مريفأ إلى ييدؼ كىذا جراءلئل مبلزمة

 ضده جيةك الم االدلة تفنيد في حقو فييا بما ،لالدعك  سير ثناءأ كافة حقكقو بحفظ المتيـ حماية -1
 .كافة

 دليؿ إلىااللتجاء  في القانكف عف كثيرا كأ قميبل االبتعاد كعدـ كالتحكـ التعسؼ مف القاضي منع 2-
 .قناعتو لبناء شرعي غير

 جرت قد عميو الحصكؿ طريقة تككف أف معيف دليؿ إلى يستند أف القاضي يستطيع حتى يشترط اإذ
 جية مف الدليؿ عمى لمحصكؿ جراءاإل صحة :ناحيتيف الدليؿ مشركعية تشمؿك أف  ،مشركعة ةبصكر 

 .أخرل جية مف الدليؿ عمى الحصكؿ في  العمـ يقرىا مشركعة بطرؽ ةناكاالستع

 فييا تحتـر مشركعة اتإجراء ككليدة القانكف في صحيحة أدلة عمى إال يبنى ال القاضي اقتناع فإ 
 دلةأ عمى الحصكؿ سبيؿ في التذرع يتـ ال بحيث القانكف رسميا التي اتانالضم كتؤمف الحريات

                                                             
1
 .362 – 363ؿ 6ِؾّٛد خالد ط 62/29ر١١ّض عضاء  
2
7ؿ ،عبثك ِشعغ ،ٌج١ت ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌّغزؾبس ػٕذ ٌٗ االؽبسح رّذ| 1147 ؿ ،45 ط ِقشٞ ٔمل 
3
 .94ؿ  .ِشعغ عبثك ،االصجبد اٌغٕبئٟ فٟ ِشؽٍخ اٌّؾبوّخ ،اٌؾؼبس،غذاِ 
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ذك  ،كحريتو فاسناإل كرامة عمى باالعتداء ثباتاإل  في الفردية بالحرية المساس أجاز قد القانكف فاك اا 
 عمييا الحصكؿ في تراعً  لـ التي األدلة عمى يعتمد أف لمقاضي يمكف فبل معيف  بيدؼ معينة حدكد

 كاالستجكاب بالتفتيش كالمتعمقة الجنائية اتجراءاإل قانكف في عمييا المنصكص اإلجرائية لقكاعدا
جراءك  كاالعتراؼ  دليؿ عمى يعتمد أف لمقاضي يمكف ال يةناث جية كمف ،الشيكد أك الخبراء ندب اتا 

 عميو سفرأ بما تبدؿيس أف أك ،مثبل المسركؽ كالمحرر العامة كاآلداب العاـ لمنظاـ مخالفة بطريقة جاء
 كأ  باإلكراه مشكب اعتراؼ كأ كفنالمق مخالؼ استجكاب أك صحيح غير قبض أك باطؿ تفتيش دليؿ

 مساس مف ذلؾ في لما بكاباأل ثقكب مف التجسس أك السمع سراؼإ طريؽ عف جاءت استدالالت
 كؿ استدعاء كجب تاجراءاإل ىذه  مف جراءإ أم فبطبل تقرر كمتى داباآل كمنافاة ،المساكف بحرية

 .آثار مف األدلة تمؾ عمى يترتب كما دلةأ مف عنو ينتج ما

 :ثباتاإل  حرية مبدأ :الثالث مبدأال

  الشارع مكقؼ كىذا ،قناعتو لبناء يشاء ما اختيار في الحرية لو بؿ ،معينة بأدلة القاضي يقيد ال
 ،ىكاه لتقييد ةناكضم يكفي ال لصالخا القاضي فاكجد أف عمى ،العربية الدكؿ مف كثير فيالجنائي 

 بعض ينطؽ قد القاضي فأل صؿاأل ليذا استثناءات كضع فيجب القاضي حرية صؿاأل فاك اإذف
 فعمى ،القاضي حرية صؿأ عمى قيكد ترتيب إلى التشريعات بعض دعى مما اليكل عف فاحياأل

 يامن ،التشريعات بعض فمثبل ،القانكف عمييا نص اإذ ثباتاإل في معينة بطريقة التقيد كجكب القاضي
 بأدلة معينة جرائـ إثبات اشترط الغربية الضفة في النافذ 1960 لسنة 16 رقـ ردنياأل العقكبات كفناق

 الغاكم كتبيا التي خرلاأل كالكثائؽ الرسائؿ مف يثبت ما اك يةناالز  شريؾ عمى ناالزٌ  إثبات كحالة بعينيا
 .غكاءاإل جريمة في

 الجزائية الدعاكم في البينة أف (206) المادة في بيف أف كبعد الفمسطيني المشرع أف ،ذكره يجدر كمما
 ،ثباتلئل معينة طريقة عمى القانكف نص اإذ إال :المادة نياية في أضاؼك  ثباتاإل طرؽ بجميع تقاـ

 اإذ وأن يعني كىذا (206) المادة مقدمة في كردت التي ثباتاإل حرية قاعدة عمى قيدا النص ىذا كيمثؿ
 إثبات يجب ةناماأل اساءه جريمة ففي.الطريقة بيذه التقيد كجب ثباتلئل معينة طريقة القانكف اشترط
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 كاعأن بكؿ ياإثبات فيمكف .ةنامباأل كالتصرؼ نفسيا الجريمة اما ،المدنية بالكسائؿ ةناماأل عقد
 .1ثباتاإل

 بيذه التقيد كجب ثباتلئل معينة طريقة عمى كفالقان نص اإذ وأن ،المجاؿ ىذا في القكؿ كخبلصة
 .كافة ثباتاإل طرؽب ثباتاإل حرية ىك فاألصؿ ذلؾ عمى القانكف ينص لـ اإذ ماأ الطريقة

 
 :الفمسطيني الجزائية اتجراءاإل قانونالجنائي في  ثباتاإل ساسية في المبادئ األ: الثانيالفرع 

 المساس دكف الحقيقة لكشؼ سعيان  النظاـ ىذا تحكـ التي ئالمباد مف بعدد لجنائيا ثباتاإل نظاـ يتسـ
 :اآلتي النحك عمى أىميا نعرض المبادئ ىذه افبيتلك  ،أدلة مف لديو ما تقديـ في خصـ كؿ بحقكؽ

 مبدأ حياد القاضي  :اوالً 
 

ا حة احد اطرافيا كنظرا الىمية ىذيقصد بمبدأ حياد القاضي اف ينظر في الدعكل دكف اف يتحيز لمصم
ظر عمى القاضي ممارسة نات التي تكفؿ حياد القاضي فحالمبدأ فقد كضع المشرع العديد مف الضما

 يتعارض مع كاجبات الكظيفة كحسف ادائيا  عمؿ القياـ بام و ايضاحظر عمىك العمؿ السياسي 

تمقى كيقتصر دكره  عمى اف ي ،يعني اف القاضي ال يسعى الثبات الدليؿ بنفسو القاضي حياد مبدأاف 
االدلة التي تعرض عميو سكاء لبلثبات اك لمنفي كفقا لمقكاعد التي حددىا القانكف كعمى القاضي اف 

 كيعتبر مبدأ حياد القاضي ،يعرض ادلة كؿ خصـ اماـ االخر عمبل بمبدأ المجابيو بالدليؿ كمناقشتيا
 القاضي يؤديو الذم كرالد عمى طبيعة ينصب ككنو القضائي ثباتاإل نظاـ تحكـ التي المبادئ أىـ مف
 ،الخصكمة ياءنإ في يساعد عادؿ حكـ في استصدار يساىـ كالذم ،أمامو المطركححؿ النزاع  في

 سيادة يكرس الذم األمر ،حقو حؽ ذم كؿ الستيفاء في النياية كيكصؿ ،الخبلؼ جذكر عمى كيقضي
لفمسطيني االساسي عمى اف " ( مف القانكف ا89قد نصت المادة )ك  .المجتمع في كاالستقرار األمف

ية سمطة التدخؿ في القضاء ألكال يجكز  فالقضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانك 
 ." اك في شؤكف العدالة

                                                             
1
 1977 اٌمب٘شح اٌغبِؼٟ، ٚاٌىزبة ب٘شحاٌم عبِؼخ ِيجؼخ ،1 اٌّمبسْ،ط اٌمبْٔٛ فٟ اٌغٕبئ١خ اٌّٛاد فٟ اإلصجبد ،ِقيفٝ ِؾّٛد ِؾّٛد
 .24- 29ؿ  .
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ران دك  فأعطاه ،القاضي حياد مبدأ مف كاإليجابية السمبية بيف كسطان  مكقفان  كقؼ الفمسطيني المشرعك 
 ران إظيا شيادتيـ لسماع الشيكد مف يرل مف استدعاء في السمطة لو أعطى حينما ثباتاإل في إيجابيان 
 الحاالت في المتممة اليميف تكجيو ككذا ،نفسو تمقاء مف الخصكـ استجكاب في الحؽ كأعطاه ،لمحؽ
خك  ،إلييـ الحاجة عند راءالخب مف يرل بمف ةناكاالستع ،اليميف ىذه تكجيو فييا أجاز التي  مف أيان  راجا 
 1.الحقيقة إلظيار إدخاليـ أك عمييـ مدعىال

 خصيالش بعممو القاضي قضاء جواز عدم مبدأثانيًا: 

( 205حيث جاء في المادة ) ،2حسب المشرع الفمسطيني ال يجكز لمقاضي اف يحكـ بعممو الشخصي
 ،" بعممو  الشخصي يحكـ أف لمقاضي يجكز ال"  وأن عمىمف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني 

 تحصؿ التي لمعمكماتو الشخصية النزاع كفقان  في الفصؿ القاضي عمى يمتنع وأن المبدأ ىذا كمؤدل
 فبل لذلؾ كنتيجة كعميو ،عبلقة بالدعكل ليا ليس أك الخصكـ طرحو ما يتضمنيا لـ كقائع مف عمييا
 المبدأ ىذا أف قيؿ كلذا ،الدعكل نظر الخصكـ أثناء كأثبتو طرحو ما عمى إال حكمو بناء لمقاضي يجكز
 يمثؿما نإ ،الشخصي بعممو القضاء عف امتناع القاضي مبدأ فأل القاضي حياد لمبدأ حتمية نتيجة
 .3كحكمان  خصمان  القاضي إضافتو فيصبح يرغبكف ال ما إضافة بعدـ لمخصكـ ان ناضم

 كصمت التي الشخصية المعمكمات تمؾ ىي بمقتضاىا الحكـ القاضي عمى يحظر التي كالمعمكمات
 حددىا التي بالطرؽ أمامو تثبت كلـ ،الدعكل بكقائع متعمقة تناكك ،غيره دكف الشخصية بصفتو لعممو

 عممو عمى تطبؽ الشخصي بعممو القاضي قضاء جكاز عدـ فقاعدة مشيكرة تكف كلـ ،تثبالئل القانكف
 خارج عمييا المتنازع اقعةالك  لأر  لك كما ككقائعو زاعالن عف الشخصية معمكماتو مفقاة المست كقناعتو
 .بنفسو القضاء ساحات

 فبل زاعالن تفاصيؿ عف الخارجة ك عامة كثقافة كمعرفة كعمـ شخصية رةخب مف القاضي يحكزه ما أما
 الذىني التصكر أف نعمـ عندما سميا ال زاعالن كقائع عمى كتطبيقيا استخداميا في القاضي عمى حظر
 الكقائع مف كيستخمص يستقي حتى شخصية كمعرفة عمـ مف قاضيال يممكو بما مرتبط زاعالن لكقائع

 .شخصية كثقافة كمعارؼ معمكمات مف لديو بما مستعينان  القضية في النيائي الحكـ عميو المعركضة

                                                             
1
 ( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ.909أظش اٌّبدح ) 
2
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي902ٟٕ١اٌّبدح )أظش  
3
 .َ 9006( ٌغٕخ 3( ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚ اٌزغبس٠خ اٌفٍغي١ٕٟ سلُ )6أظش اٌّبدح) 
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 خبرة لديو فيككف ،منو شخصية بصفة معينة ثقافة أك فف أك عمـ في خبرة مف القاضي بو يمـ ما ككذا
 تخصصو راسةإلى د إضافة ،راستود لو سبؽ أك ،الفف ىذا متيفا يككف لربما أك ،الفف ىذا في كافية

 بعممو قضاءن  يممكو الذم الفف بيذا هؤ قضا يعد ال الحالة ىذه مثؿ ففي ،القانكف كىك ،األساس
 .الشخصي

 فةكآ بيا المجتمعراد أف عمـ يفترض التي كالمشيكرة العامة بالكقائع عممو القاضي في يفترض وأن كما
 كعميو ،لمدكلة الرسمي بالتقكيـ كعممو العادم الرجؿ متناكؿ في ىي كالتي كغالب مألكؼ ىك مما

 1.الشخصي بعممو قضاء يعد ال المعمكمات ليذه فتطبيقو

 ككنيا التي لممعمكمات كفقان  الشخصي بعممو القضاء القاضي عمى يحظر وأن المبدأ ىذا فمؤدل ان إذ
 بنفسو الكاقعة لرأ لك كما ،القضاء ساحات كخارج الدعكل طاؽن خارج الشخصية بصفتو القاضي
 الفصؿ القاضي عمى بمكجبيا يمنع التي الحظر محؿ المعمكمات مف النكع كىذا ،المحاكـ إطار خارج
 كعف الشخصية بصفتو القاضي عمميا معمكمات ياأن ذلؾ ،عمييا معتمدان  أمامو المطركحة القضايا في
 الثقافة عف النابعة الشخصية المعمكمات أما ،عميو المعركضة الكقائع راؾإلد ول المرسكمة الطريؽ غير

 الدعكل كقائع عمى يعمميا لديو متكفرة فنية خبره مف يحكزه ما أك لمقاضي العممية كالمعرفة العامة
 العامة كالكقائع زاعالن عمى تطبيقيا الكاجب كمبادئو القانكف بنصكص كعممو أمامو المطركحة

 .لمحظر محبلن  فميست بيا العمـ ض عمى الجميعفتر ي التي يكرةكالمش

، القاضي أحكاـ ةنالصي ىك الشخصية بمعمكماتو القضية في الحكـ مف القاضي منع مف الحكمة كلعؿ
 الخصكـ كليعمميا محكـل أساسان  لتككف الخصكـ مف المقدمة األدلة بمكازنة ممتزمان  يككف فالقاضي
 زامان ل فاك لذا ،مناقشتو مف كتمكينو بالدليؿ الخصكـ مجابية لمبدأ امتداد فيي ،امناقشتي مف كيتمكنكا

ال العدالة فاز مي في كزفه  المعمكمات ليذه يككف أال  كليمبس الحاكـ ثكب نفسو عف القاضي فميخمع كا 
 .الشاىد ثكب

 بالدليل المجابية مبدأ :ثالثاً 

كاجاز لممحكمة بناء عمى طمب لبلزمة لظيكر الحقيقة لقد  اقٌر المشرع الفمسطيني ضركرة تقديـ االدلة ا
الخصكـ اك مف تمقاء نفسيا اف تأمر بتقديـ أم دليؿ تراه مناسبان لظيكر الحقيقة كليا اف تسمع شيادة 

                                                             
1
 .62ؿ ." ِشعغ عبثك 9004فٟ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ ٌغٕخ اٌغٕبئٟ فٟ ِشؽٍخ اٌّؾبوّخ  اإلصجبد" أِغذ اٌؾؼبس  
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 يقتضي قضائية مبارزة زاعالن أف أشرناككما  ،1مف يحضر مف تمقاء نفسو البداء معمكماتو في الدعكل 
 كقكؼ القاضي عمى يفرض المبدأ كىذا ،راىيفكب حجج مف لديو بما آلخرل ـصخ كؿ مجابية بطبيعتو
 تثبت أدلة مف جعبتو في بما خصـ كؿ طرح مف يمكنيـ بما كاحدة مسافة عمى الخصكـ بيف القاضي
 ،جحج مف يقدمكه ما عمى كالرد مناقشتيما مف كتمكينو ،ييماكم حقكؽ ىضـ دكف القاضي أماـ دعكاه

 االستماع دكف فقط ك أدلتيما الطرفيف أحد طمبات ضكء عمى الحكـ في الحرية مقاضيل تركنا لك ونأل
عطائ لآلخر ك  ،الدفاع في الخصـ بحؽ إخبلؿ ذلؾ في فحتمان  ،اآلخر الخصـ عمى الرد في الحؽ وكا 

كحسب المشرع الفمسطيني ال يداف المتيـ عمى اقكاؿ متيـ آخر  ،عادؿ غير لحكـ النياية في سيكصمنا
ال اذا كجدت بينة اخرل تؤيدىا كاقتنعت المحكمة بيا كيحؽ لممتيـ االخر مناقشة المتيـ الذم صدرت ا

 .2عنو ىذه االقكاؿ

 :نفسو ضد دليل تقديم الخصم إكراه عدم مبدأ رابعًا:

 تخصو أدلة مف يحكزه بما يحتفظ أف حقو مف فالخصـ ،ثباتاإل في األساسية المبادئ مف المبدأ ىذا
 الخصـ زاـالت يفيـ كال ،ضده دليبلن  ؿتشك تناك اإذ خاصةك  الخصـ طمبيا اإذ تقديميا عمى ريجب كال

 .كقائع مف خصمو يدعيو ما عمى الدليؿ بتقديـ ممـز وأن يدعيو ما عمى الدليؿ بتقديـ

 ان كنينقا غطاء ىـإعطاؤ  كبالتالي الصدؽ قكؿ لعدـ الخصكـ اتجاه يعزز عمكمو عمى المبدأ ىذا لكف
ات إجراء في اإليجابي دكره إعماؿ لمقاضي معطيان  ،القاعدة عمى المشرع خرج لذا ،الحقيقة إظيار ـبعد
 ال حتى ،نفسو ضد كاف كلك بتقديمو القانكف يسمح يده تحت دليؿ تقديـ عمى الخصـ بإجبار ثباتاإل

 في سيرال في الخصكـ مسمؾ عف النظر بغض ليياإ الكصكؿ مف لتمكينو ،الحقيقة عمى يتستر
يكر الحقيقة في نص ظكىك ما ذىب اليو المشرع الفمسطيني حيف امر بتقديـ االدلة البلزمة ل .الدعكل
 .( مف قانكف االجراءات الجزائية208المادة )

 المديف كعمى ،يدعيو الذم زاـااللت إثبات الدائف تقديـ كرةبضر يمـز  القاضي األصؿ خبلؼ كعمى ان إذ
 لمصمحة نفسو ضد دليؿ تقديـ الخصـ راجبإ بعدـ القاضي المبدأ خبلؼ ىكعم ،منو التخمص إثبات

 تحت الدعكل في منتجةراؽ أك  أك سندات بتقديـ خصموزاـ إل يطمب أف لمخصـ المشرع أجاز ،خصمو
 ضمف كذلؾ ،ادعاؤه تـ ما بعض أك كؿ ثبكت خبلؿ مف الدعكل في الحكـ عمى ره يتأث ليا يككف يده

                                                             
1
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي909ٟٕ١أظش اٌّبدح ) 
2
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي902ٟٕ١أظش اٌّبدح )
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 عمى نصت كما اآلتية الحاالت إحدل تكافرت اإذ كذلؾ ،لمخصـ الحصر ؿسبي عمى محددة حاالت
 1:ىي الحاالت كىذه ،البينات كفناق مف (28) المادة ذلؾ

 تسميميا أك بتقديميا مطالبتو القانكف يحظر لـ اإذ. 
 أك لمصمحة الخصميف محرران  كاف اإذ مشتركان  كيعتبر ،خصمو كبيف بينو مشتركان  السند افك اإذ 

 .المتبادلة كحقكقيما زاماتيمااللت مثبتان  كاف
 الدعكل راحؿم مف مرحمة أية في خصمو إليو استند اإذ. 

 
 اتناكالبي الشكؿ محدد ،تنظر في النزاع التي لممحكمة الخصـ مف كتابي طمب بتقديـ ذلؾ كيتـ

 اتناالبي ذهكى ،البينات كفناق مف (29) المادة نص حددتو ما كفؽ الطمب ىذا في تكافرىا الكاجب
 :2ىيك  القاضي لنظر محبلن  يككف حتى ،الطمب فيراجيا إد الخصـ المشرع ألـز التي
  يميزه كما كشكمو ان عرفي أك ان رسمي ككنو حيث مف السند صاؼأك. 
 أك التاريخ حيث مف سكاء ،ككصؼ تفصيؿ مف يمكف ما بقدر الكرقة أك السند فحكل 
  عمييا الكرقة أك بالسند يستشيد التي اقعةالك  ىذا في المتضمنة زاماتكااللت لحقكؽا. 
 الخصـ يد تحت ياأن تؤيد التي كالظركؼ لدالئؿا. 
 بتقديميا الطمب ضده المرفكع الخصـ زاـإل سبب. 

 ،فييا تأثيرىا كمدل ،بالدعكل المطمكبة المستندات ارتباط لمد مف اتناالبي ىذه أىمية مف اليدؼ يبرز
 .كنكعيتيا السند يتضمنيا التي زاماتااللت كمصدر ،الخصـ لدل كجكدىا صدقية ك

 كرقة بتقديـ الخصـ مف مقدـ طمب عمى بناءن  خراآل تكمؼ أف الدعكل سير أثناء لممحكمة كيجكز كما
 األحكاؿ عمييا كينطبؽ ،الدعكل في منتجة راؽاألك  أك السندات تناك اإذ كذلؾ يده تحت سند أك

 طمب عمى بناءن  المطمكبة راؽاألك  تقديـ عف الغير امتنع فإف ،خصـلم بالنسبة ذكرىا السالؼ كاألكضاع
 فامك يعمـ فاك اإذ ،التنفيذ دائرة طةاسبك  عينا السند أك الكرقة تقديـزامات ك االلت تنفيذ جاز ،المحكمة

 شككل بتقديـ زائيالج الطريؽ تباعا أك ،التنفيذ قاضي مفرار بق بحبسو الغير راهإك جكاز مع السند
 ليصبح الدعكل في الغير إدخاؿ طمب أك ،المحكمة عف الصادرة المشركعة األكامر لمخالفتو دهض

                                                             
1
 َ.9006( ٌغٕخ 3( ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد اٌفٍغي١ٕٟ سلُ)99اٌّبدح ) 
2
 َ.9006( ٌغٕخ 3( ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد اٌفٍغي١ٕٟ سلُ)92اٌّبدح )
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 المجكء في كالسبب ،الفمسطيني البينات كفناق مف (32) المادة نص عندىا عميو كتنطبؽ ،فييا خصمان 
 كلـ .التقديـ فع الغير امتناع حاؿ في زاءن ج يكرد لـ البينات كفناق أف ،ىذه العامة القكاعد ألحكاـ
 بعرضو أحرزه أك شيئان  حاز مف كؿ ألـز بؿ ،السندات بتقديـ كالغير الخصكـ زاـإل عند المشرع يتكقؼ
 حيث مف بو المدعى الحؽ في لمبت ضركريان  الشيء فحص افك متى ،بو متعمقان  حقان  يدعي مف عمى

 في مشركعة مصمحة لمحرزه كفي لـ ما كمو كذلؾ ،بو المدعي الحؽ إثبات في إليو لبلستناد كجكده
 بعرض األمر إصدار يرفض أف فممقاضي خاصة رارأس كشؼ عرضو في افك لك كما ،عرضو عدـ

 افك ،ذلؾ منو المحكمة طمب بعد العرض عف الحائز كامتنع مشركعان  العرض كاف اإذ أما ،الشيء
 بالطريؽ أك ،الجبرم يذالتنف خبلؿ مف ،العرض عف الممتنع تجاه العامة القكاعد إعماؿ لمقاضي

 1.المحكمة عف ان صادر  مشركعان  ران أم لمخالفتو زائيالج

 لنفسو دليالً  الشخص اصطناع جواز عدم مبدأ خامسًا:

 ما بيا ينفكا أك ،يدعكنو ما تؤيد الدعكل في منتجة أدلة مف شاءكا ما يقدمكا أف لمخصكـ أف كقمنا سبؽ
 ،صنعو مف أك الخصكـ مف بو المتمسؾ مف ان صادر  يككف الأ الدليؿ ىذا في األصؿ أف إال ،ينكركنو
 تناك اإذ خصمو ضد لنفسو يشيد أف لمخصـ يجكز فبل ،بنفسو لنفسو دليبلن  يصطنع أف لمخصـ فميس
 ادعاء مجرد ىك لنفسو يقكلو ما فأل ؛ بالشيادة فييا ثباتاإل يشترط مما القضاء أماـ المنظكرة الكاقعة
 تكجو كلكف ،هادعاء بيا يعزز يميف لحمؼ استعداده أبدل أف بيمينو المدعي يصدؽ كال ،شيادة كليس
 راتومذك المرضي أحد عمى المدعي الطبيب تقديـ يعد كال ،كارهنإ حالة في عميو المدعى لمخصـ اليميف

 مف كاضح كالسبب ،المريض خصمو ضد لمصمحتو دليبلن  لممرضيراتو زيا فييا يقيد التي الشخصية
 كال ،كأمبلكيـ فسيـأن عمى الناس يأمف كي لنفسو دليبلن  الناس اصطناع حظر في المبدأ ىذا راءك 

 .2 بةذاك أدلة بسببيا آخركف يصطنع بةذاك الدعاءات عرضة يككنكا

 أكردىا كذلؾ ،عميو استثناءات يرد وأن إال ،المبدأ ىذا عمى سقناىا التي األمثمة مف الرغـ كعمى وأن إال
 عمى لو حجة دفاتره كاعتبارىا إلى يستند أف لمتاجر أجاز حينما ،البينات كفناق اثناي بيف المشرع
 إذ ناقصان  دليبلن  يعد الدليؿ ىذا أفإال  ،لصالحو كدليبلن  مثمو تجاران  ككنيـ في يشترط ال الذيف المدينيف
ة الماد تجيز كما ،الطرفيف مف ألم المتممة اليميف يكجو أف الدليؿ ىذا مثؿ الستكماؿ لمقاضي يجكز

                                                             
1
 9006ٌغٕخ  3( ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد اٌفٍغي١ٕٟ سلُ 49أظش اٌّبدح) 
2
 .63ؿ  .اٌغٕبئٟ فٟ ِشؽٍخ اٌّؾبوّخ " ِشعغ عبثك اإلصجبد" أِغذ اٌؾؼبس  
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 المعامبلت في لو كحجة دفاتره في دكنو بما يتمسؾ أف لمتاجر الفمسطيني  البينات كفناق مف (23)
 يككف أفك  ،1القانكف يقررىا التي لمشركط  مستكفية أم منتظمة دفاتره تككف أف بشرط ،بتجارتو الخاصة
 اليميف لؾككذ ،كسابقو المثاؿ ىذا يفب الفرؽ كىذا ،آخر تاجر كبيف بينو المحكمة في المنظكر الخبلؼ
 الحاسـ الدليؿ ىي تككف أف يقبؿ وأنف زاعالن بيا ليحسـ اآلخر لخصمو اليميف ىذه يكجو فمف الحاسمة

 قد زاعالن في دليبلن  لنفسو اختار قد يككف بذلؾ فيك يحمفيا الذم ىك اآلخر خصمو أف رغـ الدعكل في
 يستند أف بشرط مسبقا أعدىا التي بالكرقة التمسؾ لمخصـ ران كأخي ،ضده أك لمصمحتو زاعلمن منييان  يككف
 أفك  لنفسو دليبلن  ىااذاتخ مسبقان  أعدىا الذم لمخصـ يجكز فعندىا ،لو كسند الدعكل في خصمو إلييا
 .صنعو مف تانك

 
 :قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني )أدلة االثبات(طرق االثبات في  :الفرع الثالث

سنادىا لممتيـ الدانتثبات اساسان إقامة الدليؿ القاطع عمى كقكع الجريمة اك عيعتبر اال و اك دـ كقكعيا كا 
عمى قاضي كذلؾ  كيقع عبء االثبات عمى النيابة العامة كاألجيزة االخرل التابعة ليا ك .براءتو منيا

 .ظيار الحقيقة كالمكازنة بيف االدلةمكضكع الذم يتمتع بسمطة تقديرية الال

ف المشرع الفمسطيني أف البينة في الدعاكم الجزائية تقاـ بجميع طرؽ اإلثبات إال إذا نص بيٌ كقد 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 206المادة )جاء في نص  حيث .القانكف عمى طريقة معينة

 إذا نص القانكف عمى ( عمى انو" تقاـ البينة في الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ اإلثبات إال1) في الفقرة
المتيـ قضت المحكمة  ( مف نفس المادة انو " إذا لـ تقـ البينة عمى2طريقة معينة " كجاء في الفقرة )

كيمثؿ ىذا النص قيدان عمى قاعدة حرية اإلثبات بمعنى انو إذا اشترط القانكف طريقة معينة ببراءتو"  
ذا لـ تقـ البينة عم .لئلثبات  كجب التقيد بيا  .ى المتيـ قضت المحكمة ببراءتوكا 

( مف 236( ك)205ك تطرؽ المشرع الفمسطيني ايضان الى كيفية اقامة االدلة لدل المحاكـ في المكاد )
 :حيث يقتضي النظر في ىذه المكاد دراسة ادلة االثبات كما يمي ،2قانكف االجراءات الجزائية 

 

                                                             
1
 9006ٌغٕخ  3( ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد اٌفٍغي١ٕٟ سلُ 94) أظش اٌّبدح 
2
 ( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي941ٟٕ١( ٚ )902أظش اٌّٛاد ) 
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 االعتراف :اوالً 

( مف قانكف 2( فقرة )250بإرتكابو لمجـر كىك ما اكضحتو المادة ) يقصد بو إقرار المتيـ عمى نفسو
االجراءات الجزائية حيث جاء فييا " اذا اعترؼ المتيـ  بالتيمة يأمر الرئيس بتسجيؿ اعترافو بكممات 

كقد اعتبر المشرع الفمسطيني االعتراؼ طريقة  1اقرب ما تككف الى االلفاظ التي استعمميا في اعترافو "
( مف ذات القانكف " 215االثبات الخاضعة لتقدير المحكمة كىك ما جاء في نص المادة ) مف طرؽ

 االعتراؼ مف طرؽ االثبات التي تخضع لتقدير المحكمة "

كقد اكضح المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية أف ثمة شركط لصحة االعتراؼ نكضحيا 
 :2كما يمي 

لكنو  ،متيـ نفسو كال يجكز اعتراؼ متيـ عمى متيـ آخراف يككف االعتراؼ صادر مف ال -1
كيحؽ لممتيـ اآلخر اك ككيمو  .يجكز اعتماد اقكاؿ متيـ ضد متيـ آخر اذا كجدت قرينة أخرل تؤيدىا

كقد اعتبر المشرع الفمسطيني اقكاؿ المتيـ ضد المتيـ اآلخر بينو  .مناقشة المتيـ المذككر حكؿ اقكالو
ة كاشترط كجكد ادلة اك قرينة أخرل تساندىا كىك ما اشار اليو المشرع في المادة استداللية غير قاطع

( مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي قضت انو ال يداف المتيـ بناء عمى اقكاؿ متيـ آخر اال اذا 209)
 .3كجدت بينو اخرل تؤيدىا 

كىك ما شارت اليو  .تجان يجب اف يككف االعتراؼ صريحان كقاطعان بارتكاب الجريمة كليس مستن -2
( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني حكؿ شركط صحة االعتراؼ 214( مف المادة )3الفقرة)

 حيث جاء فييا " اف يككف االعتراؼ صريحان كقاطعان بارتكاب الجريمة ".
فسو فمتى كاف االعتراؼ اماـ المحكمة مف متيـ عمى ن ،يشترط في االعتراؼ اف يككف قضائيان  -3

اما االعتراؼ غير  ،صحيحان مكتمؿ الشركط يجكز لممحكمة اف تدينو دكف االستماع الى البينات
القضائي الكارد في التحقيقات االكلية سكاء كاف اماـ الشيكد اـ في غير حضكر ككيؿ النيابة فيجكز 

فقد اشار  .كاختياراالستناد اليو اذا قدمت النيابة بينو اف المتيـ قد ادل ىذا االعتراؼ بكؿ حرية 
المشرع الفمسطيني عمى انو يشترط لصحة االعتراؼ اف يصدر طكاعية كاختيارا دكف ضغط اك اكراه 

                                                             
1
 (  فٟ اٌفقً اٌخبِظ ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ / افٛي اٌّؾبوّبد اٌجذائ١خ فٟ اٌغٕب٠بد.920اٌّبدح ) 
2
 .عشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ( ِٓ لبْٔٛ اال963أظش اٌّبدح ) 
3
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي902ٟٕ١أظش اٌّبدح ) 
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ام اف ال يككف ىناؾ اختبلؼ  .1كما كيجب اف يتفؽ االعتراؼ مع ظركؼ الكاقعة  ،مادم اك معنكم
 .بيف ظركؼ الجريمة كمبلبساتيا كاعتراؼ المتيـ

 يود شيادة الش :ثانياً 

كاإلثبات عف طريؽ الشيادة يعتبر جانبان ميمان  ،تعتبر الشيادة اجراء مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي
كأساسيان في البحث االجرائي اذ تدكر حكليا اجراءات التحقيؽ االبتدائي كالنيائي حيث تعتبر اقرارات 

فالشيادة عمادة االثبات  ،لجنائيةالشاىد مف اىـ االدلة التي يستعيف بيا ككيؿ النيابة في الخصكمة ا
 .النيا تقع في اكثر االكقات عمى كقائع مادية  ال تثبت في مستندات

كقد اجاز المشرع الفمسطيني لسمطة التحقيؽ االستعانة بالشيكد كاستدعائيـ لمشيادة اماـ المحكمة بغية 
( 77ىك ما جاء في المادة )ك  .االستفادة مف شيادتيـ في كشؼ الحقيقة كاثبات اقكاليـ في المحضر

مف قانكف االجراءات الجزائية التي نصت عمى " لككيؿ النيابة اك المحقؽ المفكض استدعاء جميع 
 2..." .االشخاص الذيف يرل امكانية االستفادة مف شيادتيـ في كشؼ الحقيقية

 :انواع الشيود

أك إلبداء ما شاىده  ،يابة إلثبات التيمةكىـ تمؾ الفئة مف الشيكد التي تستدعييـ الن :شيود النيابة
أك ما سمعكه اذا تكفرت شركط الشيادة السماعية في ىذا المجاؿ كقد جرل العرؼ  ،فعبل مف كقائع

  عمى تسميتيـ شيكد اتياـ أك أثبات أيضا كال اختبلؼ في ذلؾ.

تككف شيادتيـ دفاعان  كىـ شيكد المتيـ كيسٌمكف ايضا شيكد دفاع كذلؾ ألنو مف الغالب :شيود النفي
كلكنو يجب أال يغيب عف بالنا اف شيكد الدفاع انفسيـ يمكف اف  .عف المتيـ كتساعد في نفي التيمة
 .تستند الييـ المحكمة في ادانو المتيـ

كاف تأمر بإعادة  ،يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا  كفي أم كقت بإعادة الشيادة :شيود المحكمة
كما يجكز ليا أف تسمع شيادة مف يحضر مف تمقاء نفسو  ،سبؽ أف شيد أماميا سماع اقكاؿ ام شاىد

كقد اجاز المشرع الفمسطيني لممحكمة اعادة أداء الشيادة حيث نصت  إلبداء معمكماتو في الدعكل.
( مف قانكف االجراءات الجزائية عمى انو " يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا كفي ام كقت 260المادة )

                                                             
1
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي963ٟٕ١ِٓ اٌّبدح )ٚاٌضب١ٔخ  اٌفمشح االٌٚٝ  
2
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي90ٟٕ١+32+39+33أظش اٌّٛاد ) 
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محاكمة اف تكمؼ ام شخص بإعادة الشيادة اك اف تأمر بإعادة سماع اقكاؿ ام شاىد سبؽ اف أثناء ال
 .شيد اماميا "

 أنواع الشيادة

 .بعينو ارتكاب كقت الجريمة شاىد الذم الشخص كىك :شيادة العيان
أك  الشيادة  عمى السماع كىي الشيادة التي تنصب عف قكؿ قيؿ مف قبؿ  :الشيادة السماعية

 ص ىكشخ
أك بعد مركر  كقت قصير مف كقكعيا اذا  كانت ىذه االقكاؿ  ،الجريمة كقت كقكع شاىد عياف في  

كقد اكجب المشرع الفمسطيني ىذا النكع مف الشيادة انطبلقا مف نص المادة  .عك ليا مساس بالمكض
كاف متكاجدا ( مف قانكف االجراءات الجزائية حيث جاء فييا " تقبؿ شيادة مف ابمغ عف شخص 223)

كقت كقكع الجريمة اك قبؿ كقكعيا اك بعده ببرىة كجيزة اذا كانت الشيادة تتعمؽ بالكاقعة اك بكاقع لو 
 .صمة بيا ككاف المبمغ نفسو شاىدا في الدعكل "

 
 تقدير الشيادة

 منيا كليا اف ترجح اقكاؿ شاىد عمى ةلممحكمة مطمؽ الحرية في كزف اقكاؿ الشيكد كتقدير كؿ شاىد
كلممحكمة اف تأخذ اقكاؿ الشاىد التي عمى سبيؿ االستدالؿ اذا  ،اف تستند الى اقكالو التحقيقية آخر اك

كقد تطرؽ المشرع الفمسطيني الى تقدير قيمة الشيادة  .اقتنعت بيا مع االدلة االخرل إلدانة المتيـ
قرة االكلى كالثانية حيث جاء ( في الف234كمدل االخذ بيا في قانكف االجراءات الجزائية في المادة )

 :فييا
 تقدر المحكمة قيمة شيادة الشيكد كيجكز ليا اف تشير الى سمككيـ كتصرفيـ في المحضر. -1
اذا لـ تكافؽ الشيادة الدعكل اك لـ تتفؽ اقكاؿ الشيكد مع بعضيا البعض اخذت المحكمة بالقدر  -2

 .الذم تقتنع بصحتو
 

 ندب الخبراء  :ثالثاً 
حيث اجاز المشرع براء مف طرؽ االثبات في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني يعتبر ندب الخ

( منو كالتي نصت عمى 64الفمسطيني االستعانة بالخبراء إلثبات كاقعة معينة كىك ما جاء في المادة )
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 1"  .....انو " يستعيف ككيؿ النيابة العامة بالطبيب المختص كغيره مف الخبراء إلثبات حالة الجريمة
كمف  ،كفي غالبية الجرائـ تحتاج سمطة التحقيؽ لبلستعانة بالخبراء لممساعدة في الكصكؿ لمحقيقة

 .(الطبيب الشرعي ،مكظؼ المختبر الجنائي ،خبير التزييؼ ،خبير البصمات)ىؤالء الخبراء 
 

 المحررات  :رابعاً 
مثؿ قضايا التزكير كالعبث ؿ جسـ الجريمة مكضكع التحقيؽ كيقصد بيا االكراؽ المكتكبة كالتي قد تشم

باإلضافة الى المحاضر التي ينظميا مأمكرك الضبط القضائي في الجنح  ،بالمستندات كالتيديد كتابيا
كالمخالفات المكمفيف بإثباتيا بمكجب احكاـ القانكف كالتي يمكف اف تككف حجة بالنسبة لمكقائع المثبتو 

 .فر ادلة تثبت نفييافييا الى اف تتك 
 
 :2كيشترط ليككف لممحضر قكة ثبكتية ما يمي 
 

 .اف يككف صحيحان مف حيث الشكؿ -1
 .اف يككف محرره قد عايف الكاقعة بنفسو اك ابمغ عنيا -2
 .اف يككف محرره قد دكنو ضمف حدكد اختصاصو كأثناء قيامة بمياـ كظيفتو -3

 
 القرائن  :خامساً 

قة التي قد ينشئيا القانكف بيف كقائع معينة كىي ايضا نتيجة تفرض عمى القرائف ىي الصمة اك العبل
 :3كالقرائف نكعاف .القاضي اف يستنتجيا مف كاقعة معينة

 ،قرائف قانكنية مستمدة مف نصكص قانكنية صحيحة كاغمبيا قاطع يفيد القاضي كالخصكـ معا -1
 .كمنيا ما ىك غير قاطع يجكز اثبات عكسيا

ىذه القرائف يستنتجيا  ،ىي كؿ استنتاج  لكاقعة مجيكلة مف كاقعة معمكمةقرائف مكضكعية  -2
 .قاضي المكضكع كليس مف بينيا ما يقيده كما ىك الحاؿ في القرائف القانكنية

 

                                                             
1
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي13/12/11/13ٟٕ١أظش اٌّٛاد ) 
2
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي964ٟٕ١اٌّبدح ) 
3
 23ؿ ،9002 ،ساَ اهلل ،غبٔذٞ سثؼٟ " د١ًٌ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ " د٠ٛاْ اٌّظبٌُ 
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 :الجنائي ثباتية لإل القانونالطبيعة  :الثالثمطمب ال

 :ثباتي لإل القانونالتنظيم  :األولالفرع 

 أثر ترتيب عمييا يتكقؼ كنيةناق حقيقة عف الكشؼ غاية لتحقيؽ كسيمة ثباتاإل في يالقانكن لنظاـا
 ظمةأن لثبلثة المقارنة التشريعات في ثباتلئل يالقانكن التنظيـ تنازع كقد ،عميو متنازع حؽ في كنيناق

 فيماك  ،المختمط ثباتاإل كنظاـ ،يالقانكن أك المقيد ثباتاإل كنظاـ ،المطمؽ أك الحر ثباتاإل نظاـ :ىي
 :الفمسطيني المشرع يميؿ أييا إلى نبيف ثـ ،ظمةناأل تمؾ مف نظاـ لكؿ نعرض يمي

 

 :الحر ثباتاإل  نظام :أوالً 

كيطمؽ عميو ايضا نظاـ االدلة االقناعية اك نظاـ االقتناع الشخصي لمقاضي كيسمى ايضا نظاـ 
عتو بأم دليؿ يطرح دكف أف يككف كيقصد بو اف لمقاضي الحرية في تككيف رأيو كقنا ،االثبات المعنكم

كىك الذم يزف القكة االقناعية لؤلدلة التي تقاـ امامو كيشمؿ ىذا النظاـ ايضا  ،منصكصا عميو مقدما
 .1ترؾ الحرية ألطراؼ الخصكمة بتقديـ ما يركنو مناسبا القناع القاضي

 حد إلى النظاـ ىذا تعتنؽ اؿز ت ما أمريكية جمكنكاأل يةناالجرم التشريعات أف إلى ىنا اإلشارة كتجدر
 تعرض التي الكقائع طبيعة أف ذلؾ زائية الج المكاد في التشريعات مف الكثير كذلؾ بو كتأخذ ،كبير
 .األدلة تحديد مع ىتتناف الجنائية األمكر فييا

 :يالقانون أو المقيد ثباتاإل  نظام :ياً انث

يستند اليو القاضي في الحكـ كيعيف مدل  يقصد بو اف المشرع ىك الذم يحدد الدليؿ الذم ينبغي اف
لزامو بأف يحكـ بمقتضى الدليؿ  قكتو في االثبات كىذا يعني بصكرة اخرل تقييد حرية القاضي كا 

