
  
  البحث العلميو وزارة التعلیم العالي 

   باتنة-جامعة الحاج لخضر 
  

  قسم العلوم القانونیة                   والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق     
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة

  علوم جنائیة: تخصص
  
  

  
  رافــــــ إش                                                 إعداد الطالب  
  رمضان زرقین.  د. أ                                           توفیق سلطاني  
  
  

  لجنة المناقشة
  الصفة  الجامعة األصلیة  الدرجة العلمیة  اإلسم و اللقب

  رئیسا  جامعة قسنطینة  أستاذ التعلیم العالي  عبد الحفیظ طاشور.د .أ
   و مقررافامشر  جامعة باتنة  أستاذ التعلیم العالي  رمضان زرقین.د .أ

  عضوا مناقشا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر   رحابةشادی.   د
  عضوا مناقشا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر  يعلي قریش.   د

  
   السنة الجامعیة

2010 – 2011 

  حجیة البصمة الوراثیة
  في اإلثبات

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
  

   **شكر و عرفان** 
  
  
  

  . الذي أنعم علي بإكمال هذه املذكرة و إخراجها على صورا احلاليةاحلمد و الشكر هللا
  

 على تكرمه و قبوله اإلشراف على هذه لألستاذ الدكتور زرقني رمضانأتقدم بالشكر 
  .املذكرة
  

  .هذا العمل على موافقتهم مناقشة أساتذيت الكرام أعضاء جلنة املناقشةكما أشكر 
  
 الذين درسوين يف مرحلة كل األساتذةكما أوجه خالص شكري و تقديري إىل 

  .املاجستري
  
  

   .راميـري و إحتـافة تقديـؤالء كـل هـلك
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  **داء ـاإله** 

  
  

  ...ى ـإل* 
  .والدي و والديت جزامها اهللا عني كرمي اجلزاء 

  ...ى ـإل* 
  " .زرقني رمضان: "ورأستاذي املشرف الدكت

  ...ى ـإل* 
  .- رمحه اهللا و طيب ثراه -" بارش سليمان: "ورأستاذي رئيس املشروع الدكت

  ...ى ـإل* 
  " . سعيدبوعزيز: "اعد لدى جملس قضاء سطيفعزيزي النائب العام املس

  ...ى ـإل* 
  .وكيل اجلمهورية و رئيس حمكمة بوقاعة 

  ...ى ـإل* 
  .كلمة الطيبة الصادقة الكل من ساعدين و لو ب

  ...ى ـإل* 
   .اـؤالء مجيعـه

  
  ....رة ـذكـذه املـدي هـأه
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  :يقول عماد األصفهاين
  

   إين رأيت أنه ال يكتب إنسانا كتابا يف يومه إالّ قال يف غده، لو غير هذا لكان  "
  .أحسن، و لو زيد هذا لكان أفضل، و لو قدم هذا لكان أقوم، و لو ترك هذا لكان أمجل              

  . ..."و هذا من أعظم العرب، و هو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر 
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  :عز وجلريب قال * 
  "سنريهم آياتنا يف اآلفاق و يف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق"

  
  
  

  :يقول العالمة ابن القيم* 
فإذا ظهرت أمارات العدل، و أسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا و دنيـه، و اهللا              "

، مث ينفـي  شيءبسبحانه أعلم و أحكم، و أعدل أن خيص طرق العدل و أمارته و اعالمه  
عله منها و ال حيكم عند وجودهـا و        جت فال   ما هو أصغر منها و أقوى داللة و أبني أمارة،         

 قيامها مبوجبها، بل قد بني سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامه العدل بني عباده             
فأي طريق استخرج ا العدل و القسط فهي من الدين ليـست            و قيام الناس بالقسط،     

  ."خمالفة له
  
  

  :و يقول ابن القيم أيضا* 
  : حمتاج إىل ثالثة أشياء ال يصح له احلكم إالّ ااحلاكم"

  البيناتمعرفة األدلة و األسباب و 
  ، احلكم الشرعي الكلي: فاألدلة تعرفه

  ، عني أو انتفاءه عنهثبوته يف هذا احملل امل: و األسباب تعرفه
  . طريقة احلكم عند التنازع:  تعرفهالبيناتو 

 يف واحدة من هذه الثالثة أخطأ يف احلكم، و مجيع خطأ احلكام مداره على و مىت أخطأ
  ". فيها أو يف بعضها اخلطأ
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   ** **ملخـصملخـص** ** 

  
     مـن  ، و اليت متكننـا   ا كل شخص عن غريهالبصمة الوراثية هي البنية اجلينية اليت ينفرد

  .التحقق من الشخصية و الوالدية البيولوجية
   قدمتهاائلةـثروة ه "ADN"تعد البصمة الوراثية أو احلمض النووي منقوص األوكسجني   

 إذ بفضلها مل     ،  دويا كبريا يف فضاء نظرية اإلثبات       بل و أحدثت   ، البيولوجيا اجلزيئية إىل اإلنسانية   
افة إىل ذلك فقـد     ـيعد ربط اجلاين مبسرح اجلرمية حلما و إثبات النسب أمرا مستحيالً ، باإلض            

عززت و بقوة عديد مبادئ هذه النظرية مثل مطابقة احلقيقة الواقعية مع احلقيقة القضائية و كـذا                 
  ... ال على الظن و اإلحتمالاليقنيم و جلزئية على ابناء األحكام القضا

  الشخصي   اعـإن البصمة اجلينية اليت وصلت يف بعض احلاالت إىل حد احللول حمل اإلقتن  
  ابتة ـا حقيقة علمية ثـ ألالّإان ا ال شيئ ـ مكانة ال يستهللقاضي حتتل ضمن نظرية اإلثبات

  .و صادقة
  أن البصمة الوراثية كدليل علمي و نقلة نوعية يف اإلثبات تبنتها الكثري من دول العامل كما    

عتمدرمني من جهةـا كدليل إثبـو اات يف خمتلف القضايا سيما يف الكشف عن اجلرمية و ا  ،  
 كون  و السبب يف ذلك يعود إىل ،و التحقق من الوالدية البيولوجية و إثبات النسب من جهة ثانية        

 بل و يـصدر     بشأا القاضي   يقني  يف اإلثبات و ال يتزعزع     قطعيةنتائج اخلربة اجلينية تكاد تكون      
 .حكمه و هو يف غاية الثقة و اإلطمئنان
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** Résumé ** 
 

L'empreinte génétique  est la structure génétique par laquelle se 
distingue tout individu, et qui nous permet de confirmer l'identité et le 
géniteur biologique. 

L'empreinte génétique ou l'acide desoxyribo nucléïque "ADN" est 
considérée comme une fortune inestimable que la biologie moléculaire 
apporte à l'humanité, elle a même eu des échos considérables en matière de 
théorie des preuves, vu que grâce à elle il est désormais possible de 
confondre l'auteur d'un crime aux lieux du crime, et il en est même pour la 
confirmation de la filiation. De plus elle a appuyé nombre de principes de 
cette théorie tel que la concordance entre l'évidence concrète et l'évidence 
judiciaire ainsi que le fondement des jugements judiciaires sur l'affirmation 
et la certitude et non pas les suppositions et les probabilités… 

L'empreinte génétique qui a même pu dans certains cas se substituer 
à la conviction personnelle du juge, occupe un rang considérable dans la 
théorie des preuves, pour la simple raison qu'elle est une évidence 
scientifique prouvée et indéniable. 

D'ailleurs nombre de pays ont adopté l'empreinte génétique en tant  
que  Preuve scientifique et  la considère comme une transition de qualité en 
matière de preuves , et elle  est employée dans  les différentes affaires, 
notamment pour  dévoiler  les crimes et découvrir les criminels d'une part , 
et pour confirmer  les liens de paternité ou maternité biologique et la 
filiation d'autre  part, pour la  raison que  les  résultats de l'expertise 
génétique sont  pratiquement catégoriques  en matière des preuves  et  que 
la conviction du juge à l'égard de tels résultats ne pourra être ébranlée de  
sorte qu'il puisse  rendre son  jugement  en toute assurance et sérénité. 
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  * مقدمـة *
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يعترب موضوع البصمة الوراثية كدليل إثبات يف املادة اجلزائية و كذا يف املادة املدنية سـيما          

، فهو مرتبط بقوانني عديدة، و دساتري خمتلفة، و نظم للزواج           إثبات النسب أو نفيه حديثا نسبيا     يف  
  .متباينة ختتلف من دولة إىل أخرى ومن دين إىل آخر

ج تطور العلوم الطبية بشكل سريع يف السنوات األخـرية  و حداثة هذا املوضوع جاءت نتا  
، األمر  "ADN "متخطية كل التوقعات ، فمن تطور البصمات إىل دراسة و حتليل احلمض النووي            

    ختصار الكثري من اجلهد البشري و توفري الكـثري مـن الوقـت    الذي مكن احملققني يف العامل من ا
 اخلرباء املختصني، فوجود مثال  شعرة صغرية لإلنسان         وصوال إىل احلقيقة اليت أصبحت يف متناول      

يف مكان وقوع اجلرمية قد يكفي للكشف عن مجلة من احلقائق اليت من شأا توجيـه التحقيـق                  
والشك أن هذا التطور     الوجهة السليمة و الصائبة و بالتايل الوصول إىل املرتكب احلقيقي للجرمية          

  . مسايرة و إقتران كبري بالتطور التكنولوجيلوجي كان حملالكبري يف فضاء احلقل الطيب و البيو
وتطور علم البصمات مل يكن حكرا فقط على بصمة أصابع اليد، بل توصل علماء األدلة               
اجلنائية إىل إمكانية التعرف على الشخص من خالل بصمات الشفتني ، بصمـــات فتحـات             

  . الركبةمسام العرق ، بصمات اإلذن ، بصمات األسنان  وبصمات 
فأما بصمات الشفاه فتعترب أسلوبا حديثا من أساليب حتديد الشخصية ، و لقـد توصـل                  

 يف إحدى حوادث املـرور إىل القـول بـأن    1950سنة  " MOYANE SOYLER:  " العامل
التجاعيد و األخاديد يف شفيت الشخص هلما من اخلصائص ما ميكن به حتديد شخصية الفرد متامـا      

بع ، و ترجع حجية بصمة الشفتني يف جمال اإلثبات إىل منتصف شهر ديسمرب              مثل بصمات األصا  
 ، عندما أرسل خطابا جمهوال إىل مدير عام شرطة طوكيو يتضمن ديدا بنـسف               1968من عام   

مقر شرطة العاصمة، و مل يكن من آثار على هذا اخلطاب سوى آثار الشفتني على املظروف مـن            
روف إىل مصلحة الطب الشرعي لألسنان بكلية طوكيو و يف نفـس          اخلارج،  و قد مت إرسال املظ      

  عتقال عدد من املشتبه فيهم ، و مبضاهاة بصمات الشفاه املوجودة على املظروف املرسل      الوقت مت ا
     الـشرعيني و يـدعى     ءو لقد صرح أحد األطبـا     .نطبقت متاما   ببصمة شفاه أحد املشتبه فيهم ا : 

"SANTOS "   ي الرابع للطب الشرعي امللتئم بالعاصمة الدامناركية كوبنـهاجن         خالل املؤمتر العامل
ن أخاديد و جتاعيد الشفاه ميكن تقسيمها إىل بسيط و مركب ، كما ميكن               بأ 1966 يف أوت عام  

تقسيمها إىل مثانية أقسام طبقا لتحديد الشخصية ، و يف أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن جامعـة    
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SANTOZ    مفادها أنه توجد عالقة بني شفاه األنثى و بني عمق آثار             باليابان عن بصمات الشفاه 
كمـا  . سـنة    36 و   30 أنثى تتراوح أعمارهن بني      170الشفاه ، و ذلك بعد دراسة تضمنت        

توصلت نتائج نفس البحث و الدراسة إىل التأكيد بأنه هناك تركيب خاص لكل فرد ، مبعـىن أن                  
شفاه هلا صـفات تـشرحيية      خر، بل أن كل ال    كل فرد خيتلف يف تعاريج و أخاديد شفتيه عن اآل         

  .خمتلفة
 فقد مت   1913و أما بصمات فتحات مسام العرق املستعملة يف حتقيق شخصية الفرد سنة             

بتكارها من طرف العامل     ا"LOCAD "          ه فتحات  تتميز ب ، و تعتمد هاته الفكرة يف أساسها على ما
  .إعمال املقارنة بينهاو مث تكبريها  مسام العرق و عددها و موضعها  و املسامات البينية 

 فاملسام ختتلف من فرد إىل آخر و من الرجال إىل النساء ، مما يساعد على حتقيق شخصية                 
   نتهجنا املنهج العلمي يف البحث و هو أسلوب يؤدي إىل طرق الـيقني و حيمـي    الفرد خاصة إذا ا

  .يء من الشبهاتالرب
مات بتصوير فتحات مسام العرق و ذلـك بأخـذ          و تتم املضاهاة يف هذا النوع من البص       

" خبـار اليـود  " طبقات متناسبة ملقارنة املسام ، مث يتم إظهار البصمة بإستخدام األخبرة الكيميائية        
بوصفها أضمن الوسائل للمحافظة على أدق التفاصيل،و تتم املضاهاة على أساس عدد الفتحات و              

نها وموضع هذه املسام من اخلطوط احللمية ، و يـتم           شكلها و حجمها و املسافات البينية فيما بي       
ذلك بقياس الزوايا و األطوال كأساس للمظاهات مبظاهات أشكال التعرجـات و املنحنيـات و               

