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 اجلنائية لدةةاأل هميةأ

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

 الجنائية دلةنبذة عن األأواًل: 
العلمشػ  والقننشػ  المقةعػ  ةوبػلوب منعلػ  علمػ   النػواي هو مصطلح عػمـ شمػمؿ 

مع فػػػ  بػػػةب و ػػػوع إلػػػ   وفيػػػص المعلومػػػمت القػػػ  قنػػػولد فػػػ  علػػػـ الل شمػػػ  لدلػػػ للمػػػل اأ
 اليملدث .

طةشعػ  الػلدلشؿ اللنػمئ    شةيػث فػالػي   مم  هو العلػـةصف  ع اللنمئش  لدل علـ اأ
أو  فملػػػػلدلشؿ اللنػػػػمئ   ػػػػلد شمػػػػوف لدلػػػػش  معنوشػػػػم مثػػػػؿ المػػػػعملدة، نوعػػػػ أو  أشػػػػم مػػػػمف مصػػػػلد  

،   هوش  أيلد اأمخمص ةميػؿ الل شمػ و لد شموف لدلش  مملدشم مثؿ العثو  عل، االعق اؼ
خةشػػ  مقخصػػص  وهػػو مػػم شقطلػػب، أمػػم الػػلدلشؿ الفنػػ  فعػػو قخصػػشص مػػف الػػلدلشؿ المػػملد 

صػػػ اعم أو  مم ثػػػ  طةشعشػػػ أو  يملدثػػػمأو  بػػػواا ممنػػػت ل شمػػػ  ،فمػػػؿ يملدثػػػ للقعممػػػؿ معػػػ  
م هػو ققػ ؾ اثػم ا فػ  مبػ ح و وععػم والعػلدؼ مػف القينشػؽ الػي  شلشعػ ،أو غش  يلؾ مبليم

إلػػػ   يػػػلداث وفعػػػـ مػػػم لػػػ   وةػػػملنظ عػػػملدة قمثشػػػؿ اأا  و  ،قفبػػػش  الينػػػمئؽ قفبػػػش ا صػػػيشيم
إلػػ   ف موثو شقعػػم ويفػػظ بػػ مقعم المملدشػػ  شعقمػػلدافإفػػ ثػػم لقلػػؾ اآ الطةشعػػ  العػػمة ة والعمػػ 

ةم اعػػمة  ،لػػلداةوبػػمئؿ ميػػلدولدة  لدلػػ يػػلد ةعشػػلد لػػلدا علػػ  اليملدثػػ  وشممػػف قينشػػؽ بػػ م  اأ
اال مػملدش  فملقصػ ؼ ةعنمشػ  ومعنشػ  طػواؿ عملشػ  القينشػؽ  المةػملدئبمبش  مف أملموع  

 ،  ػػػالنضمئش  اضػػػػػلألغ لدل ةوؿ اأهمش  لن   ف  مب ح الل شم  عنص  يمبـ اأوالقي
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 فض  عف  ةولعم للقينشنمت المقعلن  ةينوؽ االنبمف وللعمؿ االنبمن .
  سباب اختيار الموضوعأثانيًا: 

 . اللنمئش  لدل  ل  المصملد  الق  ققملـ عف موضوع اأ -1
 .اللمن  إل   اللنمئش  ف  الوصوؿ لدل همش  اأأ -2
 . لعم  شم  ثةوقش اللنمئش   لدل ف اأإ -3
 .اللنمئش   لدل اأ أنواعقبلشط الضوا عل   -4
 . اللنمئش  لدل لألقبلشط الضوا عل  النشم  النمنونش   -5

 مشكمة البحثثالثًا: 
عم فػ  ائ  آشث  مف ثو ة علمش  مف يشث ةشمف يلدثق  وبمئؿ القننش  اليلدأققمثؿ فشمم 

  اثةػمت ومع فػ  االثػم  المق قةػ  مػػف االثةػمت اللنػمئ  وةشػمف لدو هػم ومػلد  يلشقعػػم موبػشل
 عنلدمم ققعلؽ ةينوؽ االنبمف. البشممابقخلدامعم 

 أهمية الموضوع:رابعًا: 
اللنمئشػ   لػ اااتبس والضواةط الق  قبقنلد علشعم اإلقظع  مف خ ؿ قوضشح اأ

لد ف  النمنوف وضممف ينوؽ االنبمف مف مخمط  القننش  اليلدشث  وملد  قوافنعم مل مم و  
المبقملدة مف وبمئؿ القننشػ  اليلدشثػ  ومػم  لدل يممـ النضما عل  اأأملد  اعقمملد ومع ف  

 .شنقج عنعم مف اثم  عل  ينوؽ االنبمف 
 منهجية البحث:خامسًا: 

النػػمنوف  فضػػ ع عػػفاعقمػػلدت اللد ابػػ  علػػ  المػػنعج النظػػ   المنػػم ف يشػػث اعقمػػلدنم 
الخطػػ  القػػ   لبػولدان  وفػػؽوا الع ا ػ  علػػ  ةعػػض النػوانشف مملنػػمنوف المصػػ   واالمػػم اق 

 بشقـ يم هم .
 :خطة البحثسادسًا: 
 الجنائية دلة: ماهية األاألولالمبحث 
 : ممهش  اللدلشؿ اللنمئ اأوؿالمطلب 

 اللنمئش  لدل اأ أنواعالمطلب الثمن : 
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 دلةالمبحث الثاني: سمطة القاضي الجنائي في تقدير األ
 ف يشث الميؿ: نطمؽ البلط  النمض  اللنمئ  ماأوؿالمطلب 

 المطلب الثمن : نطمؽ بلط  النمض  اللنمئ  مف يشث اللدعو 
 صنافهألمبحث الثالث: خصائص االستدالل و ا

 : خصمئص االبقلدالؿاأوؿالمطلب 
 المطلب الثمن : قصنشؼ االبقلدالؿ

 األولملبحث ا
 اجلنائية لدةةماهية األ

 لدل عف ممهش  اأ وؿاأمطلةشف قملمنم ف  المطلب إل   ا قوشنم قنبشـ هيا المةيث
 اللنمئش . لدل اأ نواعأوخصصنم المطلب الثمن  ، اللنمئش 

 األولاملطلب 
 ماهية اةدةيل اجلنائي

العنػؿ فػ  إطػم  مػف المػ شع  و  الة هػمف النػمئـ علػ  المنطػؽإف اللدلشؿ اللنمئ  هػو 
 يفظعػػم فػػ  وا عػػػ أو    نػػمعاالل فػػل لد لػػ  الشنػػشف أو  اإلل ائشػػ  إلثةػػمت صػػي  افقػػ اض

 ميؿ خ ؼ.
القػ  ققمثػؿ ةونػ  ة هػمف شنػـو و  وقظع  البػممت اأبمبػش  الميػلدلدة للػلدلشؿ اللنػمئ  

 نوعػػ و  مػػمل و  اإل نػػمع ةمػػم شمفػػؿ الي شػػ  فػػ  أبػػلوة إلػػ   العنػػؿ وشعػػلدؼو  علػػ  المنطػػؽ
مػف  أنػواعهنػمؾ و ، ش فض النشولد عل  إط    إال ةمم مػمف م قةطػم ةملقمػ شعمت النمنونشػ و 
 لدلػػػػ فمأ، فنشػػػ  ألدلػػػػ و    ولشػػػ ألدلػػػػ و  مملدشػػػ  ألدلػػػػ و   منونشػػػ  ألدلػػػػ ، إلل ائشػػػ اللنمئشػػػػ  ا لدلػػػ اأ

ال  عػػشف  ػػوة مػػؿ منعػػم ةيشػػثو  القػػ  يػػلدلد الممػػ ع لدلػػ المػ عش  االنمنونشػػ ي هػػ  ملمػػوع اأ
ةغش هػػػم ممػػػم ال شممػػػف للنمضػػػ  أف شعطػػػ  أ  لدلشػػػؿ منعػػػم  ػػػوة أمثػػػ  ممػػػم  شممػػػف اإلثةػػػمت

 أعطمهم المم ع.
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الػلدلشؿ النػول  هػو الػي  و  لي  شنةعث مف عنمص  مملدشػ ،أمم اللدلشؿ المملد  فعو ا 
 شقمثؿ فشمم شصلد  عف الغش  مػف أ ػواؿ قػؤث  فػ   نمعػمت النمضػ  امثػؿ اعقػ اؼ المػقعـ

مػػم شنةعػػث مػػف  أ  الخةشػػ  يػػوؿ  :.ي، أمػػم الػػلدلشؿ الفنػػ  فملمنصػػولد ةػػ .مػػعملدة المػػعولد.و 
مبػمئؿ فنشػ  الخةػ اا فػ   هو عػملدة مػم شنلدمػ و   ول   مئـ ف  اللدعو أو  قنلدش  لدلشؿ مملد 

لػػيلؾ ؛ نقػػمئج يمبػػم  ةمػػونعمإلػػ   الوصػػوؿ ال قبػػقطشل الميػػممـ ةيمػػـ قمػػوشف أعضػػمئعم
 النيو اآق : وعل  ث ث  ف وعإل   ا قوشنم قنبشـ هيا المطلب

 الجنائية لغةً  دلةاأل: األولالفرع 
 .ي1اولع أو    الط شؽ ا  ا ملد لدل   :اللدلشؿ مم شبقلدؿ ة  الط شؽ شنمؿ

 .ي2اللدلشؿ اشضم ا مـ عم   منونشمع ف  ممل  الصيشح الي  شثةت العمؿ الصيشحوا
 الفرع الثاني: الدليل الجنائي اصطالحاً 

 ا َهـل َأُدلُُّكـم َعَمـِ ِتَجـارن ُتنكِجـيُكم ِمـن َعـَذابن أَِلـيكمن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنـو   مؿ قعمل 
العلمشػػػػ  والقننشػػػػ  المقةعػػػػ   النػػػػواي  ؿاللنمئشػػػػ  مصػػػػطلح عػػػػمـ شمػػػػممألدلػػػػ  ف ،[1١الصػػػػؼ: ]

الل شمػػ  علػػـ إلػػ   وفيػػص المعلومػػمت القػػ  قنػػولد لدلػػ منعلػػ  علمػػ  للمػػل اأ ةوبػػلوب
اللنمئشػػ  ةصػػف  عممػػ  هػػ  علػػـ شةيػػث فػػ  طةشعػػ   لدلػػ فمأ، لمع فػػ  بػػةب و ػػوع اليملدثػػ 

ثػػؿ نوعػػ ، فملػػلدلشؿ اللنػػمئ   ػػلد شمػػوف لدلػػش  معنوشػػم مأو  الػػلدلشؿ اللنػػمئ  أشػػمع مػػمف مصػػلد  
المعملدة واالعق اؼ و لد شموف لدلػش  مملدشػم مثػؿ العثػو  علػ  هوشػ  ايػلد االمػخمص ةميػؿ 

خةشػػػ   بمػػػم شقطلػػػمػػػم الػػػلدلشؿ الفنػػػ  فعػػػو قخصػػػشص مػػػف الػػػلدلشؿ العػػػملد ، وهػػػو أ الل شمػػػ ،
وهػػو الوبػػشل  القػػ  شبػػقعمف ةعػػم فػػ  م ايػػؿ الػػلدعو  اللنمئشػػ   ،مقخصػػص للقعممػػؿ معػػ 
 .ي3االنمض ا نمع إل   لممؼ الينشن  الق  قؤلد 

                                                           

 www.dalel.net  . 8/2/2018  ي شنظ  لدلشؿ المعمن  مقمح عل  المو ل االلمق ون :1ا
، المؤببػ  اللممعشػ  لللد ابػمت 1نمضػ ، طلش ا  مو نو معلـ المصػطليمت النمنونشػ ، منصػو  ال ي2ا