 كما ،ثباتاإل طرؽ بتحديد يقكـ حيث ،الكبير الدكر كفنالمق يككف كفيو ،2المنصكص عميو صراحة 
 في عمييا المنصكص بالطرؽ إال حقكقيـ يثبتكا أف الخصكـ يستطيع ال كعميو ،منيا كؿ قيمة يحدد

 حددىا التي القيمة مف يزيد أك  قيمتيا مف ينقص أك غيرىا منيـ يقبؿ أف لمقاضي كليس ،القانكف

                                                             
1
اٌيجؼخ  ،ِشوض اٌذساعبد  ٚاٌجؾٛس ،ؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟاالعزخذاَ اٌؾشػٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛعبئً اٌعّبي ِؾّٛد اٌجذٚس ٚاخشْٚ " 

 93ؿ  ،9009 ،اٌش٠بك .االٌٚٝ عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ
2
 93ؿ  ،" ِشعغ عبثك االعزخذاَ اٌؾشػٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛعبئً اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟعّبي ِؾّٛد اٌجذٚس ٚاخشْٚ "



34 
 

 مكقفو فاك الذم الحر المذىب في مكقفو عف يختمؼ ،ىنا القاضي مكقؼ أف نجد كعميو ،ليا القانكف
 .1الطرؽ بجميع الحقيقة تحرل في بيرةك حرية ىناؾ منح وأن ذلؾ إيجابيان 

 :المختمط ثباتاإل  نظام :ثالثاً 

 ما كيتجنب ،زاتممي مف ليما ما يأخذ حيث ،السابقيف النظاميف بيف كسطان  المختمط تثباـ االنظ يعد
 ران كح أحكاؿ في مقيدان  ثباتاإل يجعؿ نظاـ فيك ،المقيد ثباتاإل عيكب السيما كعيكب مساكئ مف بيما
 ،معينة قكة القانكف ليا يحدد لـ التي األدلة تقدير في كاسعة سمطة يعطيو الكقت نفس كفي ،أخرل في

 كبذلؾ ،القانكف يقررىا التي األدلة تقديـ في الخصكـ بحقكؽ المساس دكف القاضي حياد بمبدأ كيأخذ
 بو أخذت الذم مذىبال كىك ،الحكـ في كتسمطو القاضي جكر كيتجنب ،التعامؿ فيرار االستق يحقؽ
 2.البلتينية التشريعات معظـ

 :ثباتاإل  قواعد تنظيم نامك :يناالفرع الث
 

 حيث القكاعد ليذه المزدكجة الطبيعة الختبلؼ ران نظ ثباتاإل قكاعد فامك تحديد في التشريعات تباينت

فالقكاعد  " ،شكمية"ة جرائيإ كاألخرل ،مكضكعية ىاألكل ،القكاعد مف فاطائفت يحكميا ثباتاإل قكاعد أف
 عبء كتحديد ،طريقة لكؿ يةالقانكن القيمة كتحديد المختمفة ثباتاإل طرؽ فابيىي  المكضكعية

جراءك  الدليؿ إقامة اتإجراءكرائية اإلجالقكاعد  أما ،ثباتاإل  أك مثبلن  اليميف أك الشيادة أداءات ا 
 تكجد التي فالممك اتجاىات ةثبلث أفرزت ثباتاإل لقكاعد المزدكجة الطبيعة ىذه ،راءالخب ندبات إجراء
 3:ثباتاإل قكاعد فييا
 

  :األول االتجاه
 كتنظيـ ،التجارم أك المدني القانكفك ،المكضكعي القانكف في ثباتلئل المكضكعية القكاعد تنظيـ
 ،تجاريةكال المدنية المحاكمات أصكؿ كفناكق" رافعات الم" رائي اإلج القانكف ضمف الشكمية القكاعد
 .4البمجيكي القانكف فعؿ كما ،األخرل عف القكاعد مف نكع كؿ تمييز بغية

                                                             
1
 66ؿ،6299،االعىٕذس٠خ ،فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ" ِؤعغخ اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ صجبداإلرٛف١ك ؽغٓ فشط"لٛاػذ  
2
 99ؿ ،االعزخذاَ اٌؾشػٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛعبئً اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ "ِشعغ عبثكعّبي ِؾّٛد اٌجذٚس ٚاخشْٚ " 
3
 64ؿ ،فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ" ِشعغ عبثك اإلصجبدرٛف١ك ؽغٓ فشط"لٛاػذ  
4
 63ؿ ،فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ" ِشعغ عبثك اإلصجبدرٛف١ك ؽغٓ فشط"لٛاػذ  
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 :يناالث االتجاه
 كبل ان معتبر  ،"رافعات الم كفناق"رائية اإلج يفناالقك  في رائية كاإلج المكضكعية القكاعد مف كبلن  تنظيـ 

 .1كالسكيسرم األلماني التشريع فعؿ كما ،رائيةاإلج ثباتاإل قكاعد مف النكعيف
 

 الثالث:االتجاه 
 أمثمتيا كمف ،ثباتاإل كفناق عمييا أطمؽ كالشكمية المكضكعية ثباتاإل لقكاعد خاص كفناق تنظيـ

 أفرد حيف الفمسطيني المشرع فعؿ ككذا ،كالمصرمراقي كالع كالسكرم كاألمريكي جميزمناإل التشريع
 لسنة( 4)رقـ كالتجارية المدنية المكاد في لبيناتا كفناق عميو أطمؽ مستقبلن  ان كنناق ثباتاإل لقكاعد
 بصفة المكضكعية يفناالقك  عمى احتسابيا يمكف ال ،القانكف فركع مف كمميز مستقؿ كفرع 2001
 القكاعد عمى القانكف ىذا اشتمؿ حيث ،بحتة أك مستقمة بصفة رائية اإلج يفناالقك  عمى حتى أك مستقمة

 في اشتمؿ كما ،ثباتاإل كطرؽ ثباتاإل عبء يقع مف كعمى ،تثبااإل محؿ تحدد التي المكضكعية
 أماـ الدليؿ قامةإل تباعياا الخصكـ عمى الكاجب اتجراءاإل تبيف التي الشكمية القكاعد عمى الكقت ذات

 في الحؽ صاحب عمى تيسير مف فيو لما األسمكب ىذا اتبع حينما المشرع فعؿ كحسنان  ،القضاء
 مف تقربو التي الكاقعية الحقيقة كشؼ في لمساعدتو كصكالن  ثباتاإل في تساعده يالت األدلة إلى التعرؼ
 .القضائية الحقيقة

 

 :السابقة ظمةناأل  من الفمسطيني المشرع موقف الثالث:الفرع 

 البلتينية التشريعات أثر ذلؾ في ان مقتفي  ،مختمطال بالنظاـ أخذ  الفمسطيني المشرع أفيرل الباحث 
 ثباتاإل نظامي في ما يجمع المختمط ثباتاإل نظاـ أفب لقناعتو كالبمجيكي كاإليطالي نسيالفر  القانكفك

 سبيؿ كفي ،كأفضميا المذاىب خير إياه معتبريف عيكب مف يشكبيما ما كيتبلفى زايام مف كالمقيد الحر
 ،ـ 2001 ةلسن 4 رقـ كف البيناتناق مسمى تحت ثباتاإلب خاصان  تشريعان  الفمسطيني المشرع أفرد ذلؾ

 خبلؿ مف المشرع جعؿ حيث ،األحكاـ العدلية مجمة في كردت التي ثباتاإل ألحكاـ معدالن  جاء كالذم
ثباتك  المكاد التجارية في فعؿ كما أحكاؿ حران ضمف ثباتاإل القانكف ىذا  في كمقيدان  ،المادية الكقائع ا 

 األدلة بعض أعطي كما ،أردني دينار 200 تزيد عمى التي المدنية يةالقانكن كالتصرفات أخرل أحكاؿ
                                                             

1
 63ؿ ،ّشعغ عبثكٔفظ اٌفٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ"  اإلصجبدرٛف١ك ؽغٓ فشط"لٛاػذ  
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 عمييا نص التي شركطيا تكافر عند الكتابية كاألدلة ،عندىا التكقؼ القاضي عمى يجب ثبكتية قكة
 .كالخبرة كالمعاينة كالقرائف أخرل كالشيادة في التقديرية السمطة كمنح ،القانكف

 لمصمة كاحد كذلؾ كفناق في ضكعيةالمك  مع الشكمية ثباتاإل قكاعد دمج عندما المشرع أحسف كقد
 األدلةإلى  في التعرؼ الحؽ صاحب عمى كلمتيسير ،كالشكمية المكضكعية ثباتاإل قكاعد بيف القكية
 .لممحكمة تكجيو أثناء إعماليا كيفية كعمى ،اإلثبات في تساعده التي

 متعمقة الشكمية ثباتإلا قكاعد إف حيث ،تفصيؿ عمى فيي العاـ بالنظاـ القكاعد ىذه تعمؽ مدل عف أما
 المكضكعية القكاعد أما ،التقاضي بنظاـ متصمة ككنيا مخالفتيا عمى االتفاؽ يجكز ال العاـ بالنظاـ
 إلى يعزك ذلؾ في الرئيس السبب كلعؿ ،العاـ بالنظاـ متعمؽ غير ىاأكثر ف كطرقو كعبئو ثباتاإل كمحؿ
 عمى اتفاقيـ يجكز أكلى باب كمف عنيا النزكؿ فيممكك  التي الخاصةراد األف بحقكؽ القكاعد ىذه تعمؽ

 في الخصكـ كحؽ بو متعمؽ القكاعد ىذه كبعض ذاتو الحؽ عمى تسمك ال كالبينة الدليؿ فأل ،مخالفتيا
 .بالتزكير فيو بالطعف إال رسمي سند كارنإ جكاز كعدـ ،ثباتاإل
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  :الجنائي ثباتاإل حجية الوسائل العممية في  ي:انالثالمبحث 

 أثناء المطركحة األدلة مف زائيالج القاضي مف المبذكؿ النشاط خبلصة ،الشخصي االقتناع يمثؿ
 إلى  أك نفييا أك إسنادىا راميةاإلج الكاقعة  ثبكت بمدل االقتناع عف تعبير فيي ،المحاكمة جمسات
 .متدخبلن  كأ شريكان  أك فاعبل بكصفو سكاء الجريمة بارتكابو العاـ  االدعاء ضده يقكـ الذم الشخص

 أثناء القاضي نشاط خبلصة يمثؿ وأن فيحكـ كالضكابط القيكد مف مجردا نشاطا ليس االقتناع كىذا
 .كالقيكد الضكابط مف العديد عميو ترد حيث كالمحاكمة التقاضي عممية

 

 :(ي )اليقينيناالوجد االقتناع ماىية :األولالمطمب 

 كليدة جاءت التي األدلة أما ،مشركعة أدلة خبلؿ مف الحكـ في اقتناعو يستقي أف القاصي عمى
 فيك باطؿ عمى بني ما فأل ،طرحيا كيتحتـ عمييا االعتماد يجكز فبل باطمة أك كنيةانق غيرات  إجراء

 1طؿ.با
 

 :(اليقيني)ي ناالوجدتعريف االقتناع  األول:الفرع 

 لغة االقتناع :اوالً 
 ،قبمو أعطيتو فما يسألؾ الذم عناالق :راءالق كقاؿ ،قنيع ك عناق فيك خضع كبابو ،التدلؿ السؤاؿ القنكع

 2 .الشيء كأقنعو كقنكع قنع فيك سمـ كبابو ،بالقسـ الرضا كالقناعة
 "قنع " المادة تحت العرب فالس في جاء فقد قبكليا أم ،ما فكرة إلى فااالطمئن ىك أيضا كاالقتناع

 3.فاكاالطمئن الرضا ىك المغكم بالمعنى عفاالقتنا رضي بمعنى كقناعة قنعا بنفسو
 
 
 
 

                                                             
1
 58 ؿ األٌٚٝ، اٌيجؼخ اٌؼٍّٟ، اٌذ١ًٌ ػٍٝ ثٕبء اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ الزٕبع ٌج١ٟٙ، ٌؾغٓ 
2
 620 ؿ اٌغبثك، اٌّشعغ اٌذ٠ٓ، ٔقش ِشٚن 
3
 28 ؿ ،2002 اٌؼشث١خ، إٌٙنخ داس اٌغٕبئٟ، ٌإلصجبد اٌؼبِخ إٌظش٠خ اٌؾش٠ف، ؽغٓ ِؾّذ ع١ذ 
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 يينالقانون عند الوجداني االقتناع :ياانث
ذا ،المتنازعةراؼ األط تقدميا التي الكقائع صحة إلى كالرككف العميؽ فااإليم ىك الشخصي االقتناع  كا 
 يةناكجد اعةقن عف حكمو يصدر تجعمو ،عميقان ران أث نفسو في تركت كىي منيا كتمكف القاضي اعتمدىا
حساس  1 .حكمو في بإصابتو كبير كا 

 الفقو في يناالوجد االقتناع :ثالثا

 بساط عمى المعركضة الكقائع مف تستنتج ذاتية ذىنية حالة وأنب  االقتناع الكجداني فقياء يعرؼ
 بطريقة الشؾ أسباب الستبعاد نتيجة إليو تصؿ الذم التأكد مف عالية درجة ذات احتماالت ،البحث
 .كقاطعة جازمة

 ان جزء  يحتكم قد المستخمص االقتناعف ،التأكد نحك خطكات عف ةر عبا ىي تعرض التي االحتماالت إف
 2.العممية الكجية مف كلك لمخطأ القابؿ االحتماؿ مف

 اصطالحا يناالوجد االقتناع :بعاار 

 في جمعيا يمكف وأن غير ،يوف راءاآل تعددت فقد لبلقتناع االصطبلحي المدلكؿ فاببي يتعمؽ فيما أما
 اتجاىی:

 :األول االتجاه

 لعناصر المسبب الحر التقدير يعني لمقاضي يةناالكجد القناعة مبدأ أف االتجاه ىذا صارأن يرل
 .إليو المقدمة األدلة قيمة بحرية يقدر القاضي أف أم الدعكل في ثباتاإل

 :يناالث االتجاه

 ،الدعكل في المقدمة األدلة تقدير عمى يقتصر ال يةناالكجد قناعةال مدلكؿ أف االتجاه ىذا صارأن يرل
نما ك  ضركريا يراه  دليؿ بأم ةنااالستع في الجنائي القاضي حرية ذلؾ عف فضبل ليشمؿ يتسع ا 

 .ضركريا يراه ال أك إليو يطمئف ال دليؿ أم كاستبعاد قناعتو لتككيف

                                                             
1
 28 ؿ ،اٌغضائش اٌغبِؼ١خ، اٌّيجٛػبد د٠ٛاْ ،اٌغضائ١خ اإلعشاءاد لبْٔٛ ؽشػ ٔغُ، فجؾٟ ِؾّذ 
2
 36 ؿ ،1989 اٌغضائش، ٌٍىزبة، اٌٛى١ٕخ غخاٌّؤع اٌغضائشٞ، ٌٍمبمٟ اٌؾخقٟ االلزٕبع ِغؼٛد، صثذح 
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 حيث ،بوناجك  لمختمؼ جامع غير ككنو كذلؾ ،المنتقد األكؿ مرأم ل كفقا القضائي االقتناع مدلكؿ أف
 خبلليا مف كالتي الضركرية ثباتاإل عناصر قبكؿ في الجنائي القاضي حرية ذكر غفؿأ قد وأن نجد
 عناصر تقدير عمى االقتناع مبدأ مفيكـ قصر فإف أخرل ناحية كمف ،ناحية مف ىذا قناعتو يككف
 إلى يؤدم ،الزمة يراىا كنيةناق كسيمة أم مف االقتناع ىذا تككيف في بالحرية لوراؼ االعت دكف ثباتاإل

 المشرع قياـ يعني الذم المختمط ثباتاإل نظاـ كبيف االقتناع في الجنائي القاضي حرية مبدأ بيف الخمط
 ىك يناالث رأم ال أفف كليذا ،تقديرىا في لمقاضي الحرية ترؾ مع سمفا المقبكلة ثباتاإل عناصر بتحديد

 األدلة عف التنقيب في الجنائي القاضي  حرية يشمؿ لقضائيا  االقتناع أف حيث ،تباعباال ىألكلا
 1 .تقديرىا في حريتو ثـ كمناقشتيا كتقديميا كجمعيا

 :الشخصي االقتناع قاعدة تطبيق نطاق : الثاني الفرع

سكاء  الجنائي القضاء كاعأن جميع أماـ يطبؽ الشخصي االقتناع مبدأ أف عمى كالقضاء الفقو استقر
اف اقتناع القاضي يجب اف  .كالمحمفيف القضاة بيف تميز كدكفبداية اك محاكـ صمح  محاكـ  كانت

اء في المادة المناقشة في جمسات المحاكمة كقد جيككف يقينيان كمبنيان عمى أسس كأدلة طرحت اثناء 
 ،حكمة بالتجريـ عند ثبكت الفعؿ( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني انو تقضي الم274)

كتبرئتو عند انتفاء االدلة اك عدـ كفايتيا اك النعداـ المسؤكاية اك كاف الفعؿ ال يؤلؼ جرما اك ال 
 2يستكجب عقابان.

( نرل اف المشرع الفمسطيني أيد أف يحكـ بالبراءة عند انتفاء االدلة اك 274مف خبلؿ نص المادة )
ذلؾ عمى اف االدلة المطركحة اماـ المحكمة تقيد القاضي كيجب اف ال  عدـ كفايتيا كبالتالي يفسر

يحكـ بناء عمى االقتناع الشخصي دكف االستناد الى ادلة مطركحة بالدعكل كيجب اف يككف الدليؿ 
 .المطركح امامو صحيحا كلـ يطعف بو

 
 

 

 
                                                             

1
 12 ؿ ػّبْ، األٌٚٝ، ه ػ١ٍٙب، اٌمنبء ٚسلبثخ اٌغضائٟ ٌٍمبمٟ اٌٛعذا١ٔخ اٌمٕبػخ اٌؼجبدٞ، اٌىش٠ُ ػجذ ِؾّذ 
2
 .ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ 9+  6فمشح  ( 933أظش اٌّبدح ) 
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 :في قبول الدليل الجنائيسمطة القاضي الجنائي  :المطمب الثاني

 
ىذا المبدأ  أفك  ،ناعتاالق لقاضي في تقدير األدلة محككمة بمبدأ حرية القاضي الجنائي فيسمطة ا أف

الدليؿ يخضع لمطمؽ تقدير  أف ييماانكث ،نتيجتيف أكليما ىي حرية القاضي في قبكؿ الدليؿ إلىيؤدم 
 يؤسس حكمو عمى أم عنصر مف أفالذاتي ك  اقتناعويبني  أفالقاضي يمكنو  أف  أم ،القاضي
 .1 ثباتاإلعناصر 

 مف القاضي بو يتمتع ما ياأنب :الجنائي لمقاضي التقديرية السمطة تعريؼ إلى البعض يذىب كليذا
 .2مف قضايا عميو يطرح ما حؿ إلى الكصكؿ بغية يسمكو الذم الذىني النشاط اختيار

تحكـ في الدعكل ( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني اف المحكمة 273كقد جاء في المادة )
حسب قناعتيا التي تككنت لدييا بكامؿ حريتيا كال يجكز ليا اف تبني حكميا عمى أم دليؿ لـ يطرح 

 .اماميا في الجمسة اك تـ التكصؿ اليو بطريؽ غير مشركع
 عمى يعتمد ،كمنطقي عقمي بأسمكب اقتناعو تككيف في القاضي يمتـز أف الدليؿ تقدير عممية كتحتاج

 لـ ما إلييا يصؿ ال كىك الحقيقة إلى الكصكؿ بيدؼ حقيقية ذىنية صكرة لتجميع كاالستنباط االستقرار
نك  ،نفسيا تمقاء مف تكشؼ ال الحقيقة أف اعتبار عمى .بحدكثيا يقيف لديو تككف ك بيا اقتنع قد يكف  ماا 
 مف تنتظر ال الحقيقة أف:"الفبلسفة أحد قكؿ كعمى ،ذىني تقاءانك  فكرية كمتابعة مجيكد ثمرة ىي

 أعماؽ  في مبعثرة تككف قد - الحقيقة أم - يانأل ككلكمبس كريستكؼ أمريكا تظرتان كما يكشفيا
 .3 يكشفيا الذم ىك كالجيد المشقة بكؿ يجمعيا فمف ،البئر
 ةاناالستع إلى يمجئكف القضاة يجعؿ الكاقعية الحقيقة مف القضائية الحقيقة لتقريب السعي أفف كلذلؾ
 بعد خاصة ،فيميا عمييـ يستعصى مسائؿ عمييـ تعرض عندما النزاعات لفصؿ ،ختصاصاال بأىؿ

 الذم األمر ،4 حديثة فنية كسائؿ عمى تعتمد جديدة طرؽ كظيكر ،البشرية شيدتو الذم العممي التطكر
 عمى التقنيات ىذه تأثير كمدل فنية مسألة باعتباره العممي الدليؿ تقدير عممية حكؿ التساؤؿ إلى أدل
 .الدليؿ تقدير في كسمطتو القاضي دكر

                                                             
1
 .6221،االعىٕذس٠خ،ٌّٛاد اٌغٕبئ١خ ٚاٌّذ١ٔخ" داس اٌفىش اٌغبِؼٟػجذ اٌؾى١ُ "ؽغ١خ اٌذ١ًٌ اٌفٕٟ فٟ ا ،فٛدح 
2
 اٌغبِؼ١خ، اٌّيجٛػبد داس رٕف١ز٘ب، ٚٚلف ٚرؾم١ك .ٚرغذ٠ذ٘ب اٌؼمٛثخ ريج١ك فٟ اٌغٕبئٟ ٌٍمبمٟ اٌزمذ٠ش٠خ اٌغٍيخ ،ػٍٟ ِؾّذ،اٌى١ه

.1002،اإلعىٕذس٠خ
3
 92ؿ،2005 اإلعىٕذس٠خ، اٌّؼبس ، .إٌبؽش ِٕؾةح ىجؼخ، دْٚ اٌغٕبئٟ، اٌمبمٟ ٠م١ٓ ػ١ٍٟ، ِؾّذ إ٠ّبْ ،اٌغبثشٞ
4
 40ؿ،اٌّشعغ اٌغبثك ،اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ٠م١ٓ ،،ّذ ػٍٟا٠ّبْ ِؾ ،اٌغبثشٞ 
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 :يالجنائحرية القاضي الجنائي في قبول الدليل نطاق األول:  لفرعا

 األدلة تقدير في الجنائي القاضي سمطة أف إال األدلة تكافؤ لمبدأ تخضع الجنائية األدلة أف مف بالرغـ
 يراعي أف الجنائي القاضي عمى يجب وأن إال ،السمطة ىذه مف تحد أك تقيد نقكؿ ال ،الحديثة العممية

 :ىما أساسيف مجاليف ضمف يككف ذلؾ كمراعاة ،دقيقة عممية مسائؿ باعتبارىا األدلة ىذه خصكصية

 .لمدليؿ العممية القيمة  
 .الدليؿ فييا كجد التي كالمبلبسات الظركؼ  

 
 في لمقاضي حرية ال أف تباراع عمى األكؿ دكف يانالث المجاؿ في مجاليا تجد تقديريةالثاني: كسمطة
 التي الظركؼ عكس عمى ،عمييا اعتراض ال دقيقة عممية أمكر يانأل ،الثابتة العممية الحقائؽ مناقشة
 .1عممو طبيعة مف ىذا أف إذ الذاتي  تقديره نطاؽ في تدخؿ ياأنف الدليؿ بيا كجد

ي انو تقضي المحكمة بالتجريـ عند ( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطين274كقد جاء في المادة )
اك كاف الفعؿ ال يؤلؼ  ،كتبرئتو عند انتفاء االدلة اك عدـ كفايتيا اك النعداـ المسؤكلية ،ثبكت الفعؿ

كمف ىذا النص نرل اف المشرع الفمسطيني ايد القاضي في اف يحكـ  .جرما اك ال يستكجب عقابا
كىذا يفسر عمى اف االدلة المطركحة اماـ المحكمة تقيد  ،بالبراءة عند انتفاء االدلة كعدـ كفايتيا

كليس لو اف يحكـ بناء عمى االقتناع الشخصي دكف االستناد الى ادلة مطركحة بالدعكل  ،القاضي
ك عمى سبيؿ المثاؿ اجاز المشرع الفمسطيني  ،كيجب اف يككف ىذه االدلة صحيحة كلـ يطعف فييا

ؿ الشيكد كتقدير كؿ شاىد منيا كليا اف ترجح اقكاؿ شاىد عمى لممحكمة مطمؽ الحرية في كزف اقكا
كلممحكمة اف تأخذ اقكاؿ الشاىد التي عمى سبيؿ االستدالؿ اذا  ،اف تستند الى اقكالو التحقيقية آخر اك

كقد تطرؽ المشرع الفمسطيني الى تقدير قيمة الشيادة  .اقتنعت بيا مع االدلة االخرل إلدانة المتيـ
 2(.234ذ بيا في قانكف االجراءات الجزائية في المادة )كمدل االخ

 
 
 

                                                             
1
49،ؿ2000 ،اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح إٌٙنخ .داس األٌٚٝ، اٌيجؼخ اٌغٕبئٟ، اإلصجبد فٟ اٌغذ٠ذ ،ػٍٟ اٌؼال أثٛ ،إٌّشاثٛ اٌؼال 
2
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي943/6/9ٟٕ١أظش اٌّبدح ) 
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 :الثابتة والعممية الفنية واألصول بالحقائق القاضي التزام: الثانيالفرع 

 
 يمجا أف الضركرم مف كاف لذلؾ الجنائي المجاؿ في ىائمة خطكات كالعممي التقني التقدـ قطع لقد

 ،فيميا عميو يستعصى مسائؿ عميو تعرض عندما زاعاتالن لفصؿ ،الخبرة بأىؿ ةاناالستع إلى القاضي
 تعرض التي المشاكؿ جميع تستكعب أف يمكف فبل كاسعة تانك ميما القاضي ثقافة أف المنطقي فمف
 يجعؿ مما حديثة فنية كسائؿ كظيكر ،البشرية شيدتو الذم العممي التطكر بعد خاصة القضاة عمى

 الفني الرأم عمى يةالقانكن الرقابة نبيف ثـ ،أكال الخبرة مفيكـ نحدد كبيذا.ضركريا الخبرة إلى المجكء
 تقديرىا يحتاج التي الفنية المسائؿ لتقدير التحقيؽ قاضي بيا يستعيف فنية استشارة ىي الخبرةك  .ياانث

 لمقاضي يجكز اللكف  ،1تككينو بحكـ التحقيؽ قاضي  لدل تتكفر ال عممية إدارية أك فنية معرفة إلى
 أف يستطيع ال وأن إذ ،القانكفب يتكفؿ القاضي فأل ،الخبرة بأىؿ يةالقانكن المسائؿ في تعيفيس أف

 بكاجباتو اخؿ قد يككف  ذلؾ فعؿ اإذ وأن إال النزاع عمى يطبؽ نص عمى لمحصكؿ بخبير يستعيف
 ريقاط باعتبارىا القضائي العمؿ في ،ىاما اانمك تحتؿ الخبرة أصبحت لقد ،فلمبطبل حكمو كعرض
 التطكر مكاجية في السيما ،القضاء أماـ تنظر التي المنازعات في الحقكؽ إثبات طرؽ مف ميما
 األمر تعمؽ اإذ خاصة ضركرم أمر الخبرة إلى المجكء أفب يؤكد مما ،المجاالت شتى مف التقني

 إليو يصؿ ما أفف كليذا. النزاع معطيات  لفيـ خبير بتعييف القاضي يمتـز التي البحتة الفنية بالمسائؿ
 لكي ،كنيةانق نظر بكجية تقترف أف كيجب محضة فنية نظر كجية يمثؿ الكاقعة إثبات مف الخبير
 .2 ثباتاإل مجاؿ في فعمية قيمة نظره كجية تكتسب

 بيا يقكـ التي االختبارات نتيجة يعتبر الذم العممي الدليؿ تقديـ في ،المساىمة ىي ،الخبير ميمة أف
 لمتحقيؽ مكممة الخبير ميمة اعتبرت كليذا ،ليا المنطقي االستنتاج أك العممي التفسير دـيق إذ ،الخبير
 .3الجنائي

 ارةإن في تساىـ باعتبارىا البحتة الفنية المسائؿ أفبش حتميا أمرا أصبح الخبرة إلى المجكء أف يؤكد مما 
 .رسالتو كأداء الحقيقة عف كالكشؼ لمكصكؿ القاضي طريؽ

                                                             
1
 43ؿ ،ِشعغ عبثك ،اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌغذ٠ذ فٟ  ،اثٛ اٌؼال ػٍٟ ،اثٛ اٌؼال إٌّش 
2
 2004 ػّبْ، عٍيٕخ اٌمنبء، أِبَ اٌخجشح ،ػٍٟ ثٓ ؽغٓ ٚافً، ِؾّذ ،اٌٙالٌٟ
3
  22ؿ،اٌغٕبئٟ.ِشعغ عبثك اإلصجبداٌغذ٠ذ فٟ  ،اثٛ اٌؼال إٌّش 
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اجاز المشرع الفمسطيني االستعانة بالخبراء إلثبات كاقعة راءات الجزائية الفمسطيني في قانكف االج
( منو كالتي نصت عمى انو " يستعيف ككيؿ النيابة العامة بالطبيب 64معينة كىك ما جاء في المادة )

حقؽ القاضي اك المحتاج كفي غالبية الجرائـ ي 1المختص كغيره مف الخبراء إلثبات حالة الجريمة " 
اال انو ال يستطيع االستعانة بالخبراء في القرائف  .لبلستعانة بالخبراء لممساعدة في الكصكؿ لمحقيقة

 .معا المستمدة مف نصكص قانكنية صحيحة الف اغمبيا قاطع يفيد القاضي كالخصكـ
 

 :الفني لمرأي يةالقانون الرقابة :الثالثالفرع 

 
 كال و،عدم أك جراءاإل ىذا لزكـ يقدر الذم كىك القاضي لتقدير ؾمترك  أمر ىك بالخبير ةاناالستع إف

 بنا تجدر وأن إال .مبررة أسباب عمى قائما الخبير تعييف لطمب رفضو كاف متى ذلؾ في عميو معقب
 فييا الكصكؿ يستطيع ال معينة مسالة في الخبير محؿ نفسو يحؿ أف لمقاضي يمكف ال وأن إلى اإلشارة

 كالتقنية الفنية المسائؿ يسع ال عممو لكف ،يةالقانكن المسائؿ يفقو القاضي أف اعتبارب حاسمة نتائج إلى
 لمقاضي يمكف التي األخرل الفنية لممسائؿ بالنسبة أما ،الخبرة أىؿ ندب إلى بالضركرة يؤدم ما كىك
 فييا الفصؿ نويمك وأنف خبلفات تقديرىا يثير ال كالتي كخبراتو تجاربو عمى اعتمادا بتقديرىا يقكـ أف

 .  2بالخبير ةاناالستع دكف
  
ذك   ليذه أفف ،منو اقتناعو كاستمداد الخبير تقدير رقابة في الكاممة كالسمطة التقدير لمقاضي كاف اا 

نك  ،تعسفية بصكرة السمطة ىذه استعماؿ يمكنو ال فالقاضي ،حدكد السمطة  مدل يتحرل أف عميو ماا 
 .3العمـ يقرىا التي المنطقي االستدالؿ بأسالي ذلؾ في متبعا التقرير جدية

 
 الذم القاضي لتقدير يخضع الخبير رأم أفف الجزائي لمقاضي الشخصي اإلقناع لمبدأ كاستنادا كعميو

 ثـ ،الدعكل في المتكفرة األخرل األدلة مع الخبرة تقرير كيزف ،بيا يقتنع التي الحقيقة بنفسو يقرر أف لو

                                                             
1
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي13ٟٕ١أظش اٌّٛاد ) 
2
 ٌغبِؼخ ِمذِخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّبعغز١ش ١ًٌٕ ِزوشح ِمذِخ األدٌخ، رمذ٠ش فٟ اٌغضائٟ اٌمبمٟ ٌغٍيخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾذٚد ِشاد، ثٌٍٟٛٙ

2010-2011.ثبرٕخ، ٌخنش، اٌؾبط
3
 93ؿ ،ٌفٕٟ فٟ اٌّٛاد اٌغٕبئ١خ ٚاٌّذ١ٔخ"ِشعغ عبثكػجذ اٌؾى١ُ "ؽغ١خ اٌذ١ًٌ ا ،فٛدح 
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 األطراؼ لمناقشة يخضع  اإلقناع عناصر مف عنصر إال ليس الخبرة تقدير أف " الثبكتية قيمتو يقدر
 .1 " المكضكع قضاة كلتقدير
 لسمطة كدليؿ قيمتو تقدير في كيخضع ،لممناقشة تطرح التي األدلة مف دليبل الخبير تقرير يعتبر كلذلؾ

 ال القاضي أفف التالي كب الشخصي اإلقناع لمبدأ كاستناد ،األدلة باقي أفش ذلؾ في وأنش المحكمة
 .2استشارم  رأم مجرد يبقى الذم ،تقريره في الخبير أتاىا التي بالنتيجة ممزما يككف

 

 :الدليل فييا وجد التي والمالبسات لمظروف القاضي تقدير الرابع:الفرع 

 كؿ مىع يةالقانكن الرقابة سمطة منو يسمب ال العممية كاألصكؿ بالحقائؽ الجنائي القاضي التزاـ إف
 لقياميا ،الثابتة العممية الحقائؽ مناقشة في الحرية يممؾ ال الجنائي القاضي كاف اإذف .الدعكل عناصر

 ،فييا كجد التي كالظركؼ الدليؿ عمى الحصكؿ طريقة يخص فيما ك وأنف ،كدقيقة مؤكدة أسس عمى
 يمكف إذ ،األدلة افؤتك لمبدأ أيضان  كتخضع الجنائي لمقاضي األصيؿ االختصاص ضمف تدخؿ ياأنف

 .3 كمبلبساتيا الكاقعة ظركؼ مع يتناسب ال وأن  كجد عممي دليؿ أم يستبعد أف ىنا لمقاضي

 بدأم مف ينؿ لـ الجريمة كشؼ مجاؿ في العممي التطكر بمعطيات ةاناالستع أف القكؿ يمكف ىنا كمف
 الدعكل ألدلة التدليمية قكةال تقدير في الحرية لمقاضي يبقى إذ ،عقيدتو تككيف في القاضي حرية

 مبادئ عمى يقكـ عممي دليؿ كاف لك حتى ،بو يقتنع لـ ما كطرح مناسب ىك ما كأخذ ،عميو المعركضة
 .دقيقة كأسس

 

 :اقتناعو تكوين في القاضي سمطة عمى ترد التي الشروط الخامس:لفرع ا

 جيد أك نشاط فكؿ ،الكاقعية الحقيقة إلى متكصؿل الجنائي القاضي يجرييا التي القضائية العممية تيدؼ
 استقرت اإذف ،حدثت كما الكقائع عمى الكقكؼ كرائو مف ينبغي العممية ىذه خبلؿ القاضي يبذلو ذىني

                                                             
1
 10ِشعغ عبثك ؿ ،األدٌخ رمذ٠ش فٟ اٌغضائٟ اٌمبمٟ ٌغٍيخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾذٚد ِشاد، ثٌٍٟٛٙ 
2
 ١ٍٍِخ، ػ١ٓ ٌٍيجبػخ، اٌٙذٜ داس ىجؼخ، .دْٚ اٌغضائٟ، ٌٍمبمٟ اٌزارٟ ثبإللٕبع اٌؾش اإلصجبد ِجذأ رالصَ ،أغ١ٍظ ،ثٛص٠ذ

 .92ؿ،9060اٌغضائش،
3
 699ِشعغ عبثك ؿ ،اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌؾذ٠ذ فٟ  ،اثٛ اٌؼال اثٛ إٌّش 
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 إلى كصؿ القاضي أف القكؿ يمكننا وديل تككنت التي الذىنية  لمصكرة ضميره كارتاح الحقيقة تمؾ لديو
  .1االقتناع حالة

 أمامو المطركحة األدلة قيمة بحرية يقدر الذم ىك القاضي أف تعني الجنائي القاضي حرية أف كبما
 محددة كسائؿ بإتباع يمزمو معينة كجية المشرع عميو يممي أف دكف ،الشخصي اقتناعو حسب عمى

 عكاطفو عمى بناء اقتناعو يؤسس القاضي أف ذلؾ معنى فميس ،عامة كقاعدة الحقيقة عف لمكشؼ
نك  ،الشخصية وكتصكرات كتخميناتو  تضمف ،معينة اتانكضم بشركط االقتناع ىذا يتحدد أف يجب ماا 

 .2أخرل ناحية مف المبدأ ىذا تحكـ كتمنع ،ناحية مف المتيـ حؽ

 واليقين. الجزم عمى مبنياً  القاضي اقتناع يكون أن أواًل: 

 مع تتفؽ إلييا تكصؿ لتيا النتيجة تككف أف يجب ،لؤلدلة تقديرىا في سميمة القاضي قناعة تككف لكي
 بالحقيقة عميو يطمؽ ما كىك القانكف في عميو المنصكص لمنمكذج مطابقة كتككف ،كالمنطؽ العقؿ

 حكمو يبنى ال أف الجنائي القاضي فحرية ،3الكاقعية  الحقيقة مع تتفؽ أف فييا يشترط كالتي ،القضائية
 ىك أمامو الماثؿ المتيـ أفب اليقيف عمى مبني جاـز كبشكؿ ،التأكد يجب بؿ كالتخميف الظف مجرد عمى
 باعتبار ،كاالحتماؿ الظف مجرد ال باليقيف إال تكافرىا يمكف ال فالحقيقة ،المجـر الفعؿ  بارتكاب قاـ مف
 قاعدة عمى كمنطقية مترتبة نتيجة إال ىك ما - كاليقيف الجـز عمى األحكاـ تبني أف - الشرط ىذا أف

 تفيد الثبكت قطيعة حجج عمى إال ىنتب أال يجب بالبراءة الصادرة فاألحكاـ .براءةال افسناإل في األصؿ
 ،المتيـ لمصمحة يفسره أف عميو كجب الشؾ مف نكع القاضي نفس في ثار ما اإذف كاليقيف الجـز

 نعفتقت ،شؾ حقيقتو  في يداخميا ال تأكيدا المحكمة أماـ الكاقعة حقيقة يجسد الذم ىك اليقيني فالدليؿ
 اليقيف ليس المطمكب اليقيف أف المقاـ ىذا في بالذكر كالجدير. الدليؿ عمييا دؿ كما الكاقعة بحدكث

 تكفر يجب بؿ ،ضميره إليو يرتاح كما إليو يطمئف كما القاضيمف  يتككف الذم ،فحسب الشخصي
 أدلة إلى ؽكالمنط بالعقؿ يتطمعكف مف كافة كعمى القاضي عمى نفسو يفرض الذم القضائي اليقيف

 .4الخياؿ  مف تزاعاانك  لمكقائع اعااتب القاضي عمؿ يككف ال بحيث ،الدعكل

                                                             
1
 أوبد١ّ٠خ اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ فٟ اٌزيج١ك ِغ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ث١ٓ اٌغٕبئٟ ٌٍمبمٟ اٌزارٟ االلزٕبع ،غيبٞ ثٓ ػبدح ثٓ وش٠ُ،اٌؼٕضٞ

30ؿ،2003 اٌش٠بك، األ١ِٕخ، .ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف
2
ؿ 2008 اٌمب٘شح، اٌؼشث١خ، إٌٙنخ داس اٌغٕبئ١خ، األؽىبَ .رغجت فٟ ٚأصشٖ ا١ٌم١ٕٟ االلزٕبع فٟ اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ؽش٠خ ػ١ذ اٌغش٠ت،ِؾّذ

963 
3
15 ؿ اٌغضائش، اٌٙذٜ، داس اٌغضائ١خ اٌّٛاد فٟ اإلصجبد ( 9001ٚ فمش،) اٌؼشثٟ
4
 613ِشعغ عبثك ؿ  ،اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ٠م١ٓ ػ١ٍٟ، ِؾّذ إ٠ّبْ ،اٌغبثشٞ 
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 الحقيقة تقريب في الكاضح أثره لو اإلثبات مجاالت في تطكر مف العمـ أحدثو ما أف الحقيقة كفي
 محاكـال تانك الماضي في وأن األمريكييف القضاة احد يقكؿ ذلؾ كفي ،الكاقعية الحقيقة مف القضائية

 ،كالكيرباء كالمجير، الجديدة بالمساعدات الحديث العمـ جاء كلكف ،فقط افسناإل شيادة عمى تعتمد
 بدقة يكصمنا نظاـ إلى المحكمة ميمة قمب إلى أدل مما ،العممية الكسائؿ مف كغيرىا ،ركنتجف كأشعة
 العمؿ عميو استقر ما عمى تتعارض ال التي األخيرة ىذه ،العممية األجيزة خبلؿ مف كذلؾ ،الحقيقة إلى
 ةاناالستعأف  باعتبار ،حرية بكامؿ عقيدتو القاضي يككف فأل الداعي الحر اإلثبات بنظاـ األخذ في

 يجب كالتي ،العممية القرائف مف االستفادة مجاؿ في التكسع مف نكعا ككنيا تتعدل ال العممي بالدليؿ
 المساس يثير قد الدعكل في الفصؿ أفك  خاصة ،لمقاضي ةالتقديري بالسمطة العمؿ إطار تحت إدخاليا
 غير تقديرىا يحسف ال التي ،يةانسناإل كالكرامة الفردية الحرية  بحماية المصيقة اتانالضم ببعض
 .1القاضي

 .المتيم لمصمحة الشك يفسر أن ياً:انث

 أماـ مقبكال يجعمو مما ئيالجنا ثباتاإل مجاؿ في ىائبل تطكرا أحدث قد العممي الدليؿ أف مف بالرغـ
 أفب ،الشؾ إلى يدعك احتماال كلك يقتنع القاضي يجعؿ ما الدعكل في يكجد قد وأن إال ،المحكمة
 .الجريمة ارتكب قد آخر شخصا

 لديو كثار يقتنع ا لـإذف ،لمتيمة المتيـ بارتكاب يقينيا اقتناعا يقتنع أف القاضي عمى يجب وأنف كلذلؾ
 كمف المتيـ. لمصمحة الشؾ يفسر أف لقاعدة تطبيقا ببراءتو يقض أف ميوع كجب ،الشؾ مف نكع

 ،المتيـ إلى التيمة إسناد في مرحمة القاضي يشكؾ أف بالبراءة الحكـ سبلمة يكفي وأن كنيان انق المعركؼ
 ،ضيؽ نطاؽ في إال المتيـ لمصمحة الشؾ يفسر أف بمبدأ تأخذ ال الفرنسية النقص محكمة أف إال

  .2قاطعة أدلة عمى الشؾ ىذا يستند أف يجب بؿ  ،المتيـ لتبرئة كحده يكفي ال األدلة يف فالشؾ

 .األحكام بيتسب :ثالثاً 

 مف عقيدتو يستمد أف في حر وأن أم اقتناعو تككيف في التامة السيادة الجنائي لمقاضي أف المقرر مف
 ممزما يككف ال فالقاضي .الجمسة في البحث بساط عمى مطركح داـ ما ضميره إليو يطمئف مصدر أم

 الدليؿ بصدؽ القتناعو ونبإعبل يكتفي وأن إذ ،االقتناع ىذا ككنت التي العناصر افكبي اقتناعو بتسبيب
                                                             

1
 13ؿ ،ِشعغ عبثك،اٌغٕبئ١خ األؽىبَ .رغجت فٟ ٚأصشٖ ا١ٌم١ٕٟ االلزٕبع فٟ اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ؽش٠خ ػ١ذ اٌغش٠ت،ِؾّذ
2
 69ؿ،2004 اٌغضائش، ٚاٌزٛص٠غ، .ٌٍٕؾش ِ٘ٛخ داس اٌضبٟٔ اٌغضء اٌغٕبئٟ، اإلصجبد فٟ ِؾبمشاد اٌذ٠ٓ، ٔقش ِشٚن
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 مف يعفيو ال ،اقتناعو بيتسب مف القاضي إعفاء أف المقاـ ىذا في بالذكر كالجدير ،صدقو عدـ أك
 كؿ تأثير مدل كتحديد لؤلدلة القاضي تقدير تفاصيؿ فابي يتطمب االقتناع بيفتسب ،أحكامو بيتسب
 الكاقعة كجكد إثبات فيك األحكاـ تسبيب أما ،اقتناعو بيا ككف التي الطريقة كتحميؿ ،ضميره عمى منيا

 .اإلجرامية

 عمى أضاؼ مبلبساتيا عف الكشؼ أك الجريمة ارتكاب في كالتقنية العممية الكسائؿ استخداـ أف كالكاقع
 الحكـ اذاتخ أسباب تبييف ألزمو كما ،جزافا أحكامو إصدار عدـ في نيتأال ألزمو عبئا قاضيال عاتؽ
 .الجنائية لمعدالة القانكف استمزميا أساسية ةانضم ذلؾ في فأل صدكره كعمة

 يتماشى تقديرا األدلة تقدير في كالحرص الدقة إلى القاضي تدفع كسيمة يعتبر األحكاـ بيتسب أف كبما
 :1جانبيف يتضمف نجده القاضي يجريو الذم بيفالتسب ليذا كالمنطؽ العقؿ قكاعد مع

 .حكمو إصدار إلى قادتو التي يةالقانكنك  الكاقعية األسباب جميع حكمو في القاضي يعرض أف :األول

 .معينة لنتيجة القاضي بيا كصؿ التي العقمية العممية عف األسباب ىذه تعبر أف :يانالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
29ؿ  ،ِشعغ عبثك ،اٌغضائٟ ٌٍمبمٟ اٌزارٟ ثبإللٕبع اٌؾش اإلصجبد ِجذأ رالصَ ،أغ١ٍظ ،ثٛص٠ذ



48 
 

 

 

 

 

 

 

  :يانالثل الفص

______________________________________________________________ 

 :مشروعية الدليل الجنائي

  :مشروعية الدليل الجنائي األول:المبحث 

 
الجنائي مف خبلؿ تكضيح ماىية الدليؿ ك مبدأ مشركعيتو ثـ التطرؽ  ،سكؼ نتناكؿ مشركعية الدليؿ
مستمد في مرحمة جمع تناكؿ الرقابة عمى الدليؿ ال إلىضافة ، إلقيمة الدليؿ غير المشركع

  االستدالالت.
 