نطباعات مث توصيلها   حديد نقط خمتلفة كمراكز يكل اإل     الزوائد يف خطوط أو شكل الفتحات فت      
نـه لـن    حتماالت فإ  عدمه ، ووفقا لنظرية اإل     اثل من ببعضها ، و اخلبري هو الذي يقرر صحة التم        

تتطابق بصمتني لشخصني مطلقا ، غري أن مشكلة إنطماس بعض مسام فتحات العرق أكـرب مـا         
 إال أن يفرد مالحظة عن ذلـك  يف          ذميكن أن يواجه اخلبري عند الفحص ، و ما على اخلبري عندئ           

  .تقريره
ال حتقيق الشخصية، ذلـك أن الـشكل   و أما بصمات األذن فهي متثل أسلوبا فريدا يف جم  

اخلارجي لألذن يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص ، كما أن لكل شخص أذنا تتسم خبصائص                
مميزة و صفات فريدة ال تتكرر مع غريه ، فبصمة األذن وسيلة إثبات و هي تعتمد علـى أسـس                    

ن كوسيلة لإلثبات علـى     علمية تتصل أساسا بعلم تشريح األفراد كما يعتمد إستخدام بصمة األذ          
دقة التكوين الكامل لألذن على الورق عن طريق إستخدام وسائل التصوير املبتكرة هلذا الغرض ،               
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باإلضافة إىل اإلستفادة من شكل اخلطوط البشرية اليت تكون صورة األذن حبيـث يـتم قياسـها              
    و عملية املضاهاة   ستخدام العلم يف دراسة مقاييس جسم اإلنسان،        بأسلوب مستحدث على ضوء ا

يف بصمات األذن تتم بعد حتديد صورا و بيان لرسم اخلطوط املطلوبة مث تلصق علـى منـوذج                  
ث الشكل و املقاييس البشرية ، و بذلك فعملية          من حي  اإلستعراف الذي يتبني منه أوصاف األذن     

  .التسجيل و التصنيف تعتمد على الصورة الفوتوغرافية لألذن
 مل جند تطبيقا متواترا هلا و ذلك لسبب موضوعي و هو أن اـرم ال                غري أن بصمة األذن   

     يستخدم أذنه بطريق مباشر يف ا         ستراق السمع، إال رتكاب اجلرمية ، كون وظيفة األذن هي  تأمني ا
نه و يف حالة العثور عليها يف مكان إرتكاب اجلرمية يتحتم إجراء مقارنة بينها و بني أذن املـشتبه                   أ

شكل الصوان ، احللمة ، الثنيات ، احلواف ، حبيـث تتـصل             : اس شكل األذن مثل     فيه على أس  
  " .برتليون: "املضاهاة جبميع النقط املميزة و اليت أشار إليها العامل 

و أما بصمات األسنان فهي تنتج أثارها عل شكل عالمات عض سواء يف املـأكوالت أو                
تصاب أو القتل اجلنسي ، كما قد  تظهر هذه العالمات           على جسم اين عليه كما يف ضحايا اإلغ       

ة اين عليه ، و أساس إستعمال األسنان يف جمال اإلثبات يعتمد            ـأيضا على اجلاين يف حال مقاوم     
على األوضاع الترابطية لألسـنان و إتساعها و املسافات البينية فيما بينهما و الربوزات الظـاهرة              

اخللفية حيث ختتلـف  د أو الثلمات املوجود على األسنان األمامية أو         على حافة األسنان و األخادي    
  .من شخص آلخر

ب من   التركي و تعترب تفاصيل بزوغ األسنان و ما يطرأ عليها من تغيري باحلشو أو التقومي أو              
  .يت تساهم يف حتديد نطاق البحثأهم الوسائل ال

 به من اإلستمرارية و عدم القابلية       أما احلجية العلمية هلذه البصمة فهي تعود إىل ما تتصف         
  .ل كثري من قضايا حتقيق الشخصيةللتغري لفترات طويلة بعد الوفاة ، مما جيعل هلا دور يف إجياد ح

و تتم مضاهاة بصمات األسنان بعد تصويرها و عمل قوالب هلا و معاجلتها باملواد احلافظة               
 على مادة البالتني ، و جتري املقارنـة بـني           مث تقارن بالبصمات اخلاصة باملشتبه فيهم و املأخوذة       
  .البصمة املعثور عليها مبكان احلادث و بصمة املقارنة 

، دو أما بصمات الركبة فهي متثل وسيلة من الوسائل املستخدمة يف حتقيق شخصية األفـرا         
 و  العامل بإشارة السكك احلديدية ، عثر على جثته يف هيئة قطع          " ألربت وشي   " ففي قضية مقتل ّ   

حتفـاظ اجلثـة     ، حيث الحظ رجال البوليس ا      1949أجزاء يف إحدى الربك و املستنقعات سنة        
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نه يف قضية  أبأنسجة عضالت الركبتني و بقائها سليمة و مل خيطر على بال أحد أسباب ذلك، غري                
 على األرض جبوار جثـة جمـين        فقد مت التحفظ على بصمة لركبة وجدت      " إيلودي بشوت "مقتل
انت شقيقة القتيلة قد رأت أن أحد املعتدين سقط يف هذا املكان ، و على أثرها ضبط                 ، و ك  عليها

و املشتبه فيه بأنه القاتل و عندما أعيدت التجربة عليه بوضع           " إيلودي"الذي كان عشيق    " لدي د "
  .ركبته على سطح البالستيك ترك بصمة تطابق متاما تلك اليت وجدت مبكان احلادث

يف إتيان اجلرمية مباشرة هو أمر نادر ، لذلك فإن العثور علـى بـصمة         و إستخدام الركبة    
  .و فريد يف حتقيق الشخصية و التعرف على اجلناة ـالركبة و معاجلتها بطريقة علمية ه

و ال يزال علم البصمات يتقدم بسرعة مذهلة قصد الوصول إىل املطابقـة بـني احلقيقـة              
حدث ما توصـل إليـه علـم    حق و حتقيقا للعدالة ، و لعل أ        لل الواقعية و احلقيقة القانونية إحقاقا    

البيولوجيا هو تقنية البصمة الوراثية اليت تعترب من أقوى تقنيات العصر على اإلطـالق ، كوـا                 
تساعد العدالة يف التعرف على ارمني و كشف النقاب عن غموض الكثري من اجلرائم املختلفـة                

ود ذلك الدليل العلمي الذي ال يأتيه الشك ، حيث يـستطيع   اليت مل يكن باإلمكان حلها لوال وج      
  .القضاء أن يواجه به املتهم و يكون وقتها دليل إثبات قوي أو دليل نفي أمام احملاكم

شد حسما  ون أسهل و أدق و أ     د تك و تقدم هذا الدليل العلمي كشف خصائص أخرى ق        
جل  اآلن أشهر هذه اخلصائص من أ      أصبحتمن مجيع البصمات السابقة ، و لعل البصمة الوراثية          

التعرف على هوية الشخص و من مثة الوصول إىل معرفة مقتريف اجلرائم و إحلاق نـسب األبنـاء                  
  .بآبائهم

رتباطها املباشر باإلفرازات اجلـسمية  يف حل الكثري من القضايا إل يستعمل" ADN " الـف
 الكثري من املختصني و اخلرباء اجلنـائيني        اليت ختتلف بني اجلناة أو اين عليهم ، و لذلك فقد أوىل           

 " ADN "ق الــتطبيـإهتمامات كبرية لتطوير أساليب فحص اآلثار البيولوجية ، حيث ميكن 
و إثبات أن هناك بعض أجزاء من هذه األمحاض النووية تكون فريدة لكل شخص و الذي مل يعد                  

  .حيال ربط اجلاين مبسرح اجلرمية حلما و إثبات البنوة أمر مست
و ال شك أن القضاء و مع مطلع القرن الواحد و العشرين جنده ال يتردد يف طلب تقـارير          
فحوص البصمات الوراثية ، فإذا توفرت لديه تعني األخذ ا يف ااالت اليت تصلح هلا سواء تعلق                 

ب ، و ذلك ملا األمر بقضايا اجلنايات أو ذات الطابع اجلزائي بصفة عامة أو بقضايا التنازع يف النس           
أثبتته هذه البصمات من قوة يف اإلثبات و من حجية قطعية الداللة ، فهي مـن التقنيـات اجلـد              
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متطورة اليت يلجأ إليها يف ضبط اهلويات و التعرف على األشخاص كدليل نـوعي فـاق بكـثري          
 أن  بصمات البنان و غريها من طرق ضبط اهلوية ، خصوصا أا ذات بعد جزيئي ال تستطيع يـد                 

  .متتد إليها عن طريق التزوير أو العبث
 جماال مكمالً للعدالة ال     -كنقلة نوعية يف اإلثبات   -على هذا النحو صارت البصمة الوراثية       

 بل و حتمية لكشف احلقيقة يف عديد ااالت، إذ بفضلها عرفـت نظريـة         ،ميكن اإلستغناء عنها  
القوية اليت تلعب دورا مباشرا يف التـأثري        اإلثبات ظهور مرحلة جديدة شكلت فيها أحد الدعائم         
 كوسيلة   أصبح اإلهتمام بالبصمة الوراثية    على عقيدة القاضي، و عليه و ملا كان األمر كذلك فقد          

 و هي األمهية اليت سنحاول إبرازها يف مذكرتنا هـذه           ،من وسائل اإلثبات مسألة يف غاية األمهية      
  :إنطالقا من التساؤالت التالية

" ADN"عي الذي يستند إليه القضاء لتكريس تقنية البصمة الوراثيـة        يشرتسوغ ال ما هو امل   -
  كدليل إثبات قانوين ؟

 لكي تتغذى نظرية اإلثبات ؟" ADN"ما هي ااالت اليت تفعل فيها الشفرة الوراثية  -
 كدليل إثبات يف ميزان النظرية العامة لإلثبات ؟" ADN"ما مكانة البصمة الوراثية  -
 بني القوة الثبوتية للبصمة اجلينية يف اإلثبات و بـني سـيادة الـسلطة         التوفيق كيف ميكن  -

 التقديرية للقاضي يف تقدير أدلة اإلقناع ؟
تـضاب أو ارجتـال يف هاتـه        و أخرى سنتوىل اإلجابة عنها بإسهاب دومنا اق       تساؤالت  

ـ ة، و اجلانب ال    متبعني ملنهج يربط بني اجلانب العلمي التقين البيولوجي من جه          املذكرة، ي شريعت
لباس القاضي الـذي    : ن الطالب الباحث يرتدي لباسني    القانوين القضائي من جهة ثانية، أي و كأ       

 و لباس اخلبري البيولوجي ،وره اإلجيايب يف البحث عن الدليل     يبحث عن طريقة مبوجبها يفرغ فيها د      
 للبحث عن احلقيقة    ات خدمةً  حماوالً توظيف ما لديه من معارف و مهارات و خرب          القابع يف خمربه  

  .يا للعدالةتوخ
  :و قد ارتأينا معاجلة املوضوع يف فصلني اثنني

  . ماهية البصمة الوراثية و نظرية اإلثبات :الفصل األول* 
  . أمهية البصمة الوراثية و حجيتها يف اإلثبات :الفصل الثاين* 
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  :اإلثباتنظرية  و ماهية البصمة الوراثية: لفصل األول ا1
ـ     يظمم يف درجات حضارا فإن القضاء       ألمهما تفاوتت ا   ة ال  ل حيتل فيها مكانة عظيم

 ، و )1(  الفوضىنتشرتات و  القضاء لعمن لوازم البشرية ، و لوال    ـالتخاصم م ألن   إالّ شيءل
 اليت عين بتأسيسها الشرع     )2( يف صدارة األجهزة   القضاء مكانة    يأخذ أنهلذا كان من الطبيعي     

  .و الوضع 
  هـذه   و لعل من أشهر،كمه عدة قوانني و خمتلف املبادئحتو مما الشك فيه أن القضاء       

 و الـيمني    إدعىالبينة على من    ": املبادئ املتداولة و املعروفة سيما يف جمال نظرية اإلثبات مبدأ         
 أنوال ريب  ،كماحل حيسم األمر بإصدار أناضي يف النهاية و يبقى على الق  ،)3 ("على من أنكر  

 طويل و جهد كبري خـصوصا إذا رجـا القاضـي            أمدما بني إقامة الدعوى و إصدار احلكم        
  . احلكم الذي يرى فيه العدل و اإلنصافإىلالتوصل 

 فال يتـرك    ،هده جيتهد بكل ما يف وسعه و يفرغ كل ج         أنو عليه وجب على القاضي      
حكام اليت تناسبها ، فإن     أل حىت جيد للقضايا املعروضة عليه ا      ،رق القضاء إال سلكه   طريق من ط  

، و إذا مل يكن هناك إقـرار        قر  قرار حجة على امل    املدعى عليه فاإل   أوتوفر لديه إقرار من املتهم      
 يديل ببينته ، فإن كانوا شهودا وجب إختيار شهادم و النظر يف             أن املدعيطلب القاضي من    

ن كانـت وثـائق   إ ، و استقامت لديه قضى مبوجبها و إال ردها و طالب بغريه    فإن ا  ،همأهليت
 أستفسره القاضي يف ش   مكتوبة اأو فإن عرفها قضى عليه مبوجبها ، و إن طعن فيها بالتزوير             ،ا 
أصـدرا إن كانـت     اليت   على املصاحل    أو ، على اخلربة إن كانت وثائق عرفية      حاهلاأبالبطالن  
  . فيهطمئناناإلا ، مث يقضي مبشورة اخلرباء و حيكم مبا حيصل له أ يف شلتبنيل رمسية مستندات

                                                
سـورة  . "سم اهللا كـثريا   و لوال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها ا                 :"  قال اهللا تعاىل     :/1