 .5١، ص1998والنم  والقوزشل، ةش وت، 
 اللنمئش ، الموبوع  الي ة مقمح عل  المو ل االلمق ونش : لدل ي قن ش  ةعنواف علـ اأ3ا

www.wikebdy.org  . 5/2/2018                                                       = 

http://www.dalel.net/
http://www.wikebdy.org/
http://www.wikebdy.org/
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 الفرع الثالث: الدليل الجنائي قانونا
للد  مثش  مف  لمؿ النمنوف ةمم فػشعـ العػمملشف فػ  األعػزة  ش يظ أف هنمؾ خلط

، لػػيلؾ انةثػػؽ قع شفػػم لمػػؿ منعمػػمو  اأثػػ  المػػملد ،و  اأمنشػػ  ةػػشف المنصػػولد ةملػػلدلشؿ المػػملد 
مط أمػ  ملعػوؿ مػف نقشلػ  يشث شع فمف اللدلشؿ المملد  ةون  ايمل   منونش  قنمو مف ابقنة

لػ  مػف الخػواص مػم شبػمح ةقينشػؽ و  فن  أث  مملد  قخلؼ عف ل شم أو  فيص علم 
 ياقشق  ي أمم اأث  المملد  فنلد ع ؼ ةون :أو  هوشق 

 ملػ لد لػوفأو  بواا مػمف لبػمم يا لػـ ، معمشنق  ةمليواسو  مؿ مم شممف إلد ام ا 
ةػػيلؾ شمػػوف اأثػػ  و  غش هػػمأو  لدموشػػ وولػػولد ةنػػل   ائيػػ ي مػػوث  ابػػقعممؿ آلػػ أو  مػػم أو 

 .ي1ا لد شممؿ هيا اأث  لدلش  ةعلد الفيص والمعملل و  المملد  مصلد  لللدلشؿ المملد 
قيػػت و  علػػ  المػػقعـأو  علػػ  مػػمؿ ةنػػل لدموشػػ  عػػملدة إمػػم اآثػػم  الةشولولشػػ  قولػػلد

مػؿ مػػم و  ملينمقػ و  علػ  مبػ ح اليػملدثأو  مػم علشعػم مػف م ةػػسو  علػ  اللثػ أو  أظػمف  
 عل  اأبلي و   طل اأثمث المولولدةو  الللد افو  اأ ضشمت والبشمم   مف أمممفشقصؿ ة

طم اقعػػم مػػل م يظػػ  أمػػممؿ الةنػػو  علػػ  البػػشم اتو  األدوات المبػػقخلدم  فػػ  الل شمػػ و  ل ا 
أهػـ الطػ ؽ الفنشػ  ل فػل الةنػل اللدموشػ  بػواا ممنػت علػ  و  اللدموش  ولدالل  مػؿ مػ ا فشعػم،

علػػػػ  اأبػػػػطح أو  بػػػػواا ممنػػػػت علػػػػ  اأ ض لدـ لػػػػمؼأو  مػػػػقللطأو  مػػػػمؿ لدـ بػػػػمئؿ
 غش هػػػػم ثػػػػـ إشضػػػػمح الفيػػػػوص القػػػػ  قلػػػػ   علػػػػ  الةنػػػػلو  علػػػػ  المف ومػػػػمتأو  المخقلفػػػػ 

                                                                                                                                                      

  الثنمفػػ  لداالميمممػػمت اللزائشػػ ،  أصػػوؿلد، مػػ ح  ػػمنوف عش: لد. مممػػؿ البػػشنظػػ : فػػ  نفػػس المعنػػ  = 
 شنظ : ف  نفس المعن :،   63، ص2١١4 لدف، اأ، والقوزشل عممف للنم 

Dianae E.Papalia, Development, dana gross, Ruth Diskin Feldman-1sptedp 
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 أو اخقةػػػػػم ات مشم وبػػػػػموةش  مؿػعلػػػػػ  مػػػػػ هػػػػػ  اخقةػػػػػم ات مةلدئشػػػػػ و  المقلوثػػػػػمت اللدموشػػػػػ و 
 .ي1االنوو  ضػػػاليممو  لدـػػػل  الػػػفصشو  بػػػم  الق بشػػػقممؿ اخقةو  م ات خمص ػػػػاخقة

المقلوثػػمت اللدموشػػ  فػػ  ملػػمؿ القينشػػؽ اللنػػمئ  فقمػػمؿ و  أمػػم اأهمشػػ  الفنشػػ  للةنػػل 
ي م  الملنػ  علشػ  أو  بلوم  عنلد ا قممب الل شم و  مع ف  ي مق و  مع ف  هوش  اللمن 

، الل شمػػ أو  المبػػمعلدة فػػ  مع فػػ  الػػزمف القن شةػػ  لو ػػوع اليػػملدث ةملقػػمل و  ةعػػلد اإلصػػمة 
ثةػػمت يػػمالت الةنػػوةو  ةعػػض اليػػمالت مع فػ  بػػةب الوفػػمة فػػ و  قيلدشػػلد و  نفشعمػػمأو  اأةػػوةو  ا 

 غش  يلؾ.و  علدلد اللنمة

 ثانياملطلب اة
 اجلنائية لدةةاأل أنواع

 ف عشف ممآق :إل   نبشـ هيا المطلبق ا قوشنم
 المادية دلةاأل :األول الفرع

 المعاب -1
فػػ   لولدهػػمو ال ةػػلد مػػف لد ابػػ  اللعػػمب مويػػلد اآثػػم  الةشولولشػػ  مػػف يشػػث أمػػممف  

اللنمئشػػ  للمقلوثػػمت اللعمةشػػ  ثػػـ و  فيصػػعم، واأهمشػػ  الفنشػػ و  مشفشػػ   فععػػمو  مبػػ ح الل شمػػ 
لدالالقعػػم و  منم نقعػػمو  طػػ ؽ  فععػػمو  أمػػممف الةيػػث عنعػػمو  عػػمأنواعو  قوضػػشح آثػػم  اأبػػنمف

القعػ ؼ أو ، فنلد قبػمعلد علػ  القعػ ؼ علػ  اللػمن ، أهمشقعم ف  القينشؽ اللنمئ و  الفنش 
اليػوالدث و  القعػ ؼ علػ  اللثػث عنػب المػوا ثأو  المعػملـو  الملعول  العوشػ  عل  اللثث
 فضػػ ع عػػفالقعػػ ؼ علػػ  ةعػػض أبػػةمب الوفػػمة النمقلػػ  عػػف القبػػمـ المػػزمف و  اللممعشػػ 

 . ي2اأهمشقعم مف الولع  اللنمئش و  مشفش  القعممؿ مععمو  عمأنواعو  آثم همو  أظمف ا
                                                           

 ، لدا  الثنمفػػ  للنمػػ  والقوزشػػل،1ط الميمممػػمت اللزائشػػ ، أصػػوؿلد. ميمػػلد علػػ  بػػملـ اليلةػػ ، الػػولشز فػػ   ي1ا
ي، لبػػػن  37لطػػػب العػػػلدل  الع ا ػػػ    ػػػـ اي مػػػف  ػػػمنوف ا5مػػػملدة افػػػ  الشنظػػػ : نفػػػس المعنػػػ  ، 119اال لدف، ص

2١13. 
، بػػػػمنلد ش اللنمئشػػػػ ، لدا  اللممعػػػػ  الللدشػػػػلدة للنمػػػػ ، اإل لػػػػ اااتي لد. بػػػػلشممف عةػػػػلدالمنعـ، ايػػػػوؿ اإل2ا

 .449، ص2١١8
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 عرالشَ  -2
 القف شػػؽ ةشنعػػمأو  اللػػ وح أنػػواعو   ؼ علػػ  اللثػػثللقعػػ اأهمشػػ  الفنشػػ  للمػػع  هػػ  

قيلدشػػلد األداة المبػػقخلدم  فػػ  إيػػلداثعم إيا و عػػت اللػػ وح فػػ  منػػمطؽ مػػف اللبػػـ مغطػػمة و 
فقيػ  الخػ وج فػ  إصػمةمت اأعشػ ة و  ممم قبمعلد ف  القع ؼ عل  فقي  اللدخوؿ، ةملمع 

 ف آثػػم  اليػػ وؽمػػيلؾ للقف شػػؽ ةػػشو  ،النم شػػ  فػػ  يػػمالت اإلطػػ ؽ مػػف المبػػمفمت الن شةػػ 
 الممػػػؼ عػػػف المخػػػلد اتو  يػػػوالدث الػػػلدهسو ، قمػػػخشص ةعػػػض يػػػمالت القبػػػمـ المعلدنشػػػ و 
ثةمت النببو  المنموم أو  يلدوث العنؼو   .ي1اغش  يلؾو  ا 

 السائل المنوي -3
م قمةػػػ   أهمشػػػ  مةشػػػ ة فػػػ  الممػػػؼ عػػػف لػػػ فأمػػػم ةملنبػػػة  للد ابػػػ  البػػػمئؿ المنػػػو   

 ط ؽ ممؼ الةنلو  مقلوثمت المنوش  ووبمئؿيلؾ ةملةيث عف أمممف الو  ؛الل ائـ اللنبش 
أهػػـ الفيػػوص المخة شػػ  للممػػؼ عنعػػم واالبػػقفملدة و  الطػػ ؽ العلمشػػ  ل فػػل اآثػػم  المنوشػػ و 

القعػ ؼ علػ  هوشػ  أو  وا عػ  اللنبػش ؿ اللنمئ  بػواا فػ  ملػمؿ إثةػمت المنعم ف  الملم
 اللنمة.

 بصمات االصابع -4
ئ  عةػػم ة عػف خطػػوط علػػ  ةػػمطف مشػػ  فػ  الممػػؼ اللنػػمأهلعػػم  ةصػممت اأصػػمةل

يشػث ققمػوف مػف خطػوط يلمشػ  ةػم زة قيميشعػم خطػوط ، النػلدمشفو  المفػشفو  أصػمةل الشػلدشف
عنلد م مب  اأمشما قق ؾ الخطوط اليلمش  الةم زة مم شبم  ةطةعمت و  ،أخ   منخفض 

مػػػػف الينػػػػمئؽ العلمشػػػػ  الممشػػػػزة   ػػػػلد أثةقػػػػت الةيػػػػوث الطةشػػػػ  مثشػػػػ اع و ، اأثػػػػ أو  الةصػػػػممت
منعػم إثةػمت مػمؿ الخطػوط اليلمشػ  ةملةصػممت منػي قمونعػم فػ  المػع  ال اةػل و  ممتللةص

عػػػلدـ قػػوث  الةصػػػممت ةعممػػػؿ الو اثػػ  يقػػػ  فػػػ  يػػػمالت و  يقػػػ  نعمشػػ  العمػػػ و  مػػف اليمػػػؿ
 أف هي  الخطوط خمص  ةمؿو  القوائـ الق  قنقم  لةوشض  وايلدة فم  ةصممقعم مخقلف 

                                                           

 المصلد  البمةؽ، الصفي  نفبعم.، ي لد. بلشممف عةلدالمنعـ1ا
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 .ي1اال ققطمةؽ مل غش هم أ  مخص آخ و  ف لد
 ما البصمة الوراثية فهي:أ

 DNAمػم شبػم  ب أو  ملموع  المعلوممت اللزشئش  القػ  قمػوف اليمػض النػوو 
الةصػػػم  الو اثشػػػ  وملمػػػ  الو اثشػػػ  فعػػػ  مػػػف الو اثػػػ  وهػػػ  علػػػـ شةيػػػث فػػػ  انقنػػػمؿ صػػػفمت 

خػ  وقفبػش  الظػواه  المقعلنػ  ةط شنػ  هػيا االنقنػمؿ ،واصػؿ آإلػ   الممئف الي  مف لشػؿ
ةعػػلد إلشػػ   و ث المػػمؿ ش ثػػ  و ثػػم ا ثػػم وو اثػػ  ا  صػػم  : ث ،االنقنػػمؿ قنػػوؿاالأو  الػػو ث

