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شكر وتقدير
الشكر األول واألخير هلل الواحد القيار  ،الذي يكور الميل عمى النيار ،تذكرة لذوي القموب واألظفار
والصالة والسالم عمى سيدنا المختار ،فالحمد هلل حمدا تتم بو الصالحات عمى توفيقو لنا وامدادنا بالعون
وتيسير سبيل آراء ىذا العمل المتواضع  ،ووقوفا عند قولو صمى اهلل عميو وسمم :
'' من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ''
المشرف '' ليراتني فاطمة الزهراء'' عمى قبولوا اإلشراف عمى ىذا
ة
أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة
العمل وعمى كل ما أسدته لي من توجييات قيمة وما أمدتني بو من معمومات  ،وعمى سعة صدره ا وسمة
التواضع والتي كان ليا األثر البالغ في تتويج إنجاز ىذا العمل فجزاه ا اهلل ألف خير ،وانعم عميوا بفضمو
لسبق فضموا عمينا.
كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة '' بوالعة محمد رئيسا '' و'' مناع مراد
عضوا مناقشا '' التي قبمت تحمل عبء مراجعة ىذا العمل وتصويب أفكاره وأخطائو.
إلى كل أساتذة وعمال كمية الحقوق والعموم السياسية لجامعة أم البواقي .
ونسال اهلل التوفيق والمراد لمجميع .
وخير ما نختم بو شكرنا وتقديرنا لقولو تعالى :
"" ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ""

سالم

إهداء

إلى من نسلج فً حقهم اٌَاث الكرٌمت فً قىله حعالى :
اح ُّ
" َو ْ
الذ ِّل ِمنَ
اخفِ ْ
ض لَ ُه َما َجنَ َ

ص ِغي ًزا"
ب ْ
ال َّز ْح َم ِة َوقُ ْل َر ِّ
ار َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَانِي َ

والدي العشيس وأمي الغالية أدامهما هللا لً.
إلى سندي و من اشد بهم أزري إخىتي األعشاء و خالي الغالي " ماهز" حفظهم هللا.
إلى قرة عٍنً و رفٍقت دربً خطٍبخً " شهزساد " رعاها هللا.
إلى وطنً الغالً فلسطٍن وكل الدماء الطاهرة الخً سالج على أرضها
واألرواح الخً حلقج فً سمائها.

سالم

مقدمة

مقـــــدمة
لقد ارتبطت الجريمة كظاىرة إجتماعية ارتباطا وثيقا بالمجتمعات وعاداتيم وتقاليدىم ومتغيرات الحياة
السياسية واالقتصادية التي يمر بيا المجتمع ،فالجريمة إذن تتطور وفقا لمظروف المتغيرة في المجتمع ،وىذا
التطور جاء مسايرة لتطور وطرق الحصول عمى الدليل الذي مر بعدة مراحل تتفق وكل عصر من العصور
التي ظيرت فييا وطبيعة نظم الحكم القائمة ،وكان لزاما عمى مصالح األمن والقانون أن ،تواكب التطور
وتمجأ بدورىا إلى إستغالل واستخدام األدلة الحديثة واإلجراءات العممية التي تساعد في إثبات الحقيقة عن
األفعال والكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيا والوصول إلى إقتناع القاضي عمى إدانة ىذا الفاعل بطرق
مختمفة سواء تعمق بجسم اإلنسان أو حياتو الخاصة ،أو معرفة سموكو وقت إرتكاب الجريمة دون عممو.
ولقد تنوعت الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي إلى أدلة بيولوجية مستخمصة من جسم اإلنسان
كبير في معرفة شخصية الجاني ،وعمم التحميل الذي أمكن
دور ا
وتتجسد في عمم البصمات والذي يمعب ا
بفضمو معرفة نوع البقع التي توجد في مسرح الجريمة ،ومدى نسبتيا لمجاني.
فميما كان الجاني ذكيا وميما كانت الوسائل التي يستعمميا في جرمو فإنو يمكن الوصول إليو ،وكشفو
من خالل اآلثار التي يتركيا في مسرح الجريمة أو في األماكن التي حل بيا والمتمثمة في بصمات أصابعو
أو غيرىا من اإلف ارزات التي تخرج من جسم المتيم ،كما أصبح من السيل التحري عمى الجناة والمشتبو فييم
لضبط تحركاتيم ومراقبة نشاطاىم اإلجرامي وذلك عن طريق إعتراض المراسالت والتقاط الصور وتسجيل
المحادثات وبالرغم من أىمية ىذه الوسائل الحديثة في الميدان الجنائي لكشف الجرائم إال أنيا قد تؤدي إلى
اإلعتداء عمى حقوق وحريات األفراد.
ومن ىنا تبرز أىمية الدراسة في كونيا تتناول أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في اإلثبات الجنائي
التي كشف الواقع العممي عن أىميتيا في إثبات العديد من الجرائم وضبط مرتكبييا.
كما أن ىذا الموضوع يكتسب أىمية أيضا من خالل المكانة التي يحظى بيا قانون اإلثبات ،ال سيما في
المجال الجنائي من حيث كونو أكثر تأث ار بالتطور العممي والتكنولوجي ،وأكثر ارتباطا بالعموم األخرى كعمم
الطب وغيره.
كذلك تتضح أىمية ىذا الموضوع من خالل معرفة مدى إعتماد أحكام القضاء عمى الدليل المستمد من
ىذه الوسائل الحديثة ،ومدى تأثيره عمى القاضي باعتبار أن ىناك تالزم بين الدليل القاضي في عممية
اإلثبات.

1

مقـــــدمة
وال شك في أن لكل موضوع بحث دوافع تحفز الباحث في ولوج خباياه وتقتصي مضامينو ،وبحثنا ىذا
ال يحيد عن ىذه القاعدة ،إذ دفعنا الميول والرغبة الشخصية إلى دراسة ىذا الموضوع لما لو من حداثة في
ميدان اإلثبات الجنائي ،بإستعمال تقنيات ووسائل جد متطورة لكشف المتيم ،وتطمعنا لمعرفة مدى نجاعة ىذه
الوسائل في اإلثبات الجنائي ومدى حجيتيا وشرعيتيا ومدى سمطة القاضي في األخذ بيا.
وباعتبار أن وسائل البحث التقميدية لم تستطع التصدي لموجية مرتكبي الجرائم ،فإنو انطالقا من ذلك
تبرز حتمية االستعانة باألساليب الحديثة التي تشكل من جية خطورة كبيرة عمى حقوق اإلنسان سواء في
سالمتو النفسية وحرمة حياتو الخاصة ،ومن جية أخرى تساىم في الحصول عمى األدلة ،ومن ثم الوصول
إلى الحقيقة  ،مما يثير اإلشكال حول مدى مشروعية استخدام الطرق الحديثة في اإلثبات الجنائي ومدى
تأثير قوتيا الثبوتية عمى القاضي الجنائي كل ذلك في إطار الموازنة بين حق المتيم في التمتع بمقتضيات
قرينة البراءة وما يفرضو من صون كرامتو وحياتو الخاصة وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة ومن ثم
معاقبة الجاني.
وىدفنا األساسي من ىذه الدراسة ىو معرفة األدلة المستمدة من الوسائل الحديثة في ميدان اإلثبات
الجنائي ومدى مشروعيتيا ،وسمطة القاضي في تقديرىا ومعرفة مدى إحترام حقوق وحريات األفراد.
ومن أىم الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع بحثنا ،والتي ركزت عمى أىم الطرق الحديثة ىي:
 /1خالد بخوش ،الدليل العممي وأثره في اإلثبات الجنائي ،مذكرة ماجستير ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم
السياسية ،جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي.2008 – 2007 ،
 /2وفاء عمران ،الوسائل العممية الحديثة في مجال اإلثبات الجنائي ،رسالة ماجستير ،قسم الحقوق ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة األخوة منتوري ،قسنطينة.2009 - 2008 ،
وقد أممت عمينا طبيعة الدراسة واإلشكاليات المطروحة التي يثيرىا الموضوع إتباع المنيج التحميمي
بالرجوع لنصوص المواد القانونية التي تنظم وتحكم ىذا الموضوع ،بغية الوصول إلى ضوابط يمكن االعتماد
عمييا لتقرير مدى مشروعية الوسائل الحديثة في مجال اإلثبات الجنائي ،ومدى إمكانية اإلعتماد عمى نتائج
ىذه الوسائل.

2

مقـــــدمة
وألجل اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة في بحثنا ،فقد قسمنا خطة الدراسة إلى فصمين ،األول بعنوان
األدلة البيولوجية واألدلة الغير بيولوجية ،تناولنا في المبحث األول األدلة البيولوجية ،ثم تطرقنا في المبحث
الثاني ،إلى األدلة غير البيولوجية.
أما الفصل الثاني فقد خصصتو لمحكم القانوني إلستخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي ،من
خالل مبحثين نتطرق في أوليما لمشروعية الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي ،ونفرد المبحث الثاني
إلستعراض حجية الدليل المستمد من الوسائل الحديثة أمام القاضي الجنائي.
وختمنا ىذه الدراسة بعرض النتائج التي خمصنا إلييا.

3

الفصل األول

األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

الفصل األول :األدلة البيولوجية والغير البيولوجية.
مع التطكر التكنكلكجي الذم شيده العالـ انعكست آثاره عمى كافة نكاحي الحياة كمنيا الميداف الجنائي
حيث استفاد محترفك اإلجراـ مف الكسائؿ المتقدمة كاألدكات التقنية المتطكرة في إرتكاب الجرائـ كخاصة
اإلجراـ المنظـ العابر لمحدكد كليذا كاف مف الضركرم مكاكبة ىذا التطكر كادخاؿ كسائؿ حديثة جديدة في
عممية إكتشاؼ الجرائـ كذلؾ نتيجة تطكر فكر المجرـ كالذم بات يعمؿ قبؿ إقدامو عمى نشاطو اإلجرامي
عمى التفكير في أسمكب ال يترؾ آثار مادية تدؿ عميو كما تطكرت كسائؿ الكشؼ عنيا كالتعرؼ عمى
المجرميف ،كذلؾ بظيكر عدة كسائؿ حديثة تستخدـ لمكافحة الجريمة ،ىذا كفي المقابؿ نالحظ في الكاقع
النظرم كالتطبيقي أف ىناؾ كسائؿ حديثة تستخدـ في مكاجية اإلنساف كتؤدم إلى إنتياؾ حقكقو األساسية.
كعمى ضكء ذلؾ سنتناكؿ في ىذا الفصؿ "األدلة البيكلكجية كالغير البيكلكجية" كذلؾ بتقسيمو إلى
مبحثيف حيث سنتناكؿ في:
المبحث األكؿ :األدلة البيكلكجية.
كالمبحث الثاني :األدلة غير البيكلكجية.

5

األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
المبحث األول :األدلة البيولوجية:

نظ ار لتعدد كسائؿ كأساليب الجرائـ مف قتؿ كسرقة أك نصب كسطك أك إرىاب كاخفاء معالميا عمى

النحك الذم يستحيؿ الكصكؿ إلييا ،ىنا أدل إلى حتمية تطكير كسائؿ الكشؼ عنيا لمكصكؿ إلى المجرـ
الحقيقي ،ليذا تعتبر عمكـ األدلة الجنائية محصمة ىذه الجرائـ تتطكر معيا في طريؽ البحث عف الحقيقة

كمعاقبة المجرميف ،كتقؼ اآلثار البيكلكجية عمى رأس األدلة الجنائية المنتجة في مجاؿ اإلثبات الجنائي.
كاألدلة المادية البيكلكجية أك الحيكية ىي تمؾ األدلة التي يككف مصدرىا األنسجة الحية لإلنساف ،كىي

بدكرىا تشمؿ تمؾ األدلة المادية التي يتـ ضبطيا في مسرح الجريمة ،كمف بيف ىذه األدلة نجد بصمات
األصابع كالتي تتككف مف أنسجة الجمد عمى اليديف ،ككذا بصمات أخرل كالبصمة الكراثية

التحاليؿ البيكلكجية.

باإلضافة إلى

كىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا المبحث مف خالؿ عرض كؿ مف البصمات (المطمب األكؿ) كالتحاليؿ

البيكلكجية (المطمب الثاني).
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الفصل األول :
المطمب األول :البصمات:

تعد البصمات مف مظاىر إعجاز الخالؽ سبحانو كتعالى في خمؽ اإلنساف ،فيي بطاقة شخصية ربانية

أكدعيا اهلل عز كجؿ في أطراؼ اإلنساف حيث تحتكم عمى الكثير مف الخطكط كالميزات التي تكسك رؤكس
1

أصابعو كراحتي كفيو ،كباطني قدميو منذ كالدتو حتى بعد مماتو بفترة مف الزمف.

كالبصمة تتككف في اإلنساف كىك في رحـ أمو مف الشير الرابع كتكتمؿ خمقا قبؿ ميالده في الشير السادس
كتستمر حتى إلى ما بعد الكفاة كقبؿ أف تحمؿ الجثة فقد ثبت أف البصمة آخر ما يصيبو التحمؿ مف أجزاء
2

الجسـ.

3

ؿؽكلو تعالى" :أيحسب اإلنساف أف ال نجمع عظامو ،بمى قادريف عمى أف نسكم بنانو".
كتأخذ البصمات قيمتيا اإلثباتية كدليؿ عمى أساس حقيقتيف عمميتيف ىما:

 أف اإلنساف يحمؿ في كفو كأصابعو كقدمو خطكط مميزة ال تتغير منذ مكلده كحتى مماتو كذلؾ ألف تمؾالبصمات تتككف كالجنيف في بطف أمو.
4

 -أف ىذه الخطكط خاصة بكؿ فرد كال تطابؽ خطكط أم فرد آخر عمى اإلطالؽ.

كتعتبر البصمات مف أىـ أدلة اإلثبات الجنائي في مجاؿ القانكف كبالذات في مجاؿ القانكف الجزائي ،ففي

الكثير مف األحياف يرتكب بعض األشخاص جرائـ خطيرة كال يكجد عندىـ أم دليؿ سكل بصمات أصابعيـ،
5

كبالتالي يككف دليؿ البصمات في ىذه الحالة ىك المكمؿ في ىذه القضايا.

تستمد ىذه األدلة قكتيا في اإلثبات الجنائي مف التقدـ التقني كالفني لألجيزة الع مؿية الحديثة التي تعاممت مع
6

الدليؿ الجنائي فربطت أك نفت العالقة بيف الجريمة كالمتيـ.

1

طو كاسب فالح الدركبي ،المدخؿ إلى عمـ البصمات ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،2006 ،ص.07

2

كفاء عمراف ،الكسائؿ العممية الحديثة في مجاؿ اإلثبات الجنائي بالشفرة الكراثية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة قسنطينة،

ص. 57
3

4
5

سكرة القيامة ،اآلية (.)03

منصكر عمر المعايطة ،األدلة الجنائية كالتحقيؽ الجنائي،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2007 ،ص.69
طو كاسب فالح الدركبي ،المرجع السابؽ ،ص.32

6

كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.57
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
الفرع األول :بصمات األصابع:

تعتبر بصمات األصابع أكثر جدكل كفاعمية مف غيرىا في مجاؿ اإلثبات الجنائي ،ألف غالبية األشخاص
يمارسكف حياتيـ اليكمية بمال ـ ستيـ الكثير مف األشياء كالمكاد ،األمر الذم يعمؿ عمى تركيـ أثر عمى ىذه
األجساـ ،كنفس الشيء ينطبؽ عمى المجرميف عندما يرتكبكف جرائميـ فقد تتكفر كسائؿ تحكؿ دكف ترؾ

إنطباعات لبصماتيـ في مسرح الجريمة ككف الكثير مف الجرائـ غير مدبرة ،األمر الذم يساعد عمى ترؾ
1

ىؤالء آثار لبصمات أصابعيـ في مسرح الجريمة لعممية البحث كالتحرم عف الفاعؿ.

أوال :تعريف بصمات األصابع.
تعرؼ بصمة األصبع بأنيا تمؾ الخطكط اؿحلمية البارزة ،كالتي تحاذييا إنخفاضات تتخذ أشكاال مختمفة في
2

جمد أصابع اليديف كالكفيف مف الداخؿ.
ثانيا :أهمية بصمات األصابع.

أصبح إستعماؿ بصمات األصابع في المجاؿ الجنائي مف أىـ الطرؽ التي تكصؿ إلييا العمـ الحديث
لمكصكؿ إلى الحقيقة ،إذ تعد إحدل الطرؽ األكيدة في الكشؼ عنيا ،كيكاد الفقو كالقضاء يجمع عمى شرعية

إستخداميا كمشركعية الدليؿ المستمد منيا ،إذ عف طريقيا يمكف معرفة شخصية الجاني ألف البصمة دليؿ

قاطع عمى كجكد صاحبيا في مكاف كجكدىا ،كما أنيا تدؿ عمى األشياء التي تناكليا الجاني كقاـ بإمساكيا
3

بيده.

كما تقدـ البصمة إمكانية التعرؼ عمى شخصية المجني عميو في حاالت القتؿ في تمؾ الجثث مجيكلة
اليكية ،فمف خالؿ بعض العمميات الفنية التي تجرل عمى أصابع الجثة يمكف التكصؿ إلى معرفة

شخصياتيا ،كما تكشؼ البصمة عف اليكية الحقيقية لممتيـ في جرائـ التزكير ،كانتحاؿ الشخصية كاألسماء
4

الكىمية الكاذبة.

1

طو كاسب فالح الدركبي ،المرجع السابؽ ،ص.39

2
3
4

عمار عباس الحسيني ،التحقيؽ الجنائي كالكسائؿ الحديثة في كشؼ الجريمة ،الطبعة األكلى ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف ،2015 ،ص.352
خالد بخكش  ،الدليؿ العممي كأثره في اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة أـ البكاقي ،2007 ،ص.64

عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.353
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
ثالثا :خصائص بصمات األصابع.

لقد باتت بصمة األصابع مف أىـ األدلة في مجاؿ اإلثبات الجنائي ،إضافة لغيرىا مف البصمات ،فمقد أثبتت
البحكث العممية كالدراسات الطبية أف بصمات األصابع تتميز بصكرة عامة بخصائص رئيسية:
 تتميز بثبات شكمها :فيي تتككف لدل اإلنساف قبؿ كالدتو ،كتبقى إلى ما بعد الكفاة إلى أف تتح ؿؿ خاليا1

الجسـ بكامميا.

 عدم قابميتها لمتغيير :حيث أنو إذا ما أصيبت الطبقة الخارجية مف الجمد ببعض الجركح أك الحركؽ فإنيا2

ال تؤثر عمى الخطكط الحميمة بؿ سرعاف ما تعكد إلى الظيكر مرة أخرل كبنفس أشكاليا األصمية.

 عدـ تطابؽ بصمتيف لشخصيف مختمفيف أك إصبعيف كلك لشخص كاحد ،بؿ حتى في حالة التكائـ المتماثؿ3

الذم ىك مف بكيضة كاحدة ،نجد أف بصماتيما مختمفة.
رابعا :أقسام البصمات.

تقسـ البصمات إلى عدة أقساـ أساسية حسب الرسـ الذم تأخذه الخطكط الحممية إلى:

األقواس :حيث تككف الخطكط الحممية ممتدة مف أحد جانبي البصمة إلى الجانب اآلخر في شكؿ قكس

،4

كما يستفاد مف التسمية كيالحظ أف الخطكط عندما تنتيي عمى الجانبيف ال تعكد ثانية إلى الدك ار ف ،كيرمز
5

ليذا النكع مف البصمات بالرمز ( .)N

المنحدرات :إذ تتخذ الخطكط الحممية المكجكدة عند مركز البصمة شكال معينا يشبو المشبؾ ،حيث تككف
أطراؼ ىذه الخطكط متجية إلى االسفؿ كتتخمؼ عند الخطكط التي تحيط بالمركز متخذة ىذا الشكؿ ،كيتميز
ىذا النكع مف البصمات بكجكد مركز كدلتا بو ،كىما ميماف عند حفظ البصمة ،كعند ىذا النكع يتـ حساب
6

عدد الخطكط التي تقطع الخط الكىمي الذم يصؿ الدلتا بالمركز.

1
2
3

عقيمة بف الغة  ،حجية أدلة اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الجزائر ،2012 ،1ص.13
ككثر أحمد خالند ،اإلثبات الجنائي بالكسائؿ العممية ،الطبعة األكلى ،مكتب التفسير لمنشر كاإلعالف ،2007 ،ص .285،284
عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.361

4
5
6

تيسمر محمد محاسنة ،المدخؿ إلى عمـ البصمة ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،2013 ،ص.34
عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.362
خالد بخكش ،المرجع السابؽ ،ص.66
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

الدوائر والمستديرات :حيث تككف شكؿ الخطكط أكثر تعقيدا مف القسميف السابقيف حيث يمكف مالحظة
إستدارة ىذه الخطكط بسيكلة ،كقد تككف ىذه اإلستدارة مع عقارب الساعة أك عكسيا ،كما تتميز الدكائر
1

بكجكد دلتاكيف بكؿ بصمة ،كما يككف مركز البصمة كاضحا.

المركبات :ىنا تككف البصمة مف إثنيف أك أكثر مف األنكاع السابقة كيكجد بيا دلتاكيف عمى األقؿ ،كيرمز ليا
2

بالرمز (.)O

خامسا :أنواع البصمات:
إف البصمات في محؿ الجريمة إما تككف بصمات غائرة أك خفية أك ممكثة كاآلتي:
البصمة الغائرة :تحدث البصمة الغائرة حيف تممس األصابع  ،3أك تضغط عمى مادة بطريقة تؤدم إلى ترؾ
طبعة سالبة لنمكذج الخطكط الحممية ،يصادؼ ىذا أف تطبع البصمة عمى مادة لينة ،كشيء حديث الطالء ،
4

المكاد سريعة اإلنصيار ،مكاد سريعة الميكنة كغيرىا.