   .250اآلية . بقرةسورة ال . "و لوال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض " :  و قال أيضا.52اآلية . فصلت
  يـوم   2007 .2006 رئيس الس األعلى للقضاء مبناسبة إفتتاح السنة القـضائية           . القاضي األول يف البالد    . كلمة رئيس اجلمهورية   :/2

يات الوطنية و إعطائها النـصيب األوىف مـن العنايـة و            وو كانت العدالة أوىل ما حرصنا على جعلها من األول         ... " :  27/09/2006
كما جتلى من خـالل  .  و جتلى ذلك يف املراحل و األشواط اليت قطعها ذلكم اإلصالح الشامل و الكامل الذي تناولنا به هذا القطاع          ،إلهتماما

  األمر الذي جعله يستفيد أيضا ضمن سائر عمليات التنمية الوطنية و اجلهوية و حـىت               اته،إطالق الربنامج لتحسني بناه التحتية و تطوير إمكاني       
   .24لصفحة ا. 2006 السنة .02 العدد .جملة احملكمة العليا..." احمللية 

  ."على الدائن إثبات اإللتزام و على املدين إثبات التخلص منه " :نصت  من القانون املدين اجلزائري اليت323قابل هذا املبدأ املادة ي  :/3
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 بني متفـق  ىاألخرنعدمت الشهادة سلك القاضي ما يتاح له من طرق القضاء          و إذا إ  1
 لكـون  إرادتهبوقائع القضية فال يقضي مبحض      فإذا توفر له علم شخصي     ،عليها و خمتلف فيها   
 لتمـاس اال مينعه مـن     ذلك  ، لكن    )1(  لعلمه الشخصي  إستنادا حيكم   أنالقاضي ال جيوز له     

 أو البينة مـن املـدعي       قوم مقام  ما ي  أو املدعى عليه    أوالطرق اليت يتوصل ا إىل إقرار املتهم        
  .الضحية 

خذ بكل الوسائل املمكنة و القرائن املتوفرة ، فال يتردد رد           ألإذن يتعني على القاضي ا    
ا ، و لكن يفحصها بداية بالقرائن القوية         يف شأ  ختلفواا و الباحثني و الدارسني        كون الفقهاء 

ـ  إىلقوى فاألقوى، مث جيمعها و يضم بعضها        قلها قوة أي األ    أ إىلإنتهاء   ه  بعض حىت حتـصل ل
  .نه الصواب و العدلالقناعة باحلكم الذي يغلب ظنه أ

جتهاده يف مسايرة   و كذا إىل مدى ا     ،ل إىل خربته و جتربته    وو القاضي يف هذا كله موك     
التطورات العلمية املعاصرة اليت هلا صلة مبيدان عمله ، فبصمات البنان و الـصوت و العـني و              

 عن طريق الكالب اآلثار و تقارير تتبع ،)2( التسجيالت الصوتية و املصورة بالصوت و الصورة     
 الفصائل الدمويـة و نتـائج        وفحوص ،)4(ختبارات كشف الكذب     و حماضر ا   ،)3( البوليسية

، كلها وسائل و قرائن تستحق من القاضي كامل العنايـة و       )5( تشريح الطب الشرعي للجثث   
 و عليه أن يتعامل مع كل واحدة منها على قدر قوا يف الداللة على ما خيدم                 ،الفحص الدقة يف 

  .القضية اليت يتوىل احلكم فيها بعينها

                                                
أرجني بروت ، فرنسيس انطوين و مـاكلو ثلـني   : مريكية املقدمة من طرف     ونة قواعد سلوك القضاة يف الواليات املتحدة األ       د أكدت م  :/1

يتنحى القاضي حالة ما إذا كان متحامال أو متحيزا ضد طرف ما أو تكون لديه معرفة شخصية بوقائع إستداللية موضوع                   " : جونيور على أنه    
 الـصادرة عـن الـس األعلـى للقـضاء بـاجلزائر يـوم               كما ألزمت مدونة أخالقيات مهنة القضاة      ...."نزاع يتعلق بإجراءات الدعوى   

لتجـرد و احليـاد و      او أن يتحلى بصفات اإلسـتقامة و الرتاهـة و           ...  و أن من واجب القاضي       .:".. القضاة مبا يلي     23/12/2006
  ...."ستقاللاإل
الطـب  . الطب الشرعي و التـشريح  . يف القانون العام    لتقنية  ا اخلربة   .اخلربة الطبية الشرعية  .  اخلربة يف الطب الشرعي      .حيي بن لعلى  /  د :/2

  .139الصفحة  .باتنة.مطبعة عمار قريف .  الشرطة العلمية و السموم .الشرعي و علم اإلجرام
 10 .اجلريدة الرمسيـة  . من الوطين    املتضمن إنشاء مركز تقين للكالب لأل      07/01/2010املؤرخ يف   10/05مرسوم تنفيذي رقم    /: 3

  .02 العدد .2010جانفي 
الـسنة  . املدرسـة العليـا للقـضاء       .الدليل العلمي يف اإلثبات اجلزائـي       . رفاس فريد   . بيوض حممد   .لياس  إبن ميسية   : الطلبة القضاة   /: 4

  . و ما بعدها35الصفحة  . 2007.2006
  .140 الصفحة . املرجع السابق. حيي بن لعلى/:د -
الصفحة .  2007 .2006السنة  .  املدرسة العليا للقضاء  .لطب الشرعي يف اإلثبات اجلنائي     أمهية ا  .معزوزي عالوة : الطالب القاضي   : /5

  . و ما بعدها 23

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 10

، قد حتتمل اخلطأ    ...) ، الشهادة اإلقرار(طرق اإلثبات التقليدية    فإذا كانت وسائل و     1         
فإن التطور العلمي و التكنولوجي الذي تشهده البشرية منذ بداية القرن الواحـد و العـشرين                

 و يكون اللجوء إليها يف حالة عدم  ،وصل إىل وسيلة إثبات حديثة تكون نتائجها قاطعة و دقيقة         
رب مبثابة الشهادة البيولوجية    تاليت تع " البصمة الوراثية : " الظن و هي   وجود بينة ظنية أو قرينة من     

فهـذا الـنص    .)1( "أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون     فاسألوا  : "وجلالبينة، قال ريب عز   يف جمال   
 وهم يف هذا اال     ، البينة أن جيد املرء سبيال إليها عند أهل الذكر         فتقاداالقرآين واضح يف حالة     

ماهيـة    دراسـة   على ذلك سنتوىل    و بناء  .وجيا املختصني بتحليل البصمة الوراثية    علماء البيول 
  ).املبحث الثاين ( نظرية اإلثباتو) املبحث األول(البصمة الوراثية 
  :ماهية البصمة الوراثية: املبحث األول

التعريف اللغوي و اإلصـطالحي و العلمـي        : تقتضي دراسة هذا العنصر التعرض إىل       
) املطلـب الثـاين   ( للبصمة الوراثيـة     يةملالعمدلول الدراسة   ) املطلب األول (اثية  للبصمة الور 

  ).املطلب الثالث(لية للبصمة الوراثية ماإلستخدامات الع
  :التعريف اللغوي و اإلصطالحي و العلمي للبصمة الوراثية: املطلب األول

  التعريـف    )لفـرع األول  ا( نتطرق إىل التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثيـة                     
الفرع (التعريف العلمي للبصمة الوراثية     ) الفرع الثاين (للبصمة الوراثية   ) الشرعي(صطالحي  اإل

  ).الثالث
  :التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثية: الفرع األول

  .البنصر فوت مابني طرف اخلنصر إىل طرف: البصمة مشتقة من البصم و هو
وال بصما، وال رتبا، وال عتبا، فترا والايقال ما فارقتك شرب .  

  .)2( و رجل ذو بصم أي غليظ البصم
  .إذا ختم بطرف أصبعه: و بصم بصما

  .)3( و البصمة أثر اخلتم باألصبع

                                                
  . 43 اآلية .سورة النحل/: 1
  . 12الصفحة . لسان العرب /: 2
  . 60الصفحة . املعجم الوسيط /: 3
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اإلنطباعات الـيت  : فالبصمة عند اإلطالق ينصرف مدلوهلا إىل بصمات األصابع و هي    1
رة طبق األصل ألشـكال اخلطـوط       تتركها األصابع عند مالمستها سطحا مصقوال، فهي صو       

  .احللمية اليت تكسو جلد األصابع، كما أا التتشابه إطالقا حىت يف أصابع يد الشخص الواحد
  : للبصمة الوراثية "الشرعي"ي التعريف اإلصطالح: الفرع الثاين

البصمة الوراثية تقنية جديدة و كثريا ما جند الذين كتبوا يف هذا املوضوع يركزون على               
ة الشرعية أو اإلصطالحية، و على ذلـك  يانب العلمي املتعلق ا و يغفلون تعريفها من الناح       اجل

  : اجلادة اليت عرفت البصمة الوراثية إصطالحا كما يليالفقهيةسنعرض بعض احملاوالت 
تعريف أعضاء امع الفقهي الذي ناقش موضوع البصمة الوراثية و جماالت اإلستفادة            *

سادسة عشر اليت إنعقدت يف مقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف الفترة             منها يف دورته ال   
 و الذي أقر فيه التعريف الذي سـبق للمجمـع           ،2002 عامجانفي   10  إىل 05 املمتدة من 

  :إعتماده يف دورته اخلامسة عشر و هذا نصه
 تدل على هوية كل  اليت "نسبة للجينات أي املورثات   " اجلينية   البنيةالبصمة الوراثية هي    "

  .)1( "إنسان بعينه
تعريف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوا العلمية حول الوراثـة و اهلندسـة               *

 15 إىل 13الوراثية و اجلينوم البشري و العالج اجليين املنعقدة بالكويت يف الفترة املمتدة مـن               
  : إذ يقول1998أكتوبر 

  ".ينية التفصيلية اليت تدل على هوية كل فرد بعينهة اجليالبصمة الوراثية هي البن"
 الـسادسة   دورتـه تعريف امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف           *

 سـنة   ،16 العـدد    ، جملة امع الفقهي اإلسالمي    ،عشر، تقرير اللجنة العلمية للبصمة الوراثية     
  : إذ توصل إىل أا،291 الصفحة ،2003

  ".ميائي ذو شقني ا ينفرد كل إنسان عن غريهمركب كي"
  :ذ يقول ية سابقا فضيلة الشيخ فريد واصل إتعريف ملفيت مجهورية مصر العرب *

                                                
اليوم الدراسي املنظم من قبل جملس قـضاء  .  إثبات النسب و نفيه ستخدامها يفالبصمة الوراثية و مدى مشروعية ا     . دير عليم   إي:  األستاذ   /:1

   .05الصفحة ".  يف اإلثبات ADNالبصمة الوراثية : " حول 2008 أفريل 10-9سطيف و منظمة احملامني سطيف يومي 
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الح العلماء يقصد ا حتديد هوية اإلنسان عن طريق جـزء           طالبصمة الوراثية يف إص   " 1
  .)1( " ها جسم خلية من خاليأية احلمض املتمركز يف نواة ،" ADN"  الـمن أجزاء محض

أعمـال    ،ستفادة منها  البصمة الوراثية و جماالت اإل     ،تعريف للدكتور وهبة الزحيلي   *
ذ يعرفهـا  إ ،2002 مبكة املكرمة عام اإلسالميوحبوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي   

  :بأا 
و بصمات وهي مثل حتليل الدم أ ،املادة املورثة املوجودة يف خاليا مجيع الكائنات احلية         " 

تشابه و التماثـل بـني شـيئني أو         تبني مدى ال   ،األصابع أو املادة املنوية أو الشعر أو األنسجة       
  ."ختالف بينهما اإل

 رؤية ، بصمة اجلينات و دورها يف اإلثبات اجلنائي       ،تعريف لألستاذ عارف علي عارف    *
 ،2002 لـسنة ا،األوىلالطبعـة   . ماليزيا  .  دار التجديد للطباعة والنشر و الترمجة         ، إسالمية

  : مفاده14الصفحة 
 يف التركيب الوراثي ملنطقة األنترون و يتفرد        ختالفاتاإلنات هو   ياملقصود ببصمة اجل  "

  ".ا كل شخص متاما و تورث
نترون هنا املنطقة اليت تظهر عليها اإلختالفات، و هي مكان مـن            ألو املقصود مبنطقة ا   

من احلامض النووي متماثل عند كل      % 99.9 ألن   ،تاحلمض النووي تظهر فيه هذه اإلختالفا     
  .)2(منه فقط % 0.1 بينما يقع اإلختالف بني األفراد يف ،الناس

 يف التعـبريات فإـا مل       ختلفتاإن كل هاته التعريفات اخلاصة بالبصمة الوراثية و إن          
للبـصمة  ختتلف يف اإلعتبارات، إذ ميكننا بعد عرض كل ذلك إستخالص تعريفا جامعا مانعا              

  :الوراثية كما يلي
 و اليت متكننا من  ،فرد ا كل شخص عن غريه     البنية الوراثية اليت يت   البصمة الوراثية هي    "

  .)3( "التحقق من الشخصية و الوالدية البيولوجية

                                                
   .59 الصفحة .2003السنة  . 17د العد. جملة امع الفقهي اإلسالمي . البصمة الوراثية و جماالت اإلستفادة منها . فريد واصل  /:1
 . 01العـدد   . جامعة عجمـان    . جملة عجمان للعلوم و التكنولوجيا      . البيولوجيا اجلنائية و البصمة الوراثية      . األستاذ أمحد حممد خليل     /: 2