 ، وث  والق  قلدؿ عل  مخصش  مؿ ف لدموت مو ث  وه  عةم ة عف خم ط  اللشنمت المو 
نفػػ  النبػػب ،والقينػػؽ مػػف أو  وقمشػػز  عػػف غشػػ   والقػػ  شممػػف االبػػقلدالؿ ةعػػم علػػ  اثةػػمت

 المخصش  ف  الملمؿ اللنمئ .
 يdeoxyribonucliceacidافعػػو اخقصػػم  لملمػػ   يDNAاملمػػ  إلػػ   وةػػملعولدة

نوش  خ شم الممئنمت اليش  ،وهو اليمض النوو  أعف يمض و اث  شوللد ف  وهو عةم ة 
المبػػئوؿ عػػف ننػػؿ الصػػفمت الو اثشػػ  عةػػ  االلشػػمؿ ،وشعػػلد هػػيا اليمػػض اللزشئػػمت االمثػػ  

 .ي2اقعنشلدا ف  لبـ االنبمف
 االقدام ثارآ -5
مع فػػ  عػػلدلد  فػػ أولػػ  لدالالقعػػم و  آثػػم  اأ ػػلداـ فػػ  الملػػمؿ اللنػػمئ أهمشػػ   قممػػف 

مع فػػػ  اللعػػػ  القػػػ   ػػػلدـ منعػػػم و ، فػػػ  مبػػػ ح اليػػػملدث مولػػػولدشفاأمػػػخمص الػػػيشف مػػػمنوا 
أو  يمل  صميةعم و ت ق م  لألث  مػف يشػث الو ػوؼو  العم  القن شة  لصميةعمو  اللمن 
يشمنم عل  ةعػض صػفمت اأثػ  مػف لللدالل  أأو  يمؿ اأمشما الثنشل أو  الل  أو  البش 

  ابػػػولولد اضطو  مل  بم ػػػأن  ف  يأو  و ػػأعأو  مون  أع جأو  يشث ب م  اللبـ

                                                           

، 2١١8مقػػػب النمنونشػػػ ، مصػػػ ، اللنمئشػػػ  العملدشػػػ ، لدا  ال لدلػػػ ي لد. ميمػػػلد يمػػػملد مػػػ هج العشقػػػ ، اأ1ا
 .24ص
، 2١12البػػن  ال اةعػػ  العػػلدلد الثػػمن ،  ي اشنػػمس هممػػـ  مػػشلد، ةيػػث ةعنػػواف قيلشػػؿ الةصػػم  الو اثشػػ ،2ا

 .213، ملش  النمنوف، صم ة الممع  
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 .ي1اأثنما قواللد  ف  مب ح الل شم 
 المبػػقعمل  فػػ لدوات اأ عػف ط شػػؽنمقلػػ  الثػػم  اآشممػػف االبػػقلدالؿ علػ  ، علشػ و  

آثػم  البػموـ، ، آالت، آثػم  البػشم اتآثػم  او  ا قممب الل شمػ  مثػؿ آثػم  اأبػلي  النم شػ 
هػػػي  األدوات القػػػ   ػػػلد شللػػػو و  ةعػػػض األدواتإلػػػ   فملل شمػػػ  فعػػػؿ شيقػػػمج الفمعػػػؿ لقنفشػػػي 

فمأبػػلي  النم شػػ  مػػف أمثػػ  ، مقعػػلدلدة ةيشػػث شصػػعب يصػػ همو  اللػػمن  البػػقخلدامعم مثشػػ ة
 لدلػػ اآثػػم  النمقلػػ  عػػف ابػػقخلدامعم يات يضػػو  مةشػػ  فػػ  ملػػمؿ اأو  الوبػػمئؿ ابػػقخلدامم

اللنمئش  يشث شممف اإللمة  عف علدلد مف القبمؤالت مثؿ: مم نوع الب ح المبقخلدـ؟ مـ 
، غش هػمو  مػف مبػقخلدـ البػ ح؟و  الملن  علشػ  عنػلد اإلطػ ؽ؟و  قةلغ المبمف  ةشف اللمن 

 فمف أهـ النقمئج الق  ق افؽ عملش  اإلط ؽ مم شل : 
أو  الةػػػم ولد غشػػػ  الميق  ػػػ يةشةػػػمت ، اللعػػػب، الػػػلدخمف الغػػػمزات،، المنػػػيوؼ النػػػم  

ممػػػػم ش افػػػػؽ عملشػػػػ  اإلطػػػػ ؽ النػػػػم   قمػػػػمؿ ، غش هػػػػمو  الظػػػػ ؼ الفػػػػم غ، الميق  ػػػػ  لزئشػػػػم
ملموع  مف اآثم  يات اأهمش  الةملغػ  فػ  اإللمةػ  علػ  مثشػ  مػف اأبػئل  القػ  قػلدو  

 قواللدهم.و  قصنؼ هي  اآثم  يبب مممف ظعو همو  ف  يهف المينؽ
ممػػػؼ الل شمػػػ  ملثػػػم  البػػػشم ات و  علػػػ  االبػػػقلدالؿممػػػم أف هنػػػمؾ آثػػػم  قبػػػمعلد  

 آثػػػم  الزشػػػوتو  ولػػػلد آثػػػم  ل طػػػم اتق ح اليػػػملدث يشػػػث المممػػػف العثػػػو  علشعػػػم فػػػ  مبػػػ
لمػػوالد م فػػ  يػػوالدث الػػلدهس مػػف خػػ ؿ ققةػػل االبػػوائؿ المقبػػم ط  مػػف البػػشم ة الممػػقة  ةعػػو 

 العملن  ةملبشم ة.
 ي2االسموم -6

 مملدة الق  إيا لدخلت اللبـ البلشـةون  الفنلد ع ؼ البـ ، البمش  لدل أمم عف اأ

                                                           

النضػػمئش  عنػػلد الةػػلدو فػػ  اال لدف، لدا  ميمػػلد للنمػػ  والقوزشػػل،  لدلػػ ي ايمػػلد عوشػػلد  العةػػملد ، مػػف اأ1ا
القعػػػم لدالو  اللنمئشػػػ  لدلػػػ شنظػػػ : فػػػ  نفػػػس المعنػػػ  ةيػػػث ةعنػػػواف اأ ؛117، ص1983 اال لدف،، عمػػػمف

 . www.diae.het.7/2/2018   مقمح المو ل االلمق ونش :
(2)walterc. Reckless ,Thecrime problew Apple to N- Century- Crofts. lnc. 

1950. p10. 

http://www.diae.het.7/2/2018
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 قصػػنؼ البػػمـو خمصػػ  فػػ  الملػػمؿو  الوفػػمةأو  عػػف أ  ط شػػؽ أيػػلدثت اعػػق ال ةملصػػي 
 ه :و  أنواعث ث  إل   يبب ظ وؼ اليملدث و  اأمن 

مػف أهػـ ممشػزات البػمـو المبػػقخلدم  و  هػو الػي  شمػوف ةفعػػؿ فمعػؿو  القبػمـ اللنػمئ  -1
المػ اب و   ائيقعػم ق ئػـ نػوع الطعػمـو  أف طعمعػمو   ائيػ ال و  ف  يلؾ أنعم ال طعـ لعم

، الػػي  قػػلدس فشػػ  ممػػم قمقػػمز ةونعػػم يات مفعػػوؿ ةطػػ ا لشػػقممف اللػػمن  مػػف االةقعػػملد
يػػلد مةشػػ  اأعػػ اض القػػ  إلػػ   وغملةشػػ  اأعػػ اض القػػ  قنمػػو عػػف هػػي  البػػمـو قمػػة 

 قظع  نقشل  اإلصمة  ةةعض اأع اض الم ضش  الغش  مفب ة أيشمنم .
شبقخلدـ ف  هػيا الملػمؿ بػمومم بػ شع  المفعػوؿ ال قيػلدث آالمػم و  لقبمـ االنقيم  ا -2

 ملدشلدة.
 غش هم.أو  القبمـ الع ض  الي  شيلدث عنلد اقصمؿ المخص ةملموالد البمم  -3

و مخ ص  لعيا الع ض شةن  مب ح الل شم  يو أهمش  ف  ملػمؿ القينشػؽ علػ  يبػب 
لممػؼ الغمػوض الػي  شمقنػؼ  يػ  خمص  ف  ملمؿ القو  م مةمت عنمص  الل شم 

لشةنػ  ةمثمةػ   لدلػ منػ  قنةثػؽ ممفػ  اأو  ةعض اليوالدث اللنمئش  فعو مبقولدع أب ا هم
يصػػؿ علػػ  معلومػػمت  لدلػػ لأل المػػمهلد الصػػممت الػػي  إيا أيبػػف المينػػؽ االبػػقلد اج

 مؤملدة.
القػػػ  أو  اللنمئشػػػ  لدلػػػ اأمػػػممف القػػػ  قيقػػػو  علػػػ  اأإلػػػ   ومبػػػ ح الل شمػػػ  شمقػػػلد 
إلشػ   الينشن ، لشمػمؿ الطػ ؽ الموصػل إل   القوصؿو  لمينؽ عل  ممؼ الل شم قبمعلد ا

شعقةػػػ  الممػػػمف الػػػي  قنةثػػػؽ منػػػ  ممفػػػ  و  غش هػػػمو  أمػػػممف اإلخفػػػماو  اأمػػػممف الميشطػػػ  ةػػػ و 
ةملقػػمل  فػػمف مبػػ ح الل شمػػ  ملمػػم مؤ قػػم لبػػلطمت القينشػػؽ ةعػػلد علمعػػم ةملل شمػػ  و ، لدلػػ اأ

شموف هنمؾ  قعشف الي اب  ال زم  ةيشثو  ظ علش لعم أف ققيفو  شخضل إلم افعم المطلؽ
الوبمئؿ الق  شللو إلشعػم الملػـ  و  إم اؼ مطلؽ مف  ةؿ النضما للمع ف  المبةن  ةملط ؽ

 الللد اف مممو  فقيمت البنؼو  اأةواب، ال قيمـ مب ح الل شم  لشممؿ يلؾ ا قيمـ النوافي
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 .ي1اف  هي  الموا ل لدل شبمعلد المينؽ عل  الةيث عف اأ
 المعنوية دلةالفرع الثاني: األ

 لدل اأ المملدش ، فمف لدل النولش  ه  خ ؼ اأ لدل ةمأمم قبم  أو  المعنوش ، لدل اأ
 علـ المينؽ عل  لبمف الغش  وه  االعق اؼ والمعملدة.إل   المعنوش  ه  الق  قصؿ

شوصػػؼ االعقػ اؼ: شعػػلد االعقػػ اؼ ا ػػلدـ طػػ ؽ االثةػمت القػػ  ع فقعػػم الةمػػ ش ، وغملةػػمع  -1
 .لدل ةمن  بشلد اأ

علػػػ  االهقمػػػمـ  ومػػػمزاؿ ل عقػػػ اؼ لدو  ةػػػم ز ومعػػػـ فػػػ  ملػػػمؿ االثةػػػمت المخقلفػػػ 
ةمالعق اؼ ووضل مػ وط معشنػ  لصػي  االعقػ اؼ قضػمف بػ مق  مػ عمع ونظممػم وقمفػؿ 

اعقػػػػملد المنػػػػمو ة   اليمضػػػػصػػػػلد   اال اف الغملةشػػػػ  العظمػػػػ  مػػػػف الملػػػػ مشف فػػػػ  عصػػػػ نم 
مػػػػػنعـ اشضػػػػم المنػػػػػلد ة علػػػػػ   االعقػػػػ اؼ، وامقبػػػػػب المثشػػػػ  االنمػػػػم  فػػػػػ  القينشػػػػؽ وعػػػػػلدـو 

بلوب منمبب لموالع  ألقضلشؿ قيت مؿ الظ وؼ، لشس هنمؾ االبقم ا  ف  االنمم  وا
 . ي2الدلشؿ الدان  مقعـ المل مشف غش  االبلوب العلم  الي  شبقطشل قنلدشـ