البصمة الخفية :ىي تمؾ البصمة التي تطبع عمى أم سطح نتيجة مالمسة اليد لو ،كذلؾ بكاسطة العرؽ
كالذم يحتكم عمى مكاد دىنية التي تفرزه تمؾ الغدد العرقية المكجكدة في باطف اليد ،فالبصمات الخفية ال

تشمؿ البصمات التي ال تراىا العيف فحسب ،كانما تشكؿ كذلؾ كافة البصمات التي يمكف رؤيتيا أك تمييزىا
بشكؿ أك بآخر لكف ال يمكف فحصيا جيدا إال بعد إظيارىا ،كتكجد البصمة الخفية في العادة عمى األشياء
5

ذات السطكح المدىكنة أك عمى الكرؽ كقد تظير في ظركؼ مالئمة عمى سطكح خشنة.

البصمات المموثة :قد تتمكث بصمات األصابع بمكاد غريبة حيث تضغط في طبقة رقيقة مف التراب مثال كىك
أكثرىا شيكعا أك باألصابع أك مساحيؽ الكجو ،أك الزيكت ،أك الدـ كفي ىذه األخيرة غالبا ما تتمكف أصابع

المجرـ بالدماء عقب إرتكاب جرائـ القتؿ أك اإلغتصاب ،حيث يتسرب الدـ السائؿ في تجاكيؼ الخطكط

الحممية ،فإذا مسح في سطح البشرة أك جؼ منو يبقى غالبا مدة طكيمة بيا كليذا السبب نجد أف البصمات
تتخمؼ بالدـ تككف رسما لمتجاكيؼ المكجكدة بيف الخطكط كليس لمخطكط نفسيا ما ينشئ عف
6

إصبع يمكف كثير مف األحكاؿ التحقؽ مف شخصيتيا.

1
2
3
4
5

عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.363
خالد بخكش،المرجع السابؽ ،ص.66
تيسير محمد محاسنة ،المرجع السابؽ ،ص.174
منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.73
عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.369

6

خالد بخكش ،المرجع السابؽ ،ص.67
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
الفرع الثاني :البصمة الوراثية:

البصمة الكراثية ألم إنساف ىي أصؿ كؿ العالمات الكراثية المكجكدة بالجنيف منذ بداية نشأتو كتككينو ،كىي
التي تحدد نكع فصيمة الدـ ،كشكؿ البصمات ،كلكف البشرة ،كما أف البصمة الكراثية تتحكـ في كظائؼ جميع

الخاليا ،كأم خمؿ يؤدم إلى أعراض كأمراض ،كما تعتبر إف ارزات جسـ اإلنساف كسيمة أساسية في الكشؼ
1

عف الجريمة ،كذلؾ لما تكفره مف إمكانية التعرؼ عمى ىكية األشخاص.
أوال :مفهوم البصمة الوراثية:
 -1المعنى المغوي لمفظ االبصمة الوراثية:

أ -البصمة لغة :البصمة مشتقة مف البصـ ،كىك :فكت ما بيف طرؼ الخنصر إلى طرؼ البنصر ،كالفكت
ىك مابيف كؿ إصبعيف طكال.
2

كرجؿ ذك بصـ أم غميظ البصـ.
3

كالبصمة أثر الختـ باإلصبع.

ب -الوراثة لغة :الكراثة مف مصدر كرث أك إرث كيقاؿ كرث فالف الماؿ كمنو كعنو ،أم صار إليو بعد
مكتو كفي الحديث ("ال يرث المسمـ الكافر") أكرث فالنا :جعمو مف كرثتو ،كالكرث كالكراثة كالتراث مصادر ما
4

يخمفو الميت لكرثتو كالميراث جمع مكارمث كىك تركة الميت.

 -2التعريف اإلصطالحي:
مف بيف التعريفات نذكر تعريؼ ندكة الكراثة كاليندسة الكراثية كالجينكـ البشرم لممنظمة اإلسالمية حيث قالت

أف البصمة ىي "البيفة الجينية نسبة إلى الجينات أم المكركثات التي تدؿ عمى ىكية أم إنساف بعينو كأنيا
5

كسيمة تمتاز بالدقة.

1

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.89

2
3
4

إبف منظكر ،لساف العرب ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،1999 ،ص.12

إبراىيـ مصطفى كآخركف ،المعجـ الكسيط ،الطبعة الخامسة ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر ،2011 ،ص.60
إبف منظكر ،المرجع السابؽ ،ص.423

5

محمد عمي سكيكر ،أدلة اإلثبات الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،2011 ،ص.352
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

كعرفت كذلؾ عمى أنيا :الصفات الكراثية التي تنتقؿ مف األصكؿ إلى الفركع كالتي مف شأنيا تحديد شخصية
1

كؿ فرد عف طريؽ تحميؿ جزء أك أجزاء مف حمض ( )DNAكالذم يحتكم عمى خاليا جسده.

كيظير ىذا التحميؿ في صكرة شريط مف سمسمتيف كؿ سمسمة ليا تدرج عمى شكؿ خطكط عريضة مسمسمة
كفقا لتسمسؿ القكاعد األمنية عمى حمض  ،DNAكىي خاصة لكؿ إنساف تميزه عف اآلخر في الترتيب كفي
المسافة مابيف الخطكط العرضية تمثؿ إحدل السمسمتيف الصفات الكراثية كتمثؿ السمسمة األخرل الصفات
2

الكراثية مف األـ.

إف كؿ ىاتو التعريفات الخاصة بالبصمة الكراثية كاف إختمفت في التعبيرات فإنيا لـ تختمؼ في اإلعتبارات ،إذ
يمكننا بعد عرض كؿ ذلؾ إستخالص تعريفا جامعا مانعا لمبصمة الكراثية كما يمي" :البصمة الكراثية ىي

البينة الكراثية التي يتفرد بيا كؿ شخص عف غيره ،كالتي تمكننا مف التحقؽ مف الشخصية ك الكالدية
3

البيكلكجية".

 -3التعريف العممي:
البصمة الكراثية عمميا ىي التركيب الكراثي الناتج عف فحص الحمض النككم لعدد كاحد أك أكثر مف أنظمة
4

الدالالت الكراثية.

ثانيا :أهمية البصمة الوراثية.
 ىي أساس الفصؿ الدقيؽ في جرائـ السرقة كالقتؿ كاإلغتصاب ،إذ يمكف إستعماؿ أم شيء متخمؼ عف5

المجرـ في مكاف الجريمة.

1

فؤاد بكصبع ،البصمة الكراثية كمدل مشركعيتيا في إثبات كنفي النسب ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة منتكرم ،قسنطينة،

،2011

ص.06

2
3

جماؿ بيراز  ،الدليؿ العممي في اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2013 ،ص.47،46
نذير حمادك ،البصمة الكراثية كأثرىا في إثبات نسب الكلد غير الشرعي ،دراسة فقيية ،اليكـ الدراسي المنظـ مف قبؿ مجمس قضاء سطيؼ كمنظمة المحاميف سطيؼ ،يكمي

أفريؿ 2008حكؿ "البصمة الكراثية"  ADNفي اإلثبات" ،ص.04

4

جماؿ بيراز  ،المرجع السابؽ ،ص.47

5

محمد عمي سكيؾر ،المرجع السابؽ ،ص.352
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

 تعتبر البصمة مف أدؽ القرائف في قضايا النسب العائمي كالبنكة ،ككذلؾ في قضايا اإلرث كتكزيع الشركات1

كاألمالؾ ،كتأخذ المحاكـ في أكركبا كأمريكا بنتائج ىذه التقنية الكراثية منذ أكتشفت عاـ .1985
2

 -تحديد أصكؿ المكاد النباتية المخدرة كتحديد سالالت الحيكانات كغيرىا.

 كلقد تعددت تطبيقات إستخداـ البصمة الكراثية في مجاؿ األدلة الجنائية بحسبانيا نتائج إستخداـ التقنية3

الكراثية في ىذا المجاؿ.

ثالثا :خصائص البصمة الوراثية:
أحدثت البصمة الكراثية ثكرة في الطب الشرعي كالعمكـ الجنائية بدقة النتائج التي يعطييا تحميؿ الػ

،ADN

مما جعميا تتمتع بخصائص كمميزات تميزىا عف باقي األدلة العممية األخرل كمف أىـ ىذه المميزات:

* عدـ التكافؽ كالتشابو بيف كؿ فرد كآخر عند تحميؿ البصمة الكراثية كمف المستحيؿ مف الناحية الطبيعية أف
4

تتطابؽ بصمة شخص كبصمة شخص آخر إال في تكأميف متطابقيف.

* تعتبر البصمة الكراثية أدؽ كسيمة عرفت حتى اآلف في تحديد ىكية اإلنساف لدقة نتائجيا كقطعيتيا ،فيي
5

ال تقبؿ الشؾ كالظف.

6

* تقكـ البصمة الكراثية بكظيفتيف اإلثبات كالنفي.

* يمكف أخذ البصمة الكراثية مف أم مخمفات بشرية سائمة كالدـ كالمعاب كالمني أك أنسجة الجسـ كالجمد
7

كالعظـ كالشعر.

1
2
3

6

حساـ األحمد ،البصمة الكراثية كحجيتيا في اإلثبات كالنسب ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف ،2010 ،ص.152

خميفة عمي الكعبي ،البصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ،الطبعة األكلى ،دار النقائس لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2006 ،ص.48

4
5

عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ،اإلجراءات الجنائية في التحقيؽ ،الحاـد لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2015 ،ص.266

جماؿ بيراز  ،المرجع السابؽ ،ص.48

خميفة عمي الكعبي ،المرجع السابؽ ،ص.48
محمد أحمد غانـ ،الجكانب القانكنية كالشرعية لإلثبات بالشفرة الكراثية ،دار الجامعية العربية الجديدة ،2007 ،ص.62

7

تكفيؽ سمطاني ،حجية البصمة الكراثية في اإلثبات ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2010 ،ص.23
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

* يتميز الحمض النككم بقكتو كتحممو لعكامؿ التعفف كالتغيرات الجكية الشيء الذم يعطيو قابمية المركنة
1

كالسيكلة لمعرفة أصحاب األشالء كالجثث.

2

* يتمتع بمقدرتو عمى اإلستنساخ ،كبذلؾ يعمؿ عمى نقؿ صفات النكع مف جيؿ إلى جيؿ.
المطمب الثاني :التحاليل البيولوجية:

يمكف أف تككف اآلثار المادية التي يمكف العثكر عمييا في مسرح الجريمة ناتجة عف جسـ اإلنساف ،أك بصكرة
أدؽ ما يتخمؼ عف جسـ اإلنساف سكاء عمى شكؿ فضالت يطرحيا جسـ اإلنساف بشكؿ طبيعي لمتخمص
3

منيا ،أك عمى شكؿ إف ارزات كمخرجات نتيجة تعرؽ جسـ اإلنساف بمؤثرات خارجية.

كألىمية ىذه اآلثار في التحقيؽ الجنائي سنقسـ ىذا المطمب إلى جزئيف بقع الجسـ الحيكية (الفرع األكؿ)

كبقع الجسـ غير الحيكية (الفرع الثاني).
الفرع األول :بقع الجسم الحيوية:

نتناكؿ في ىذا الجزء فحص البقع الدمكية التي قد تتخمؼ عف جريمة كأيا كاف العثكر عمييا ثـ نعرج عمى

البقع المعابية كالبقع المنكية كذلؾ لما تمعبو ىذه الكسيمة

ـ ف أىمية الكشؼ عف جريمة نظ ار لما تكفره مف

معمكمات كعناصر مميزة التي تساعد في تعرؼ كتحديد اليكية مثؿ نكع الجنس كغيرىا.
أوال :البقع الدموية.
جاء ذكر الدـ في القرآف الكريـ كأشار إليو كأثر في قكلو تعالى:
ي ْل ٌر َر ِر ا ٌر ۖ  َر َّو ُر و ْل ُر ْل َر َر اُر َر َر ٰى َر َر يِر نُر اَر "
" َر َر ُرا و َر َر ٰى َر ِر يِر ِر ِر َر ٍر َر ِر ٍر ۚ  َر ا َر َر اْل َر َّو َر ْل َر ُر ْل َر نُر ُر ُر ْل َر ْل ًر و ۖ  َر َر

4

كالدـ عبارة عف نسيج سائؿ داخؿ القمب كاألكعية الدمكية كيمثؿ الدـ  %7مف كزف اإلنساف كيتككف مف

جزئيف ىما الجزء السائؿ ،5كيسمى بالزما الدـ كيشكؿ  55مف حجـ الدـ تسبح فيو الخاليا كتحتكم عمى
6

البركتينات كاإلنزيمات كاليرمكنات.

1
2
3
4
5
6

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.86
محمد أحمد غانـ ،المرجع السابؽ ،ص.63
طو كاسب فالح الدركبي ،المرجع السابؽ ،ص.120
سكرة يكسؼ ،اآلية.)18( ،
محمد حماد مرىج االويتي ،التحقيؽ الجنائي كاألدلة الجرمية ،دار الكتب القانكنية ،مصر ،2009 ،ص.2017
عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ،المرجع السابؽ ،ص.250
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

ككذلؾ تحتكم فصيمة خاليا الدـ كتشكؿ  45مف حجـ الدـ ،كتشمؿ خاليا الدـ كرات الدـ الحمراء ككرات الدـ
1

البيضاء كالصفائح الدمكية.

كقد أضحت نتائج التحميؿ البيكلكجي لمدـ ،مف العناصر السامة التي يجرم التعكيؿ عمييا في اإلثبات
الجنائي في العديد مف الجرائـ ،كبيذا فالدـ قد يككف دليؿ مباشر في جرائـ قيادة المركبات تحت تأثير

المسكرات كالمخدرات كما قد يككف غير مباشر كما في حالة العثكر عمى بقع دمكية عمى مالبس المتيـ أك

عمى إطارات سيارتو أك ما شابو كفي ىذه الحالة يعد تطابؽ فصيمة الدـ المعثكر عميو مع فصيمة الدـ المجني
2

عميو قرينة عمى األدلة.

كليس ىناؾ مكاف محدد لمبحث عف آثار الدـ فيما تختمؼ حسب طبيعة كؿ حادث كظركفو ،كلكف بصفة
3

عامة تختمؼ أشكاؿ البقع الدمكية كالتمكثات في مسرح الحادث.

 الطرق العممية لرفع البقع والتموثات الدموية في مسرح الحادث:قبؿ رفع البقع الدمكية مف مكاف كجكدىا في مسرح الحادث يجب تصكيرىا إلثبات حالتيا عمى النحك الذم

كجدت عميو أما بالنسبة لطرؽ رفع ىذه البقع فتعتمد عمى حالة ىذه البقعة مف حيث السيكلة أك الجفاؼ كعمى

طبيعة السطح المكجكد عميو كىك ثابت أك متحرؾ كعمى حجـ ىذه البقعة  ،4إعتمادا عمى ىذه األمكر فإف
الطرؽ العممية تشمؿ:

 قد تكون البقع الدموية سائمة :كىنا تنقؿ إلى أنبكبة إختبار جافة كنظيفة بكاسطة قطارة أك ماصة زجاجيةكتقفؿ األنبكبة بعد ذلؾ بكاسطة سدادة مف الفميف أك ما شابو ثـ تنقؿ بعد ذلؾ إلى صندكؽ يحتكم عمى قطع
5

مف الثمج إلى المخبر.

 قد تكون البقع جافة :كىنا إما تكجد عمى سطح يمكف نقمو أك فصمو في حيف أف البقع الجافة التي عساىاأف تترسب عمى األشياء التي يمكف فصميا كمف ثـ نقميا فيمكف التحفظ عمييا عف طريؽ كشفيا بآلة حادة

1

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.105

2
3
4
5

عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.460،459

المرجع نفسو ،ص.464
منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.41
عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.464
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

عمى كرقة بيضاء كمف ثـ كضعيا في أنبكبة إختبار نظيفة  ،1بينما يتـ التحفظ عمى بقع الدـ التي تككف عمى
2

الحشائش كأكراؽ الشجر عف طريؽ جمعيا في عمبة مف الكارتكف بعد قمعيا.

 قد تكون البقع رطبة :ترفع بكاسطة قطعة مف القطف أك الشاش المبمؿ بالماء المطر أك محمكؿ الممحالفيزيكلكجي كتكضع عمى البقعة بكاسطة ممقط حتى يتـ ذكباف البقعة أك إمتصاصيا مف القطعة ثـ تترؾ
3

لتجؼ كترسؿ إلى المخبر بعد ذلؾ.
ثانيا :البقع المنوية:

المني مف مقدمة األدلة المادية التي يحاكؿ المحقؽ أف يظفر بيا بالنسبة لألدلة الثبكتية األخرل التي قد
يصعب الحصكؿ عمييا في بعض الجرائـ الخطيرة ،كجرائـ اإلعتداء عمى العرض كجرائـ كقاع األنثى بغير
4

رضاىا.

كيقصد بالمني أنو سائؿ ىالمي لزج القكاـ لكنو أبيض مصغر ذك رائحة قكية مميزة ،يصبح قكامو سائال بعد
5

نصؼ ساعة مف تعرضو لميكاء بسبب فصؿ الخمائر المكجكدة فيو.

كتعتبر التمكثات كالبقع المنكية في نطاؽ الجرائـ الجنسية التي تحدث فيو اإلعتداءات الجنسية كالتي تعتبر
مف أىـ األدلة التي يمكف الرككف إلييا في إثبات اإلعتداء الجنسي أك الشركع فيو ،كلذلؾ فإف البحث عف

البقع كاآلثار المنكية يتطمب تحديد مكاف إرتكاب الجريمة حيث عيف عمى المحقؽ كعمى ضكء ذلؾ يقكـ خبير
6

المعمؿ الجنائي بالبحث عف البقع المنكية.

وسائل الكشف عن البقع والتموثات المنوية:
كيتـ تحديد البقع المنكية كتحديدىا يمكف أف يتـ كفؽ:
العين المجردة :تعتمد ىذه الطريقة في إكتشاؼ البقع المنكية عمى جممة عكامؿ منيا األسطح التي تقع عمييا
7

البقع.

1

إبراىيـ صادؽ الجندم ،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،الطبعة األكلى ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2014 ،ص.180

2
3
4
5
6
7

محمد حماد ـ رىج الييتي ،المرجع السابؽ ،ص.196
منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.41

عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ،المرجع السابؽ ،ص.255
خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.93
إبراىيـ صادؽ الجندم ،المرجع السابؽ ،ص.192
منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.121
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :

الممس :كذلؾ بإمرار المالبس برفؽ بيف أصابع اليد كأم منطقة يظير فييا تيبس أك خشكنة يجرم تحديدىا
1

إلجراء المزيد مف الفحكص عمييا.

الكشف باألشعة البنفسجية :إذا تعرضت األلبسة المشتبو بيا لألشعة فكؽ البنفسجية أخذت البقع المنكية
المكجكدة عمييا بريقا أبيض المكف أك مصفر يميزىا عف بقية السطح المفحكص كىذه الطريقة تفيد في تحديد
2

أماكف تكاجد البقع المنكية.

3

كتختمؼ طرؽ الرفع مف حالة إلى أخرل حسب طبيعة البقع المنكية إذا ما كانت سائمة أك رطبة.
ثالثا :البقع المعابية:

المعاب ىك أحد اإلف ارزات الجسـ الطبيعية كيتميز بإحتكائو عمى نسبة عالية مف المكاد المفرزة التي يمكف مف

خالليا تحديد فصيمة الدـ كبصمة الحامض النككم كذلؾ مف كمية قميمة جدا مف المعاب في حدكد ما تحتكيو
4

أعقاب السجائر.

كالمعاب سائؿ يفرز مف الغدد المعابية المكجكدة في الفـ كيحتكم ىذا السائؿ عمى إنزيمات تساعد في عممية
5

اليضـ كلو أىمية في الحقؿ الجنائي أيضا.

كترفع آثار المعاب مف أماكف تكاجدىا عمى مسبر مف القطف مبممة خفيفا بالماء المقطر حيث يمسح بيا مكاف

البقعة (العضة كأعقاب السجائر كبعد ذلؾ تكضع في اليكاء الطمؽ لتجؼ ثـ تكضع في أنبكب زجاجي
6

كترسؿ لممختبر).

يتـ كشؼ المعاب في البقع كالتمكثات المشتبو بيا عمى اإلختبارات الكيميائية كالمجيرية:
 إختبار النشأ كاليكد.7

 -إختبار النسيجي.

1
2
3
4

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.51 ،50
محمد حماد مرىج الييتي ،المرجع السابؽ ،ص.213
عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ،المرجع السابؽ ،ص.262

5
6
7

إبراىيـ صادؽ الجندم ،المرجع السابؽ ،ص.42

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.96
إبراىيـ صادؽ الجندم ،المرجع السابؽ ،ص.200

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص ص 55،57
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
الفرع الثاني :بقع الجسم الغير حيوية

يقصد باآلثار الغير حيكية تمؾ اإلف ارزات الجسمية التي ال تحتكم عمى مككنات حية مثؿ العرؽ ،كالبكؿ

كالبراز كالتي عند العثكر عمييا بمسرح الجريمة قد تمكننا مف معرفة اليكية كشخصية المتيـ كذلؾ مف خالؿ
تقنية الحمض النككم.
أوال :العرق.
1

يعد العرؽ أحد الكسائؿ التي يتخمص فييا جسـ اإلنساف عف طريقو مف بعض المكاد الغير مرغكب فييا

كالماء كبعض األمالح كيعتبر العرؽ مف أىـ مخرجات الجسـ الغير حيكية في التحقيؽ الجنائي ،2كعف
3

طريؽ ربط األثر الممكث بالعرؽ في مسرح الجريمة بالمشتبو بو ،كمف ثـ إثبات أك نفي العالقة.
كتظير أىمية العرؽ بالنسبة لمتحقيؽ الجنائي مف المظاىر اآلتية:
 بصمات األصابع كالكؼ كالقدميف. العرؽ كرائحة الجسـ.4

 -العرؽ كالنمك البكتيرم.