  . 82 الصفحة 2001السنة 
اليوم الدراسي املنظم من قبل جملـس قـضاء   . دراسة فقهية . البصمة الوراثية و أثرها يف إثبات نسب الولد غري الشرعي   . نذير محادو   / د /:3

   .04الصفحة ".  يف اإلثبات ADNالبصمة الوراثية : "  حول 2008افريل 10. 09سطيف و منظمة احملامني سطيف يومي 
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  :التعريف العلمي للبصمة الوراثية: الفرع الثالث
اليا مجيع الكائنات احلية، و  هي املادة الوراثية املوجودة يف خ "ADN "البصمة الوراثية

  . وهو ما يعرف علميا باحلمض النووي،هي اليت جتعل كل إنسان خمتلفا عن اآلخرين
:  عندما نشر الـدكتور    1984لقد ظهرت البصمة الوراثية و خرجت إىل الوجود عام          

 تتكـرر   بلندن حبثا أوضح فيه أن املادة الوراثية قد       " ليستر":عامل الوراثة جبامعة    " أليك جيفري "
عام ابعات عشوائية غري مفهومة، وواصل أحباثه حىت توصل بعد          تتعدة مرات و تعيد نفسها يف       

 بل إن هذا يعترب ضربا من ،ثننيا تتشابه بني   أن التتابعات مميزة لكل فرد و ال ميكن         أن إىلواحد  
  .املستحيل 

البـصمة  "سـم   يعرف بإ1985الذي سجل عام   " ليكأ":كتشاف العامل  ا أصبحو لقد     
وسيلة من وسائل التعرف على النسب ، وتـسمى يف          : "و عرفها على أا     " الوراثية لإلنسان   

  ." الشفرة الوراثية أوحيان بالطبعة الوراثية ألبعض ا
نه يوجد داخل النواة اليت تستقر يف خليـة          أ إىلإن اإلكتشافات الطبية احلديثة توصلت        
 ، و هـذه الكروموزومـات       " الكروموزومات "ات    يغبمن الص  "أربعون ستة و    "46اإلنسان  

ـ ـ ب إليه و الذي يرمز     -كسجييناأل احلمض النووي الريبوزي     –تتكون من املادة الوراثية       : ال
" ADN"   اجلينات الوراثية ، و كل واحد من الكروموزومات حيتوي على عدد كبري من             :  أي

مورثة جينية تقريبا ، و "لفمائة أ" ألف 100اجلينات الوراثية قد تبلغ يف اخللية البشرية الواحدة       
 إىل باإلضافة   ،نسان و الطريقة اليت يعمل ا     إلهذه املورثات اجلينية هي اليت تتحكم يف صفات ا        

  . تنظيمية للجيناتأخرىوظائف 
 لكل أنكما أثبتت التجارب الطبية احلديثة بواسطة وسائل تقنية يف غاية التطور و الدقة        

 مـا يكـون   أشبه غريه ، ع يتشابه فيه م   أنريا خيتص به دون سواه و الميكن        إنسان جينوما بش  
 حبيث ال ميكن تطابق الصفات اجلينية بني شخص و آخر حىت و             ،ببصمة األصابع يف خصائصها   

  .ن كانا توأمني إ
للداللة على تثبيت هوية الشخص أخـذا      " البصمة الوراثية   "و هلذا جرى إطالق عبارة        

 ،أمـه نسان بالوراثة عن أبيه و إلالذي حيمله ا"ADN"لنووي و املعروف بـ     من عينة احلمض ا   
 " مـن الـصبغيات   "أربعـون سـتة و   "46ل شخص حيمل يف خليتـه اجلينيـة       ذلك أن ك  
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 كروموزوما بواسـطة احليـوان      "ثالثة و عشرون  " 23يرث نصفها و هي     " الكروموزومات1
 بواسـطة   أمـه كروموزوما يرثها عن    " ثالثة و عشرون    " 23املنوي، و النصف اآلخر و هي       

ية وو اليت هي عبارة عن جينات األمحاض النو        كروموزوماتالالبويضة ، و كل واحد من هذه        
 و الشق اآلخـر عـن   أبيهيرث الشخص شقا منها عن   ذات شقني ، "ADN" املعروفة بإسم  

كل وجه و    من   أبيه فينتج عن ذلك كروموزومات خاصة به ال تتطابق مع كروموزومات            ،أمه
و ـذا اإلخـتالط     ،  )1( امنا جاءت خليطا منـهم    إ من كل وجه و      أمه ال مع كروموزومات  

مع بقاء  التشابه معهما يف بعـض  ،كتسب صفة اإلستقاللية عن كروموزومات أي من والديه       ا 
  . الوجوه ، لكنه مع ذلك ال تتطابق مع أي من كروموزومات والديه فضال عن غريمها

 اتو تتكون كل بصمة من وحـد      ....": قول الدكتور حممد باخطمة     يف هذا الصدد ي     
بدقة بارعة كل فرد مـن    تفرق  كيميائية ذات شقني حممولة يف املورثات و موزعة بطريقة مميزة           

 ،الناس عن اآلخرين ، و تتكون البصمة الوراثية منذ فترة اإلنقسام من األب و اآلخر مـن األم                 
  .)2(  "... و هكذا أبناءهحد شقيها إىل قل الفرد أن الشقان بصمة جديدة ينحبيث يكو

احلامض النووي عبـارة عـن      " : ذلك الدكتور عبد اهلادي مصباح إذ يقول       أكدكما    
 آخر بنفس التطابق ، و هي حتمل كل ما سوف يكـون             إىل إنسانبصمة جينية ال تتكرر من      

اء احليوان املنـوي    لتقإ و شيخوخة و عمر منذ       أمراضعليه اإلنسان من صفات و خصائص و        
   ."و حدوث احلمل  األم لألب ببويضة

لشخص ما  و البنوة   و علماء الطب احلديث يرون كذلك أم يستطيعون إثبات األبوة             
 نفيه من خالل إجراءات الفحص على جيناته الوراثية ، حيث قد دلـت األحبـاث الطبيـة        أو

 البصمات الوراثيـة     عن طريق معرفة      نفيه أو نسبة النجاح يف إثبات النسب       أنالتجريبية على   
 إىلنـه يـصل      يف حالة اإلثبات فإ    أما ،   %100  أي بنسبة   حد القطع  إىليصل يف حالة النفي     

  .)3( تقريبا % 99 القطع و ذلك بنسبة  منقريب
 الدبوس من   رأسنسان مبقدار   إل تؤخذ عينة من أجزاء ا     أنريقة معرفة ذلك    ـــو ط   
 جـسم  أجـزاء  غري ذلك مـن  أو اللعاب أو خاليا الكلية أوالعظم   املين أو    أو الشعر   أوالبول  

                                                
  .اإلختالط معناه مشاج و األ. 2اآلية  . سورة اإلنسان."إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج: " الداللة القرآنية قوله تعاىل/: 1
  .25 الصفحة .15الدورة . جلسة مناقشة البصمة الوراثية. امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي/: 2
: "  حول 2008فريل أ 10 .09حملامني سطيف يومي  هذا ما خلص إليه اليوم الدراسي املنظم من قبل جملس قضاء سطيف و منظمة ا/: 3

  .يف توصياته" إلثبات  يف اADNالبصمة الوراثية 
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زومـات أي  موخذ هذه العينة يتم حتليلها و فحص ما حتتوي عليه مـن كرو اإلنسان ، و بعد أ  
الصفات الوراثيـة اخلاصـة     غيات حتمل الصفة الوراثية و هي اجلينات ، و بعد معرفة هذه             بص

 الصفات الوراثية يف اإلبن موروثة له عـن أبيـه            ميكن أن تثبت بعض هذه      ، بن و بوالديه  باإل
 الوراثية ، فيحكم عندئذ بأبوته له أو يقطع بنفي أبوته له ، و              بعض هذه اجلينات    تفاقهما يف   إل

 و كما سلف يرث عن أبيه نصف مورثاته اجلينية بينمـا            بناإلألن  ،  كذلك احلال بالنسبة لألم   
وجود التشابه  ارب الطبية و الفحوصات املخربية       أثبتت التج  فإذايرث عن أمه النصف اآلخر ،       

 وقد تثبت بنوته ألحد والديـه بنـاء علـى     هلما ،يف اجلينات بني االبن وأبويه ثبت طبيا بنوته 
            نـهما  نتفاء التشابه بي  التشابه احلاصل يف املورثات اجلينية بينما ينفي عن اآلخر منهما بناء على ا

  .يف شىت املورثات اجلينية
 عقدت املنظمة اإلسـالمية     ،" مدى حجية البصمة الوراثية يف إثبات البنوة       : " وبعنوان

برز العلماء واألطباء املتخصصني، أكدت     أرا والذي شارك فيه عدد كبري من        للعلوم الطبية مؤمت  
يف هذا اال أن كل إنسان ينفرد بنمط خاص يف ترتيب جيناته ضمن كل خلية مـن خاليـا                   

البـصمة  :"يعرف بـ  هو ما  و،أي إنسان آخر يف هذا العامل الوسيع وال يشاركه فيها  ،جسده
  ".الوراثية

 فقـد   ،د بعد كل ما ورد أن البصمة الوراثية مل  تعد خيـاال     ينتوصل إىل القول والتأك   
سـتعمال  ترمجت إىل واقع عملي إذ قامت شركات كبرية يف أوربا وأمريكا بإخراجهـا إىل اإل     

 ،باأورستقر العمل  ا يف      جناحها حىت غزت ساحات احملاكم وا      وأثبتت   ،1987العام منذ سنة    
  .اعربية واإلسالمية التمهيد للعمل وبدأت بعض الدول ال

  :مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية: املطلب الثاين
كتشاف ا:  ثالث نقاط  ته يف ة العلمية للبصمة الوراثية معاجل    يستلزم موضوع مدلول الدراس         

خـصائص  ) الفرع الثـاين  (التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية     ) الفرع األول (صمة الوراثية   الب
رتأينا أن نعرج ولو بإجيـاز إىل       ا ، مناقشة ذلك كله   قبللكن   ).الفرع الثالث (البصمة الوراثية   

ستور  وما أكده الد   ، البيولوجيا إيضاح وتبيان ما توصل إليه الفقهاء والعلماء املختصني يف جمال         
 أسرار وحقائق بالغـة     صبعية من ل من البصمة الوراثية والبصمة األ     هلي خبصوص ما حتمله ك    اإل

ونظرا لوجود فرق كبري بني البصمة الوراثيـة         و من جهة أخرى      ،ة، هذا من جهة   وحجية دامغ 
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سـتيعاب معـىن ومـدلول البـصمة       ا و صبعية يكون لزاما علينا التطرق إىل فهم      والبصمة األ 1
ذلك سيساهم حتما وبدون شك يف تغذية وتنمية فهـم وإدراك           اإلحاطة بكل   ن   أل ،صبعيةاأل

  .فحوى ومفاد تقنية البصمة الوراثية
    الثابت أن البصمة األصبعية ا     إذ أن   )1(1884جنلترا عام   ستعملت رمسيا ألول مرة يف ا ،

دوامـات  عـروات و   أقواس،:بشرة األصابع لدى الناس مجيعا مغطاة خبطوط على ثالثة أنواع      
ل مجيـع األشـكال ويـسمى       مبعىن دوائر متحدة املركز، وكذلك يوجد نوع رابـع يـشم          

وهو أستاذ التـشريح وعـامل وظـائف        " بركنجي": ، وهذا ما خلص إليه العامل       )2(املركبات
أن جلد األصابع حيوي بروزات ذات       إذ أكد    ،1823، عام   ببولندا "بريسالو" األعضاء جبامعة   

  .شكال معينةأ
ثبت أن الشكل الذي  رمسته الطبيعة على جلد بـاطن           أ" ويليام هرشل "ته الفقيه من جه 

جل إفراغ هذا الشكل يف قالب أومن ، )3( األصبع يدل على صاحب هذا األصبع ويثبت فرديته 
 طريقة وضع البصمة وذلك علـى الـورق         1877عام  " هنري فولدز  ":بتدع الدكتور معني ا 

فرنسيس جلطون   ":  الفقيه ى مالزمتها لصاحبها قال عنها       وحول مد  .ستخدام حرب املطابع  با "
  .)4( صبعية ـ تعيش مع صاحبها طول حياته فال تتغري البصمة األيـ أ  أا1892عام 

 ال أقسم بيوم القيامة     :" إذ يقول اهللا عز وجل     ،قرآن الكرمي هذه احلقائق كلها جاء ا ال        
ه بلـى قـادرين علـى أن نـسوي      جنمع عظامنلقسم بالنفس اللوامة أحيسب اإلنسان أ أوال  
ختيار اهللا عز وجل للبنان أي األصابع دون باقي أعضاء اجلسم األخرى كـالعني              إف .)5("بنانه

واألنف واألذن وغريها على أساس وأن الشبه حيصل يف هاته األعضاء بني بين البشر، يف حـني          
   .)6( ثننيارب بني اأن األصابع هلا مميزات خاصة فهي ال تكون حمل تشابه أو تق

                                                
  .يرجع تاريخ إستعمال بصمات األصابع إىل أكثر من ألف عام و لقد كان الصينيون أول من إكتشف أمهيتها/: 1
   .26 الصفحة .املرجع السابق. رفاس فريد . بيوص حممد . لياسإبن ميسية : الطلبة القضاة /: 2
   .1226العدد  .28/10/2004 الصادرة يوم  "آخر ساعة"  : اليوميةاجلريدة. ختالف بصمات اإلنسان ا. بن خليف مالك /: 3
  . 65 العدد – 2002 أفريل .جملة الشرطة/: 4
   .4.3.2.1اآليات  . سورة القيامة /: 5
 :تريـة ستحداث البطاقـات البيوم   ستغالل ذلك من خالل ا    نه مت ا  إ ف ،ملا كانت البصمة األصبعية تثبت فردية صاحب األصبع  و تدل عليه           /: 6
ستجابة ملا أملته املنظمة العاملية للطريان إجلماعات احمللية باجلزائر و ذلك      على مستوى وزارة الداخلية و ا     " بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر      "

