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 ةالمقدم

األسدددال الدددمي تقدددوم دميدددا قواددددد اإجددد ا ات  بثاددداتيعدددد اإ :تقدددديم البحددد  :أوال
 ،وددين ودددو  الوكددم نياددا مددن السددم ة الق ددائيةإلدد   الجنائيددة منددم لوقددة وقددوة الج يمددة

وألجدل الوكدم دمد  ، إقادا  الوقيقدةإلد   ني المفاوم الجنائية هو كدل مدا يد دي بثااتواإ
وهما يعني إقامة الدليل ، المتام ني المسائل الجنائية يجب بثاوت وقوة الج يمة ني ماتاا

مدددن الناويدددة  بثاددداتويمكدددن القدددول  ن اإ، المدددتامإلددد   دمددد  وقدددوة الج يمدددة ودمددد  نسددداتاا
الددليل إلد   التي تتوقق ااسدتعمال وسدائما و  قدا المفتمفدة لموودولالجنائية هو النتيجة 

الدددمي يسدددتعين ادددا القا دددي  سدددتفال  وقيقدددة الوقدددائ  المع و دددة دميدددا ونقًدددا ألوكدددام 
  :الجنائي يم  ام اول بثالث بثااتواإ، القانون

 .م ومة ا ستد  ت اجم  دناو  التوقيق والددوى  :األول 
نإما  سفٌ  هما التوقيدق ددن  دلدة ، اتدائي والق ائيهي سم ة التوقيق ا  :البثانية

 .الموكمةإل   ت جح معاا إدانة المتام قدمً 
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م ومة المواكمة وهي من  هم الم اودل ألنادا م ومدة اقتنداٍة ابثادوت التامدة  :البثالبثة
 إدانتا.  و  إما اا ا ة المتام، مانًي دم  اليقين   الودل والتفمين

ا ت ددو ات ساسددعٌة اف ددل ال فدد ة العمميددة الاائمددة نددي الجنددائي  دد  ت دميدد بثادداتواإ
 نادي  فد ٌة قامدت دمد  نق يدات و ودول، والتي لم تكن مع وندٌة مدن قادل بثااتوسائل اإ

تنفدد  العالقددة  و  دمميدة دقيقددٍة واسددت ادت  ن تدداود القا ددي اةدلدة قا عددٍة وواسددمٍة تدد ا 
ي سددل دمياددا األوكددام  و ودداح الق ددا  يعددول دمياددا كةدلددة ننيددة، اددين المددتام والج يمددة

 .الا ا ة  و  ااإدانة
، ساادة السداود و  مناا ما هو دليل قولي كادت اف المتام :واألدلة الجنائية  نواةٌ 

ومناددددا األدلددددة الماديددددة التددددي ياقدددد  لاددددا ، ومناددددا مددددا هددددو دليددددل دقمددددي كددددالق ائن والددددد ئل
ة األدلدددة تتجمدددل ومدددن هندددا جدددا ت  هميددد و  وهدددي  دلدددة ودددامتٌة   تكدددمب، فوووددديتاا

الماديدددة والتعامدددل معادددا االوسدددائل العمميدددة الوديبثدددة . نجميددد  األدلدددة العمميدددة تعتمدددد دمددد  
وقد ادد ت ، األوول والوقائق العممية التي لم تكن مع ونٌة ني األامنة والعوو  السااقة

الجنائي وملًك اما تمبثما من دناو  القوة واما  بثااتتوتل م كاها المناسب ني مجال اإ
اددا مددن  ودول البثاددات وا سددتق ا  والبثقدة نددي مودداد ها العمميدة . ومددن هنددا جددا ت تتميدا 

الجنددائي  بثاددات هميددة سددم ة القا ددي نددي تقدددي  األدلددة العمميددة لمددا لاددا مددن  هميددٍة نددي اإ
 الوديث . 

 :البثالبثة وهدي بثااتوسم ة القا ي ني تقدي  األدلة   تف ج دن إ ا   نقمة اإ
" يوكدم :ونقدام األدلدة المعنويدة دمد   ندا، المفدتم  بثاداتقدام اإنقام األدلة القانونية، ون

القا دددي ندددي الدددددوى وسدددب العقيددددة التدددي تكوندددت لديدددا اكامدددل و يتدددا . وهنددداك  سدددااب 
الجنائي ؛ مناا قاو  األدلة العممية الوديبثة التي  بثااتدديدٍة تا   األفم اماد  و ية اإ
 :المددتام ومبثدداٌل تمددًك األدلددةإلدد   سدداتااالج يمددة ون إبثادداتكسددًف دناددا العمددم الوددديث نددي 

والمسددددتمدة مددددن األجادددداة ، المسددددتمدة مددددن ال ددددب السدددد دي والتواليددددل كاألدلددددة الايولوجيددددة
وهددما األدلددة   تقاددل ، يدة والواسدداات اةليددة كاألدلدة المعموماتيددة واألدلددة الجنائيدةلكت وناإ