 الجنائي.مبدأ مشروعية الدليل  األول:المطمب 

 ماىية مبدأ مشروعية الدليل الجنائي  األول:الفرع 

 
 نظاـ في الكبرل األصكؿ الدستكرية مف القانكف احتراـ بمبدأ يعرؼ ما أك الجنائية الشرعية مبدأ يعتبر
 ،المختصة السمطة تصدرىا التي يةنكنالقا كالمحككـ بالقكاعد الحاكـ التزاـ يعني كىك ،الديمقراطية الدكؿ
 مف ان فرع الجنائية الشرعية عتبرتك  ،الدكتاتكرية أك البكليسية الدكلةك  القانكف دكلة بيف يميز المبدأ كىذا
 ،ما لشخص اتياـ تكجيو يمكف ال إذ ،بنص إال عقكبة كال جريمة ال أف كمفادىا األصؿ العاـ ذلؾ
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 تكقيع يمكف ال  كذلؾ ،القانكف في الفعؿ ىذا تجريـ عمى منصكصا يكف لـ ما معينا فعبل الرتكابو
  قبؿ مف محددة تكف لـ ما العقكبة
 إال ،الجنائية كؿ التشريعات عمييا تقكـ التي األساسية الركائز إحدل تمثؿ القاعدة ىذه أف مف كبالرغـ

 البلزمة اإلجراءات اذاتخ أك وحبس عميو أك القبض حالة في ،فاسناإل حرية لحماية كحدىا تكفي ال ياأن
 اإلجراءات تنظيـ تحكـ يةانث بقاعدة الدستكرية القاعدة ىذه تدعيـ الضركرم مف كاف لذلؾ ،لمحاكمتو

 سميت القاعدة كىذه ،الفردية كالحريات الحقكؽ احتراـ بيا يضمف بطريقة المتيـ ضد تتخذ التي
 يةالقانكن القكاعد مع جراءاإل اتفاؽ ضركرة ":تعني كىي الدليؿ مشركعية قاعدة أك اإلجرائية بالشرعية

 .1المتحضر المجتمع افكجد في الثابتة ظمةنكاأل

 إال ،ثباتاإل عممية في كمقبكال ،مشركعان  يككف ال الدليؿ أفف المبدأ ليذا طبقا وأن تقدـ مما لنا كيتضح
 أكدت فمقد لذلؾ ،القانكف حددىا التي بالطرؽ تمت قد عميو الحصكؿ أك عنو البحث عممية تانك اإذ

 العقكبات كفانلق الدكلية لمجمعية عشر يانالث الدكلي المؤتمر تكصيات الدليؿ مشركعية كجكب عمى
 في الدليؿ قبكؿ أف" :عمى االتحادية ياانألم بجميكرية ىامبكرج في (1979/ 9/ 16) في المنعقد
 المجني كمصالح الدفاع كحقكؽ القضائي ـالنظا كماؿ االعتبار بعيف يأخذ أف يجب الجزائية الدعاكل

 ."المتيـ كمصالح عميو
 

 أف نجد يةالقانكن القكاعد مع جراءاإل اتفاؽ ضركرة تعني الجنائي الدليؿ مشركعية قاعدة أف كبما
 يحتجز أك يكقؼ كال أحد يتابع ال ":بقكلو الدستكر مف (47) المادة في ىذا عمى نص الجزائرم المشرع

( مف المادة 2كما نصت الفقرة ) ،عمييا نص التي لؤلشكاؿ كطبقا القانكفب المحددة تالحاال في إال
( مف القانكف االساسي الفمسطيني " إنو ال يجكز القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد 11)

 فأف قدـت ما عمى كترتيبا  .2حريتو بأم قيد أك منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي كفقا ألحكاـ القانكف " 
 األصؿ ىي األخيرة ىذه تظؿ كلكف ،الجنائية الشرعية قاعدة تغاير الجنائي الدليؿ مشركعية قاعدة
 .3القكاعد كؿ منو تتفرع الذم

                                                             
1
621ؿ ،ِشعغ عبثك اٌغٕبئٟ، اإلصجبد فٟ ِؾبمشاد اٌذ٠ٓ، ٔقش ِشٚن
2
 .( ِٓ اٌمبْٔٛ االعبعٟ اٌفٍغي33ٟٕ١( ٚاٌّبدح )66اٌّبدح ) 
3
621ؿ ،ِشعغ عبثك  ،االصجبد اٌغٕبئٟ،اٌذ٠ٓ ٔقش ِشٚن
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 اتإجراء خبلؿ مف إال المتيـ عقاب في الدكلة سمطة تكافر يثبت أال الجنائي القاضي عمى يجب كليذا
 تانك طالما المتيـ حؽ في ثابتة األدلة تككف أف ذلؾ دكف يحكؿ كال ،الحريات فييا تحتـرة مشركع

 .البراءة عمى القكؿ ىذا ينطبؽ فيؿ ةانلئلد بالنسبة كذلؾ األمر كاف أفك  ،مشككؾ فييا األدلة ىذه

 :الجنائي ثباتاإل قيمة الدليل غير المشروع في  : الثانيالفرع 

  1اتجاىات: ثبلثة إلى اآلراء بمكجبو قسمتان ،ان كبير  فقييا جدال التساؤؿ ىذا أثار لقد الحقيقة في
 

   :األكؿ االتجاه 
 

 ىك تحتاجو ما كؿ بؿ ،ياثباتإل المحكمة تحتاج كال ،البراءة افسناإل في األصؿ أف اءالفقييرل 
 افكضم كضع ،مشركع غير إجراء عف الناتج ةاناإلد دليؿ فبطبل أف إلى إضافة ،ةاناإلد في التشكيؾ
  .أف ينقمب عميو كباالن  يمكف ال كبالتالي تيـالم لحرية

  
 :يانالث االتجاه 

 أف لمقضاء يحؽ ال وأن إلى إضافة ،الدليؿ شرعية لمبدأ مخالؼ وأن ذلؾ في كحجتيـ األكؿ الرأم ينتقد
ذك  ،صحيح كنيانق كمبدأ ،الكسيمة تبرر الغاية قاعدة يقرر  إثبات يحدث وفأن ،القكؿ ىذا عمى اعتمدنا اا 
 كبلـ كىذا البراءة ثباتإل مشركعة ان أمكر  كميا الزكر كشيادة ،التزكير كيصبح ،الكسائؿ بكؿ البراءة
 .عاقؿ كؿ يرفضو

  :الثالث االتجاه 
 
 اإذ ما بيف فرؽ وأن إذ ،معينة في حدكد لكف المصرية النقض محكمة رأم يؤيد إذ ،تكفيقي اتجاه ىك
 لقكاعد مخالفة مجرد ياأن أـ،جنائية جريمة ذاتيا حد في تعد الدليؿ عمى الحصكؿ كسيمة تانك

 ىذا بغير القكؿ فأل ،بو االعتداد يمكف ال وفإن جنائية جريمة مف متحصبل الدليؿ كاف اإذف ،اإلجراءات
خراجيا ،الجرائـ بعض الرتكاب الدعكة يعني  كسيمة تانك اإذ أما ،يجكز ال كىذا ،العقاب دائرة مف كا 

                                                             
1
 906ؿ.ِشعغ عبثك اٌغٕبئٟ اإلصجبد فٟ ِؾبمشاد ،اٌذ٠ٓ ٔقش ،ِشٚن
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 الغاية فأل ،الدليؿ ىذا إلى االستناد يمكف ىنا ،اإلجراءات لقكاعد مخالفة مجرد ليؿالد عمى الحصكؿ
 .بذلؾ المتيـ يضار أف يصح ال كمنو ،الباطؿ جراءباإل قاـ مف إلى ترجع فالبطبل تقرير مف
 

 :والتحقيق االستدالالت جمع مرحمة من المستمد المادي الدليل عمى الرقابة الثالث: الفرع

 كليد كاف اإذ إال ،مشركعا يككف ال الجنائي الدليؿ أف لنا يتضح السابقة المعطيات مف اطبلقان
 مراعاة يجب لذلؾ ،القانكف رسميا التي اتانالضم فييا كتؤمف الحريات فييا تحتـر ،مشركعة اتإجراء
ال ،الجنائية الخصكمة مراحؿ مختمؼ في الدليؿ عمى الحصكؿ اتإجراء  مما ،ءجرااإل ذلؾ أىدر كا 
 .1الدليؿ إىدار إلى الحاؿ بطبيعة يؤدم

 جاءت التي األدلة أما ،مشركعة أدلة خبلؿ مف الحكـ في قناعتو يستقي أف الجنائي القاضي فميمة
 الدكلة حؽ اقتضاء يجكز ال ونأل ،عمييا االعتماد يجكز كال طرحيا يجب ،كنيةانق غير اتإجراء كليدة
 مف استبعاده يجب معيبا الدليؿ كاف اإذ كبالتالي ،كنيةانق غير اتراءإج ممارسة خبلؿ مف العقاب في
 .األدلة بيف

 ،اإلجرامية لمكاقعة ىاألكل بالمكاجية أساسا تختص القضائي الضبط مأمكر سمطة أف فيو شؾ ال كمما
 كىي العمكمية الدعكل تحريؾ تسبؽ أكلية تحريات عف عبارة ىي االستدالالت مرحمة أف باعتبار

 .الحقيقة عف الكشؼ إلى تيدؼ إذ مباشرة الجريمة كقكع تمي التي مرحمةال

مأمكر الضبط القضائي بقبكؿ الببلغات كالشكاكم التي  ألـز الفمسطيني القانكف  أف نجد ذلؾ أجؿ كمف
( مف 22/1كىذا المعنى ىك عيف ما أكدت عميو المادة ) ،عمميـ بخصكص الجرائـ المرتبكة إلىتصؿ 

عمى مأمكرم الضبط  القانكف" كفقان ألحكاـ   :الجزائية الفمسطيني الجديد في قكليا اتراءجاإل كفانق
الجريمة كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة  أفقبكؿ الببلغات التي ترد إلييـ بش -1 :القياـ بما يمي

" لكؿ مف   :الجزائية الفمسطيني في قكليا اإلجراءات كفانق( مف 24المادة )ت أكجب ك  .. ".العامة
قد عمؽ  القانكفيبمغ النيابة العامة أك مأمكرم الضبط القضائي عنيا ما لـ يكف  أفعمـ بكقكع جريمة 

 ." فإذتحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك طمب أك 

                                                             
1
 20ؿ ،2004 ٚاٌؼؾشٚ اٌؾبدٞ ٚاٌمبْٔٛ، اٌؾش٠ؼخ ِغٍخ ػم١ذرٗ، رى٠ٛٓ فٟ اٌغٕبئٟ اٌمبمٟ ؽش٠خ ٔيبق.خ١ًٍ ِّذٚػ ،ثؾش 
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ك مكظؼ عمـ أصكؿ المحاكمات االردني عمى كؿ سمطة رسمية أكف ان( مف ق25ت المادة )أكجبكقد 
 أفالمدعي العاـ المختص ك  إلىيبمغ االمر في الحاؿ  أفك جنحة أكظيفتو بكقكع جناية  إجراء ثناءأ

 1.ليو جميع المعمكمات كالمحاضر كاألكراؽ المتعمقة بالجريمةإيرسؿ 

ك مكظؼ عاـ كجكب التبميغ عف الجرائـ أردني فرض عمى كؿ سمطة رسمية المشرع األ أفىذا يعني 
( 26ألزمت المادة )ما بخصكص المكظفيف العادييف فقد أ ،(  المذككرة سابقان 25عمبلن بأحكاـ المادة )

ك عمى حياة أمف العاـ أل(عمى كؿ مف شاىد اعتداء عمى ا2(  كالفقرة )1في الفقرة )مف القانكف نفسو 
خرل حكاؿ األككؿ مف عمـ في األ ،يعمـ بذلؾ المدعي العاـ المختص أفعمى مالو  أكحد الناس أ

 2 تبميغ كاجبان في التشريع األردني.كبناء عمى ذلؾ يعتبر ال .يخبر عنيا المدعي العاـ أفجريمة بكقكع 

 إلى فكران  كالشكاكم التبميغات بإرساؿ الضبط مأمكر قياـ كجكب المصرم عمى  المشرع حرص كقد
 أفف كلذلؾ  ،فبطبل أم عميو يترتب ال الكاجب بيذا القياـ في التأخير أك اإلىماؿ أف إال النيابة  العامة
 في يؤثر أف وأنمف ش ليس المختصة التحقيؽ سمطة إلى الجنايات حكادث تبميغ في مجرد التأخير

 العمؿ تنظيـ إال الكاجب يقصد بيذا لـ كالمشرع .ذلؾ بعد تحقيقات مف السمطة تجريو تمؾ ما صحة
 .فبطبل أم ذلؾ  في اإلىماؿ مجرد عمى يرتب الدليؿ كلـ عمى كالمحافظة

مأمكرل الضبط  عمى يجب" وأن الجنائية المصرم عمى اتجراءاإل كفانق( مف 24)المادة كقد نصت 
النيابة  إلىفكرا  بيا يبعثكا أفك  ،الجرائـ أفبش إلييـ ترد التى كالشكاكل التبميغات يقبمكا أف القضائى
 البلزمة لمعايناتكيجركا ا اتيضاحاإل جميع عمى يحصمكا أف مرؤكسييـ كعمى عمييـ كيجب العامة
 جميع يتخذكا أف كعمييـ ،تانك كيفية بأية بيا يعمنكف التى أك ،إلييـ تبمغ التى الكقائع تحقيؽ لتسييؿ
 3.الجريمة أدلة عمى لممحافظة البلزمة التحفظية الكسائؿ

بالمحافظة عمى  التحفظية الكفيمة اإلجراءاتما يمـز مف  اذباتخيختص مأمكر الضبط القضائي كما 
بيا فيما تتخذه مف قرارات  ةانكاالستعستطيع الحقان سمطة التحقيؽ اإلطبلع عمييا تأدلة الجريمة كي 

كمف أمثمة تمؾ  ،الجزائية الفمسطيني اإلجراءات كفانقمف  (22/3)رفع الدعكل الجنائية المادة  أففي ش

                                                             
1
 .( ِٓ لبْٔٛ افٛي اٌّؾبوّبد االسد92ٟٔأظش اٌّبدح ) 
2
داس  .دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ رةف١ٍ١خ ِمبسٔخ  فٟ اٌمٛا١ٔٓ االسد١ٔخ ٚاٌّقش٠خ ٚاٌجغٛس٠خ  .السدٟٔافٛي اٌّؾبوّبد اٌغضائ١خ ا .وبًِ اٌغؼ١ذ

 .424ؿ  .9009 .ػّبْ .اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ
3
 21. ؿاٌمب٘شح .اٌغٕبئ١خ " ِشؽٍخ ِب لجً اٌّؾبوّخ " عبِؼخ ثٕٙب اإلعشاءاداٌذوزٛس اؽش  ؽّظ اٌذ٠ٓ " ؽشػ  
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كالقياـ بكضع  ،جريمةالتحفظية القياـ بتعييف حارس لمنع األشخاص مف العبث بأدلة ال اإلجراءات
 1.الذم كقعت فيو الجريمة افالمكاألختاـ عمى 

 تككف أف يجب لذلؾ ،التمؼ مف سبلمتيا افلضم بدقة معيا التعامؿ يجب اآلثارىذه  ىميةأل كنظرا
 مشركعة بطرؽ يتـ أفك  ،سميـ عممي أساس عمى قائـ اآلثار كتسجيمو كحفظو مف النكع ىذا رفع طريقة

 .اإلثباتية العممية في عميو يعتمد جنائي دليؿ عمى الحصكؿ يمكننا حتى كنيةانكق

 يتسنى حتى ،االستدالالت جمع مرحمة عند إتباعيا الكاجب اتجراءاإل بعض كضع قد المشرع أف كما
 الشرطة ضابط بيا يقكـ التي اتجراءاإل ىذه أىـ كمف ،كفانلمق مطابؽ دليؿ عمى الحصكؿ لنا

 .األشياء كضبط ،التفتيش ،المعاينة راءجإل تقاؿناال القضائية

 المعاينت -1

 كأشخاص أشياء مف يحكيو بما الجريمة فيو ارتكبت الذم اف كفحصوالمك مناظرة  :بالمعاينة يقصد
 ما كاكتشاؼ ،الجنائي التحقيؽ يستيدفيا أك بعضيا التي الجكىرية الحقائؽ كؿ التعرؼ إلى بيدؼ
  .2كرفعيا جنائية آثار مف الجناة يخمفو

 أشياء مف بو يتصؿ كما الحادث افلمك يأنكالمت الدقيؽ الفحص ذلؾ ":ياأنب اعتبارىا يمكف كما
ثباتك  األدلة جمع بقصد مساعديو أحد أك المحقؽ يجريو ،كأشخاص   ،الجريمة افمك مف كؿ حالة ا 
  .3 كقعت التي بالجريمة عبلقة ليا التي كاألشياء ،عميو كالمجني ،المتيـ كشخص

قان ألحكاـ القانكف الفمسطيني يتكجب عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بإجراء الكشؼ كالمعاينة ككف
كالحصكؿ عمى اإليضاحات البلزمة لتسييؿ التحقيؽ ك االستعانة بالخبراء كاتخاذ جميع الكسائؿ 

ثبات جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا في محاضر رسمية  4.لممحافظة عمى األدلة كا 

 

 
                                                             

1
 .لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ( ِٓ 99أظش اٌّبدح ) 
2
 اٌش٠بك، ٚاٌزذس٠ت األ١ِٕخ .(ٌٍذساعبد اٌؼشثٟ ثبٌّشوض إٌؾش داس اٌغبٟٔ، ؽخق١خ رؾذ٠ذ فٟ ٚدالٌزٗ اٌغش٠ّخ ِغشػ ،اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ ،اٌّٙذٞ

 66 ؿ ،1993
3
اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد  ،عبِؼخ ٔب٠ف ،ِبعغز١ش سعبٌخ ،اؽّذ دخ١ً اهلل " ِؼب٠ٕخ ِغشػ اٌغش٠ّخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزيج١ك ،اٌشدادٞ 

 19ؿ،6292 ،اٌش٠بك ،اال١ِٕخ
4
 .9006ٌغٕخ  4اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ سلُ  اإلعشاءاد( ِٓ لبْٔٛ 9/4/3( اٌفمشاد )99اٌّبدح ) 
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 :المعاينة إجراءب المختصة الجيات

 ارتكاب افمك في بالمعاينة المختمفة التحقيؽ جيات قياـ ثرإ المادية الدالئؿ عمى الحصكؿ يتـ
 إليو ينقؿ فيما التحقيؽ عمى تصريق إنما  التحقيؽ قاضي دكرأف  يبدك ألكؿ كىمو فقد لذلؾ ،الجريمة

 كىي أخرل مياـٌ  خكلو المشرع فأل ،ؾذل خبلؼ الحقيقة لكف ،فقط القضائية الضبطية طرؼ مف
الجزائية الفمسطيني يعتبر  اتجراءاإل قانكففي  .مختمفة معاينات جراءإل الحادث افمك إلى تقاؿناال

فقد نصت المادة  ،المعاينة إجراءمف  القانكفبمكجب  ط القضائي الجية الرسمية المكمفةمأمكرم الضب
و مف مياـ مأمكرم الضبط القضائي أن( " 2مسطيني في الفقرة)الجزائية الف اتجراءاإل قانكف( مف 22)

ة بالخبراء أنحات البلزمة لتسييؿ التحقيؽ كاالستعيضان كالحصكؿ عمى األالكشؼ كالمعاينة  إجراء
مأمكرم الضبط  أفو بإمكأن( مف نفس المادة 3المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميف " كما نصت الفقرة)

 .ؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمةجميع الكسائ اتخاذالقضائي 

 أف االستدالالت جمع أثناء القضائي الضبط لمأمكرم( ج.أ ٩٢)المادة في التشريع المصرم أجازت 
 مأمكر يتخذه ما أف كما - يميف حمؼ بغير بالكتابة أك شفييان  رأييـ يطمبكا أفك  الخبرة بأىؿ يستعينكا
 ال المستشفى طبيب بمعرفة المتيـ معدة لغسيؿ اتإجراء مف التفتيش حؽ المخكؿ القضائي الضبط
 المتيـ حؽ في التمبس حالة فتكافر ذاتو التفتيش يبيحو الذم بالقدر لممتيـ تعرضان  يككف أف يعدك

 في النيابة افاستئذ يقتضي ال ،ضبطو خشية بذلؾ لو مقران  المخدر يبتمع كىك لو الضابط بمشاىدة
 تأثير ال المتيـ فيو أخفاه الذم المكضع مف المخدر بإخراج المستشفى في الطبيب قياـ أف كما .إجرائو

 أف القانكف في يمـز كال خبيرنا بكصفو يجرل ماأن جراءاإل ابيذ قيامو أف ذلؾ اتجراءاإل سبلمة عمى لو
 .1أحد إشراؼ تحت أك معيف افمك في عممو يباشر أف أك القضائية الضبطية رجاؿ مف الخبير يككف

  :لممعاينة يةالقانون الطبيعة

 الببلغ الشرطة أجيزة تمقي عقب تنفيذه يبدأ إجراء ككنيا بيف يةالقانكن لطبيعتيا طبقا المعاينة تشترؾ
 ،كجمعيا بالجريمة المتعمقة اآلثار لمشاىدة الجريمة مسرح إلى السريع تقاؿنكاال ،الجريمة بكقكع

 مف إمالمأمكرم الضبط القضائي  يجكز" و أن يجد يالجزائية الفمسطين اتجراءاإل كفانق إلى كالمتطمع
 إلظيار البلزمة تقاالتناأل إجراءب تأمر أف المتيـ أك العامة النيابة طمب عمى بناء أك ـفسيأن تمقاء

                                                             
1
 620ؿ ،ِشؽٍخ ِب لجً اٌّؾبوّخ" ِشعغ عبثك -اٌغٕبئ١خ اإلعشاءاداٌذوزٛس اؽش  ؽّظ اٌذ٠ٓ " ؽشػ لبْٔٛ  
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 مسرح الستنطاؽ الكسيمة ياأن إلى يةالقانكن طبيعتيا ناحية مف المعاينة إلى أيضان  ينظر كما ،"الحقيقة
 في إثبات كسيمة يةالقانكن الناحية مف ككنيا بيف ك ،الجريمة ثباتإل أدلة عمى كالحصكؿ الجريمة
 1.الجزائية المسائؿ

 التفتيش -2
 

  التفتيشمفيكـ  

 مكضكع الجريمة أدلة ضبط إلى تيدؼ التي التحقيؽ اتإجراء مف إجراء عف عبارة ىك التفتيش
 كينصب ،المتيـ إلى نسبتيا أك مةالجري ارتكاب إثبات أجؿ مف الحقيقة كشؼ في يفيد ما ككؿ التحقيؽ

 كمساءلتيـ متيميف غير أشخاص إلى يمتد أف ،كيجكز فيو يقيـ الذم افكالمك المتيـ شخصال عمى
  .2القانكف ب المحددة كاألكضاع بالشركط كذلؾ

 مادية أدلة عف لمبحث مختص مكظؼ بو يقكـ تحقيؽ إجراء عف عبارة":وأن أيضان عمى عرؼ كما
 .3كناانق المقررة لؤلحكاـ كفقا شخص كلدل خاص محؿ في كذلؾ ،ةجنح أك لجناية

الجزائية لـ يكرد  اإلجراءاتكف انالمشرع الفمسطيني في تناكلو لمتفتيش القضائي في ق أفكالمبلحظ 
نك  ،تعريفان لمتفتيش جراءشركطو ك  افما اكتفى ببيا   .4اتو كالجية المختصة بذلؾ ا 

 :ن تعريف التفتيش كما يميمن خالل التعريفات السابقة يمك

 في بالبحث لو يؤذف مف أك العدلية الضابطة أعضاء بو يقكـ التحقيؽ اتإجراء مف إجراء ىك التفتيش
 حرمة القانكف منحو محؿ عمى االطبلع كىك ،التحقيؽ بمكضكع تتعمؽ محددة أشياء عف معيف افمك

 .بالفعؿ كقعت معينة جريمة فع الحقيقة كشؼ في يفيد ما ضبط ذلؾ مف اليدؼ كيككف ،خاصة

 إثباتفائدة في ظيكر الحقيقة بما قد يسفر عنو مف أدلة تساعد في  أكثرالتفتيش  أفكيرل الباحث 
سنادىا  في ىذا المقاـ ىك التفتيش  القانكفكالمقصكد بالتفتيش الذم يجيزه  ،مرتكبيا إلىالكاقعة كا 

                                                             
1
 (3-4-9-6)( ٚاٌفمشاد 99( اٌّبدح )9006( ٌغٕخ )4لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي١ٕٟ ثبالٚساق اٌّؼذٌخ سلُ ) 
2
 944ؿ.ِشعغ عبثك ،ٔقش اٌذ٠ٓ ،ِشٚن
3
 ٔب٠ف عبِؼخ ز١ش،اٌّبعغ ؽٙبدح  ػٍٝ ٌٍؾقٛي ِمذِخ دساعخ اإلس٘بثٟ، اٌؾذس ٌّغشػ اٌف١ٕخ اٌّؼب٠ٕخ إعشاءاد ،اٌؼض٠ض ػجذ اهلل ػجذ،اٌّغؼذ

،2006 اٌش٠بك، األ١ِٕخ، ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ
4
 .9006ٌغٕخ  4اٌغضائ١خ سلُ  اإلعشاءاد( ِٓ لبْٔٛ 24 – 42اٌّٛاد )ِٓ  
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 أجؿكح استثناء لمأمكرم الضبط القضائي مف القضائي الذم يعتبر عمبلن مف أعماؿ التحقؽ كالممن
التنقيب عف أدلة الجريمة، كليس مجرد التفتيش الكقائي " الذم ينحصر دكره في تجريد المقبكض عميو 

عمى نفسو أك عمى  افالعدك يككف معو مف أسمحة أك آالت قد يستخدميا في المقاكمة أك  أفمما يحتمؿ 
فرد مف  إلىحؽ فييا لرجؿ السمطة العامة أك األحكاؿ التي يفالتفتيش الكقائي جائز في كؿ  ،غيره

مركز الشرطة. كسند التفتيش الكقائي ىك حالة الضركرة  إلىاألفراد التحفظ عمى المتيـ كمف ثـ اقتياده 
ال  ،منوال يتعدل اليدؼ المقصكد  أفكيشترط فيو  ،الظركؼالتي تحتميا  باطبلن كمعدكـ األثر  كافكا 
 القبض. جراءرغـ تبعية التفتيش إل ،لمقبضيككف التفتيش تاليان  أفو ال يشترط أنلمبلحظ إجرائيان. كمف ا

  :التفتيش محل 

 ىك فإذ التفتيش محؿ فإف لذا ،الحقيقة إظيار ياأنش مف التي الخاصة األسرار تكجد حيثما التفتيش يرد
 كفانق مف ( 81) المادة دنج لذا ،الخاص وانمك في أك ذاتو الشخص في يتمثؿ كىذا السر، مستكدع

 العثكر يمكف التي األماكف جميع في التفتيش يباشر" :وأن عمى تنص الفمسطيني الجزائية اتجراءاإل
الفمسطيني محؿ التفتيش كحدكده كقد نظـ المشرع  ."الحقيقة إلظيار مفيدا كشفيا يككف أشياء عمى فييا

  .1شياءكضبط األ

دـ تعرض ع لضمافكذلؾ  ،القكانيفبقى في حدكد ما نصت عميو ي أفالتفتيش يجب  أفكيرل الباحث 
 الضبط مأمكر بو يقكـ أف يجب تحقيؽ إجراءك كالتفتيشثناء التفتيش. الحقكؽ كالحريات لمتعسؼ أ

 يجكز إذ ،االستدالؿ اتإجراء مف إجراءك التفتيش بخبلؼ كذلؾ ،بو القياـ لغيره يجكز كال ،القضائي
 القضائي. الضبط مأمكرم غير مف شخص بو يقكـ أف صكره بعض فى

 :بالتفتيش تقوم التي الجيات 

 جيات كىي التفتيش بعممية تقكـ التي الجيات عمى المفمسطيني الجزائية اتجراءاإل كفانق نص لقد
 القضائيلرجاؿ الضبط كال يمكف  .التحقيؽ كقاضي القضائي الضبط مأمكر في المتمثمة التحقيؽ

 باألفعاؿ عبلقة ليا أشياء يحكزكف يـأن أك جناية في ساىمكا الذيف ألشخاصا مساكف إلى تقاؿناال
 مع ،التحقيؽ قاضي أكالعامة النيابة  مف صادر مكتكب فإذب إال تفتيش إجراءب كايقكم أف ،الجنائية
 التفتيش.شركط  احتراـ كجكب

                                                             
1
 .9006( ٌغٕخ 4سلُ )اٌفٍغي١ٕٟ اٌغضائ١خ  اإلعشاءادِٓ لبْٔٛ  (20 – 42أظش اٌّٛاد )ِٓ  
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 :ريةالوسائل الحديثة المعتمدة عمى األجيزة السمعية أو البص  :يانالثالمطمب 

استخداـ  أفكالكاقع  ،أجيزة لممراقبة ذات تقنية عالية تاجأن إلىلتطكر التكنكلكجي الحديث لقد أدل ا
بؿ امتدت  ،التي تمتقط األحاديث السمكية كالبلسمكية نتصالتأجيزة المراقبة ال تقتصر عمى أجيزة 

التقاط صكر  أيضان ما بات مف السيؿ ك ،ترنتناالالتقاط المكالمات التي تتـ بطريؽ  إلىبقدرتيا الفائقة 
 .1حريتو كخصكصيتو اإلنساف أفقداألمر الذم   ،األشخاص عف بعد كبدقة عالية

، 
ىك ىؿ ىذه الكسائؿ  ،أساس البحث كالخبلؼ حكؿ استعماؿ ىذه الكسائؿ العممية أفكفي الحقيقة 

 ا عمى الحرية الفردية أـ ال؟أنتعتبر عدك 
تمس  تانكا إذأما  ،خضعت لمقاعدة العامة في اقتناع القاضي ،الفرديةال تمس بالحرية  تانكا إذف

كلقد كثرت في اآلكنة األخيرة مع  ،في المكاد الجنائية إثباتبالحرية الفردية تعيف استبعادىا ككسيمة 
إثارة الجدؿ  إلىمما أدل  ،صتنالتالتطكر العممي أجيزة التصنت التي بمغت درجة عالية ككفاءة في 

 .الجنائي ثباتاإلمشركعية استخداـ مثؿ ىذه األجيزة ككسيمة مف كسائؿ  حكؿ

 :ت والمراقبةنماىية أجيزة التص األول:لفرع ا

مف  بانجذىب  إذ ،نظرا لحداثتو التصنت جراءلـ يتفؽ الفقياء كالباحثكف عمى تحديد تسمية معينة إل
 بانجفي حيف ذىب  ،لكتركنيراؽ السمع اإل، أك است"لكتركنيةاستخداـ مصطمح "المراقبة اإل إلىالفقو 

"، كفي ذات االتجاه ذىب رأم  مياي"بمراقبة األحاديث كتسج جراءتسمية ىذا اإل إلىمف الفقو في مصر 
 جراءتسمية ىذا اإل إلىكما درج رأم آخر  ،عمى المحادثات الخاصة التصنتتسميتيا  إلىآخر 

المحادثات  بمراقبة  جراءتسمية ىذا اإل إلىمشرع المصرم كقد اتجو ال ،لكتركنيةكالرقابة اإل التصنت
جراءالسمكية كالبلسمكية ك  أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد  .خاص افمكتسجيبلت ألحاديث جرت في  ا 

 .2 عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ السمكية كالبلسمكية تتـالتي أطمؽ عمييا لفظ "اعتراض المراسبلت 
 
 
 

                                                             
1
 9002اٌغبِؼ١خ، اإلعىٕذس٠خ،  اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ، اٌيجؼخ األٌٚٝ، داس اٌّيجٛػبد  ِشالجخ األؽبد٠ش اٌخبفخ فٟ ،٠بعش األ١ِش ،فبسٚق 
2
 90ؿ ،ِشعغ عبثك،ِشالجخ األؽبد٠ش اٌخبفخ فٟ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ، ،٠بعش األ١ِش ،فبسٚق 



58 
 

 :نيات المراقبةواع تقأن :الثانيالفرع  

 إذ ،ف أك الرؤيا بالعيف المجردةذت باإلنلـ تعد المراقبة في الكقت الحاضر تقتصر عمى التص 
اخترعت العديد مف الكسائؿ العممية  إذ ،أصبحت خصكصيات الفرد مكشكفة أماـ قدرة األجيزة الحديثة

لذلؾ  ،يشعر بيا أحد أفدكف  ككذلؾ التقاط صكرىـ ،القادرة عمى نقؿ ما يدكر بيف الناس بسيكلة
ككذلؾ  ،المجاؿ البصرم ،السمعيصكر. المجاؿ  ثبلثيمكننا حصر األجيزة التي تتـ بيا المراقبة في 

  .1ترنتنااللكتركنية عمى شبكات المراقبة اإل
 :المجال السمعي 
 
كالمات عمى األحاديث الشخصية مف خبلؿ التجسس عمى الم التصنتتفرض الرقابة في ىذا المجاؿ  

الحصكؿ عمى تمؾ المكالمات  أجؿكركفكنات خفية مف ميكذلؾ مف خبلؿ استخداـ  ،الياتفية كتسجيميا
ذلؾ االتصاؿ  :ياأنكلقد عرؼ الفقو الفرنسي مراقبة المكالمات الياتفية كتسجيميا ب .مكضكع الرقابة

المقصكد ىنا باالتصاؿ " .لمحادثة ىاتفية بيف متراسميف دكف عمميما ريخاالأك تسجيؿ  ،المباشر
فيك يتـ مف خبلؿ  ،أما فيما يخص تسجيؿ األحاديث ،المكالمة الياتفية إلىالمباشر االستماع خمسة 

تمكف القائـ بيذا التسجيؿ االستماع ليذا الحديث  بطريقة  ،حفظ الحديث المسجؿ في أشرطة خاصة
المؤقتة لمكجات الصكت الخاصة كعممية تسجيؿ الصكت ىي عبارة عف ترجمة لمتغيرات  .بعد ذلؾ

آلة تترجـ  ساطةكعادة ما يتـ التسجيؿ بك  ،بالكبلـ أك أم نكع آخر مف المكجات أك التغيرات الدائمة
الصكت عمى الشريط المستخدـ في جياز التسجيؿ  كيتـ تسجيؿ ،اىتزازات خاصة إلىمكجات الصكت 

مراقبة المكالمات التميفكنية  أفغـ مف لبر فا .كيجرم تسجيؿ عمى سمؾ ممغنط ،بكاسطة المغناطيسية
يكشفكا  أفلحرمة الحياة الخاصة باعتبارىا تتجسس عمى أدؽ أسرار الناس التي يمكف  انتياكاتشكؿ 

ا في أىميتي كارإنو ال يمكننا أنإال  ،الحديث في مأمف أفظنا منيـ  ،عنيا لغيرىـ دكف خكؼ أك حرجان 
  .2يةثباتاإلالعممية 









                                                             
1
س اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ٚداس اٌؾغ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٛعبئً اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ اإلصجبد اٌّذٟٔ، اٌيجؼخ األٌٚٝ، اٌذا،جبطػ،اٌؼجٛدٞ 

 .49، ؿ9009اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 
2
 42ؿ،ِشعغ عبثك،اٌؾغ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٛعبئً اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ اإلصجبد اٌّذٟٔ،،جبطػ،اٌؼجٛدٞ 
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 :لبصريالمجال ا
الصكرة  تانكا إذف ،الخاصة اإلنسافيعتبر حؽ الشخص في صكرتو عنصرا مف عناصر حياة  

التطكر  أفف ،ي عف التعبير عنوناسنكما يعجز الفكر األ ،لما تراه العيف العادية تحمؿ تسجيبل حقيقيان 
تصكير باستخداـ أشعة كقد يتـ ال ،التقني لكسائؿ التصكير تجاكز ذلؾ كما في التصكير االسبكتكغرافي

كقد تزايد في اآلكنة األخيرة اعتماد سمطات التحقيؽ أسمكب المراقبة عف  .ضكئيا اغير مرئية أك تصكير 
 أفكعميو يجب  الحقيقة، إلى، بيدؼ الكصكؿ أك تسجيميا معيف افمكطريؽ التقاط صكرة لشخص مف 

 :1بدئيا منياتتكفر في الصكر الفكتكغرافية بعض العكامؿ حتى تككف مقبكلة م
 

 عامؿ فني يتعمؽ بمدل مراعاة األصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في التصكير الضكئي. 
  عامؿ مكضكعي يتعمؽ بالصكرة مف حيث كضكحيا كخمكىا مف الخدع كالحيؿ كقدرة داللتيا

  .كاألشخاص الذيف تمثميـ كزمانيا التقاطيا افمكعمى 
  بالتصكيرعامؿ شخصي يتعمؽ بالخبرة الفنية لمقائـ. 
 ات التصكير في محاضر كالتأكد مف خمك أية تسجيبلت إجراء إثباتعامؿ إجرائي يتعمؽ ب

سمطات يو بعد استعمالو لحيف عرضو عمى ثـ التحفظ عم ،لجياز التصكير كالفيمـ سابقة 
 .التحقيؽ

 

 في مجال تجميع المعمومات وتخزينيا: 

المعترؼ  فانسألاالخاصة مف بيف أىـ حقكؽ  يعد الحؽ في الخصكصية أك الحؽ في حماية الحياة 
شبكات الحاسكب كالمعمكمات في  تشرتانبيا، كقد أثرت تقنية المعمكمات عمى ىذا الحؽ حيف 

زاء ىذه الطفرة بدأت الطرؽ التقميدية لجمع المعمكمات ،المجتمعات المعاصرة عاجزة عف  كتنظيميا كا 
أصبح محتما استخداـ تقنية عممية متطكرة لمكاجية فيض ك  ،تمبية احتياجات المستفيديف مف المعمكمات

مات لمعمك االتحكـ في  إلىاألمر الذم أدل  ،المعمكمات المتدفؽ مف خبلؿ جياز الحاسب اآللي
تزايدت جرائـ  ترنتناالكمع تكسع  ،بيا تفاعناالكاسترجاعيا كتحسيف  تخزينياكتجميعيا كمعالجتيا ك 

كشؼ الجرائـ استمـز  أف إلىإضافة  ،شطة اإلجراميةنبكات في األكالش الحاسكبكاستغبلؿ  الحاسكب

                                                             
1
 30ؿ ،غبثكٔفظ اٌّشعغ اٌ" اٌؾغ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٛعبئً اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ اإلصجبد اٌّذٟٔ،جبطػ،اٌؼجٛدٞ 
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لذا فإنو مف استخداـ التقنيات الحديثة في عمميات التحرم كالتحقيؽ كالكشؼ عف األدلة الجرمية 
 1.افثك معمكمات معينة ألم شخص في غضكف  الحصكؿ عمى  الممكف

 :الجنائي الفقوأي ر  :الفرع الثالث

 ثباتاإلفي مجاؿ  ،خاصةت بصفة نكأجيزة التص عامة،التقنيات الحديثة بصفة  تعتبر مسألة إدماج
 .رائيـآالفقياء فتباينت  مف الجنائي مف أىـ المسائؿ التي أثارت اىتماـ العديد

 ت: نالتجاه الرافض الستخدام أجيزة التصا :اوالً 

كالمراقبة يعد باطبل  التصنتيزة استخداـ الكسائؿ العممية المتمثمة في أج أفصار ىذا االتجاه أنيرل 
 فاإلعبلفضبل عف مخالفتو لنصكص  ،كفانلمقباعتباره يجافي قكاعد األخبلؽ كيخالؼ المبادئ العامة 

كاالتفاقيات  فاسنلحقكؽ اإلعمى انتياؾ االعتماد عمى ىذه الكسائؿ ينطكم  أف إلىإضافة  ،العالمي
العقاب  إفبلت المجـر مف أفلذلؾ فيـ يركف في  ،نسافالدكلية عمى اعتداء حقيقي عمى خصكصية اإل