كلقد أمكف تحميؿ عرؽ األشخاص بكاسطة التحميؿ الطيفي لمتعرؼ عمى عناصره كقد أكتشؼ العمـ أف لكؿ
شخص بصمة عرؽ خاصة بو يتميز عف غيره ،كتعتبر رائحة العرؽ في الجسـ أحد الشكاىد في مسرح
5

الجريمة ،ليذا إستخداـ الكالب البكليسية المدربة في شميا كالتعرؼ عمى المجرـ مف رائحتو.

1
2

ماينك جياللي ،اإلثبات بالبصمة الكراثية ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه ،جامعة تممساف ،2015 ،ص.49
محمد حماد مرىج الييتي ،األدلة الجنائية المادية ،دار الكتب القانكنية ،مصر ،2008 ،ص.254

3
4
5

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.174
محمد حماد مرىج الييتي ،األدلة الجنائية المادية ،المرجع السابؽ ،ص.254

عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ،المرجع السابؽ ،ص.257
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
ثانيا :البول والبراز:

أحيانا يقكـ الجاني بالتبرز أك البكؿ في مكاف الجريمة كىك في ذلؾ إما يككف مدفكعا

بعامؿ االضطرار

كقضاء الحاجة فعال  ،1أك يككف بدافع السخرية كاإلستيزاء بصاحب المكاف المسركؽ أك يككف التبكؿ أك
التبرز نتيجة التكتر العصبي الذم يعانيو الجاني عند إرتكابو الجريمة.2

كيتميز التبكؿ إذا كاف رطبا برائحة معينة تختمؼ عف رائحة المني الذم تقترب رائحتو مف رائحة العجيف ،أما
3

مف حيث لكنو فإنو ذك لكف مائؿ لإلصفرار يماثؿ في لكنو لكف البقع المنكية.

أما البراز فيتميز بمكنو البني الداكف كرائحتو الكريية كمف خالؿ الفحص المجيرم ليذه البقع كثي ار ما تظير
بقايا األطعمة كاأللياؼ ككريات الدىف كحبات النشاء ك آليات السيميمكز ،لذا فإف فحص ىذه البقع يقكد إلى

التكاصؿ إلى بعض األمراض المصاب بيا صاحب البقعة كما يمكف معرفة ما تناكلو مف أطعمة كىك ما
4

يساعد عمى تحديد شخصية الجاني أك عمى األقؿ تخفي أك إثبات التيمة عمى شخص معيف.

1
2
3
4

عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.465

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.97
محمد حماد مرىج الييتي ،التحقيؽ الجنائي كاألدلة الجرمية ،المرجع السابؽ ،ص.231
عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.466
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األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
المبحث الثاني :األدلة غير البيولوجية.

إف المجرـ في حالة إرتكابو لجريمة مف الجرائـ فإنو دائما يحاكؿ بكؿ ما بكسعو إلى طمس اآلثار التي

يخمفيا جراء فعمو اإلجرامي ،كالتي مف خالؿ فحصيا يمكف أف تدؿ عميو ،غير أنو ميما حاكؿ ،فالبد أف
يترؾ آثار كلك كانت بسيطة كىذه اآلثار قد تككف بيكلكجية كما سبؽ التطرؽ إلييا في المبحث األكؿ ،كقد
تككف أدلة غير بيكلكجية.

كاألدلة الغير البيكلكجية ىي تمؾ األدلة التي ال يككف مصدرىا األنسجة الحية لإلنساف كتتمثؿ ىذه األدلة في

أجيزة المراقبة التي تككف فييا إرادة اإلنساف في حالة الكعي بمعنى أف ىذه األجيزة ال تؤثر في إرادة
اإلنساف.
سكؼ نحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث الحديث عف:

إلتقاط الصكر كالتسجيؿ (المطمب األكؿ) ،لننتقؿ بعد ذلؾ إلى إعتراض المراسالت كالتسرب (المطمب

الثاني).

20

األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
المطمب األول :إلتقاط الصور والتسجيل.

لقد أدل التطكر التكنكلكجي إلى ظيكر أجيزة المراقبة ذات تقنية عالية ،كلـ يقتصر إستخداـ أجيزة المراقبة

عمى أجيزة التنصت التي تمتقط األحاديث السمكية كالالسمكية ،بؿ إمتدت قدرتيا الفائقة إلى إلتقاط المكالمات
التي تتـ بطريؽ األنترنت كما بات مف السيؿ أيضا إلتقاط صكر األشخاص بدقة عالية ،كىذا األمر جعؿ
1

اإلنساف يفقد حديثو كأس ارره الخاصة.

كىذا ما سيتـ تكضيحو مف خالؿ الحديث عف إلتقاط الصكر ثـ اإلنتقاؿ إلى :التسجيؿ.
الفرع األول :إلتقاط الصور:
يعتبر حؽ الشخص في صكرتو عنصر مف عناصر حياة اإلنساف الخاصة ،كمظير مف مظاىر شخصيتو

التي ال يجكز التعدم عمييا.2

فمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف كالدستكر الجزائرم نص عف ىذا الحؽ في نص المادة " 39ال يجكز إنتياؾ حرمة
3

حياة المكاطف الخاصة كحرمة شرفو يحمييا القانكف".
أوال :حماية الحق في صورة.

يختمؼ الفقو حكؿ تحديد الطبيعة القانكنية لمحؽ في صكرة كتتبايف في ىذا كجيات نظرىـ ،كيمكف القكؿ أف

الحؽ في صكرة مف أسمى الحقكؽ التي تتبنى عمييا حقكؽ الذات البشرية كالمتقمصة بحماية حرية الفرد

الدستكرية ،كيجب حمايتيا كحماية تكقيع إنساف ،عمى إعتبار الصكرة ىي البصمة الحقيقية الكاضحة الشاممة
كالكاممة لممرء كيحمؿ في الكثير مف األحياف أف تقع اإلساءة إلى صكرة الفرد المشتبو بو أك المتيـ بحيث يقع

أخذ الصكرة لو كنشرىا عمى المأل دكف عممو كارادتو ،كقد يقع أخذ الصكرة لو كىك في صكرة ممارسة عادية
4

لحياتو اليكمية ،أك حيف يككف في كضع يغمب عميو طابع الشرعية كالخصكصية.

إف القضاء المقارف ال يجيز عمى العمكـ إلتقاط صكرة الشخص أك نشرىا دكف مكافقتو أك رضاه كيعترؼ

بأحقية صاحب الصكرة في التعكيض إذا ما أستخدمت صكرتو في أغراض الدعاية أك اإلعالف أك غير ذلؾ
5

مف األغراض األخرل التي مف شأنيا اإلساءة إلى سمعتو.

1
2
3
4
5

ياسر األميف فاركؽ ،مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية ،الطبعة األكلى ،دار المطبكعات الجامعية ،مصر ،2009 ،ص 07،08
عقيمة بف الغة  ،المرجع السابؽ ،ص.76
أحمد غام ،ضمانات المشتبو أثناء التحريات األكلية ،دار ىكمة ،الجزائر،2005 ،ص.231

جياد الكسكاني ،قرمنة البراءة ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،2013 ،ص.244
كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.129
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الفصل األول :

أما بالنسبة لممشرع الجزائرم مف خالؿ نصو في المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية سكاء
تعمؽ األمر بالتحقيؽ التمييدم في الجريمة المتمبس بيا أك خانة الجرائـ الستة الخطيرة حيث بيف حاالت التي
يجكز فييا إلتقاط الصكر ألم شخص في أم مكاف إذا إقتضت الضركرة ذلؾ إال أف ىذه السمطة التي منحيا
1

المشرع لضباط الشرطة القضائية أك قاضي التحقيؽ مقيدة بعدة شركط.
ثانيا :التصوير في أماكن خاصة.

ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إال أنو ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي القياـ بتصكير أك تسجيؿ أك نقؿ أم
كقائع تدكر في مكاف خاص حتى لك كاف ىدفو الصالح العاـ فحائؾ الحياة ال يجكز تجاكزه تذرعا بالمصمحة

العامة كبإستيداؼ الحقيقة ،كما أف الجريمة تقع لك كانت آلة التصكير خارج المكاف الخاص ،فالصكرة ىنا قد

ألتقطت بطريقة غير مشركعة تشكؿ إعتداء عمى حؽ اإلنساف في حياتو الخاصة كيستكم ىذا الحؽ أف تككف
2

عادم.
ا
شخص
ا
الصكرة مف شخصيات العامة أك

أما بالنسبة لممشرع الجزائرم قد حرص عمى عدـ إنتياؾ حرمة الحياة الخاصة لمفرد كذلؾ ما نص عميو في
المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،حيث كضع شركط لمثؿ ىذا األمر أم إلتقاط
الصكر سكاء كاف األمر في التحقيؽ اإلبتدائي أك في الجرائـ الستة الخطيرة حيث استكجب الضركرة لمقياـ

بيذا الفعؿ كعدد المدة الزمنية التي تستغرقيا كاإلذف المكتكب الصادر مف طرؼ ككيؿ الجميكرية
ثالثا :التصوير في مكان عام.

لقد بينا سابقا أف التصكير خفية في مكاف خاص يعتبر إجراء غير مشركع إال أف األمر يختمؼ عندما يككف

المتيـ مكجكدا في مكاف عاـ ،3فبتكاجد اإلنساف فيو يككف قد خرج مف نطاؽ الحياة الخاصة كأصبح عرضة

ألنظار الناس ،األمر الذم يجعؿ مف قسماتو كشكمو ممكا لمكافة فيككف ليـ عميو حؽ المشاىدة كالرؤية ،ألف
4

الرؤية تتـ بالعيف المجردة لذلؾ ال يقع عمى الشخص اإلعتراض عمى إلتقاط صكرتو في المكاف العاـ.

نصت المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو يجكز المجكء إلى إلتقاط الصكر
لشخص أك عدة أشخاص يتكاجدكف في مكاف خاص لضركرات كمقتضيات معينة ،يككف قد إستثنى المكاف

العاـ كبالتالي أعتبر أف التصكير الذم يقع فيو جائز كغير محظكر قانكنا عمى خالؼ المكاف الخاص الذم

1
2
3

محمد حزيط ،مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،الطبعة العاشرة ،دار ىكمة ،الجزائر ،2015 ،ص.129
محمد أميف الخرشة ،مشركعية الصكت كالصكرة في اإلثبات الجنائي ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2011 ،ص.186

المكاف العاـ :ىك المكاف الذم يجمع فيو عدد مف الناس ال تربطيـ صالت كلـ تكجو إلييـ دعكات شخصية لحضكر ىذا اإلجتماع ،كأنو ال يكجد معيار خاص في إختيارىـ ،كأف تككف

األسباب التي جمعتيـ ىي أسباب عارضة متنكعة مختمفة حسب ظركؼ كؿ منيـ.

4

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.230
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الفصل األول :

أضفى عميو طابع الحماية إال في حاالت معينة كمذككرة قانكنا كبنص صريح ،فالدليؿ المستمد مف التصكير
1

في األماكف العامة يعد مشركعا ألنو ال يؤدم إلى إنتياؾ حقكؽ األفراد ،كال يمس حرمة حياتيـ الخاصة.
الفرع  :2التسجيل الصوتي:

مما ال شؾ فيو أف حظر اإلعتداء بكاسطة تسجيؿ األصكات عمى نطاؽ الحياة الخاصة ال يقتصر عمى منع
التنصت عمى المحادثات التمفكنية بؿ يتعداه ليشمؿ حظر مراقبة كتسجيؿ األحاديث الخاصة ،فالتسجيؿ

الصكتي بقدر ما يساعد السمطات المختصة عمى كشؼ الجريمة فإنو يمثؿ تعديا صارخا عمى الحريات
2

الشخصية كانتياكا لمكثير مف الحقكؽ اإلنسانية.

كىذا ما سنكضحو مف خالؿ العناصر التالية بالحديث في البدء عف:
أوال :مفهوم التسجيل الصوتي:
يقصد بتسجيؿ األصكات "تسجيؿ المحادثات الشفكية التي يتحدث بيا األشخاص بصفة سرية أك خاصة كفي
3

مكاف عاـ أك خاص.

ثانيا :الجانب الفني لمتسجيل الصوتي:
كمف أىـ ىذه الكسائؿ كأكثرىا شيكعا في ىذا الجانب:
أ /أجهزة تعمل بواسطة اإلتصال السمكي الخارجي أو الالسمكي:
كىي األجيزة التي تعمؿ عف طريؽ إخفاء ميكركفكف داخؿ المكاف المراد سماع المحادثات التي تعمؿ عف

4

طريؽ إخفاء ميكركفكف بكاسطة أسالؾ دقيقة بجياز لإلستماع كالتسجيؿ خارج المبنى بكاسطة أسالؾ رقيقة.
ب /أجهزة التسجيل الصوتي من داخل المكان :كتتطمب ىذه األجيزة أف يككف حامميا أم الشخص القائـ

بعممية المراقبة متكاجدا مع الشخص المطمكب مراقبة محادثاتو الشخصية الخاصة أك عمى مسافة قريبة منو.
ج /أجهزة التسجيل من خارج المكان :ساىمت تكنكلكجيا اإلتصاالت في تطكير ىذه األجيزة بحيث أصبحت
5

تستعمؿ في التنصت عمى المحادثات الجارية في الغرؼ المغمقة دكف الحاجة إلى كضعيا بداخميا.

1

بسمة مأمف  ،القيمة القانكنية لمصكت كالصكرة كدليؿ لإلثبات الجزائي ،مجمة قانكنية ،العدد الرابع ،جامعة تبسة ،2015 ،ص.176

2
3
4

محمد أميف الخرشة ،المرجع السابؽ ،ص.121

عبد الرحماف خمفي ،محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية،دار اليدل ،الجزائر  ،2010،ص.72
محمد أميف الخرشة ،المرجع السابؽ ،ص.123

5

المرجع نفسو ،ص.124
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الفصل األول :
ثالثا :المعيار المعتمد من طرف المشرع الجزائري:

بالرجكع إلى نص المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم نجد أف المشرع قد حسـ ىذه

المسألة كذلؾ بنصو في الفقرة الثالثة مف المادة المذككرة سمفا عمى أف ؿتسييؿ الكالـ المتفؽ بو بصفة خاصة
أك سرية مف طرؼ شخص أك عدة أشخاص يككف في أماكف خاصة أك عمكمية ،كيتضح لنا أف المشرع
1

الجزائرم قد أخذ بالمعيار الشخصي.

رابعا :الحاالت التي يجوز فيها إجراء التسجيل الصوتي:
إف األحاديث الشخصية تحظى بالحماية ،كبالتالي تسجيميا أمر محظكر قانكنا ،إال أف ىذا الحظر غير

مطمؽ فبتكفر حالت معينة يجكز إجراء تسجيؿ الكالـ المتفؽ بو بصفة خاصة أك عامة كىذه الحاالت ىي:

 -1في حالة الجريمة المتمبس بها :بمكجب المادة  65مكرر  5المتضمنة القانكف رقـ  22 – 06المؤرخ
في  20ديسمبر  2006المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية إذا تعمؽ التحقيؽ التمييدم الذم يجريو

بجريمة متمبس بيا أصبح ضباط الشرطة القضائية ليـ صالحية كضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة المعنييف

2

مف أجؿ إلتقاط كتثبيت كتسجيؿ األصكات كالكالـ المتفكه بو مف طرؼ األشخاص في مكاف عاـ أك خاص.

كىذا ال يعني الجرائـ المتمبس بيا كميا بؿ إف إقتضت الضركرة ذلؾ كضركرة مجابية المجرميف بإستعماؿ

كسائميـ أمر مردكد ألف التطكر السمعي البصرم قد كصؿ اآلف إلى حد يعجز معو العقؿ عف تصديقو فقد

كصمت األبحاث في الكاليات المتحدة إلى كضع قكاعد لمشخص العائمي فبات لكؿ إنساف شبيو رقمي كأف

صناعة الصكت رقميا بات مسألة ممكنة بغاية السيكلة لذا فإف اإلمعاف في إدخاؿ كسائؿ التطكر التكنكلكجي

في األبحاث الجزائية أمر سيئ لمعدالة إذا لـ يتـ مراعاة حماية حقكؽ اإلنساف كخاصة حرمة حياتو الخاصة
3

كاذا لـ يراع بشكؿ أساسي التكازف بيف حرية البحث عف الدليؿ كمف حقكؽ المظنكف فيو.
 -2مقتضيات التحقيق:

منحت التعديالت التي أجريت عمى قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  22 – 06المؤرخ في  20ديسمبر 2006
المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية لقاضي التحقيؽ صالحية جديدة لـ يكف يتمتع بيا كذلؾ لمكاجية

أنكاع معينة مف الجرائـ نظ ار لخطكرتيا كلطبيعتيا الخاصة كىذه الجرائـ ىي جرائـ المخدرات كالجرائـ الماسة
بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات كالجريمة المنظمة كجرائـ تبييض األمكاؿ أك اإلرىاب كالجرائـ المتعمقة

بالصرؼ ككذا جرائـ الفساد كتمثؿ ىذه الصالحيات في تسجيؿ األصكات حيث أنو بمكجب المادة  65مكرر
1
2
3

كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.121
محمد حزيط ،المرجع السابؽ ،ص.109
جياد الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص.269
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الفصل األول :

 5مف قانكف اإلجراءات الجزائية يجكز لقاضي التحقيؽ أف يعيد لضابط الشرطة القضائية بترخيص مكتكب
كتحت مراقبتو المباشرة لمقياـ بكضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة الشخص المعني مف أجؿ تسميـ الكالـ

المتفكه بو بصفة خاصة أك سرية مف طرؼ شخص في أم مكاف عاـ أك خاص.
خامسا :ضمانات التسجيل الصوتي.

إذا كاف البد لمسمطات القائمة عمى العدالة مف إستعماؿ التنصت كتسجيؿ المحادثات ككسيمة إلثبات الجرائـ

فالبد ليذه الكسيمة أف تحاط بعدد مف الضمانات األساسية التي ال يجكز الحياد عنيا ،كالتي يمكف أف تشكؿ

ضمانا لحسف إجراء التسجيؿ كمف ىذه القكاعد:
 أف يككف اإلجراء قانكنيا كالنص عميو صريحا كال يحيط بو أم لبس أك غمكض ،بمالو مف خطكرة عمىحقكؽ كحريات األفراد.

 اإلذن :حيث قيد المشرع الجزائرم مف المادة  65مكرر  5إلى  65مكرر  10مف قانكف اإلجراءاتالجزائية إذ يتعيف الحصكؿ أكال عمى اإلذف مكتكبا مف طرؼ ككيؿ الجميكرية متضمنا كؿ العناصر التي

تسـ ح بالتعرؼ بتسجيؿ األصكات كتحديد األماكف المقصكدة .السكنية أك غيرىا ،كتحديد الجريمة التي تبرر
المجكء إلى ىذا التدبير كىذا ما نصت عميو الفقرة األكلى مف المادة  65مكرر  7مف قانكف اإلجراءات
الجزائية حيث حددت المدة األقصى لإلجراء بأربعة أشير قابمة لمتجديد مف نفس الشركط الشكمية
1

كالمكضكعية.

 أف يقتصر التنصت كتسجيؿ المحادثات عمى مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي كأف يعبر في مرحمة البحث األكلي. ضماف شطب األحاديث الخارجية عف إطار البحث الجنائي.2

 -كجكب اإلستعانة بخبير.

المطمب الثاني :إعتراض المراسالت والتسرب:
أماـ التطكر المذىؿ الذم عرفتو اإلنسانية في أكاخر القرف الماضي خاصة في المجاؿ التكنكلكجي
كالمعمكماتي كالرقمي ،صار مف الضركرم التفكير في آليات جديدة لمكاجية المستجدات خاصة كأف الجرائـ

إختمفت أنكاعيا كصكرىا بحيث كضعت أجيزة األمف أماـ تحديات كبرل دفعت بالمشرع إلى تبني نصكص

قانكنية كاجراءات في مجاؿ التحرم الجنائي كالتحقيقات لمكافحة أخطر الجرائـ ،كمف خالؿ ىذا سنتطرؽ إلى
ىاتو اإلجراءات كاألساليب الخاصة التي جاء بيا قانكف اإلجراءات الجزائية كاآلتي:
1
2

محمد حزيط ،المرجع السابؽ ،ص.109

جياد الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص.270
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الفصل األول :
الفرع األول :اعتراض المراسالت.

يقضي الدستكر الجزائرم المعدؿ كالمتـ  1في المادة  40منو عمى أنو" :تضمف الدكلة عدـ إنتياؾ حرمة
الحياة الخاصة".
كفي المادة  46مف الدستكر الجزائرم تنص عمى أنو" :ال يجكز إنتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة ،كحرمة
شرفو ،يحمييا القانكف.
2

سرية المراسالت كاإلتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة".

كما أقره الدستكر إنما ىك تطبيؽ لألصؿ القاضي بأف كؿ شخص لو الحؽ في الحفاظ عمى أس ارره الخاصة

فال يجكز ألم كاف أف يتعرض ليذا الحؽ بأم شكؿ مف األشكاؿ ،كلمرسائؿ حرمة تمنع اإلطالع عمى

الرسائؿ البريدية أك البرقية أك الياتفية أثناء نقميا أك إنتقاليا مف شخص إلى آخر كاستنادا إلى ىذه الحرمة
3

عاقب قانكف العقكبات الجزائرم كؿ مكظؼ يسيء إستعماؿ كظيفتو كيعتدم عمى الحياة الخاصة لمفرد.

لقد أغفؿ المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية تعريؼ إعتراض المراسالت ،كاكتفى بكضع تنظيـ
لعممية إعتراض المراسالت في المكاد  65مكرر  5إلى غاية  65مكرر  10مف قانكف اإلجراءات الجزائية
كال يعني ىذا أف يرمي المشرع بالقصكر ألف كضع التعريفات ليس عمؿ المشرع كانما ىك مف إختصاص
4

الفقو.