  .املدين
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نه ال ميكن للبصمة أن تتطـابق وتتماثـل بـني           أ وقد ثبت    ،البنان هو اية األصبع   ف1
، ويتم تكوين البنان    )1( شخصني يف العامل حىت يف التوائم املتماثلة اليت أصلها من بويضة واحدة           

نـه  أ وجتدر اإلشارة ة له طيلة حياته، وتظل البصمة ثابتة ومتميز    ،يف اجلنني وهو يف شهره الرابع     
ـ    ميكن أن تتقارب بصمتان يف الشكل تقاربا ملحوظا ول         ن إكنهما ال تتطابقان أبدا، وبـذلك ف

 ويعتمد عليـه  ،ن ومعمول به يف كل  بلدان العاملالبصمة تعد دليل قاطع ومميز لشخصية اإلنسا  
 اهللا تبـارك     الذي خصص   حتديد القضايا اجلنائية لكشف ارمني، وهذا هو السر        يفالقائمون  

ة قدرتـه   ملقد ذكر اهللا البنان ليلفتنا إىل عظ      " : ويف ذلك يقول العلماء    ،جله البنان أوتعاىل من   
  ."ألصابع وهو ما نسميه بالبصمةحني أودع سرا عجيبا يف أطراف ا

  )2( :كتشاف البصمة الوراثيةإ: الفرع األول
ل به كل إنسان عن غريه، حبيث       هلي الذي ميز اهللا عز وج     تعترب البصمة الوراثية اخلامت اإل    

 جتعلـه  ....لصوت والرائحة والعـني واألذن أصبح لكل إنسان خامته أي بصمته املميزة له يف ا      
ينفرد بنمط خاص يف التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خاليا جسده وال يشاركه فيـه أي    

        الطبعة الوراثية " و  أ" البصمة الوراثية   : " سم  شخص آخر يف العامل، ويطلق على هذا النمط ا "
ختصاص  التفصيلية اليت تدل عند ذوي اإل  اجلينية البنية  ، واليت تعرف بأا     " الشفرة الوراثية   "أو  

 التحقـق مـن     على هوية كل فرد بعينه، كما تعد من الناحية العملية وسيلة ال تكاد ختطئ يف              
  وتوجد هـذه   ، جهة ثانية   من )3(  وكذا يف التحقق من الشخصية     ، من جهة  الوالدية البيولوجية 

 تسكن يف    تسمى احلمض النووي ألا    و،   ""ADNينية  ميإالبصمة الوراثية على شكل أمحاض      
  . اخللية وهي موجودة يف الكروموزوماتنواة

كرر من شخص تة ال تفويعترب احلمض النووي حامضا خلويا فريدا يف كل شخص وبص        
على حدى، فسبحان اهللا اخلـالق العظـيم         حمققا التفرد والتميز لكل إنسان       ،إىل شخص آخر  

  .)4( "ويف أنفسكم أفال تبصرون: " القائل يف كتابه الكرمي 

                                                
   .39  إىل37 الصفحة من .65 العدد .2002فريل أ .جملة الشرطة. بصمات األصابع بني الشرطة و العلم .  أمحد زكي/د /:1
  . و ما بعدها 15الصفحة   .2005.2004السنة . املدرسة العليا للقضاء. حجية البصمة الوراثية . بادور رضا: الطالب القاضي /: 2
  . و ما بعدها 26  الصفحة .املرجع السابق. رفاس فريد . بيوص حممد  .لياسإبن ميسية : الطلبة القضاة /: 3
   .20اآلية . سورة الذاريات/: 4
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لقد شكلت التطورات العلمية الرائعة يف التكنولوجيا ومعها التيارات العلمية اجلديدة            1         
ـ الوراكتشاف املـادة    ثلث يف ا  متا،  ــخالل العقدين املاضيني ثورة مدهشة يف البيولوجي        ةثي

"ADN"     إنزميات التحديد اليت تقوم بقص الـ       و كذا"ADN "      يف مواقع حمددة، وبـدأت
كتشف العلماء أن احلمض النووي الـ الثورة األوىل عندما اADN " " هو املادة الوراثية.  

كتشافات العلمية اليت كان هلا الفضل يف ظهور البصمة الوراثية جتسدت من            إن أهم اإل           
علـى نبـات    " جرجيور يوهان مندل    : "الل عديد التجارب اليت أجراها الراهب النمساوي      خ

البازالء من خالل عملية التهجني، وتوصل إىل جمموعة من القوانني لتفسري وراثـة اخلـصائص         
  أعاد كـل مـن  1900نه يف سنة أغري  .رش لكن نتائج جتاربه مل تن    ،الوراثية يف الكائنات احلية   

 مث بينوا بسرعة أن العوامل الوراثية سـائدة  ،كتشاف قوانني مندل  ا" وليام تسون "و  " دي فريز "
كتشاف فوارق الصفات يف نبات      باإلضافة إىل ا   ،وحتكم الوراثة يف الكثري من الكائنات األخرى      

، ومت نشر ذلك يف دورية تـصدرها مجعيـة           "مندل"، وهذا ما توصل إليه      )1( "البازالء"واحد  
ر علم  ي وقد كانت جهود هؤالء العلماء مبثابة  اخلطوة األوىل للوصول إىل تطو            .احملية يف النمس  

  . كما حولته من زاوية أخرى إىل علم جترييب دقيق،الوراثة
  .أن اجلينات تقع على الكروموزومات" سكون" فترض  ا1903ويف سنة 
أن اجلينـات تقـع علـى       " توماس هنت مورغـان   : " أثبتت جتارب    1910يف سنة   

نتقال الوراثي أو تنتسب إىل بعـضها يف التغـيري          زومات وقد ترتبط  مع بعضها يف اإل       روموالك
عد أول خريطة للجينات موجودة على كروموزومـات        أ هو من    "مورغان"الكيميائي، وكان   

 ومن خالل هذه اخلريطة عرف العديد من الـصفات املرتبطـة            ،"الدروسوفيال"حشرة فاكهة   
 التزاوجات ملعرفة ما إذا كانت هذه الصفات تورث يف     ىجرأ كما   ، باجلنس يف حشرة الفاكهة   

جماميع، فكانت النتيجة أن هذه اجلينات تنتقل بالفعل معا، وتفسري ذلك هو أن تبـادل املـادة                 
  .الوراثية ال بد أن حيدث بني فرد وزوج كروموزومات

                                                
   .310 إىل 309 الصفحة  من .2008. ديوان املطبوعات اجلامعية.  البيولوجيا اجلزيئية.نبايل مليكة /: 1
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 مت التوصل إىل أن الكروموزومات مقـسمة يف شـكل سلـسلة مـن       1933يف سنة   
 احللقات، ووجد أن هذه احللقات متنح لكل زوج من الكروموزومات منوذجـا مميـزا وهـذ               ا

  .النموذج ال خيتلف من حشرة إىل أخرى
، وهذه  )1( "البيولوجيا اجلزيئية   : "  ظهر إىل الوجود املصطلح العلمي     1938 يف سنة    1

 واألمحـاض   الدهون ، جزيئات السكر، الربوتينـات     : اجلزيئات تتكون من أربعة أصناف هي     
  .النووية

أدرك علماء الوراثة وبسرعة مذهلة أن " مورغان"  من خالل خريطة  و نهأجتدر اإلشارة   
حدوث الطفرة يف أي  جني يكون نادرا وعشوائيا، والطفرة هي تغيري يف املـادة الوراثيـة ومت                 

" غـان مور"وهو تلميذ الفقيه   " مولر"  من طرف الفقيه   1927التوصل إىل أسباب حدوثها عام      
إذ ثبت أن األشعة السينية هي اليت تسبب الطفرة يف حشرة الفاكهة وكذلك األشـعة فـوق                 ،

حد مؤسـسي  أ" مولر " هذا وقد كان الفقيه    ،البنفسجية باإلضافة إىل املواد الكيماوية املشكلة       
ثرية أي علم البيولوجيا اجلزيئية يعترب األمحاض النووية جزيئات غبية، مبعىن مواد ليس هلا وظيفة م   

  .زيئات ال ميكن أن  تصنع شيئاج
 وعلـم  اليت ربطت الكيمياء احليوية" جني لكل إنزمي: "  ظهرت نظرية 1943 يف سنة   

ن اجلينات البد أن أ، وكان البيولوجيون يسلمون ب"نيفعل اجل" سم نظرية  إالوراثة وهي تعرف ب   
  .تكون مصنوعة من الربوتينات

 اجلينات  أنىل  إحيث مت الوصول    . هم اجلينات دث تطور جذري يف ف     ح 1944يف سنة   
يف حني تعذر معرفة نسبته ،و هذا ال يعين أن العلمـاء            "ADN"تتركب من احلمض الريبوزي     

جبامعة كامربيدج على ما يقرب مـن عقـد علـى     " ساجنر " بل عمل  ،توقفوا عند هذه النقطة   
يءاجلـز  أن إىلنسولني و توصل أل ا ءجلزي اإلميينيةستخدام التقنيات احلديثة لسلسة األمحاض      ا 

،  جزيئات األنسولني متشاة   أنمكون من سلسلتني ترتبطان بروابط متعارضة يف مواقع معنية و           
ىل شظايا ، و يف األخري قام بربط الشظايا معا عن طريـق             كما متكن من كسر هذه اجلزيئات إ      

كـل مـن     أكـد لك السنة   و يف ت   . بأكملهىل تتابع السلسلتني و اجلزيء      ا ليتوصل إ  تراكبا 
  .كأساس املادة الوراثية  " ADN " دور الـ" كاسي"و " هريشي"

                                                
  .15الصفحة  .  املرجع السابق  .نبايل مليكة/: 1
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 التركيب اجلزيئـي الثالثـي   إىل" كريك" و" واطسون" توصل كل من  1953يف سنة     
  ". ADN " كذلك على بنيته أي الـالتعرف كما مت –لولب مزدوج  "ـ ADN "األبعاد للـ

 مـن   "هـاملتون مسيـث   " و   "دانيال ناثانس "و   "وارنز أربري "متكن   1970يف سنة   1  
اآللة اجلينية أو حمدد يسمى بالقص اجليين إنزمي أولكتشاف ا .  

 إلعادة إحتـاد    أولية أساليبمن وضع   "بوير"و" كوهني  " متكن كل من     1971يف سنة     
  ". ADN "املادة الوراثية 

وقد كان هلـذا  ، "ليك جيفريأ" البصمة الوراثية من طرفكتشافا مت   1985 يف سنة   
مـراض  األ قصوى يف حل الكثري من املشاكل املتعلقة بـالتعريف اجلنـائي و              أمهية كتشافاإل

هو حمقق اهلوية األخري فيه " ADN " الـأنالوراثية و عالجاا ، و أدرك علماء الطب بسرعة 
يات  اجلسم ما عدا الكر    نه موجود بكل خاليا   أساسية املطلوبة ، كما أكدوا      األكل اخلصائص   

  . األرجح أن حيفظ يف اللطخ اجلافةنه ثابت حلد بعيد واحلمراء، و أنه ال يتغري أثناء احلياة أي أ
ذ هناك طرق حتليليـة      البصمة الوراثية بسيط للغاية ، إ       املنهج األساسي املتبع لتحديد    إن  

هـتم ـا   و ا ،)1( " البوليمرياز إنزميات"للبصمة الوراثية أشهرها التفاعالت املضاعفة بواسطة    
نـه ميكـن    أ إىل الطريقة املثالية للعينات اجلنائية ، و ذلك راجـع           عتربوهاااخلرباء اجلنائيون و    

ميكن يف بعض   ذلك  كبواسطتها حتليل كمية ضئيلة جدا من العينات تصل إىل خلية واحدة ، و              
 عـدد  ساخستنإلمنها و هي طريقة " ADN "ستخراج الـ  و االتالفةحيان حتليل العينات ألا

 اليت ميكن متييزها بني ختالفاتاإل، و هذه الطريقة حتدد " ADN "كبري من نفس سالسل الـ
 يف األطوال و    ختالفاإلو ليس   " جينيةوالنتر"ختالف يف ترتيب القواعد      الناجتة عن ا   صاألشخا

ظام احلمض النووي من و أخريا طريقة حتديد ن،" ADN "الـتوزيع القاعدة األساسية حلمض 
  .الصبغيات

  :)2(  البيولوجية للبصمة الوراثيةالتركيبة :الفرع الثاين
حتتل البصمة الوراثية مكانة مرموقة يف الطب احلديث ، و جرائها منا بسرعة مذهلـة و                  

تطور بقفزات كبرية غريت كثريا من مفاهيم الطب التقليدي ، و أعطت بدائل عالجية و حبثية                

                                                
   .98الصفحة . املرجع السابق . نبايل مليكة/: 1
  . و مابعدها13فحة الص. املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 2
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م العلماء و اخلرباء والبيولوجيني العـاملني يف هـذا احلقـل            نافعة للجنس البشري عندما يلتز    
  .  املهنةأدبباملوضوعية و األمانة  العلمية و 

إن بناء جسم اإلنسان كما هو مسلم به علميا يبدأ بإندماج خليـتني متـشاتني يف                1  
، و ينـتج عـن      " بويضة"و األخرى مؤنثة    " حيوان منوي " مذكرة   إحدامها -الصغر  نطفتني  

 ماج هاتني النطفتني نطفة خمتلطة و هي عبارة عن بويضة ملقحة باحليوان املنوي ، و تبـدأ                إند
جل بناء جسم اإلنسان بكافـة      قسام فتكرر نفسها مرات عديدة من أ      هذه النطفة املختلطة باإلن   

 املتوافقة اليت تعمل مع بعضها البعض بإنتظـام         أعضاءه املتخصصة و    أنسجتهخالياه املتعددة و    
ت متناهية يف ، و أول ما ينقسم من اخللية احلية هو نواا اليت حتتوي على عدد من جسيما      دقيق  

 هي تتكون من جتمعات للحمـض النـووي       و   "زوماتكرومو"غيات  الدقة تعرف بإسم الصب   
"ADN" يف شكل" ADN  ")1( .  