ذك  .أفضؿ بكثير مف استخداـ ىذه الكسائؿ غير المشركعة  ثباتاإلاعتماد التقنيات الحديثة في  كافا ا 
ىذا االستقبلؿ ال يخمك مف مخاطر االعتداء عمى  أفف ،ثباتاإلالجنائي يتدرج ضمف إطار مبدأ حرية 

كما يضيؼ معارضك استخداـ أجيزة  ،الخصكص حرمة الحياة الخاصةحقكؽ كقيـ يحمييا الدستكر كب
أك ممارستيا  ثباتاإلائؿ مف شركط المحاكمة العادلة تقديـ كس ىاكالرقابة تأكيد رفضيـ باعتبار  التصنت
كىي أمكر متفؽ  ،عكسيا إثباتيي كعرضيا لممناقشة مف قبؿ كؿ األفراد كالسماح ليـ بيجبشكؿ تك 

صار ىذا االتجاه أنكيؤكد  .قرينة البراءة فيقد يؤثر  جراءاستخداـ مثؿ ىذا اإل أف ىإلإضافة  ،عمييا
كالمراقبة يفتح الباب  التصنتاستخداـ أجيزة  أفمف بينيا  ،رأييـ ككجية النظر ىذه بحجج أخرل

كيعطي لمجيات األمنية الفرصة لتزكير التسجيبلت بصكرة تضر بحقكؽ الخاضع ليا، كما  ،لمتعسؼ
فيو مخالفة لمبدأ النزاىة في الحصكؿ عمى الدليؿ كىك في الكاقع يعد نكعا مف الغش  جراءىذا اإل أف

 .يترفعكا عف استخدامو أفكبالتالي يجب عمى ممثمي السمطة  ،إضافة إلخبللو بحقكؽ الدفاع ،كالخداع

 انتياؾ مف فييا الم المحرمة، االحتيالية الطرؽ مف يعتبر الياتفية، المكالمات عمى خمسة كالتنصت
( مف 18) المادة نصت فقد الدساتير، معظـ كفمتو الذم مراسبلتو، سرية في اإلنساف حؽ عمى كاعتداء

 تخضع فبل سرية الياتفية كالمخاطبات كالبريدية البرقية المراسبلت جميعالدستكر االردني عمى اف " 

                                                             
1
 .9009اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ؽٛي ؽّب٠خ آِ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخقٛف١خ فٟ لبْٔٛ االٔزشٔذ، ِمبي ِٕؾٛس اٌمب٘شح،  ،ِؾّذ ِؾّذ،االٌفٟ 
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 المادة في المصرم المشرع فعؿ ككذلؾ"   القانكف في المعينة األحكاؿ في إال التكقيؼ أك لممراقبة
 في المكطف حؽ األردني الجزائيةالمحاكمات  اصكؿ قانكف كفؿ كقد ،1( مف الدستكر المصرم 45)

  ،2فقط  العاـ بالمدعي الياتفية المكالمات مراقبة أك اصدار حؽ كقيدت الياتفية، المكالمات سرية
 الخطابات كافة البريد مكاتب لدل يضبط اف العاـ لممدعي( منو عمى انو " 88حيث نصت المادة )

 مراقبة لو يجكز كما البرقية الرسائؿ كافة البرؽ مكاتب كلدل كالطركد كالمطبكعات كالجرائد كالرسائؿ
 الجنائية اإلجراءات قانكف كفؿ كما " .الحقيقة اظيار في فائدة لذلؾ كاف متى الياتفية المحادثات
حيث جاء فييا "  ؽالتحقي بقاضي مراقبتو أمر اصدار كقيد الحؽ ىذا ( منو95في المادة ) المصرم
 المنصكصالجرائـ  لإحد مرتكب عمى قكية دالئؿ قياـ حالة في المختصة االبتدائية المحكمة لرئيس
 تميفكني بجياز ارتكابيا في استعاف قد العقكبات قانكف مفمكرر  (308ك  166) المادتيف في عمييا
 الجريمة فى عميو المجني كشككم كالتميفكف راؼالتمغ مصمحة عاـ مدير يرتقر  عمى بناء أمر معيف

 .3يحددىا التي لممدة الرقابة تحت المذككر التميفكف جياز بكضع المذككرة

كالمراسبلت اال انو  الياتفية المخاطبات سرية عمى صراحة ينص فمـ الفمسطيني، األساسي القانكف أما
 ال مكفكلة كىي طبيعي حؽ الشخصية الحريةعمى انو "  منو كلىالفقرة اال في (11نص في المادة )

ؿ فالفمسطيني ك ععتبر انتياكا لحرية الفرد فاف المشر ي" كلطالما كاف التصنت عمى المراسبلت  تمس
 كىذاالتصنت كالمراقبة اال بإذف قضائي الحرية الشخصية كبالتالي ال يجكز المجكء الى استخداـ اجيزة 

 مراقبة الى المجكء قيد حيث ( منو51في المادة ) الفمسطيني الجنائية اإلجراءات قانكف بو جاء ما
 الحقيقة إظيار في فائدة ىناؾ كاف متى الصمح، قاضي مف إذف عمى كالبلسمكية، السمكية المحادثات

 أف يجب األحكاؿ جميع كفي ،سنة عف تقؿ ال لمدة بالحبس القانكف عمييا يعاقب جنحة أك جناية في
 عشرة خمسة عمى تزيد ال كلمدة مسبب، أمر عمى بناءا التسجيؿ، أك المراقبة إذف أك الضبط أمر فيكك 

 .4حدة كا لمرة لمتجديد قابمة يكما،

 

 

                                                             
1
 ٚاٌغٕبئ١خ، االعزّبػ١خ .ٌٍجؾٛس اٌمِٟٛ اٌّشوض ،األٚي اٌم١ِٛخ،اٌؼذد اٌغٕبئ١خ ،اٌّغٍخ" اٌزٍف١ٔٛخ اٌّىبٌّبد ِشالجخ".فزؾٟ اؽّذ عشٚس، 

 632ؿ  ،6214حاٌّزؾذ اٌؼشث١خ اٌغّٙٛس٠خ
2
 .6216( ٌغٕخ 2( ِٓ لبْٔٛ افٛي اٌّؾبوّبد اٌغضائ١خ االسدٟٔ  سلُ )99اٌّبدح ) 
3
 .(6229( ٌغٕخ )633( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغٕبئ١خ اٌّقشٞ اٌغذ٠ذ سلُ )22اٌّبدح ) 
4
 .( ِٓ لبْٔٛ االعشاءاد اٌغضائ١خ اٌفٍغي26ٟٕ١أظش اٌّبدح ) 
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 ت والمراقبة: ناالتجاه المؤيد الستخدام أجيزة التص :ثانياً 
يعتبر مف الكسائؿ  استخداـ ىذا النكع مف الكسائؿ العممية إفالقكؿ  إلىصار ىذا االتجاه أنلقد ذىب 

فميس ىناؾ ما يحكؿ دكف استخداـ ىذه الكسائؿ. كنظرا لمزيادة المطردة في  ،الجريمةالفعالة لمكافحة 
الجمكد  إلىيؤدم  كالقكؿ بغير ذلؾ ،و يجب اختبار الكسيمة المناسبة لمكافحتيانفإ ،معدالت الجريمة

ىذه الكسائؿ ىي نتاج التطكر العممي  أف كما يبرر أصحاب ىذا االتجاه رأييـ .في مكاجية اإلجراـ
باعتبار  ،ذلؾيتخمؼ مجاؿ التحقيؽ الجنائي عف  أفكال ينبغي  ،الذم بات يصبغ شتى مناحي الحياة

 .تطكر أساليب البحث كالتحقيؽ الجنائي إلىؤدم ت أف ايأنكالمراقبة مف ش التصنتاستخداـ أجيزة  أف
الذم اعتبر استخداـ أجيزة المراقبة (Holmes) القاضيبالرد عمى   (Silver) كلذلؾ ذىب الفقيو

القتؿ كاالتجار بالمخدرات كابتزاز األمكاؿ كغيرىا مف األفعاؿ  أف"كلكف ال احد ينكر  :بالقكؿ ان قذر  عمبلن 
ا إذف ،فالجريمة زادت معدالت ارتكابيا خاصة الجريمة المنظمة ،اإلجرامية ليست إال أعماؿ أشد قذارة

  ."نتردد في تمكيف رجاؿ الشرطة مف حمؿ سبلح المراقبة التميفكنية الٌ أفيجب  ،حاربتياعزمنا عمى م
ت ىك أمر ضركرم إلحقاؽ التكازف بيف ناستخداـ أجيزة التص إلىالمجكء  أفصار ىذا االتجاه أنكيؤكد 

 ،مراقبةفيذا ال يتـ إال بتقرير شرعية ال ،كبيف الحؽ في الخصكصية ،حؽ المجتمع في كشؼ الجريمة
مما يستمـز  ،بالمصمحة العامة ان بؿ مقيد ،مطمؽ ان الخصكصية ليس حق في فاسنحؽ اإل أفباعتبار 

 بانجكالمراقبة باىتماـ دكلي كبير مف  التصنتكلقد حظيت أجيزة  .دقيؽ بيف الحقيف كجكد تكازف 
ف الطرؽ لحماية لمبحث ع عقدتانبعض المؤتمرات التي  إلىإضافة  ،الدكليةالييئات كالمنظمات 

العالمي  فاإلعبل 1948كقد أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة  .المتيـ كحقكقو األساسية
"ال يعرض احد لتدخؿ تعسفي في حياتو :وأنعشرة منو عمى  يةانالثكقد نصت المادة  ،نسافلحقكؽ اإل
كلكؿ شخص الحؽ في  ،كسمعتو أك لحمبلت عمى شرفو ،أك مراسمتو ،أك مسكنو ،أك أسرتو ،الخاصة
كما أكدت االتفاقية األكربية لحماية الحقكؽ  ."مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت القانكفحماية 

يتيا مف أم تدخؿ اضركرة حمت عمى أكجبك  ،الخاصةكالحريات األساسية عمى حماية الحؽ في الحياة 
سنة  افطير تناكؿ المؤتمر الدكلي المنعقد في كما  .القانكفدكد ما يفرضو حالسمطة العامة إال في مف 

كعدـ  ،التي تحققت في تقنيات التسجيؿ جازاتناالضركرة احتراـ الحياة الخاصة في ضكء  1962
عدـ قبكؿ أم  إلى 1979في حيف أكصى مؤتمر ىامبكرج سنة  ،جكاز المساس بحرمة الحياة الخاصة

   1.نسافيؾ فيو حقكؽ اإلتأنأك  ،الحصكؿ عميو بطريؽ غير مشركع دليؿ تـ
                                                             

1
 ِشعغ عبثكاٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ؽٛي ؽّب٠خ آِ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخقٛف١خ فٟ لبْٔٛ االٔزشٔذ،  ،ِؾّذ ِؾّذ،الٌفٟا 
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 :الجنائيةفي المواد  ثباتاإل تقسيمات أدلة  ي:انالثالمبحث 

 :تمييد

 
 إدانةات الدعكل الجنائية كما قد يحممو استخداميا مف جراءإلالحديثة العممية أماـ اقتحاـ كسائؿ التقنية 

ات بمدل جكاز االستفادة مف كؿ اىتمت البحكث كالدراس ،لمحقكؽ الفردية انتياؾلممتيـ أك تبرئتو أك 
تؤدم  أفالكسائؿ الحديثة نقاشان كجدالن حكؿ ما يمكف  أثارتفقد  .الجنائي ثباتاإلتقدـ عممي في مجاؿ 

كما  ،الجنائي كمدل صحة ىذا الدليؿ مف كجية نظر عممية ثباتاإل في اليو كؿ كسيمة مف دليؿ
  .عبلقة تمؾ الكسائؿ بالدعكل الجنائية

كىي التي  ،دلة التي تباشر خفيةاأل إلىدلة المستقاة مف الكسائؿ التقنية الحديثة ف تصنيؼ األلذلؾ يمك
دلة  ألا أيضان ك  .مثؿ آلة التصكير ك آلة التسجيؿ ككاميرا الفيديك يككف الشخص عمى عمـ بمباشرتيا. ال

 ،مـ بمباشرتياعمى الحديثة المستقاة مف كسائؿ حديثة تباشر بصكرة ظاىرة كىي التي يككف الشخص ع
يـ كالتنك  ،كالتخدير ،كالكبلب البكليسية ،كالبصمة الكراثية ،صبعكبصمة اإل ،كمنيا تحميؿ الدـ

 :كيمكف تناكؿ ىذه التصنيفات كما يميالمغناطيسي كجياز كشؼ الكذب 
 

 :لتقنية الحديثة التي تباشر خفيةً االدلة المستقاة من الوسائل ا :األولالمطمب 

 
لمستقاة مف الكسائؿ التقنية الحديثة التي تباشر بصكرة خفية ىي التي يمكف عف المقصكد باألدلة ا إف 
 :قيا كشؼ الكاقع كالحقيقة كمنيايطر 

  :آلة التسجيل :األولالفرع 

كتتمثؿ في التسجيؿ الصكتي سكاء عف طريؽ كضع الرقابة عمى التميفكنات أك تركيب ميكركفكنات 
دقة في اكتشاؼ الذبذبات  أكثركتعتبر آلة التسجيؿ  ،صكات كتسجيميااأل حساسة تستطيع التقاط

ا سجمت آلة التصكير إذف إفسادىا تعبث بيا كتتدخؿ في فاإلنسالكف يد  .ف البشريةذكاألصكات مف األ
بحث كاجتيد لمتدقيؽ في  ،اصكات االشخاص كعرضت المادة التي تـ تسجيميا عمى القاضي أك الخبير
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الحقيقة كتحديد المطمكب مف  بيافحتى تككف ىذه المادة قرينة قكية في  ،كبعدىا عف العبث ،نقاشيا
عمـ االصكات يعتمد عمى التحميؿ السمعي المجرد لؤلصكات عف طريؽ  فاك أففبعد  .الصكت

صحابيا مف خبلؿ ىذا التصنيؼ دخمت آلة أ إلىكالتعرؼ  ،رفيع كخشف ،قكم كضعيؼ إلىتصنيفيا 
صكات المسجمة ككصفيا في عممية تشخيص جنائي لؤلصكات ألككسيمة جديدة لدراسة االتسجيؿ 

صكات المشتبو أخطكط مقركءة كمف ثـ مقارنتو مع  إلىلكتركنيان كتحكيمو إبتحميؿ الصكت البشرم 
 .1بيـ
 

صكات التي تـ تسجيميا عف طريؽ بصمة الصكت عمى حقيقة عممية مفادىا ألمعرفة ا كتعتمد طريقة
الرنيف الصكتي يصدر  أففمف الناحية العممية ترل  ،طؽ الكممات يختمؼ مف شخص آلخرن أف

فتعطي  ،اىتزاز الحباؿ الصكتية إلىمما يؤدم ؛ بإخراج اليكاء مف الرئتيف عف طريؽ القصبة اليكائية 
كعند مركر ىذه المكجو في  .نغمات إلىصكتية تحتكم عمى تردد صكتي جكىرم يضاؼ  ةمكج

ا إذف ،خر ال يتأثرؼ تتسرب بعض الترددات الصكتية بينما البعض اآلنثـ بفجكات الفـ كاألالبمعكـ 
المكجو الصكتية تتسرب بطريقة مختمفة كينتج عنيا حينئذ رنيف  فإف ؛ أحد ىذه التجكيفاتتغير حجـ 

قة كالعبل نفسيا كمف ثـ احتماؿ كجكد شخصيف ليما احجاـ الفجكات كالتجكيفات الصكتية ،مختمؼ
 .2بينيما بعيدة المناؿ

 

 :آلة التصوير الثاني:الفرع 

آلة التصكير  فإ ،القاضي إلىالشيادة تعتمد عمى العيف التي ترل الكاقعة ثـ ينقميا الشاىد  فإ
دقة في التقاط الصكر التي تبيف كتكضح الكاقعة أك الشخص  أكثرخاصة في الكقت الحالي تعتبر بك 

كلكال  ،ثباتاإلفتعتبر قرينة قكية في  ،ماـ القاضي بدقة متناىيةأتطرح  أك التصرؼ أك العممية التي
الصكرة قرينة قاطعة تفيد  لكانتالتدخؿ البشرم في التصكير كاالحتماؿ الكارد مف التزكير كالتبلعب 

 . 3كلكنيا تخضع لمفحص كالتدقيؽ مف قبؿ القاضي كالخبير لمتأكد منيا ،ما كرد فييا إثباتاليقيف في 

                                                             
1
ِشوض  ،ٔذٚح اٌجؾش اٌغٕبئٟ فٟ اٌمب٘شح إٌٝ: ػٍُ ِنب٘بح اٌقٛد)اٌجقّخ اٌقٛر١خ( دساعخ ِمبسٔخ ِمذِخ ِؾّذ ٘بؽُأ،اٌّؾٙذأٟ

33.ص(6229).اٌجؾٛس ثؾشىخ دثٟ
2
69ؿ.(6229) .ِشوض اٌجؾٛس ثؾشىخ دثٟ ،: اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي ػٍُ اٌجقّبد،ا١ٌٛعف ،ؾّذِ ،ػجذاهلل
3
 13ؿاالسدْ.،()داس ػّبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،6ه،(: ؽغ١خ اٌمشائٓ فٟ اٌؾش٠ؼخ االعال١ِخ6220)،غٓؽ،ذٔبْػ ،ػضا٠ضح
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 :كاميرا الفيديو :الفرع الثالث

كقد تطكرت ىذه  ،كافةكىي عبارة عف جياز القط لمصكت كالصكرة معان مع رصد التحركات في الكاقع 
الذم يستطيع  فإلنساكلكنيا تعمؿ تحت اشراؼ ا ،دلة تطكران بحيث تكشؼ الحقائؽ بدقة متناىيةاأل

كر أك الحذؼ أك االضافة كىذه اآللة تجمع بيف آلة التبلعب كالتزكير فييا مف خبلؿ اعادة تركيب الص
كلكف مع  ،يا تثبت الكقائع بصكرة دقيقةنفإ ،مجردة مف العبث كانتا إذف .التسجيؿ كالتصكير معان 

متيا في تصكير تبقى مجرد قرينة يجب عمى القاضي أك الخبير التأكد مف سبل فإلنسااحتماؿ تدخؿ ا
ا تكفرت فييا عناصر إذابقة تعتبر قرينة مقبكلة لكف ال يعتمد عمييا إال فاآلالت الس .الكقائع كتسجيميا

إال  ،في نظر بعض العمماء أحياناضعيفة  كانت فا  و ك أنال ية مف التزكير كالتبلعب كالتقميد. إالحما
قرار ك االعتراؼ مما يثير قرائف أخرل اإل إلىصحابيا مما يدفعيـ يا تفيد كثيران في عرضيا عمى أأن

 .1يـ في التيـ المكجية الييـعمي
 

 :كترونيةلالوسائل اال  الرابع:الفرع 

 
تطكرت تقنية المعمكمات اليكـ تطكران مذىبلن كجرل تطبيقيا كاستخداميا عمميان حيث تستخدـ في إبراـ 

قؿ العقكد كالكفاء بااللتزامات كتبادؿ البيانات كالمعمكمات، بؿ تطكرت إلى التجارة اإللكتركنية الدكلية كن
الحؽ  إنكارا حصؿ نزاع بيف طرفيف أك إذ ثباتاإلكيثار البحث حكؿ االعتماد عمييا في  التكنكلكجيا.
كتتكقؼ النتيجة بالقبكؿ أك الرفض عمى صحة التأكد مف العمميات الفنية كاألجيزة  ،أك التكقيع

ليعتمد  ،ا المجاؿكرأم الخبراء كالفنييف المختصيف في ىذ  ،المستخدمة كمفرزات تقنية المعمكمات
  .صدار الحكـفية في حؿ الخبلؼ ك إكيكٌكف قناعة كا ،القاضي عمى رأييـ

كصاؼ االشخاص أفمثبلن أجيزة الحاسب اآللي يمكف استخداميا في تخزيف ممفات معمكماتية تتضمف 
أصبح ية تخزيف كبحث كمقارنة نامكإكالحاسب اآللي نظران لما يقدمو مف  ،الذيف يجرم البحث عنيـ

 . 2االستعبلـ عف الجناة في غالبية الحكادث الجنائية كافة جيزة الشرطة أليمكف خبلليا  ،فضؿ طريقةأ
 

                                                             
1
ؼخ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ ،صجبدِقيفٝ: ِذٜ ِؾشٚػ١خ اٌمشائٓ اٌّؼبفشح فٟ اإل،ِؾّذ ،اٌضؽ١ٍٟ  32(.ؿ9001اٌش٠بك.)،عِب
2
 33(.ؿ9006اٌمب٘شح.) ،داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ،6ه،ادٌخ اإلصجبد اٌغٕبئٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ :ػجذ اٌجبلٟ،ع١ًّ،اٌقغ١ش 
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 ظاىرة:األدلة المستقاة من الوسائل التقنية التي تباشر بصورة  الثاني:المطمب 

 
ليا كالتي يمكف مف خبل ،ات معممية كبصكرة ظاىرةإجراءاألدلة التي تباشر عف طريؽ  صد بيايق

 :كمف ىذه الكسائؿ  ،كشؼ   الكاقعة كالحقيقة

 :الكالب البوليسية األول:الفرع 

أثبتت التجارب العممية أف الكمب البكليسي يمكنو التعرؼ إلى الجاني بما لديو مف حاسة الشـ القكية 
الفطنة التي يمتاز بيا كالتي تفكؽ حاسة الشـ عند اإلنساف بأضعاؼ مضاعفة مع جانب مف الذكاء ك 

كقد قاـ اإلنساف عمى تسخير ىذه المكىبة لتدريب الكبلب البكليسية لمتعرؼ  عند ىذا النكع مف الكبلب.
كيمكنيا أيضان  ،كخاصة جرائـ تيريب المخدرات كالكشؼ عنيا إلى المجرميف عف طريؽ حاسة الشـ.

ك يقكـ  ،ع الجريمةالتعرؼ إلى الجاني عف طريؽ رائحة االشخاص كأثرىـ عمى األرض في مكاف كقك 
الكمب البكليسي بتتبع آثار ىذه الرائحة كالتعرؼ إلى صاحبيا ضمف المتيميف أك عند كضع المتيـ بيف 

كيتـ االستفادة مف  .مجمكعة مف ال صمة ليـ بالجريمة ؛ كبخاصة إذا كاف الكمب مدربان تدريبان جيدان 
تككف قرينة تساعد رجاؿ الشرطة في معرفة كالتحقيؽ معيـ ل ،الكبلب البكليسية لمقبض عمى الجناة

 .1الكاقعة كمبلبساتيا ككشؼ تفاصيميا كالقبض عمى فاعميا
 

 مشروعية استخدام الكالب البوليسية 
 

 الفقو موقف  :اوالً 
 

 ات كثيرة فيما يتعمؽ بالتعٌرؼ إلىتقادنإ إلىاستخداـ الكبلب البكليسية في المجاؿ الجنائي  تعرض
كعمى  ،سمكباأل لييا استخداـ ىذالمتشكيؾ في النتائج التي يؤدم إ نظران  ،االعتراؼ المتيـ كحممو عمى
لككنيا كسيمة ناجحة لبلستدالؿ  ،ف لما ليا مف فكائدان كمؤٌيديصار ناليذه الكسيمة  فإفالرغـ مف ذلؾ 
كسيمة  اـ ىذه الكسيمة ككنيا تعدف الستخدكثمة آراء معارضي ،ع االدلة ضدىـكجم ،عمى المجرميف

 .كراهإ
                                                             

1
 39ؿ(6220)،االسدْ.،()داس ػّبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،6ه،: ؽغ١خ اٌمشائٓ فٟ اٌؾش٠ؼخ االعال١ِخغ١ٓؽ،ذٔبْػ ،ػضا٠ضح
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  :األولاالتجاه 
ف الستخداـ الكبلب البكليسية في التحقيؽ الجنائي لؤلسباب أصحاب ىذا االتجاه ىـ المعارضك  
 :1تيةاآل
 
استخداـ الكمب البكليسي لبلستدالؿ عمى المتيـ مف كسائؿ االكراه  أفصحاب ىذا االتجاه أيعتقد  -1

كراه الكاقع إلقدر ا فاكميما ك ،ك الأسكاء ىاجمو الكمب  ،التي تبطؿ االعتراؼ الصادر مف المتيـ
 .عميو
 أفبالكمب البكليسي تتنافى كالتطكر الفكرم الذم يشيده العصر الحديث الذم يرل  االستعانة -2

العالمي  فعبلية التي اقٌرىا اإلنإلنساعرض االشخاص عمى الكبلب البكليسية ال يتفؽ كاالعتبارات ا
أغمب  قرتياالتي أ فاسن. كغيرىا مف المكاثيؽ الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإل1948ـ عا فاسنلحقكؽ اإل

 .الدكؿ كصادقت عمييا
رائحة   فاسنإلكؿ  أفو مف الناحية العممية لـ يتضح كبصكرة قاطعو أنصحاب ىذا االتجاه يرل أ -3

 .خاصة بو كتميزه عف غيره
 :يانالثاالتجاه 

 :ة في التحقيؽ الجنائي لؤلسباب اآلتيةاـ الكبلب البكليسياستخد2كأصحاب ىذا االتجاه يؤيدكف 
 إذ ،التشكيؾ في فعالية استخداـ الكبلب البكليسية في التحقيؽ الجنائي ال محؿ لو في الكاقع فإ -1

 .ثر لممتيميفثبت صحة عممية التشخيص كتعقب األ
قيقي كيسيؿ ميمة المحقؽ إف تعقب األثر ىك مف قبيؿ االستدالؿ الذم يقكد إلى الجاني الح -2

 .بحصر االتياـ ضد شخص اك اشخاص معينيف كجمع األدلة ضدىـ
إف ىذه الكسيمة ال تشكؿ إكراىا أك ضغطا عمى المتيـ لحممو عمى االعتراؼ بحيث يمكف اعتبارىا  -3

 .بؿ ىي عند اصحاب الرأم المؤيد شاىد يشيد ضد المتيـ ،مف الكسائؿ الممنكعة قانكنا
أصحاب ىذا االتجاه إلى نجاعة ىذه الكسيمة في مجاؿ اإلثبات الجنائي كمساىمتيا في ذلؾ يشير  -4

 .في كثير مف الدكؿ
  

                                                             
1
 963- 961ؿ ،اٌّٛعٛػخ ،اٌفزبػ اٌؾٙبٚٞ د. لذسٞ ػجذ 
2
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 موقف التشريعات من استخدام الكالب البوليسية  :ثانياً 
 
 التحقيؽ في الشرطية أك البكليسية الكبلب استخداـ مشركعية المصرية، النقض محكمة أقرت قدل

 كالكشؼ االستدالؿ كسائؿ مف ككسيمة الشرطية بالكبلب التحقيؽ في يستعاف أف مف عمان ال" :بقكليا
 1 "المجرميف عف

 الفاعؿ، عمى ،لمتعرؼ ،التحقيؽ رجاؿ يستعمميا التي الحديثة، الكسائؿ مف الشرطة كبلب كاستخداـ
 الشرطي الكمب تعراؼكاس كأدكاتو الجريمة، محؿ األشياء اختفاء كمكاف الياربيف، الجناة اختفاء كمكاف
 الدعكل، في القائمة األخرل االدلة تعزيز في الييا االستناد يصح قرينة مجرد إال يككف ال المتيـ، عمى
 تبنى لجنائيةا األحكاـ الف المتيـ، قبؿ التيمة .ثبكت في أساسي كدليؿ كحدىا عمييا االعتماد يمكف كال

 اإلجراءات مف ليس المتيـ، عمى الشرطي الكمب رؼكتع  كالتخميف الظف عمى ال كاليقيف، الجـز عمى
 الكمب شميا التي المضبكطات صمة إيضاح يجب كلكف ليا، خاصا شكبل القانكف يتطمب التي

 كجدت أشياء أك مبلبس المضبكطات ىذه تككف أف يجكز فبل بالحادث، المتيـ عمى لمتعرؼ ،الشرطي
 المتيـ اعتراؼ الكمب، استعراؼ عف نتج إذا أما .ثالحاد في استعمميا قد يكف كلـ ،المتيـ منزؿ في

 الخكؼ كليد كاالعتراؼ االختيارم، االعتراؼ فرضيتيف، يفب نمييز أف ىنا فيجب الحادثة، بارتكابو
  .2 .كالرعب

نصكص صريحة كمنيا تشريعات الدكؿ األخرل لـ تتناكؿ ىذه الكسيمة بشكؿ عاـ بلكف الكثير مف 
بالتالي فإف المبدأ األساس في مجاؿ اإلثبات الجنائي ىك حرية المحكمة في ك ،التشريع الفمسطيني

تككيف قناعتيا كبناء عقيدتيا عمى ما تطمئف إليو مف أدلة كعناصر شريطة طرحيا كمناقشتيا في 
 .كال تتقيد في حكميا بنكع معيف مف األدلة المتكفرة ،الدعكل المقامة

 
 
 
 
 

                                                             
1
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 :تحميل الدم الثاني:الفرع 

الجنائي كالتي تستخدـ في الكشؼ عف ىكية  اإلثباتبر تحميؿ الدـ مف الكسائؿ العممية في يعت
 أفكرغـ  ،البنكة إثباتيا تستخدـ في أنكـ  ،في جرائـ العنؼ كالقتؿ كاالغتصاب كالسرقات يانالج

لة الذم االد دانتسمبدأ  أف إال .ال في حالة النفي فقطإحجية تحميؿ الدـ ليست قاطعة أك حاسمة  
يجعؿ القرائف المجتمعة كالمترابطة أدلة مقنعة لمقضاة تجعؿ مف الضركرم عدـ اىماؿ ىذه الكسائؿ 

نتائجيا مجرد قرينة بسيطة غير كافية بمفردىا لتحقيؽ شخصية الجنائي اك  تانكالعممية حتى كلك 
 1.لمربط بينو كبيف الجريمة

كلـ يستطع العمـ الحديث حتى اآلف عمى  ،الحيكافكالدـ ىك مف عجائب قدرة اهلل في خمقو لئلنساف ك 
حيث يقكـ الدـ بإمداد جميع خبليا الجسـ ك أنسجتو  ،إنتاجو مع المعرفة الدقيقة الكاممة لتركيبو

كتقكـ المختبرات بتحميؿ الدـ كالكشؼ عف الفصيمة كاألعراض التي تتشابو  ،باألكسجيف كالغذاء
ففي المجاؿ القضائي يمجأ القاضي إلى طمب تحميؿ الدـ لمعرفة امكر  ،كالجراثيـ المرضية التي ترافقو

كسائر  ،كتحديد سبب الكفاة عند كجكد أثر الدـ في إثبات شرب الخمر ،كالسرقة ،كثيرة كحكادث القتؿ
كفي المجاؿ الجنائي يمحؽ بتحميؿ الدـ سائر التحاليؿ المخبرية ك اآلثار المترككة في  .المسكرات

ليو لئلسياـ د  مف عبلقتو بالكاقعة المنسكبة إكالتي تتـ عمى المتيـ أك المشتبو بو لمتأك ،يمةالجر  مكاف
ات جراءأك المجني عميو لئل الجانيإخضاع  القانكفلذلؾ يسمح  ،في كشؼ مبلبسات الجريمة

 .2نتائج تحاليؿ الدـ إلىالمعممية لمتعرؼ 
 
 الدم:مكونات  -1

تسبح في  جساـ صمبةأكيتككف الدـ مف  الجنائي.نافعة في المجاؿ ك  ميٌمة صكرة الدـ تقدـ معمكمات
 جساـ الصمبة فيي:سائؿ )الببلزما( أما األ

  كرات الدـ الحمراءRed Blood Corpusels . 
  كرات الدـ البيضاءWhite Blood Corpusels. 
  الصفائح Plates 

                                                             
1
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م تركيبات أك ا .جساـ الصمبةاأل خر مشابو بكجكدآك سائؿ أميز بيف الدـ يكبالفحص الميكركسككبي 
ية بيا ناك خبليا سرطأمثؿ االيدز  (Unusual cell structure)ك الصفائح أة مف شكؿ الكرات إذش

 & Stone)1خاص بذات الشخص  إذىذا التركيب الش فصاحب ىذه العينة أل إلىيمكف التعرؼ 
Deluca،1985). 

يعمؿ في الكاليات المتحدة  فا( الذم ك1900لعاـ )في ا (د ستايزنكارؿ أل)تمكف الطبيب النمساكم 
 .(A، B، AB، O)ربعة فصائؿ ىي أ إلىاالمريكية مف تقسيـ الدـ 

 متوزيع فصائل الد -2

مف الناس يشترككف في الفصيمة  كبيران  عددان  فإففصائؿ  أربعصائؿ الدـ بالنسبة لمبشر ىي ت فأنلما ك
 :2تيالكاحدة كذلؾ عمى النحك اآل

  (O)   ة دميـمف مجمكع البشر فصي% م45 
 (A)  % مف مجمكع البشر فصيمة دميـ 42 
 (B)  % مف مجمكع البشر فصيمة دميـ 10 
 (AB)  %  مف مجمكع البشر فصيمة دميـ 3 

 
 حجية نتائج تحميل الدم -3

  
ا كجدت قرائف إذكلكف  .ثباتاإلاتفاؽ الفصائؿ ال يعني شيئا عمى االطبلؽ في  فإفكعمى ذلؾ 

ذلؾ يجعؿ التفاؽ  فإف .جساـ الصمبةه في األذاك تؤيده مثؿ التركيبات الشأ ترجح أمران اخرل 
فقد يسأؿ المتيـ عف سبب تمكث  .مٌيمةلة مع العينة المعمكمة نتائج فصيمة دـ في العينة المجيك 

 : 3 أفكيظير  (و فصد )رعاؼأن  :مبلبسو بالدـ فيقرر
  فصيمة دـ المتيـ(O)  
 ي عميو فصيمة دـ المجن(B) 
  فصيمة الدـ الذم يمكث مبلبس المتيـ(B)  
 كتدؿ التحريات عمى كجكد عداكة كضغائف قكية بيف المتيـ كالمجني عميو. 

                                                             
1
  Stone &Deluca:”Inyestigating Crimes”Houghton Mifflon.co.Boston،1985،p276. 
2
 Stone &Deluca:”Inyestigating Crimes”Houghton Mifflon.co.Boston،1985،p276. 
3
 .32ؿ .ِشعغ عبثك .اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ  .ؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ 
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  شيكد رؤية قرركا مشاىدة المتيـ كىك يغادر منزؿ المجني عميو في كقت يتفؽ مع كقت
 .الجريمة

 
 أفال إكال تككف االقتناع لدل القاضي ا قرينة  مف ىذه القرائف بمفردىا ال تفيد شيئ أفال شؾ 

 .دلةد األنااالقناع كىذا يطمؽ عميو تس إلىتجميعيا عمى النحك السابؽ يؤدم 
 
 

 الدم وسيمة نفي  -4
 
الدـ كسيمة نفي  أفم أ .مصدر العينتيف مختمؼ أفذلؾ يقطع ب فإف ،ا اختمفت الفصائؿإذأما 

حد أز عف بعضيا في كجكد مرض معيف في تميكقد تتفؽ الفصائؿ كلكنيا ت .إثباتكليس كسيمة 
ك أ فاض التي تظير في الدـ مثؿ السكر كالسرطمراية مرض مف األناال يكجد في الث.العينتيف
 .ك غيرىا مف االمراضأك التياب الكبد أااليدز 

 

 :مشروعية تحميل دم المتيمين
مما يمـز مكافقة المتيـ عمى ذلؾ  ،خذ عينة الدـ مف المتيـ اعتداء عميوأفي  أفيرل بعض الفقياء 

 .1ف مف القاضيإذك الحصكؿ عمى أ
 :تيةعتراض مردكد عميو لبلسباب اآلىذا اال أفكنرل 

ي نالحقو الجأالعينة ال يتساكل مع الضرر الذم خذ ألضرر الذم يمحؽ بالمتيـ مف جراء ا أف -1
 .بالمجتمع

 .فية عمى ارتكاب ىذا المتيـ لمجريمةال عندما تتكافر دالئؿ كاإ اتجراءاإلال تتخذ مثؿ ىذه  -2
خذ عينة الدـ كفي أفبل تبيح أ ،ت تمؾ الدالئؿ كافية تبيح القبض عمى المتيـ كتفتيشوناا كإذف

خذ ألـ الذم يسببو مف األ أكثرعمى حرية المتيـ  ان ككاضح ان صريح ان القبض كالتفتيش اعتداء
 .العينة

 .كقؼ بارتكاب الجريمةالمشتبو فيو ىك الذم كضع نفسو في ىذا الم -3
 إلىنتائج الفحص كالتحميؿ تؤدم  فحد ألأ ينكرىا كال .خذ عينات الدـأالمصمحة كاضحة في  -4

جدل أكتحقيؽ العدالة  .باظيار براءتوكقد يككف في ذلؾ صالح المتيـ نفسو  .تحقيؽ العدالة
 .لو حؽ في ذلؾ فاا كإذمف حماية حؽ المتيـ 

                                                             
1
 .31ؿ .ِشعغ عبثك .اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ  .ؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ 
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حات التي يجب الحصكؿ ايضخذ البصمات يدخؿ ضمف اإلأ أفو شأنخذ عينات الدـ شأ فإ -5
 .لمأمكر الضبط القضائي لتسييؿ التحقيؽ في الفحكص الطبية القانكفكالتي خكليا  .عمييا

 

 

 :صبعبصمة اإل :الفرع الثالث

 
كال يطرأ عمييا تغيير بعد الكالدة كتبقى مدل  ،تتككف البصمات في األجنة مف الشير السادس لمحمؿ

فالبصمات عبارة عف خطكط كنتكءات بارزة دقيقة  .تتحمؿ الجثة أف إلىكحتى بعد الكفاة  ،حياةال
 ثباتاإلكيتـ  ،شكاالن مختمفة كتعاريج متعددةفراغات عمى أطراؼ األصابع مف الداخؿ كتأخذ أ يتخمميا

ة كبيف في البصمات عف طريؽ المضاىاة بيف أثر البصمة في مكقع الجريمة كاألماكف المشبكى
كتعتمد  ،البصمة التي يحمميا صاحبيا أك تطبع عمى بطاقة الشخصية أك تحفظ في السجبلت

كلكف يحتاط  ،بالبصمات ثباتاإلالمضاىاة عمى مبدأ التشابو حيث يعتمد القضاء الجنائي بكثرة عمى 
اؼ أك الحقيقة عتر اإل إلىبيا في الحدكد كالقصاص الذم يدرأ بالشبيات مع اجرائيا بالتحقيؽ لمكصكؿ 

كتتـ عممية المضاىاة  ،الجنائي بدرجة عالية في مجاؿ التحقؽ مف شخصية الفرد القانكفكيعتمد عمييا 
مطابقتيا أك عدـ مطابقتيا مع بصمات المشتبو بيـ لكشؼ حقيقة المجني  فابيف أثر البصمات لبي

 .1يناعميو ككشؼ شخصية الج
 

 :البصمة الوراثية :الفرع الرابع

بعينو أك تركيب كراثي ناتج عف فحص الحمض  فاسنإىي البنية الجينية التي تدؿ عمى ىكية كؿ 
ك التي  ،فاسنالنككم كتعٌرؼ " بالحمض النككم" كىي المادة الحاممة لمعكامؿ الكراثية كالجينات في اإل

خمية مف  المتمركزة في نكاة أم (DNA)جزاء مف حمض عمى ىكيتو عف طريؽ تحميؿ جزء أك أتدؿ 
كؿ سمسمة بيا تدرج عمى شكؿ  ،كيظير ىذا التحميؿ في صكرة شريط مف سمسمتيف ،خبليا جسمو

 فاسنإكىي خاصة لكؿ  ،(DNAخطكط عرضية متسمسمة كفقان لتسمسؿ القكاعد األمينية في حمض )
سمتيف حدل السمحيث تمثؿ إ ،كفي المسافة ما بيف الخطكط العرضية ،تميزه عف غيره في الترتيب

                                                             
1
 42ؿ.اٌمب٘شح ،ػبٌُ اٌىزت،(: اٌّٛعٛػخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ اٌؼ6292ٍّٟ.)ٛسٔؾّذ ِ،ػبؽٛس
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ـ )صاحبة كتمثؿ السمسمة األخرل الصفات الكراثية مف األ ،(صاحب الماء)الصفات الكراثية مف األب 
  ،%(99،99) إلىعالية جدان تصؿ نسبتيا  ثباتاإلحيث تعتبر نتيجة البصمة الكراثية في  ،البكيضة(

لنتركجية في حمض و ال يكجد تطابؽ لمقكاعد ان( أل%100) إلىكفي حالة النفي تصؿ نسبتيا 
(DNAفي شخصيف )،   ي لمكركمكسكمات ىك الذم ساسكالمككف األالحمض النككم  أففمف المعركؼ

جياؿ مف خبلؿ كيقكـ بنقؿ ىذه الصفات عبر األ ،لكؿ الكائنات الحية جميعيا الصفات الكراثية يحمؿ
 .1زيماتيا كخصائصيا ككظائفيا بدقة متناىيةأنالتحكـ بنشاط الخبليا كنكع 

كقد قدر عمماء الكراثة عدد ىذه الجينات كالمكرثات المكجكدة عمى كؿ كركمكسكـ كالتي تحمؿ 
 46المعمكمات الكراثية بحكالي مميكف معمكمة كراثية عمى كؿ كركمكسكـ مف العدد الكمي كىك )

كتسبيا كلة عف كؿ الصفات الكراثية التي يىذه المعمكمات الكراثية ىي المسؤ  حيث تعتبر(كركمكسكـ
زيمات كنكع نصابع كفصائؿ الدـ كنكع األكالتي تحدد شكؿ بصمات األ ،ككينومنذ بداية ت فاسناإل

كتمتاز البصمة  ،صفات الشعر ككؿ صفو فيو كلكف البشرة كلكف العينيف كلكف البركتيف
دؽ كسيمة أ ان أيض)الحمض النككم( بعدـ التكافؽ كالتشابو بيف كؿ فرد كآخر عند تحميميا كتعتبر الكراثية

مر الذم األ ،كليا قكة كتحمؿ ضد التعٌفف كالتغيرات الجكية فاسنفي تحديد ىكية اإل ففت حتى اآلعر 
كتعتبر  ،ال تقبؿ الشؾ إثباتمما جعميا قرينة نفي أك  ،صحابياقابمية المركنة كالسيكلة لمعرفة أيعطييا 

في  فاسنشخاص المجيكليف كتحديد ىكية اإلدقيقة جدان في تحديد األ إثباتفي المجاؿ الجنائي كسيمة 
 .2عف آخر ياالتيمة أك الجريمة عمى شخص أك نفي إثبات

 

 :(التحميل التخديريالعقاقير المخدرة ) :الفرع الخامس

 
التخفيض أك التعطيؿ في يعتبر مصؿ الحقيقة مف العقاقير المخدرة التي تستخدـ إلحداث نكع مف 

بما يمكف معو معرفة المعمكمات المخزنة في  ،د كنزع حكاجز عقمو الباطفرادم لدل الفر التحكـ اإل
 ،داخؿ النفس البشرية كالمؤثرات العاطفية كصدمات نفسية سابقة تعرض ليا في حالة االدراؾ كالكعي

                                                             
1
 ،6ه،عبِؼخ اٌى٠ٛذ ،ِغٍظ إٌؾش اٌؼٍّٟ،فم١ٙخ ِمبسٔخدساعخ ،(: اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚػاللزٙب اٌؾشػ١خ9000)ؼذ اٌذ٠ٓع،٘الٌٟ

43ؿاٌى٠ٛذ.
2
ِؤرّش إٌٙذعخ اٌٛساص١خ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ،(: رم١ٕبد اٌجقّخ اٌٛساص١خ فٟ لنب٠ب إٌغت ٚػاللزٙب ثبٌؾش٠ؼخ االعال١ِخ9009)جذ اٌمبدسػ،خ١به

 966ؿعبِؼخ االِبساد اٌؼشث١خ.،و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ،3َ ،ٚاٌمبْٔٛ
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فالتحميؿ التخديرم يمثؿ طريقة بحث نفسي كمرضي تمارس بمعرفة طبيب مؤىؿ عمميان عف طريؽ 
كلكنيا متماثمة في تأثيرىا عمى الجياز  ،حاليؿ مركبة متغيرة في تركيباتيا الكيميائيةالحقف بالكريد بم
 ،فكاؾ في الكعي كاسترخاءنإيككف الشخص في حالة  أفكىي تعمؿ عمى  ،العصبي المركزم

حيث عٌرؼ الفقياء في مصر  ،الحد الذم تزكؿ فيو عناصر اضطراب الشعكر الباطف إلىكاإلحساس 
حالة نكـ عميؽ  إلىيا تمؾ المكاد التي يتعاطاىا الشخص فتؤدم أنب :ف بالعقاقير المخدرةعممية الحق

 ،دراكي سميمان ب اإلناكيظؿ الج ،ف دقيقة ثـ يعقبيا اليقظةفترة تتراكح بيف خمس دقائؽ كعشري تستمر
رادم مما يجعمو اإلالقدرة عمى االختيار  كالتحكـ بينما يفقد الشخص  ،ككذلؾ الذاكرة خبلؿ فترة التخدير

كبذلؾ يمكف اكتشاؼ الدكافع  ،يحاء كرغبة في المصارحة كالتعبير عف المشاعر الداخميةية لئلقابم أكثر
فالتحميؿ التخديرم يرفع أك يضعؼ مف الحاجز القائـ بيف العقؿ الكاعي  ،النفسية كالرغبات المكبكتة

 .1يا العقؿ الباطفكالعقؿ الباطف بحيث يمكف معرفة المعمكمات التي يحتكي
 
 (Pentothal Sodiuom)ك (Naecovenىـ العقاقير المخدرة في ىذا المجاؿ ىي )أ فإ
كتستخدـ ىذه العقاقير عف  (Eunarcom )ار ككذلؾ عقٌ  (Amytal Pentonal)( ك Odiuom)ك

ء في العد خطايبدأ بالعد كعند التكقؼ يبدأ يقع منو أ أفطريؽ الحقف ببطء شديد كيطمب مف الشخص 
 10كمية مف المستحضر بيف ) أفكأثبتت التجارب  ،يكقؼ الحقف حيث يككف في حالة غيبكبة كاعية

القيمة العممية لمعقاقير المخدرة في  فإفليذا  ،حالة التخدير إلىسـ( تككف كافية لمكصكؿ  14 –
خطأ في جميع يا تككف عرضة لمأنال الرغـ مما تكصمت اليو مف نتائج إ المجاؿ الجنائي عمى

حت تأثير المخدر ليست في كاقع األمر تعبيران قكاؿ التي يدلي بيا الشخص كىك تاأل فأل ،تفصيبلتيا
نتائج صحيحة تمامان مف الناحية  إلىاستخداـ تمؾ الكسيمة ال يصؿ بنا  أف إلىضافة عف الحقيقة إ

عؼ عقمي يفقده القدرة عمى الشخص الخاضع لمتخدير يصاب بض أفمر خطكرة كمما يزيد األ ،العممية
مما يجعمنا في  ،و كاقعأنيقنعو بو عمى  أفكما يحاكؿ المحقؽ  ،و حقيقةأنالتمييز بيف ما يعرفو عمى 

أم أساس مف المنطؽ  إلىماـ حقائؽ مختمطة بأكىاـ كتخيبلت ينتج عنيا اعترافات ال تستند النياية أ
2. 