األمددد  ندددي تقددددي ها ادددل يناأدددي  ن يتددد ك ، ا ايعتادددا إف ددداة القا دددي ألي قيدددوٍد اسدددةناا
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ندالاعض ، وقد تعددت تسميات سم ة القا دي ندي تقددي  األدلدة ،لموض سم ة القا ي
والدداعض اةفدد  ، ي مددق دمياددا ماددد  ا قتندداة الددماتي والدداعض القنادددة الوجدانيددة لمقا ددي

ويقودد اكدل هدما التعايد ات  ن القا دي ، نقام األدلة األداية و ويانًا النقام الود  لددلدة
نما هو مقيٌد ا مي ا الماتي الاعيد دن األهوا  ، س   يف ض دميا و  د اةي قيدٍ   يتقي وا 

و  ، ودد  نددي تقدددي  قيمددة األدلددة المقدمددة لددا مددن قاددل الفوددوم، واألواسدديل السفوددية
ومددد  ملددددك ليسدددت و يددددة ، توديددددد قيمدددة الدددددليل و  دفدددل إ ادة المسدددد ة ندددي ندددد ض دليدددلٍ 

نما مقي، القا ي ني ا قتناة م مقةٌ  دًة اس و  ووة التسايب وا واا  معينٍة ت اقاادا وا 
إلد    ن جمي  األجااة األمنية و جااة العدالة اةمل واجدةٍ  :  ق ال عن .  همية الاوث

 إبثادداتسددند قددانوني ي انقددا سددند دممددي مددن اجددل ددددم المواكمددات اسددكٍل وددويٌح ويكددون 
نتسدددا  السددد ي  لمدددا االددددليل القدددا   و سددديما نودددن نعددديي دودددً  التكنموجيدددا وا الج يمدددة 

 يع ف اا وت انية الجنائية .
نودداول هنددا ان نو ددح اسددكل جمددي ماهيددة سددم ة القا ددي نددي  :إشددليلية البحدد  

تقدددي  الدددليل الايولددوجي ونددق نقدد ة دمميددٍة وقانونيددٍة نددي قددل التسدد ي  القددانوني مددن اجددل 
 اإوا ة اكيفية تعامما م  هكما دليٍل .

  :هيللية البح  
 تع يف الدليل الايولوجي :يالم مب التمايد

 الدليل الايولوجي  إبثااتالو ية السفوية لمقا ي ني  :الماوث األول 
 مجال سم ة القا ي التقدي ية  :الم مب األول
 سم ة القا ي التقدي ية  ا ستبثنائيات الوا دة دم: الم مب البثاني
 لجنائيا بثااتلدليل الايولوجي ني مسائل اإ القا ي توقيف :الماوث البثاني

 الم مب األول: م ومة تفسي  القا ي الجنائي لمدليل الايولوجي
  بثااتاقتناة القا ي الجنائي االدليل الايولوجي كوجيٍة ني اإ :الم مب البثاني

 الفاتمة
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 املطلب التمهٍذي
 تعرٌف الذلٍل البٍىلىجً

قندي وكدملك التقددم الت، ندي الوقدت الوا د  نسدانالتقدم العممي الدمي يعيسدا اإ إن
والفني جعل من وسائل الت و  والتع ف دم  الجاني وتوديدد هويتدا وكدملًك ومايتدا مدن 

دند ا تكاب الج يمة . واألدلة العممية تعتمد دم  األوول   ن تنتول سفويتا وفاوة
وقددد اددد ت توتددل ، والوقددائق العمميددة التددي لددم تكددن مع ونددٌة نددي األامنددة والعوددو  السددااقة

الجنددائي وملددًك امددا تمبثمددا مددن دناودد  القددوة وامددا  بثادداتل اإم كاهددا المناسددب نددي مجددا
 . تتميا اا من  وول البثاات وا ستق ا  والبثقة ني مواد ها العممية

الوقيقدددة مدددن اجدددل مكانودددة  إبثاددداتالددددليل الايولدددوجي ال كيددداة األساسدددية ندددي  ويعدددد 
ويدٌث  ،نائيدةإم يوداح لدا  هميدة فاودٍة جدًدا االمقا ندة مد   يد ا مدن ا دلدة الج، الج يمدة

ي ى بثمٌة من القانونيون  ن لدليل يعني الا هان المي يقوم دم  المن ق لكي يبثات ووة 
 . (1)ا فالف و  الدنوة ا قنادية ني تمًك الواقعة التي  واوت موٌل لمجدال

 إبثادداتدمد   سدال  ن  مفتمفدةلدا مفداهيم قانونيدة  يديدليل الايولدوجي وسدب  ئالدو  
 . (2)ني الج يمة بثااتاإإل   نا ان ي ديةكل ما من سالوقيقة لا م تكًا دم  

واما ان الموكمة تعتا  الدليل مود   ساسي ني انا  قنادتادا مدن ويدٌث ودوة  
اإجدد ا ات ومسدد وديتاا وهنددا ندد ى ان المسدد ة اإي ددالي نددي قددانون اإجدد ا ات الجنددائي 

  )دمد  ان  191ة نً  ني المداد 1988نا ايً   16اتا يٍخ  447اإي الي الجديد  قًم 
 يجوا استفدام األدلة التي تم الووول االمفالفة م  نوو  القانون(. 