كمف نفس المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف المقصكد بإعتراض المراسالت اعتراض أك
تسجيؿ أك نسخ المراسالت التي تتـ عف طريؽ قنكات أك كسائؿ اإلتصاؿ السمكية كالالسمكية كىاتو

المراسالت عبارة عف بيانات قابمة لإلنتاج كالتكزيع ،التخزيف ،اإلستقباؿ ،كالعرض كفي إجتماع لمجنة خبراء

البرلماف األركبي بستراسبكرغ بتاريخ  2006/10/06حكؿ أساليب التحرم التقنية كعالقتيا باألفعاؿ اإلرىابية
نجدىا تعرؼ إعتراض المراسالت بأنيا "عممية مراقبة سرية لممراسالت السمكية كالالسمكية كذلؾ في إطار

البحث كالتحرم عف الجريمة كاثباتيا ،كجمع األدلة كالمعمكمات حكؿ األشخاص المشتبو فييـ في إرتكابيـ أك
5

في مشاركتيـ في إرتكاب الجرائـ.

1

قانكف رقـ  01 – 16مؤرخ في  6مارس  2016يتضمف التعديؿ الدستكرم.

2
3

جماؿ نجيمي  ،إثبات الجريمة عمى ضكء اإلجتياد القضائي ،دار ىكمة ،الجزائر ،2011 ،ص.435
األمر  156 – 66مف قانكف العقكبات اؿمؤرخ في  8جكاف ،1966المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  ،15/04المؤرخ في  10نكفمبر ،2004ج ر  ،71بتاريخ  10نكفمبر . 2004

4

ياسر األميف فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.138

5

نكر الديف لكجاني  ،أساليب التحرم كاجراءاتيا ،يكـ دراسي حكؿ عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية يكـ  ،2007/12/12الجزائر ،ص.08
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الفصل األول :
أوال :خصائص إعتراض المراسالت:

إف عممية إعتراض المراسالت تتضمف في خاصيتيف تتمثؿ في مايمي:
 /1إعتراض المراسالت يتم خمسة بدون رضا صاحب الحديث:
إف مف أىـ الخصائص التي تتميز بيا إعتراض المراسالت ىك أف تتـ خمسة دكف رضا أك عمـ صاحب

قد نصت المادة  39مف الدستكر عمى أف "سرية المراسالت كاإلتصاالت الخاصة بكؿ
الحديث بذلؾ ،ؼ

أشكاليا مضمكنة" كمف غير ىذا النص الدستكرم الجزائرم لـ ينص المشرع الجزائرم في أم نص قانكني

ينظميا عمى حكـ التنصت خمسة ،األمر الذم يجعؿ ىذه المسألة بدكف نص قانكني ينظميا ال عف طريؽ

العدسات التمسككبية التي تكضع عمى أجيزة التصكير يمكف إلتقاط صكر األشياء الدقيقة ك صغيرة الحجـ مف
مسافات بعيدة ،بالتحريـ كال باإلباحة كىذا في حقيقة األمر فراغ تشريعي لمسألة ذات أىمية خاصة ،كما أنيا
1

لـ تطرح عمى المحكمة العميا لتقكؿ فيو مكقفيا.

 /2إعتراض المراسالت إجراء يمس بحق اإلنسان في سرية حديثه:
نص الدستكر الجزائرم في المادة  39عمى ىذا الحؽ " ال يجكز إنتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة كحرمة

شرفو كيحمييا القانكف" ،مف خالؿ نص المادة  39مف الدستكر أف مف الحقكؽ المقررة لإلنساف المحافظة

عمى أس ارره الخاصة كأمنو كحرمة مسكنو إال أنو حسب نص المادة  39مف الدستكر نجد أف الحماية التي

قررىا القانكف ليست حماية مطمقة بؿ يريد عمييا إستثناءات ،نظ ار لتدخؿ المشرع بكاسطة القكاعد اإلجرائية
تغميبا منو لممصمحة العامة المتمثمة في حسف سير التحريات كالتحقيقات قصد الكصكؿ إلى الحقيقة عمى
2

المصمحة الخاصة كالمتمثمة في ضماف األسرار الخاصة لألفراد.

إف مبدأ حرمة الحياة الخاصة مضمكف ،فقد أقرتو المكاثيؽ كالمعاىدات كاإلتفاقيات المتعمقة بحماية حقكؽ
3

اإلنساف كحرياتو ،كنظمتو التشريعات الكطنية في مختمؼ الدكؿ.
قكلو تعالى" :

َر َر ُّي َر و َّو ِر اَر

َر ِر ُر و ِر َر َر َر ًرو َر َر َر ْل ُر ُر َر

َر ُر و َر َر ْل ُر ُر و ُر ُر ًر

ٰى
َر ْل َر ُر ُر ِر ُر ْل َر َّو ٰى َر ْل َر ْل ِر ُر و َر ُر َر ِّل ُر و َر َر ٰى َر ْل ِر َر ۚ  َر ِر ُر ْل َر ْل ٌر َّو ُر ْل َر َر َّو ُر ْل َر َر َّو ُر اَر َرإِرا َّو ْل

َر َّو ٰى ُر ْل َر اَر َر ُر ْل ۖ  َر ِرا ِر ا َر َر ُر ُر و ْل ِر ُر و َر ْل ِر ُر و ۖ  ُر َر َر ْل َر ٰى َر ُر ْل ۚ  َر َّو ُر ِر َر َر ْل َر ُر اَر َر ِر

4

ٌر".

 -1نصر الديف مركؾ  ،محاضرات في اإلثبات الجنائي ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،دار ىكمة ،الجزائر ،2009 ،ص.132
2

ياسر األميف فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.154

3

عبد العزيز شمالؿ ،نطاؽ كحدكد حرية القاضي الجزائي في تكريس قناعتو الشخصية كحؽ المتيـ في محاكمة عادلة ،كرقة بحث قدمت في ممتقى حكؿ المحاكمة العادلة في القانكف

الجزائرم كالمكاثيؽ الدكلية ،جامعة العربي بف مييدم ،أـ البكاقي بتاريخ  10أفريؿ  2012ص.529
4

سكرة النكر ،اآلية .28

27

األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

الفصل األول :
كقكلو تعالىَ " :ر ُّي َر و َّو ِر اَر

َر ُر و و ْل َر ِر ُر و َر ِر ًر و ِّلاَر و َّولاِّل ِراَّو َر ْل

َر و َّولاِّل ِر ْل ٌر ۖ  َر َر َر َر َّو ُر و َر َر َر ْل َر

1

َّو ْل ُر ُر َر ْل ًر ".

كىذا كمو يفيد أنو ال يجكز التنصت عمى مكالمات الناس ،كال البحث عف أسرارىـ أك تفتيش مساكنيـ أك

تسجيؿ أحاديثيـ ألف في ذلؾ ىتكا ألسرارىـ.

ثانيا :الحاالت التي يجوز فيها إعتراض المراسالت:
يعد إعتراض المراسالت مف اخطر كأىـ اإلجراءات عمى اإلطالؽ ألنو يمس بالحرية الشخصية كمقيدىا
كيتدخؿ في الحياة الخاصة لألفراد ،كمف ىذا تتجمى خطكرة اإلقداـ عمى مثؿ ىذا اإلجراء كفي المقابؿ فيك

يتسـ باألىمية في المجاؿ القضائي كذلؾ بالنظر لما يقدمو مف مساعدات كخدمات لمعدالة ،كىذا بالنظر إلى

خطكرة مف جية كاألىمية مف جية أخرل لذلؾ تدخؿ المشرع كنص صراحة عمى القانكنية كمشركعية

إعتراض المراسالت كلكنو أحاط ىذا اإلعتراض بشركط معنية محاكلة منو لممكازنة بيف خصكصية األفراد
2

كمقتضيات العدالة.

كعميو المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية نجدىا أنيا كضحت لنا حاالت إجراء إعتراض

المراسالت.

أ -الجريمة المتمبس بها :حيث إذا تعمؽ التحقيؽ التمييدم الذم يجريو ضباط الشرطة القضائية بجريمة
متمبس بيا يتمتع ضباط الشرطة القضائية بجريمة متمبس بيا يتمتع ضباط الشرطة القضائية بسمطة إعتراض

المراسالت الذم يتـ عف طريؽ كسائؿ اإلتصاؿ السمكية كالالسمكية كاليكاتؼ النقالة كالثابتة كالبريد
3

اإللكتركني ،إذا إقتضت الضركرة ذلؾ في الجريمة المتمبس بيا.

إال أف ممارسة ىذا اإلختصاص قد قيده المشرع الجزائرم بعدة شركط كضكابط نصت عمييا المكاد مف 65

مكرر  5إلى  65مكرر  10مف قانكف اإلجراءات الجزائية حيث تشترط اإلذف مف طرؼ ككيؿ الجميكرية

المختص متضمف كؿ العناصر التي تسمح بالتصرؼ عمى اإلتصاالت المطمكبة إلتقاطيا كتحديد رقـ الياتؼ

كاسـ المشترؾ كتحديد األماكف المقصكدة سكنية أك غيرىا ،كتحديد الجريمة التي تبرر المجكء إلى ىذا
4

التدبير.

1
2

سكرة الحجرات ،اآلية .12

كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.106

3
4

محمد حزيط ،المرجع السابؽ ،ص.109

حسنيف المحمدم البكادم ،الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي،دار النشر ،مصر ،2005 ،ص.71
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الفصل األول :

ب -إذا تعمقت الكقائع المعركضة أماـ قاضي التحقيؽ بإحدل أنكاع الجرائـ التالية:
جرائـ المخدرات كالجرائـ الماسة باألنظمة اآللية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ أك اإلرىاب كالجرائـ

1

المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ككذا جرائـ الفساد المنصكص كالمعاقب عمييا بمكجب القانكف .06/01
ضمانات ضبط المراسالت ومراقبة اإلتصاالت:
 أف تككف ىذه اإلجراءات قانكنيا كنص عمييا القانكف بصراحة. اإلذف المكتكب مف طرؼ ككيؿ الجميكرية. أف يككف ليذا اإلجراء فائدة لمكشؼ عف الحقيقة. أف يككف ضبط المراسالت بناء عمى أمر مسبب. أال تزيد المدة المسمكح بيا عمى  30يكـ.الفرع الثاني :التسرب

يعتبر التسرب أسمكبا جديدا أك خاصا لمبحث كالتحرم ،يستعمؿ في الجرائـ المكصكفة بأنيا خطيرة كالتي فص

عمييا المشرع الجزائرم في المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،ليذا سنتعرض في
ىذا الفرع إلى تعريؼ التسرب ،ككذا صكره كمف ثـ أسباب المجكء إليو كاآلتي:
أوال :التعريف القانوني:

يعرؼ التسرب عمى أنو :تقنية مف تقنيات التحرم كالتحقيؽ الخاصة تسمح لضابط الشرطة القضائية أك عكف
الشرطة القضائية بالتكغؿ داخؿ جماعة إجرامية كذلؾ تحت مسؤكلية ضابط شرطة قضائية آخر مكمؼ

بتنسيؽ عممية التسرب ،بيدؼ مراقبة أشخاص مشتبو فييـ ككشؼ أنشطتيـ اإلجرامية ،كذلؾ بإخفاء اليكية
2

الحقيقية كتقديـ المتسرب لنفسو عمى أنو فاعؿ أك شريؾ.

كقد منحت المادة  65مكرر  12إ ج ج سمطة القياـ بيذا اإلجراء إلى ضابط الشرطة القضائية أك عكف
الشرطة القضائية تحت مسؤكلية ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بعممية التنسيؽ كذلؾ متى إقتضت

ضركرات التحقيؽ في جرائـ المخدرات أك الجريمة المنظمة العابرة أك الماسة بأنظمة المعالجة اآللية

1
2

القانكف رقـ  06 / 01المؤرخ في  20فيفرم  2006المتعمؽ بالكقاية كمكافحة الفساد.
عبد الرحماف خمفي ،المرجع السابؽ ،ص.75
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الفصل األول :

لممعطيات أك جرائـ الفساد المنصكص كالمعاقب عمييا القانكف رقـ  01/06المؤرخ في 2006/02/20
1

المتعمؽ بالكقاية كمكافحة الفساد.
ثانيا :التعريف العممي لمتسرب:

ىك التسمؿ كالتكغؿ داخؿ مكاف ،أك ىدؼ أك تنظيـ يصعب الدخكؿ إليو ،أك ما يسمى بالمكاف المغمؽ لكشؼ
2

نكايا الجماعات اإلجرامية.

فيككف المتسرب في إتصاؿ مع األشخاص المشتبو فييـ كيربط معيـ عالقات ضيقة لممحافظة عمى السر
الميني ،حؽ الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة مف ىاتو العممية في الكقت المحدد ليا ،كبالتالي فإف التسرب ىك
إندماج ضابط أك عكف الشرطة القضائية في صفكؼ المجرميف خافيا ىكيتو كصفتو المباشرة ما يسند إليو
3

دكر يتصؿ بنشاط المتيميف المراد كشؼ حقيقتيـ.
ثالثا :صور التسرب.

نصت المادة  65مكرر  12مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى تعريؼ عممية التسرب ،كما جاء في آخر

الفقرة عمى كيفية تنفيذ ىاتو العممية ،كذلؾ بأف يكىـ الجماعة اإلجرامية بأنو مساىـ في الجريمة سكاء كفاعؿ

أساسي أك شريؾ ليـ أك خاؼ.
ككضع المشرع ىاتو اآلليات التقنية كالقانكنية مف أجؿ حماية الشخص المتسرب كتمكينو بمختمؼ الطرؽ

كاختراؽ ىاتو الجماعة اإلجرامية كالحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة ،ليذا تعتبر صكر تنفيذ ىاتو العممية مف
4

أساسيات العممية التي يعتمد عمييا الضابط أك العكف القائـ بعممية التسرب كىي كاآلتي:

 -1المتسرب كفاعل:
طبقا لنص المادة  65مكرر " 12يقصد بالتسرب قياـ ضابط أك عكف الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ

العممية بمراقبة األشخاص المشتبو في إرتكابيـ جناية أك جنحة بإيياميـ أنو فاعؿ معيـ أك شريؾ ليـ أك

خاؼ".
1
2
3

محمد حزيط ،المرجع السابؽ ،ص.72
يكسؼ شكمرؼ  ،التسرب كأسمكب لمتحرم كالتحقيؽ كاإلثبات ،مجمة المستقبؿ ،مدرسة الشرطة ،سيدم بمعباس  ،2007ص.03
فكزم عمارة ،إعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر كالتسرب كإجراء تحقيؽ قضائي في المكاد الجزائية ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،العدد الثالث  ،جامعة منتكرم ،قسنطينة،جكاف

 ،2010ص.245

4

سيدىـ سيدم ،محاضرة حكؿ التسرب حسب تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية ،محكمة فرندة المجمس القضائي بتيارت ،في  ،2009/03/20ص.07
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الفصل األول :

كالمقصكد بالفاعؿ ىك ما جاء بيانو في نص المادة  41قانكف العقكبات " كؿ مف يساىـ مساىمة في تنفيذ
الجريمة أك حرض عمى إرتكاب الفعؿ باليبة أك الكعد أك التيديد أك إساءة إستعماؿ السمطة الكالئية أك

التحايؿ أك التدليس اإلجرامي".

فالفاعؿ في الجريمة ىك الشخص الذم يقكـ بعمؿ مباشر في تنفيذ الجريمة سكاء كاف تنفيذ ىذا الفعؿ فرديا

1

أك ضمف جماعة إجرامية ،يككف قد قاـ بيذا الفعؿ بإرادتو الحرة كبصكرة تجعمو في الكاجية خالؿ الجريمة.
كمنو يقصد بو أف يكىـ المتسرب الفاعؿ المشتبو فييـ بأنو فاعؿ يحتؿ مرك از مباش ار في تنفيذ العمؿ

اإلجرامي ،كمنو يجب أف يميز بيف مف يقكـ بإيياـ غيره كمف يحرضيـ عمى القياـ بذلؾ ألف المقصكد
2

باإليياـ ىك مسايرة المشتبو فيو في مسمكو اإلجرامي حتى يضبط كيداه في الجرـ.
 -2المتسرب كشريك:

كىي الصكرة الثانية التي يتـ فييا المتسرب عمميتو مف أجؿ كشؼ مرتكبي الجرائـ المنصكص عمييا قانكنا

حيث يقكـ المتسرب بإيياميـ بأنو شريؾ معيـ حسب ما جاء في نص المادة  65مكرر  12مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الجزائرم.

كيقصد بالشريؾ في الجريمة في قانكف العقكبات أنو "يعتبر شريكا مف لـ يشترؾ اشتراكا مباش ار كلكنو ساعد
بكؿ الطرؽ أك عاكف الفاعؿ أك الفاعميف عمى ارتكاب األفعاؿ التحضيرية أك المسيمة أك المنفذة ليا مع
عممو بذلؾ" ، 3فالعمـ بالجريمة يشكؿ عنص ار أساسيا في االشتراؾ في الجناية.

كما يدخؿ في حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقدـ مسكنا أك ممجأ أك مكاف لالجتماع لكاحد أك أكثر مف األشرار
4

الذيف يمارسكف العنؼ ضد أمف الدكلة كاألمف العاـ أك األشخاص أك األمكاؿ مع عممو بسمككو اإلجرامي.

كعميو فالمتسرب في صكرة الشريؾ يقكـ بإيياـ المشتبو فييـ مف خالؿ قيامو باألعماؿ التحضيرية المستعممة
أك المساعدة أك المنفذة ليذه الجرائـ أك تقديـ مسكف أك ممجأ  ....إلخ ،أك مسايرتيـ في السمكؾ اإلجرامي إلى
حيف اإليقاع بيـ متمبسيف بجرميـ.

1

سيدىـ سيدم ،المرجع السابؽ ،ص.08

2
3

أحمد عكض بالؿ ،قاعدة استبعاد األدلة المتصمة بطرؽ غير مشركعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،ص.390
المادة  42مف قانكف العقكبات.

4

المادة  43مف قانكف العقكبات.
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 -3المتسرب كخاف :

يقكـ المتسرب في ىذه الصكرة بميمتو مف خالؿ إيياـ مرتكبي الجرائـ السالفة الذكر كذلؾ بإخفائو لألشياء

التي تتـ عممية اختالسيا أك تبديميا فييا كقد تـ تحصيميا مف خالؿ ارتكاب الجرائـ سكاء كميا أك جزئيا.
فمقد عرؼ المشرع الجزائرم اإلخفاء في الجريمة في المادة  387مف قانكف العقكبات عمى أنو " كؿ مف

متحصؿ مف جناية أك جنحة في مجمكعيا أك في جزء منيا "....
ة
أخفى عمدا أشياء مختمسة أك مبددة أك

المادة  43مف القانكف رقـ  01\06المؤرخ في  2006\2\20كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو بقكليا

"....كؿ شخص أخفى عمدا كؿ أك جزء مف العائدات المتحصؿ عمييا مف إحدل الجرائـ المنصكص عمييا
في ىذا القانكف" .
كمف قا ذيف النصيف فإف جريمة اإلخفاء تقكـ على عنصريف أساسييف ىما:
 العمـ بياتو األشياء بأنيا مختمسة أك مبددة أك متحصمو مف جناية أك جنحة .1

 -حيازة كاخفاء ىاتو األشياء عمدا.

رابعا  :ضوابط المجوء إلى عممية التسرب .
تعتبر عممية التسرب إجراء جديدا بالنسبة لجياز الضبطية القضائية كال يتـ المجكء إلى ىذا اإلجراء إال إذا كنا
بصدد الضكابط التالية:
 -1نوع الجريمة :
يتـ المجكء إلى عممية التسرب بصدد أحد الجرائـ المستحدثة المنصكص عمييا في المادة  65مكرر  5مف

قانكف اإلجراءات الجزائية كىي  :جرائـ المخدرات  ،الجرائـ المنظمة العابرة لمحدكد  ،الجرائـ الماسة بأنظمة
المعالجة اآللية لممعطيات  ،جرائـ تبيض األمكاؿ  ،جرائـ اإلرىاب  ،الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص
2

بالصرؼ  ،جرائـ الفساد.
 -2نقص األدلة :

بما أف الجريمة عرفت تطك ار كبي ار كأشكاال جديدة  ،أصبح مف الصعب عمى جياز الضبطية القضائية تقفي

أثار الجريمة كالحصكؿ عمى األدلة كالمعمكمات الالزمة ،مما أدل بالمشرع إلى إيجاد طرؽ جديدة لمتحرم
لمحصكؿ عمى األدلة كنتائج مممكسة كشرعية ذات قيمة ثبكتية .
1
2

سيدىـ سيدم ،المرجع السابؽ ،ص.8

أحسف بكسقيعة ،التحقيؽ القضائي ،الطبعة الثانية ،دار ىكمة ،الجزائر ،2009 ،ص.114
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إضافة عمى أف التسرب ينبغي أف ينصب على جناية أك جنحة متعمقة بالجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة
األكلى مف المادة  65مكرر  ،5فمف الضركرم أف يككف اإلجراء ىك األنسب أك الكحيد الذم بكاسطتو يمكف
1

إظيار الحقيقة بعد أف أثبتت اإلجراءات األخرل عدـ نجاعتيا.