ـ للوابػ  الد م  عل  ول  العمو أو  بمع  ةنفب أو  المخص  آ المعملدة: قن ش  لمم  -2
يق امػػػم لمةػػػلدأ مػػػفوش  ا-هػػػـ وبػػػمئؿ االثةػػػمت اللنمئشػػػ ، والميممػػػ  ملزمػػػ  أ مػػػفقعػػػلد و 

 وأهمش معملدة المعولد واف قبمح ةمنم مقعم مفوشم إل   مل ةنفبعمقبقف وة -الم افع 
المعملدة ف  ملمؿ االثةمت اللنمئ  فنلد ايةطت ةلمل  مف الضواةط مف مػونعم لدعػـ 

المػمهلد ةػؿ  لدعوة اعطشت الميمم  بلط  وليلؾ فنلد ،ملدل عيؽ المقعـ ف  ميممم  
لداا المعملدة أشف ف  اللدعو  ممم شقع اأم واالم  ةملنةض علش  وايضم   ايا ابقلـز 

،ننشوللطم ةث، علنمع   وقوخشم لللد   واةقعملدا عف الزشؼ يفمظم   ف  نفوس الخصـو

                                                           

)1( AlAngewIRTH, The community of rights library of congress cataloging- 

in published data, the university Chicago press Hd London, 1991.P1 

، لدا  الثنمفػػ  للنمػػ  والقوزشػػل، 1اللنمئشػػ  والقينشػػؽ اللنػػمئ ، ط لدلػػ طػػ ، اأشي لد. منصػػو  عمػػ  المعم2ا
 .46، ص2١١9عممف، اال لدف، 



ى078ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجنائوةىاألدلةىأهموة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 .ي1اعل  معشف العلدال  صمفشمع 
 :رأينا في الموضوع

 علشػ و اللنمئش ، المعمػ  فػ  ملػمؿ االثةػمت اللنػمئ ،  لدل لدش  مف اأالعم لدل قعلد اأ
ل  قوثش  مةش  ف  ممؼ الينمئؽ  لدل  لداـ والةصممت وغش هم ممم يم  ف  اأثم  اأآف إف

اللمن  لمف نزاهػ  القينشػؽ ققو ػؼ علػ  نزاهػ  االمػخمص النػمئمشف ةلمػل إل   والوصوؿ
المفػػماة والضػػمش  اليػػ  ملمػػم  علػػ  لد لػػ  مػػف لدلػػ اأ ، فملمػػم مػػمف النػػمئمشف ةلمػػللدلػػ اأ

 اللمن .إل   صيشي  و ملد ة عل  اثةمت الل شم  والقوصؿ لدل ممنت اأ

 املبحث اةثاني
 نطاق سلطة اةقاضي اجلنائي يف تقدير اةدالةة

ط  النمض  نطمؽ بلعف  اأوؿ: نقملـ ف  مطلةشفإل   قنبشـ هيا المةيث ا قوشنم
 بلط  النمض  اللنمئ  مف يشث اللدعو . عف لثمن ا، وف  اللنمئ  مف يشث الميؿ

 األولاملطلب 
 لطة اةقاضي اجلنائي من حيث احمللنطاق س

وهػػو وبػػشل  قنػػلدش  شمػػم س النمضػػ  بػػلطق  علشػػ  ةػػملفيص والقميػػشص الػػلد شؽ لػػ  
المػقعـ إلػ   القنلدش  النمنون  للل شمػ ، مػف يشػث ا قممةعػم ونبػةقعمإل   عف ط شن لشصؿ 

 العنوةمت. ةعلدؼ قطةشؽ  منوف
مف الػؿ  الل امش وبشل  قنلدش  القممعش  للمقعـ مف يشث ظ وف  وخطو ق  ا وهو

 قف شلد العنمب الي  قبقعلدف  البشمب  اللنمئش  اليلدشث .
الي  شؤلدش  الػلدلشؿ ةلد ابػ  مػخص  هيا القنلدش  االلقممع  عف ط شؽ اولعيا نلدعو 

 وظ وف  المخقلف . المقعـ مف مخقلؼ اللوانب النفبش  والعنلش  وااللقممعش 

                                                           

 .216، صبمنلد ش ، منموة المعم ؼ، اإلملدل علد. يمقـ ةمم ، يممش  يؽ المقعـ ف  ميممم   ي1ا
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واف ال شنقصػػ  اثػػ  هػػيا القنػػلدش  االلقمػػمع  لمخصػػش  المػػقعـ علػػ  لمنػػب القف شػػلد 
 إلثةػػػمتوانمػػػم شمػػػوف لػػػ  لدو  فػػػ  اثةػػػمت نبػػػة  الل شمػػػ  الشػػػ ، فشمػػػوف عنصػػػ اع  ،العنػػػمة 
وفػػػ  قنػػػلدش نم اف يلػػػؾ بػػػشموف عونػػػم  ،لمنػػػب مونػػػ  عنصػػػ اع لقنػػػلدش  العنوةػػػ إلػػػ   الل شمػػػ 

القنلشلدشػػ  المفعػوؿ ةعػم فػػ  االثةػمت وةعػيا شػػقممف  لدلػ اأإلػ   مضػػمفمع  للنمضػ  ةمونػ  لدلػش ع 
مػػف قمػػوشف  نمعػػ  بػػلشم  مةنشػػ  علػػ  ابػػس مبػػقملدة مػػف يات مخصػػش  المػػقعـ والقػػ  ال 

 شممف اغفمؿ اهمشقعم.
اف مم شقبـ ة  االثةمت اللنػمئ  مػف طةشعػ  خمصػ ، أملػت علػ  الممػ ع اف شمػنح 

  قي شػػػ  عػػػف الينشنػػػ ، الف هػػػلدؼ االثةػػػمت هػػػو مطمةنػػػ  لدو اع اشلمةشػػػمع وفعػػػمالع للنمضػػػ  فػػػ
هـ ف  قينشؽ امة   بط الينشن  النضمئش  الق  شعلنعم اليمـ للينشن  الوا عش ، وةيلؾ شبم

وةمنقضػػ  هػػيا الػػلدو  االشلػػمة ، فػػمف النمضػػ  ال شمقفػػ  ةمػػم شنلدمػػ  اطػػ اؼ  ،مػػف العلدالػػ 
 والةيػث عنعػػم، ةغشػ  وصػػول  لدلػ وانمػم لػ  البػػلط  فػ  ابقنصػػما اأ، ألدلػػ الخصػوم  مػف 

 الق  قـ اليصوؿ علشعم. لدل الينشن  وفنم لمم ا قبمت ف   نمعق  مف خ ؿ اأإل  
 لػػػػ اااتولمععػػػػم مػػػػف الممػػػػممؿ ال ئشبػػػػش  فػػػػ  اإل لدلػػػػ وقعػػػػلد عملشػػػػ  ابقنصػػػػما اأ

المػػقعـ ولػػف شطةػػؽ  ػػمنوف إلػػ   اللنمئشػػ ، فةػػلدوف هػػيا الػػلدلشؿ لػػف قثةػػت الل شمػػ  ولػػف قبػػنلد
ولد شن   ملدل عولمععم مف خ ؿ موازن   لدل لب اف ققـ عملش  ابقنصما اأالعنوةمت وشقو 

م قمػػب الل شمػػ  وةملقػػمل  معم ةقػػ ، إلػػ   ةػػشف يػػؽ الملقمػػل فػػ  ممػػؼ الينشنػػ  والوصػػوؿ
 .ي1اويؽ المقعـ ف  قوفش  الضممنمت الق  قيقـ  المخصش  وم امق  االنبمنش 

 املطلب اةثاني
 اةدعوىنطاق سلطة اةقاضي اجلنائي من حيث 

قم  اللدعو  اللنمئش  فػ  اللنمشػمت واللػنح القػ  قمػوف عنوةقعػم اليػةس لمػلدة قزشػلد 
علػػ  ثػػ ث بػػنوات، ةمػػ يلقشف القينشػػؽ االةقػػلدائ ، وم يلػػ  الميمممػػ ، وشقمثػػؿ القينشػػؽ 

                                                           

، لدا  الثنمفػػ  للنمػػ  والقوزشػػل، اال لدف، لدلػػ فمضػػؿ زشػػلداف، بػػلط  النمضػػ  اللنػػمئ  فػػ  قنػػلدش  اأ ي لد.1ا
 .47، ص2١1١
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ةمػوف الل شمػ  الم قمةػ   لدلػ قبقعلدؼ الةيػث عػف اأ ل اااتاالةقلدائ ، ةملموع  مف اإل
، فعػػو المخقصػػ الميممػػ  إلػػ   الػػلدعو  إليملػػ مػػلد  مفمشقعػػم ولمععػػم وقميشصػػعم لقيلدشػػلد 

  لللدعو  اللنمئش ، والق  قبةؽ الميممم ، و لد وصػؼ ةونػ  اةقػلدائ ، اأولشمثؿ الم يل  
فعػػػو م يلػػػ   ،أف غمشقػػػ  لشبػػػت مممنػػػ  فشػػػ ، وانمػػػم شبػػػقعلدؼ القمعشػػػلد لم يلػػػ  الميمممػػػ 

 وه  معلدة للفصؿ فشعم.قيضش ش  لعم، اي شمفؿ اف قع ض اللدعو  عل   ضما اليمـ 
القػ   لدلػ عػف اأ وقميػشص ةػم   ةيػثةمعق الطةشع  الخمصػ  للقينشػؽإل   وةملنظ 

بػلط  ميمشػلدة وموضػوعش  إل   ممف ال ةلد مف ابنملد قلؾ المعم  ،قفشلد ف  ممؼ الينشن 
مت المشػؿ وموضػوعش  ، مقخلص  مف مػؿ نزعػف  اللدعو قينؽ مف ينشن  االم  قةيشث 

ميمشػػػػػلد  يمػػػػػـ  لقعػػػػػم ةمعقةػػػػػم  اللدالقػػػػػ  قنػػػػػلد  مػػػػػلد  مفمشقعػػػػػم و  لدلػػػػػ ةمأ ال  إةيشػػػػػث ال قعقػػػػػلد 
والقػ  شنػل علػ  ممهلعػم قنػلدشـ  -مقمثل  ةماللدعما العمـ -، ةشف البلط  االقعمـوموضوع 

 االقعمـ. ألدل ضلد المقعـ، وةشف المقعـ الي  شلدافل وشفنلد  لدل اأ
إلػػػػ   شػػػػؽابػػػػنملد بػػػػلط  القينإلػػػػ   وم اعػػػػمة لػػػػيلؾ فنػػػػلد اقلعػػػػت ةعػػػػض القمػػػػ شعمت

النضػػما، فخصصػػت  مضػػشمع للنشػػمـ ةعػػيا الػػلدو ، وفصػػلت ةػػشف بػػلط  القينشػػؽ االةقػػلدائ  
وبػػػلط  اليمػػػـ مػػػف لعػػػ ، وةػػػشف بػػػلط  القينشػػػؽ واالقعػػػمـ مػػػف لعػػػ  اخػػػ  ، ومػػػف هػػػي  

، ومػػيلؾ  ػػمنوف 1979ي لبػػن  16١القمػػ شعمت،  ػػمنوف القنظػػشـ النضػػمئ  الع ا ػػ    ػػـ ا
القينشػػػؽ  إلػػػ اااتلعػػػيا الوضػػػل القمػػػ شع ، فػػػإف  ، وطةنػػػمع ي1االميمممػػػمت اللزائشػػػ  أصػػػوؿ
ققبػػػـ ةملصػػػةغ  النضػػػمئش ، يشػػػث شمم بػػػعم اصػػػ   مضػػػ  القينشػػػؽ، وايا مػػػمف   االةقػػػلدائ