ودمدددد  الدددد  م مددددن قاددددو   سدددداليب مت ددددو ٍة لمأايددددة نددددي ا تكدددداب الج يمددددة اً  ان  
وهددما  دى ، النوددو  التسدد يعية وفاوددة اإج ائيددة لددم تواكددب ت ددو ات العودد  الوددديث

ة هددمٍا القددوانين ااددما الت ددو  نددي األسدداليب وجددود دجددا وا ددٍح نددي اوا ددإلدد   االنتيجددة

                                                           

ة 1منصوو ا معايطة:ووألد م اعووأل مع نطلتووأل  معجناتوو  مع نووطلفة اما معةاطاووأل ع :مطنووأل  معن وو ة ناووط ة    -1

 . 22ص ة2002

2 - Frédéric Chauvaud: Les, Experts,Du crime, Paris , 2000,p 17.  
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وجددود قددانون إلدد   وجددود ندد اي كايدد  قددانونٍي وهددما ممددا يسددتدديإلدد   ممددا  دى، الم تكاددة
فاٍ  اوي  االدليل الايولوجي من ينقم   يقة توقيف الق اة وكما الفا ا  لاما الدليل 

 . الجنائي بثااتني مجاٍل اإ

 املبحث األول
 الذلٍل البٍىلىجً إثباثً يف احلرٌت الشخصٍت للقاض

يعد مو وة الو ية السفوية لمقا ي الجنائي من المو ودات المامة التي    
 بثاداتنالقا دي الجندائي يسدع  إ،  ن  دناا ني القانون الجنائي دمد  وجدٍا الفودو 

افدالف القا دي المددني الدمي يسدع  ،  ي ما تففيا النفل الاس ية، وقائ  ماديٍة ونفسيا
؛  بثااتودميا نال اد من إ الق سم ة القا ي الجنائي ني اإ، و ناٍت قانونيةٍ ت بثااتإ

فووودا  ن المجد مين   ي تكادون جد ائمام ندي ، الوقيقة وكسف الج يمدةإل   لمووول
ممددا يع ددي  هميددة كايدد ٌة لماددد  السددم ة ، و  يعمنددون مقدددًما دمددا ينددوون القيددام اددا، العمددن

 .(1)التقدي ية لمقا ي الجنائي
يددة يتفددق مدد  جتمادإن الدددو  الددمي يقددوم اددا القا ددي نددي سددايل توقيددق العدالددة ا  

 العقل والمن ق ؛ ناو يوقق موموتيٍن:
. وملك دندما يسع  النال االعدل والمساواة ، موموة المجتم  اوفٍة دامة  وً :

موموة الموكدوم دميدا ندي التادميب واإودالح والوفداق دمد  و يتدا السفودية . بثانيًا: 
الوقيقة لا  همية كاي ٌة لماد  سم ة إل   اادف الووول بثااتنح القا ي سم ًة ني اإنم

القا ي الجنائي ني تقدي  األدلة . وتداداد  هميدة المو دوة لجديدٍة وودابثدة المسدةلة التدي 
الجنددائي والتددي  بثادداتيتناولاددا ومدددى قاددول األدلددة الناتجددة دددن التكنولوجيددا الوديبثددة نددي اإ

فاودددددة الفقدددددا الجندددددائي والق دددددا ، ويدددددٌث ي كدددددد ،  جدددددال القدددددانونن  دددددت نفسددددداا دمددددد  
الدامأدة لماودمة الو ابثيدة  يدةبثااتاإالمفتوون من  جال ال دب السد دي دمد  مددى القدوة 

                                                           

ا . محاووع نوو ل  ووعدد اطنووعد مألووجميطا م اعووأل معاجنصوو أل  :وو ا جتوو  م وو  نأل اووف م  وو م م   -1

 .22ة ص 2002مع نطلتأل معااطانألة اما معنهضأل معي  تألة معاطه دة 
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و ي هدددا مدددن األدلدددة العمميدددة الوديبثدددة نادددو مو دددوة جديدددٌد لدددم يسددداق الاودددث نيدددا ووجدددود 
  . لوعوااتاعض اإل   الوعواة نيا لودابثتا وسوت الم اج  نيا مما  دى

 إل : ولاما ومن اجل اإوا ة امو وة الماوث ن ى تقسيما

 املطلب األول
 الذلٍل البٍىلىجً إثباثيف  جمال سلطت القاضً التقذٌرٌت

نددالاعض ي مددق دمياددا ماددد  ، تعددددت تسددميات سددم ة القا ددي نددي تقدددي  األدلددة 
نقدام األدلدة األدايدة  ا قتناة الماتي والاعض القنادة الوجدانية لمقا ي، والداعض اةفد 

 و  و ويانًا النقام الو  لددلة، ويقود اكل هدما التعايد ات  ن القا دي   يتقيدد ادةي قيددٍ 
نمدددا هدددو مقيدددٌد ا دددمي ا الدددماتي الاعيدددد ددددن األهدددوا  واألواسددديل  سددد   يفددد ض دميدددا، وا 

و  دفدددًل إ ادة ، السفوددية، ودد  نددي تقددددي  قيمددة األدلددة المقدمددة لدددا مددن قاددل الفوددوم
ومددد  ملدددك ليسدددت و يدددة القا دددي ندددي ، توديدددد قيمدددة الددددليل و   ة ندددي نددد ض دليدددلٍ المسددد