ىل إو ميثل احلمض النووي الدليل الوراثي الذي يسمح للكائنات احلية بنقل خاصـيتها                
 فإن ،1953عام " واتسون"مريكي األو العامل " كريك" و طبقا ملا ذكره العامل الربيطاين    ،خلفها

يتكون من شريطني ملفوفني على بعضهما البعض حول حمور واحد على " ADN "جزيء الـ
هيئة سالمل حلزونية أي يف شكل لولب مزدوج ، و كل شريط عبارة عن خيط من وحـدات                  

  )2(  أصناف و تسمى بالقاعدةأربعةاليت تتكون من  " النيوكلوتيدات"مى بـ   كيميائية فرعية تس  
، و الـيت تعـرف     G.C.T.Aوتشمل محض فسفوري و سكر ، و تتمثل هذه األصـناف يف             

    األدنـني  ": ثنني فيها مع بعضها البعض بدقة تكاد تكون تامـة           بضلوع التركيب اليت ترتبط ا
تـصل  ت سلسلة و     كل على طول  و تتوزع هذه األصناف      ،  "وزينتسيبالبالتيامني ، واجلوانني    

كل واحدة منها بأحد السكريات اخلماسية منقوصة األوكسجني  و ليتصل هذا األخري مبركب              
فوسفوري ، و توجد روابط هيدروجينية تربط القواعد النتروجينية ببعضها ، و تعتـرب هاتـه                

 موقع و عدد و ترتيب هذه القواعد هي   نأالقواعد مبثابة العمود الفقري للحمض النووي، كما        
املوجودة يف كل كروموزوم، و يتـراوح  " باجلينات " ما يسمى أواليت تشكل الصفات الوراثية     

 الوراثية يف أي إنسان ، و هنـاك         فاتصلاىل مليون جني حيث تنقل مجيع       إعددها بني األلف    
                                                

  .الكويت. 265العدد . جملة محاة الوطن. البصمة الوراثية و حتديد اهلوية . نبيل سليم / د /: 1
 و مـا  40 الصفحة .65 العدد .2002أفريل . جملة الشرطة   . البصمة اجلينية و دورها يف اإلثبات يف املادة اجلزائية          . نويري عبد العزيز    /: 2

  .بعدها 
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نـامج  ربو يسمى هذا بال    ،   ...جينات خاصة بتوريث فصائل الدم و لون الشعر و لون اجللد            
 عنـدما   للخصائص الوراثية لإلنسان إذكونهو العنصر امل" ADN " ألن الـ ،املشفر للحياة1

  .كل من األب و األم يتحدان " ADN "ن يلتقي املين مع البويضة فإ
يتشكل من خيطني لولبيني عبارة عن لفـائف  " ADN "و توضيحا ملا سبق ، فإن الـ  

سم رقائق احلمض النـووي     مض على هيئة رقائق دقيقة تعرف بإ      ذلك احل مزدوجة اجلانب من    
 مليون من امليليمتر ، 50و يبلغ مسك جدار هذه اللفائف واحد من      ،  احللزونية مزدوجة اجلانب    

 مليون من امليليمتر ، و يبلغ طوله حـوايل متـرين ، و يبلـغ    50 من 01و يبلغ قطر احللزون  
  . من مليون مليميتر1حجمه 
 مت حتديد األشرطة من احلمض النووي املوجود داخل خاليا جسم           إذا على ذلك فإنه      و  

 تزيد على طول املـسافة بـني     فإافرد واحد من البشر و من مث رصها جبوار بعضها البعض ،             
نسان جسم إلو يوجد لكل خلية من خاليا ا   مليون كلم ،   150 :ـاألرض و الشمس املقدرة ب    

قسام إلمناء خاليا اجلسد  و       زوج جسدي مهمتها اإلن    22، منها    زوج 23صبغي موزعة على    
و هـو األصـغر     "Y"و األخـرى    " X"حدامها   ففي الذكر إ   ،زوج من الصبغيات غري املتماثلة    

 يف اخلليـة    و يعترب عدد الصبغيات   ،  "XX  " زوج صبغيات التناسل يف األنثى فهما      أما،  حجما
  . احلياةأنواعوع من حد العوامل الرئيسية احملددة لكل ناحلية أ

ىل وحدات طويلة يف كل منـها   على طول بعدد العالمات املميزة إ    و ينقسم كل صبغي     
يف الفرد الواحد من البـشر مل       و هذه املورثات     ،" 100"من املورثات يقدر حبوايل املائة       عدد

ة و   يف اخللية الواحـد    ألف 140 ألف و    28و لكن الدارسني يضعونه بني       تتحدد بدقة بعد ،   
 آالف منـها و متـت       05 مت التعرف على حوايل      ،ألف 60خيتارون رقما وسطيا يقدر حبوايل      

  .)1( اآلن فقط حىت 15000دراسة حوايل 

  :خصائص البصمة الوراثية: الفرع الثالث
ـا ختـتص         أهلستنبط العلماء و    ا الطب و املعرفة بعض املميزات و اخلصائص الـيت 

 : العـامل  إليـه خرى ، و ذلك نتيجة ملا توصل        أل األدلة العلمية ا   البصمة الوراثية عن غريها من    
  : اخلصائص التاليةتأكيدىل إنتهوا من خالل دراسته ، و ا" فريأليك جي"

                                                
   .09 الصفحة .املرجع السابق. ل سليمنبي/ د/: 1
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ميكن تطبيق تقنية البصمة الوراثية على مجيع العينات البيولوجية ، و هذه ميزة هامـة يف               :أوال1
ن احلصول على البصمة الوراثية من أي خملفـات         حالة عدم وجود أصابع يد ارم ، مبعىن ميك        

و ميثـل   ،)1(اجللد ، الشعر ، العظـم      : الدم ، اللعاب ، املين أو أي أنسجة مثل          : بشرية مثل   
 جسم الشعرة أو بصيلتها حيتويان على       أن عتباربإحدى مصادر البصمة الوراثية     إ الشعر بأنواعه 
بني اجلاين و اين عليه يف جرائم القتل ، و قد           فقد يتواجد الشعر نتيجة تشابك       ،خاليا بشرية 

يتخلف شعر العانة يف حاالت اإلغتصاب ، و عندئذ ميكن إجراء التحليل على العينة املرفوعة يف         
  .ح اجلرميةرمس

حدى مصادر البصمة الوراثية يف اجلسم البشري رغم أن األساسـي       كما يعترب اللعاب إ     
اخلاليا املوجودة باجلدار اخللفي بالفم هناك نوع من  أن، إال  على خاليا   يف اللعاب عدم إحتوائه     

 من طابع بريدي مت     أو )2( يعلق اللعاب ، و على ذلك ميكن إستخالص اللعاب من بقايا اللفاقة           
  .)3(لصقه بواسطة اللعاب 

ميتاز بقوة ثبات كبرية جدا يف أقصى الظروف البيئية املختلفة ،           " ADN" احلمض النووي  :ثانيا  
ىل عـدة  حليل و التعفن لفتـرات طويلـة تـصل إ    ىل جوار ذلك فإنه يقاوم عوامل الت       إ و اهذ

 األثار األولية املتروكة و اليت عن طريقها يتم عمل البصمة الوراثيـة حتـتفظ     أن، أي   )4(شهور
 حيث تقاوم عوامل احلرارة و الرطوبة ، و كمثال عن           نببعض خصائصها لفترة طويلة من الزم     

 مـن  أكثـر ىل من عينات قدمية تصل أعمارها إ"  ADN "ماء إستخالص الـذلك ميكن للعل
  .)5(" 30"ثالثني سنة 

                                                
   .8الصفحة  . 2000 الطبعة .عمان. املركز الوطين للطب  الشرعي . األدلة اجلنائية و التحقيق اجلنائي . منصور عمر معايطة / د/: 1
 الفار من السيارة اليت كان يقودها  من معرفة هوية املشتبه فيه   2010متكنت قيادة اموعة الوالئية للدرك الوطين بعني متوشنت يف جانفي           /: 2

و على متنها كمية كبرية من املخدرات حنو الغابة ااورة من خالل نتائج التحاليل البيولوجية اليت أجريت من طرف خمـرب الـدرك الـوطين                         
 . 2837العـدد   . 31/01/2010 .أنظر جريدة الشروق اليومية    .بالعاصمة على اللعاب الباقي على بقايا السجائر املضبوطة بذات السيارة           

  .17الصفحة 
 الكشف عن هويته عن طريق فحص بقايا      إىلحد املنازل بعدما توصلت     أ سارقا سطا على     07/04/2000ة يوم   أدانت احملكمة الربيطاني  / : 3

   .43الصفحة . املرجع السابق.  نويري  عبد العزيز :أنظر. كها حية على حبة الطماطم لعابه اليت تر
  .80الصفحة . املرجع السابق.  عمر معايطة منصور:/4
نه قطع من رفـات     أاليت أجراها على ما يعتقد      " ADN"ختبارات احلمض النووي    إمؤخرا أن   " نيك بيالنتوين   : " ي  مريك أعلن اخلبري األ   :/5

 العـدد   .24/10/2009 .اليوميـة ر  النهاأنظر جريدة   . و اليت حتتفظ يف موسكو أظهرت أا ليست رفاة هتلر         " دولف هتلر أ"الزعيم األملاين   
   .23الصفحة . 610
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ـا و حفظهـا يف    ء تظهر البصمة الوراثية على هيئة خطوط عريضة تسهل عمليـة قرا           :ثالثا1
باإلمكان ، ذلك أنه   )1( للمقارنة كما هو احلال يف بصمات األصابع       إليهاالكمبيوتر حلني احلاجة    

للعينات املرفوعة من احلوادث مبجموعة كبرية من املـشتبه فـيهم           "ADN" فصائل الـ    مقارنة
معها  مرتبطة  أخرى و ميكن مقارنة كل عينة بقاعدة بيانات املختربات يف دول            ، بل خالل دقائق 

 مقارنة بينها و بني نظام البصمات إجراءرتأينا  و على ذكر بصمات األصابع ا     .بنظام الكمبيوتر   
  :خيتلفان  يف النقاط التالية  أما و أساس على الوراثية

1-    البصمة الوراثيـة  أما ،)2(   احلوادث أنواعستخدامها يف معظم    بصمات األصابع ميكن ا 
  .)3( ...القتل ، السرقة ، اإلغتصاب : فهي مقتصرة على أنواع معينة من القضايا مثل 

ال فيزيائيـة ، أمـا      نات ألشـك  نظام بصمات األصابع يعتمد بدرجة أوىل على مقار        -2
 .البصمات  الوراثية فإا تعتمد على حسابات إحصائية 

املعلومات اليت ميكن اإلستفادة منها يف فحوصات بصمات األصابع تكـون مقتـصرة              -3
ـ    أماإلثبات وجود اجلاين يف مسرح اجلرمية ،         فـيمكن  " "ADN  نتـائج حتليـل الـ

 مسرح اجلرمية معرفة األمـراض و        وجود اجلاين يف   إثباتىل  تفادة منها باإلضافة إ   سإلا
  ....والصفات العرقية و نسب املتهم 

 تستخلص البصمة الوراثية من احلامض النووي مـن أي خليـة يف جـسم               :رابعا     
  . ألا وبكل بساطة خالية من احلامض النووي،احلمراء اإلنسان ما عدا خاليا الدم

 ، و ميكن املهبلية اإلفرازات أو املنوية  كما تستخلص من البقع الدموية اجلافة و التلوثات       
خذ عينات بعد عملية    ن اإلفرازات املهبلية مثل حاالت أ     الناتج عن الذكر م    "ADN"عزل الـ   

  .اإلغتصاب 
معترفا بالبصمة الوراثية و أضحت دليـل نفـي و    أصبح يف الوقت الراهن  :خامسا     

مية وفق مناهج حتليلية دقيقة عتمادها يف جممل خمابر الشرطة العلإثبات ، و صار ا.  