1

فكزم عمارة ،المرجع السابؽ ،ص.248
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الفصل األول :
خالصة الفصل األول:

مف خالؿ ىذا الفصؿ المدرج تحت عنكاف األدلة البيكلكجية كغير البيكلكجية ،تبيف لنا أف رجاؿ األمف
كالقانكف كجدكا أنفسيـ في مكاجية مع مجرميف ىجركا األساليب التقميدية في تنفيذ جرائميـ إلى ما إستحدثو
التطكر العممي مف منجزات كاختراعات حديثة ،فكاف مف الكاجب عمييـ أف يكاجيكا ىذا اإلجراـ بأساليب
عممية متطكرة تتماشى معو.
كمف ىذه الكسائؿ المستحدثة في التحقيؽ الجنائي كالتي بدكرىا تساعد المحققيف عمى كشؼ الجريمة
كالقبض عمى المجرميف نجد البصمات سكاء كانت متمثمة في بصمة األصابع أك البصمة الكراثية ،كنجد
أيضا التحاليؿ البيكلكجية التي يمكف العثكر عمييا في مسرح الجريمة ناتجة عف جسـ اإلنساف سكاء كانت بقع
حيكية كالمتمثمة في البقع الدمكية كالبقع المعابية كالبقع المنكية ،كالبقع غير الحيكية كالعرؽ كالبراز كغيرىا.
كذلؾ نجد مف الكسائؿ الحديثة الدليؿ المتكلد عف حرمة الحياة الخاصة كالمتمثؿ في إعتراض
المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر،

كالتسرب ،فإف األصؿ العاـ ىك إحتراـ حؽ اإلنساف في

الخصكصية،غير أنو لدكاعي خدمة األمف اإلجتماعي أمكف تخطي مبادئ دستكرية بالمساس بحقكؽ األفراد
كمصالحيـ كذلؾ في حالة الضركرة فقط كبصكرة جد إستثنائية كفي أضيؽ نطاؽ ممكف مع تكفير قدر مف
الضمانات يحددىا القانكف كبما يضمف كرامة اإلنساف.

34

الفصل الثاني

الفصل الثاني :

الحكم القانوني إلستخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي

الفصل الثاني :الحكم القانوني إلستخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي
مما ال شؾ فيو أف إستخداـ أية كسيمة حديثة ،كاألخذ بالدليؿ الناتج عمييا متكقؼ عمى الحكـ القانكني
أم ثمة قكاعد عامة تحكـ إستخداـ الكسائؿ الحديثة ،ال سيما كأف منيا ما يمثؿ إعتداء عمى حرية الفرد
كحقكقو كحياتو الخاصة ،لذا تثير الكسائؿ الحديثة في اإلثبات مشكمتيف أساسيتيف:
األكلى تتعمؽ بمشركعيتيا ،كالثانية تتصؿ بمدل قيمتيا في اإلثبات ،أم قيمة كقكة الدليؿ المستمدة منيا في
اإلثبات ،كفي ىذه الحالة فيك يخضع بطبيعة الحاؿ إلى السمطة التقديرية لمقاضي – حرية القاضي الجنائي
في اإلقتناع.
كفي إطار ذلؾ فقد تككف الكسيمة تـ إستخداميا عمى نحك مشركع كلكف نتيجتيا غير مؤكدة كمف ثـ ال
يصبح اإلستناد عمييا في الدعكل ،ككذلؾ قد تككف الكسيمة ذات نتيجة مؤكدة ،كلكف يتـ إستعماليا بطريؽ
غير مشركع.
ىذا كتتنكع الكسائؿ الحديثة كالتي مف خالليا يمكف الكصكؿ إلى معرفة الحقيقة كالتي ستساىـ في
تككيف عقيدة القاضي الجنائي في مسائؿ اإلثبات منيا ما يمثؿ إعتداء عمى الكياف المادم كالنفسي لإلنساف،
مثؿ تحميؿ الدـ كأخذ البصمات ،كمنيا ما يشكؿ إعتداء عمى حؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة مثؿ
إعتراض المراسالت كالتقاط الصكر كتسجيؿ األصكات في سبيؿ التعرؼ عمى مشركعية ىذه الكسائؿ
كحجيتيا في اإلثبات.
تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،حيث تناكلنا في:
المبحث األكؿ :مشركعية الكسائؿ الحديثة في اإلثبات الجنائي.
المبحث الثاني :حجية الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة أماـ القاضي الجنائي.
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المبحث األول :مشروعية الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي.
ساىـ التطكر في تقدـ العديد مف الكسائؿ الحديثة التي تساعد عمى كشؼ الجريمة كاظيار الحقيقة كقد
ظيرت مف بيف ىذه الكسائؿ كسائؿ تستعمؿ بشكؿ ظاىر ،ككسائؿ تستعمؿ بشكؿ خفي كالكاقع أف إستخداـ
ىذه الكسائؿ الحديثة في الكشؼ عف الجريمة تسيء في الكقت نفسو إلى الكثير مف الحقكؽ كالحريات الفردية
إذا لـ تراعي كافة الضمانات الكفيمة بحسف إستخداميا.
كىذا ما سنحاكؿ التعرض إليو مف خالؿ ىاذيف المطمبيف:
المطمب األكؿ :مشركعية الكسائؿ التي تستخدـ بشكؿ ظاىر.
المطمب الثاني :مشركعية الكسائؿ التي تباشر خفية.
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المطمب األول :مشروعية الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر
أثبتت البحكث العممية الجنائية الحديثة إلى البحث عف الكسائؿ إلثبات الجريمة كالكشؼ عف مرتكبييا
فإىتمت ىذه البحكث بدراسة اآلثار الجنائية التي يتركيا الجناة بمسرح الجريمة كالبحث عف طبيعتيا ،كفحصيا
بالكسائؿ كاألجيزة العممية المتكفرة في المخابر لمكصكؿ إلى الدليؿ الذم يؤدم إلى إثبات الجريمة أك نفييا
كتحديد ماىية األثر المادم كالذم يساعد القاضي الج از ئي في بناء حكمو إما بإدانة المتيـ كذلؾ مف خالؿ
1

األدلة التي يقدميا لو.

كاآلثار الجنائية ىي نتاج إحتكاؾ الجاني بالمجني عميو أك بمسرح الجريمة لذلؾ يككف مف المنطقي
2

بأف اآلثار تختمؼ مف حيث مصدرىا.

فمنيا ما ىك حيكم بيكلكجي مصدره جسـ اإلنساف يتركو مرتكب الجريمة مثؿ البصمات كالدـ كغيرىا ،
أك منيا ما ىك غير حيكم.
كعميو يتـ تناكؿ مشركعية الكسائؿ الحديثة التي تستخدـ بشكؿ ظاىر مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى
فرعيف:
الفرع األول :مشروعية إستخدام البصمات
تعتبر البصمة مف الناحية القانكنية أكلى القرائف العممية المستخدمة كليا قيمة برىانية في اإلثبات ،كىي
دليؿ كجكد صاحبيا في المكاف الذم كجدت فيو.
كىذا ال يعني إطالقا أف ىذا الشخص ىك مف إرتكب الفعؿ اإلجرامي أك ساىـ في إرتكابو ،فقد يككف تكاجده
3

بمحض الصدفة أك بناء عمى محاكلة منع كقكع الجريمة.

كعميو ستككف دراستنا عف مشركعية إستخداـ البصمات (الفرع األكؿ) ،ثـ التطرؽ إلى مشركعية التحاليؿ
البيكلكجية (الفرع الثاني).

1

مسعكد زبدة ،القرائف القضائية ،المؤسسة الكطنية لمفنكف ،الجزائر ،2000ص.47

2

محمد حماد الييتي ،األدلة الجرمية كالتحقيؽ الجنائي ،المرجع السابؽ ،ص.65

3

كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.59
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أوال :مشروعية بصمات األصابع.
إف المشرع الجزائرم لـ يحذك حذك التشريعات األخرل فيما تخص بصمات األصابع ،إذ أنو لـ يشر
صراحة إلى ىذا اإلجراء ،كيمكف القكؿ أنو أشار إليو بصفة ضمنية كذلؾ إستنادا إلى الفقرة الثالثة مف المادة
 42مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،التي تكجب عمى ضابط الشرطة القضائية عند إنتقالو إلى مكاف الجناية
المتمبس بيا أف يسير عمى المحافظة عمى اآلثار التي يخشى أف تختفي ،كأف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدم
1

إلى إظيار الحقيقة.

كتتمتع بصمات األصابع بأىمية كبيرة في اإلثبات الجنائي لككنيا أثر مادم يتركو الجاني في مكاف
كقكع الجريمة.
لـ يختمؼ القضاء الجزائرم عف غيره مف أنظمة القضاء العربي ،فقد ساير ىك اآلخر القضاء المقارف
الذم إعتمد األخذ بطبعات األصابع بحثا عف الحقيقة ،إال أنو كفيما يتعمؽ بحجيتيا اإلثباتية ،فإنيا ال تعتبر
2

دليال قطعي ،كانما تعتبر مجرد قرينة تحتاج إلى أدلة أخرل.

كمف بيف القضايا التي تناكلت مسألة بصمة األصابع نجد القرار رقـ

 256544الصادر بتاريخ

 2002/06/04الذم فصؿ في الطعف بالنقض المقدـ بتاريخ  2000/01/18مف طرؼ السيد النائب العاـ
لدل مجمس قضاء كرقمة ،حيث أف القرار المطعكف فيو قد صادؽ عمى الحكـ المستأنؼ القاضي ببراءة
المتيـ ،رغـ أنو يكجد بالممؼ خبرة عممية محررة مف طرؼ الشرطة العممية ،تؤكد أف البصمات التي كانت
مكاف كقكع الحادث تنطبؽ تماما مع بصمات المتيـ ،كقد قضت المحكمة العميا أف كجكد البصمات لكحدىا
في جريمة ما ال يرقى إلى درجة الدليؿ القطعي كالكافي لإلدانة ،كانما يعد قرينة تحتاج إلى دليؿ قضائي
يدعميا ،كما أكدت في ىذا القرار أف الخبرة تخضع لمسمطة التقديرية المخكلة لقضاة المكضكع شأنيا شأف
3

كسائؿ اإلثبات األخرل.

1
2
3

مسعكد زبدة ،المرجع السابؽ ،ص.65
ليمى بكشك  ،قبكؿ الدليؿ العممي أماـ القضاء ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2011-2010 ،ص.73

المرجع نفسو ،ص 74 ، 73

.
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ثانيا :مشروعية البصمة الوراثية:
مف الطبيعي أف يككف الكثير مف النظـ القضائية قد كاكبت التطكرات العممية المعاصرة التي استحدثت
الكثير مف كسائؿ كطرؽ اإلثبات المادية كمنيا البصمة الكراثية ،لذلؾ نجد في الكثير مف النظـ القضائية أف
البصمة الكراثية أخذت مكانيا في كسائؿ اإلثبات لدل القضاء في أغمب مف دكؿ العالـ سكاء في المجاؿ
المدني أك الجنائي ،كذلؾ ألف النشاط اإلجرامي لمفعؿ الجنائي ذك طبيعة مادية يتعامؿ معيا خبير فني
1

يفحصيا كيتحقؽ مف ىكيتيا كيكضح دالالتيا الفنية.

كتعتبر البصمة الكراثية كسيمة قاطعة تكفؿ إقناع القاضي بكسيمة عممية ثابتة بعد أف أصبح تميز
مالمح  DNAفي الخاليا البيكلكجية لإلنساف حقيقة عممية شأنيا شأف البصمات

 ،2كىذا كتمعب البصمة

3

الكراثية دك ار ىاما كليا أىمية كبيرة في اإلثبات الجنائي.

أما بالنسبة لممشرع الجزائرم قد جاء بقكاعد مستحدثة يمكف اإلستفادة منيا في إثبات العديد مف القضايا
الجنائية ،إال أنو لـ يشر بصكرة صريحة إلى إستخداـ البصمة الكراثية

 ،4بكصفيا كسيمة عممية جديدة مف

كسائؿ اإلثبات ،كمع ذلؾ يمكف القكؿ أنو أشار إلييا بصفة ضمنية ،كذلؾ ما يستفاد مف نص المادة

68

قانكف إجراءات جزائية التي تجيز في فقرتيا األخيرة لقاضي التحقيؽ أف يأمر بإجراء الفحص الطبي أك يأمر
5

بإتخاذ أم إجراء يراه مفيد.

كنظ ار لحداثة ىذه التقنية المتطكرة ،كرغـ أف المشرع الجزائرم لـ يتناكؿ مسألة البصمة الكراثية في قانكف
اإلجراءات الجزائية ،إال أنو حاكؿ مسايرة األنظمة الحديثة التي إعتمدت الشفرة الكراثية كذلؾ عف طريؽ إنشاء
أكبر صرخ عممي ،حيث تـ إفتتاح مخبر البصمة الكراثية عف طريؽ إنشاء أكبر صرخ عممي ،حيث تـ
إفتتاح مخبر البصمة الكراثية بتاريخ

 20جكيمية  ،2004التابع لممخبر العممي كالتقني لمديرية الشرطة

القضائية ،كيعتبر ىذا المخبر األكؿ مف نكعو عمى المستكل العربي كالثاني عمى المستكل اإلفريقي ،قد إتبع
ىذا المخبر تأسيسو كافة المقاييس الدكلية التي تتكفر عمييا أغمب المخابر الجنائية العالمية لتحميؿ الػ ،ADN

1

منصكر عمر المعايطة ،األدلة الجنائية كالتحقيؽ الجنائي ،المرجع السابؽ ،ص.167

2
3

عمار عباس الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.455

محمد عمي سكيكر ،المرجع السابؽ ،ص.457

4

قانكف رقـ  03 – 16المؤرخ في  19يكنيك  2016يتعمؽ بإستعماؿ البصمة الكراثية في اإلجراءات القضائية كالتعرؼ عمى األشخاص،ج ر ،العدد .37

5

ليمي بكشك ،المرجع السابؽ ،ص.54
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كقد حدد مجاؿ استعماؿ البصمة الكراثية في بعض الجرائـ أىميا القتؿ ،اإلعتداءات الجنسية ،السرقات،
إضافة إلى إستخداميا في المجاؿ المدني مف خالؿ قضايا إثبات النسب كتحديد األبكة.
 %75مف القضايا المطركحة إستعممت البصمة

كبالرجكع إلى إحصائيات مخبر الشرطة العممية نجد أف

1

الكراثية كىذا يعني أف القضاء الجزائرم يأخذ بالبصمة الكراثية.

الفرع الثاني :مشروعية الدليل المستمد من التحاليل البيولوجية:
في القكانيف الكضعية يكاد يككف ىناؾ إجماع عمى مشركعية إجراءات المخبرية الرامية لكشؼ نتائج تحميؿ
البكؿ كالدـ كغيرىا مف المكاد البيكلكجية بعد التطكر العممي الكبير الذم انتظـ كمختمؼ مجاالت العمكـ
البيكلكجية،ك قد رأل المشارككف في الحمقة الدراسية التاسعة لألمـ المتحدة الـ فعقدة في نيكزيمندة أنو ليس
ىناؾ مانع مف استعماؿ التحاليؿ البيكلكجية كالتحقيقات بصفة عامة ،طالما تؤدم إلى فتائج معترؼ بيا
عمميا ،إذ أف اآلثار البيكلكجية يتـ الحصكؿ عمييا مف مسرح الجريمة كبتفتيش قانكني لجسـ المتيـ كمكاف
سكنو ،كمف ثـ يتـ مقارنتيا مع المعمكمات الصحية المتكفرة في السجالت الرسمية مثؿ فصيمة الدـ أك يأخذ
2

عينات طبية بطرؽ عممية التي ال تسبب أم ضرر لممتيـ.

إذ يقع أحيانا أخذ عينة مف دـ المتيـ بعينة لمتحميؿ كالفحص ،كعمميا ىناؾ فكائد عديدة تنصب عف نتائج
التحميؿ منيا نكع الدـ كزمرتو التي ينتمي إلييا ،3ككذلؾ لمعرفة الصفات الكراثية التي يحمميا الدـ ،كما يرتكز
التحميؿ الجنائي عمى أخذ نسبة الكحكؿ أك نسبة المكاد المخدرة التي كقع تعاطييا فيسمح التحميؿ بنكعية
4

كصنؼ المخدر أك الكحكؿ الذم كقع تعاطيو.

كقد إعتبر جانب مف الفقو القانكني أف المجكء إلى تحميؿ الدـ يمثؿ إعتداء عمى الحرمة الجسدية لممتيـ
5

كبالتالي ال يمكف لمقاضي أف يستند إلى الدليؿ المبني عمى تحميؿ الدـ.

1

ليمي بكشك ،المرجع السابؽ ،ص.56

2

محمد األميف البشرل ،التحقيؽ الجنائي المتكامؿ ،الطبعة األكلى ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2014 ،ص.266

3

جياد الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص.224

4

منصكر عمر المعايطة ،المرجع السابؽ ،ص.112

5

جياد الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص.226
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بينما قاؿ آخركف أنو يمثؿ إعتداء عمى إرادة المتيـ فأخذ عينة الدـ كسيمة يترتب عمييا تقيد الحرية الفردية
لمشخص المتيـ إذا كاف نطاؽ القيد محدكد كمف ثـ فإف المجكء إلى ىذا اإلجراء ال يككف مسمكح بو إال إذا
نص القانكف عمى ذلؾ صراحة  ،1إال أف ىذا اإلعتراض رد عميو بأف أخذ عينة مف دـ شخص أصبحت
ضركرة الزمة ألمريف ،األكؿ ىك ما تقتضيو عممية المضاىاة كما تتطمبو مف إجراء فحكصات صغيرة فيي ال
تسبب ضررا ،حيث أنيا ال تتطمب إدخاؿ أشياء إلى جسـ اإلنساف ،كاألمر الثاني ىك أف الضرر الذم يمحؽ
2

بالمتيـ مف جراء أخذ العينة ال يتساكل مع الضرر الذم ألحقو مع المجتمع.

كلقد ساير القانكف الجزائرم مكقؼ القكانيف المقارنة التي تجيز عمميات أخذ الدـ ،كيتضح ذلؾ مف
خالؿ نص المادة  19كالمادة  20مف قانكف المركر الؿ تيف تكضحاف أفق في حالة كقكع أم حادث مركر
جسماني يجرم ضابط أك أعكاف الشرطة القضائية عؿل السائؽ أك عمى المرافؽ لمسائؽ المتدرب المتسبب في
كقكع حادث المركر عممية الكشؼ عف تناكؿ الكحكؿ ،غير أنو في حالة ما أدل الحادث المركرم إلى القتؿ
الخطأ ،يجب أف يخضع ضابط أك أعكاف الشرطة القضائية السائؽ إلى فحكص طبية كاستشفائية كبيكلكجية
3

إلثبات ما إذا كاف يقكد سيارتو تحت تأثير مكاد أك أعشاب مصنفة ضمف المخدرات.

كالقضاء الجزائرم فقد ساير غيره مف المكاقؼ القضائية بخصكص أخذ عينة الدـ كتحميميا إلثبات ما إذا
كاف السائؽ في حالة سكر أـ ال ،كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في إحدل ق ارراتيا ،حيث نصت بأف السياقة
4

في حالة سكر ال يمكف إثباتيا إال بكاسطة التحميؿ الدمكم.

1
2

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.356
كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.52

3

القانكف رقـ  04/01مؤرخ في  2001/8/19يتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا ،ج ر عدد  46مؤرخة في .2001/8/19

4

جياللي بغدادم ،اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية،الجزء األكؿ الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية ،الجزائر  ،2002ص.22
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المطمب الثاني :مشروعية الوسائل الحديثة التي تستخدم خفية.
مما ال شؾ أف ما أحدثتو التقنية الحديثة مف تطكر في كسائؿ التسجيؿ كالتصكير،

استطاعت مف

خالليا أف تمج إلى الحياة الخاصة لألشخاص مشكمة بذلؾ إعتداء صارخا عمييا ،ما يجعمنا نتساءؿ عف مدل
مشركعية إستخداـ ىذه الكسائؿ الحديثة ،كامكانية التعكيؿ عف الدليؿ الناتج منيا في مسائؿ اإلثبات الجنائي.
كانطالقا مف ذلؾ سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى مشركعية إستخداـ ىذه الكسائؿ مف خالؿ الفركع
التالية:
الفرع األكؿ :مشركعية إعتراض المراسالت.
الفرع الثاني :مشركعية تسجيؿ األصكات.
الفرع الثالث :مشركعية إلتقاط الصكر.
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الفرع األول :مشروعية إعتراض المراسالت:
لـ أستطع العثكر عمى دراسات لمكضكع الحؽ في الحياة الخاصة في الجزائر إطالقا كالمتفؽ لدل الفقو
المقارف أف الحقكؽ المصيقة بالشخصية ،ال يجكز التصرؼ فييا عمى كجو اإلطالؽ ،كقد أكرد المشرع
الجزائرم نصكص دستكرية كقانكنية كاضحة كصارمة في ىذا الخصكص لتعمقيا بالنظاـ العاـ.
كقد إعتنى المشرع الدستكرم الجزائرم كغيره مف المشرعيف الذيف تعرض ليـ كغيرىـ بمكضكع حرمة
الحياة الخاصة كأكالىا إىتماما أكيدا تجسد في النص عمييا في مختمؼ الدساتير التي تكالت منذ اإلستقالؿ 5
جكيمية  1962بالنسبة لمدستكر الجزائرم الصادر في  28نكفمبر  1996حيث إىتـ بحرمة الحياة الخاصة
إىتماـ خاص بأف أكرد صراحة ضماف كحماية ىذا الحؽ كذلؾ في مكضكعيف منو :المكضكع األكؿ :في
الفصؿ الرابع منو تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات كفي المادة  39منو نصت " ال يجكز إنتياؾ حرمة حياة
المكاطف الخاصة كحرمة شرفو كيحميو القانكف ،سرية المراسالت كاإلتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا
مضمكنة" ،أما في المكضكع الثاني في الفصؿ الخامس تحت عنكاف الكاجبات ،كذلؾ في المادة الثالثة
كالستكف كالتي قضي فييا أنو "يمارس كؿ شخص جميع حرياتو في إطار الحقكؽ المعترؼ بيا لمغير في
1

الدستكر ،ال سيما إحتراـ الحؽ في الشرؼ كسر الحياة الخاصة".....