نمدددا مقيددددًة اسددد و  ودددوة التسدددايب وا دددواا  معيندددٍة ت اقاادددا  ددد ق ، ا قتنددداة م مقدددةٌ  وا 
 .(1)ال عن
قد ة القا ي دمد  المال مدة )):وقد د ف الاعض السم ة التقدي ية لمقا ي اةناا 

وهي ندي  اسد  ،  ة دميا والعقواة التي يق  ها نياااين الق وف الواقعية لموالة المع و 
 وو ها تعني مقد ة القا ي دم  التو ك اين الودين ا دن  وا قود  لتوديددها اينامدا

 .(2)دند  ودهما(( و 
البثالبثددة  بثادداتان سددم ة القا ددي نددي تقدددي  األدلددة   تفدد ج دددن إ ددا   نقمددة اإ 
 وهي: 

 نقام األدلة القانونية . - 1

                                                           

تووأل مع ئملتووأل اووف م حإلووطء  م  وو م م   معانط اووط ة ا . أحاووع  اووطد معووعةصد معاصوو: نط  معاطن ن - 1

 . 52ة ص1265من  ام  معاإلجمأل معيص ةألة  ت   ة 

ة اما معنهضوأل معي  توألة معاوطه دة 3ا . منا ا ن تب حسنفد ش ح اطن   معيا  ط ة معاسم معيوطءة    -2

 . 242ة ص1293



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

07 

 المفتم  .  بثااتم اإنقا - 2 
" يوكددم القا ددي نددي الددددوى وسددب العقيدددة :نقددام األدلددة المعنويددة دمدد   نددا - 3

 . التي تكونت لديا اكامل و يتا
نمنم لوقة ، والسم ة التقدي ية تما ل ني كل م ومة من م اول الددوى الجاائية 

الجنددائي  لوقددة ودددو  الوكددم ووددي و تا ناائيددا يمددا ل القا دديإلدد   ا تكدداب الج يمددة
واعادددا ة  فددد ى السدددم ة التقدي يدددة تكمدددن ندددي قمدددب ، سدددم تا التقدي يدددة ندددي اتفدددام القددد ا ات

 . (1)الق ا  الجنائي
ن لمقا دددي الجندددائي الو يدددة ندددي تقددددي ا لددلدددة المع و دددة دميدددا  اقًدددا إولادددما نددد 

و  يجدوا لدا ان ياندي قنادتدا دمد  دليدٍل افد   امدا اسدتمدا مدن فدا ج ، لقنادتا الق ائية
 :ولاما وماك نان دم  القا ي ان ي ادي ما يمي، مما الق ائيد

 ان ي  ح الدليل مت  لم ي مئن اليا . : و  
 دم  القا ي ان يةفم الدليل االكامل و  يةفم جاٌ  منا ويت ك الاقية . :بثانيا 
 ان ياني الوكم المي اف عا لتقدي ا دم  مجمودة األدلة . :بثالبثا 
الوقيقددة لددا  هميددة كايدد ٌة إلدد   اادددف الووددول بثادداتاإنمددنح القا ددي سددم ًة نددي  

وتدداداد هددمٍا األهميددة مدد  ودابثددة ، لمادددا سددم تا نددي تقدددي ا لددلددة فاوددٌة مناددا الايولددوجي
والتي ن  دت نفسداا دمد   جدال القدانون ندي  ندا   ادد  ن تكدوًن  بثااتالتكنولوجيا ني اإ

 ددو  وسددائل ا تكدداب الج يمددة هندداك متااعددٍة لسددي  الت ددو ات نددي مو ددوة اإقدد ا  ونددق ت
 . (2)والتقنيات التي استفدمت ني ا تكاااا

 بثاددداتومدددن المعمدددوم ان سدددم ة القا دددي وا دددوة ولددديل دميادددا  ي  ادددا  ندددي اإ 
ا  ان هنداك ، الجنائي من فالل تقييمدا لتق يد  الفاد ة الدمي يقددم اليدا مدن فدالل الفايد 

                                                           

1 - Divid W. Neubauer: Americas courts and the criminal justice system, Sed, 

Wadswarth publishing company, 1996, P.67-68. 

 وتص مع و ةيأل  معاوطن  ة  بثموط نمعهللا  ص صطعح مع ةشد أل :أل معاطضوف مع نوطلف اوف ياوعة  ماعوأل م   - 2

 . 11ة ص 1424األطعأل مط سجت ة  طميأل نطةف ع ي  ء م منتألة اسم معيعمعأل مع نطلتألة مع ةطلة 
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ك افدتالف نقادي ندي ملدك  ن . لكدن هندا بثاداتمن يوي اا ااعض الس و  دم  قوة اإ
ن تق يددد  الفادددد ة ممددددام لمقا دددي  ن ادددد نض القا ددددي لتق يددد  الفايدددد  قددددد  الددداعض يدددد ى 