 

                                                             
1
 ،ِغٍخ اٌفىش اٌؾشىٟ ،اٌغٕبئٟ اإلصجبد(: ِؾشٚػ١خ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ 6229.)ؾّذ اؽّذِ ،خ١ٍفخ

 20ؿ.اٌؾبسلخ،9ع،6َ
2
 29ؿ ،اٌّشعغ اٌغبثك،اٌغٕبئٟ اإلصجبدِؾشٚػ١خ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ  ،(6229) ؾّذ اؽّذِ،خ١ٍفخ 
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 مشروعية استخدام العقاقير المخدرة

 مدل حكؿ كنيناكق فقيي جدؿ ثار فمقد ،النقد مف األخرل ىي التخديرم التحميؿ كسيمة تسمـ لـ
 .بيـ المشتبو أك المتيميف اعترافات عمى لمحصكؿ استخداميا مشركعية

 
 موقف الفقو  من استخدام العقاقير المخدرة 

 
 فأل الجنائي اؿالمج في الكسيمة بيذه ةنااالستع حظر إلى كآراء الفقياء التشريعات غمبأ تتجو

 سره مكنكف في كالتغمغؿ بكرامتو كمساسا لمفرد الشخصية الحرية عمى اعتداء يشكؿ استخداميا
 .سرية معمكمات إلى لمكصكؿ

 
 االتجاه المؤيد

ك عدـ في صدد تصدييـ لمسألة مشركعية أيذىب فريؽ مف الباحثيف في مجاؿ التحقيؽ الجنائي 
و ال نٌ القكؿ إ إلىي التحقيؽ الجنائي كما يسفر عنيا مف نتائج مشركعية استخداـ العقاقير المخدرة ف

 أفكال سيما في حالة  ،يحكؿ دكف استجكاب المتيـ بكاسطة استخداـ العقاقير المخدرة قانكنيع نايكجد م
يطمب ىك مف  أفك أ ،ب تحت تأثير العقاقير المخدرةكيقبؿ بالخضكع لبلستجكا ،يرضى بذلؾ المتيـ

 .وتبرئة نفس أجؿ
ىذا في الحقيقة يشكؿ اعتداء  ،االستجكاب تحت تأثير العقاقير المخدرة إجراءيقر ىذا الرأم بجكاز 

لتزامو المتيـ حر في إبداء رأيو اك إ أفكالذم يفيد ب ،التي اقرىا المشرع لممتيـ الضماناتعمى 
يتنازؿ المتيـ عف ىذه  أفكال يقبؿ  .قكالوالمشرع قد ضمف حرية المتيـ في إبداء أ فإحيث  ،الصمت

كبالتالي يتضح ضعؼ ىذا  ،كىك جزء مف النظاـ العاـ ،فاسنيا متعمقة بحقكؽ اإلنأل ؛ الضمانات
 1.االتجاه المؤيد الستخداـ العقاقير المخدرة  في التحقيؽ

 االتجاه الرافض
 إلىتحقيؽ الجنائي  االتجاه الغالب في الفقو يذىب في صدد مناقشتو الستخداـ العقاقير المخدرة في ال

 ،الدافع الستخداميا ضركرات عممية فاكحظر استخدامو حتى لك كيجب منعو  جراءىذا اإل أفٌ القكؿ ب
الكشؼ  أجؿتستمـز عدـ جكاز استخداـ مثؿ ىذه الحقف مف  فاسناحتراـ السبلمة الذىنية لئل فذلؾ أل

                                                             
1
 .433ؿ ،داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ  ،أٛاػٙب –اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ ٚاالدٌخ اٌغش١ِخ ِقبدس٘ب  ( 9063)ِؾّذ ؽّبد ا١ٌٙزٟ  
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 مف االكراه المادم التي ال ان عد نكعاستخداـ العقاقير كالحقف ي أفكما  ،عما بداخؿ الشخص المتيـ
 .1تياؾ حؽ المتيـ في الصمت نار عف بٌ يا تعأن إلىإضافة ينبغي ممارستيا ضد المتيميف 

 
 من استخدام العقاقير المخدرة موقف القضاء 

 
كعدـ  ،القانكفالتي حددىا ية القانكنكجكب استجكاب المتيـ كفؽ القكاعد  إلىغمب التشريعات ذىبت أ

و أنالقكؿ ب إلىحيث ذىبت محكمة لككسمبكرغ  ،قر لو ىذه الحمايةلممتيـ طالما أ القانكفاية رفض حم
 فإ إذ،يجكز لممحكمة رفض طمب المتيـ باستجكابو بعد تخديره  كال يعتبر ذلؾ اخبلالن منيا بحؽ الدفاع

بؿ قد يحقؽ  ،ىميةاأل كيذا قد يككف عديـ إجراء أفك  ،القانكفالمحكمة مقيدة بالقكاعد التي ينص عمييا 
 فا)... لما ك وأنٌ ما محكمة لينز بالنمسا فقد ذىبت لمقكؿ بأ ،كمخاطر مف الكجية االجتماعية ضررا

سباب تدعك المحكمة ىذه األ جؿكأل ،و يجافي ركح التشريعنإفالتحميؿ بطرؽ التخدير يؤثر عمى المتيـ 
يقبؿ حماية  أفالمتيـ يجب  فأل ،الكسيمة يستجكب بيذه أفتحريمو حتى في حاالت طمب المتيـ  إلى

 .2(لو القانكف
 مأالر  ىذا أنصار يرل حيث التحقيؽ، في المخدرة العقاقير استخداـ تحريـ الى المصرم الفقو ذىبكقد 
 إرادة عمى تأثير ككؿ ،بأقكالو اإلدالء عند خارجي، مؤثر كؿ عف بعيدا يككف أف ينبغي المتيـ أف

كلعؿ قانكف .ـالمتي برضا  ذلؾ كاف كلك حتى اعترافو، يعيب ك إرادتو يفسد ابو،استجك  أثناء المتيـ
( منو عمى 127اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي كاف اكثر شمكلية مف غيره حيث نصت المادة)

" كيعتبر مف  3انو" ال يجكزاستعماؿ اية كسيمة غير مشركعة لمتأثير عمى المتيـ لمحصكؿ عمى اقراره
ه بااليذاء كاالغراء كالكعيد كالتأثير النفسي دغير المشركعة اساءة معاممة المتيـ كتيدي الكسائؿ

 .كاستعماؿ المخدرات كالمسكرات كالعقاقير
اال انو حظر اخضاع أم متيـ  ،فمـ يتطرؽ الى ذلؾ بنصكص قانكنية صريحواما المشرع الفمسطيني 

( مف القانكف االساسي 13ذا ما جاء في المادة )كى ،لبلكراه اك التعذيب كمعاممتو معاممة الئقة
الفمسطيني حيث نصت عمى انو " ال يجكز اخضاع أحد ألم إكراه اك تعذيب كيعامؿ المتيمكف كسائر 

                                                             
1
 .23ؿ  ،6ِغٍذ  ،6229ِبسط  ،6ع،اٌّغٍخ اٌغٕبئ١خ اٌم١ِٛخ ،ِقً اٌؾم١مخ ٚعٙبص وؾف اٌىزة ،اؽّذ ِؾّذ خ١ٍفخ 
2
 494- 499ؿ  ،كِشعغ عبث ،اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ ٚاالدٌخ اٌغش١ِخ،ِؾّذ ؽّبد ا١ٌٙزٟ 
3
 .6230ٌغٕخ  94( ِٓ لبْٔٛ افٛي اٌّؾبوّبد اٌغضائ١خ اٌؼشالٟ  سلُ 693اٌّبدح ) 
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كلطالما كاف استخداـ العقاقير فيو اكراه لممتيـ كانتياؾ  1.المحركمكف مف حرياتيـ معاممة الئقة "
 .في ضكء القانكف الفمسطيني يعتبرمحرمان  لحريتو كتأثير عمى ارادتو فاف ذلؾ

 

  :التنويم المغناطيسي :الفرع السادس

 ،ىناؾ ما يعرؼ بمعابد النكـ كافففي مصر الفرعكنية  ،بدأت ظاىرة التنكيـ المغناطيسي منذ زمف بعيد
حيث  ،بىناؾ معابد في مدينة ابيدكس يقصدىا الناس كيعتبركنيا آلية الط فاالقديمة ك فاكفي اليكن

يـ يركف صكرة اآللية أنيضع الكينة المرضى في غشية بحيث يشعركف بالنكـ عف طريؽ االيحاء ب
العقؿ  إلىكليذا اعتبر التنكيـ المغناطيسي كسيمة مف كسائؿ التسمؿ  ،كتنتيي تمؾ الجمسات بالشفاء

 .2فاسنالباطف في اإل
 (Tranz Anton Mesmerطبيب النمساكم )ال إلىتاريخ التنكيـ المغناطيسي يرجع  فإكيمكف القكؿ 

 فاسنجسـ اإل أفيعتقد  فاحيث ك ،عشر يانالثالذم أتى بفكرة المغناطيسية الحيكية في أكاخر القرف 
كازف ىذيف عراض المرضية تظير نتيجة اختبلؿ تاال أفك  ،حدىما سالب كاآلخر مكجبأ فالو قطب
قطعة مف المغناطيس عمى مكاقع األلـ  اه بتمريرليذا حاكؿ الطبيب النمساكم عبلج مرض ،القطبيف
ك التنكيـ المغناطيسي نكع مف النكـ لبعض ممكات العقؿ  ،عطائيـ جرعات مف مزيج الحديدبعد إ

كفي حالة النكـ ييضٌيؽ االتصاؿ الخارجي  ،الظاىر تنكيمان صناعيان عف طريؽ االيحاء بفكرة النكـ
كتبقى ذاتو البلشعكرية  ،كتحجب الذات الشعكرية لمنائـ ،ـلمشخص النائـ كيقتصر عمى شخصية المنكٌ 

 في ثبلثكالتنكيـ المغناطيسي يمر  ،ساسية لمعقؿكبذلؾ تشؿ الكظيفة األ ،المنٌكـ تحت سيطرة ذات
  :3مراحؿ

 
 .جزئي لمشعكر فاالنائـ يككف خبلليا في حالة استرخاء كفقد أفمرحمة يسيرة كتتميز ب :ىاألولالمرحمة 

 
مرحمة متكسطة كيككف النائـ خبلليا في حالة نكـ عميؽ مصحكب بتقمب في الجياز  :يةناالمرحمة الث
 .يحاءـ مف السيطرة عميو بطريقة اإلكيككف في حالة فراغ في الشعكر تيمكف المنكٌ  ،المفصمي

                                                             
1
 9002( ِٓ اٌمبْٔٛ االعبعٟ اٌفٍغي١ٕٟ  اٌّؼذي ٌغٕخ 64اٌّبدح ) 
2
964.ؿِشعغ عبثك،اٌغٕبئٟ اإلصجبد(: اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ 6296.)ؾّٛدِ،غ١ٓؽ ،اثشا١ُ٘ 

3
23ؿ ،اٌّشعغ اٌغبثك ،(6229)اؽّذؾّذ ِ،خ١ٍفخ
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يث يككف المنٌكـ ح (يكىي أعمؽ مراحؿ التنكيـ المغناطيسي كىي حالة )التجكاؿ النكم :المرحمة الثالثة

مما يجعؿ النائـ يتذكر اشياء حدثت  ،يحائي مع النائـ يمكنو مف االتصاؿ بالعقؿ الباطففي ارتباط إ
فالعممية تقكـ عمى تركيز العقؿ  ،منذ فترة بعيدة فيقكـ المنٌكـ باإليحاء لمنائـ لمعرفة تفاصيؿ أم حدث

كىنا تككف الخطكرة لتقبؿ النائـ لكؿ  ،اإليحاءاتفيستجيب النائـ لؤلكامر كتنفيذىا بكؿ دقة متأثران ب
التنكيـ  أىمية فإفليذا  .االعتراؼ بما يريده المنٌكـ إلىيقكده كبالتالي االيحاءات الصادرة لو 

مراض كر الكبير التي تقكـ بو لعبلج األييف في الدناالمغناطيسي تككف مفيدة جدان لؤلخصائييف النفس
التنكيـ المغناطيسي لو أثر  أفو كعمى الرغـ مف أنثبتت التجارب أفقد لجنائي أما في المجاؿ ا ،النفسية

في أغمب كب غير مؤكدة عمميان مسنتائج ىذا األ أفال إ ،فٌعاؿ في استدعاء المعمكمات كاألفكار
 .1فاحياأل
 

 المغناطيسي التنويم استخدام مشروعية
 
 كنيان ناكق فقييا جدالن  الجنائي المجاؿ في مغناطيسيال بالتنكيـ ةنااالستع إلى المجكء مسألة أثارت لقد

 .كبيران 
 
 موقف التشريع  :والً أ
 إلييا المجكء التشريعات حظرت فقد ذلؾ كمع ،المغناطيسي التنكيـ مكضكع التشريعات معظـ تتناكؿ لـ

 بالمعاممة يـالمت حرية عمى عتداءاإل 2يانألما في الجزائية اتجراءاإل كفانق يمنع إذ ،صريحة بنصكص
 عمى القدرة أك الذاكرة إضعاؼ كسائؿ يحـر كما المغناطيسي التنكيـ أك الخداع كأ التعذيب كأ السيئة
 .الفيـ

                                                             
1
 964.ؿِشعغ عبثك،اٌغٕبئٟ اإلصجبد(: اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ 6296.)ؾّٛدِ،غ١ٓؽ ،اثشا١ُ٘
2

 669ؿ ،9003 ،اٌؼشاق ،عبِؼخ فالػ اٌذ٠ٓ ،سعبٌخ ِبعغز١ش ،اٌغٕبئٟ ثبٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اإلصجبد ،وٛصش اؽّذ خبٌٕذ
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 سمب في تسبب مف كؿ معاقبة عمى العقكبات كفانق مف (213) المادة تنصااليطالي  القانكففي 
 المخدرة أك الكحكلية  المكاد تخداـاس أك المغناطيسي بالتنكيـ ما شخص لدل كالتفكير اإلرادة حرية
 1.بدكنيا أك بمكافقتو فاك سكاء

سايرة الفقو في ذلؾ كمكافقتيـ عمى ما سار عميو ك الفرنسي عف مجمك أمريكي أناأل لـ يتخمؼ القضاء
بؿ  ،كال يمكف االخذ بالنتائج التي تترتب عميو ،غير مشركع كاعتبار التنكيـ المغناطيسي عمبلن  ،الفقو
سار عمى ذات الخطى التي  ،زمف قريب مكقؼ مختمؼ إلىيقؼ  كافالقضاء السكفيتي الذم  حتى

 2خطاىا الفقو.
عتداء لتي تنطكم عمى إحد الكسائؿ االتنكيـ المغناطيسي يعد أ أففقد استقر القضاء الفرنسي عمى 

راؼ المتكلد عف عمى استبعاد االعت أيضان مريكي قد استقر جمك أنكالقضاء األ ،فاسنعمى حقكؽ اإل
 .3التنكيـ المغناطيسي

كتجدر االشارة الى انو ال يكجد في القانكف الفمسطيني نص يجيز اك يحظر استخداـ التنكيـ 
المغناطيسي في عمميات التحقيؽ لمكشؼ عف الحقيقة كعميو فإف االمر متركؾ لرأم الفقو كاالجتيادات 

 الخصكص، بيذا المصرية المحاكـ اتجاه يبيف المصرم القضاء في يكجد حكـ ال القضائية كما انو
المعارض  الرأم أصحاب مع اتفؽ أنني ك كمعارض، مؤيد بيف اتجاىات، الى عدة انقسـ الفقو بينما
 لديو، االختيار حرية يضعؼ المتيـ مما رادةإ عمى التأثير إلى تؤدم الكسيمة ىذه استخداـككف 

 يككف أف عتراؼاإل صحة شركط مف فأل يعد باطبلن  يمةالكس ىذه مف المستمد االعتراؼ فإف كبالتالي
الفقرة االكلى مف قانكف االجراءات  (214) المادة قررتو ما كىذا .يزيكالتم باإلدراؾ متمتعان  المعترؼ
 إكراه ضغط أك كدكف كاختيارا، طكاعية يصدر أف االعتراؼ لصحة اشترطت عندما الفمسطيني الجزائية
 .كعيد كأ كعد أك معنكم، أك مادم

 :الفقو : موقفثانياً 

 الدعكل مراحؿ في المغناطيسي بالتنكيـ ةنااالستع مشركعية مدل حكؿ الفقيية اآلراء تباينت لقد
 :كمييما االتجاىيف نتناكؿ سكؼ يمي ما كفي كمعارض مؤيد إلى بذلؾ الفقو قسـناك  ،الجنائية

                                                             
1
662ؿ ،ِشعغ عبثك ،اٌغٕبئٟ ثبٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ صجبداإل ،وٛصش اؽّذ خبٌٕذ
2
 413ؿ  ،ِشعغ عبثك ،اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ ٚاالدٌخ اٌغش١ِخ ،ِؾّذ ؽّبد ا١ٌٙزٟ 
3
413ؿ  ،ِشعغ عبثك،اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ ٚاالدٌخ اٌغش١ِخ ،ِؾّذ ؽّبد ا١ٌٙزٟ 
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   :المؤيد االتجاه

 أجؿ مف الجنائي المجاؿ في المغناطيسي التنكيـ تخداـاس جكاز إلىاآلراء الفقيية   بعض ذىبت
 ،البحث مجاؿ في إىماليا يمكف ال تنكيمو بعد المتيـ استجكاب أىمية أف كيرل ،الحقيقة عف الكشؼ

 إحاطتيا خبلؿ مف كذلؾ ، بخصكصيا أثيرت التي العيكب تجنب بعد الكسيمة ىذه استخداـ يمكف لذا
 :1 أىميا مف كالشركط اتناالضم مف بمجمكعة

 المغناطيسي لمتنكيـ خضكعو عمى المتيـ مكافقة. 
 مختص خبير إلى إجرائو ميمة تككؿ أف. 
 التي خطكرة  كثراأل الجرائـ كفي الضركرة عند إال الكسيمة ىذه استخداـ إلى المجكء عدـ 

 .تياـاإل عمى قكية إشارات فييا تتكافر
 

 :الرافض االتجاه
 سكاء ،الجنائي المجاؿ في المغناطيسي التنكيـ كسيمة استخداـ يجكز ال وأن االتجاه ىذا صارأن رلي 

 قيمة ال الحالة ىذه في الرضا اعتبركا كقد ،طمبو عمى بناءان  ذلؾ فاك حتى كلك يكافؽ لـ أك المتيـ كافؽ
 ،بدفاعو تحيط أف يجب التي الدستكرية اتناالضم عمى التنازؿ يمكنو ال المتيـ أف اعتبار عمى لو
 اعتبارات عدة إلى االتجاه ىذا صارأن استند كقد ،أيضان  المجتمع تخص بؿ كحده تخصو ال يانأل

 2:منيا كنذكر الكسيمة ليذه رفضيـ ليبرركا
 
 الشخص إرادة تعطيؿ: 

 باإليحاء يتأثر مغناطيسيان  النائـ فأل ،المغناطيسي التنكيـ لكسيمة رفضيـ تجاهاإل ىذا صارأن أسس لقد
 البلشعكرية الذات تبقى حيف في ـمنائل الشعكرية الذات يحجب فالتنكيـ ،المنكـ إلرادة إرادتو فتخضع
 السيطرة فييا تفقد لدرجة النائـ لعقؿ األساسية الكظيفة فيو تتعطؿ كىنا ،بالتنكيـ القائـ سيطرة تحت

 .3تصرفاتو عمى اإلرادية

                                                             
1
 ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕؾش ،اٌفمٗ االعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ مٛاثو اٌزؾشٞ ٚاالعزذالي ػٓ اٌغشائُ فٟ ،ػبدي ػجذ اٌؼبي خشاؽٟ

.334ؿ ،9001 ،االعىٕذس٠خ
2
 449ؿ ،6229 ،اٌمب٘شح ،داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ،6ه،عؼذٞ ؽّبد اٌمجبئٍٟ " مّبٔبد اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع اِبَ اٌمنبء اٌغٕبئٟ 
3
 .446ؿ ،ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك ،بء اٌغٕبئٟعؼذٞ ؽّبد اٌمجبئٍٟ " مّبٔبد اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع اِبَ اٌمن 
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 يككف أف عتراؼاإل صحة شركط مف ونأل باطبلن  يعد الكسيمة ىذه مف المستمد عتراؼاإل فإف كبالتالي
 كطبيعتيا األفعاؿ ماىية فيـ عمى القدرة لو تككف أف ىذا كمعنى ،كالتميز باإلدراؾ متمتعا المعترؼ
 ىذا فبطبل إلى يؤدم ىذا فإف التنكيـ بعممية القائـ إليحاء تخضع ائـ نال إرادة أف كبما ،ثارىاآ كتكقيع

 .1جراءاإل
 
 المغناطيسي  كيـالتن نتائج دقة عدـ :  

 بيا يتفكه التي أفكاره تأتي قد النائـ فإف كبالتالي ،طبيعية غير نكـ حالة يمثؿ المغناطيسي التنكيـ أف
 في التدخؿ يمكف وأن التجارب مف ثبت فقد ،الخياؿ مف نسيج شكؿ عمى مانا  ك  ،الحقيقة عف معبرة غير

 البحر في سبح وأن النائـ إلى اإليحاء يمكف إذ ،مضممة بأحاسيس يحاءباإل كقدرتيا الحكاس كظائؼ
 لمحصكؿ مؤكدة نتائج تعطي أف يمكف ال الكسيمة ىذه فإف لذلؾ ،فمو في الممح كبطعـ بالبمؿ فيحس
 2.الجنائي المجاؿ في خاصة بيا لمثقة ككافية دقيقة معمكمات عمى

 :جياز كشف الكذب :الفرع السابع

ففي  ،كالصيف كعند العرب فاكلكف فكرتو بدأت قديمان عند اليكن ،لـ يبدأ جياز كشؼ الكذب مف فراغ
ا إذف ،يجس نبض الشخص عند سؤالو ليعرؼ صدقو مف كذبو (أرسطك)عمماؤىـ كمنيـ  فاك فااليكن
كفي  ،بو ككذبودؿ عمى اضطرا نبضو سريعان  فاا كإذما أ ،نبضو طبيعيان دؿ ذلؾ عمى صدقو فاك

ا إذف ،يمكؾ منو حفنو في فمو أفكيطمبكف منو  ،المتيـ إلىرز الجاؼ ألالصيف يقدمكف كمية مف ا
رز األ فاا كإذأما  ،بان كمذنباذاو كأناالرز ال زاؿ جافان دؿ ذلؾ عمى  أفظير في نياية التحقيؽ معو 

في كشؼ   (بالبشعة)ما يسمى  إلىكا يمجأكف ناأما عند العرب فك ،الشخص بريئان كصادقان  كافرطبان 
ا لـ يحترؽ إذف ،يممس قاع كعاء مف النحاس المحمي أفحيث يطمبكف منو  ،صدؽ المتيـ أك كذبو

ذك  ،و دؿ ذلؾ عمى صدقو كبراءتونالس ىذه المحاكالت البدائية  أفكرغـ  ،3يناىك الج كافا احترؽ ا 
ي افراز الشخص البرمء تستمر غدده ف أفحقيقة عممية مفادىا  إلىيا تستند أنال إ ،جةذاتبدك س
اكم في الجياز اثارة العصب السمبث أف إلىكيرجع ذلؾ  ،ي يجؼ لعابوناما الشخص الجأ ،المعاب

                                                             
1
 48 ؿ ،1996 اٌمب١ٔٛٔخ، اٌىزت داس ىجؼخ، دْٚ ٚلنبء، فمٙب اٌّزُٙ اػزشا  خ١ًٍ، ػذٌٟ 
2
 445 ؿ اٌغبثك، اٌّشعغ ،مٛاثو اٌزؾشٞ ٚاالعزذالي ػٓ اٌغشائُ فٟ اٌفمٗ االعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ ،خشاؽٟ اٌؼبي ػجذ ػبدي 
3
464ؿ.اٌمب٘شح،6ه،داس اٌّؼبس ،(:اٌغش٠ّخ ٚاعب١ٌت اٌجؾش اٌؼ6229ٍّٟ.)ؾّذِ،غ١ٓؽ،ػٍٟ
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ثـ تطكر جياز كشؼ  ،1فراز المعاب بطريقة ممحكظةفي حالة الخكؼ أك االضطراب تمنع إالعصبي 
قياس بعض قدرة عالية عمى  زة تعمؿ بالكيرباء بطريقة آلية ذمجيكأصبح يتككف مف عدة أالكذب 

فراز العرؽ ،كمعدؿ النبض ،فاسنالتغيرات الجسدية لئل كحركة  ،كالضغط الدمكم ،كحركة العضبلت ،كا 
ت مف يستخدـ عميو الجياز جابالتيار كيربائي خفيؼ كالذم يصاحب إكدرجة مقاكمة البشرة  ،التنفس

مى الشخص تي تظير عفعاؿ العف خبايا النفس مف ناحية ردكد األختبار بقصد الكشؼ خبلؿ اإل
عضاء الجسـ حيث يبدك أثرىا في تأدية أ ،فعاالن ال اراديان ناعماقو فينفعؿ ليا كالتي يككف ليا أثر في أ

المرتبطة بالجياز العصبي الذاتي لكظائفيا كالتي يمكف رصدىا عف طريؽ مؤشرات الجياز كبتحميؿ 
الشخص الخاضع لمتجربة  أفحكـ تقديرم بية التي يرسميا الجياز يمكننا الحصكؿ عمى ناالخطكط البي

ليو كالتي نستنتج ة كيبذؿ مجيكدان نفسيان لئلجابة عمى بعض األسئمة المكجية إي اضطرابات داخمينايع
 .2ك صدقيا ختبار مف معمكمات مف حيث كذبيا أما يقرره الشخص الخاضع لبل أفمنيا الحقيقة في ش

  :كيتضمف جياز كشؼ الكذب ثبلثة اقساـ رئيسية

فعاالت نقسـ التنفس كيرصد حالة الشييؽ كالزفير كالتغيرات التي تحدث عميو بسبب اال :األكؿالقسـ 
 .النفسية التي قد تطرأ عمى الشخص المستجكب

فعاالت نكيرصد التغيرات التي تحدث عمى ضغط الدـ بسبب االقسـ ضغط الدـ  :الثانيالقسـ 
 .كاالضطرابات المختمفة

كيرصد التغيرات التي تحدث في مقاكمة الجمد بتيار  الجمدحرارة قسـ مقاكمة درجة  :الثالثالقسـ 
 .فعاالتنكيربائي خفيؼ بسبب اال

ك ال ؟ تككف االجابات عمييا بنعـ أ أفما مف حيث طبيعة االسئمة التي تكجو خبلؿ التجربة يشترط بأ
ال عبلقة ليا بالجريمة كتسمى كتككف البداية بتكجييو أسئمة معركفة غير ممزكجة بشحنو عاطفية 

األسئمة الحرجة تكزع ثـ تكجو أسئمة أخرل مرتبطة بالكاقع المراد التحقؽ منو تسمى ب ،باألسئمة المحايدة
حالتو الطبيعية بعد كؿ  إلىسئمة المحايدة بطريقة تجعؿ الشخص مكضع التجربة يعكد بدقة بيف األ
 الكشؼ عف المضمكف الذم يحتكيو رد إلىتكتر تيدؼ ثـ بعد ذلؾ تكجو أسئمة قمة في ال ،سؤاؿ حرج

 .الفعؿ العاطفي الذم يبديو الشخص

                                                             
1
649ؿاٌمب٘شح. ،3ه،داس اٌّؼبس ،(: ػٍُ إٌفظ اٌفغ١ٌٛٛع6233ٟ.)ىبؽخػ،اؽّذ

2
 33ص.عّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ،9ه،داس إٌٙنخ ،(: اعزغٛاة اٌّزُٙ 6219.)ؼ١ذع،ؾّذِ،إٌجشاٚٞ
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ك فعاالت عف طريؽ الجياز التنفسي أنإليذا تنحصر ميمة الجياز في قياس ما يطرأ عمى الفرد مف 
 .1عف طريؽ ضغط الدـ

ى افتراضات كليس مف ة عمات قائمناالجياز ال يدلي إال ببي أفففي المجاؿ الجنائي يجب االعتراؼ ب
كبالتالي  ،ية لمخمكؽ بالغ التعقيد كالحساسيةناسنإنا نسجؿ مشاعر نإ إذ ،تسمـ مف الخطأ الٌ الضركرم أ

 .بيا باعتبارىا صادرة منو عف غير إرادة حرة كاعيةقكاؿ ال يعتد ما يصدر عنو مف أ فإف

 .الكذب جياز استخدام مشروعية مدى
 

 النكع ىذا استخداـ جكاز مدل عف التساؤؿ ىك الكذب جياز استخداـ مجاؿ في إثارتو يمكف ما أكؿ فإ
 الجسدية بالسبلمة مساس فيو استخدامو أف مف بالرغـ ،الحقيقة عف الكشؼ أجؿ مف األساليب مف

 ىذا استخداـ مشركعية حكؿ كالفقو التشريع قؼمك  اختمؼ كلذلؾ ،الشخصية الحرية عمى كاعتداء
 .2الجنائي ثباتاإل مجاؿ في قكليال الدليؿ  عمى لمحصكؿ ككسيمة الجياز

 
 التشريع موقف :اوالً 

 ىذه حظر أك قبكؿ حيث مف ،الكذب كشؼ جياز استخداـ إزاء التشريعات مكقؼ كثيرا يختمؼ لـ
 ثباتاإل في ككسيمة الكذب كشؼ بجياز األخذ ترفض األمريكية المحاكـ غالبية إف إذ ،الكسيمة
 .3العممي التأييد أك باالعتراؼ  بعد تحظ لـ نتائجو أف أساس ىعم كذلؾ ،الجنائي

 فإ بؿ ،مشركع غير منو المستمد الدليؿ كاعتبر ،الجياز ىذا بنتائج األخذ االيطالي المشرع رفض كما
 تيجونا الذم االتجاه نفس كىك دليؿ عمى لمحصكؿ المتبعة التعذيب طرؽ ضمف يدخؿ استخدامو
 أك المتيـ استجكاب أثناء األساليب ىذه يمارسكف الذيف  الشرطة رجاؿ يعاقب ونإ إذ ينااأللم المشرع
 4.الشيكد

                                                             
1
221ص.اٌمب٘شح ،اٌّيجؼخ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ ،ز٠ت اٌّزُٙ ٌؾٍّٗ ػٍٝ االػزشا (:رؼ6299)،ّش اٌفبسٚقػ،اٌؾغ١ٕٟ
2
 .492 – 493ؿ ،6229 ،اٌمب٘شح ،داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ،6ه،عؼذٞ ؽّبد اٌمجبئٍٟ " مّبٔبد اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع اِبَ اٌمنبء اٌغٕبئٟ 
3
 921ؿ ،94 اٌؼذد اٌؼذي، ِغٍخ اٌزُٙ، إصجبد فٟ ٚدٚسٖ كاٌزؾم١ فٟ اٌىزة وؾف عٙبص اعزؼّبي ؽشػ١خ ِذٜ ،ػضّبْ أؽّذ إثشا١ُ٘ 
4
 94ؿ  ،9066-9060 ،اٌغضائش ،ِزوشاد ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّبعغز١ش فٟ اٌؾمٛق ،لجٛي اٌذ١ًٌ اٌؼٍّٟ اِبَ اٌمنبء ،ثٌٟٛ ١ٌٍٝ 



84 
 

 ىذه استعماؿعمى  صريح بنص ينص لـ يناالمبن المشرع أف نجد العربية لمتشريعات بالنسبة أما
 ضركب بتحريـ العقكبات  كفناق مف (401) المادة بمكجب ك اكتفى إذ استعماليا عدـ أك الكسيمة
  1 .العنؼ ك ةالشد

 القانكف كذىب المشرع الفمسطيني بنفس اتجاه الذم ذىب اليو المشرع المبناني كاشار الى ذلؾ في
 بالمخالفة صدر اعتراؼ أك قكؿ كؿ باطبل يقع" انو عمى منو (13/2في المادة )  الفمسطيني األساسي
إخضاع  منع عمى النص تضمنت األكلى الفقرة أف اإلشارة مع ،"المادة ىذه مف األكلى الفقرة ألحكاـ
الجزائية  اإلجراءات قانكف مف (2فقرة )273) )المادة نصت كقد ىذا التعذيب، أك لئلكراه المتيـ

أك  اإلكراه كطأة كتحت الشيكد أك المتيميف احد مف صدر انو يثبت قكؿ كؿ" أف عمى الفمسطيني
 كاف كليد متى صادقا كاف كلك االعتراؼ عمى التعكيؿ يصح ال كعميو ،" عميو يعكؿ كال ييدر التيديد
 .قدره كاف ميما إكراه

 عمى استعمالو يترتب كال الجياز، ىذا استخداـ مع تتعارض ال نصكصو فأف المصرم القانكف أما
 ذلؾ مف كعمى الرغـ ،ذاتو في باطؿ إجراء الى يستند ال ألنو المتيـ، مف الصادر االعتراؼ بطبلف

 عمى االعتماد ال يمكف بحيث ،بعد ثبكتو أسباب يستكمؿ لـ قاصرا يعتبر الجياز، ىذا استعماؿ فأف
 .2الجياز في رأييا مصر في المحاكـ تبدم لـ اآلف كحتى باإلدانة، الحكـ في يقدمو الذم التفسير

 جياز نتيجة استخداـ المتيـ، مف الصادر االعتراؼ اعتبر األردني، الجزائي الفقو في الراجح كالرأم
 يجب ال لمدفاع ضمانات لؤلفراد رتب القانكف الف ،االثبات في استبعاده كيجب طبل،اب ذبالك كشؼ

 3بيا. المساس

 الفقو موقف :ثانياً 

 :تجاىيفإ إلى الفقياء قسـناك  ،الكذب كشؼ جياز استخداـ مشركعية حكؿ الفقيية المكاقؼ اختمفت لقد
 .كحججو يدهناأس رأم كلكؿ معارض كآخر ،مؤيد فريؽ

 

                                                             
1
 469ؿ ،9003 .ٌجٕبْ، ١خ،اٌؾمٛل اٌؾٍجٟ ِٕؾٛساد األٌٚٝ، اٌيجؼخ اٌغش٠ّخ، إصجبد فٟ أصش٘ب ٚ اٌمش٠ٕخ اٌغّشٚه، اؽّذ ٚعبَ 
2
 833ص ،ا مبدر لىيس، في إليه م،مشار 1977 ،القانىنيت الشرطيت المىسىعت.الفتاح عبد قدري وي،اٌؾٙب 
3
 827ص.7711لسنت ،المحاميين نقابت ،مجلت" ومشروعيتها الجنائي التحقيق في الحديثت األساليب بعض".ناجي نبيل الزعبي،  
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 :المؤيد تجاهاال 

 العممية األجيزة مف النكع ىذا استخداـ مف عأنم أم يكجد ال ونٌ إ القكؿ إلى االتجاه ىذا صارأن يذىب 
 بأنج يرل إذ ،الشخص أقكاؿ صدؽ مف كالتأكد الحقيقة عف الكشؼ سبيؿ في ،الجنائي التحقيؽ في
  ىامبكرج بمدينة المنعقد لعقكباتا كفنالق الدكلية لمجمعية عشر يانالث المؤتمر مف المشاركيف مف
 تكجيو يعيف باعتباره كافية اتنابضم تحاط أف شرط ،الكذب كشؼ جياز استخداـ جكاز( 1979)

 .السميمة الكجية إلى التحقيؽ سير

 فقط يقكـ وأن إلى ،كحريتو المتيـ عمى اعتداء أم تمثؿ ال الجياز بيذا ةنااالستع أف (جرافف)  يرل كما
 عدة إلى االتجاه ىذا صارأن يستند كما ،1 لبلختبار لمخاضع تحدث التي كاآلثار يراتالتغ بقياس

 : منيا الكذب كشؼ جياز الستخداـ المؤيد مكقفيـ تبرر اعتبارات

   :العممي التطكر مف االستفادة -1

 كال ،المجاالت جميع يشمؿ الذم العممي التطكر نتاج ىي الكسائؿ ىذه أف االتجاه ىذا صارأن يرل
 مفيدة عممية كسيمة الكذب كشؼ جياز يعتبر إذ ذلؾ عف الجنائي التحقيؽ مجاؿ يتخمؼ أف ينبغي
 .2الجريمة  كشؼ في عمييا التعكيؿ يمكف

  :اإلرادة يعطؿ ال الجياز ىذا استخداـ -2

 ؿأقكا صدؽ معرفة ىك الجياز ىذا استعماؿ مف األساسية الغاية أف إلى االتجاه ىذا صارأن استند لقد
رادتو كعيو عمى التأثير دكف  ،عدمو مف المتيـ  الكعي كامؿ يبقى يستجكب لذما فالشخص ،كا 

 كذلؾ ،الصمت في حقو ممارستو يمكنو كما ،يشاء كما كيجيب يشاء ما يقكؿ أف في ا  حر  كاإلدراؾ
 ىدفو فاك فا  ك  حتى الجياز ىذا استعماؿ أفف ذلؾ كعمى ،التجربة في االستمرار عمى االعتراض يمكنو

 .3يقيدىا كال  اإلرادة يعطؿ ال وأن إال داخمية نفسية فعاالتنا مف اإلرادة كراء ما استكشاؼ

   :المستجكب رضا -3

                                                             
1
 ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕؾش ،مٛاثو اٌزؾشٞ ٚاالعزذالي ػٓ اٌغشائُ فٟ اٌفمٗ االعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ ،ػبدي ػجذ اٌؼبي خشاؽٟ

 .323ؿ  ،9001 ،االعىٕذس٠خ
2
 .493ؿ  ،9060،االسدْ ،داس إٌّب٘ظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،6ه ،اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ ٚاالدٌخ اٌغش١ِخ ،ِؾّذ ؽّبد ا١ٌٙزٟ 
3
ؼبس  ،6ه ،ؽشِخ اٌؾ١بح اٌخبفخ ٚٔظش٠خ اٌزفز١ؼ ،سف١ك ِؾّذ اٌؾبٚٞ   .992-993ؿ ،9001 ،االعىٕذس٠خ ،ِٕؾةح اٌّ
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 غير ان صحيح رضا المستجكب رضا عمى بناء يتـ الجياز بيذا ةنااالستع أف الرأم ىذا أصحاب يرل
 .1ا عني أسفر التي نتائجال عمى يعكؿ ال ونإف معارضتو  رغـ استخدـ ما حالة كفي ،بإكراه مشكب

   :المعارض االتجاه

 خبلؿ المتيميف اعترافات عمى لمحصكؿ الكذب كشؼ جياز استخداـ رفض إلى الفقو غمبأ يتجو
 :منيا اعتبارات عدة إلى ذلؾ كيرجع ،2الجنائية الدعكل مراحؿ كسائر االستدالؿ مرحمة