، وايا ممنػػت لػػ  مثػػؿ لدلػػ االمػػ  مػػيلؾ، فعػػؿ اف  مضػػ  القينشػػؽ شمػػم س بػػلط  قنػػلدش  اأ
ةنمضػػػ  هػػػي  البػػػلط  فمػػػم هػػػو نطم عػػػم؟ اـ انػػػ  ال شمم بػػػعم وانمػػػم قنيصػػػ  هػػػي  البػػػلط  

 الموضوع؟
 اأوؿهنمؾ اقلمهمف فنعشػمف لقيلدشػلد نطػمؽ هػي  البػلط  فػ  هػيا الملػمؿ، االقلػم  

ف وةػ اقلمهػ  هػياايػؿ االخػ  ، وشةػ   شيص  هيا النطمؽ ةم يل   ضما اليمـ لدوف الم  

                                                           

 .1971 لبن ي 23الميممممت اللزائ  الع ا     ـ ا أصوؿي  منوف 1ا
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إلػػػ   واالبػػقلدالالت، وقنػػػلدشمعم لدلػػػ الضػػػةط النضػػمئ  شنيصػػػ  فػػػ  لمػػل اأ أعضػػمالدو  
 صلدا    ا  ةعيا الموف.إ ةإمممنعـف ف شمو ألع  القينشؽ، لدوف 

مػػػم ة إ لبػػػلط  ملػػػمؿ فشعػػػم، ومػػػ لد يلػػػؾ عػػػلدـامػػػم ةصػػػلدلد م يلػػػ  القينشػػػؽ، فلشبػػػت ا
إلػ   ف بلط   مض  القينشؽ ف  قي شؾ اللدعو  اللنمئشػ وأ ؛مالمم ع ف  نصوص  الشع
 ال قنطلؽ فإنعم ضما اليمـ إل    فل اللدعو أو  المؤ ت،أو  اصلدا    ا ات الغلؽ اللدائـ

وانمػػم هنػػمؾ مةػػلدأ آخػػ  شيممعػػم اال وهػػو مةػػلدأ  ،فػػ  اقخػػمي   ا اقػػ  هػػي  مػػف مةػػلدأ الننمعػػ 
 .ي1االم ئم 

ةبػط بػلط  النمضػ  إلػ   خػ  مػف الفنعػما، ؼ هيا االقلم ، شمشػؿ الف شػؽ اآوةخ
إل   ، وشة   اقلمه  هيا،ي2اعل  لمشل م ايؿ اللدعو  اللنمئش  لدل اللنمئ  ف  قنلدش  اأ

الضػةط النضػمئ  شمم بػوف بػلطقعـ فػ   أعضػمالمػل االبػقلدالالت، فػإف ف  م يل   ان 
قنلدش  اللدالئؿ الممفش  ف  يمالت النػةض، والقفقػشش فػ  اللػ ائـ الممػعولدة، وقنػلدش  ولػولد 

 نػػػمعقعـ الخمصػػػ ، وةملقػػػػمل  فػػػمنعـ شمم بػػػوف بػػػػلط   مالػػػلدالئؿ مػػػف عػػػلدـ ولولدهػػػػم م لدهػػػ
  ضمئش  ف  قنلدش هـ لللدالئؿ الممفش .

عػػػلدـ مفمشقعػػػم أو  لدلػػػ ؽ ةبػػػلط  القينشػػػؽ، اي هػػػ  القػػػ  قنػػػلد  مفمشػػػ  اأوفشمػػػم شقعلػػػ
قصػػلد   ػػ ا اع ةغلػػؽ الػػلدعو ، وةملقػػمل  فػػمف أو   ضػػما اليمػػـ،إلػػ   لقيشػػؿ الػػلدعو  اللنمئشػػ 

ف الممػ ع شضػػل ألبػةب واضػػح وةبػشط، هػػو  ؛هػيا القنػلدش  شػػقـ طةنػم لننمعػػ  هػي  البػػلط 
  واعلد  منونش  مبةن  قيمـ عملش  القنلدش .

ف  م يل  اليمػـ، فعػو امػ  مبػلـ  لدل م عف قطةشؽ بلط  النمض  ف  قنلدش  اأام
 .ةمإللممعة  

شنطلؽ قنششمنم لعي  االقلمهػمت الفنعشػ ، مػف مبػلم  اف ال شممننػم القعػ ض لمبػول  
ولعػػيا فػػنيف ال نقفػػؽ مػػل مػػم  ،ةملنبػػة  لمػػف ال شيمػػؿ صػػف  النمضػػ   منونػػم لدلػػ قنػػلدش  اأ

                                                           

 .52؛ فمضؿ زشلداف، مصلد  بمةؽ، ص117ص، عةوشلد  العةملد ، مصلد  بمةؽلد. ايملد  ي1ا
، لدا  1النضػػػما اللنػػػمئ ، ط أمػػػمـي لد. ميمػػػولد صػػػملح العػػػملدل ، النظ شػػػ  العممػػػ  فػػػ  ينػػػوؽ الػػػلدفمع 2ا

 .95، ص2١١5، بمنلد ش الفم  اللممع ، اإل
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الضػػػةط النضػػػمئ  واف مػػػمنوا شنومػػػوف  أعضػػػما أفيلػػػؾ ؛ من فنػػػ  االقلػػػم  الثػػػإلشػػػ   يهػػػب
اال انعـ لشبوا ةنضػما يقػ   ،المنمط  ةعـ ل اااتةعملش  قنلدش  لللدالئؿ الممفش  القخمي اإل

م قةػ  إلػ   بلطقعـ القنلدش ش ، اف مم شنـو ة  هؤالا مف قنػلدش  ال ش  ػ إل   شممف القط ؽ
م يلػػ  القيػػ   ولمػػل إلػػ   هػػي  البػػلط  شمقػػلدولعػػيا ال شممننػػم القبػػلشـ ةػػوف نطػػمؽ  ؛الػػلدلشؿ
 .لدل اأ

، ونقفػػؽ مػػل الثػػمن ، فشمػػم شقعلػػؽ ةنطػػمؽ هػػي  اأوؿونيػػف نخقلػػؼ مػػل اقلػػم  الفنػػ  
البلط  ف  م يل  القينشؽ االةقلدائ ، يشث شمم س  مضػ  القينشػؽ، بػلط  قنػلدش  مفمشػ  

مػػػف   المقخصصػػػالميممػػػ  إلػػ   يملػػػ  المػػػقعـإعػػػلدـ مفمشقعػػػم ل قعػػػمـ، ومػػف ثػػػـ أو  لدلػػ اأ
 علدمعم.
ف هػيا القنػػلدش  ال شنػػـو علػػ  عنصػػ  الم ئمػ  ممػػم شنػػوؿ انصػػم   ايا شلػػوز لقلػػؾ ا  و 

 ألدلػػ نعمئشػػمع، ايا مػػمف م ئمػػمع ةػػ غـ قػػوف  أو  البػػلط  اف قصػػلد   ػػ ا اع ةغلػػؽ الػػلدعو  مؤ قػػمع 
بػػػلط  فعلشػػػ  ابمبػػػعم الننمعػػػ  إلػػػ   وانمػػػم شنػػػوـ علػػػ   واعػػػلد موضػػػوعش ، ابػػػقنملداع  ،ممفشػػػ 
 ئش .النضم

 مف لمنةشف همم: لدل وف   منوننم، شمم س  مض  القينشؽ بلط  قنلدش  اأ
مػػف  لدلػػ : بػػلطق  االصػػلش  منمضػػ  قينشػػؽ، وهنػػم شمػػم س قنػػلدش  اأاأوؿاللمنػػب 

لقنػلدشـ  لدلػ يشث مفمشقعم ل قعمـ، وققيلدلد بلطق  ف  هيا الملمؿ ف  قنػلدش  مػلد   شمػ  اأ
الدانقػػػ ، يشػػػث شنػػػـو ةمبػػػقظعم   شمػػػ  هػػػي   المػػػقعـ للميمممػػػ ، وشمفػػػ  لػػػيلؾ ملػػػ لد قػػػ لشح

وفػ   ،لدلػ وابقةعملد الضعشف  منعم، وابقخ ص  أ  مةػلدئ  فػ  مػوف  شمػ  هػي  اأ لدل اأ
ممفشػ   ألدلػ الميمم  فػ  غشػ  اليػمالت القػ  ققػواف  فشعػم إل   هيا شمفؿ اال قيمؿ اللدعو 

  للمػقعـ مػف  ، وضػممنوفػ  يلػؾ قػوفش  لو ػت  ضػما اليمػـ ولعػلد ،قلدعـ ايقممؿ االلدانػ 
 ضلد  غش  ممفش . لدل النضما، ايا ممنت اأ أممـاف ال شمثؿ 

؛ عػلدـ مفمشقعػمأو  ل لدان  لدل وف  اطم  هي  البلط  ال شلوز ل  اف شنلد  مفمش  اأ
س  مضػػ  فػػ  يلػػؾ شخػػ ج عػػف يػػلدولد بػػلطق  االصػػلش  وشصػػةح  مضػػ  موضػػوع ولػػش نػػ أ

م  القمششز ااف يممـ القينشؽ ال وف  هيا الموف  ضت ميم ،قينشؽ وهيا مم شمقنل علش 
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، وقنػػلدش  االعقػػ اؼ مػػف النميشػػ  النمنونشػػ ، انمػػم شمػػوف يلػػؾ مػػف لدلػػ شملػػؾ بػػلط  قنػػلدش  اأ
قوششػلد أو  اخقصمص يممـ الموضوعي، و ضت الشس مف اخقصمص يممـ القينشؽ قفنشػلد

 ضػػػت الػػػشس ليػػػممـ  الميممػػػ  المخقصػػػ ي، ممػػػمإلػػػ   ، ةػػػؿ علشػػػ  إيملػػػ  النضػػػش لدلػػػ اأ
المولػػػػولدة، انمػػػػم يلػػػػؾ مػػػػف يػػػػؽ الميممػػػػ  القػػػػ  قنظػػػػ  فػػػػ   لدلػػػػ القينشػػػػؽ يػػػػؽ قنػػػػلدش  اأ

 .ي1االلدعو ي
و ضػػت ميممػػػ  القمششػػػز البػػو ش  ااف عػػػلدـ مفمشػػػ  الػػػلدلشؿ هػػو مػػػف وظشفػػػ   مضػػػ  

وقنلدش  اللدلشؿ شةن  عل  الننمع   ،القينشؽ ةشنمم قنلدش   شم  اللدلشؿ هو مف عمؿ الميمم 
الممموؾ فشعم، وهيا ال شلدخؿ ف  وظشف   مض  القينشؽ، وعلش  فمالعق اؼ  لدل وط ح اأ

الي   لل عن  صمية  شممؿ لدلش ع ممفشػمع ل قعػمـ مػف  ةػؿ  مضػ  القينشػؽ، واف مػمف ال 
 .ي2ا شمف  لليمـ مف  ةؿ الميمم  اف لـ قننل ةوبةمب ال لوع عن ي

  ف  لػ ائـ المخملفػمت اللمنب الثمن : بلط  ابقثنمئش  منمض  موضوع، وقموف ل
 ػػػ ا اع ةإيملقعػػػم علػػػ  ةػػػ لد المػػػمؿ، ولدوف اف شقخػػػي أو  القػػػ  لػػػـ شنػػػل فشعػػػم طلػػػب ةػػػملقعوشض

ميمم  القينشؽ والقػ  شنفػ لد  أممـوميلؾ ف  ل ائـ الللبمت الق  ق قمب  ،ميمم  اللنح
 بقعم.ئمة  

وف  النمنوف المص   شلوز لنمض  القينشؽ، اف شيمـ مةمم ة فػ  لػ ائـ القخلػؼ 
 .ي3االلنمئش  ل اااتي مف  منوف اإل117المعملدة، ةمنقض  المملدة ا ألدااعف اليضو  

                                                           