دليددل سدداق وان ادتدد ف ان  إبثاددات نددا اما ا د ان يفوددل انفسددا نددي ، تعددا ض مدد  نفسددا
ي ننددي   يممكدا و ن الت ددو  العممددي الكايد  والمسددتم  نددتح ا  إلدد   المسدالة ننيددة وتوتداج

لأدد ض الفوددل  اي نيدد   إلدد    ت ووسدد  ميددادين الاوددث، ولاددما ندداألم  يوتدداجددددة مجددا
 . (1)نياا

 املطلب الثانً
 إثباثيف  سلطت القاضً التقذٌرٌتى االستثنائٍاث الىاردة عل

 الذلٍل البٍىلىجً
تمددا ل نددي كددل م ومددة مددن م اوددل الددددوى ، السددم ة التقدي يددة كمددا سدداق  ن اينددا 

ال  ي ودول مال مدة السدم ة التقدي يدة لمنقدام القدانوني، إم  الجاائية، وقد قا  فالف ني
ا ستاداد واإجواف وفاوة إل    ن السم ة التقدي ية يمكن  ن ت ديإل   مهب الاعض

نددي وددين يعدددها الدداعض األفدد  م  واددا نياددا ولكناددا ، إما لددم تكددن هندداك  ددواا  تنقماددا
 .(2)ليست   و ية وملك ألناا تمن  اإجواف

كانددت سدم ة القا ددي التقدي يدة واسدعة نددي تقيديم تق يدد  الفايد  الفنددي  ولادما مامدا 
ولكددن يوددق لددا ، نددإن لاددما السددم ة ودددود و  يوددق لمقا ددي ان يفدد ض  ائييددا السفوددي

التو ي دن مدى ا يجاب ني هما التق ي  نيما يتواندق مدا يدووي اليدا مدن بثقدة متاعدا ندي 
 ن قي المي اق ا العمم .ملك األساليب العممية الوديبثة ني ا ستد ل الم

لكددن نددي النتيجددة تاقدد  هندداك اسددتبثنا ات وا دة ومددن سددةناا الت ددييق مددن سددم ة  
ني اعض الج ائم التي لاا فوووية مناا ج يمدة السدياقة  بثااتالقا ي الجنائي ني اإ

 . ابثنا  والة السك ، وكملك ج يمة الانا

                                                           

عنع ا معاطن نتأل عس :أل معاطضف مع ئملف اف ياعة  م اعألة األطعأل مط سوجت ة  طميوأل    عهف م ماد م  - 1

 . 95ة ص2010 طينألة   تأل معنا ا  معي  ء معستطألتألة 

 .David W. Neubauer, Op. Cit., P.68 -أنظ  اف يفصتل ذعكد                       -2
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 املبحث الثانً
 اجلنائً ثباثاإل لذلٍل البٍىلىجً يف مسائل القاضً تىظٍف

تعد سم ة القا ي التقدي ية سدم ة مقد   وندق القدانون ولدا و يدة مت وكدا لتكدون  
 دددمنا مددن اجدددل افتيددا  الدددليل المناسدددب نددي الق دددايا التددي تعددد ض  و  قنادتددا ودد اوة

ويجدب ، مسدتوى ال  دا ددن الددليل وافتيدا اإلد   دميا، ومن اجل ا تقا  وجدانا و مي ا
، مد  مادادى السد دية القانونيدة بثاداتا الددليل ان يتواندق دليدل اإدم  القا ي دند افتيا  

 وفوووا دند القيام االدو  ا ستنتاجي لمدليل الايولوجي .
واعدددد ان يقددد   القا دددي ا فدددم اادددما الددددليل دميدددا ان يقدددوم اتفعيمدددا ندددي الق دددية  

وددددا  الوكدددم المالئدددم والدددمي يعتمدددد دمددد  ال دددمي  الوجدددداني لدددا وونقدددا  لماددددا الجنائيدددة وا 
دون تقييدد  بثاداتماددا و يدة اإإلد   و يتا وقنادتا . وانا  دمد  ملدك ندان الددليل يف د 

نفدددي نسددداة الج يمدددة  و  ولدددو كاندددت دمميدددة ندددي تةكيدددد إبثاددداتوسددديمة  و  القا دددي ا  يقدددة
لسف  معين، وهما مما يعني تك يل لمادا ق ينة الا ا ة وكملك لدو  المي يمعاا الدليل 

 . (1)الس دي
 :م ماينإل   نقسم هما الماوثودميا س

 املطلب األول
 البٍىلىجً مرحلت تفسري القاضً اجلنائً للذلٍل

قود االتفسي  توديد المعن  المي يقودا السا ة من  لفاق الن  لجعما والوا  
لمت ايق دم  وقائ  الوياة، والمي نون اوددا هندا التفسدي  الق دائي وهدو الدمي يودد  

وهدنددا ت ايددق القددانون دمدد  هددما ، قعددة مع و ددة دميددادددن القا ددي وهددو يفوددل نددي وا
، والتفسدددي  الق ددددائي يقدددوم اددددو   ساسددددي ندددي تقددددم القددددانون الجندددائي وت ددددو ا (2)الواقعدددة

                                                           

  ووف معووععتل مع نووطلف  يناتوو  معيعمعووألة نمعمالعووع نمووعمع اما معئا ووطنفد ا ا مع:ووب مع وو نف اووف   -1