   :النتائج دقة عدـ -1

 لمنقاش محبل زالت ما الكذب كشؼ جياز استخداـ طريؽ عف إلييا التكصؿ ـيت التي النتائج فإ
 نسبة إلى إضافة (% 5) حكؿ تدكر الخطأ مف نسبة ىناؾ أف كما عمميان  ثابتة ليست كىي كالجدؿ
 أـ صادقا المستجكب فاك ما اإذ يثبت أف الخبير عمى مستحيبلن  يككف ،(% 20 – 15) بيف ما تتراكح

 الخاضع الشخص أف النتائج أكدت كما ،3 عمييا المتحصؿ النتائج في الثقة عدـ يعني مما ،باذاك
 .4 فعاالتوأن في يتحكـكما  كذبو إخفاء يستطيع األعصاب  ىادم فاك اإذ ،لمتجربة

 :المتيـ حقكؽ عمى االعتداء -2

 الحصكؿ بغية تستخدـ التي الحديثة العممية الكسائؿ مف يعد الكذب كشؼ جياز أف مف الرغـعمى  
 ،كالحقكؽ الحريات عمى حقيقي اعتداء استخدامو يشكؿ الحقيقة كفي وأن إال ،المتيـ اعترافات عمى
 عمى محافظة القانكف يجيزه الذم بالقدر إال ،بيا المساس يجكز ال كالتي الدساتير معظـ كفمتيا التي

 :الحقكؽ ىذه بيف كمف العامة المصمحة

 الصمت أك الكبلـ في المتيـ ؽح:  
 تفنيد المتيـ يستطيع حيث ،الدفاع اتناضم أىـ مف تامة بحرية أقكالو إبداء في المتيـ حؽ يعتبر إذ

 لتحقيؽ لو أصمح ذلؾ أف رأل اإذ الكبلـ عف يمتنع أف في  الحؽ لو كما ،إليو المكجو االتياـ أدلة
 .5دفاعو

                                                             
1
 .993ؿ  ،ِشعغ عبثك ،مّبٔبد اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع اِبَ اٌمنبء اٌغٕبئٟ ،عؼذ ؽّبد فبٌؼ اٌمجبئٍٟ 
2
 .321ؿ  ،ِشعغ عبثك ،مٛاثو اٌزؾشٞ ٚاالعزذالي ػٓ اٌغشائُ ،ػبدي ػجذ اٌؼبي خشاؽٟ 
3
 922-929ؿ  ،9001،ِقش ،داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ،اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌزؾش٠بد ٚ ،ِقيفٝ اٌذغ١ذٞ 
4
 . 322ؿ  ،ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك ػبدي ػجذ اٌؼبي خشاؽٟ " مٛاثو اٌزؾشٞ ٚاالعزذالي ػٓ اٌغشائُ " 
5
 .436ؿ  ،غ عبثكِشع" مّبٔبد اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع اِبَ اٌمنبء اٌغٕبئٟ" عؼذ ؽّبد اٌمجبئٍٟ  
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 الدفاع حرية في الحؽ: 

 استخداـ أجازنا اإذف بان ذاك أـ الدفاع ىذا افك صادقان  الدفاع حرية يف الحؽ لممتيـ القانكف أعطى لقد 
 حماية عمى يقتصر ال الحؽ ىذا دكر أف اعتبارعمى  حقو سمبو وأن يعني ىذا أفف ،الجياز ىذا

 .1الحقيقة إظيار في المساعدة ىي عامة مصمحة يحقؽ بؿ ،بفحس المتيـ مصالح

 

  :ةيو مضاىاة الخطوط اليد :الفرع الثامن

 أفكيؼ يتأتى  إذ ،يا ليست رؤية ذاتيةنيي عمـ ألف ،(ط اليدكية ىي )عمـ كفف كمنيجمضاىاة الخطك 
ة ساس متيف مف الفيـ لمعكامؿ المتفاعمأاس رىينة كجيات نظر ال تقكـ عمى فراد كالنتترؾ مصالح األ

ات متعاقبة كمجردة عف الخبراء يمتزمكف بتطبيؽ خطك  فكىي منيج أل ،كالمؤثرة في العممية الكتابية
كىي  .ك مف غيره أ (تابة قد صدرت مف يد )شخص معيفت الكناا كإذذكاتيـ ليقرركا في النياية ما 

العمؿ في مجاؿ فحص الخطكط كالمستندات كجكب تكفر استعداد فطرم لدل  أفمف ش ففف أل
ستندات مكضكع المشتغميف بيا نحك عشؽ الحقيقة كاالصرار عمى استخبلصيا مف خبلؿ فحص الم

 .االتياـ كتمؾ المكدعة ممؼ الدعكل

 العناصر الخطية 

لذلؾ  ،نحف نكتب كفؽ طريقة معينة في كضع كتابي معيف كبقمـ معيف ذم حالة معينة مف الصبلحية
مر ألمنو عمى الكتابة نفسيا ا اكبير  ابأنفاستخبلص الدليؿ مف المستندات مكضكع االتياـ يعتمد في ج

 .حبار مف ناحية اخرلكينات الخطية مف ناحية كتحميؿ األا تشريح التكالذم يفرض عمين

في كتابو الشيير  " المستندات مكضكع االتياـ " كالخاص ( ،1978Osborn)كقد حاكؿ العالـ 
 إجراءباألدكات الكتابية خمسة عناصر تعد مف قبيؿ الخكاص الخطية التي يمـز الخبراء مراجعتيا عند 

 :2كىذه العناصر الخمسة ىي .طكطالمضاىاة بيف الخ

 .أك عرضيا الجرة الخطية (Wldth)سمؾ  -1

                                                             
1
 .922ؿ  ،ِشعغ عبثك " اٌزؾش٠بد فٟ اٌجؾش اٌغٕبئٟ" ِقيفٝ اٌذغ١ذٞ 
2
 .93اٌغٕبئٟ " ِشعغ عبثك  اإلصجبدؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ " اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ  
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خاديد الناشئة عنو في كيستدؿ عمى ذلؾ بعمؽ األ .القمـ سف (Ctiffness)مدل صبلحية  -2
 .ظير الكرقة

 .ان ناحيأتظاـ نإك ما يشكبو مف عدـ أسف القمـ  (Smoothness)مدل نعكمة  -3
 .دل عادة في ريشة الكتابة المعدنية ذم السف العريضكتتب (Shading)ظاىرة الظبللية  -4
كليس في خكاص المداد كيتبدل  ،فاسنكجكد فجكات في مسمار الكتابة نتيجة لعيب في األ -5

 .ك مكسكرةأك متآكمة أغير منتظمة  Nip ذلؾ في حاالت يككف فييا مقدمة السف 
داة الكاتبة عمى ة منيجية لتأثير األم دراسأبار عند العناصر الخمسة في االعت أىميةكبالرغـ مف 

 فسنقبلـ ذات األتشار الكتابة باألنابعد  منيجيان  ساسان أيا غير كافية كحدىا لتصمح نإفالخكاص الخطية 
 .الميفية

 
 الخواص الخطية لمقمم الجاف 

 
مشترؾ في فيي القاسـ ال ،كاع االقبلـ شيكعا كاستخداما في الكقت الحاضرأن أكثرتمثؿ االقبلـ الجافة 

. كتتسـ الكتابة بيا بمميزات كخصائص تنعكس في دات كالعقكد كالشيكات كالتكقيعاتتحرير المستن
لماـ بيا كي ال تككف عممية الخطية كالتي يجب عمى الخبراء اإلالنياية عمى مكاصفات التككينات 

 .المضاىاة سطحية كشكمية
 :1فة فيما يميقبلـ الجااأل خكاص الكتابة الناشئة عفإيجاز كيمكف 

كىي تدؿ عمى ظاىرة كجكد فجكات صغيرة في مسار الجرات  : Sldppingالفجكات  -1
 .كالتككينات الخطية

نقط القاتمة في مسار الكتابة تدؿ عمى ظاىرة كجكد ال :Goopingالترسيبات المدادية القاتمة  -2
دادية تشاىد غالبا عند مناطؽ بؿ ىي ترسيبات م ،يا كقفة قمميةأنقبلـ الجافة كيساء فيميا عمى باأل

 .(تغيير اليد الكاتبة التجاىيا )مناطؽ التحكؿ
عمى  ك .البلـز تكاجده لتتـ الكتابة يسببيا الضغط : Groovingك ظاىر الضغط أخدكدية األ -3

ىناؾ نكعا آخر مف الضغط يبلـز الجرات  فإف، المحرر ىذا الضغط يستدؿ عميو بظير أفالرغـ مف 
 .لخطية كيظير بكجو المستندينات اكالتكك 

                                                             
1
 23-99. ؿ اٌغٕبئٟ " ِشعغ عبثك اإلصجبدؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ " اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ 
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ا في باطف ناحيأكالتي تكجد  ،ىي تمؾ الخطكط البيضاء الطكيمة نسبيان  : Striationالميازب  -4
كىي ناشئة عف العمميات التي تمر بيا صناعة الكرة في ، التككينات الخطية كفي مناطؽ التحكؿ

 مقدمة القمـ.

 تحميل االحبار 

لكشؼ جرائـ التزكير كالتزييؼ  ،ة عممية كتقنية عالية عمى نحك ماتعتبر عممية تحميؿ االحبار  كسيم
جازات العصر التكنكلكجية المتنكعة في مجاؿ النسخ الضكئي كاآلالت نإالتي صارت مصطبغة ب

قبلـ دكات الكتابية الحديثة  كاألاأل إلىكالتعرؼ  ،كتحميؿ االكراؽ كالتفرقة بينيما ،الكاتبة االلكتركنية
كتأثير الكتابة بيا عمى  ،قبلـ ذات السف الميفيك األأك ذات المداد السائؿ ألكركم ت السف اذا

 1.كما يرتبط بيا مف مشاكؿ المحك كطرؽ استظيار الكتابة الممحاة ،تفصيبلت الخكاص الخطية

 :حبارلحاالت التي تتطمب فييا تحميؿ األا

 .التقدير النسبي لعمر المستندات مكضكع التحقيؽ -1
المستند مكضكع الطعف قد كتب كفؽ  فاا كإذلة لتعييف عما ك حبار في محاقة بيف األتفر ال -2

 .ـ الأصيغة مدادية كاحدة 
ضافة في محرر ما ك اإلأك التغيير أجزاء التعديؿ أالمداد المستخدـ في  فاا كإذعما  فابي -3

 .يتفؽ في صيغتو المدادية مع المداد المضبكط في حكزة المتيـ
كراؽ الكربكنية مف خبلؿ تحميؿ المختمفة المستخدمة في صناعة األ كاع المدادأنالتفرقة بيف  -4

 .صكرىا الكربكنية
 .القمـ المحرر بو مستند ما إلىالتعرؼ  -5
ضافة باستخداـ آلة إك أالمستند المكتكب بآلة كاتبة قد تعرض لعمميات تغيير  فاا كإذما  فاتبي -6

 .ؼك نفس اآللة كلكف في تاريخ مختمأخرل أكاتبة 

 

 

                                                             
1
 Osborn،S.A، “Questioned Documents”Second Edition،Patterson Smith، New ersey،1978.   pp(146-148). 
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 حبار طرق تحميل األ

 1ف في تحميؿ االحبار اف اساسيتاىناؾ طريقت

  Non-destructive-methods الطرؽ الطبيعية  :ىاألكلالطريقة 

تمؾ الطريقة محببة  ،صمية دكف تغييرالمستند كما ىك بحالتو األ يا ما طبقت بقإذكىي الطرؽ التي 
 :تيةساليب اآلكتتضمف األ المستندلمقضاة كالخبراء لمحافظتيا عمى سبلمة 

 .حبار كالمظير العاـ لمجراتف المجردة كبالميكركسككب لمكف األالفحص بالعي -1
كاعيا المنعكسة أنشعة تحت الحمراء بتعرضو لبلشعة فكؽ البنفسجية كاأل دراسة المداد عند -2

 . fluorescenceكالنافذة كالفمكرية 
في محاكلة   L.R.Luminescenceاء شعة تحت الحمر دراسة درجات التآلؼ المصاحب لؤل -3

 .عطاء درجات نسبية لياإ آلؼ المتبايف لبلحبار المختمفة كلمكقكؼ عمى الت
 . Dichroic examination استخداـ المرشحات المزدكجة  -4
 .شعة تحت الحمراءثناء تعرضيا لؤلألميزر كعامؿ مثير لمككنات الحبر استخداـ اشعة ا -5

  Seni-destrictive method كيمائية الطرؽ ال :ة الثانيالطريؽ 

خذ أمر حيث يتطمب األ ،صميةمستند تغيير ال يككف في حالتو األا ما طبقت لحؽ الإذكىي طرؽ 
. كتتضمف ىذه ينفصؿ معيا اجزاء مف المستند أف. مما يستمـز سطر المكتكبةعينات مدادية مف األ

كؿ تمؾ أت المكضعية تحت الميكركسككب بارات االختنا. كساليب الكيمائيةمف األ ان الطريؽ عدد
 2(Osborn)حبار السائمة كفي كتابات ت بمعرفة الخبراء لمتفرقة بيف األساليب الكيمائية كالتي طبقاأل

 :تيةثـ جربت بعد ذلؾ االساليب اآلشركحات مفصمة عنيا 

 .التحميؿ المكني الكرقي -1
 .التحميؿ المكني الكيربي -2
 .الطرؽ الطيفية -3

                                                             
1
 603 - 29ؿ  .اٌغٕبئٟ " ِشعغ عبثك اإلصجبدؽغ١ٕٓ اٌّؾّذٞ ثٛادٞ " اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ 
2
 Osborn،S.A، “Questioned Documents”Second Edition،Patterson Smith، New ersey،1978. 

  pp(151-154). 
 



91 
 

 .ي الرقائقيالتحميؿ المكن -4
 .كركما ترجرافي الغاز السائؿ -5

تشارا في معامؿ ناكسع سمكب األاأل   Paper Chyomatography كيعتبر التحميؿ المكني الرقائقي 
  .مف استخداميا ةة تنفيذىا كدقة النتائج المستخمصيا كسرعقكذلؾ لسيكلة تطبي ،رحباالعالـ لتحميؿ األ
 جنائي ال ثباتاإلحبار في حجية تحميؿ األ

 فٌ إ إذ ،Negative evidence دلة السالبة األ إلىحبار ما زاؿ ينتمي الدليؿ المستخمص مف األ فإ
 كتفسيران  مر تقييمان بلفا بيف حبريف في حيف يستمـز األت اختناا كإذالنتائج تككف قاطعة الداللة 

ك أمغيرة لممستند طبيعية غير . كيسرم ذلؾ عمى الطرؽ المطبقة سكاء ت تتفؽناا كإذ مكضكعيان 
الدليؿ  فإفت النتائج ناك أٌياو أن. ك ال شؾ ؽجزاء المستند مكضكع التحقيأكيمائية مغيرة لبعض 

 إلىكيضيؼ  ،عماؿ خبراء المستندات مكضكع التحقيؽأيثرم   صبح دليبلن أحبار قد المستخمص مف األ
 دلة في اتجاه كاحد يكلد في النياية يقينان األ تكاتؼ فإ إذ ،باالىتماـ جديران  بحثيان  يدييـ عنصران أما تحت 
 .ىممت ألفمت المجـر مف قبضة العدالةأعناصر لك  كيثرم في جعبة المحقؽ ،ال يقبؿ الشؾ متماسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

______________________________________________________________ 

 الجنائي ثباتاإل دور البصمة الوراثية في 

 

 :نائيالج ثباتاإل البصمة الوراثية  و أثرىا في  :األولالمبحث 

ناة عف لمكشؼ الدكؿ إلييا تمجأ أخذت حديثة تقنية كسيمة راثيةالك  البصمةتعد   يناالج ىكية كتحديد الجي
 مسرح في عمييا العثكر تـ التي لمعينة النككم الحمض تحميؿ خبلؿ مف األشخاص بيف كالتفريؽ
 .المعمكمات بنكؾ في نةالمخزٌ  أك فيو المشتبو جسد مف تؤخذ التي العينة مع كمقارنتيا ،الجريمة
 العمكـ معطيات مف االستفادة ضركرة ضكء في الجنائي ثباتاإل فيراثية الك  البصمة استخداـ كيأتي

 .رائميـج ارتكاب في لممجرميف المتطكرة األساليب كلمكاجية الحديثة
 

 :البصمة الوراثية :األولالمطمب 

النسب أك نفيو في  إثباتقرينة قاطعة( في في اعتماد البصمة الكراثية كدليؿ ) كثرت المنازعات
يرل عدـ اعتماد البصمة الكراثية إال فيما تقبؿ فيو  1فبعضيـ ،البحكث الفقيية كفي اجتيادات القضاء

كيكفي في تحديد  فاالمع إجراءبينما يرل البعض اآلخر اعتمادىا دليبلن مستقبلن يغني عف  ،قرينة القيافة
 ان كنفيان.إثباتالنسب 

                                                             
1
 3اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚرةص١ش٘ب ػٍٝ إٌغت" ؿ ػجذ اٌٛاؽذ ػجذاهلل ٔغُ " 
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 كالمحرمات يتعمؽ بالزكاج ما منيا ككاجبات حقكقان  عميو كرتب ،بالنسب كبيران  اىتمامان  اإلسبلـ اىتـ
 النسؿ حفظ اإلسبلـ جعؿ كقد ،كخبلفو راثكمي نفقة مف األقارب بحقكؽ يتعمؽ ما كمنيا بالنسب،
 فجعؿ ،ياكحفظ حمايتيا كتجب ،عمييا اإلسبلمي المجتمع يقكـ التي الخمس الضركريات مف كالنسب
 عمييا يترتب لتيا (الحدكد )جرائـ كبيرةرائـ  الالج مف ،سابناأل إضاعة ياأنش مف التي الزنى جريمة
 .الشريعة أقرتو ما مع يتكافؽ بما ثبكتيا عند الغميظة العقكبة

 ،فاالمع كىي لنفيو كاحدة طريقة مقابؿ متعددة ثبكتو طرؽ جعؿ وأن بالنسب اإلسبلـ عناية مظاىر كمف
 األبناء نسب كارنإ عمى اإلسبلـ شدد كما ،المجتمع لبنات ىي التي األسر فاكي عمى منو ظان احف كذلؾ
 يكـ منو اهلل احتجب ،إليو ينظر كىك ،كلده جحد رجؿ أيما)) :كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ ،الثابت
 غير إلى تسابناال ـاإلسبل حـر فقد كبالمقابؿ ،1((كاآلخريف يفاألكل رؤكس عمى كفضحو ،القيامة
 عميو فالجنة أبيو غير وأن يعمـ كىك أبيو غير إلى ادعى مف)) :كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ حيث ،اآلباء

 .2((راـح

 

 :تعريف البصمة الوراثية :األولالفرع 

را كال شب فارقتؾ ما قاؿ ،البينصر طرفي إلى الخنصر طرفي بيف ما فكؽ ياأنب المغة في البصمة تيعرؼ
 صمةكالب إصبعو بطرؼ ختـ إذ ،3 البصـ غميظ أم بصـ ذك كرجؿ ،بصمان  كال ،رتبان  كال ،عتبان  كال ،فتران 
 .4 باإلصبع الختـ أثر

 مبلمستيا عند األصابع تتركيا التي األثر كىي ،اإلصبع بصمات إلى ينصرؼ اإلطبلؽ عند كالبصمة
ناة معرفة في يران كثي تيفيد يكى ،الناعمة األسطح في كضكحان  أكثر كتككف األشياء  أخذ عند الجي

 .األخرل تشبو بصمة يكجد يكاد ال حيث الحادث مسرح مف البصمات

 كالتي الكركمكسكمات تحمميا التي راثية الك  كالصفات النكاة محتكيات اكتشاؼ تـ فقد الطب تطكر كمع
 مف دقة أكثر كىي ،-ابيةالمتش التكائـ حاالت عدا ما– راثيةالك  الصفات في شخصيف تشابو يتعذر

                                                             
  6/972ٚإٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ،2/272،سٚاٖ اثٛ داٚٚد فٟ عٕٕٗ 1
2
 6/632ِٚغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ 3/630سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ فؾ١ؾٗ  
3
 6/10ٚاٌّؼغُ اٌٛع١و  ،69/20ٌغبْ اٌؼشة 
4
 6/10 ،اٌّؼغُ اٌٛع١و 
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 ءزااألج أحد مف راثية الك  البصمة راج الستخ األساسية الحيكية المادة أخذ يتـ حيث األصابع بصمات
 أخذ لك كحتى ،)لمجنيف األمينكسي السائؿ ،ؿالبك  ،المعاب ،العظـ ،الشعر جذر ،يالمن ،الدـ) :التالية
 .1راثيةالك  البصمة لمعرفة فيتك الدبكس حجـ بقدر صغيرة كمية منيا

 فقد ،راثةالك  كعمماء الفقياء مف تعريفيا في االختبلؼ تـ فقد اصطبلحان  راثيةالك  البصمة تعريؼ أما
 مف يتككف راثيك  نمط ياأنٌ  قالكا كما. فاسنلئلراثي الك  لمتركيب ماطناأل ياأنب راثةالك  عمماء عرفيا

 لكؿ ان كمميز  ان فريد بككنو النمط ىذا كيكصؼ ،الكظيفة يكؿمج النككم الحامض داخؿ المذككرة التتابعات
 .أحد فييا ييشاركو كال بيا راده فنا تعني أم ،شخص

 الفركع إلى األصكؿ مف تنتقؿ التي راثية الك  الصفات ياأنب عرفيا مف فمنيـ القانكفك  الفقو رجاؿ أما
  . 2ة داخؿ خبليا جسده المكجكد(D.N.A) شخصية كؿ فرد عف طريؽ تحميؿ جزء مف اؿ كتحدد

المكجكدة داخؿ  DNAاؿ  مف زاءأج أك جزء تحميؿ طريؽ عف فاسناإل ىكية تعيف" ياأنب آخر  عرفياك 
 .3خبليا جسده 

 :و شروطوالعمل بالبصمة الوراثية ضوابط  :الثانيالفرع 

 لشركطا راعاة م عمى يتكقؼ النككمض الحم تحميؿ مف المستمد العممي الدليؿ عمى االعتماد فإ
 تكافر يقتضي الجنائي ثباتاإل في العممي الدليؿ عمى االعتماد بمعنى راثيةالك  البصمة الستخداـ التقنية
  :شرطيف

 النووي الحامض تحميل نتيجة مصداقية من التأكد :األول الشرط

  سيرتف في كالدقة البحث طريقة جكدة عمى كميان  تعتمد النككم الحامض اختيار قيمة أف التأكد يجب إذ
 كفاءة ذم كمعمؿ رفيع كتخصص كاسعة خبرة إلى بحاجة التحميؿ ىذا كمثؿ ،عنيا أسفر التي النتائج
 بالفحكص المعمؿ في الفنية الطريقة مراقبة  الضركرم مف ونإف كلذلؾ ،مختبر أم ،عالية

 مصدر مف دكايتأك حتى راؼاألط حضكر في العينة أخذ يتـ أف يجب وأن كما)راثيةالك  البصمة(الجينية
ال ،العينات  ىك النككم ضالحام تحميؿ فكأل ،المكاجية لمبدأ لمخالفتو باطبلن  يككف الخبير عمؿ فإف كا 

                                                             
1
 .2ؿ،خ اٌٛساص١خ ٚرةص١ش٘ب ػٍٝ إٌغتاٌجقّ:ػجذاٌٛاؽذٔغُ ػجذاهلل  
2
 .192ؿ ،ٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ ٚاٌٛفمٗ االعالِٟ اٌغٕبئٟ فٟ ا اإلصجبدِذٜ ؽغ١خ اٌجقّخ اٌٛساص١خ فٟ : ِؾّذ،اثٛ اٌٛفب 
3
 402ؿ ،9000،اصجبد إٌغت فظ مٛء اٌّؼي١بد اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبفشح:ػبئؾخ عٍيبْ،د اٌّضسٚلٟ ،
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 فقكة ،التحميؿ ىذا عف تنتج التي كالمعمكمات العينات لحفظ قكاعد كضع يجب ونإف جديدة فنية طريقة
 كجكدة المعامؿ ككفاءة ككميتيا حالتياك  العينات جمع طريقة عمى تعتمد ثباتاإل في راثيةالك  البصمة
 .1الفحكص

 مشروع بطريق المتيم من العينة عمى الحصول ضرورة :يناالث الشرط

   عميو الحصكؿ كسيمة تككف أف يجب ،مقبكالن  النككم الحامض تحميؿ مف المستمد الدليؿ يككف لكي
ات  جراءلئل مطابقة الدليؿ ىعم لمحصكؿ اتبعت التي اتجراءاإل تككف أف يجب وأن بمعنى ،شركعةم

 كأصبح يارنا مشركعة غير بكسيمة القضاء إليو كصؿ قد الدليؿ ىذا كاف اإذ ،كنان ناق عمييا المنصكص
 .لو قيمة ال

 يتعمؽ فيما المشاكؿ بعض يثير الجنائي ثباتاإل في عممي كدليؿ النككم الحامض استخداـ فإ
 اختبار فإ حيث ،ليـ المقررة اتناكالضم لمتيميفا كحقكؽ الجنائية اتجراءلئل العامة بالمبادئ
 الحالي العممي الكضع ظؿ في ونأل ،فاسناإل جسـ مف خمية عمى الحصكؿ يقتضي النككم الحامض

 ال فالمعاب. خمكم نسيج أم أك كالشعر المنكية اتناكالحيك  الدـ عمى إال البحث ىذا إجراء يمكف ال
 مف يتككف كالذم لمفـ اطيخالمي  الغشاء مف مسحة أف إال ،كمالنك  الحامض مف كافية كمية عمى يحتكم
 الجسـ مف جزء اقتطاع مف دبٌ  فبل ذلؾ كعمى. الحامض ىذا مف كافية كمية عمى يحتكم مدارية خبليا
 يحمييا كالتي لممتيـ الجسدية بالسبلمة مساسان  يعتبر مما ،النككم الحامض اختبار إجراء يمكف حتى

 ىذا تقيد يفناالقك  مف ان كثير  أف ككف ،مطمقان  حقان  ليس الجسد سبلمة في الحؽ فإف ذلؾ كمع ،القانكف
 2.الحؽ

 النكاة حمض كمية لمضاعفة المشعة كغير المشعة المجسمات كاستخداـ التجارب تطكر كمع
 أكثر األكركبية الدكؿ أف إلى اإلشارة مع ،كميتو صغرت ميما آدمي رازإف أك نسيج أم مف المستخمص

 .القتؿ رائـج في كبالذات الجنائي ثباتاإل في النككم ضلمحام دامان استخ

 

 

                                                             
1
 66ؿ،عبِؼخ اٌمذط ،اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚدٚس٘ب فٟ : بىّخ ٔج١ٗف،اثٛ ػ١بػ 
2
 64 - 69ؿ ،ِشعغ عبثك  ،اٌغٕبئٟ اإلصجبداٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚدٚس٘ب فٟ :فبىّخ،اثٛػ١بػ 
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 :الجنائي ثباتاإل في البصمة الوراثية  أىمية :الفرع الثالث

كيفرؽ البيكلكجيكف بيف مككنات الجيف البشرم مف مادة  ،جيف البشرم عمى معمكمات كراثيةيحتكم ال
كىك المستخدـ في  ،DNAتكجد داخؿ الحمض النككم  كبيف المعمكمات الجينية التي فاسنكراثية لئل

 .1البصمة الجينية 
 إلىعماؿ التحريات كالمعمكمات التي تساعد في كشؼ الحقيقة كالكصكؿ كتعد البصمة الكراثية مف أ 

عبلقة ما  إقامةكمف خبلؿ البصمة الكراثية يمكف  .الفاعؿ في بعض الجرائـ كجرائـ القتؿ كاالغتصاب
ة مف بعض األشخاص خرل ممتقطت البيكلكجية الممتقطة مف بعض األماكف كأشاراكاإل بيف الرمكز

معرفة ما  إلى المشتبو فييـ أك المتيمٌيف بالجريمة مكضكع التحقيؽ أك المجني عمييـ بغرض التكصؿ
 .ـ التتفؽ مع بصمة الضحية أحد المشبكىيف البصمة التي عثر عمييا فكؽ ساعة أت ىذه ناا كإذ

يربط بيف عبلمات جمعت كالتقطت عمى مستكل قضايا  أفكب مف المحمؿ البيكلكجي المختص فالمطم
مطابقة المقاطع الجينية التي تـ الحصكؿ عمييا خبلؿ عممية  إلى كالقضاة غالبان ما يمجأكف .ختمفةم

 .البحث كالتحرم حكؿ الجريمة مكضكع التحقيؽ
 لذلؾ اإلشارة تـ كما قرينة يانإ إذ نفيو، أك النسب إثبات في لمغاية ميما راثية دكران الك  البصمة ؤدمتك 
 أىمية ليا لذا تخصو،راثية ك  بصفات كتميزه غيره دكف بعينة فاسناإل ىكية عمى تدؿ فيي سبؽ، فيما
 كترد االختبلط، مف  سابناأل عمى كتحافظ اإلشكاليات مف الكثير تحؿ فيي ،المجاؿ ىذا في كبيرة

 سابأن تحاؿنال المجاؿ تفسح كال كثبكتيا، سابناألرار باستق مستقرة جتمعاتالم كتجعؿ ألصمو الشيء
  :يمي كماالكبيرة  ىميةاأل ىذه كتتجمى معينة مصالح أك غايات تحقيؽ جؿأل
 
 تجاكزت كلقد الجناة، إلى التعرؼ في قكية قرينة فيي الجريمة، محؿ في المصقكلة األجساـ 

 ،فيو كثيرة صاخك  اكتشاؼ إلى افسناإل جسـ مف الخاصية هىذ معرفة الحديثة الطبية االكتشافات
 كمني شعر أك دـ مف فاسناإل جسـ مف زاءأج طريؽ عف راثةالك  في الخكاص تمؾ تأثير مدل راؾدا  ك 
 خمية في تستقر التي النكاة داخؿ في يكجد وأن الطبية االكتشافات ذكرت كقد ذلؾ، غير أك بكؿ أك
 النككم الحمض راثيةالك  المادة مف تتككف األخيرة كىذه )اتكمرمكسالك(الصبغات مف( 26) فنسااإل

 يحتكم الكرمكسكمات مف كاحد ككؿ لبشرية،ا  الجينات أم )دنا(ػب يرمز كالذم األكسجيني الريبكرم

                                                             
1
قش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ال ٠ٛعذ ا١ٌٙئخ اٌّ .١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٌٍٕٙذعخ اٌٛساص١خ فٟ اٌغٕظ اٌجؾشٞ " دساعخ ِمبسٔخاؽّذ ؽغبَ ىٗ رّبَ " اٌّغؤ 

 9001 .422ؿ .ىجؼخ
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 جينية مكرثة ألؼ مائة إلى الكاحدة البشرية الخمية في تبمغ قد راثية الك  الجينات مف كبير عدد عمى
 كظائؼ إلى إضافة بيا يعمؿ التي كالطريقة فاسناإل صفات في تتحكـ التي ىي المكرثات هكىذ تقريبا،
 .1 لمجينات تنظيمية أخرل

 

  تحميؿ نظاـ القضاء تحكيؿ (DNA) المؤثر إلى الكصكؿ في الطرؽ أيسر ونابحسب النسب قضايا في 
 المادية كاألدلةرائف كالق الشيكد ؿأقكا التحقيقات لنتائج قبؿ مف يعتمد القضاء فاكك زاع الن في كالمنتج
 .التقميدية

  تحميؿ نظاـ ياأنش في يطبؽ مما النسب حكاؿأ قضايا في القضائية حكاـاأل صدارإ في المساىمة  
DNA  2.التحميؿ مف تظير التي النتائج كمصداقية الدقة إلىا ارتكاز  قبؿ ذم مف أسرع بشكؿ 

 

 :ونفيوالنسب  إثباتودورىا في اثية البصمة الور  :الثانيالمطمب 

 ،عمييا المحافظة عمى السمحة الشريعة حثت التي الميمة األمكر مف كىك اإلليية النعـ مف النسب يعد
 ،فرد لكؿ اإلسبلـ كفميا التي الحقكؽ مف فالنسب ىذا كعمى ،كالحياة كالنسؿ كالعقؿ كالماؿ الديف ىي
 ،كتداخؿ زاحـت ىنالؾ يككف ال كي وتتقكي كتمت الحؽ ىذا فظح لذلؾ ان ناسنإ ككنو بمجرد يثبت كىك
لمطمب التعرؼ عمى طرؽ ا ىذا في كسنحاكؿ ،الغرض ىذ لتحقيؽ سبناأل ثباتاإل كسائؿ تنافك

ي فيما خصص الفرع الثالث ناالثك  األكؿمف خبلؿ الفرعيف  في الشريعة االسبلميةالنسب كنفيو  إثبات
 .النسب إثباتاثية في لمكقكؼ عمى دكر البصمة الكر 

 

 :النسب في الشريعة االسالمية إثباتطرق   :األولالفرع 

 النسب إثبات كطرؽ ،كأظيره الحؽ فاأب ما جميع كىي ،الكاسع بمعناىا بالبينة اإلسبلـ في النسب يثبت
 :كما يمي ىي اإلسبلـ في
 
 

                                                             
1
   ،424 ؿ ،4107 .ثٍمب٠ذ، ثىش أثٟ عبِؼخ ،ٚاٌمبْٔٛ اٌغ١بعخ دفبرش ،)إٌغت إصجبد فٟ ٚدٚس٘ب ساص١خ اٌٛ اٌجقّخ ؽغ١خ( شاد ِ فغ١ش ثٓا

 .9064 ،8 ع رٍّغبْ،
2
 1ؿ ،9003 ،اٌش٠بك ،األ١ِٕخ ٌٍؼٍَٛ ٔب٠ف عبِؼخ ،ساص١خاٌٛ ّخاٌجق إٌٛٚٞ اٌؾبِل ٚرم١ٕخ اٌمنبء ،اٌؼجٛدٞ ِؾغٓ 
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 :الزوجية قيام  -1
الكلد " :ـكسم عميو اهلل صمى -الرسكؿ قكؿ ليموكد ،راشبالف ذلؾ عفرجاؿ الفقو االسبلمي  كيعبر

 ىك فالصحيح ،الصحيح يشبو ما أك ،الصحيح الزكجة راشف :راشبالفد ار كالم  1"لمفراش كلمعاىر الحجر
 عقد فيك الصحيح يشبو ما كأما ،عونامك  تفاءنا ك كشركطو وأنأرك لتكفر ،ان شرع المعتبر النكاح عقد

 .2بشبية الكطء ككذا ،صحتو في مؼالمخت كىك الفاسد، النكاح
 ،النسب ثبكت أسباب أقكل مف جعمكه بؿ ،راشبالف النسب إثبات عمى - اهلل رحميـ -العمماء أجمع كقد
 كاتفؽ ،األمة عميو فأجمعت ،راشبالف النسب ثبكت فأما" :إلىتع اهلل رحمو-  يوالجكز  قيـ ابف قاؿ

 3"راش الف بو يثبت النكاح أف عمى المسممكف

 ،الجماع كىي ،راشالف حقيقة عمى النسب إثبات في يقتصر ال راشبالف النسب إثبات أف يتضح كبذلؾ
  .4 راشالف بمظنة كذلؾ يثبت مانكا   ،كالكطء

 

 :الشيادة او البينة -2
 الكالدة إثبات أما ،أتيفر كام رجؿ بشيادة وإثبات في الفقياء كاختمؼ ،إجماعان  رجميف بشيادة النسب كيثبت

ذك  ،الفقياء مف جماعة عند كاحدة ةامرأ بشيادة تثبتف  جميع عميو يترتب ونإف بالشيادة النسب ثبت ما اا 
 5.الصحيح النسب عمى يترتب ما
 :قراراإل -3

 عمى كيترتب ،أك ابنتو ابنو كىذا الشخص ى أفب غيره ال إقرار األب كىك ،باالستمحاؽ أيضان  كيسمى
 ،النسب مجيكؿ والميقَّر ب يككف الشخص أف لذلؾ كيشترط ،حيحالص النسب عمى يترتب ما جميع ذلؾ
 .أحد فيو ينازعو كأال
 
 
 

                                                             
1
 1/632،ٚإٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ ،9/932،سٚاٖ اثٛ داٚٚد فٟ عٕٕٗ 
2
 96ؿ ،9009،اٌش٠بك ،6ه ،داس اٌفن١ٍخ ،ػّش ِؾّذ " اٌجقّخ اٌٛساص١خ ِٚذٜ ِؾشٚػ١خ اعزخذاِٙب فٟ إٌغت ٚاٌغٕبثخ ،اٌغج١ً 
3
 .413ؿ،2،6229ط ،ِؤعغخ اٌشعبٌخ ،ث١شٚد،د اٌّؼبس صا ،اثٓ اٌم١ُ اٌغٛص٠خ 
4
  ثّمش اإلعالِٟ اٌفمٟٙ ٌٍّغّغ ػؾشح اٌغبدعخ اٌذٚسح ٌّؤرّش ِمذَ ثؾش ِٕٙب، االعزفبدح ِٚغبالد اٌٛساص١خح اٌجقّخ :فش٠ذ ٔقش ٚافً،

.9009اٌّىشِخ  ثّىخ اإلعالِٟ اٌؼبٌُ ساثيخ
5
 ثّمش ساثيخ ػؾش اٌغبدعخ ثذٚسرٗ اٌفمٟٙ  ٌٍّغّغ ِمذَ ثؾش اإلعالِٟ، اٌفمٗ ِٕظٛس ِٓ ١خاٌٛساص اٌجقّخ :اٌذ٠ٓ ِؾٟ ػٍٟ اٌمش٘ذاغٟ،

(9009) اٌّىشِخ ثّىخ اإلعالِٟ اٌؼبٌُ
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 :االستفاضة  -4
 تعريؼ كيمكف  ،1تشرأنكاستفاض ذاع ك  ،شاع أم كاستفاض يفيض الخبر فاض :االستفاضة
 مف غفير جمع كيقكؿ ،بينيـ معركفان  يصير حتى الناس بيف األمر اشتيار":ياأنب شرعان  االستفاضة

 . 2 "ففبل بف ان نفبل أف سمعنا الناس
 يتحدث الذم االشتيار كىي كاآلحاد التكاتر بيف درجة :كاالستفاضة  :اهلل رحمو الجكزية قيـ ابف كيقكؿ

 .اإلسبلمية الشريعة في النسب ثبكت أدلة أحد تعد كاالستفاضة ،بينيـ كفاض ،الناس بو
 :القيافة -5
 اآلثار يتتبع الذم كالقائؼ ،كاقتفاه األثر قفا مثؿ ةقياف كيقتافو ثراأل يقكؼ ففبل يقاؿ ،يقكؼ قاؼ مف

 النسب يعرؼ الذم كىك"  :الشرعي االصطبلح في كالقائؼ .3 كأبيو بأخيو الرجؿ شبو كيعرؼ كيعرفيا
 .4"المكلكد أعضاء إلى كنظره راستوبف

 :قكليف إلى النسب إثبات في بالقيافة األخذ حكـ في الفقياء ذىب كقد

 .النسب إثبات في بالقيافة الحكـ يصح ال :األول القول

 .5الفقياء جميكر قكؿ كىك ،كالتنازع االشتباه عند النسب إثبات في بالقيافة الحكـ اعتبار :الثاني القول

 إثبات طرؽ مف القيافة اعتبار عمى المطيرة السنة لداللة رجحاأل ىك الفقياء جميكر قكؿ أف شؾ كال
 اهلل صمى- اهلل رسكؿ أف -عنيا اهلل رضي - عائشة عف بسندىما فاالشيخ ركل مال كذلؾ .النسب
 ،حارثة بف زيد إلى فان أن رنظران مجز  أف تر ألـ :فقاؿ كجيو أسارير تبرؽ سركران  عميٌ  خؿد" :كسمـ عميو

 .6"بعض مف بعضيا االقداـ ىذه أف :فقاؿ زيد بف كأسامة

 العرب بعض أف ذلؾ ،بالقيافة العمؿ اعتبار عمى دليبلن  إال - ـكسم عميو اهلل صمى - النبي سركر كما
 .أسامة نسب في الجاىمية في يقدحكف كاناك

                                                             
1
  ٣٥٥ ؿ َ، ٧٧١١ .6ه،اٌؼبِخٌٍىزبة اٌّقش٠خ ا١ٌٙئخ:اٌمب٘شح خبىش، ِؾّٛد رشر١ت اٌقؾبػ، ِخزبس :ثىش أثٟ ثٓ ِؾّذ اٌشاصٞ، 
2
 سثيخ ا ِمش فٟ إٌّؼمذ ػؾشح اٌغبدعخ اٌذٚسح ٌّؤرّش ِمذَ ثؾش ِٕٙب، االعزفبدح ِٚغبالد ساص١خ اٌٛ اٌجقّخ :ذِغؼ اٌذ٠ٓ عؼذ :٘الٌٟ

 ٧٢ ؿ َ، ٢١١٢  اٌّىشِخ ِىخ فٟ االعالِٟ اٌؼبٌُ
3
 ،6220 ،3ه،١٠ٓداس اٌؼٍُ ٌٍّال ،ث١شٚد ،رؾم١ك ػجذ اٌغفٛس ػيبس ،اٌٍغخ ٚفؾبػ اٌؼشث١خ ،اثٛ اٌفنً عّبي اٌذ٠ٓ ربط ،اثٓ ِٕظٛس

 .9969ؿ ،1ط
4
 .603ؿ،6ه،6294 ،داس اٌىزبة اٌؼ١ٍّخ ،ث١شٚد ،اٌزؼش٠فبد ،اٌؾش٠ف ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ،اٌغشعبٟٔ 
5
 64ؿ ،ِشعغ عبثك،ِٕٙب االعزفبدح ِٚغبالد ساص١خ اٌٛ اٌجقّخ :ِغؼذ اٌذ٠ٓ عؼذ :٘الٌٟ
6
 9/609ِغٍُ  فؾ١ؼ ٚ ،69/621فؾ١ؼ اٌجخبسٞ  
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 القائؼ يككف أف :أىميا مف شركط عدة النسب إثبات في القائؼ قكؿ العتبار الفقياء اشترط كقد
 .1 اإلصابة في مجربان  ،بالقيافة عارفا ،ران بصي سميعان، ،ان ر ح ،ران ذك ،عدالن  مكمفان، مسممان 

 :القرعة -6

 :2 قكليف إلى النسب إثبات في بالقرعة األخذ في الفقياء اختمؼ  

 ،كالبينة ،راشالف مثؿ ،األخرل النسب ثبكت أدلة مف غيرىا كجكد عدـ عند بالقرعة يؤخذ :األول
 .فقط اإلماء أكالد في كذلؾ ،كالقيافة ،كاإلقرار

 فأل كذلؾ ،أعمـ كاهللراجح ال كىك ،العمماء جميكر قاؿ بو ك بالقرعة بالنس ثبكت عدـ يرل :الثاني
 .المصادفة عمى كتعتمد الدقة تعترييا القرعة

 

 :اإلسالمية الشريعة في النسب نفي طرق  :يناالفرع الث

 لنفي طريؽ فبل ،محدكدة نفيو طرؽ جعمت ياأن النسب ابطةر ب اإلسبلمية الشريعة عناية مظاىر مف
 .فاالمع كىك كاحد طريؽ إال لثابتا النسب