 .42مصلد  بمةؽ، ص للد  لد. يمقـ ةمم ،إلش   ي ممم 1ا
، لدا  1الميمممػػمت اللزائشػػ ، ط أصػػوؿمػػلد علػػ  بػػملـ اليلةػػ ، الػػولشز فػػ  لػػلد  لد. ميإلشػػ   ي ممػم 2ا

 .135، صاأ لدف، للنم  والقوزشل، عممف الثنمف 
إل   ؛ مف الللدش  ةمليم  قمت االمم ة 2١١3ي لبن  95اللنمئش  المص     ـ ا ل ااات منوف اإل ي3ا

 1971لبن   ي23ئش  الع ا     ـاالميممممت اللزا أصوؿي مف  منونم 249ف  المملدة ا لدل موضوع اأ
لمػػؿ مػػػف االلدعػػما العػػػمـ والمػػػقعـ والممػػقم  والمػػػلدع  المػػلدن  والمبػػػؤوؿ مػػػلدنشم اف شطعػػف لػػػلد  ميممػػػ  

ايا  اللػنح فػ  لنمشػ ميممػ  أو  القمششز فػ  االيمػمـ والنػ ا ات والقػلداةش  الصػملد ة مػف ميممػ  اللنمشػمت
ايا و ػػػل خطػػػو لػػػوه   فػػػ  أو  قووشلػػػ أو   شػػػقطةشنخطػػػو فػػػ  أو  ممنػػػت  ػػػلد ةنشػػػت علػػػ  مخملفػػػ  للنػػػمنوف

 قنلدش  العنوة  وممف الخطو مؤث ا . وأ لدل ف  قنلدش  اأأو  ش صولاأ ل اااتاإل
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 املبحث اةثاةث
 خصائص االستدالل واصنافه

، خصػمص االبػقلدالؿعػف  اأوؿالمطلػب : مطلةػشفإل   ةيثالم قنبشـ هيا ا قوشنم
 قصنشؼ االبقلدالؿ .عف مشفش   المطلب الثمن ةشنمم شموف 

 األولاملطلب 
 ستداللخصاص اال

 ق :ث ث  ف وع ممآإل   هيا المطلبا قوشنم قنبشـ 
 : خصائص االستداللاألولالفرع 

القينشػػػؽ ةػػػؿ هػػػو الم يلػػػ  البػػػمةن  علػػػ  النشػػػمـ  إلػػػ اااتاالبػػػقلدالؿ ال شعقةػػػ  مػػػف 
الضةط النضمئ  وشموف عملعـ فػ  الغملػب  مومو  ةملقينشؽ، واالبقلدالؿ شةمم  ةمع ف  

 لنشمة  العمم  للقص ؼ.ف  صو ة ميض  شع ض عل  ا
واالبقلدالؿ الي  شةممػ  ةمع فػ  مػومو   الضػةط النضػمئ ، فمػف المفقػ ض أنػ  ال 
شقضػػػمف أ   شػػػولد علػػػ  ي شػػػ  المػػػقعـ فػػػ  شمػػػوف هنػػػمؾ أ   شػػػولد علػػػ  هػػػيا اأخشػػػ  إال 

القينشػػؽ ةػػؿ أنػػ  فػػ  ملػػمؿ لمػػل االبػػقلدالالت إيا ا قضػػت  إلػػ اااتةمولػػب إلػػ اا مػػف 
بممع ممهلد ةغش  يلؼ شمشف ةمع ف  عضو النشمة  أو  ف القعم الض و ة بؤاؿ المقعـ ع

علػػػ  ظعػػػ  ميضػػػ  الضػػػةط وةغشػػػ  يضػػػو  ممقػػػب فػػػإف يلػػػؾ ال شعػػػلد قينشنػػػمع ةػػػؿ ملػػػ لد 
 .ي1اميض  بممع أ واؿ إقممممع ل بقلدالؿ

القلػةس  يػملق فػ  غشػ   -ن  ال شلوز للبلط  النمئم  ةمالبػقلدالؿإوؿ وخ ص  الن
قفقشش أيلد المبػممف ةغشػ   ضػما صػمية ، ممػم لػشس لبػلط   -ةملل شم  والنلدب للقينشؽ

 م أف قم ه  عل  يلؾ، ممم لشس لعماالبقلدالؿ إلةم  مقعـ عل  بممع أ وال ، فلشس لع

                                                           

نش ، ملشػػػ  الينػػػوؽ شط بػػػطني يبػػػشف نبػػػم ، المبػػػؤولش  اللدولشػػػ  اللنمئشػػػ ،  بػػػمل  مملبػػػقش ، لممعػػػ  1ا
 .44، ص2١١7والعلـو البشمبش ، اللزائ ، 
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 عم ل لدالا ةو وال  طملمم ممف فعلعم ف  طو  االبقلدالؿ.أمممإلةم  ممهلد عل  اليضو  
 الفرع الثاني: الجهات التي تقوم باالستدالل 

ولد ةمللعمت الق  قنوـ ةمالبقلدالؿ البلطمت النمئمػ  ةوعمػمؿ االبػقلدالؿ، المنصإف 
الضػػػػةط النضػػػػمئ  وهػػػػـ ةعػػػػض المػػػػوظفشف   ؽ أف يم نػػػػم أف المنصػػػػولد ةعػػػػم مػػػػومو  وبػػػػة

 العمومششف الي  أنمط لعـ النمنوف النشمـ ةوعممؿ االبقلدالؿ.
 فئقشف:إل   وشننبـ مومو و الضةط النضمئ 

 الل ائـ. أنواعلمشل إل   ـ ةملنبة  : يات اخقصمص عماأولالفئ  
 نوع معشف مف الل ائـ.إل   الفئ  الثمنش : يات اخقصمص خمص ةملنبة 

 أوالع: مومو و الضةط النضمئ  يوو االخقصمص العمـ:
 يلؾ ولما نصعم هميا: ي1االلنمئش  ل اااتمف  منوف اإل ي23اةشنت المملدة 

 قصمصعـ:شموف مف مومو   الضةط النضمئ  ف  لدوائ  اخ -أ
 النشمة  العمم  ومعمونوهم. أعضما -1
 ضةمط الم ط  وأمنمؤهم والمبمعلدوف. -2
  ؤبما ننط الم ط . -3
 العملد ومممشخ الة لد ومممشخ الخف اا. -4
 نظم  ووم ا ميطمت البمؾ اليلدشلدش  اليمومش . -5

وا ومفقم  مصلي  القفقشش العمـ ةوزا ة اللداخلش  أف شػؤلد الميمفظمتولملدش   أمف 
 اأعممؿ الق  شنـو ةعم مومو  الضةط النضمئ  ف  لدوائ  اخقصمصعـ.

 وشموف مف مومو   الضةط النضمئ  ف  لمشل أنيما اللمعو ش : -ب
 ملدش  وضةمط إلدا ة المةميث العمم  ةوزا ة اللداخلش  وف وععم ةملدش شمت اأمف. -1

                                                           

 لػػ اااتف  ػػمنوف اإلمػػ ي21امػػملدة ال؛ 2١١3ي لبػػن  95اللنمئشػػ  المصػػ     ػػـ ا لػػ اااتي  ػػمنوف اإل1ا
الميمممػمت اللزائشػ  الع ا ػ    ػـ  أصػوؿي مف  منوف 39ا المملدة،1991ي لبن  65لدان  االلنمئش  البو 

 .1971ي لبن  23ا
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وأمنػػػػما المػػػػ ط   مػػػػلدش  واإللدا ات واأ بػػػػمـ و ؤبػػػػما المممقػػػػب والمفقمػػػػوف والضػػػػةمط -2
والمبػػمعلدوف وةميثػػمت المػػ ط  العػػمملوف ةمصػػلي  اأمػػف العػػمـ وفػػ  مػػعب الةيػػث 

 اللنمئ  ةملدش شمت اأمف.
 ضةمط مصلي  البلوف. -3
 ملدش  واإللدا ة العمم  لم ط  البم  اليلدشلد والننؿ والمواص ت وضةمط هي  اإللدا ة. -4
  مئلد وضةمط أبمس الم ط . -5
 ي .مفقمو وزا ة البشم -6

 ثمنشمع: مومو و الضةط النضمئ  يوو االخقصمص الخمص:
يػػػػلدلدقم  ي1االلنمئشػػػػ  لػػػػ اااتمػػػػف  ػػػػمنوف اإل ي23ا ف مػػػػف المػػػػملدةالفن قػػػػمف اأخش قػػػػم

إي أعطػػػت هػػػيا اليػػػؽ ةنػػػ ا  مػػػف  ،مػػػومو و الضػػػةط النضػػػمئ  يوو االخقصػػػمص الخػػػمص
  الضػةط وزش  العلدؿ ةمالقفمؽ مل الوزش  المخقص قخوشؿ ةعض الموظفشف صف  مػومو  

اللػػػػ ائـ قنػػػػل فػػػػ  لدوائػػػػ  اخقصمصػػػػعـ وقمػػػػوف مقعلنػػػػ  ةوعمػػػػمؿ إلػػػػ   النضػػػػمئ  ةملنبػػػػة 
 وظمئفعـ.

النصػػػوص الػػػوا لدة فػػػ  النػػػوانشف والم ابػػػشـ والنػػػ ا ات اأخػػػ   ةمػػػوف قخوشػػػؿ  وقعػػػلد
ةعػػض المػػوظفشف اخقصػػمص مػػومو   الضػػةط النضػػمئ  ةمثمةػػ   ػػ ا ات صػػملد ة مػػف وزشػػ  

الفئػػػمت يات االخقصػػػمص الخػػػػمص ومػػػف أمثلػػػ  ، صلعػػػلدؿ ةمالقفػػػمؽ مػػػل الػػػوزش  المخػػػقا
 الصي  ومومو و الض ائب...الخ. وقنظشـ ومفقمال ومعنلدب

 :ينا الموضوعأر 
ال وهػو الة هػمف ا  خشػوط أف شلدو اف ف  اطم  وايػلد مالمصطليواالبقلدالؿ  لدل اأ

ينشنػػ  الوا عػػ  المنبػػوة  للمػػقعـ، إلػػ   الضػػةط النضػػمئ  للوصػػوؿ أعضػػماقعػػشف المينػػؽ و 
مػف يو  الخةػ ة فػ  ملػمؿ القينشػؽ  لدل ن   اف شموف االمخمص النمئمشف ةلمل اأ ليلؾ

ةعػػـ ولػػشس مػػ طم اف شمونػػوا  ػػلد  ممػػقة  نعػػـ شقعػػمملوف مػػل امػػخمصمملػػ  أوفػػ  فػػف المع
 القينشؽ.إلش    مم شنقعإل   ا قمةوا الل شم  فنلد شمونوف اة شما وهيا شقو ؼ

                                                           

 .2١١3ي لبن  95نمنوف المص     ـ االي 1ا
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 االستدالل إجراءاتالفرع الثالث: 
 اللنمئش  المص   عل : ل اااتمف  منوف اإل ي24ا ملدةنصت الم

اشلػػػب علػػػ  مػػػومو   الضػػػةط النضػػػمئ  أف شنةلػػػوا القةلشغػػػمت والمػػػممو  القػػػ  قػػػ لد 
النشمة  العمم  وشلب علشعـ وعل  م ؤوبشعـ إل   إلشعـ ةموف الل ائـ، وأف شةعثوا ةعم فو اع 

لقبػػعشؿ قينشػػؽ الو ػػمئل أف شيصػػلوا علػػ  لمشػػل اإلشضػػميمت وشلػػ وا المعمشنػػمت ال زمػػ  
الق  شعلموف ةعم ةوش  مشفش  ممنت، وعلشعـ أف شقخيوا لمشػل الوبػمئؿ أو  الق  قةلغ إلشعـ،

 .ي1االل شم  ألدل القيفظش  ال زم  للميمفظ  عل  
يشػث لػػـ  ،ولعػيا فعػ  ال قيػ ؾ فػػ  ظػؿ هػيا النظػمـ، اال ايا ةممػػ هم الملنػ  علشػ 