يووطاة        http://www.nasiriyah.org/ara/post/22154  ماووطد من وو ا ن وو: م اوو د  

 . 2/11/2012معئةطاد 

ع م  دة من وو ام  ا. مناوو ا ن تووب حسوونفد شوو ح اووطن   معيا  ووط  مع منووطنفة معاسووم معيووطءة معا  وو -2

 . 129-126ة ص 1222ة 3ح مفة  

http://www.nasiriyah.org/ara/post/22154
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ما كددان القا ددي ودد ا نددي تكددوين قنادتددا نسددم تا (1)و ددمان العدالددة اددين المتقا ددين ، وا 
فسي  ال يق لقواددد القدانون مودودة ني تفسي  النوو  القانونية ألنا موكوم اماد  الت

 الجنائي .
، والددمي يامنددا نددي مو ددوة اوبثنددا دددن تفسددي  القا ددي الجنددائي لدددليل الايولددوجي 

دليدددل ننددددي  و  إدا ة الددددليل سدددوا  كدددان دليددددل قدددوليإلدددد    ن توديدددد اإجددد ا ات الم ديدددة
و ،  والدمي يكسدف لندا السدي  الم داو  سدوا  اكدان مفدد ا، كالتق ي  المي يقدما الفايد 
مدى ت ااق اومة المدتام مد  الاودمة الم داو ة ندي ،  و يودد من فاللا نويمة الدم

.و اددد مدددن (2)ملددك الدددليلإلدد   توديددد اإجددد ا ات الم ديددةإلدد   ااإ ددانة، مكددان الوددادث
 تو يح القوادد العامة التي توي  إدا ة الدليل الايولوجي وهما القوادد تكون: 

 ا الة دم  الدليل المي وجا  دا . يجب ان يكون المتام لديا  : و 
 ان يكون الدليل المي قدم  د المتام دليل مس وة .  :بثانيا
اددا إبثااتافوددو  الواقعددة المدد اد  تددةبثي مددن الواجددب ان يكددون الدددليل لددا قددوة  :بثالبثددا

  واالتالي ي بث  ني العقل والمن ق .
ا دي التوقيدق واالنساة لمو وة تفسي  الدليل الايولوجي ا م  يفتمف ما ادين ق 

والسددداب ندددي ملدددك ان قا دددي التوقيدددق لديدددا القدددد ة دمددد  تقددددي  الددددليل ، وقا دددي الوكدددم
امددا االنسدداة لقا ددي الوكددم نددال يجددب دميددا ان يعكددل قدد ا  ، وسدداهد اددةم دينيددا السدداود

التقدي  . ناما المو وة هو الدان  األساسي ني استفال  مسةلة الدليل الايولوجي ندي 
ادا سدم ة تقدي يدة   يمكدن مناقسدتاا مبثدل الددو  الدمي تمعادا الفاد ة . نالموكمدة ل بثااتاإ

 ني الساوة الق ائية وفدمتاا لمفاوم ق ينة الا ا ة.
 

                                                           

ة 1222نموع مع محووع معي اووفد معامووطاة معيطمووأل ع اوطن   مع نووطلف معاا  ووفة م:ميووأل معن ووطح مع عةووعدةا. -1

  .100ص

ة 2003مع نوطلفة اما ه موأل ع ن و ة مع وئ  م  دة  بثموط ا. نص  مععةص م  كد منطض م  اف م   -2

 . 220ص 
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 املطلب الثانً
 ثباثاقتناع القاضً اجلنائً بالذلٍل البٍىلىجً كحجٍتٍ يف اإل

إوددددى المسدددكالت التدددي  (الددددليل الايولدددوجي)ومنادددا تبثيددد  األدلدددة العمميدددة الوديبثدددة  
واجااا السياسية الجنائية المعاو ة وهي كيفية توقيق التواان اين الموالح المتعا  ة ت

وهي موموة المجتم  و مان ت ايق القدانون مدن ناويدة و دمان الو يدات الف ديدة مدن 
ناوية  ف ى، نكما  ن لددلة العممية إيجاايات ونوائد كتسايل مامة الكسف دن الوقيقة 

كانتاداك ، او يدات األند اد ووقدوقام إما لدم يوسدن اسدتفدامااالق ائية، نإناا قد تعودف 
 و مة الوياة الفاوة لدن اد ومع نة  س ا هم التي يك هون  ن ي م  دمياا  ود.