 :ىك الفقياء اصطبلح في فاكالمع ،الخير مف كاإلبعاد الطرد كىك ،المعف مف مشتؽ :المغة في ناوالمع
 بناج مف كبالغضب الزكج بناج مف بالمعف مقركنة فاباإليم مؤكدة ،الزكجيف بيف تجرم شيادات
 .3كاإلجماع كالسنة الكتاب مف مشركع فاعكالم الكلد نفي أك ،بالزنا رماىا اإذ ،الزكجة

 تفىأنك  امرأتو العف رجبلن  أف :عنيما اهلل ضير  - رعم ابف عف الصحيحيف في ثبت ما السنة كمف
 .4 بالمرأة الكلد كألحؽ بينيما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ففرؽ ،كلدىا مف

 تكفر بعد إال فاالمع يصح كال فامعال مشركعية عمى الجممة في الفقياء أجمع فقد اإلجماع فع كأما
 :اآلتية الشركط

                                                             
1
 91ؿ،عبثك ِشعغ ٚاٌغٕب٠خ، إٌغت فٟ اعزخذاِٙب ِؾشٚػ١خ ِٚذٜ اٌجقّخ :ِؾّذ ػّش اٌغج١ً، 
2
 ث١ٓ اٌٛساص١خ  إٌٙذعخ ٌّؤرّش ِمذَ  ثؾش ٚإٌغت، اٌؾشػٟ اٌيت ِغبي فٟ اعزخذاِٙب ٚؽىُ سص١خ ا اٌٛ اٌجقّخ :اهلل ػجذ ٔبفش ا١ٌّّبْ،

 .103ؿ ،9َ ،٘ـ6394ففش  93 – 69اٌفزشح  ،ثغبِؼخ االِبساد اٌّؼمٛد ٚاٌمبْٔٛ اٌؾش٠ؼخ
3
 .434ؿ  ،ِشعغ عبثك ،اٌجقّخ اٌٛساص١خ ِٚغبالد االعزفبدح ِٕٙب ،عؼذ اٌذ٠ٓ ِغؼذ ،٘الٌٟ 
4
 .3/909ٚفؾ١ؼ ِغٍُ  ،4/996فؾ١ؼ اٌجخبسٞ  
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 .فيفمكم أفالزكج يككف أف -١
 .فاالمع عمى مكرىان  الزكج يككف أال -٩
 .فتكذبو نابالزٌ  زكجتو الزكج يقذؼ أف -٣
 .نائبو أك اإلماـ مف بأمر فاالمع يككف أف -٤

 
 فرقة بينيما يفرؽ كذلؾ ،الزكجة فع الزنا حد كسقكط ،الزكج عف القذؼ حد سقكط فاالمع عمى كيترتب
 .ومٌ أالى  الكلد كينسب مؤبدة،
 شائعة تناك طرؽ مف سكاه ما اإلسبلـ أبطؿ فقد ،النسب لنفي الشريعة في الكحيدة الكسيمة ىك فافالمع
 .التبني أك ،عنو التنازؿ أك ،النسب تحكيؿ  :مثؿ ،الجاىمية في
 

  :الوراثية بالبصمة النسب إثبات  :الفرع الثالث

 ،عرضيا سبؽ متعددة طرقان  لذلؾ جعمت حيث ،ران كبي اىتمامان  النسب إثباتب اإلسبلمية الشريعة اىتمت
 كتماسؾ ،منفعة مف ثبكتيا عمى يترتب لما كبرل أىمية اإلسبلـ أكالىا عظيمة بطةرا النسب رابطةف
 بالفرد بالغ ضرر مف كتيا ثب دـع عمى يترتب كلما ،كنسب بأسرة فرد كؿ كارتباط ،المجتمعراد فأل

 .كالمجتمع
 عمى تقكـ كال ،العممية بالدقة تتميز ،متقدمة عممية كسيمة ياأن نجد نانإف ،ثيةراالك  البصمة إلى كبالنظر
 ،النسب إثبات في بالقيافة األخذ الفقياء أجاز كلما ،ثابت عممي أساس عمى تقكـ بؿ ،كالتخميف الظف
 عمى اعتمادان  الخفيةأك   الظاىرة الصفات أساس عمى ككالده الكلد بيف الشبو رفةمع عمى يقكـ عمـ كىي
 تعتبر ياأنك  يماسال ،زان جائ النسب ثباتإل اثيةر الك  بالبصمة األخذ يككف أف أكلى باب مف ونإف ،راسةالف

 .كالقطعية الدقة في القيافة تفكؽ شؾ ببل ياأن بؿ ،لمقيافة متطكرة صكرة
 بيف يناالجسم الشبو بكجكد النسب إثبات ىي التي العادية القيافة مف بكثير أقكل ثيةراالك  فالبصمة
 1.كالفرع األصؿ

 عيمـ التي ،المخبرية الفحكصات خبلؿ مف محسكسة خفية أدلة عمى فييا يعتمد راثية الك  البصمة ك
 مف أكلى النسب إثبات يف راثية الك  البصمة بنتائج األخذ أفف كلذلؾ ،نتائجيا صحة العممية بالتجارب

 عمى راثيةالك  البصمة تقدـ أف يجب وأن ،المعاصريف الفقياء مف العديد كيرل القيافة بنتائج األخذ
                                                             

1
  43ؿ ،ِشعغ عبثك ،ٚاٌغٕب٠خ إٌغت فٟ اعزخذاِٙب ِؾشٚػ١خ ِٚذٜ اٌجقّخ ،ػّش ِؾّذ ،اٌغج١ً 
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 القيافة مف متقدمة درجة عف عبارة اثيةر الك  البصمة فكأل ،بصدقيا ييجـز يكاد نتائج مف ليا لما القيافة
 كال راشالف عمى التعارض عندراثية الك  البصمة تقدـ فأ يجكز ال وأن إال ،داللة أكثرك  منيا أدؽ فيي
 .1الشاىديف عمى كال ،التسامع شيادة عمى

ة مف فيي قرين .كالبصمة الكراثية قرينة ال تقبؿ الرد كال النقض كال يجرم عمييا التبديؿ بمركر الزمف
م غيرىا مف كسائؿ حيث ال يعترييا ما يعتر  ثباتاإلقكل في نكع خاص يجعميا في حقيقة األمر األ

 إثباتا البينة التي تتطمبيا الشريعة االسبلمية في كتتحقؽ بي .خمؿ يعصؼ بمصداقيتيا مف ثباتاإل
 2.الحقكؽ

 نفي النسب بالبصمة الوراثية  :الفرع الرابع

 دفعان  كذلؾ ،فاكىك المع فقط كاحد بطريؽ إال الثابت النسب نفي حـر اإلسبلـ أف سبؽ فيما مر
 .بالزنا زكجتو اتياـ دليؿ عمى لديو كليس ،منو ليس الكلد أف الزكج تيقف اإذ الباطمة سابنلؤل

 يجكز فبل ،إقامتو في تعبدية صفة كلو ،كاإلجماع كالسنة بالكتاب ثابت شرعي حكـ فاالمع أف كحيث
 .3كالصحة الدقة مف بمغت ميما عميو كسيمة أية قياس أك ،محمو غيره إحبلؿ أك ،إلغاؤه

 .فاالمع عف بيا االكتفاء أك ،النسب نفي في فاالمع محؿ راثيةالك  البصمة إحبلؿ شرعان  يجكز ال لذلؾك 

 يمي: ما 4ةعشر  السادسة دكرتو في اإلسبلمي العالـ ابطةر ب الفقيي المجمع قرر كقد

 ،ةكالسري كالحيطة الحذر بمنتيى يحاط أف بد ال النسب مجاؿ في راثيةالك  البصمة استعماؿ فإ  -١
 .اثيةر الك  البصمة عمى الشرعية كالقكاعد النصكص تقدـ أف بد ال كلذلؾ

 .فاالمع عمى تقديميا يجكز كال ،النسب نفي في الكراثية البصمة عمى االعتماد شرعان  يجكز ال  -٩

 .ان شرع الثابتة سابناأل صحة مف التأكد بقصد راثيةالك  البصمة استخداـ يجكز ال  -٣

                                                             
1
 اٌيج١ّخ ٌٍؼٍَٛ اإلعال١ِخ إٌّظّخ اٌزٟ ػمذرٙب ػؾشح اٌؾبد٠خ ٌٍٕذٚح ِمذِخ ثؾش ،اٌٛساص١خ ثبٌجقّخ إٌغت إصجبد :بْع١ٍّ ِؾّذ ،األؽمش

 سؤ٠خ – اٌغ١ٕٟ ٚاٌؼالط اٌجؾشٞ ٚاٌغ١َٕٛ اٌٛساص١خ اٌٛساصخ ٚإٌٙذعخ" ثؼٕٛاْ .ـ٘ ٧٤٧٧ ا٢خشح عّبد 92 - 94 ٌٍفزشح اٌى٠ٛذ ثذٌٚخ
 .63ؿ ،"إعال١ِخ

2
 .داس اٌج١بْ ." دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌفمٗ االعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛمؼٟ اإلصجبدش٠ذ اٌؾبفؼٟ " اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚدٚس٘ب فٟ ِؾّذ ف 

 .9001 .691ؿ  .عبِؼخ االص٘ش
3
 92ؿ،ِشعغ عبثك ،ٚاٌغٕب٠خ إٌغت فٟ اعزخذاِٙب ِؾشٚػ١خ ِٚذٜ اٌجقّخ ،ِؾّذ ػّش ،اٌغج١ً 
4
 ،ؽٛاي 91 – 96ػؾشح إٌّؼمذح فٟ اٌفزشح   اٌغبدعخ دٚسرٗ فٟ اإلعالِٟ اٌؼبٌُ ثشاثيخ  اٌفمٟٙ اٌّغّغ اسادلش ِٓ اٌغبثغ اٌمشاس 

 .٘ـ63399
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 عف العدكؿ عمى الزكج تحمؿ قد كقرينة راثيةالك  بالبصمة ةنااالستع يجكز ونأ الفقياء بعض كيرل
 ؽك يتش شرعية مصمحة كىذه ،ابنو ىك اشور ف عمى المكلكد أف الفحص خبلؿ مف ثبت اإذ فيما ،فاالمع
 .1ضرر مف فاالمع عمى يترتب لما درء مف فييا لما  الشرع إلييا

 :النسب او نفيو إثباتوراثية في البصمة الحجية مدى  :الفرع الخامس

 :2البصمة الكراثية في حالة تنازع اثنيف في ابكة مجيكؿ النسب  إلىمدل االحتكاـ  :اكالن 
لطبية في الككيت كالذم شارؾ فيو أبرز العمماء اكد المؤتمر الذم عقدتو المنظمة االسبلمية لمعمكـ ا

 :طباء المتخصصيف عمى ما يميكاأل
رد بنمط خاص في ترتيب جيناتو ضمف كؿ خمية مف خبليا جسده ال يشاركو ينف فاسنإكؿ  أف -1

كىي مف الناحية العممية  (البصمة الكراثية)فيو أم شخص آخر في العالـ كيطمؽ عمى ىذا النمط 
كال سيما في مجاؿ  .كالتحقؽ مف الشخصيةكسيمة ال تكاد تخطىء في التحقؽ مف الكالدية البيكلكجية 

الفقياء في غير قضايا  أكثرمستكل القرائف القكية التي يأخذ بيا  إلىكىي ترقى  .الطب الشرعي
النسب  إثباتليو الفقياء في يمان في مجاؿ القيافة الذم يذىب إكتمثؿ تطكران عظ .الحدكد الشرعية

 .كلىفي كؿ ما يؤخذ بالقيافة مف باب أ يؤخذ بالبصمة الكراثية أفلذلؾ ترل الندكة  .المتنازع فيو
بكة في أ أكثريؤخذ بالبصمة الكراثية في حاؿ تنازع كاحد اك  أفاكد المؤتمر عمى ضركرة  -2

. ككذلؾ ب االشتراؾ في كطء الشبية ك نحكهبسب فاك كأ .تفت األدلة أك تساكتناا إذمجيكؿ النسب 
ليكية تباه في المكاليد في المستشفيات أك في حاالت ضياع األطفاؿ أك كجكد جثث مجيكلة افي االش

 .ك مفقكديفأ
كار نإك يكؿ النسب أفي حالة عدكؿ األب عف استمحاؽ مجالبصمة الكراثية  إلىحتكاـ مدل اإل :يان ناث
 :بنائو ذلؾ بعد كفاتوأ
و ال نإفكترتيبا عمى ذلؾ  .ا تـ بشركط مشركعةإذمجيكؿ النسب حؽ لممستمحؽ ك اقرار أاستمحاؽ  فإ

عبرة بالبصمة  كار أحد مف أبنائو لنسب ذلؾ الشخصنإكال عبرة بقراره يرجع في إ أفيجكز لممستمحؽ 
 .الكراثية في ىذا الصدد

 :البصمة الكراثية في تكريث مجيكؿ النسب إلىمدل االحتكاـ  :ثالثان 

                                                             
1
 40ؿ  ،ِشعغ عبثك ،ٚاٌغٕب٠خ إٌغت فٟ اعزخذاِٙب ِؾشٚػ١خ ِٚذٜ اٌجقّخ ،ِؾّذ ػّش ،اٌغج١ً 
2
ؿ  .6ه.االعىٕذس٠خ .ٚ ٔف١ٗ " دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ " داس اٌفىش اٌغبِؼٟثذ٠ؼخ ػٍٟ اؽّذ " اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚاصش٘ب فٟ اصجبد إٌغت ا 

604-603 .9060. 
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إقرار بعض األخكة  أفخكة مجيكؿ النسب كنفاىا البعض اآلخر فقد رأت المجنة ا أقر بعض األخكة بأإذ
قرار قاصرة عمى كف حجة عمى باقي األخكة كال يثبت النسب ك آثار اإلال يكخكة مجيكؿ النسب بأ

 .كال يعتد في ذلؾ بالبصمة الكراثية .المقر في خصكص نصيبو مف الميراث
شخص ما ليس ثمة دليؿ عمى مكمتيا لالكراثية في حالة ادعاء امرأة بأ البصمة إلىمدة االحتكاـ  :رابعان 

 كالدتيا.
كؿ النسب كقد نص الفقياء ينظر في مضمكف جكاز استمحاؽ المرأة مجاختمفت كجيات ال
كمف ثـ لـ يركا  .مكمة المرأة لممكلكد ىك ثبكت كالدتيا لوأ ثباتالكحيد إلالدليؿ  أفالمتخصصكف عمى 
قد  إذكال تعتبر البصمة الكراثية دليبلن عمى فراش الزكجية  .البصمة الكراثية إلىفائدة مف االحتكاـ 

 1.أما الزكجية فتثبت بالطرؽ الشرعية د مف زنان الكليككف 
 

  :النسب فييا بالبصمة الوراثية إثباتمسائل ال يجوز  :سادسالفرع ال

و ال مجاؿ لمبصمة نإفكبالتالي  .النسب بيا إثباتمجاؿ لمقيافة في نص بعض الفقياء عمى مسائؿ ال 
 :2ؿ ما يمي مف ىذه المسائ .أيضان النسب بيا  إثباتالكراثية في 

قرار بالنسب فبل يجكز عندئذ عرضو عمى بنسب مجيكؿ النسب كتكفرت شركط اإلقر رجؿ ا أإذ -1
 .القافة لعدـ المنازع كالبصمة الكراثية كذلؾ

تقتصر  رهكانا  خكة كال يثبت بو نسب ك ة النسب ال يككف حجة عمى باقي األخك إقرار بعض األخكة بأ -2
و ال مجاؿ نالميراث كال يعتد بالبصمة الكراثية ىنا ألآثاره عمى المقر في خصكص نصيبو مف 

 .لمقيافة
و نإفو كلده أنخر بينة عمى ثـ أقاـ اآل.لمدعيف بناء عمى قكؿ القافةحد االنسب بأمجيكؿ لحاؽ إ -3

صؿ كالتيمـ بالماء يا األندؿ عمى البينة فيسقط بكجكدىا ألو ينأل ،يحكـ لو بو كيسقط قكؿ القافة
 .راثية في الحكـ ىناكىكذا البصمة الك 

 

 

                                                             
1
 602ؿ  .ّخ اٌٛساص١خ ٚاصش٘ب فٟ اصجبد إٌغت اٚ ٔف١ٗ " ِشعغ عبثكغثذ٠ؼخ ػٍٟ اؽّذ " اٌجق
2
 640 ؿ ." ِشعغ عبثك اإلصجبدِؾّذ فش٠ذ اٌؾبفؼٟ " اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚدٚس٘ب فٟ 
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  :موقف الفقو الحديث من نفي النسب بالبصمة الوراثية :الفرع السابع

أك أراد قطع نسب الحمؿ أك الطفؿ ا قذؼ زكجتو ببل شيكد إذلدرء الحد عف الزكج  فالقد شرع المع
جاءت بيا كالطريقة التي  .ة لعرض الزكجة كدفعان لمحد عنياناحماية كصي أيضان . كىي المكلكد عنو

النقاش بيف فقياء العصر حكؿ مدل نفي النسب  فا. كقد كفاالنصكص الشرعية لنفي النسب ىك المع
 1:كف تمخيص آرائيـ عمى النحك اآلتيبالبصمة الكراثية كيم

كىذا ما عميو الفقياء  فاو ال يجكز تقديـ البصمة الكراثية عمى المعأنكمضمكنو  :األولالرأي 
اليجكز شرعان  إلى أنوسبلمي تيى مجمع الفقو اإلنابناء عمى ىذا الرأم فقد . ك عامةن ف المعاصرك 

 .فااالعتماد عمى البصمة الكراثية في نفي النسب كال يجكز تقديميا عمى المع
 .الحمؿ ليس منو أفيجكز المجكء لمبصمة الكراثية عند تيقف الزكج  :يناالرأي الث

نسب الطفؿ قائـ ال ينفي كلك ية صحة نسب الطفؿ لمزكج فا اكدت البصمة الكراثإذ :الرأي الثالث
 .تكميميان  ا جاءت البصمة تؤكد قكلو كتعتبر دليبلن إذ فا. كينفى النسب بالمعالعف

ت ناا كإذكالن فالبصمة الكراثية تجرم أ أفكمجمؿ ىذا الرأم  :فاالبصمة الكراثية بديؿ المع :الرأم الرابع
تدرأ عف نفسيا الحد بدعكل  أفب بالبصمة الكراثية بينما يككف لمزكجة مكافقة لرأم الزكج فينفى النس

الطفؿ مف صمبو كال ينفى عنو  أفت البصمة تؤكد ناا كإذك الشبية كغيره كيحد الزكج لمقذؼ الغصب أ
 .الطفؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 649-646ؿ  .ِشعغ عبثك اإلصجبد٠ذ اٌؾبفؼٟ " اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚدٚس٘ب فٟ ِؾّذ فش 
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  :الجنائي ثباتاإل تطبيقات البصمة الوراثية في : يناالمبحث الث

لى مرتكبي إكالتعرؼ  ،لكراثية نقمة نكعية في مجاؿ مكافحة الجريمةلقد أحدث اكتشاؼ البصمة ا
فقد استفاد العاممكف في مكافحة الجريمة  ،كفؾ غمكض معظـ القضايا الجنائية ،الجرائـ المجيكلة

 فاو باإلمكأنك  ،بصمة كراثية تختمؼ عند غيره مف الناس فاسنإلكؿ  أفكالبحث الجنائي مف خاصية 
       .ضئيبلن  فاي الكراثية مف أم أثر حيكم تركو في مسرح الحادث حتى لك كنالجاستخراج بصمة ا

 ،جسمو سجةأن مف نسيج أك ،رازإف أم أك ،شعره أك ،لعابو أك ،فاسناإل دـ مف أثر كجكد مجرد فإ
 ؿخبلمف  كيمكف ،التحقيؽ أدلة أقكل مف راثيةالك  البصمة تككف كبذلؾ .راثيةالك  بصمتو بتحديد كفيؿ
 .غيره كتبرئة االتياـ بدائرة كضعو الحادث مسرح في المجـر بصمة كجكد

 

  :الجنائية القضايا في البيولوجية لآلثار الشائعة األماكن أكثر :األولالمطمب 

 ،الجريمة كقكع أثناء لممتكاجديف أك ينالمج سكاء بيكلكجية آثار عمى فييا العثكر يتـ التي األماكف تتعدد
 اآلثار ىذه عمى العثكر في الفيصؿ كيبقى ،كتتنكع القضايا تتعدد حيث ،األماكف ىذه صرح يمكف كال
 1:يمي ما األماكف ىذه أىـ كمف ،كفطنتيـ الحادث مسرح راءخب ىك

 الجمد عمى أك ،ككذلؾ المبلبس ،الجنسية المناطؽ مثؿ متفرقة أماكف كفي ،الضحية جسد عمى -1
  .الدـ أك لمعابا أك العرؽ آثار أك العض كآثار

 عمى كيكجد مف الجسـ خبليا عمى يحتكم فاك فإ العرؽ آثار أك ،األسرة كأغطية ياتناالبط عمى -2
 .المياه راتدك  أك  فار الجد أك األبكاب مقابض

 أك دماء تناك ي، سكاءناالج مف بيكلكجية آثار عمى تحتكم مناديؿ يكجد فقد ،الميمبلت سمة في -3
 أك ،الطبي كالكاقي جريمتو في أدكات استخدميا يكجد قد أك ،مخاطية اتإفراز  أك ان لعاب أك ان مني
  .غيره

 أك ،جمدية أك خبليا ،شعر أك ،عرؽ آثار بيا يكجد فقد ،القبعات أك القفازات أك ،األمتعة في -4
 .لعاب

                                                             
1
 ٧١١ ؿ عبثك، ِشعغ ،ساص١خاٌٛ اٌجقّخ رم١ٕخ ريج١مبد :ؽغ١ٓ اٌؾق١ٕٟ، فبدق؛ ١ُ٘شاإث اٌغٕذٞ، 
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 بعض عمى يتـ العثكر فقد ،فااألسن تسميؾ خيط أك ،فااألسن  فايدع أك ،فذاأل تنظيؼ فايدع في -5
 .لعاب آثار يكجد بيا فقد السجائر أعقاب أك بيا، العالقة الخبليا أك المعاب

 آثار يكجد فقد ،راتعمب العصي أك ،فاالمب أك ،األكؿ كبقايا ،المنزلية يناكاألك  ،األككاب حكاؼ في -6
 .يناالج لمعاب

 الدـ أك الخبليا ا بعضبي يكجد فقد ،يناالج يتركيا التي ،الطبية البلصقة كاألشرطة األربطة في  -7
 .منو أك قريبان  الحادث مسرح في يرمييا حيث الشعر، أك العرؽ أك

 عرؽ أك دـ عمى آثار العثكر يتـ فقد ،كغيرىا كالبراكيز ،المخدرات أك ،المسكرات أدكات بقايا عمى -8
 .خبلفو أك قيء أك

 مف رازإف أم لشعر أكا بعض عمى يعثر فقد ،المياه دكرات في التنظيؼ كأدكات األمشاط عمى -9
 .يناالج جسـ

 لممجرميف راثية الك  لمبصمة اتنابي قاعدة تسجيؿ إلى ياناكبريط أمريكا مثؿ الدكؿ مف بعض عمدت قدك 
 ،المجيكلة رائـالج في بسيكلة القاعدة ليذه الرجكع يمكف حتى كذلؾ ،الجنائية القضايا في كفنايد الذيف

 أغمب في اتناالبي قاعدة كتشمؿ ،السكابؽ أرباب مف كاناك فإ ياعمي يعثر التي اآلثار أصحاب كتحديد
 1:زاء أج ثبلثة افاألحي

 مسرح ماطأن)كتسمى  المجيكلة لمقضايا الحادث بمسرح المتخمفة لمعينات الكراثية البصمة  
 (.الجريمة

 (.المجرميف ماطأن) كتسمى ،لممجرميف راثيةالك  البصمة  
 (المفقكديف ماطأن) كتسمى ،مفقكديفال لؤلشخاص راثية الك  البصمة  

 

 :الجنائية القضايا في الوراثية  البصمة استخدامات : األولالفرع  

 :2تتعدد صكر المجاؿ الجنائي الذم يبرز فيو دكر البصمة الكراثية كالذم مف صكره مايمي      

                                                             
1
616 ؿ عبثك، ِشعغ ،ساص١خاٌٛ اٌجقّخ رم١ٕخ ريج١مبد :ؽغ١ٓ اٌؾق١ٕٟ، فبدق؛ ١ُ٘شاإث اٌغٕذٞ،
2
 ،اٌيجؼخ االٌٚٝ ،داس إٌفبئظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،ٌىؼجٟ" اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ االؽىبَ اٌفم١ٙخ " دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخخ١ٍفخ ػٍٟ ا 

 13ؿ  ،9001 ،االسدْ
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المركرم كجرائـ القتؿ كالضرب المفضي الى المكت كقضايا الدىس  :جرائـ الدماء بأنكاعيا -1
 .االنتحار بشتى اشكاليا

الزنى كاالغتصاب كىتؾ العرض المصاحب لجرح كخٌمؼ المكاط  :جرائـ العرض بأنكاعيا  -2
ككؿ فعؿ ارتبط بجناية اك جنحة في قضايا العرض تركت آثاران كعينات يستفاد  ،عينة اك أثران 

 .منيا لمتحميؿ البيكلكجي
لحصكؿ عمى جنسية دكلة ما اك الحصكؿ عمى مبمغ مف جرائـ تزكير النسب كيقصد بيا ا -3

 .الماؿ
كؿ جريمة اك حادثة تركت آثاران اك عينة مف المتيـ عمى المجني عميو يمكف االستفادة منيا  -4

 الكراثية  ممبصمةىاب فر في تحميؿ البصمة الكراثية بما في ذلؾ ايضا قضايا أمف الدكلة كاال
 ككذلؾ ،الضحايا جثث عمى التعرؼيا طريق عف مكفي حيث ،اإلرىاب قضايا في بارز دكر

 .تحاريةنإ العممية تناك فإ ،اإلرىابية لمعمميات المنفذيف معرفة

 خرى في المجال الجنائيتطبيقات الوسائل العممية األ :الثاني بمطمال

 
ستخدمة في الجنائي الم ثباتاإلتناكؿ في ىذا المطمب أىـ تطبيقات الكسائؿ العممية في نسكؼ  

فيما نتناكؿ في  ،أىـ تطبيقات مصؿ الحقيقة األكؿبحيث نتناكؿ في الفرع  ،النظاـ القضائي الفمسطيني
 .ي أىـ تطبيقات البصماتناالفرع الث

 
 الجنائي  ثباتاإل في مصل الحقيقة أىم تطبيقات  :األولالفرع 

 
يفقد الشخص خبلليا القدرة  ،نكـ عميؽينتج عنيا  ،المراد بيذا األسمكب ىي مكاد يتعاطاىا الشخص

كالتعبير عف  ،قابمية لئليحاء كالرغبة في المصارحة أكثرمما يجعمو  ،عمى االختيار كالتحكـ اإلرادم
كىي مركبات  ،كيقرب مف ىذه الكسيمة ما يعرؼ بػ"مصؿ الحقيقة" يعمـ أفمشاعره الداخمية دكف 
مما يجعمو  ،يفقد الكعي أفرم يفقده التحكـ كالسيطرة دكف عالـ البلشعك  إلىكيميائية تأخذ متعاطييا 

يعتبر مصؿ الحقيقة مف العقاقير المخدرة التي تستخدـ إلحداث نكع مف ك  يكشؼ أسراره دكف اختياره.
رادم لدل الفرد كنزع حكاجز عقمو الباطف بما يمكف معو معرفة التخفيض أك التعطيؿ في التحكـ اإل
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داخؿ النفس البشرية كالمؤثرات العاطفية كصدمات نفسية سابقة تعرض ليا في المعمكمات المخزنة في 
فالتحميؿ التخديرم يمثؿ طريقة بحث نفسي كمرضي تمارس بمعرفة طبيب مؤىؿ  ،حالة االدراؾ كالكعي

كلكنيا متماثمة في  ،عمميان عف طريؽ الحقف بالكريد بمحاليؿ مركبة متغيرة في تركيباتيا الكيميائية
فكاؾ في الكعي نإيككف الشخص في حالة  أفكىي تعمؿ عمى  ،رىا عمى الجياز العصبي المركزمتأثي

حيث عٌرؼ الفقياء  ،الحد الذم تزكؿ فيو عناصر اضطراب الشعكر الباطف إلىكاإلحساس  ،كاسترخاء
حالة نكـ  إلىيا تمؾ المكاد التي يتعاطاىا الشخص فتؤدم أنفي مصر عممية الحقف بالعقاقير المخدرة ب

دراكي ب اإلناكيظؿ الج ،ف دقيقة ثـ يعقبيا اليقظةفترة تتراكح بيف خمس دقائؽ كعشري عميؽ تستمر
رادم مما القدرة عمى االختيار  كالتحكـ اإلبينما يفقد الشخص  ،سميمان ككذلؾ الذاكرة خبلؿ فترة التخدير

شاعر الداخمية كبذلؾ يمكف اكتشاؼ قابمية لئليحاء كرغبة في المصارحة كالتعبير عف الم أكثريجعمو 
فالتحميؿ التخديرم يرفع أك يضعؼ مف الحاجز القائـ بيف العقؿ  ،الدكافع النفسية كالرغبات المكبكتة

 1.يحتكييا العقؿ الباطف بحيث يمكف معرفة المعمكمات التي ،الكاعي كالعقؿ الباطف
ك  (Pentothal Sodiuom)ك  (Naecovenالعقاقير المخدرة في ىذا المجاؿ ىي ) إف أىـ

(Odiuom ك )(Amytal Pentonal)  ٌار ككذلؾ عق( Eunarcom)  كتستخدـ ىذه العقاقير عف
يبدأ بالعد كعند التكقؼ عف العد اك يبدأ يقع منو  أفطريؽ الحقف ببطء شديد كيطمب مف الشخص 

كمية مف  أفلتجارب اخطاء في العد يكقؼ الحقف حيث يككف في حالة غيبكبة كاعية كأثبتت ا
القيمة العممية  أففليذا  ،حالة التخدير إلىسـ( تككف كافية لمكصكؿ  14 – 10المستحضر بيف )

يا تككف عرضة أنلمعقاقير المخدرة في المجاؿ الجنائي عمى الرغـ مما تكصمت اليو مف نتائج اال 
تأثير المخدر ليست في  االقكاؿ التي يدلي بيا الشخص كىك تحت فلمخطأ في جميع تفصيبلتيا أل

نتائج صحيحة  إلىاستخداـ تمؾ الكسيمة ال يصؿ بنا  أف إلىكاقع االمر تعبيران عف الحقيقة باإلضافة 
الشخص الخاضع لمتخدير يصاب بضعؼ عقمي  أفتمامان مف الناحية العممية كمما يزيد االمر خطكرة 

و كاقع أنيقنعو بو عمى  أفا يحاكؿ المحقؽ و حقيقة كمأنيفقده القدرة عمى التمييز بيف ما يعرفو عمى 
أم  إلىمما يجعمنا في النياية اماـ حقائؽ مختمطة بأكىاـ كتخيبلت ينتج عنيا اعترافات ال تستند 

 .أساس مف المنطؽ
 

                                                             
1
 ،ِغٍخ اٌفىش اٌؾشىٟ ،اٌغٕبئٟ اإلصجبدِؾشٚػ١خ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ   ،ِؾّذ اؽّذ خ١ٍفخ

 34ؿ.(6229اٌؾبسلخ.)،9ع،6َ
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 :الجنائي ثباتاإل أىم تطبيقات البصمات في  :الثانيفرع ال

 

ييا خطكط أخرل إذلبارزة التي تحصطبلح الجنائي ىي: "عبارة عف تمؾ الخطكط االبصمة في اإل
القدميف  لداخؿ، كعمى أصابعمنخفضة كالتي تتخذ أشكاالن مختمفة عمى جمد أصابع اليديف كالكفيف مف ا

 :الجنائي ثباتاإلفي المستحدثة البصمات كفيما يمي  .كباطنو
 
 بصمة الحمض النووي :والً أ

 A.N. (D (مف خبلؿ تحميؿ جزء مف أجزاء حمض  اإلنسافالمراد بالبصمة الكراثية: "ىي تعييف  ىكية 
 .1المتمركز في نكاة أم خمية مف خبليا جسمو"

 DNAكالمراد بالحمض النككم: "ىك الحمض النككم الرايبكزم منقكص األكسجيف، كالحركؼ الثبلثة 
 2  ("Deoxyribo Nucleic Acid)ىي اختصار لبلسـ العممي 

كيمكف الحصكؿ عمييا مف أم خمية  ،ف كؿ كجو بيف شخصيفكىي بصمة جينية ال يمكف تطابقيا م
كما يمكف الحصكؿ عمييا مف   ،أك البكؿ ،أك المني ،أك المعاب ،كالدـ فاسنسكائؿ جسـ اإل  :مف
 .كالجمد ،كالعظاـ ،سجة كجذكر الشعرناأل

كأمو، حيث  بالكراثة عف أبيو فاسنىذا الحمض يأخذه اإل أفكأطمؽ عمييا بالبصمة الكراثية باعتبار 
ليا  -عدا كريات الدـ الحمراء–ككؿ خمية  ،كؿ شخص لو خبليا أف ،أثبت الطب عبر تتابع األبحاث

كالشفرات الكراثية  ،النكاة في كؿ خمية مف الجسـ تحمؿ المادة الكراثية أفك  ،نكاة يحيط بيا السيتكببلـز
ككحدة البناء  ،ككنيا قابمة لمصبغل–أك الصبغيات  ،في النكاة منظمة في تراكيب تسمى الكركمكسكمات

( 46ككؿ شخص يحمؿ في خميتو الجينية ) ،األساسي ليذه الكركمكسكمات ىك ىذا الحمض النككم
 ،المنكم فا( كركمكسكمان عف أبيو بكاسطة الحيك 23مف صبغيات الكركمكسكمات، يرث نصفيا كىي )

نتج عف ذلؾ كركمكسكمات يضة، في( كركمكسكمان يرثيا عف أمو بكاسطة البك 23كالنصؼ اآلخر كىي )

                                                             
1
13ؿاٌى٠ٛذ. ،6ه،عبِؼخ اٌى٠ٛذ ،ِغٍظ إٌؾش اٌؼٍّٟ،دساعخ فم١ٙخ ِمبسٔخ،اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚػاللزٙب اٌؾشػ١خ،٘الٌٟ عؼذ ِغؼذ
2
 اٌش٠بك، .األ١ِٕخ، ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف أوبد١ّ٠خ األٌٚٝ، اٌيجؼخ اٌٛساص١خ  اٌجقّخ رم١ٕخ ريج١مبد :ؽغ١ٓ اٌؾق١ٕٟ، ثشا١ُ٘، اٌغٕذٞ، 

 636 ؿ ،2002
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الكجكه في مككنات مف ستقبللية عف كركمكسكمات كالديو مع بقاء التشابو معيما في كثير ذات صفة ا
 1.بصمة جينية خاصة بو ال تشبو أصكلو مف جميع الكجكه فاسنحمضو النككم، كبيذا يككف لئل

ثباتك  ،كيستعمؿ الحمض النككم في مجاالت عدة منيا: قضايا النسب  ،درجة القرابة بيف األفراد ا 
أك  ،أك الحريؽ ،كقضايا التحقؽ مف ىكية الجثث المجيكلة التي قد تحدث بسبب حكادث المركبات

كعبلج بعض   ،كاختبار سبب المكت المفاجئ ،كتحديد الجنس بالنسبة لمخنثى ،الحركب كنحكىا
 .غير ذلؾ مف االستخدامات إلى ،كالتحقيؽ الجنائي ،األمراض

ىذا الحمض يمكف عف  أف م في مجاؿ التحقيؽ الجنائي حيثيمكف استخداـ بصمة الحمض النكك ك 
ي في محؿ ناكيتـ ذلؾ مف خبلؿ أخذ ما يسقط مف جسـ الج ،ىكية الشخص يقينان  إلىطريقو الكصكؿ 

جراءالجريمة كما حكلو، ك  عمى كمف ثـ مطابقتيا  ،تحاليؿ البصمة الكراثية عمى تمؾ العينات المأخكذة ا 
 الفحكصات المخبرية عمى بصماتيـ الكراثية. إجراءالبصمات الكراثية لممتيميف بعد 

كما يمكف مف  ،كما يمتاز بسيكلة قراءتو ،ية االحتفاظ بو كلك لمدة طكيمةناكيمتاز الحمض النككم بإمك
 ثى.أنخبللو تحديد جنس المتيـ ىؿ ىك ذكر أك 

 بصمة األصابع: ثانياً 

كتتككف مف خطكط ممتفة بارزة  ،المكجكدة عمى باطف أصابع اليديف كالقدميفكالمراد بيا الخطكط 
 .ييا خطكط أخرل منخفضةإذحتي 

كأكؿ مف اكتشؼ ىذه  ،السادس مف الكالدة تتككف في الشير فاسنبصمات اإل أفحيث أثبتت الدراسات 
أما  ،ختـ العقكد كالمكاثيؽفي  يكف منذ ثبلثة آالؼ سنةناالكسيمة في مجاؿ التحقيؽ ىـ الصينيكف كالياب

حيث تكالت األبحاث  ،ما حدث في القرف التاسع عشرنإفالجناة  عمى مقبضلاستخداميا ككسيمة 
 ،و ال يمكف حدكث تطابؽ بيف أم بصمتيفأنىذه الكسيمة مف جية  أىميةكالتجارب العممية كأكدت 

 .2 نيما عف اآلخر في بصماتولبكيضة كاحدة يختمؼ كؿ كاحدو م أفالتكأميف المذيف ينتمي أفحتى 

                                                             
1
 636 ؿ عبثك، ِشعغ اٌٛساص١خ  اٌجقّخ رم١ٕخ ريج١مبد :ؽغ١ٓ اٌؾق١ٕٟ، ثشا١ُ٘، اٌغٕذٞ،


2
 ٥١ ؿ .عبثك، ِشعغ ٚاٌغٕب٠خ، إٌغت فٟ اعزخذاِٙب ِٚؾشٚػ١خ اٌٛساص١خ  اٌجقّخ :ِؾّذ ػّش اٌغج١ً، 
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 كأ ،ث أصابع اليديف أك القدميف بأية مادة ممكنة كالدـك  مى تى كذلؾ نتيجة  ،كىذه البصمات قد تككف ظاىرة
 فحينئذ يتـ إظيارىا بأحد ثبلث طرؽ: ،كقد تككف خفية ال ترل بالعيف المجردة ،أك غير ذلؾ ،الحبر

 مستكيان ال نتكءات فاا كإذتصاؽ عمى مكضع الفحص ليا قدرة عمى االلالتي بكاسطة المساحيؽ  -أ
 فيو.

كتظير  ،بمادة األثر بعد رشو بمادة تمتصؽ فاالسطح ذا ألك  فاا كإذ كذلؾ األشعة فكؽ البنفسجية، -ب
 خطكطو كيتـ تصكيرىا بعد ذلؾ.

 تككف لؤلسطح نصؼما كغالبان  ،مضى عمى البصمات زمف طكيؿ اإذكتستخدـ  ،الطرؽ الكيميائية -ج
 .مسامية كالكرؽ

كاآللة  ،كعدد الجناة ،يناكيمكف االستفادة مف البصمات في مسرح الجريمة عمى تعييف ىكية الج
 المستخدمة في الجريمة.

الفحص عف طريؽ البصمات فيو مشقة  فاك»كقد تطكر استخداـ البصمات في مجاؿ التحقيؽ حيث: 
سجيؿ رقمي في قكاعد ثـ لتع لمسح تخضأما في الكقت الحاضر فأصبحت البصمات  ،في الماضي

في  ،عيف لمحةمدل التطابؽ في لمتأكد مف  حاسكبعبر الاستعماليا  كيمكف بعد ذلؾ ،ات كبيرةنابي
 .«جيش صغير مف المحققيف في الماضي إلىحتاج ذلؾ ي فاحيف ك

النفي عبلمة البصمات كسيمة صحيحة مف حيث االعتراؼ بيا أماـ القضاء لغرض  القانكفكقد اعتبر 
 .في المسائؿ الجنائية كالمدنية ثباتاإلأك 

 
 نذبصمة اإل :ثالثاً 

 
ب العممية منذ عاـ كيتضح استخداـ ىذه البصمة في مجاؿ التحقيؽ الجنائي مف جية ما أثبتتو التجار 

ف خصائص ال تشتبو فييا مع غيرىا، حتى عمى مستكل إذلكؿ  أف (ميكفالمفكنس برت)ـ عمى يد 1879
بصمات  أفإال  ،ف دكرىا في التحقيؽ الجنائيذلمبحث عف أثر بصمة األ فاد، كعمى ىذا كالفرد الكاح

كمع ذلؾ  ،ف ألماكف الجريمة غالبان ذىذا النكع قد يصعب إيجادىا في بعض القضايا لعدـ مبلمسة األ
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صد نو عمييا بقإذي لكضع نافيمكف إيجاد بصمات ىذا النكع عند األبكاب كالنكافذ التي قد يسعى الج
ككذا يمكف كجكد مثؿ ىذه البصمات في األماكف الضيقة في  ،التأكد مف كجكد أحد في المنزؿ أك ال

 1.مكقع الجريمة
 

 بصمة العين :رابعاً 
 

لكؿ شخص قزحية تختمؼ في شكميا عف  أفحيث اكتشؼ األطباء منذ ما ال يزيد عمى عشر سنيف 
ف اكليس ثمة قزحيت ،نفسو لشخصا خرل فياأل بؿ تختمؼ عف قزحية العيف ،قزحية الشخص اآلخر

كتستخدـ كثير مف الدكؿ ىذه  ،كىذه البصمة تككف في الشبكية كالقزحية ،ف حتى بيف التكأميفامتماثمت
بصمة العيف مف خبلؿ كاميرا خاصة تكضع عمى  إلىكيمكف التعرؼ  ،البصمة في المجاالت العسكرية

 ،في مجاؿ التحقيؽ الجنائي مما يصعب االستفادة منو استعماؿ ىذه البصمة أفإال  ،بعد ثبلثة أقداـ
شخصية مكجكدة بصماتيا مسبقا،  ما تكمف في التأكد مفنإفائدتيا  ف؛ ألجدان  ان استعمالو نادر  فالذا ك
 2.ال يككف فييا تصكير لمعيف فبل يككف ليا فائدة حينئذ -في الغالب–أماكف الجرائـ  فكأل
 

 بصمة الصوت :خامساً 

كقد  ،يشاركو فييا صكت آخر مف كؿ كجو أفلكؿ صكت خصائصو التي ال يمكف  أفسات أكدت الدرا
استخدـ في ذلؾ لمتحقيؽ الجنائي ما يعرؼ بػ)جياز الطيؼ السمعي( الذم ييمكف مف خبللو المقارنة 

ية، ناخطكط سكداء بي إلىبيف صكت المتيـ، كالصكت المجيكؿ، عف طريؽ الذبذبات التي تتحكؿ 
ي يعكس تردد اإلشارات الصكتية المسجمة عمى ناكتتـ برسـ بي» ،بلليا بيف الصكتيفييقارف مف خ

ذلؾ الثابت الثالث كىك حدة  إلىكيضاؼ  ،المحكر العمكدم حسب الزمف كالكقت عمى المحكر األفقي
 فإفكبيذا الجياز  ،«ي كيحدد كثافة البصمة المرسكمةناكىك ما يتبيف مف خبلؿ الرسـ البي ،الصكت
 ،المقمِّد ال يستطيع تقميد الصكت مف كؿ كجو أفحيث  ،التمكيو كتقميد األصكات يمكف اكتشافيا مسألة

ية اكتشاؼ التمكيو ناالتجارب أثبتت إمك أفحيث  ،ذلؾ ممكنا في الظاىر بالنسبة لممستمعيف فاك فا  ك 
 ه الطريقةكفي الكاليات المتحدة ثبت نجاح ىذ»كالتقميد في األصكات بكاسطة جياز بصمة الصكت. 