كانطالقا مف نص ىذه المادة فإف الدستكر الجزائرم يضمف سرية المكالمات الياتفية كاإلتصاالت
بأشكاليا المختمفة مف التنصت كالمراقبة كاإلستماع أك غيرىا ،إال أف ىذه الحماية الدستكرية عمى حرمة الحياة
الخاصة ليست مطمقة فالمشرع الجزائرم كايمانا منو بأىمية إستخداـ ىذه األجيزة في الكقاية كالكشؼ إثبات
الجريمة أصدر قانكف رقـ  22 – 06المؤرخ في  ،2006-12-20حيث أكرد نصكصا خاصة صريحة عمى
جكاز إعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كالتقاط الصكر مف الفصؿ الرابع مف خالؿ نصكص المكاد 65
2

مكرر  5إلى غاية  65مكرر .10

حيث إذا ما تعمقت الكقائع المعركضة أماـ قاضي التحقيؽ بإحدل الجرائـ الخاصة كالمتمثمة في جرائـ
المخدرات أك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،جرائـ تبييض األمكاؿ أك اإلرىاب أك الجرائـ
المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ ككذا جرائـ الفساد المنصكص كالمعاقب عمييا بالقانكف رقـ .06-01
1

صفية بشاتف ،الحماية القانكنية لمحياة الخاصة ،دراسة مقارنة ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك،2011 ،

ص.332

 2خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.228
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فإنو بمكجب المادة  65مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية يجكز لقاضي التحقيؽ أف يعيد لضابط
الشرطة القضائية بترخيص مكتكب كتحت مراقبتو المباشرة لمقياـ بإعتراض المراسالت التي تتـ عف طريؽ
كسائؿ اإلتصاؿ السمكية كالالسمكية ككضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة الشخص المعني مف أجؿ إلتقاط
كتثبيت كبث كتسجيؿ الكالـ المتفكه بو بصفة خاصة أك سرية مف طرؼ أم شخص في أم مكاف عاـ أك
1

خاص كالتقاط الصكر لكؿ شخص في كؿ مكاف.

كألجؿ القياـ بالترتيبات التقنية ألجؿ القياـ بتمؾ العمميات يجكز لضابط الشرطة القضائية المأذكف لو
الدخكؿ إلى المحالت السكنية كغيرىا ،كلك ليال بغير عمـ أك رضا األشخاص الذيف ليـ الحؽ عمى تمؾ
األماكف ،كما يجكز لقاضي التحقيؽ األمر أف يسخر كؿ عكف مؤىؿ لدل كؿ مصمحة عامة أك ىيئة عمكمية
2

خاصة مكمفة بالمكاصالت السمكية أك الالسمكية التكفؿ بالجكانب التقنية لتمؾ العمميات.

إذ أنو مف جانب آخر ال يجكز القياـ بمباشرة تمؾ العمميات إال بمكجب إذف يتفؽ مع كؿ العناصر التي
تسمح بالتعرؼ عمى اإلتصاالت المطمكب إلتقاطيا كاألماكف السكنية أك غيرىا كالجريمة التي تبرر المجكء إلى
ىذه التدابير كمدتيا التي ال يجكز أف تتجاكز أربعة أشير قابمة لمتجديد ضمف نفس الشركط الشكمية كالزمنية
المادة  65مكرر  7قانكف إجراءات جزائية ،فإذا تـ مباشرة تمؾ العمميات كجب عمى ضابط الشرطة القضائية
المناب أف يحرر محض ار عف كؿ عممية إعتراض كتسجيؿ المراسالت ككذا عف عمميات كضع الترتيبات
التقنية كعمميات إلتقاط الصكر كالتثبيت كالتسجيؿ الصكتي أك السمعي البصرم يذكر فيو تاريخ كساعة بداية
ىذه العمميات كاإلنتياء منيا المادة  65مكرر  ،5كما يصؼ أك ينسخ ضابط الشرطة القضائية المناب
المراسالت كالصكر كالمحادثات المسجمة كالمفيدة في إظيار الحقيقة في محضر يكدع بالممؼ كانت
المكالمات قد تمت بالمغات األجنبية تنسخ كتترجـ عند اإلقتضاء بمساعدة مترجـ يسخر ليذا الغرض المادة
3

 65مكرر  10قانكف إجراءات جزائية.

كمف خالؿ المكاد السابقة يبدك أف المشرع أحسف ما فعؿ بإضافة ىذه النصكص إذ إستدرؾ الفراغ
القانكني كىذا إلزالة العقبات التي كانت تعترض المكمفكف بالبحث كالتحرم لكشؼ الحقيقة كتكقيؼ المجرميف
ال سيما في ظؿ تطكر كسائؿ إرتكاب الجريمة كىجر الطرؽ الكالسيكية القديمة عمى الرغـ مما ليذه الكسائؿ
 1ـ حمد حزيط ،المرجع السابؽ ،ص.109
2

محمد حزيط ،قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2008 ،ص.114

3

عبد اهلل أكىابية ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،دار ىكمة ،الجزائر ،ص.279
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مف سمب لخصكصيات حياة اإلنساف كفييا نتكع مف اإلعتداء عمى الحياة الخاصة لو كلكف أماـ المصمحة
1

العامة يمكف التضحية بجزء منيا بشرط تحقيؽ الخدمات الكافية التي تطمبيا القانكف.
الفرع الثاني :مشروعية تسجيل األصوات:

يميؿ الفقو الفرنسي إلى إعتبار التسجيؿ الصكتي كسيمة تنطكم عمى الخديعة كالغش مما يتعيف معو
حظر التحكيؿ عمى األقكاؿ المستمدة منو كدليؿ قائـ بحد ذاتو ،ككؿ ما ىنالؾ أنو يمكف إعتبار ىذه األقكاؿ
قرينة تعزز عناصر اإلثبات في تككيف إقتناع القاضي ،كيعتبر التسجيؿ قرينة إذا تـ بطريقة تتفؽ كأحكاـ
القانكف ،فإف أجرم في مكاف خاص البد أف يككف الدخكؿ إلى المكاف الخاص بطريقة مشركعة ،كأف يككف
2

مف سجؿ حديثو قد رضي بذلؾ.

أما المشرع الجزائرم فقد نص في المادة  75مكرر  5مف قانكف اإلجراءات الجزائية إحتراـ الشركط المصيقة
بو أم مف الضركرم تكفرىا أثناء مباشرة اإلجراء كاألخذ باطال ،كصدكر اإلذف مف الجية المختصة حسب
األحكاؿ ككيؿ الجميكرية كفي حالة الضركرات التحرم في الجريمة المتمبس بيا كالتحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ
الخطيرة التي تمس بالدرجة األكلى أمف كاستقرار البالد ككذا إقتصاد الكطف المحددة عمى سبيؿ الحصر ،أك
قاضي التحقيؽ في حالة فتح تحقيؽ قضائي باإلضافة أف يباشر اإلجراءات تحت المراقبة المباشرة لمصدر
اإلذف التي كجب أف يشمؿ مجمكع مف العناصر المسيمة لممارسة اإلجراءات ،أما إذا تـ التسجيؿ خارج
3

األحكاؿ المنصكص عمييا قانكنا فيذا يبطؿ اإلجراءات كبالتالي الدليؿ كحجتو تبقى نسبية.
الفرع الثالث :مشروعية إلتقاط الصور:

فرؽ الفقو كالقانكف بيف ما إذا حصمت المراقبة كالتصكير في مكاف خاص أك في مكاف عاـ ،فبالنسبة لحدكثيا
في مكاف خاص ليس ىناؾ مف ينازع في أف التصكير أك المراقبة لما يدكر في مكاف خاص يعد أم ار
محضك ار كغير جائز متى تـ ذلؾ بدكف مكافقة صاحب األمر ،كلـ يكف شؾ أف الدليؿ المستمد مف ىذا
التصكير يككف باطال بطالنا مطمقا عمى إعتبار أف الحصكؿ عميو تـ بفعؿ جرمو القانكف ،كبالتالي ليست لو

1

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.229

2

محمد أميف الخرشة ،المرجع السابؽ ،ص.153

3

كفاء عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.135
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الفصل الثاني :

أية حجية أماـ القضاء الجنائي ،كيستكم في ذلؾ إتياف ىذا اإلجراء مف طرؼ المكمؼ بجمع الدليؿ أك مف
طرؼ أحد أفراد المجتمع.

1

أما إذا تـ التصكير لشخص متكاجد في مكاف عاـ فإف سمطة التحقيؽ تستطيع تصكير المتيـ كتسجيؿ جميع
الكقائع في األماكف العامة بحسب أف ىذا التسجيؿ يتـ بكاسطة التصكير الضكئي ال يككف إال بديال عمميا
لكصفيا بالحركؼ أم كتابتيا ،كىذا التسجيؿ ال يشكؿ إنتياكا لحرمة الحياة الخاصة لألفراد  ،2كفيما يتعمؽ
باألحكاـ التي تعرضت لتصكير المتيـ في مكاف عاـ فقد أخذت بقاعدة المشركعية ىذا التصكير طالما كاف
الشخص في مكاف عاـ.
كأجاز المشرع الجزائرم ذلؾ صراحة في قانكف اإلجراءات الجزائية  22 .06المؤرخ في  20ديسمبر ضمف
المكاد  65مكرر  5إلى غاية مكرر  ،10كما بيف اإلجراءات المتبعة كما سبؽ اإلشارة إلييا ،أما بالنسبة
لحجية ىذا الدليؿ فإنو يرجع لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع ،كما جرـ المشرع عممية إلتقاط الصكر أك
أم كاف نكعو في المادة  309مكرر.
نقؿ صكرة الغير في مكاف خاص كذلؾ بإستخداـ جياز ا

1

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.230

2

محمد الشياكم ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ،دار النيضة العربية ،مصر ،2005 ،ص.413
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المبحث الثاني :حجية الدليل المستمد من الوسائل الحديثة أمام القاضي الجنائي:
إف اليدؼ األسمى الذم تصبك إليو التشريعات اإلجرائية ىك أف يصيب القاضي الحقيقة في حكمو
سكل أكاف باإلدانة أك بالبراءة كليذا يجب عمى القاضي أف يحرر حكمو كأف يككف كصؿ إلى حقيقة كتعني
الحقيقة ال يمكف الكصكؿ إلييا إال بعد البحث عنيا كثبكتيا باألدلة ،كالتكصؿ إلى نسبتيا كاسنادىا إلى
المتيـ ،كيككف ذلؾ نتيجة السمطة التقديرية لمقاضي في قبكؿ الدليؿ كتقديره.
فسمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة محككمة بمبدأ اإلقتناع الشخصي الذم يقتضي بأف القاضي
يحكـ في الدعكل الجنائية حسب ما إستقر في نفسو كضميره مف إقتناع كاعتقاد بكقكع الفعؿ اإلجرامي كنسبتو
إلى المتيـ مف عدمو مف خالؿ األدلة المتكفرة ،كلكف حرية القاضي الجنائي تحكمو ضكابط ،كرغـ أف مبدأ
حرية القاضي الجنائي ىك الذم ينعكس عمى سمطتو في تقدير الدليؿ اال انو ىناؾ اختالؼ حكؿ تقدير الدليؿ
المستمد مف الكسائؿ الحديثة ،كعميو سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:
المطمب األكؿ :حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع.
المطمب الثاني :تقدير القاضي الجنائي لمدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة.
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المطمب األول :حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع.
إف حرية القاضي الجنائي بصفة عامة ىي ما يتمتع بو القاضي الجنائي مف إختيار النشاط الذىني
1

الذم يسمكو بغية الكصكؿ إلى حؿ ما يطرح عميو مف قضايا.

فالقاضي الجنائي لو الحرية في تقدير قيمة كؿ دليؿ طبقا لقناعتو القضائية ،كلو مف خالؿ ىذا التقدير أف
يستقي ىذه القناعة مف أم دليؿ يطمئف لو ،كال يمزمو المشرع بحجتو المسبقة ،كما لو طرح األدلة التي ال
2

يطمئف إلييا ،كلو في النياية سمطة التنسيؽ بيف األدلة المعركضة عميو.

كىذا المبدأ تـ النص عميو ألكؿ مرة مف طرؼ المشرع الفرنسي الذم أقر بأف القضاة ال يحاسبكف عمى
3

األدلة التي إقتنعكا بيا كما نص عمى أف ىذا المبدأ يطبؽ عمى جميع الجيات القضائية.

أما المشرع الجزائرم كرس مبدأ اإلقتناع القضائي في المادة  307مف قانكف اإلجراءات الجزائية كىي
مستكحاة مف المادة  353مف القانكف الفرنسي.
إف سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة محككمة بمبدأ حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع ،ىذا
المبدأ يؤدم بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.
غير أف حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع كاستعماؿ سمطتو في تقدير األدلة تحكمو ضكابط ،لذا سنقسـ ىذا
المطمب إلى فرعيف:
الفرع األول :الضوابط التي تخضع لها األدلة:
األصؿ أف القاضي الجنائي حر في أف يستمد قناعتو مف أم دليؿ يطمئف إليو غير أنو ترد عمى ىذا األصؿ
بعض الضكابط يتعيف عمى القاضي اإللتزاـ بيا كىك بصدد إختيار األدلة التي يستمد منيا إقتناعو كىذه
الضكابط تتمثؿ في:

1

محمد عمي الكيؾ ،السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي ،دار المطبكعات الجامعية ،مصر  ،2007ص.28

2

فاضؿ زيداف محمد ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2006 ،ص.94

3

فاضؿ زيداف محمد ،المرجع السابؽ ،ص.107 ، 106
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أوال :مشروعية األدلة:
تخضع قكاعد اإلثبات الجنائي ؿمبدأ الشرعية كمقتضاه أف الدليؿ الجنائي ال يككف مشركعا كمف ثـ
مقبكال في اإلثبات ،إال إذا جرت عممية البحث عنو كالحصكؿ عميو كاقامتو أماـ القضاء في إطار أحكاـ
القانكف كاحتراـ قيـ العدالة كأخالقياتيا التي يحرص عمى حمايتيا ،فإذا كاف المشرع يمقي عمى المحقؽ ميمة
كشؼ الحقيقة في شأف الجريمة كجمع أدلتيا ،فإف عممو مشركط بأف يتـ في رحاب الشرعية ،كذلؾ بإحتراـ
1

حقكؽ األفراد كعدـ المساس بيا إال في الحدكد التي يقررىا القانكف.

لذلؾ يجب أف يككف الدليؿ الذم إستند إليو القاضي في حكمو أك ق ارره مستمد مف إجراء صحيح ،فال
يجكز أف يؤسس قاضي المكضكع حكـ ق أك ق ارره عمى دليؿ لحقو بسبب يبطمو ألف بطالف اإلجراء المستمد
2

منو الدليؿ يترتب عميو بطالف الدليؿ ذاتو تطبيقا لقاعدة ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ.

كمف ىنا فإنو ال يجكز لمقاضي الجنائي أف يقبؿ مثال الدليؿ المستمد مف أجيزة التنصت كالمراقبة الذم يعد
مف أكثر األدلة إقتحاما كتعديا عمى حرمة الحياة الخاصة ،إال إذا تـ البحث عنو كالحصكؿ عميو في إطار
3

أحكاـ القانكف كاحتراـ قيـ العدالة كأخالقياتيا.

لذلؾ يذىب الفقو كالقضاء في فرنسا إلى أف مشركعية المراقبة مشركط بخمكىا مف الحيؿ التي تتضمف
إستخداـ كسائؿ الغش كالخداع ،ذلؾ أف ىذه الكسائؿ تتعارض مف جية مع مبدأ النزاىة في البحث عف األدلة
4

كتنطكم مف جية أخرل عمى إنتياؾ حؽ المتيـ في الدفاع.

كقد حرص المشرع الجزائرم عمى إيضاح معنى قاعدة الشرعية اإلجرائية ،فقد أفصح عمى التأكد عمى
ضماف الدكلة لعدـ إنتياؾ حرمة اإلنساف ،كعمى حضر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة

1

ياسر األمير فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.644

2

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.459

3

ياسر األمير فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.645

4

المرجع نفسو ،ص.646
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كأكد عمى معاقبة مف يرتكب مخالفات ضد الحقكؽ كالحريات كعمى كؿ ما يمس سالمة اإلنساف البدنية
كالمعنكية ،ككذا أكد عمى حرمة الحياة الخاصة لممكاطف كحرمة شرفو كسرية مراسالتو كاتصاالتو الخاصة
1

كحرمة مسكنو كأكد كذلؾ عمى مبدأ قرينة البراءة.

كجدير باإلشارة أف الفقو في غالبيتو يذىب إلى دليؿ اإلدانة ىك الدليؿ الكحيد المقصكد بو أف يككف
2

مشركعا أما دليؿ البراءة فال يمزـ فيو ذلؾ ،كىذا إنطالقا مف مبدأ إفتراض البراءة بإعتبارىا ىي األصؿ.
ثانيا :وجوب مناقشة الدليل الوارد في ممف الدعوى.

مف القكاعد األساسية في اإلجراءات الجنائية أنو ال يجكز لمقاضي أف يبني حكمو عمى أدلة لـ تطرح
لمناقشة الخصكـ في الجمسة ،كىك ما يعبر عنو بكضعية الدليؿ ،كمقتضى ذلؾ أف يككف لمدليؿ أصؿ ثابت
في أكراؽ الدعكل ،كأف تتاح لمخصكـ فرصة اإلطالع عميو كمناقشتو كالرد عميو ،ككال األمريف ينبغي
3

تكافرىما.

فمف باب العدؿ كالمنطؽ أف الشخص الذم تتـ محاكمتو بتيمة ما يجب أف يتـ إخطاره بما ىك منسكب
إليو مف أفعاؿ كأقكاؿ كأف يحاط عمما بكافة الظركؼ كالمالبسات المسجمة ،ىذه في ممؼ المتابعة ،حيث
4

يتمكف مف الدفاع عف نفسو عمى أحسف كجو.

ىذا كقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الضابط في الفقرة

 2مف المادة  212مف قانكف اإلجراءات

الجزائية بالقكؿ ......." :كال يسكغ لمقاضي أف يبني ق ارره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات
كالتي كصمت المناقشة فييا حضكريا"....
كتطبيقا لذلؾ فإنو ال يجكز لمقاضي الناظر في دعكل أف يبني حكمو عمى أم دليؿ كاف ،بؿ يجب أف
5

يككف ىذا الدليؿ قد طرح بجمسة المرافعة كتمت مناقشتو بصفة حضكرية.

1

المكاد  – 40 – 39 – 35 -34مف المرسكـ رقـ  438-96مؤرخ في  1976/12/07يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر ،المصادؽ عميو في إستفتاء  ،1996/11/28ج  /عدد 76

مؤرخة في .1996/12/8
2

بكزيد أغميس  ،تالزـ مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي ،دار ىكمة ،الجزائر ،ص.119

3

ياسر األمير فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.696

4

جماؿ نجيمي  ،المرجع السابؽ ،ص.106

5

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ  ،ص.468
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كىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا حيث قرر ،تنص الفقرة

 2مف المادة  212مف قانكف

اإلجراءات الجزائية عمى أنو ال يسكغ لمقاضي أف يبني ق ارره إال عمى األدلة اؿ مؽدمة في معرض المرافعات
كالتي حصمت المناقشة فييا حضكريا ،لذلؾ يتعيف عمى قضاة اإلستئناؼ أف يبينكا في قرارىـ أدلة اإلثبات
1

التي أدت إلى إؽتفاعيـ كأف ىذه األدلة كقعت مناقشتيا حضكريا ،كأال ترتب عمى ذلؾ النقض.
الفرع الثاني :الضوابط التي يخضع لها إقتناع القاضي:

بعد أف يتأكد القاضي مف أف األدلة التي يخضعيا لمتقدير ىي أدلة مشركعة ككاردة ،بممؼ الدعكل كبعد
أف يقدـ طرحيا بجمسة المحاكمة كتحصؿ المناقشة فييا ،عندىا عميو أف يبني إقتناعو منيا ،كىنا أيضا عميو
أف يخضع لضكابط معينة تتمثؿ في:
أوال :بناء اإلقتناع عمى الجزم واليقين:
إف اليدؼ األسمى الذم تسعى إليو التشريعات اإلجرائية المقارنة ىك أف يصيب القاضي الحقيقة في
حكمو سكاء باإلدانة أك بالبراءة ،كلذلؾ يجب عمى القاضي قبؿ أف يحرر حكمو أف يككف قد كصؿ إلى
الحقيقة المؤكدة كىك ال يصؿ إلى ىذه الحقيقة ما لـ يكف لديو يقيف مؤكد بحدكثيا ،فيقيف القاضي ىك كحده
أساس كؿ العدالة اإلنسانية كىك مصدر كثقة المكاطنيف في ىذه العدالة ،فبدكف ىذا اليقيف ال يمكف إدراؾ
2

الحقيقة.

كاليقيف المطمكب عند اإلقتناع ليس اليقيف الشخصي لمقاضي كانما ىك اليقيف القضائي  ،3الذم يمكف
أف يصؿ إليو الكافة إلستقامتو عمى أدلة تحمؿ بذاتيا معالـ قكتيا في اإلقتناع ،بحيث إذا عرضت ىذه األدلة
عمى مجمكعة مف القضاة كصمكا في دراستيا إلى ذات النتائج التي كصؿ إلييا قاضي المكضكع ،إذ أف ىذه
4

األدلة مف طبيعتيا تجمب اإلقتناع التاـ لكؿ إنساف يتكافر لديو العقؿ كالمنطؽ.