القنادددة الماتيددة لمقا ددي مددن المو ددودات الجنائيددة المامددة ومددن اهددم   ويعددد ماددد 
تددا االدددليل الددمي العقددل الاسدد ي مددن ويددث قنادإلدد   ، وهددي اقدد ببثادداتماددادى نق يددة اإ

ي تدداح اليددا . نالقا دددي امن هددو الدددمي قددد  قيمدددة الدددليل ويسدددتفم  منددا مو دددودين   
وجدم قوتدا  و  الا ا ة، و  يتدفل القانون ني توديد قيمدة الددليل و  بثالث لاما اما اإدانة

  .(1)اانفس بثااتقوة اإ نا كماا ني القانون سوا  ولاا ، بثااتمن ويث اإ
القا دي ان ي د ح كدل دليدل قددم لدا ندي المناقسدة ندي الدددوى  ومن الواجب دم  

المقامددة امامددا ابثنددا  مناقسددتا أل دد اف الددددوى مددن اجددل ان يكددون دمدد  اينددة ممددا يقدددم 
ولمقا ددي قنادتددا السفوددية مددن ، يكددون لددديام إمكانيددة الدد د دمياددا  دددهم مددن ادلددة لكددي

ا الماتيدة اعدد ان  سدت فالل توقيف كدل المد هالت التدي يممكادا مدن اجدل ت سديخ قنادتد
الدليل . واعد ان ت د ح دمد  القا دي كاندة األدلدة إل   ا  مئنانإل   قنادتا السفوية

ني الددوى ويقد  قيمة كل مناا ويسع  لكسف الوقيقدة ممدا يولدد قناددة قا عدة التدي   
ا ا تا دون مما سة جمي   نواة ال أو  واافتيا   و  يكون نياا  ي سك اإدانتا لممتام

  :والسمات السفوية لقنادة القا ي هي نودين ودي. 

                                                           

من د ن:طا ح ةأل معاطضف مع نطلف اف يإل ةص انطنجع مع  عمنتألة  نو  من و ا اوف ا. ماع ح خ تل مع -1

ة مالمووطام  معي  تووأل 2004ة نتوو  21م  وأل مع وو ةيأل  معاووطن  ة م  ووأل م طاةاتووأل شو  أل ا ووفة معيووعا 

 .  336معاجنعدة ص
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 .  ي ان يكون الدليل قانوني :قانونية ا قتناة : و 
ويقودددد االواقعيدددة هندددا ان ا قتنددداة الدددمي ت سدددخ ندددي مات  :واقعيدددة ا قتنددداة :بثانيدددا

  . الوقيقةإل   القا ي يتفق م  وقيقة واقعية هدناا الووول
تعندي والددة ا د اك يسدمم معادا العقدل تسدميما ودداام  نا قتنداة ندي د لتدا القانونيدة 
ددددة وقددائ  اسددتنادا اقوادددد المن ددق. نو يددة ا قتندداة هنددا و يددة  و  نفددي واقعددة و  ابثاددوت

فاودددة االقا دددي مدددن فاللادددا توقدددف سدددم تا التقدي يدددة وياسددد اا دمددد  األدلدددة الجنائيدددة 
 . (1) ليفتا  األنسب مناا

ودي الددددمي يكددددون الدددددليل الددددمي اقتندددد  اددددا امددددا االنسدددداة لميقددددين الق ددددائي المو دددد 
إم ان جددوه  ملددك وجددود ، القا دي مددن  ن ددل األدلددة التددي يمكددن ان تاد هن دمدد  الواقعددة

وانددا  دميددا ، دالقددة اددين الج يمددة التددي ا تكاددت واددين سددف  اعينددا يسددند اليددا ا تكاااددا
 إبثادداتيجددب ان تكددون األدلددة وددائاة وتدد  تكددون سدداب مستسددا ا اويددث يكددون نياددا امددا 

ة سددددامة كمددددا يتوددددو ها الدددداعض اددددل هددددي  ايددددة مددددوهددددي ليسددددت اما ،(2)نفياددددا  و  واقعددددة
 ن القا دي ندي هدما الوالدة مد ة يكدون ، الوعواة وتان  دميادا اوكدام ق دائية مودي ية

ولاددما ، موقددق ومدد ة قا ددي ناددما ا ادواجيددة نددي ا دا  هددي موددد  ا فددتالف الددوقيفي
ا دمددد  الجدددام واليقدددين ندددي توقيدددف الددددليل ندددان القا دددي الجندددائي ممدددام ادددان ياندددي دليمددد

ولدملك ، دم  مدا يتفدق مد  العقدل والمن دق يةجتمادالايولوجي من اجل توقيق العدالة ا 
تو ددددديح دالقدددددة الددددددليل الايولددددددوجي إلددددد   ندددددان مدددددنح القا دددددي سدددددم ة تقدي يدددددة يوتدددددداج

وكددملك تقدددي  القا ددي لمدددليل الايولددوجي دمدد  ادتاددا ا ، االفوووددية ومدددى مسدد وديتا
 . (3)ا دلة الوديبثة المنقو ة امام الق ا  من

                                                           

سوط  ة ا. ماع ح خ تل معمن د ن:طا ح ةأل معاطضف مع نطلف اف يإل ةص انطنجع مع  عمنتوألة معا  و  مع -1

 . 393ص

2- Manglier Tristan, Réformer Le juge D’instruction ; Historique et 

Perspective, Mémoire de Séminaire , Métier du droit et pratique du droit 

dans les entreprises et les institutions, Université de Lyon,2010,p 29 

مع نووطلف ة األووطعأل مط سووجت  ة   تووأل  بثمووط مع امبثتووأل  ا اهووط اووف م نووطا  يإل تووف معياووطاصد معمصوواأل   -3

 . 11ة ص 2002معاطن   ة  طميأل  ط ل ة 
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 الخيتمة
ونفم  ني اوبثنا هما ان الدليل الايولوجي مام جدا لدى القا ي الجنائي ونقد ا 