                                                             
1
 21ؿ،2000 ػّبْ، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕؾش اٌضمبفخ .داس ِىزجخ ،األٌٚٝ اٌيجؼخ اٌغٕبئٟ، ٚاٌزؾم١ك اٌغٕبئ١خ األدٌخ اٌّؼب٠يخ، ػّش ِٕقٛس 
2
 23ؿ،اٌّشعغ اٌغبثك  ،اٌغٕبئٟ ٚاٌزؾم١ك اٌغٕبئ١خ األدٌخ اٌّؼب٠يخ، ػّش ِٕقٛس  
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كحتى في US Air Force ٣ مف قبؿ الباحثيف في القكات الجكية  99كاعتمادىا بنسبة  كصحتيا
 .1« مكاجية محتاليف محترفيف لـ يفشؿ النظاـ

 بصمة الشفاه :سادساً 

كال  ،تختمؼ مف شخص آلخر فأسنالخطكط المكجكدة عمى شفاه اإل أفأثبتت الحقائؽ العممية الحديثة 
ىذه الخطكط ال تتغير مع تقدـ السف، كلذا أمكف  أفا مف كؿ كجو حتى بيف التكائـ، ك يمكف تماثميم

كيمكف الحصكؿ عمى ىذه البصمات في  ،استعماؿ ىذا النكع مف البصمات في التحقيؽ الجنائي
  2و.األككاب التي استعممت لمشرب في ساحة الجريم

  ناسنبصمة األ :سابعاً 

ـ ندكة خاصة بطرؽ دراسة تحقيؽ الشخصية 1981طة الجنائية عاـ حيث عقدت المنظمة الدكلية لمشر 
 إلىكاالستفادة منيا في التعرؼ  فاآثار األسن أىميةكأقر في تمؾ الندكة  ،ككشؼ اآلثار

أك عمى بقايا  ،أك المجني عميو ،ينافي جسـ الج فااألشخاص.كيمكف الحصكؿ عمى آثار األسن
كلكؿ نكع طريقو تخصو  ،كقد تككف سطحية ،ككف اآلثار غائرةفقد ت فاكتختمؼ آثار األسن ،المأككالت

 3.في رفعو مف ساحة الجريمة بحيث يمكف االستفادة منو

 

 بصمة الرائحة  :ثامناً 

رائحة تختمؼ عف اآلخر، بسبب إفراز سائؿ أبيض ثقيؿ يحتكم  فاسنإلكؿ  أفحيث أثبتت الدراسات 
مى الجمد، كينتج عنيا مكاد طيارة ذات رائحة مميزة، عمى مكاد تتحمؿ بكاسطة البكتريا المكجكدة ع

 كيفرز ىذا السائؿ مع العرؽ.

كالبحث عف المجرميف  ،في الكشؼ عف الجريمة-كنتيجة ليذه البصمة فقد استخدـ أرباب التحقيؽ 
نظران لما تتمتع بو الكبلب مف قكة حاسة  ،كبلبا أطمؽ عمييا اسـ )الكبلب البكليسية( -اختفائيـ فاكمك

                                                             
1
 رؾذ ػٕٛاْ: "اٌؼٍُ فٟ خذِخ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ", اٌّٛلغ:  SAMI BIASONI", اٌىبرت RINGِمبي ِزشعُ ِٓ ِغٍخ فشٚٔىٛف١ٔٛخ "   

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
2
االعزخذاَ اٌؾشػٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛعبئً اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ , ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس , اٌيجؼخ االٌٚٝ , عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ  

 91, ؿ 9009ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ , 
3
 44- 49, اٌّشعغ اٌغبثك , ؿخذاَ اٌؾشػٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍٛعبئً اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟاالعز

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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ب الكمب البكليسي قد اكتشؼ جياز عممي يسمى بػ)الكردماتكجرافيا الغازية( ناج إلىو أنكما  ،الشـ
 .كمعكضا لمنقص الذم قد يحدث عند الكمب ،دان لمكبلبناييمكف بو تحميؿ أم رائحة، فيككف مس

مدة -ة كالمنيجية المستخدمة في عمـ الشـ تككف باستعماؿ شرائط مف القطف كالنسيج معقمة مدة ساع
كيمكف  ،في مكاضع مختمفة مف مكقع الجريمة، كالتي يتـ تخزينيا في قكارير مغمقة بإحكاـ -التخصيب

كيتدخؿ الكمب لحظة تحديد  ،عشر سنكات إلىالمحافظة عمى ىذه الدالئؿ كالمؤشرات لمدة تصؿ 
 1كيككف قد سبؽ لو شـ المتيـ. ،اليكية بعد عرض القكارير عميو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 99ؿ.ِشعغ عبثك", ٌٍىبرت, عبِٟ ثغ١ٟٛٔ, رؾذ ػٕٛاْ: "اٌؼٍُ فٟ خذِخ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ"RINGِمبي ِٓ ِغٍخ فشٚٔىٛف١ٔٛخ "  
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 :اتمةالخ

 ىذه تحقيؽ فكأل ،القاضي باىتماـ تحظى التي المسائؿ أىـ مف الحقيقة عف كالكشؼ ثباتاإل يعتبر
سنادىا الجريمة ارتكاب عمى الكافي الدليؿ إقامة فييا كجبيست الغاية  إقامة بدكف فالحؽ ،فاعميا إلى كا 
 التقميدية ثباتاإل لكسائؿ ان اجعر ت نشيد العصر ىذا في ناأن غير ،سكاء العدـ ىك يعتبر عمييا الدليؿ
 ،ثباتإلفي ا كستغبلليا حديثة عممية كسائؿ تسخير إلى بذلؾ أدل مام ، رائـالج  إثبات في كطرقيا
 الجنائية باألدلة مقارنة ةنامك تحتؿ بذلؾ فأصبحت بالميمة لمقياـ لمزمف اختصارىا ذلؾ عف فضبل

 .التقميدية

ني تبقى عممية استخداـ تمؾ الكسائؿ ضعيفة كمحدكدة نظران و في النظاـ القضائي الفمسطيأنإال 
لخصكصية الحالة الفمسطينية كحداثة مؤسساتيا التي ال زالت تكاجو معيقات كتحديات كبيرة ال تمكنيا 

 ،كما اكضحت نتائج الدراسةالجنائي  ثباتاإلمف تطكير قدراتيا كمكاكبة التطكرات العممية في مجاؿ 
  .ياتنامف الجيد كالعمؿ كتكفير االمك يرمما يتطمب ذلؾ الكث

 خيره في تفيـ السمطة ممحكظا في السنكات األ ىناؾ تحكالن  أفالمتتبع لكاقع المحاكـ الفمسطينية يجد  ك
مر ال زاؿ بحاجة األ أف، ك ثباتاإلياه المشرع في عممية إكاله أيجابي الذم لممنكحة لمقاضي كالدكر اإلا

قد ساير ك   ،القانكففسيـ، كمف كافة المشتغميف بأنالدكر مف قبؿ القضاة  المزيد مف التفيـ ليذا إلى
 فاكك ،ايجابيان  ية الحديثة في منح القاضي دكران القانكنظمة نالفمسطيني األ جراءات الجزائية كف االناق

ك في أاؿ في شيادة الشيكد كما ىك الح ان ناحيأىذا الدكر يتسع  فاك فا  ك  ،كافة كاع االدلةأن ذلؾ في
 ،خرل كما ىك الحاؿ في السندات الرسميةأ فاحيأك يقيد في أك في االستجكاب، أتكجيو اليميف المتممة 

ال إ ثباتاإلالبينة بجميع كسائؿ  إقامةالجزائية الفمسطيني منح القاضي  اتجراءاإلكف ناق أففي حيف 
 .ياخذ بعمى كسيمة معينة كجب األ القانكفا نص إذ

لت الدراسة الكسائؿ العممية في االثبات الجنائي في ثبلثة فصكؿ بحيث تطرقت في تناك  ذلؾكلمكقكؼ 
الفصؿ االكؿ الى النظرية العامة في االثبات مف حيث ماىية االثبات كمبادئو ك طبيعتو القانكنية ثـ 
حجية تمؾ الكسائؿ مف حيث االقتناع الكجداني لمقاضي كسمطتو في تقدير قبكؿ ادلة  االثبات اما 

لفصؿ الثاني فتناكؿ مشركعية االدلة الجنائية كتقسيماتيا  فيما اقتصر الفصؿ الثالث عمى البصمة ا
جراء  ،الكراثية كتطبيقاتيا كدكرىا في االثبات كتحقيقان لذلؾ استخدـ الباحث المنيج التحميمي كالمقارف كا 
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غربية الستجبلء مكقفيـ مف المقاببلت مع بعض القضاة العامميف في المحاكـ الفمسطينية في الضفة ال
ككشؼ المعيقات التي تمنع استخداميا  كسائؿ االثبات كالتعرؼ عمى تطبيقاتيا في القضاء الفمسطيني

 .بفاعمية
 

ىـ النتائج التي تكصمت الييا دراستو كالتي حصؿ عمييا مف خبلؿ تحميؿ أ فيما لخص الباحث
ابمتيـ كطرح مجمكعة مف االشئمة العممية ذات النصكص كالدراسة المقارنة كاستجبلء رأم القضاة بمق

عدة  إلىكفي ضكء ذلؾ خمص  ،الجنائي ثباتاإلالصمة بمكضكع الكسائؿ العممية الحديثة في 
تساىـ في مكاكبة التطكرات الحاصمة في مجاؿ التقنيات العممية الحديثة  أفيا أنتكصيات مف ش

 .ككرامتو فاسنصكف حقكؽ اإل بما يضمف عمؿ تمؾ التقنيات ية التي تنظـالقانكنكالتشريعات 
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 :النتائج والتوصيات

  :نتائج الدراسة  :اوالً 

 :فيما يمي عرض ألىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة      

الدليؿ أماـ القاضي فحسب  إقامةالجنائي بالكسائؿ العممية ال يقتصر عمى  ثباتاإلمجاؿ  أف -1
 .يفناالتي حددتيا القك  اتجراءاإل إذمؿ سمطات التحقيؽ كاالستدالؿ كاتخبؿ يتسع ليش

 
يخضع لمبدأ حرية االقتناع لمقاضي  في تقدير  ثباتاإلالدليؿ العممي المستمد مف كسائؿ  فإ  -2

ختبلؼ قدرات إل كنظران  ،بما في ذلؾ  البصمة الكراثية أك جزئيان  فيأخذ بو أك يرفضو كميان  ،لخبيررأم ا
ال بد مف كجكد ضكابط كقكاعد  فاضاة كالتبايف في  اجتياداتيـ كنظرتيـ لتقدير األدلة الجنائية كالق

 ذلؾ.  تحكـ
المتبعة في الحصكؿ عميو كاالستناد  اتجراءاإلمشركعية الدليؿ الجنائي تعتمد عمى صحة  فإ -3

ية ككليدة القانكنلناحية فاقتناع القاضي ال يبنى إال عمى أدلة سميمة مف ا .عمى  كسائؿ عممية مشركعة
صت عمى نفمثبلن في قضايا التسجيؿ كالت .يةناسنات مشركعة تحتـر فييا الحريات كالكرامات اإلجراءا

كف نا( مف ق51ف قضائي كما كرد في المادة )إذيككف ذلؾ بعد الحصكؿ عمى  أفالمراسبلت يجب 
ب العاـ أك احد مساعديو( مراقبة المحادثات لمنائ)( " كما يجكز 2الجزائية الفمسطيني الفقرة) اتجراءاإل

جراءالسمكية كالبلسمكية ك   افف قاضي الصمح متى كإذخاص بناء عمى  فاتسجيبلت ألحاديث في مك ا 
 لذلؾ فائدة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة ".

ا نص إذإال  ثباتاإلع طرؽ البينة في الدعاكم الجزائية تقاـ بجمي أفبيف المشرع الفمسطيني  -4
الجزائية الفمسطيني  اتجراءاإلكف نا( مف ق206حيث نصت  المادة ).عمى طريقة معينة القانكف

و" تقاـ البينة في الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ أن( عمى 1( في الفقرة)2001( لسنة )3المعدؿ رقـ )
ا لـ تقـ إذو " أن نفسيا المادة ( مف2فقرة )ينة " كجاء في العمى طريقة مع القانكفا نص إذإال  ثباتاإل

  .البينة عمى المتيـ قضت المحكمة ببراءتو"
       ثباتطريقة معينة لئل القانكفا اشترط إذو أنبمعنى  ثباتاإلكيمثؿ ىذا النص قيدان عمى قاعدة حرية     

ذك  ،كجب التقيد بيا  .عمى المتيـ قضت المحكمة ببراءتو ا لـ تقـ البينةا 
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المؤدية  ثباتاإلات إجراءالفمسطيني األدلة الجنائية كلكنو اقتصر عمى تنظيـ  القانكفنظـ ي لـ -5
يكصؿ لمحقيقة شريطة عدـ المساس  أفو أنمف ش إجراءإلييا  مما يتيح لمجيات المختصة القياـ بأم 

  .بحريات األفراد 
بٌينات صالحة لكنيا ليست الجنائي  ثباتاإلايعتبرت األدلة المستقاة مف الكسائؿ العممية في  -6

كف نا( مف ق219. فقد جاء في نص المادة )ت بأدلة أخرل تعزز قناعة القاضيا اقترنإذأدلة قاطعة إال 
( " تقبؿ في معرض البينة بصمات األصابع 2001( لسنة)3الجزائية الفمسطيني رقـ) اتجراءاإل

لشمسية في كيجكز قبكؿ الصكر ا ،كمةالتحقيؽ أك المحا إجراءكبصمات راحة اليد كباطف القدـ أثناء 
لؾ ما كرد صاحبيا كذلؾ لمعرفة ىكية المتيـ كمف لو عبلقة بالجريمة ". ككذ إلىمعرض البينة لمتعرؼ 

الجزائية جميع التقارير  اتجراءاإل" تقبؿ في معرض البينة في  نفسو القانكف ( مف220في المادة )
كالمكقعة منو كالمتضمنة  ،لحككمية أك المعتمدة رسميان الصادرة مف المكظؼ المسؤكؿ عف المختبرات ا

. كال يقتضي ذلؾ ألداء مادة مشتبو فييا أفنتيجة الفحص الكيماكم أك التحميؿ الذم أجراه بنفسو بش
 .حضكره ضركرم لتأميف العدالة " أفا قدرت المحكمة إذإال  أفالشيادة في ىذا الش

 
فصيمية التي تدؿ عمى ىكية كؿ فرد بعينو كتحدد طبيعتو البصمة الكراثية ىي البنية الجينية الت -7

عمى حقيقة عممية   ثباتاإلكتستند في  ،D.N.Aالصحية بالتحميؿ الكراثي لجزء مف الحمض النككم  
لكؿ شخص فرض جيكلكجي أك جيني خاص بو يأخذه مف أبكية بالتساكم في لحظة  أفمؤداىا 

 يزه عف غيره كلك مضت عميو آالؼ السنيف.اإلخصاب كيمنحو االستقبلؿ بنظاـ كراثي يم
 

قامةمتطكران في الكشؼ عف الجرائـ ك  عمميان  تقنية الحمض النككم تعد أسمكبان  فإ -8 الدليؿ القاطع  ا 
أك  أك نفييا البنكة إثباتنتائج تحميؿ الحامض النككم تككف قاطعة في حالة  أف في المجاؿ الجنائي ك

 ة.في الجرائـ الجنائية الصعبة كالمعقد
 

مف القرائف الفعمية  أك ما يطمؽ عميو باألدلة المادية  القانكففي  تعدالبصمة الكراثية  فإ -9
 يا كىي ليست قرينة بسيطة.تكتأخذ حكميا كتنزؿ منزل ثباتاإلالعممية في 

لجيف البشرم يعتبر فعبلن مجٌرمان مف كجية نظر القضاة عمى الرغـ مف عدـ االتبلعب في  فإ -10
 .بيذا الخصكص ة فمسطينيةكنيناكجكد نصكص ق
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غراض الطبية أك غير ييعد فعبلن مجرمان كؿ مف يقكـ باستعماؿ الجينات الكراثية في غير األ -11
 .المشركعة

القرينة القاطعة تعتبر دليؿ  أفالقرينة البسيطة كالقرينة القاطعة ىك  كؿ مف الفرؽ بيف فإ  -12
ثباتة ك ناإد  عكسيا.   إثباتيا بأدلة أخرل تدعميا كيجكز نااقتر  إلىفيما تحتاج القرينة البسيطة  ان ا 

في العمؿ الجنائي الفمسطيني ىي بصمات األصابع كراحة  كاع البصمات استخدامان أن أكثر فإ  -13
 .تقتصر في قضايا السرقات كالتزكيرأىـ مجاالت تطبيقيا  أفاليد كباطف القدـ ك 

كاع التحاليؿ أنعاب مف أىـ ات المنكية ككذلؾ تحميؿ المناالحيك ك الدـ كؿ مف يعتبر تحميؿ  -14
ال تككف دليبلن ك  . لكنيا تستخدـ كبٌينات صالحةدمة في النظاـ الجنائي الفمسطينيالمخبرية المستخ

. كتقتصر تطبيقاتيا في قضايا ىتؾ العرض ت بأدلة أخرل تدعـ اقتناع القاضيا اقترنإذإال  قاطعان 
 .لمخدرات كالسرقات كقضايا اإليذاءكا

الجنائي في النظاـ  ثباتاإلالتي تحكؿ دكف استخداـ الكسائؿ الحديثة في  تكمف المعيقات  -15
  :ب ىينافي أربعة جك مف كجية نظر القضاة الذيف تمت مقابمتيـ القضائي الفمسطيني 

 
  ية الناظمة لمعمؿ بيا.القانكنكنية تتمثؿ في نقص التشريعات ناب قناجك 
  العممية كالتقنية  ب عممية تتمثؿ في نقص المتخصصيف  كالخبراتناجك 
  الفحكصات المخبرية ذات  جراءب ثقافية تتمثؿ في ثقافة عدـ قبكؿ التكجو لممختبرات إلناجك

 .العبلقة بالقضايا الجنائية مثؿ حاالت الزنا  كاالغتصاب كالقضايا الجنسية
  ب مادية تتمثؿ في نقص المعدات التقنية كعدـ تكفر مختبرات جنائية فاعمة. ناجك 

 

 :التوصيات: ثانياً 

 

كتزكيده بالمعات كالتقنيات كالنجاح  القدس تيالطب العدلي في جامع اىدالعمؿ عمى تطكير مع -2
 .كالخبراء

المكجكد لدل جياز الشرطة الفمسطينية كتزكيده  كتطكيره عادة تفعيؿ المختبر الجنائي الفمسطينيإ -2
 .بالكسائؿ التقنية البلزمة كالضركية
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لجنائي المنشكد ليقكـ يككف لديو القدرة كالميارة الكافية لتشغيؿ المختبر اصص تدريب طاقـ متخ -3
 .كمؿ كجوأبعممو عمى 

دلة الجنائية كخصكصان تحميؿ الحامض كنية تنظـ األناتشريعات كنصكص ق العمؿ عمى تعديؿ -5
 .تخدامو كتجريـ استخدامو بغير بحؽالنككم كشركط اس

لعمؿ عمى تطكير قدراتيـ بالكسائؿ العممية كالتقنية منح القضاة المزيد مف الصبلحيات كا -6
 .لتحقيؽ العدالة
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 المالحق

 ( مقابمة القضاة1ممحق رقم )

 

 اسئمة المقابمة

 

 ؟ ىؿ يقتصر مجاؿ االثبات الجنائي بالكسائؿ العممية عمى اقامة الدليؿ اماـ القاضي فقط -1
 في االثبات الجنائي تعتبر ادلة قاطعة ؟ ىؿ االدلة المستقاة مف الكسائؿ العممية -2
 ما مدل مشركعية الكسائؿ العممية المستخدمة في االثبات الجنائي ؟ -3
 ما ىك الفرؽ بيف القرينة البسيطة كالقرينة القاطعة ؟ -4
 ما المقصكد بالبصمة الكراثية ؟ -5
 كضح اىـ تطبيقات البصمة الكراثية في االثبات الجنائي ؟ -6
 ينة قاطعة اـ قرينة بسيطة ؟ىؿ البصمة الكراثية قر  -7
 ىؿ يجكز اعماؿ البصمة الكراثية في مجاؿ اثبات النسب عند التنازع بيف شخصيف ؟ -8
ىؿ يعد فعبل مجرما كؿ مف يقكـ باستعماؿ الجينات الكراثية التي حصؿ عمييا مف احد  -9

 االشخاص في اغراض غير طبية اك غير مشركعة ؟
 الى حرية البحث العممي يشكؿ جريمة اـ ال ؟ ىؿ التبلعب في الجيف البشرم الذم يؤدم -10
 ما اىـ تطبيقات الكسائؿ العممية في االثبات الجنائي في النظاـ القضائي الفمسطيني ؟ -11
 ما اىـ انكاع البصمات استخداما في العمؿ الجنائي الفمسطيني ؟ -12
 ؟ىؿ نظـ القانكف الجزائي الفمسطيني االدلة الجنائية دكف المساس بكرامة االفراد  -13
 ما ىي طرؽ االثبات في القانكف الفمسطيني ؟ -14
برأيؾ ىؿ ىناؾ معيقات تحكؿ دكف استخداـ الكسائؿ العممية في االثبات الجنائي كماذا تقترح  -15

 حمكؿ ليا ؟
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 بصمة  ،األكؿالجزء  ،كلكجيا الحامض النككم في مجاؿ الجريمةتكن ،(2006)،كعبده ،الجمؿ
 .القاىرة ،دار العمـ لمجميع ،الحامض النككم المفيكـ كالتطبيؽ

 بدكف سنة نشر.اماـ القضاء الجزائي ثباتاإل" البصمة الكراثية كحجيتيا في  ،م،بممكلكد 
 جريمة لمبحث عف البصمة منيجيةأخذ عينات مف مسرح ال :(2005)،ي  ك  لطرشأنعثم

 .فيأنج ،الكاقع كاالفاؽ ،الممتقى الكطني حكؿ الطب الشرعي القضائي ،الكراثية
 لمنشر  أف)دار عم ،1ط" حجية القرائف في الشريعة االسبلمية "(1990)،سفح،دنافع ،عزايزة

 االردف.،(كالتكزيع
 مركز الدراسات كالبحكث ،لجنائياالستخداـ الشرعي كالقانكني لمكسائؿ الحديثة في التحقيؽ ا، 

 .2008 ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية ،الطبعة االكلى
 جامعة  "ثباتاإلمدل مشركعية القرائف المعاصرة في  "(2006.)صطفىم،حمدم ،الزحيمي

 الرياض.،نايؼ لمعمكـ االمنية
 دار  ،1ط،"كلكجيا الحديثةالجنائي كالتكن ثباتاإلادلة  "(2001.)بد الباقيع،ميؿج،الصغير

 القاىرة. ،النيضة العربية
 دار ،1ط" الجنائي ثباتاإلالكسائؿ العممية الحديثة في  "(1981.)محمكدم،سيفح ،ابراىيـ

 .القاىرة ،النيضة العربية
 القاىرة ،عالـ الكتب،"المكسكعة في التحقيؽ الجنائي العممي "(1989.)كر.نحمدم،عاشكر. 
  القاىرة،1ط،دار المعارؼ،"الجريمة كاساليب البحث العممي"(1992).حمدم،سيفح،عمي. 
 القاىرة. ،4ط،دار المعارؼ" عمـ النفس الفسيكلكجي " (1977.)احمد،عكاشة 
 جميكرية مصر العربية،2ط،دار النيضة ،"استجكاب المتيـ  "(1968.)اميس،حمدم،النبراكم. 
 المطبعة العربية  "  لحممو عمى االعتراؼ تعذيب المتيـ"  (1988)،مر الفاركؽع،الحسيني

 .القاىرة ،الحديثة
 ،الييئة:القاىرة خاطر، محمكد ترتيب الصحاح، مختار(" 1970)بكر أبي بف محمد الرازم 

 .1ط،العامةلمكتاب المصرية
 ( 2006عبد اهلل بف محمد بف سعد)الكاشؼ في شرح نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم " ـ " 

 .الرياض ،ىاألكلدمرية،  الطبعة دار الت
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 الناشر منشأة طبعة، دكف " الجنائي القاضي يقيف "(2005)عميي محمد أفإيم ،الجابرم. 
 .اإلسكندرية المعارؼ،

 كتسديدىا العقكبة تطبيؽ في الجنائي لمقاضي التقديرية السمطة ("2001)عمي محمد،الكيؾ. 
 .اإلسكندرية ية،الجامع المطبكعات دار "تنفيذىا ككقؼ كتحقيؽ

 دار طبعة، دكف "كالمدنية الجنائية المكاد في الفني الدليؿ حجية" (1996)فكده الحكيـ عبد. 
 .الجامعي،اإلسكندرية الفكر

 النيضة .دار ى،األكل الطبعة " الجنائي ثباتاإل في الجديد ("2000) العبل أبك ،النمر 
  .العربية،القاىرة

 أفعم سمطنة "القضاء أماـ الخبرة ("2004) عمي فب حسفك كاصؿ، محمد ،اليبللي. 
 دكف الجزائي، لمقاضي الذاتي باإلقناع الحر ثباتاإل مبدأ تبلـز (2010) أغميس ،بكزيد. 

 .الجزائر مميمة، عيف لمطباعة، اليدل دار طبعة،
 نكفالقاالشريعة ك  بيف الجنائي لمقاضي الذاتي اقتناع(" 2003)غطام بف عادة بف كريـ،العنزم 
 .الرياض األمنية، .لمعمكـ العربية نايؼ أكاديمية " السعكدية العربية المممكة في التطبيؽ مع
 تسبب في كأثره اليقيني االقتناع في الجنائي القاضي حرية ("2008)عيد الغريب،محمد" 

 .القاىرة العربية، النيضة دار الجنائية، األحكاـ
 النشر دار ي،أنالج شخصية تحديد في كداللتو مةالجري مسرح (1993) السيد العميد ،الميدم 

 .الرياض كالتدريب األمنية لمدراسات العربي بالمركز
 الطبعة  "المدني ثباتاإلية لكسائؿ التقدـ العممي في القانكنالحجية ( "2002)عباس،العبكدم

 .فاى، الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع، كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماألكل
 ،النسب في استخداميا مشركعية كمدل الكراثية البصمة ("2002):محمد عمر السبيؿ 

     .الفضيمة دار :الرياض ،"كالجناية
  ٥ ج ـ،١٢٢١ الرسالة، مؤسسة :بيركت المعاد، زاد  :الجكزية القيـ ابف. 

 ةدار الكتاب العممي ،بيركت ،التعريفات ،(2002)الشريؼ عمي بف محمد  ،يأنالجرج،  
 ،1ط،983

 تحقيؽ عبد  ،"المغة كصحاح العربية ("1990)ابك الفضؿ جماؿ الديف تاج  ،ابف منظكر
 ،6ج ،4ط،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،الغفكر عطار
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 اصكؿ االجراءات الجنائية" طبعة منشأة (1982)دكتكر حسف صادؽ المرصفاكم "
 االسكندرية..المعارؼ

 الجزء الثاني في  ،"الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد(1952)عبد الرزاؽ احمد السنيكرم
 .بيركت .االثبات ك آثار االلتزاـ " طبعة دار النشر المصرية –نظرية االلتزاـ بكجو عاـ 

  الكاشؼ في شرح نظاـ المرافعات الشرعية السعكدية " دار  (2006)عبداهلل  ،آؿ خنيف "
  الرياض. .1ط ،التدمرية

 1 المقارف " ج القانكف في الجنائية المكاد في اإلثبات ("1977) مصطفى كدمحم محمكد، 
 القاىرة. الجامعي، كالكتاب القاىرة جامعة مطبعة

 ( االستخداـ الشرعي كالقانكني لمكسائؿ الحديثة في 2008جماؿ محمكد البدكر كآخركف" )
 .عة نايؼ العربية لمعمكـ االمنيةالطبعة االكلى جام ،مركز الدراسات  كالبحكث ،التحقيؽ الجنائي "

 .الرياض
 ( قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية" مؤسسة الثقافة 1982تكفيؽ حسف فرج " )

 االسكندرية. ،الجامعية
  راـ اهلل ،" دليؿ قانكف االجراءات الجزائية " ديكاف المظالـ(2009)غاندم ربعي.  
 بدكف سنة  .األكلى الطبعة العممي، الدليؿ عمى بناء ئيالجنا القاضي اقتناع لبييي، الحسف

 نشر
 العربية. النيضة دار الجنائي " لئلثبات العامة ( "النظرية2002) حسف محمد سيد ،الشريؼ 
 الجامعية، المطبكعات ديكاف ،الجزائية اإلجراءات قانكف شرح ( 1991) صبحي محمد ،نجـ 

 الجزائر.
 التحقيؽ الجنائي كاالدلة الجرمية "دار المناىج لمنشر كالتكزيع(" 2010محمد حماد) ،الييتي، 
 .عماف ،1ط
 لمكتاب، الكطنية المؤسسة " مالجزائر  لمقاضي الشخصي االقتناع ( "1989)مسعكد ،زبدة 

 .الجزائر
 األكلى، ط عمييا، القضاء كرقابة الجزائي لمقاضي الكجدانية القناعة العبادم، الكريـ عبد محمد 

 .بدكف سنة نشر.عماف
 ،القكمية،العدد الجنائية ،المجمة" التمفكنية المكالمات مراقبة "( 1963) فتحي احمد سركر 

 .المتحدة العربية الجميكرية كالجنائية، االجتماعية .لمبحكث القكمي المركز ،األكؿ
 عة جام ،"مدل مشركعية القرائف المعاصرة في اإلثبات( "2006مصطفى ) ،محمد ،الزحيمي

 الرياض.،نايؼ لمعمكـ االمنية
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 دار  ،1ط،"ادلة اإلثبات الجنائي كالتكنكلكجيا الحديثة ( "2001بد الباقي )ع،ميؿج،الصغير
 .القاىرة ،النيضة العربية

 الفقو ضكابط التحرم كاالستدالؿ عف الجرائـ في  ( "2006)عادؿ عبد العاؿ ،خراشي
 .االسكندرية ،الجديدة لمنشر دار الجامعة "االسبلمي كالقانكف الكضعي 

 دار ،1ط" " ضمانات المتيـ في الدفاع اماـ القضاء الجنائي  (1998)سعدم حماد ،القبائمي
 .القاىرة ،النيضة العربية

 القانكنية الكتب دار" طبعة دكف كقضاء، فقيا المتيـ اعتراؼ ( "1996)خميؿ عدلي. 
 اصكؿ –انكاعيا –مصادرىا –كاالدلة الجرمية ( التحقيؽ الجنائي 2014محمد حماد ) ،الييتي

 .1.ـ1ط،دار الكتب القانكنية ،التعامؿ معيا
 نايؼ جامعة" الكراثية  البصمة النككم الحامض كتقنية القضاء ( "2007) محسف ،العبكدم 

 .الرياض ،األمنية لمعمكـ
 ة فقيية مقارنة بيف " البصمة الكراثية كدكرىا في اإلثبات " دراس (2006)محمد فريد ،الشافعي

  .جامعة االزىر .دار البياف .الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي
 في التحقيؽ  الكراثية البصمة تقنية تطبيقات " (2012براىيـ الجندم كحسيف الحصيني )ا

 السعكدية. ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية "كالطب الشرعي
 مكتبة األكلى، الطبعة " الجنائي كالتحقيؽ الجنائية األدلة ( "2000) عمر منصكر ،المعايطة 

 .عماف كالتكزيع، لمنشر الثقافة .دار
 ضكء المعطيات العممية المعاصرة ياثبات النسب ف( " 2000) عائشة سمطاف،المزركقي". 
 مدل حجية البصمة الكراثية في اإلثبات الجنائي في القانكف  ( "2013) محمد،ابك الكفا

   "قو االسبلميالكضعي كالف
 المجمة الجنائية  ،مصؿ الحقيقة كجياز كشؼ الكذب ("1958)احمد محمد ،خميفة

 .1مجمد ،1ع،القكمية
 دراسة " اإلرىابي الحدث لمسرح الفنية المعاينة إجراءات " (2006)العزيز عبد اهلل عبد،المسعد 

 ض.الريا األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ جامعة الماجستير، شيادة  عمى لمحصكؿ مقدمة
 ،لكيس، في إليو مشار " القانكنية الشرطية المكسكعة(" 1977) الفتا عبد قدرم الشياكم 

 ا.مبدر 
 ضكابط التحرم كاالستدالؿ عف الجرائـ في الفقو االسبلمي  ("2006)عادؿ عبد العاؿ ،خراشي

 .االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر "كالقانكف الكضعي 
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 الجامعية الرسائل 

  الجزائية  اتجراءاإلكف ناالجنائي في مرحمة المحاكمة في ق ثباتاإل" (2012)الشعار امجد
 .راـ اهلل  ،(2001( لسنة )3الفمسطيني رقـ )

 جامعة االماـ  ،دراسة مقارنة ،"الدعكل الجنائية  إثبات "( 2013) بداهلل سعيدع ،ابك داسر
  السعكدية. ،محمد بف سعكد االسبلمية

 جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير ،"الجنائي ثباتاإلحجية أدلة " (2010) عقيمة كبف الغو، 
 .الجزائر

 الجزائر. دل،ھاؿ دار الجزائية المكاد في ثباتاإل ( 2006ك صقر،) العربي 
 البصمة الكراثية كاثرىا في االثبات الجنائي"رسالة  (2009)منار محمد سعد ،الجربكني"

 .لجامعة الخميجية البحريفا ،ماجستير
 منشكرات  ،"دراسات كمبلحظات نقدية ،يف الشرطة الفمسطينيةأنقك  "( 1998) لرسكليأ ،اصدقال

 .فمسطيف ،الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف
 رسالة  ،"كنفي النسب ثباتاإلالبصمة الكرائية كمدل مشركعيتيا في  "( 2012) ؤادف ،بكصبع

 .الجزائر ،رمجامعة منتك  ،ماجستير
 جامعة  ،رسالة دكتكراة ،"الجريمة باالدلة العممية إثبات "( 2013) عتصـ خميسم ،مشعشع

 .االمارات العربية المتحدة
 المجمة الجنائية  ،"الجنائي  ثباتاإلالبصمة الكراثية كدكرىا في  "(2003) ،حمدأ ،الجمؿ

 مصر. ،3ع ،46مجمد  ،القكمية 
 جامعة ،رسالة ماجستير ،" ثباتاإلحجية البصمة الكراثية في  " (2011).كفيؽت ،يأنسمط

 باتنو. ،لخضر
 (2000القاضي ك كريـ )" مذكرة تخرج لنيؿ اجازة المعيد  ،"الطب الشرعي كاالدلة الجنائية

 .الكطني لمقضاء
 البحكث مركز  ،"التقنيات الحديثة في مجاؿ عمـ البصمات"(1992) ،حمدم ،عبداهلل،اليكسؼ

  .بشرطة دبي
 مجمس ،دراسة فقيية مقارنة"البصمة الكراثية كعبلقتيا الشرعية  "(2000)عيد تالديف س،ىبللي

 الككيت. ،1ط،جامعة الككيت ،النشر العممي
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 مذكرة مقدمة "األدلة تقدير في الجزائي القاضي لسمطة يةالقانكن الحدكد ( "2011)مراد بمكليي 
 .باتنة لخضر، الحاج لجامعة مقدمة يةالقانكن العمكـ في الماجستير لنيؿ
 ؤسالة  ،" معاينة مسرح الجريمة بيف النظرية كالتطبيؽ (1989)احمد دخيؿ اهلل ،الردادم

 .الرياض ،المركز العربي لمدراسات االمنية ،جامعة نايؼ ،ماجستير
 ئية، الطبعة الجنا اتجراءاإلمراقبة األحاديث الخاصة في  ،(2009)ياسر األمير ،فاركؽ

 .المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية رى، دااألكل
  ،لمؤتمر مقدـ بحث منيا، االستفادة كمجاالت يةالكراث البصمة (2002) فريد نصر كاصؿ 

 .المكرمة بمكة اإلسبلمي العالـ رابطة بمقر اإلسبلمي الفقيي لممجمع عشرة  السادسة الدكرة
 لقرائف الجنائية كدكرىا في االثبات الجنائي" دراسة " ا ( 2009)يـ دنكف الغزاليكعبد الح

  .االسكندرية .دار المطبكعات الجامعية .جامعة المكصؿ .مقارنة
 تكزيع كظائؼ الدكلة كآلية لحماية الحريات: القانكف (2010)دكتكر عبد اليادم ابك حمزة "

 . www.omanlegal.net :منتديات القاضي العمانيالجنائي نمكذجا" مقالة منشكرة عمى مكقع 
 المسؤكلية الجنائية لميندسة الكراثية في الجنس البشرم "  (2006)احمد حساـ طو  ،تماـ "

  .الييئة المصرية العامة لمكتاب ال يكجد طبعة .دراسة مقارنة
 السياسة دفاتر "  النسب إثبات في كدكرىا الكراثية  البصمة حجية( "2013) مراد صغير ابف 

 .تممساف.بمقايد، بكر أبي جامعة كالقانكف،
  مذكرات لمحصكؿ عمى الماجستير  " قبكؿ الدليؿ العممي اماـ القضاء  ( "2011)بكلي ليمى

 .الجزائر ،في الحقكؽ
 امعة ج ،(" االثبات الجنائي بالكسائؿ العممية " رسالة ماجستير2007ككثر احمد ) ،خالندا

 العراؽ. ،صبلح الديف
 ("اجراءات المعاينة الفنية لمسرح الحدث االرىابي" رسالة 2006عبداهلل عبد العزيز ) ،المسعد

 السعكدية. ،جامعة نايؼ لمعمكـ االمنية ،ماجستير
 كالقصاص الحدكد جرائـ إثبات في كدكره المادم الجنائي الدليؿ " (1993) أحمد ،القاسـ أبك" 

  الرياض، ،كالتدريب   األمنية لمدراسات العربي المركز ،دكتكراه  أطركحة ،ؿاألك  الجزء
 
 
 
 

http://www.omanlegal.net/
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 ية القانوناالبحاث والمؤتمرات المنشورة والمجالت 

 يكـ دراسي حكؿ " البصمة  ،دكر البصمة الكراثية في نفي النسب :(2008) ،براىيـأ ،بكدخة
 .يؼسط ،منظمة المحاميف ،ثباتاإلفي  DNA ،الكراثية

 (: عمـ مضاىاة الصكت)البصمة الصكتية( دراسة مقارنة 1992.)محمد ىاشـ،يأنالمشيد
 .مركز البحكث بشرطة دبي ،ندكة البحث الجنائي في القاىرة إلىمقدمة 

 (: تقنيات البصمة الكراثية في قضايا النسب كعبلقتيا بالشريعة 2002.)بد القادرع،خياط
جامعة االمارات ،القانكفكمية الشريعة ك  ،4ـ ،القانكفاثية بيف الشريعة ك مؤتمر اليندسة الكر ،االسبلمية
 العربية.

 ثباتاإل(: مشركعية استخداـ الكسائؿ العممية الحديثة في 1992.)حمد احمدم ،خميفة 
 .الشارقة،2ع،1ـ ،مجمة الفكر الشرطي ،الجنائي

 القانكفك  الشريعة مجمة تو،عقيد تككيف في الجنائي القاضي حرية نطاؽ.خميؿ ممدكح ،بحر، 
 .2004 كالعشرك الحادم

 كالتكزيع، .لمنشر ىكمة دار الثاني الجزء الجنائي، ثباتاإل في محاضرات الديف، نصر مركؾ 
 .2004 الجزائر،

 الشرعي الطب مجاؿ في استخداميا كحكـ رثية ا الك البصمة :اهلل عبد ناصر ،أفالميم 
الفترة  ،بجامعة االمارات المعقكد القانكفك  الشريعة بيف الكراثية  ةاليندس لمؤتمر مقدـ  بحث كالنسب،

 .2ـ ،ىػ1423صفر  24 – 12
 قانكفالمؤتمر الدكلي حكؿ حماية امف المعمكمات كالخصكصية في  ،محمد محمد،االلفي 
 .2008ترنت، مقاؿ منشكر القاىرة، ناأل
 ،لممجمع مقدـ بحث اإلسبلمي، الفقو منظكر مف الكراثية البصمة :الديف محي عمي القرىداغي 

 .(2002) المكرمة بمكة اإلسبلمي العالـ بمقر رابطة عشر السادسة بدكرتو الفقيي 
  2009 ،راـ اهلل ،غاندم ربعي " دليؿ قانكف االجراءات الجزائية " ديكاف المظالـ.  
 دار  ،ة فقيية مقارنةخميفة عمي الكعبي" البصمة الكراثية كأثرىا عمى االحكاـ الفقيية " دراس

 .2006 ،االردف ،الطبعة االكلى ،النفائس لمنشر كالتكزيع
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 القكمي المركز " الجنائي اإلثبات في عامة مبادئ ( "2004) رفيؽ محمد ،بسطكيسيال 
 قناعتو تككيف في الجنائي القاضي حرية نطاؽ ،البحر خميؿ ،ممدكح.د انظر ككذلؾ  القاىرة،لمدراسات
 .21 العدد كالقانكف الشريعة مجمة ،الشخصية

 إثبات في كدكره التحقيؽ في الكذب كشؼ جياز استعماؿ شرعية مدل ،أحمد عثماف إبراىيـ 
 .256ص ،23 العدد العدؿ، مجمة التيـ،

 ،كمشركعيتيا الجنائي التحقيؽ في الحديثة األساليب بعض( "1977)ناجي نبيؿ الزعبي 
 .المحامييف   نقابة ،مجمة"
  المجمة" القضاء أماـ الشرطية الكبلب ؼ استعرا حجية( "1974)صادؽ سامي لمبل،ا، 

 .ـ ب د، األكؿ،ب القكمية،العدد الجنائية
 التي  عشرة الحادية لمندكة مقدمة بحث ،الكراثية بالبصمة النسب إثبات :أفسميم محمد ،األشقر

 .ق ١٤١٢ اآلخرة جماد 25 - 23 ترةلمف الككيت بدكلة الطبٌية لمعمكـ اإلسبلمية المنظمة عقدتيا
 إسبلمية. رؤية – الجيني كالعبلج البشرم كالجينكـ الكراثية الكراثة كاليندسة" أفبعنك 
  األكلى، الطبعة " الجريمة إثبات في أثرىا ك القرينة ( "2007) السمركط احمد كساـ 

 .لبناف الحقكقية، الحمبي منشكرات
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