كيترتب عمى لزكـ بمكغ اإلقتناع باألدلة درجة اليقيف أنو إذا لـ يدرؾ القاضي ىذه الدرجة مف اإلقتناع
كاف معنى ذلؾ أف إقتناعو يتأرجح بيف ثبكت التيمة كمسؤكلية المتيـ عنيا كبيف عدـ ثبكتيا أك عدـ مسؤكلية

1

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.458

2
3

المرجع نفسو،ص487
عقيمة بف الغة  ،المرجع السابؽ ،ص.68

4

ياسر األمير فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.692
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المتيـ عنيا ،كىذا اإلقتناع المتأرجح يعني الشؾ في ثبكت التيمة كمسؤكلية المتيـ عنيا ،كالشؾ يفسر لصالح
 ،1ىذا كال مجاؿ لدحض أصؿ البراءة ك إفتراض

المتيـ ،مما يستكجب عمى القاضي أف يحكـ بالبراءة

عكسيا إال عندما يصؿ إقتناع القاضي إلى حد الجزـ كاليقيف ،كىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا
حيف قرر :األصؿ في اإلنساف البراءة حتى تثبت إدانتو ،كقد تبنى الدستكر ىذا المبدأ ،في المادة  45إذ نص
عمى أف كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو مع كؿ الضمانات التي يتطمبيا
2

القانكف كترتيبا عمى ذلؾ ،فإف األحكاـ كالق اررات ال تبنى عمى الشؾ كاإلفتراضات ،كانما عمى اليقيف كالجزـ.
ثانيا :بناء اإلقتناع من أدلة مجتمعة دون تناقض فيما بينها:
إف األدلة في المكاد الجنائية متساندة متماسكة كتكمؿ بعضيا البعض ،فيككف إقتناع القاضي منيا
مجتمعة دكف تناقض أك تخاذؿ بينيا ،كتؤدم كفؽ قكاعد العقؿ كالمنطؽ إلى النتيجة التي إنتيت إلييا
3

المحكمة.

فإقتناع القاضي الجزائي يتككف بطبيعة الحاؿ مف مجمكع األدلة كالقرائف كظركؼ الحاؿ التي تمت مناقشتيا
أمامو ،بحيث إذا سقط أحد األدلة ،كظير بطالنو ألم سبب مف أسباب البطالف ،فإف إقتناع القاضي يسقط
بدكره ،ألنو ال يمكف معرفة درجة تأثير ذلؾ الدليؿ مقارنة بباقي األدلة كالقرائف ،كبالتالي يتعيف نقض الحكـ
4

كاعادة المحاكمة.

كمتى إستند القاضي إلى دليؿ مف أدلة اإلثبات إلدانة متيـ كجب عميو أف يتعرض في أسباب الحكـ
5

إلى ما يتضمنو ىذا الدليؿ ،فال يقتصر عمى اإلشارة إلى أدلة اإلثبات دكف تعرضو إلى مضمكنيا.

كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة  314الفقرتيف  1ك  6ك المادة  379عمى كجكب بياف
مؤدم األدلة في الحكـ بيانا كافيا ،إذ ينبغي سرد مضمكف الدليؿ بطريقة كافية ،فال يكفي مجرد اإلشارة العابرة
إليو أك التنكيو عنو تنكييا مقتضبا كمخال ،كذلؾ كي يتبيف أف المحكمة حينما إستعرضت الدليؿ في الدعكل

1

ياسر األمير فاركؽ ،المرجع السابؽ ،ص.693

2

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.513

3

مراد بمكليي  ،الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،قسـ الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كاؿعلكـ اؿسياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،2001 ،
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4
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كانت مممة بو إلماما شامال ىيأ ليا أف تمحصو التمحيص الكافي الذم يدؿ عمى أنيا قامت بما ينبغي عمييا
1

مف تدقيؽ البحث لتتعرؼ عمى أكجو الحقيقة.

كثانييما ىك إنعداـ التناقض كالتخاذؿ بيف ىذه األدلة فيما بينيا أك بينيا كبيف منطكؽ الحكـ ،فاألدلة
في المكاد الجنائية متساندة يكمؿ بعضىا البعض تككف المحكمة عقيدتيا منيا مجتمعة ،حيث إذا سقط أحدىا
أك أستبعد تعذر الكقكؼ عمى مبمغ األثر الذم كاف ليذا الدليؿ في الرأم الذم إنتيت إليو المحكمة

 ،2لذا

يشترط في األدلة التي يستند عمييا الحكـ أال يككف بينيا تناقض ينفي بعضيا البعض اآلخر ،بحيث ال يعرؼ
3

أم األمريف الذم قضت بو المحكمة كما يجب أال يقع أم تناقض بيف ىذه األدلة كمنطكؽ الحكـ.

كالتناقض بيف بعض األدلة كبعضيا اآلخر ىك أف يتراءل لمحكمة المكضكع أف دليال مف األدلة التي عكلت
عمييا يساند دليال آخر مع أف الفيـ الصحيح مشكب بالقصكر مما يستكجب نقضو ،كأما التناقض الذم يبطؿ
4

الحكـ ىك الذم يككف بيف أسبابو كمنطكقو أك بيف بعض األسباب كبعضيا اآلخر.

كأما التخاذؿ فيك تناقض ضمني أك مستتر كال يكتشؼ إال بإمعاف النظر في معنى عباراتو كمقارنتيا
مع بعضيا البعض ،فيك أقؿ كضكحا مف التناقض كيشير إلى أف بعض األدلة ال تتالءـ مع غيرىا عقال،
بحيث أف بعضيا يخذؿ البعض اآلخر في داللتيا فتككف غير ممتئمة في العقؿ معا ،كقد يختمؼ فيو الرأم
بيف نظر كآخر عمى عكس التناقض الذم ىك تعارض كاضح ،كيعبر أحيانا عف التخاذؿ بأنو تياتر فيما بيف
5

األسباب ،أك فيما بينيا كبيف المنطكؽ.

المطمب الثاني :تقدير القاضي الجنائي لمدليل المستمد من الوسائل الحديثة في
اإلثبات الجنائي
مف الحقائؽ الكاقعة التي ال جداؿ فييا أف إستخداـ ىذا النكع مف الكسائؿ كاألساليب فيو مساس كاعتداء
عمى الحرية الشخصية.

1

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.645
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كلذلؾ يمكف القكؿ بأف التطكر العممي يثير مشكمة أساسية كىامة كىي حدكد اإلستناد إلى الدليؿ
المستمد مف الكسائؿ الحديثة ىذه ،فالسماح باإلعتماد عمييا إذ ما تـ قبكلو يصطدـ بعقبة أساسية كىي
المساس بالحقكؽ األساسية لإلنساف.
ففي الحقيقة أف لمقاضي الجنائي السمطة المطمقة كالكاممة لقبكؿ أك رفض الدليؿ الجنائي بإعتبار أف
مبدأ اإلقتناع الذاتي ييدؼ إلى الكشؼ عف الحقيقة كفي الكقت نفسو يحرص عمى صيانة حقكؽ األفراد
1

كالمحافظة عمى حرياتيـ ،األمر الذم يمزـ القاضي الجنائي التحقؽ مف مشركعية كؿ دليؿ يطرح أمامو.
كالكاقع أف ىناؾ خالؼ فقيي كبير حكؿ ذلؾ يمكف حصره في فريقيف:

الفريؽ األكؿ :يرل أف الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة لو قكة ثبكتية ممزمة لمقاضي (المدرسة الكضعية).
كالثاني :يرل أنو يخضع كباؽم األدلة لمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي في تقدير األدلة الجنائية
(مذىب اإلقتناع الشخصي) كىك ما سنحاكؿ التعرض إليو ،ثـ بياف مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذا الدليؿ
كذلؾ مف خالؿ الفركع التالية:
الفرع األكؿ :مذىب المدرسة الكضعية.
الفرع الثاني :مذىب اإلقتناع الشخصي.
الفرع الثالث :مكقؼ التشريع الجزائي.

1

رمزم رياض عكض ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،دار النيضة العربية ،مصر ،2004 ،ص.154
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الفرع األول :مذهب المدرسة الوضعية.
يرل أصحاب ىذه المدرسة ضركرة الدفاع عف الكسائؿ الحديثة كافة ،كلزكـ التسميـ بجكازىا كمشركعيتيا
ميما كانت خطكرتيا ،ما داـ إستعماليا ناتجا عف ممارسة المجتمع لحقو في الدفاع عف نفسو ،إنطالقا مف
أف مصمحة المجتمع أكلى بالرعاية مف مصمحة األفراد،

1

كمف ثـ فإف الدليؿ المستمد مف ىذه الكسائؿ

الحديثة ىك سيد األدلة لما يتكفر عميو مف شركط ،فال تككف في بقية األدلة األخرل ،كقدرتو عمى اإلقتناع
كانشاءه عمى أسس كحقائؽ عممية ثابتة كمف ثـ فيك ال يحتمؿ الكذب ،فكجكد بصمات أصابع المتيـ في
محؿ إرتكاب الجريمة أمر ال يمكف أف يككف محؿ شؾ ،كبذلؾ تعطل لمدليؿ حجية قكية في التحقيؽ كاإلثبات
2

الجنائي.

فيذا الدليؿ يفرض نفسو عمى القاضي رغما عنو ال سيما في المسائؿ العممية التي يستعصى عمى
القاضي اإللماـ بيا كتتطمب إلى خبير ،كعميو فعمؿ الخبير يقترب مف عمؿ القاضي في أف كؿ منيما يطمب
منو تقدير المسائؿ محؿ البحث كاإلدالء برأيو ،كىك ما أمده أغمب الفقياء في إيطاليا حيث أطمقكا عمى الخبير
3

لفظ قاضي فني ،كذىب البعض إلى القكؿ بإقتراح الخبير في ىيئة المحكمة كنادكا بالمحكمة العممية.

كخير دليؿ عمى ذلؾ ما تمعبو الخبرة العممية في مجاؿ البصمات ،حيث يعكد الفضؿ ليا في تبياف ىذه
البصمات كتحميميا كمقارنتيا إلى أصحابيا سكاء في إثبات الجرـ أك نفيو ،ككذلؾ في مجاؿ المخدرات
كالمسكرات مف خالؿ تحميؿ المضبكطات أك عينات الجسـ كالدـ ،كالتي تساعد عمى إكتشاؼ كجكد ىذه
المكاد كنسبيا في الجسـ ،كىك ما يبرز دكر الخبرة العممية في إكتشاؼ كثير مف جرائـ القتؿ كاإلنتحار
كالتسمـ ،كتعاطي المخدرات كالمسكرات ،ككذا في مجاؿ التحاليؿ البيكلكجية كذلؾ مف خالؿ إجراء تحاليؿ
لسكائؿ الجسـ كما تشبيو ،حيث تؤدم ىذه التحاليؿ دك ار إيجابيا يساعد عمى تككيف يقيف القاضي في اإلثبات
4

الجنائي.

1

محمد أميف الخرشة ،المرجع السابؽ ،ص.33

2
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3
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4
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ىذا كقدـ أنصار ىذا اإلتجاه عدة مبررات مختمفة لتعزيز رأييـ أىميا:
 أف الدليؿ يتميز بالثبات كاإلستقرار ألنو يستند عمى أسس كحقائؽ عممية ثابتة كمستقرة األمر الذم يعطيو1

قكة كحجية أكبر مف األدلة األخرل إذا ما قكرف بيا.

 أف الدليؿ المستقى مف الخبرة العممية يبمغ درجة عالية مف اليقيف ال يستطيع القاضي بمكغيا بغيره مفالكسائؿ ،تجعمو مجب ار عمى اإلستعانة بيذا الدليؿ ،كاألخذ بخالصة تقرير الخبير أماـ جيؿ القاضي كعدـ
2

معرفتو ليذه المسائؿ العممية كالفنية.

 أف القاضي إذا رفض تقرير الخبرة فإنو يتعارض مع نفسو ،ألف ذلؾ يعني أنو أراد الفصؿ بنفسو في مسألة3

سبؽ كأف إعترؼ بأنيا مسألة فنية تحتاج إلى رأم فني ال يممكو كلمعرفة عممية يفتقدىا.

 إف القاضي يممؾ معرفة كخبرة في المجاؿ القانكني فقط بحكـ تككينو كاعداده ليذه المينة ،كىذا لمتصدمكالفصؿ فيما يطرح عميو مف قضايا ،كبالتالي فيك غير ممـ بالعمكـ كالمعارؼ األخرل ،كلذلؾ عندما تعرض
عميو مسائؿ عممية فنية ينبغي لفيـ تفاصيميا المجكء إلى أىؿ اإلختصاص مف الفنييف ،كاذا كاف يمنع عمى
القاضي الحكـ بعممو الشخصي كما أشرنا إلى ذلؾ في الضكابط التي تحكـ القاضي في اإلقتناع ،فإنو مف
4

غير المعقكؿ أف يحكـ بجيمو الشخصي ،ألف ذلؾ مناؼ لمعدالة.

ىذه أىـ الحجج التي قدميا أصحاب المذىب الكضعي لتعزيز رأييـ ،غير ما يمكف قكلو كتقييـ ليذا
المذىب ،أنو بالرغـ مف أىمية الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة كأسمكب رئيسي كطريؽ ضركرم في
اإلثبات ،كرغـ كجاىة الحجج المقدمة إال أف ما فخمص إليو تقييد القاضي كعدـ إعماؿ حريتو في اإلقتناع،
كمف ثـ يصبح الخبير ىك القاضي في الدعكل ،مما يترتب حرماف المتيـ مف ضمانات الحرية الشخصية
المقررة لو كفقا لمدساتير كالقكانيف ،كالتي ال يحسف حمايتيا إلى القاضي.

1

محمد حماد الييتي ،التحقيؽ الجنائي كاألدلة الجرمية ،المرجع السابؽ ،ص.39
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الفصل الثاني :

الفرع الثاني :مذهب اإلقتناع الشخصي:
بالرجكع إلى النظاـ السائد في التشريع الجزائرم كفي معظـ التشريعات المقارنة نجد أف نظاـ األدلة
المعنكية يقكـ عمى مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي ،حيث يكفر لو إستقالال كامال لتككيف قناعتو
1

القضائية بشأف قيمة األدلة المعركضة عميو.

إذ يعني بيذا المبدأ سمطة القاضي الجزائي في ميكلو إلى األدلة التي يرل ضركرتيا لتككيف قناعتو
كسمطتو في إستبعاد أم دليؿ ال يطمئف إليو دكف تحديد ،كما يقكـ بالتنسيؽ فيما بيف ىذه األدلة كيعطي
القيمة الفعمية لكؿ دليؿ عمى ضكء ظركؼ كمالبسات كؿ قضية ،كاستخالص نتيجة مف األدلة كيقرر
2

بمكجبيا بالبراءة أك اإلدانة.

فيرل أنصار ىذا المذىب أف مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي يبسط سمطاتو عمى كؿ األدلة
دكف إستثناء ،كمف بينيا الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة ،كمف ثـ فيـ ينادكف أف يككف ىناؾ رقابة قانكنية
عمى الرأم العممي كالفني ،كمف بيف ىؤالء الفقيو الفرنسي "قارك" الذم يرل أف سمطة القاضي التقديرية تشمؿ
اإلثبات الذم يضمنو تقرير الخبير كما تشمؿ النتائج التي تكصؿ إلييا  ،3فتقرير الخبير ىك مجرد آراء في
شأف دليؿ إثبات يحكمو مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الذم ال يككف البتة ممزما بالنتيجة التي أتاىا الخبير
4

في تقريره.

فيقاؿ أف لمخبير صفة القاضي ،فالقاضي يفصؿ في النزاع المعركض أك يصدر حكما في كاقعو معاقب
عمييا ،أما رأم الخبير ليس إال مجرد إستشارة فنية ،كالقاضي يجب أف يضع في إعتباره عناصر أخرل غير
مجرد المالحظات الفنية ،ثـ أف قيمة أعماؿ الخبير ليس ليا بحكـ طبيعة األشياء إال قكة نسبية في عالقتيا
بالنكاحي القانكنية ،كعميو فإف الخبير ال يحتؿ منزلة القاضي ككؿ منيما لو ميمتو المختمفة كمف الالزـ أف
5

يحتفظ كؿ منيما بإستقاللو كبمسؤكليتو الخاصة.

1

مراد بمكليي  ،المرجع السابؽ ،ص.18

2

محمد عمكرة ،سمطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات الجزائية

،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ الجنائية كعمـ اإلجراـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،جامعة أبك بكر

بمقايد،تممساف ،2009،2010،ص.29
3

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.240

4

حسيف عبد السالـ جابر ،التقرير الطبي بإصابة المجني عميو في اإلثبات ،المطبعة العربية الحديثة ،مصر ،ص.182

5

خالد بخكش،المرجع السابؽ،ص .240

59

الفصل الثاني :

الحكم القانوني إلستخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي

كبالرغـ منو أف الغالب في التطبيقات العممية لمقضاء ىك التسميـ بما خمص إليو الخبير مف نتائج كبناء
الحكـ الفاصؿ في الدعكل تأسيسا عميو ،كىك أمر منطقي ال إفراط فيو طالما صدر عف أىؿ عمـ كتخصص
في مسألة ال يتصؿ بيا إختصاص القاضي ،إال أف مسألة مناقشة الخبير مف طرؼ القاضي تعتبر ضركرية
كجكىرية خصكصا في الكقائع التي تتحكـ في إثباتيا جكانب عممية كفنية تككف قابمة لمتطكر بشكؿ دائـ ،مما
يفرض عمى القاضي التعرؼ عمى خمفياتيا ،لدفع كؿ شبية يمكف أف تعترم حكمو ،كبالتالي يمكنو طرح
الدليؿ رغـ قطعيتو مف الناحية العممية ،كذلؾ عندما يجد أف كجكده ال يتسؽ منطقيا مع الظركؼ كالمالبسات
1

التي كجد فييا الدليؿ.

أما عف ما كجو إلى اإلقتناع الشخصي مف إنتقادات فقد قيؿ بأنو تـ فيـ ىذه القاعدة خطأ كلـ تترجـ
الترجمة الصحيحة لو ،حيث نظر إلييا نظرة سطحية ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف مفيكـ اإلقتناع  ، 2ىك أف
يتكافر لدل القاضي مف األدلة المكضكعية ما يكفي لتسبيب إذعانو بالتسميـ بثبكت الكقائع كما أثبتيا في
حكمو كنسبتيا إلى المتيـ ،ذلؾ ىك مفيكـ اإلقتناع في العقؿ كالمنطؽ ،فاإلقتناع ليس يقينا كليس جزما
بالمعنى العممي لميقيف كالجزـ كحالة مكضكعية ال تكرث شكا لدل مف تيقف أك جزـ كال جيال كال غمطا لدل
اآلخريف إنو إعتقاد قائـ عمى أدلة مكضكعية ،أك يقيف قائـ عمى تسبيب ،كلكف المؤكد أياىا كاف األمر في
3

مفيكـ اإلقتناع ،أنو باإلجماع ال يمكف أف يتأسس عمى فكرة الظف أك اإلحتماؿ أك الرجحاف.

كينتيي أنصار ىذا المذىب إلى القكؿ أف لمقاضي الجنائي مطمؽ الحرية في تككيف ىذه القناعة ىي
األساس في ممارسة دكره اإليجابي في اإلثبات ،مندديف بخطكرة تجريده مف ىذه الصفة ،ألف إعطاء الدليؿ
المستمد مف الكسائؿ الحديثة قكة ثبكتية كحجية مطمقة ،ال يستطيع القاضي مناقشتيا أك تقديرىا يعكد بنا إلى
تكريس مذىب اإلثبات المقيد الذم ىجرتو أغمب التشريعات الحديثة ،لككنو ال يتماشى كمتطمبات اإلثبات
4

الجزائي.

1

بكزيد أغميس  ،المرجع السابؽ ،ص.145

2

حسيف عبد السالـ ،المرجع السابؽ ،ص.24

3

خالد بخكش ،المرجع السابؽ ،ص.242

4

المرجع نفسو ،ص.242
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كنخمص إلى القكؿ كتقييما لمذىب اإلقتناع الشخصي أنو بالرغـ مف أف الكسائؿ الحديثة المتنكعة قد
تعطي نتائج ليا قدر عالي مف الثقة مما يجعؿ مف الدليؿ المستمد مف ىاتو الكسائؿ مقبكال أماـ المحكمة،
كيمكف اإلعتماد عميو في اإلثبات الجزائي إال أنو كفي الحقيقة ال يعني عف العممية الذىنية التي يقكـ بيا
القاضي بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة ،غير أف إعطائو سمطة مطمقة لمتحكـ في مصير الدعكل ،قد يؤدم ذلؾ
إلى نتائج كخيمة ،كىك سبب ظيكر مف ينادم بتجريد القاضي مف ىذه السمطة التقديرية نظ ار لما يكشؼ
اإلنساف مف مظاىر النقص كالعجز.
الفرع الثالث :موقف التشريع الجزائري.
أدل تطكر الجريمة كازدياد معدالتيا مف خالؿ إستخداـ المجرميف ألحدث األساليب العممية في
إرتكابيـ لمجرائـ ،فالمشرع الجزائرم ككباقي التشريعات المقارنة إستفاد مف الكسائؿ الحديثة كمف ثمرات العمـ
في مجاؿ مكافحة الجريمة ،كذلؾ بإصدار مجمكعة مف النصكص القانكنية في مجاؿ إثبات الجرائـ عف
طريؽ الدليؿ المستمد مف ىاتو الكسائؿ ،عمى الرغـ مف عدـ النص عمى ذلؾ صراحة ،غير أنو ساكل بينو
1

كبيف بقية األدلة االخرل كجعؿ لمبدأ إقتناع القاضي كؿ السمطة كالييمنة في تقديره.

كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد إعتنؽ مذىب الرأم الثاني ،حيث نص عمى ذلؾ بنصكص صريحة
ككاضحة تجسد ىذا المبدأ ،منيا ما كرد في نص المادة  307مف قانكف اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى
ما يمي ...." :أف القانكف ال يطمب مف القضاة أف يقدمكا حسابا عف الكسائؿ التي بيا قد كصمكا إلى تككيف
إؽتناعيـ ،كال يرسـ ليـ قكاعد بيا يتعيف عمييـ أف يخضعكا ليا عمى األخص تقدير تماـ أك كفاية دليؿ
2

ما"...

ككذلؾ المادة  212مف نفس القانكف التي تنص عمى أنو" :يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ
اإلثبات ما عدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو
الخاص"...