مفعػوـ الضػ   العػمـ الػي  قيلدثػ  الل شمػ  للملقمػل، شمف الفن  النمنون   لد ا قنػ  لشػلد ؾ 
، إل اااتوممنت  وبػملد مػيلؾ مةػلدأ  اللدعو  قةمم  ةصو ة علنشػ ، وفػ  يضػو  الخصػـو

القػ  قنفػ   لدل وممف المقعـ شق ؾ طلشنمع وهو الي  شةيث ةنفب  عف اأ، مفعش  الميممم 
فمػمف مػف  ،ضػلد  لدل اأاالقعمـ عن ، مم لداـ الملن  علش  هو الي  شي ؾ اللدعو  وشنلدـ 

 .لدل يؽ المقعـ طةنمع لعيا الوضل، اف شظؿ طلشنمع يق  شقممف مف قنفشلد قلؾ اأ
هػـ المةػػملدئ االل ائشػػ  القػػ  شنػوـ علشعػػم هػػيا النظػػمـ هػ  الع نشػػ  والمػػفوش  ويػػؽ أو 

، إلػ اااتالمقعـ ف  يضو  ممف  م ايؿ اللدعو ، واط ع  عل  لمشل مم شقـ فشعم مػف 
يؽ غش  منصو  عل  المقعـ فنط، وانمم لمؿ مػواطف اليػؽ فػ  يضػو هم ممم اف هيا ال

 والنمضػػػػ  شخقػػػػم  ة ضػػػػما، ي2االم قمةػػػػ وااللدالا ةمػػػػم للدشػػػػ  مػػػػف معلومػػػػمت عػػػػف الل شمػػػػ  
 ـ م  شيبف قنلدش  ظ وف ، وشعلد يلؾف شموف مف ةشف نظ اا المقعأالخصوـ، وشقعشف 

 لفشف.ةمثمة  ضممن  همم  للمقعـ، وممف هيا نواة لنظمـ المي

                                                           

 افنػػمت والمػػيم ات، لدا  المقػػب النمنونشػػ ، مصػػ ، لػػلد  ولػػلد  مػػفشؽ مػػزج،  وائػػل المإلشػػ   ي الممػػم 1ا
اللنمئشػػ  االمػػم اق   لػػ اااتي مػػف  ػػمنوف اإل88؛ شنظػػ : فػػ  نفػػس المعنػػ  المػػملدة ا2١-17، ص2١1١
 .1992ي لبن  35  ـ ا

، بػمنلد ش اإل ، ضما اليمػـ، لدا  اللممعػ  الللدشػلدةإل   ي لد.بلشممف عةلدالمنعـ ايمل  اللدعو  اللنمئش 2ا
 .81، ص1999
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فػػػ  ملػػػمؿ  مػػػم عػػػف لدو  النمضػػػ  اللنػػػمئ  فػػػ  هػػػيا النظػػػمـ، فمنػػػ  شقبػػػـ ةملبػػػلةش أ
 ،، فلشس ل  قي   الينشن  مف ا  مصلد  بو  مػم شقلنػم  مػف الخصػوـلدل الةيث عف اأ

الق  شقنلدـ ةعػم الخصػوـ،  لدل ولمننم ن   اف ل  لدو اع اشلمةشمع ف  ملمؿ قنلدش   شم  هي  اأ
 .ي1ا لطق ، ةنما عل  ي شق  ف  قنششمعم، وفنمع لننمعق  النضمئش يشث شق ؾ هيا القنلدش  لب

 املطلب اةثاني
 االستدالل تصنيف

يقػػ  شممػف اإللمػػمـ ةعػػم  لدلػ قعػلدلدت آ اا الفنعػػما لوضػل قصػػنشؼ وقنبػشـ معػػشف لأل
االبػقفملدة منعػم فػ  عملشػ  ممػؼ الل شمػػ  إلػ   والبػشط ة علشعػم والممػؼ عنعػم ةمػم شػؤلد 

 واإلثةمت اللنمئ .
الػػلدلشؿ علػػػ  أف لػػ  وظشفػػػ  شؤلدشعػػم و ػػػمـ ةقنبػػشـ الػػػلدلشؿ إلػػػ   نظػػ  ةعػػػض الخةػػ ااف

 عل  هيا اأبػمس لدل يبب الوظشف  الق  شؤلدشعم واأث  المق قب عل  يلؾ، وصنفت اأ
الػلدلشؿ مػف إلػ   ونظػ  آخػ وف ،نفػ  ألدلػ يمػـ،  ألدل اقعمـ،  ألدل ث ث  أصنمؼ ه : إل  

مةمم ة  ألدل عل  هيا اأبمس إل :  لدل  مـ ةقنبشـ اأيشث صلق  ةملوا ع  الم الد إثةمقعم و 
اللدلشؿ مػف يشػث مصػلد   و ػمـ إل   ميلؾ نظ  ةعض الفنعما والخة اا ،غش  مةمم ة ألدل و 

مػػػ عش   ألدلػػػ فعلشػػػ  مملدشػػػ  و  ألدلػػػ  ولشػػػ  و  ألدلػػػ مػػػؿ يبػػػب مصػػػلد   إلػػػ :  لدلػػػ ةقصػػػنشؼ اأ
مممل   ألدل إل :  وصنف  ؿ مف يشث  شمق  ف  اإلثةمتاللدلشإل   ا منونش ي، ونظ  الةعض

 أف المقفػؽ علشػ  هػو إال   لدلػ اأ نػواعومػل قعػلدلد القصػنشؼ أ، غش  ممملػ  اضػعشف ي ألدل و 
ممملػػػ  لةعضػػػعم الػػػةعض وقخػػػلدـ هػػػلدفمع  ألدلػػ اللنمئشػػػ  ةلمشػػػل قصػػػنشفمقعم قعقةػػػ   لدلػػ أف اأ

ثةػمإل   ينشن  وايلدة، ه  القع ؼإل   ممق ممع، ةيشث قؤلد  لمشععم عػ  ت الوا اللمن  وا 
م مػػػف النميشػػػ  نبػػػقع ض أهػػػـ هػػػي  القنبػػػشممت للمع فػػػ  واإللمػػػمـ ةعػػػةمليلػػػ  والة هػػػمف، وب

 الفنش . النمنونش  والنميش 

                                                           

، 2١١5، بػمنلد ش اإل ،، لدا  اللممعػ  الللدشػلدة7اللنمئشػ ، ط لػ اااتةػو عػمم ، اإلألد. ميملد زم   ي1ا
 .761ص
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 ي1اأواًل: تصنيف الدليل من حيث وظيفته
القػػػ  مقػػػ  قػػػواف ت لػػػلد  المينػػػؽ قبػػػمح ةقنػػػلدشـ  لدلػػػ اقعػػػمـ: هػػػ  قلػػػؾ اأ ألدلػػػ  -1

 اليمـ ةإلدانق . إ مم  اللدعو  علش  مل  ليمفأو  المقعـ للميممم 
القػػػ  شقػػػواف  فشعػػػم الشنػػػشف القػػػمـ والنطػػػل المممػػػؿ  لدلػػػ اليمػػػـ: هػػػ  قلػػػؾ اأ ألدلػػػ  -2

 .لدل مل لد ق لشح هي  اأ تةمإللدان  ولشب
الق  قبمح ةقة ئػ  بػمي  المػقعـ، ويلػؾ عػف ط شػؽ  لدل نف : ه  قلؾ اأ ألدل  -3

ال شمػق ط فشػ  أف  لدلػ أوهػيا النػوع مػف ا ،المػقعـإلػ   نفػ  نبػةقعمأو  ش    و وع الل شم 
، ةػػؿ شمفػػ  أف إلشػػ   لد لػػ  يػػلد النطػػل والشنػػشف ةةػػ ااة المػػقعـ ةمػػم أبػػنلدإلػػ   ش فػػ  مػػف لػػـ 

 اإللدان . ألدل قز ع المؾ ف  نفب  فشمم قواف  للدش  مف أو  ثن  النمض  لدل قزعزع قلؾ اأ
 حسب قيمتها اإلثباتية دلةثانيًا: تصنيف األ

مػػف يشػػث  شمقعػػم فػػ  اإلثةػػمت و ةػػط ةشنعػػم  لػػ لدوضػػل القمػػ شل الف نبػػ  قصػػنشفمع لأل
 وممف هيا القصنشؼ عل  النيو القمل :، وةشف العنوة  الق  شممف للنمض  اليمـ ةعم

 : ي2االمممل  لدل اأ -1
القػػػ  قلػػػـز النمضػػػ  ةػػػمليمـ ةملعنوةػػػ  فػػػ  النػػػمنوف إيا قػػػواف ت ويلػػػؾ  لدلػػػ وهػػػ  اأ

ممػػػ  أشػػػمع مػػػمف ا قنمعػػػ  الولػػػلدان  ةمعقةػػػم  أنعػػػم ممفشػػػ  إل نػػػمع النمضػػػ  والقػػػوثش  علػػػ  ي
 قممؿ: لدل الخمص وهي  اأ

مػػعملدة المػػعولد: شلػػب قػػواف  مػػمهلد   ؤشػػ  شمػػعلداف علػػ  الوا عػػ  علػػ  أف شمونػػم  ػػلد  - أ
 عش ، ممػم شلػب أف شمونػم لػمزمشف فػ  أشم الوا ع  ةنفبشعمم، ف  قنةؿ المػعملدة البػمم

 .ي3امعملدقعمم

                                                           

 القونب . 2١١1ي لبن  22  ـ ا الضمةط  العلدلش  إل اااتي مف لدلشؿ 52ا المملدة ي1ا
 .31-29ي منصو  عم  المعمشط ، مصلد  بمةؽ، ص2ا

)3) Clarksoh, Crimihal Law , Fohtana Street, London, wix3la paper Backs,8 

Graftonc.m.v, 1997,21 
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مػػػمم ع شلػػػب أف شقػػػواف  فشػػػ  مػػػ طمف،  الػػػلدلشؿ المقػػػمة : يقػػػ  شمػػػوف الػػػلدلشؿ المقػػػمة  -ب
شعقػػػ ؼ ةػػ  المػػػقعـ، والثػػمن : أف شمػػػوف مقعلنػػمع ةملل شمػػػ  أو  : أف شمػػوف  بػػمشمع اأوؿ

 الم قمة .
الن شن  لدلش ع ممم ع مقػ  ممنػت واضػي  وقفشػلد ةملضػ و ة ا قمػمب المػقعـ  قعلدالن شن :  -ج

 للل شم .
 االعق اؼ. -لد

 النم ص ي:أو  عشف الض لدل غش  الممفش  ااأ لدل اأ -2
الق  مف مونعم أف قلعؿ المقعـ ف  وضل االمقةم ، وه  قعن  قػواف   لدل وه  اأ

ممملػػ  لغش هػػم  ألدلػػ لدوافػػل للمػػؾ قبػػمل ةفػػقح ةػػمب القينشػػؽ، ولمػػف مػػف المممػػف أف قمػػوف 
 .ي1اقخوؿ للنمض  االبقنملد إلشعم ف  اليمـ

ممل  شقعػم ض مػل معنػ  مممل  وغش  مإل   لدل ون   ف  هيا اللمنب أف قنبشـ اأ
 هػو مػم شولػلد فػ  الػنفس الشنػشف ةصػي  أمػ أو  ممؼ الينشنػ ،إل   هو مم شؤلد و اللدلشؿ، 

 ةعلدـ صيق .أو 
 دلةثالثًا: إجراء جمع األ

إلػػ   قعػػلد هػػ  القينشػػؽ ةمعنػػم  الضػػشؽ يشػػث قعػػلدؼ لدلػػ لمػػل اأ إلػػ اااتنلػػلد أف 
لػػ اااتالةيػػث عػػف الينشنػػ  ةمػػوف ثةػػوت القعمػػ  علػػ  المػػقعـ مػػف علدمػػ  و   لدلػػ لمػػل اأ ا 

الق  أو لدهم النمنوف ف  نلدب الخة اا واالنقنمؿ للمعمشن  ولقفقشش وضةط اأمشما المقعلن  
لػـ قػ لد  لػ اااتةملل شم  والقص ؼ فشعم وبممع المػعولد واالبػقلواب والموالعػ  وهػي  اإل

عل  بػةشؿ اليصػ  فلػـ شلػـز الممػ ع المصػ   المينػؽ ةعػم ةػؿ للمينػؽ أف شبػقعشف ةوشػ  
 .ي2ابشل  عملش  مم وع  قفشلد ف  اإلثةمتو 

                                                           

)1  ( Franklin E.Zimiring, American youth violence, Ox forduniver sity New 

yourk, 1998, p18. 