                                                
   .81 الصفحة – املرجع السابق –منصور عمر معايطة /: 1
ستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و كذا جواز        صبعية إجراء جوهري و من بني اإلجراءات الضرورية و الالزمة إل          تعد البصمة األ  / : 2

  .عرفة مرتكيب خمتلف احلوادث و كذا للحد من ظاهرة التزوير و تقليصا من حجم اجلرمية املنظمةالسفر البيومتري و ذلك تسهيال مل
. جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة   . دراسة مقارنة. دور البصمة اجلينية يف اإلثبات اجلنائي يف الفقه اإلسالمي. مضاء منجد مصطفى  /: 3

  . و ما بعدها163الصفحة . 2007السنة . الرياض
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 إن و ،ة الوراثيةم التشابه بني كل فرد و آخر عند حتليل البص     أوعدم التوافق    :سادسا  1     
  .أي من بني ستة ماليري نسمة قد يتحقق ذلك حصل عكس ذلك فيكون جد نسيب

  .)1( ستنساخاإل تتمتع البصمة الوراثية باملقدرة على :سابعا   
 وسيلة علمية عرفت حىت اآلن يف حتديـد هويـة           أدقرب البصمة الوراثية     تعت :ثامنا     

  . الظنأواإلنسان و ذلك من خالل نتائجها القطعية اليت ال تقبل الشك 
 ا البصمة الوراثية كدليل علمي دقيـق مـسخر          تستأثرهذه هي أهم اخلصائص اليت        

على الرغم من املكانة و األمهيـة       نه و    أ إال البشرية قاطبة ،     إليهاخلدمة عدة جماالت حتتاج     
مساوئ و سلبيات قد تقلل و تقلص       عدة  اليت تكتسيها هذه التقنية ، فقد سجلت يف حقها          

 ، فإذا كانت أهم خصائصها هي الدقـة         إليهاألمهية و الدور الذي لعبته ووصلت       من تلك   
ك يف النتائج   ن إحتمال اخلطأ و التشكي    لفقهاء إىل القول بأ   فقد ذهب جانب من اخلرباء و ا      

 خلطها بني اجلاين و اين عليـه     أووارد مادام هناك تدخل من يد البشر ، كتلوث العينات           
ىل جانب تبـديل العينـات   إم متطابقة ، ائ التقارب العائلي و متاثل البصمة الوراثية يف تو  أو

قـني   تزعزع يأنو حماوالت التشكيك يف دقة النتائج من شأا         . متعمدة أو   عرضيةبصورة  
  . عتمادها كدليل  اأوالقاضي ليستبعد بذلك البصمة الوراثية 

كما يطلق عليها اليت أم فيها العب كرة         )2(" حماكمة القرن " أو  " حماكمة العصر "و لعل   
بقتل زوجته الشقراء و عشيقها من بني أشـهر         " ن سيمسو أوجي"القدم األمريكي الشهري    

 فحص احلمـض    أن ، مع    إثباتالبصمة الوراثية كدليل     احملكمة فيها ب   تأخذ  مل القضايا اليت 
و بقعـة   "  سيمسون أوجي" دم    من أثبت تطابق البصمة الوراثية بني كل     " ADN"النووي  

 فريق الدفاع أثبـت     أعضاءحد  قفاز مبسرح اجلرمية ، و ذلك ألن أ       الدم اليت وجدت على ال    
يف التعامـل مـع العينـة ،        هليئة احملكمة أن هناك قصورا يف اجلوانب اإلجرائية و قصورا           

فالشخص الذي قام برفع بقعة الدم من مسرح احلادث ليس هو نفس الشخص الذي شهد               
   احملكمة ، كما أن املخترب الذي قام بفحص العينة ال تتوفر فيه املعايري و املقاييس أمامبذلك 

  
                                                

  . و ما بعدها 49 الصفحة – املرجع السابق -نبايل مليكة  / : 1
"  يف اإلثبات  ADNالبصمة الوراثية " يوم دراسي حول  .البصمة الوراثية و حجيتها يف اإلثبات أمام القضاء اجلزائي . بلمولود حيي   /: 2

  .ني سطيف من قبل جملس قضاء سطيف و منظمة احملام2008فريل أ 10  و09املنظم يومي 
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 كل ذلك شـكك      على و بناءً ، و عليه    )1(الالزمة لعمل مثل هذه التقنية الدقيقة        و املعينة1
 أنالتحليل و طالبوا بضرورة اإلستعانة خبرباء فنيني ، و كان احلكم و الدفاع احملكمة يف دقة    

 غري مذنب ألنه مل يكن هناك أي دليل آخر يبىن على أساسه حكـم               أعالهاملتهم املذكور   
  .يقضي بإدانته

دا من حيث كتقنية ،     ن اخلطأ يف البصمة الوراثية ليس وار      إىل القول بأ  و ننوه يف األخري       
  ... عوامل التلوث و حنو ذلك أوبل يف اجلهد البشري 

  :اإلستخدامات العملية للبصمة الوراثية :املطلب الثالث 
 يف جمـال     تستخدم    فهي ، يف كون البصمة الوراثية هلا عديد التطبيقات       إثنانتلف  خيال    

و ، )3( نسجةألليات زرع ا و كذا يف عم  ،، و يف دراسة األمراض اجلينية     )2( الطب الشرعي 
 إثبـات  و التعرف على ارمني ، و حتديـد اجلـنس، و   ،)4(يف قضايا التنازع عن النسب 

ذ بفـضلها   إ )5(مث دخل علم الطب الشرعي و قفز ا قفزة هائلـة             ...درجات القرابة و    
ضال عن ألة سهلة فأصبح التعرف على اجلثث املشوهة أمرا يسريا وتتبع األفراد املفقودين مس      

أخرجت ملفات عديد اجلرائم اليت قيدت ضد جمهول و فتحت          لربيطانية  ان احملاكم   ذلك فإ 
 كما برأت البصمة الوراثية مئات األشخاص من جرائم القتل و           ، التحقيقات من جديد   افيه

 الكلمة الفصل يف الكثري من القضايا سـيما        هلا    و قد كانت   ، اآلخرين أدانتاإلغتصاب و   
  .نساب يف قضايا األ

ملية للبصمة الوراثية يتطلب معاجلته من خالل ثالث زوايـا          ع موضوع التطبيقات ال   إن
العينـات احملتويـة   بأنواعمرورا ) الفرع األول(نطالقا من جماالت العمل بالبصمة الوراثية     ا 

                                                
ـ     /: 1  و جترى يف خمابر خمتصة حيـث يـتم إسـتدعاء     ، على أي شخص دون أمر قضائي      " ADN " مينع القانون الفرنسي إجراء فحص ال

خـذ  أنه متشدد يف جمـال      أوما مييز النظام الفرنسي يف هذا اإلطار هو         . ضور عملية الفحص مرتني متتاليتني مث حيرر حمضر بذلك          حلالشخص  
 compte rendu de la reunion de syntese deنظر أ. ق لإلجراءات يؤدي إىل البطالن احة اجلرمية و كل خرالعينات من س

29/02/2000 rapport des equipes de trvail sur l' ADN    
  . و ما بعدها 10الصفحة . املرجع السابق. حيي بن لعلى/د / : 2
 .2000الـسنة   .العدد الثاين .  الة القضائية    .تثريها عمليات نقل و زرع األعضاء البشرية      املشاكل القانونية اليت    .  مروك نصر الدين     /د/: 3

   . 58 إىل 29الصفحة من 
املنظم مـن قبـل   "   يف اإلثبات  ADNالبصمة الوراثية"يوم دراسي حول . دور البصمة الوراثية يف نفي النسب . براهيم إبودوخة : /أ/: 4

  . سطيف 2008فريل أ 10-09يف يومي امني سطجملس قضاء سطيف و منظمة احمل
   .2000 السنة. مذكرة خترج لنيل إجازة املعهد الوطين لقضاء. الطب الشرعي و األدلة اجلنائية . واقين مراد كرمي : الطالب القاضي/: 5
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ىل اإلجراءات امليدانية املتبعـة إلسـتخالص       إوصوال  ) الفرع الثاين (على البصمة الوراثية    1
  ).الفرع الثالث(صمة الوراثية الب

  :جماالت العمل بالبصمة الوراثية: الفرع األول 
 جماالت كثرية تطبق عليها و تفعل فيهـا مجيـع           هلاال منازع يف كون البصمة الوراثية       

و لعل من أهـم     . ىل الغرض و املقصد املنشود      إ الوصول   قصد أمهيتهاأدوارها ووظائفها و    
)  ثانيـا (جلثث اهولة   االتحقق من هوية    ) أوال(ازع عن النسب    قضايا التن  :هذه ااالت   

  ).خامسا(رمني التعرف على ا) رابعا (اجلنسحتديد ) ثالثا( القرابة بني األفراد درجةإثبات 
  :قضايا التنازع عن النسب :أوال 

ل هو أن العوامل و الصفات الوراثية يف الطف       س و ن البصمة الوراثية مبنية على أسا     ذلك أ 
دومـا نـصف     أخـذ ي من األب و األم ، فالطفل        مأخوذ أصلها يكون   أن اإلبن ال بد     أو

 من األم عن طريـق      اآلخرالصفات الوراثية من األب عن طريق احليوان املنوي و النصف           
   .البويضة

معلـوم   تؤكد يقينيا نفي الولد عن رجل      أنن البصمة الوراثية ميكن     و بناء على ذلك فإ    
  .)1(  يقينيا نفي الولد عن الرجل اهول و بذلك ينتهي اخلالف متاما تؤكدأنكما ميكن 

  :يأيتومن بني احلاالت اليت يتطلب فيها الفصل يف البنوة املتنازع عليها ما 
  .)2( حاالت تبديل املواليد يف مستشفيات الوالدة -  
        -بنه منذ فترة طويلة  احلاالت اليت يدعي فيها رجل فقدان ا.  

  .نسب شاب جمهول النسب و العكس بالعكس  -        

                                                
  .06 الصفحة .املرجع السابق . براهيم  إ بودوخة /أ/ :1
يف مقر رابطة العامل اإلسـالمي مبكـة أثنـاء    " األدلة اجلنائية للعلماء" السعودية تطرق إليها معمل   هناك قضية مشهورة و قعت باململكة       / : 2

و كان إحتمال تصديقها ضـعيفا  . دعت أن أباها واقعها و نتج عن ذلك حصول محل مرأة اإلوراثية، و تتلخص وقائعها يف أن  مناقشة البصمة ا  
 لقوة العالقة اليت جتمعه بالضحية  مت تأجيل موضوع التحليل حىت وضع احلمل لكـي ال يتـضرر        و نظرا لكون األب يف الستينات من العمر و        

نه ال عالقة له باملرأة املدعية و    أو األغرب من ذلك     " األب"باملتهم  و عندما مت الوضع و بعد القيام بالتحاليل تبني أن الطفل ال عالقة له               . اجلنني  
فالنفي عن املتهم ال إشكال فيه  أما النفي عن املرأة احلامل فيه تصادم مـع                 ، أن هناك أيادي خفية وراءها     تضح أن هذه القضية فيها تالعب و      ا 

           30تضح أن عددهم بلغ   الواقع، و بالرجوع ألمساء املواليد الذين ولدوا يف نفس اليوم باملستشفى اتـضح   طفال و عند حصر الصفات املطلوبة ا
   دخل املستشفى يف نفس اليوم و عند التـسليم مت التبـديل بإخفـاء    أ ارتباطه باملتهم األب و أن هناك طفال لقيطأن بصمته  الوراثية دلت على ا

ستعمال هذه البصمة يف اململكة العربية السعودية ملعرفة اجلاين يف جرمية اإلغتصاب مـن             من خالل هذه القضية يتضح جليا ا      و  احلقيقة و بذلك    
  . يف كشف خيوط هذه القضية  ADN من جهة أخرى و جتلت فائدة تقنية الـ وإحلاق نسب اإلبن بأبيه. جهة
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  .)1( الشك يف النسب -    
 مولودها خيص رجل معني إلجباره على الزواج أو         أناحلاالت اليت تدعي فيها املرأة       -1  

  .)2(خذ النفقة  يف أأوطمعا يف املرياث 
  .)3(احلاالت اليت يدعي فيها رجالن نسب الولد اهول النسب و اللقيط  -  

 زوجة أحدمها و مطلقة مـن       مرأةااحلاالت اليت يتنازع فيها رجالن على مولود من          -
  .)4( اآلخر

 .)5( "التلقيح اإلصطناعي "باألنبو النسب لطفل إثبات -
   :)6( التحقق من هوية اجلثث اهولة: ثانيا

ذ قد يتعذر التعـرف      إ ،و يتجلى ذلك خاصة يف احلوادث و الكوارث اجلماعية        
كمـا يف  ...صية بعض اجلثث بسبب ما يلحق م من تشوه و تفحم و بتر و         على شخ 

احلرائق و الزالزل و حوادث الطائرات و التفجريات اإلرهابية ، و كذا يف حالة اجلثث               
  .)7(املتعفنة و العثور على قبور مجاعية 

  

                                                
  .24الصفحة . املرجع السابق. دير عليم إي: /أ/: 1
 القاضي بتكليف خبري تكون مهمته إجراء فحص الدم لألشخاص الـذين  29/11/1982حكم صادر عن حمكمة باريس اجلزائية بتاريخ  /: 2

ع الرتاع ملعرفة أيهما هو الذي يفيد النتائج بأنه األب احلقيقي أو البيولوجي و كانت املفاجأة أمـام حمكمـة            كانوا على صلة بأم الطفل موضو     
قتسما العالقـة  ذين ال حيث جاء بتقرير اخلبري أن نتائج حتليل الدم تفيد أن أيا من الرجلني ال    06/12/1983باريس يف حكمها الصادر بتاريخ      

   .93 الصفحة . املرجع السابق.أنظر بادور رضا.  ال ميكن أن يكون األب مع أم الطفل يف إحدى الليايل
  .41الصفحة . املرجع السابق. نذير محادو/: 3
  . و ما بعدها 03 الصفحة .املرجع السابق . بلمولود حيي /: 4
 املـؤرخ يف  05/02 املتمم باألمر  املعدل و1984 يونيو 09 املؤرخ يف 84/11 مكرر من قانون األسرة اجلزائري رقم  45تنص املادة   /: 5

  :نهأ على 27/02/2005
أن يكون التلقيح برضـا     .أن يكون الزواج شرعيا     : خيضع التلقيح اإلصطناعي للشروط اآلتية      . جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي      "