3

فالمشرع قد ساكل مف حيث القيمة القانكنية بيف الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة كبيف باقي األدلة
كاعماال بمبدأ عدـ تدرج القكة الثبكتية لألدلة الذم يبقى خاضعا لإلقتناع الذاتي لمقاضي الجنائي كالذم لو
1

خالد بخكش  ،المرجع السابؽ ،ص.243

2

نصر الديف مركؾ  ،المرجع السابؽ ،ص.635

3

مراد بمكليي  ،المرجع السابؽ ،ص.34
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كامؿ الحرية في األخذ بالدليؿ الذم يطمئف إليو كجدانو ،أك العكس إىداره إذا أحس بعدـ مشركعيتو أك أنو ال
1

يكشؼ عف الحقيقة.

1

جماؿ بيراز ،المرجع السابؽ ،ص.87
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خالصة الفصل الثاني:
يتضح لنا مف خالؿ ىذا الفصؿ كالذم يحمؿ عنكاف الحكـ القانكني إلستخداـ الكسائؿ الحديثة في
اإلثبات الجنائي ،أف ىاتو الكسائؿ ينازع إستخداميا أمراف ،األمر األكؿ :يتعمؽ بمدل مشركعيتيا ،حيث أف
قد أضحت مشركعة بحجة
الكسائؿ الحديثة التي تتعامؿ مع جسـ اإلنساف كالتحاليؿ البيكلكجية كالبصمات ،ؼ
أنيا ال تمس بالسالمة الجسدية لمشخص كلكف كفؽ ضكابط منيا أف يككف إستخداـ ىذه الكسيمة تبرره
مصمحة التحقيؽ.
كأما عف الكسائؿ التي تباشر خفية مثؿ إعتراض المراسالت ،كتسجيؿ األصكات ،كالتسرب ،كالتقاط
الصكر ،فبالرغـ ما في إستخداميا مف مساس بحرمة الحياة الخاصة لمشخص ،إال أف كلمقتضيات الصالح
العاـ فإف التشريع الجزائرم يجيز إستعماؿ ىذه الكسائؿ كلكف كفؽ ضكابط تحدد كفؽ القانكف لتحقيؽ نكع مف
التكازف بيف تمؾ المصمحة مف ناحية ،كحماية تمؾ الحقكؽ مف ناحية ثانية.
كاألمر الثاني كيتعمؽ بمدل قكتيا في اإلثبات ،كىك أمر متكقؼ عمى مدل إقتناع القاضي بالدليؿ
المستمد مف ىذه الكسائؿ ،كقد تنازع في ذلؾ مذىباف ،مذىب المدرسة الكضعية الذم يرل بأف الدليؿ المستمد
مف الكسائؿ الحديثة ىك سيد األدلة ،لما يتكافر مف شركط ،فمما تتكاجد في األدلة األخرل ،كمف ثـ تعطى لو
حجية قكية في اإلثبات الجنائي ،كمذىب اإلقتناع الشخصي الذم يرل بأف الدليؿ المستمد مف الكسائؿ
الحديثة ىك سيد األدلة ،لما يتكافر مف شركط ،فمما تتكاجد في األدلة األخرل ،كمف ثـ تعطى لو حجية قكية
في اإلثبات الجنائي.
كمذىب اإلقتناع الشخصي الذم يرل بأف الدليؿ المستمد مف الكسائؿ الحديثة مثمو مثؿ بقية األدلة
كيجب أف يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي ،ثـ خمصنا مف خالؿ ذلؾ إلى مكقؼ المشرع الجزائرم
مف ىذا الدليؿ ،كمدل األخذ بو في مسائؿ اإلثبات الجنائي.
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خاتمة:
يعتبر موضوع الوسائل الحديثة لإلثبات الجنائي من المواضيع التي ال يستيان بيا ،إذ كان اليدف
األساسي منو ىو معرفة قيمة ىذه الوسائل الحديثة وحجيتيا ،ومدى تأثيرىا عمى وجدان القاضي في إصدار
الحكم بالبراءة أو اإلدانة.
حيث تبين أن قصور العممية اإلثباتية وعدم قدرتيا عمى إدانة المتيم فيما لو إعتمدنا عمى الوسائل
التقميدية فقط ،أدى إلى إستغالل وسائل حديثة فرضت نفسيا في جميع مراحل العممية االثباتية ،بإعتبارىا أدلة
صادقة ال تخطئ وال تكذب ،فيي عبارة عن شاىد صامت.
فبالرغم من أن الوسائل التقنية الحديثة أحدثت ثورة في مجال اإلثبات الجنائي لتمكين القائمين بالتحقيق
من كشف خفايا الجريمة وذلك بإستغالل ىذه الوسائل المستحدثة لمحصول عمى أدلة ،فأباح قانون اإلجراءات
الجزائية صراحة إستعمال أجيزة المراقبة والتنصت.
كما تعد البصمات أيضا من األدلة العممية المتقدمة التي ظيرت عمى الساحة في العصر الحديث ،وىي
تعتبر حجة يعول عمييا القضاء ويؤسس عمييا أحكام اإلدانة أو البراءة.
وقد خمصنا في سبيل ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجماليا فيما يمي:
 -1أن الوسائل الحديثة أثبتت وجودىا في ميدان اإلثبات ،كونيا حازت قوة ثبوتية ما جعل التشريعات تطمئن
إلييا وتستعين بيا لحل أعظم مشكمة لمقانون وىو اإلثبات ،ورغم اإلنتقادات الموجية لبعضيا إال أنيا تبقى
تييمن عمى ضمان عممية اإلثبات بشيء أفضل مقارنة مع بقية األدلة التقميدية األخرى ،وتقنية البصمات
خير مثال عمى ذلك.
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 -2أما فيما يخص اإلستعانة باألساليب العممية لمحصول عمى الدليل المعنوي وكنتيجة عامة قد أضفى صفة
المشروعية عمى إعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور ،بالرغم من أنيا تنطوي عمى مساس
بحق اإلنسان في سرية حديثو ،تمك السرية التي يحرص اإلنسان عمى عدم إطالع الغير عمييا.
 -3أما بالنسبة لقبول الدليل المستمد من الوسائل الحديثة أمام القاضي الجنائي فإنو يخضع لمسمطة التقديرية
لو.
 -4ضرورة اإلستعانة بالخبير في المسائل التي ال يستطيع القاضي الوصول فييا إلى نتائج حاسمة والجدير
بالذكر في ىذا المقام رأي الخبير يخضع لتقدير القاضي الذي لو أن يقرر بنفسو الحقيقة التي يقتنع بيا ليقدر
قيمتو الثبوتية.
وعمى ضوء النتائج المترتبة عن ىذا الموضوع أي الوسائل الحديثة لإلثبات الجنائي في القانون الجزائري
نتوصل إلى المقترحات التالية
 -1ال بد من تدخل المشرع الجزائري بصفة واضحة و بنصوص صريحة لمتعرض الى الوسائل الحديثة التي
حسم فييا العمم بنتائجو و يحسم الموقف في الوسائل المقبولة و غير المقبولة و عدم الوقوف صامتا عن ىذا
الجانب
 -2النص بصفة اساسية عمى استخدام تقنية البصمة الوراثية  ADNضمن ادلة االثبات الحديثة ،وىذا ليس
العطائيا الشرعية القانونية فحسب بل لتحسين فعالية الحسم القضائي و مسايرة االصالحات التي حددتيا
الدول المتقدمة.
 -3اصدار تشريع خاص يكفل الحق في الخصوصية الجينية و يحدد ضوابط اباحة المساس المشروع بيذا
الحق.
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 -4قد تقتضي الضرورة و في بعض االحيان اتخاذ بعض االجراءات الماسة بالحرية من اجل الكشف عن
الحقيقة ،ومن بين ىذه االجراءات اعتراض المراسالت والتقاط الصور،األمر الذي يوجب عمى المشرع
والقضاء إقامة التوازن بين حق المجتمع في االمن لمنع الجريمة و حق االفراد في السرية .
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قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
أوال  :المصادر
-1القرآن الكريم.
-2المعاجم.

- 1إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،الطبعة الخامسة ،مكتبة الشروق الدولية
مصر2011،

- 2إبن منظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي
بيروت.1999 ،

-3القوانين

- 1قانون رقم  438-96مؤرخ في  1976/12/07يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور
المصادق عميو في إستفتاء  ،1996/11/28ج  /عدد  76مؤرخة في .1996/12/8

- 2قانون رقم  01 – 16مؤرخ في  6مارس  2016يتضمن التعديل الدستوري.

- 3القانون رقم  04/01مؤرخ في  2001/8/19يتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق
وسالمتيا وأمنيا ،ج ر عدد  46مؤرخة في .2001/8/19

 4ا-لقانون رقم  01 - 06المؤرخ في  21محرم عام  1427الموافق  20فبراير سنة
 ، 2006المتعمق بالوقاية من الفساد.

 - 5قانون رقم  03 – 16المؤرخ في  19يونيو  2016يتعمق بإستعمال البصمة الوراثية
في اإلجراءات القضائية والتعرف عمى األشخاص،ج ر ،العدد .37

- 6األمر  156 – 66من قانون العقوبات المؤرخ في  8جوان ،1966المعدل والمتمم

بالقانون  ،15/04المؤرخ في  10نوفمبر ،2004ج ر  ،71بتاريخ  10نوفمبر .2004

- 7األمر  ،155/66من قانون اإلجراءات الجزائية ،المؤرخ في  8جوان  ،1966المعدل
والمتمم بالقانون  ،22/06المؤرخ في  20ديسمبر  ،2006ج ر  ،84بتاريخ 24

ديسمبر .2006
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قائمة المصادر والمراجع
ثانيا  :المراجع
-1الكتب:
الكتب العامة:
- 1

أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،الطبعة الثانية ،دار ىومة ،الجزائر.2009 ،

- 2

أحمد عوض بالل ،قاعدة استبعاد األدلة المتصمة بطرق غير مشروعة في

- 3

أحمد غاي ،ضمانات المشتبو أثناء التحريات األولية ،دار ىومة ،الجزائر.2005 ،

- 4
- 5
- 6

اإلجراءات الجنائية المقارنة ،الطبعة الثانية ،القاىرة.

جمال نجيمي  ،إثبات الجريمة عمى ضوء اإلجتياد القضائي ،دار ىومة ،الجزائر

.2011

جياد الكسواني ،قرينة البراءة ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر.2013 ،

عبد الرحمان خمفي ،محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية،دار اليدى ،الجزائر

.2010،

- 7

جياللي بغدادي ،اإلجتياد القضائي في المواد الجزائية،الجزء األول الديوان الوطني

- 8

حسين عبد السالم جابر ،التقرير الطبي بإصابة المجني عميو في اإلثبات ،المطبعة

- 9

عبد الفتاح عبد المطيف الجبارة ،اإلجراءات الجنائية في التحقيق ،الحامد لمنشر

لألشغال التربوية ،الجزائر .2002
العربية الحديثة ،مصر.

والتوزيع ،األردن.2015 ،

 - 10عبد اهلل أوىابية ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،دار ىومة ،الجزائر.
 - 11محمد األمين البشرى ،التحقيق الجنائي المتكامل ،الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع ،األردن.2014 ،

 - 12محمد حزيط ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ،دار ىومة لمنشر
والتوزيع ،الجزائر.2008 ،

 - 13محمد حزيط ،مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،الطبعة العاشرة ،دار
ىومة ،الجزائر.2015 ،

 - 14محمد عمي سكيكر ،أدلة اإلثبات الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.2011 ،
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 - 15محمد مروان ،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،الجزء
األول،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.1999،

 - 16نصر الدين مروك  ،محاضرات في اإلثبات الجنائي ،الجزء األول ،الطبعة الثالثة
دار ىومة ،الجزائر.2009 ،

الكتب المتخصصة:
- 1إبراىيم صادق الجندي ،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،الطبعة األولى ،دار
الحامد لمنشر والتوزيع ،األردن.2014 ،

- 2بوزيد أغميس  ،تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي ،دار ىومة
الجزائر.

- 3تيسير محمد محاسنة ،المدخل إلى عمم البصمة ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر
.2013

- 4حسام األحمد ،البصمة الوراثية وحجيتيا في اإلثبات والنسب ،منشورات الحمبي الحقوقية
لبنان.2010 ،

- 5حسنين المحمدي البوادي ،الوسائل العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي،دار النشر
مصر.2005 ،

- 6خميفة عمي الكعبي ،البصمة الوراثية وأثرىا عمى األحكام الفقيية ،الطبعة األولى ،دار
النقائس لمنشر والتوزيع ،األردن.2006 ،

- 7رمزي رياض عوض ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،دار النيضة العربية
مصر.2004 ،

- 8طو كاسب فالح الدروبي ،المدخل إلى عمم البصمات ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
بيروت.2006 ،

- 9عمار عباس الحسيني ،التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة ،الطبعة
األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان.2015 ،

- 10

فاضل زيدان محمد ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،الطبعة األولى دار

- 11

محمد أحمد غانم ،الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات بالشفرة الوراثية ،دار

- 12

محمد الشياوي ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ،دار النيضة العربية

الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2006 ،

الجامعية العربية الجديدة.2007 ،

مصر.2005 ،
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- 13

محمد أمين الخرشة ،مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي ،الطبعة

- 14

محمد حماد مرىج الييتي ،األدلة الجنائية المادية ،دار الكتب القانونية ،مصر

األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2011 ،

.2008

- 15

محمد حماد مرىج االييتي ،التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية ،دار الكتب

- 16

محمد عمي الكيك ،السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي ،دار المطبوعات الجامعية

القانونية ،مصر.2009 ،

مصر .2007

- 17

مسعود زبدة ،القرائن القضائية ،المؤسسة الوطنية لمفنون ،الجزائر .2000

- 18

منصور عمر المعايطة ،األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي،الطبعة األولى ،دار

- 19

ياسر األمين فاروق ،مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية ،الطبعة

الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن.2007 ،

األولى ،دار المطبوعات الجامعية ،مصر.

-2المجالت:
- 1بسمة مأمن  ،القيمة القانونية لمصوت والصورة كدليل لإلثبات الجزائي ،مجمة قانونية
العدد الرابع ،جامعة تبسة.2015 ،

- 2فوزي عمارة ،إعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء

تحقيق قضائي في المواد الجزائية ،مجمة العموم اإلنسانية ،العدد الثالث ،جامعة منتوري

قسنطينة ، ،جوان .2010

- 3يوسف شويرف  ،التسرب كأسموب لمتحري والتحقيق واإلثبات ،مجمة المستقبل ،مدرسة
الشرطة ،سيدي بمعباس .2007

-3الرسائل :
- 1
- 2

توفيق سمطاني ،حجية البصمة الوراثية في اإلثبات ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير
قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2010 ،

جمال بيراز  ،الدليل العممي في اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،قسم
الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2013 ،
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- 3

- 4

خالد بخوش  ،الدليل العممي وأثره في اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيل شيادة

الماجستير ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة أم البواقي،
.2007

صفية بشاتن ،الحماية القانونية لمحياة الخاصة ،دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنيل

شيادة الدكتوراه ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري،

- 5
- 6

تيزي وزو.2011 ،

عقيمة بن الغة  ،حجية أدلة اإلثبات الجنائي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،قسم

الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الجزائر.2012 ،1

فؤاد بوصبع ،البصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في إثبات ونفي النسب ،مذكرة لنيل

شيادة الماجستير ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة منتوري

- 7
- 8
- 9

قسنطينة.2011 ،

كوثر أحمد خالند ،اإلثبات الجنائي بالوسائل العممية ،الطبعة األولى ،مكتب التفسير

لمنشر واإلعالن.2007 ،

ليمى بوشو  ،قبول الدليل العممي أمام القضاء ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،كمية

الحقوق ،جامعة الجزائر.2011-2010 ،

ماينو جياللي ،اإلثبات بالبصمة الوراثية ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه،

جامعة تممسان.2015 ،

 - 10محمد عمورة ،سمطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات الجزائية،مذكرة لنيل
شيادة الماجستير في العموم الجنائية وعمم اإلجرام ،كمية الحقوق والعموم

السياسية،جامعة أبو بكر بمقايد،تممسان.2009،2010،

 - 11مراد بموليي  ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة لنيل
شيادة الماجستير ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج

لخضر ،باتنة.2001 ،

 - 12وفاء عمران ،الوسائل العممية الحديثة في مجال اإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية،
مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،قسم الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

قسنطينة.2009 ،
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-4المؤتمرات العممية :
- 1سيدىم سيدي ،محاضرة حول التسرب حسب تعديل قانون اإلجراءات الجزائية ،محكمة
فرندة المجمس القضائي بتيارت ،في .2009/03/20

 - 2عبد العزيز شمالل ،نطاق وحدود حرية القاضي الجزائي في تكريس قناعتو الشخصية
وحق المتيم في محاكمة عادلة ،ورقة بحث قدمت في ممتقى حول المحاكمة العادلة في
القانون الجزائري والمواثيق الدولية ،جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي بتاريخ 10

أفريل .2012

- 3نذير حمادو ،البصمة الوراثية وأثرىا في إثبات نسب الولد غير الشرعي ،دراسة فقيية،
اليوم الدراسي المنظم من قبل مجمس قضاء سطيف ومنظمة المحامين سطيف ،يومي

 10/9أفريل 2008حول "البصمة الوراثية"  ADNفي اإلثبات".

- 4نور الدين لوجاني  ،أساليب التحري واجراءاتيا ،يوم دراسي حول عالقة النيابة العامة
بالشرطة القضائية يوم  ،2007/12/12الجزائر.
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فهرس
الموضوعات

فهرس الموضوعات
الصفحة

العنوان
شكر وتقدير
اإلهداء
مقدمة

1

الفصل األول  :األدلة البيولوجية وغير البيولوجية

5

المبحث األول :األدلة البيولوجية

6

المطمب األول :البصامات

7

الفرع األول :بصمات االصابع

8

الفرع الثاني :البصمة الوراثية

11

المطمب الثاني  :التحاليل البيولوجية

14

الفرع األول :بقع الجسم الحيوية

14

الفرع الثاني :بقع الجسم غير الحيوية

18

المبحث الثاني :األدلة غير البيولوجية

20

المطمب األول :إلتقاط الصور والتسجيل

21

الفرع األول  :إلتقاط الصور

21

الفرع الثاني  :التسجيل الصوتي

23

المطمب الثاني :إعتراض المراسالت والتسرب

25

الفرع األول :إعتراض المراسالت

26

الفرع الثاني :التسرب

29

خالصة الفصل األول

34

الفصل الثاني  :الحكم القانوني إلستخدام الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي

37

المبحث األول :مشروعية الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي

38

المطمب األول :مشروعية الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر

39

الفرع األول :مشروعية إستخدام البصمات

39

الفرع الثاني  :مشروعية الدليل المستمد من التحاليل البيولوجية

42

المطمب الثاني  :مشروعية الوسائل الحديثة التي تستخدم خفية

44

الفرع األول  :مشروعية اعتراض المراسالت

45

الفرع الثاني  :مشروعية تسجيل االصوات

47

الفرع الثالث :مشروعية التقاط الصور

47
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فهرس الموضوعات
المبحث الثاني :حجية الدليل المستمد من الوسائل الحديثة أمام القاضي الجنائي

49

المطمب األول :حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع

50

الفرع األول :الضوابط التي تخضع لها األدلة

50

الفرع الثاني :الضوابط التي يخضع لها اقتناع القاضي

53

المطمب الثاني  :تقدير القاضي الجنائي لمدليل المستمد من الوسائل الحديثة

55

الفرع األول :مذهب المدرسة الوضعية

57

الفرع الثاني  :مذهب االقتناع الشخصي

59

الفرع الثالث  :موقف التشريع الجزائري

61

خــالصـ ــة الف ــصل الث ـ ــان ــي

63

خاتمة.

65

فهرس المصطمحات.
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فهرس الموضوعات.
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في االثبات الجنائي

الممخص.
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ممخص المذكرة
يعد موضوع اإلثبات بالدليل المستمد من الوسائل الحديثة كوسيمة من وسائل اإلثبات في المسائل

 ووسائل الوصول، ويظير ذلك من خالل الدليل نفسو،الجزائية من الموضوعات التي ىي في تطور مستمر
حيث نجد من الوسائل البصمات والتحاليل البيولوجية معمول بيا ولكن بشروط معينة ومتى إقتضت

.إليو

.الضرورة ذلك والموازنة بين المصمحة العامة ومصمحة المجتمع

باإلضافة إلى ذلك نجد الدليل المتولد ع ن حرمة الحياة الخاصة والذي يؤدي إلى إنتياك خصوصيات

 إال أن،األفراد وحرمة حياتيم الخاصة كإعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتسرب والتقاط الصور خفية
المشرع الجزائري وغيره أجاز المجوء إلى مثل ىذه اإلجراءات وفي حاالت معينة تقتضييا ضرورات التحري

.والتحقيق بإضافة إلى شروط معينة

 فمو أن يبني قناعتو الوجدانية من أي،فإن جميع ىذه األدلة تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي

دليل في الدعوى العمومية إستنادا إلى مبدأ اإلقتناع الشخصي الذي يعد أساس نظام حرية اإلثبات الجزائي

.لكن بشروط حددىا القانون والمتمثمة في مشروعية ىذا الدليل

:الكممات المفتاحية

. حجية-5 ،– اإلثبات الجنائي4 ، الدليل المستمد-3، البصمة الوراثية-2 ، الوسائل الحديثة-1
The issue of évidence, which is derived frome modern means, as a means of

proof in penal matters, is one of th topics That are constantly evolving, and This
is evidenced by the évidence istelf and the means of reaching it.

Where we find the means of finger printing and biological analysis is carried out,

but Under certain conditions and when necessary and balance between the public
interest and the interest Society.

In addition, we find the evidence generated by the inviolability of private life,

which leads to violation of the their privat lives such as intercepting
correspondence, recording of sounds, leakage and taking pictures hidden.

How ever, the algerian legislator and others authorizd the use of such procedures
and in investigation and invstigation in addition to certain condition.

The foregoing all this evidence is subject to the discretion of the penal sudge, has
to build emotional conviction of any evidence in public proceedings based on the

principale of personal conviction that freedom of proof but set conditions penal
law and of the legitimacy of This guide.