؛ 31ص، 2١١8ةػػػػو الػػػػ وس، القينشػػػػؽ اللنػػػػمئ  والقصػػػػ ؼ فشػػػػ ، لدا  المقػػػػمب اللػػػػممع ، أيمػػػػلد أي 2ا
، اأ لدفعمػػمف،  ، لدا  الثنمفػػ  للنمػػ  والقوزشػػل،1للزائشػػ ، طالميمممػػمت ا أصػػوؿمممػػؿ البػػعشلد مػػ ح لد.

 .71١، ص2١١5
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 الخاتمة
 االبقنقملمت واال ق ايمت االقش :إل   ةعلد االنقعما مف مقمة  الةيث قوصلنم

 اواًل: االستنتاجات
 .لدل منعل  علم  للمل اأ ةوبلوبالعلمش  والقننش  المقةع   النواي اللدلشؿ اللنمئ  شممؿ  -1
اخػػ  وقفبػػػش  إلػػػ   نػػمؿ صػػػفمت المػػمئف اليػػ  مػػػف لشػػؿالةصػػم  الو اثشػػ  علػػػـ شةيػػث فػػػ  انق-2

 الظواه  المقعلن  ةط شن  االنقنمؿ.
 ئيقػػ  او  طعمػػ ، ف ائيػػ  طعػػـ واللبػػـ هػػو الػػي  شمػػوف ةفعػػؿ فمعػػؿ ولػػشس ل القبػػمـ اللنػػمئ  -3

 لدس فش .شوالم اب الي   ق ئـ نوع الطعمـ
 الق  قفشلد ف  ممؼ الينشن . لدل القينشؽ ةيث وقميشص لأل -4
 ـ قنلدش  بلط  النمض  اللنمئ  ف  م يل  اليمـ.شق -5
يػلد المبػممف أقفقػشش  للبلط  النمئم  ةمالبقلدالؿ فػ  غشػ  يػملق  القلػةس ةملل شمػ  زال شلو  -6

 ةغش   ضم صمية .
 االل ائش  ه  الع نش  المفوش  ويؽ المقعـ ف  يضو  ممف  م ايؿ اللدعو . المةملدئاهـ  -7

 ثانيًا: االقتراحات
 لمشل م ايؿ اللدعو  اللزائش .إل   بلط  النمض  اللنمئ  ةبطن    -1
لعػم قػوثش  مةشػ  فػ  ؛ أف لدلػ ضػةط  ضػمئ  مفػوئشف فػ  لمػل اأ أعضػمااالهقممـ ةمخقشػم   -2

 صي  اليمـ.
 اعطما ص يشمت للنمض  لقممؿ لمشل م ايؿ اللدعو  اللزائش . -3
 يمـ.لعم لدو  مةش  ف  صي  ال فأ ؛لدل اأ صالنزاه  ف  قميش -4
بػػ ا  القينشػػؽ القػػ  أمػػف  اع فػػ ض لػػزاا وعنوةػػ  علػػ  مػػؿ عضػػو ضػػةط  ضػػمئ  شفمػػ  بػػ   -5

 .لدل لشعم عنلد لمشل اأإقوصؿ 
 الضةط النضمئ  والنضمة. أعضمامف القنبشؽ واالقفمؽ ةشف  شلملد نوعإ -6
قنظػػشـ مػػؤقم ات ونػػػلدوات قزشػػلد الػػػوع  النػػمنون  لػػلد  لمعػػػو  النػػمس ةملقعػػػموف مػػل بػػػلطمت  -7

 قفشلد القينشؽ. ألدل ف  يمل  العثو  عل   القينشؽ
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 المصادر والمراجع
 * الن آف الم شـ

 اواًل: الكتب
 .2١١8ةو ال وس، القينشؽ اللنمئ  والقص ؼ فش ، لدا  المقمب اللممع ، أيملد أ .1
  ، لدا  ملػػلدالو 1الةػػلدو فػػ  اال لدف، طالنضػػمئش  عنػػلد  لدلػػ يمػػلد عةوشػػلد  العةػػملد ، مػػف اأ .2

 اال لدف. ،للنم  عممف
، المؤببػػ  اللممعشػػ  1ا  مو نػػو معلػػـ المصػػطليمت النمنونشػػ ، منصػػو  النمضػػ ، طلشػػ   .3

 .1998لللد ابمت والنم  والقوزشل، ةش وت، 
 . االبمنلد ش  ،منموة المعم ؼ ملدل ،عيمقـ ةمم ، يممش  يؽ المقعـ ف  ميممم   .4
نلد ش ، اللنمئشػػ ، لدا  اللممعػػ  الللدشػػلدة للنمػػ ، االبػػم لػػ اااتبػػلشممف عةػػلدالمنعـ، اثػػوؿ اإل .5

2١١8. 
، لدا  الثنمفػػػ  للنمػػػ  والقوزشػػػل، لدلػػػ فمضػػػؿ زشػػػلداف، بػػػلط  النمضػػػ  اللنػػػمئ  فػػػ  قنػػػلدش  اأ .6

 .2١1١اال لدف، 
 2١١4 لدف، اأ، والقوزشل عممف لدا  الثنمف  للنم  مممؿ البعشلد، م ح اؽ.أ.ـ.جي، .7
 .2١١8اللنمئش  العملدش ، لدا  المقب النمنونش ، مص ،  لدل ميملد يمملد م هج العشق ، اأ .8
للنمػ   الثنمفػ ، لدا  1الميمممػمت اللزائشػ ، ط أصػوؿميملد عل  بملـ اليلة ، الولشز فػ   .9

 .اأ لدف ،والقوزشل، عممف
، لدا  1النضػما اللنػمئ ، ط أمػمـميمولد صملح العملدل ، النظ ش  العممػ  فػ  ينػوؽ الػلدفمع  .1١

 .2١١5الفم  اللممع ، االبمنلد ش ، 
، لدا  الثنمفػػػػ  للنمػػػػ  1قينشػػػػؽ اللنػػػػمئ ، طاللنمئشػػػػ  وال لدلػػػػ منصػػػػو  عمػػػػ  المعمشطػػػػ ، اأ .11

 .2١١9والقوزشل، اال لدف، 
 .2١1١وللد  مفشؽ مزج،  وائل الم افنمت والميم ات، لدا  المقب النمنونش ، مص ،  .12

 الرسائلثانيًا: 
، ملشػ   نطشنشط بػيبشف نبم ، المبؤولش  اللدولش  اللنمئش ،  بػمل  مملبػقش ، لممعػ   -

 .2١١7لزائ ، الينوؽ والعلـو البشمبش ، ال
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 البحوث:ثالثًا: 
، 2١12، ي2االعػلدلد  ،عػ البػن  ال اة شنمس هممـ  مشلد، ةيث ةعنواف قيلشؿ الةصم  الو اثشػ ،إ -

 . ا، ملش  النمنوفةلممع  م  
 رابعًا: القوانين

 .1971 لبن ي 23ا الع ا     ـ اللزائش الميممممت  أصوؿف  منو  -1
 .1991 لبن ي 65  ـ ا البولدان   اللنمئش ل ااات منوف اإل -2
 1992ي لبن  35مم اق    ـ ال ااات اللنمئش  اإل منوف اإل -3
 .2١١1ي لبن  22الضمةط  العلدلش  القونب    ـ ا إل اااتلدلشؿ  -4
 .2١١3ي لبن  95اللنمئش  المص     ـ ا ل ااات منوف اإل -5

 ةاإللكتروني المصادر: خامساً 
   . www.dalel.net 8/2/2018 لمق ون :لدلشؿ المعمن  مقمح عل  المو ل اال -1
   اللنمئشػػػػ ، الموبػػػػوع  اليػػػػ ة مقػػػػمح علػػػػ  المو ػػػػل االلمق ونشػػػػ : لدلػػػػ قن شػػػػ  ةعنػػػػواف علػػػػـ اأ -2

www.wikebdy.org. 5/2/2018     
 القعػػػػػػػػػػػػػػػم مقػػػػػػػػػػػػػػػمح المو ػػػػػػػػػػػػػػػل االلمق ونشػػػػػػػػػػػػػػػ :لدالو  اللنمئشػػػػػػػػػػػػػػػ  لدلػػػػػػػػػػػػػػػ ةيػػػػػػػػػػػػػػػث ةعنػػػػػػػػػػػػػػػواف اأ -3

www.diae.het.7/2/2018. 
 سادسًا: المصادر االنكميزية:
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 :ـمخــــصــالمـ

لعممػػػ  فػػػ  قينشػػػؽ العلدالػػػ  عػػػف لدا ات العلمشػػػ  ايػػػلد  اإلإاللنمئشػػػ  هػػػ   لدلػػػ ف اأإ
العملدشػػ  القػػ  ق فػػل مػػف مبػػ ح اليػػملدث مػػوث  شػػقـ القعممػػؿ معػػ  فػػ   لػػ لد ممػػ  اأإط شػػؽ 

اللنمئش  ه   لدل ثةمت ةمعقةم  اأاإلأو  لدلشؿ مملد  شفشلد ف  النف إل   المخقة ات لقيوشل 
لعػمت أو  االلدعػما العػمـأو  القينشػؽأو  بمس ف  النضمشم لػلد  هشئػ  المػ ط ثةمت اأاإل

اللنمئشػػ  فػػ   لدلػػ   قبػػقفشلد مػػف خةػػ ات علػػـ األمشػػل اللعػػمت المخقصػػو علدلشػػ  والميػػممـ 
ف  قبلشؿ البواةؽ يشث قممف ف  الع    الم اةطػ   ملدو هفض ع عف  ،قوضشح الينمئؽ

فمعلعػػػػم ممػػػػم شبػػػػعؿ إلػػػػ   الل شمػػػػ  ونبػػػػةقعم إلثةػػػػمتمػػػػل هشئػػػػ  القينشػػػػؽ وااللدعػػػػما العػػػػمـ 
ي  وصػػػيش  علػػ  ممػػػؼ اللػػمن  ةصػػو ة بػػ شع  وبػػعلبػػمعلد وقهػػيا  ،القينشػػؽ إلػػ ااات
  همةش .لعملشمت اإلةمخمص  الف  الممؼ عف المثش  مف النضمشم  وقبمهـ
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ABSTRACT : 

The criminal evidence is one of the important scientific 

department in the administration of justice through the 

establishment of physical evidences to be removed from the scene 

of denial or proof as criminal evidence is the main evidence in 

cases with police or the investigation and prosecution and the 

courts according to the site name of the crime scene and that all 

the competent authorities to its role in recording the presidents on 

the perpetrators where lies In the relationship with the 

interrogation commission and the public prosecution to prove 

crime and its relation to its perpetrators, thus faciliting the 

investigation procedures. There must be modern means of 

preserving criminal evidence depends and commitment not to 

tamper with so as not to mix the impact of the offender with the 

impact of the household or prying citizens. This does not help to 

uncover the culprit correctly, fast and sound. The criminal 

evidence has contributed to the detection of many cases, 

especially with regard to the terrorists operations that are achieved 

in proving the causes to their users through DNA and the effects 

of their fingerprints on the weapons used in the theaters of 

accidents in addition to the role of modern devices used during the 

investigation of the face fingerprints . 

 