الجنائي نتيجة لتأيي  النق يدات اسدةنا نتيجدة  بثااتلدقة المو وة واهميتا الكا ى ني اإ
سددددتفال  وجيددددة الدددددليل لتنددددوة ا كتسددددانات العمميددددة والاوددددوث الواسددددعة نددددي مع نددددة وا

 الايولوجي .
 :ومن هنا نإننا نووي اجممة توويات دممية 

 د جة الق   من الناوية العممية الاوتة .إل    ن تول قيمة الدليل الايولوجي - 1 
   يكون ني األفم ااما الدليل العممدي مسدال اوقدوق األند اد وو يداتام إ  االقدد   - 2 

 المسموح اا قانونا .
عمددل دمدد  تاددادل الفادد ات نددي المجددال المعمومدداتي والمجددال الايولددوجي وتكبثيددف ال - 3 

الوديبثددة اأيددة  بثادداتالايددا ات الميدانيددة المتاادلددة والندددوات الدوليددة المتعمقددة اةدلددة اإ
 توقيق األهداف المنسودة لتوقيق ق ا  دادل.

ا دددددا  دقدددد دو ات تد يايدددة موميدددة ودوليدددة لمدددةمو ي ال دددا  الق دددائي و د دددا   - 4 
العددام والق دداة دمددد  كيفيددة التعامدددل مدد  األجاددداة الوديبثددة  سدددتفال  الدددليل ندددي 

 اا .إبثااتالوقائ  الم اد 
 االدليل الايولوجي . بثااتو   قانون فا  ااإ - 5 
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 :الملخص
الجنددائي ت ددو ات ساسددعٌة اف ددل ال فدد ة العمميددة الاائمددة نددي  بثادداتدمدد  اإ  ت  دد
نادي  فد ٌة قامدت دمد  نق يدات و ودول ، وندٌة مدن قادلوالتي لدم تكدن مع   بثااتوسائل اإ

تنفدد  العالقددة  و  دمميددة دقيقددٍة واسددت ادت  ن تدداود القا ددي اةدلددة قا عددٍة وواسددمٍة تدد ا 
و ودداح الق دددا  يعددول دمياددا كةدلدددة ننيددة ي سدددل دمياددا األوكدددام ، اددين المددتام والج يمدددة

 و  دليددل قددولي كددادت اف المددتاممناددا مددا هددو  :واألدلددة الجنائيددة  نددواةٌ ، الادد ا ة و  ااإدانددة
ومناددا األدلددة الماديددة التددي ، ومناددا مددا هددو دليددل دقمددي كددالق ائن والددد ئل، سدداادة السدداود

تتجمددل ومددن هنددا جددا ت  هميددة  و  وهددي  دلددة وددامتٌة   تكددمب، ياقدد  لاددا فووودديتاا
  . األدلة المادية والتعامل معاا االوسائل العممية الوديبثة

مددد دمدد  األوددول والوقددائق العمميددة التددي لددم تكددن مع ونددٌة نددي واألدلددة العمميددة تعت
الجندائي  بثاداتاألامنة والعوو  السااقة، وقد اد ت توتدل م كاهدا المناسدب ندي مجدال اإ

وملًك اما تمبثما من دناو  القوة واما تتميا اا من  وول البثادات وا سدتق ا  والبثقدة ندي 
  . مواد ها العممية

القا ي ني تقدي  األدلدة العمميدة لمدا لادا مدن  هميدٍة ومن هنا جا ت  همية سم ة 
الجنددائي الوددديث . وسددم ة القا ددي نددي تقدددي  األدلددة   تفدد ج دددن إ ددا   بثادداتنددي اإ

ونقام األدلة ، المفتم  بثااتونقام اإ، نقام األدلة القانونية :البثالبثة وهي بثاات نقمة اإ
قيدددة التددي تكونددت لديددا اكامددل " يوكددم القا ددي نددي الددددوى وسددب الع:المعنويددة دمدد   نددا

  . و يتا
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ABSTRACT: 

The proof of criminal evidence is vast due to the tremendous 

scientific revolution in evidence which is unprecedented. It is 

based on precise scientific theories and origins and has provided 

the judge with conclusive and decisive evidence linking or 

denying the relationship between the accused person and the 

crime. They have convictions or exonerations when forensic 

evidence are as follows: it may be the confession of the accused or 

the testimony of witnesses, or mental evidence including such as 

presumptions, which are substantial evidence as called as the 

silent evidence. Hence, the importance of the substantial evidence 

by dealing with modern scientific means. 

   The scientific evidence are based on scientific assets and 

facts that are not recognized in the past. They have begun to 

occupy their proper position in the field of criminal proof, in terms 

of their strength, stability, and confidence in their scientific 

sources. 

    Hence, the importance of the judge's authority in assessing 

the scientific evidence because of its importance in modern 

criminal evidence. The judge's power to assess evidence does not 

fall within the framework of the three evidentiary systems: the 

system of legal evidence, the mixed evidence system, and the 

system of moral evidence as: "The judge must rule the case in 

accordance with the faith on which he has established his full 

freedom.  

 

 