  ". ستعمال األم البديلةإالتلقيح اإلصطناعي ب اللجوء إىل ال جيوز. أن يتم مبين الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غريها . الزوجني 
-          وجها املتويف و بررت هذا الـرفض       ستخدام احليوانات املنوية لز   إصطناعي ب  رفضت احملكمة الفرنسية السماح إلمراة  بإجراء عملية ختصيب ا
   .23 الصفحة .606 العدد .19/10/2009أنظر جريدة النهار اليومية .ن القانون الساري يف الوقت احلايل ال يسمح ذه العملية أب

  .27الصفحة . املرجع السابق . معزوزي عالوة . طالب القاضي لا/ : 6
   .7الصفحة . املرجع السابق . بلمولود حيي / : 7
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  : درجة القرابة بني األفرادإثبات:ثالثا 1
قارب من  األة يف األسرة و معرفة      ببات درجة القرا   الوراثية إلث  ستخدام البصمة اميكن  
 أيـضا حد األثرياء ، و     اء القرابة بغرض اإلرث بعد وفاة أ      دع و ذلك يف حالة ا     ،غري األقارب 

  . يف حاالت القبض على جمرمي املتاجرة بالبشر و إختطاف األطفال

  :حتديد اجلنس : رابعا 
 من جهة و يف جمـال       )1(لشرعي  ال مراء يف أن حتديد اجلنس مهم يف علم الطب ا           

لوجيا اليت تبحـث يف     وب القدمية و األنترو   األثار  يف علم  البصمة الوراثية من جهة ثانية و كذا      
  .أصل اجلنس البشري و تطوره

  : التعرف على ارمني يف اجلرائم املختلفة : خامسا 
           رمني يف  تستخدم البصمة الوراثية يف حتديد شخصية صاحب األثر و التعرف على ا

 يف حتديد صاحب السائل املنـوي  أو كقضايا القتل و اإلغتصاب  ،العديد من القضايا اجلنائية   
  .)2 ( صاحب الدمأو

 ، البصمة الوراثية إلثبات قضية جنائيـة ها القضايا اليت أستخدمت فيأشهرو لعل من   
ـ       ) 3(" سام شريد : " هي قضية    "جناية قتل " وت عـام   الذي أدين بقتل زوجته ضربا حىت امل

 هاته أنو    حدو ال خيفى على أ    . تحدة األمريكية    حمكمة أوهاير يف الواليات امل     أمام 1955
  .1984عام " THE FUGITIF ""اهلارب" القضية كانت حمل فكرة املسلسل املشهور 

 احملاكمة على الراديو و     أذيعت عام و    رأيىل قضية   ففي فترة وجيزة حتولت القضية إ        
 و يطالـب    الّإ األنباء باحلضور ، و مل يكن هناك بيتا يف هذه الواليـة              جلميع وكاالت  مسح

  .بالعقاب
حتمالية وجود شخص ثالث و     ملف كان يذكر ا    أغلقعالمي  إلووسط هذا الضغط ا     

  .رير اين عليها أثناء مقاومتهجدت آثار دمائه على س

                                                
  .27 الصفحة . املرجع السابق .واقين مراد كرمي. الطالب القاضي/: 1
أنظـر  ". ADN"عدما ترك دمائه لصيقة باحلائط الذي تسلق منه باستخدام تقنية الــ  مت التعرف على املشتبه فيه املقترف جلرم السرقة ب       /: 2

  .08الصفحة . 2908العدد . 18/04/2010. جريدة الشروق اليومية
اثية البصمة الور   يوم دراسي حول     –إثبات النسب و نفيه      - البصمة الوراثية كدليل إثبات يف القانون اجلزائي         -حممود حممد شعبان      /  أد :/3
"ADN  "  فريل بسطيف  أ10-9يف اإلثبات املنظم من طرف جملس قضاء سطيف و منظمة احملامني سطيف يومي.  
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 جديد   سنوات سجن أعيدت احملاكمة من     10مدة  " شريد"نه و ملا قضى     أغري  1
 1933 و يف عام . بالرباءة و اليت مل يقتنع ا الكثريونعليه و مبوجبها حكم  1965عام  

ختبـار البـصمة    ن جديد و تطبيق ا    ألوحد للمحكوم عليه فتح القضية م      ا بناإلطلب  
 "شريد" بأخذ عينة من جثة      1998الوراثية ، عندها أمرت احملكمة يف شهر مارس عام          

الدماء اليت وجدت على سرير اين عليها ليـست دمـاء            أنثبت الطب الشرعي    و أ 
احملكوم عليه بل دماء صديق اهلالكة ، أين متت إدانته بناء على نتائج البصمة الوراثية ، و        

            عتمادا على حتاليل   أسدل الستار بذلك على واحدة من بني القضايا اليت مت الفصل فيها ا
  .تقنيات البصمة الوراثية 

 إذ  ،ن جماالت العمل بتقنية البصمة الوراثية واسع و ال حصر له          جدير بالذكر فإ    
، تشخيص و عـالج     )1( سبب املوت املفاجئ     ختباراتستخدم  إىل جوار كل ذلك يف        

  .خلإ ...األمراض املختلفة و يف جمال التأمينات 
  :البصمة الوراثيةاحملتوية على  العينات أنواع :الفرع الثاين 

نسان مثل عينات   إل على مجع عينات بيولوجية من جسم ا       تعتمد البصمة الوراثية  
البصيالت فيها ،جزء ضئيل من األضافر ، اللعاب ،  الدم ، فضالت الشعر  شرط وجود    

  .)2( أي نسيج بشري كان أو، اإلفرازات املهبلية اجلافة املين 
 يعد مبثابة مصدرا مهما ألغراض كشف جرائم العرض بصفة عامـة      :السائل املنوي  -
  .يما جرمية اإلغتصاب س
أي ميكن  " ADN"  حيتوي على مواد خلوية و فيه يتواجد احلمض النووي           :اللعاب   -
ستخالصه من كميات قليلة من هذه العينة اليت قد تكون موجودة على اجللد اآلدمـي               ا

  .نتيجة العض أو التقبيل أو اللعق
 األشياء مثـل املالبـس       و اليت قد توجد على     :عينات اإلفرازات األنفية املخاطية    -

  . اخلاصة بطفل مفقود أو املناديل املوجودة مبسرح اجلرمية و املستعملة من قبل اجلاين

                                                
   .27 إىل 24  الصفحة . املرجع السابق.معزوزي عالوة . الطالب القاضي / : 1
 امللتقى  . اجلرمية للبحث عن البصمة الوراثية     خذ عينات من مسرح   أنهجية  م. حملان فيصل   / أ.طارق بن لطرش    / د. عبد الكرمي عثماين    / د/ : 2

  . و ما بعدها71 الصفحة .2005 جانفي 26 /25 يومي . الواقع و األفاق.الوطين حول الطب الشرعي القضائي
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 مثل اخلاليا اجللدية و غريها إذ حتتوي على نوى ميكـن             :أنواعهااألنسجة جبميع    -1
ستخالص احلمض النوويا" ADN "منها.  

 يوجد يف "ADN "مض النووي ذلك أن معظم احل  ، فهو مصدر مهم كذلك    : الشعر   -
  .بصيلة الشعر ، أي اجلذر و اخلاليا املوجودة بالغالف احمليط 

 أفـضل و  "ADN"  و اليت يصلح فحصها للحصول على احلمض النـووي         :العظام   -  
  .العظام هي األسنان 

يتحتم علينا عـرض     فيها   "ADN" حتماال للعثور على احلمض النووي     األكثر ا  لعيناتاإليراد  و
  : األيت)1(  يف اجلدولذلك

  
  املركز  "ADN  "مصدر الـ  العينة

  .طريف السالح  .الدم، اجللد، نسيج بشري،عرق  . سالح مماثلأوعصى 
  .داخلي  .شعر، عرق، لعاب ، القشرة  .قبعة  ، قناع

  .األنف ، القصبات اهلوائية  .خاليا جلدية  .نظارات
  .مساحة  .دم ، خاليا خماطية  .منديل

  .مساحة  . مهبليوأسائل منوي   .ربيناقل معقم خم
  .بقايا السجائر  .لعاب  .سجائر و لو تقليدية

  .واجهة الصقة  .لعاب  .طابع بريدي، غالف لبان
  .مساحة  .لعاب جلدة  .كرة، قيد

  .الواجهة العلوية  .لعاب  .س ، قارورة كأ
  .جلد ، مالبس  .املين ، السائل املهبلي  .الواقي اجلنسي

  .ة العلوية الواجه  .لعاب  .عضة
  .مساحة  .خاليا جلدية، شعر ، مين ، دم  ..)..إزار(غطاء 

  .كشط و مسح  .جلد ، دم  .األظافر

                                                
  .4لصفحة  ا.املرجع السابق. لود حيي وبلم.  73 الصفحة .املرجع السابق. حملان فيصل / أ.طارق بن لطرش / د.عبد الكرمي عثماين / د /: 1
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 أين تطبـق عليهـا      )1(  املختربات أو املعامل البحثية    إىلو بعد معرفة العينة تنقل       إذن1
  .تقنيات اهلندسة الوراثية لدراسة الذخرية الوراثية اليت حتملها 

 ألـف  60 العلمية حيتوي علـى  األحباثاجلسم البشري و كما دلت   أنجتدر اإلشارة   
، و يف كل خلية منها كتاب معجز حيمل كل عالمات القدر الـوراثي للخليـة و                 بليون خلية 

 كل هاته الكتب منفردة كل منها حيمل وسـيطا بـثالث          أنيلخص أسرار احلياة ، و ال شك        
ثري يف تلك الكتب الكونيـة اخلارقـة   ، و امل خرى لألفراد اآلخرين    األماليني طريقة عن النسخ     

 "A"."T.".C"."G": املتفردة ذات التنوع غري احملدود مكتوبة فقط بإستخدام أربعة حروف ال غري        
املكونـة للـذخرية   " ADN" الــ  رو هي احلروف األوىل لألسس اآلزوتية و كذا هي عناص        

 كمـا تتحـد     )2(  النكليوتيد حيث تكون كل ثالث أسس ما يدعى      الوراثية للكائنات احلية ،     
ىل املورثات  ، و باإلضافة إ   " ADN" تعاقب النكليوتيدات يف شرط الـ       أواملورثات نتيجة تتابع    

ـ          و تنـشر هـذه     ،  "ADN"هناك تكرارات خمتلفة تتراوح بني أربع نكليوتيدات يف شريط ال
 و تتابعها حنصل    ختالف ترتيبها ت و بإ  التكرارات املختلفة يف مجيع الصبغيات أي الكروموزوما      

مر األخري و املهـم هـو   األعلى هذا النوع  و التباين الكبري يف الصفات املختلفة لألفراد ، هذا  

                                                
 املتعلق بتنظيم األقسام واملصاحل و املخابر اجلهوية للمعهد الوطين للبحث يف علم التحقيق              14/04/2007قرار وزاري مشترك مؤرخ يف      /: 1

سم ف الق يكل... : "فقرة الرابعة منه على ما يلي   ال 04نص املادة   ت. 4،6،10ملواد  ا .36العدد  . 2007 يونيو   03 . اجلريدة الرمسية  .اجلنائي
  ...العلمي مبا يأيت 
  :يت أحة اخلربات العلمية و تكلف مبا يمصل* 
 الدالئل املادية اليت يتم مجعها عند معاينة املخالفات و التحريـات الـيت تـستدعي               ة حتليل بطلب من السلطات القضائية املختص      -

  .مشاركة خمتلف التخصصات العلمية و التقنية و إعداد تقارير اخلربة 
  .امهة أيضا يف التعليم و النشاطات املتعلقة بالبحث التطبيقي يف علم التحقيق اجلنائي يف ميادينه املتخصصة املس -
  . خمابر متخصصة 07ضمان تسيري بنوك معطيات علم التحقيق اجلنائي التابعة ملخابرها املتخصصة و تضم سبعة  -
  .ترب كيمياء علم التحقيق اجلنائيخم -
 .خمرب املخذرات -
 .احلرائق/ املتفجرات خمرب  -
 .البيئة / خمرب األمن الغذائي  -
 .البصمة الوراثية  / خمرب البيولوجيا  -
 .خمرب علم التسمم اجلنائي  -
 "خلية التعرف على ضحايا الكوارث / خمرب الطب الشرعي  -

  . و ما بعدها 325الصفحة . املرجع السابق  . نبايل مليكة /: 2
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 تسارع حنو قبـول هـذه       أن إىل   1985الذي أدى بأغلب احملاكم األمريكية و األوروبية عام         
  . باملعايري الصارمة لإلثبات يف خمتلف القضايا التقنية اجلديدة اليت تعىن

ـ   1988و يف عام    1 ألول مرة يف احملاكم األمريكية لتوظـف       "ADN" أدخلت بصمة ال
، و منذ ذلك التاريخ أستخدمت يف أكثر من "تومي يل أندروز : "كدليل يف قضية فلوريدا ضد      

قضية يف الواليات املتحدة األمريكية ، و كذلك دخلت هذه التقنيـة يف حمـاكم                "مائة" 100
 أخرجت ملفات اجلرائم اليت قيدت ضد جمهول و فتحت التحقيقات من          بريطانية و اليت بفضلها   

 مئات األشخاص من جرائم القتل و اإلغتصاب وأدانـت آخـرين يف قـضايا            فربأتجديد ،   
  .إجنلترا، و أستعملت كذلك يف إثبات هوية الفرد يف أخرى

ـ            ية لتعيني هو " ADN"و هلذا أسست بعض الشركات اخلاصة لعمليات حتديد بصمة ال
يف ماريالنـد و    " سيل مارك دياجنو ستيكسن   " على اإلطالق شركة     أمههااملتهمني ، ولعل من     

 و بعد ذلك مت إنشاء بنـوك خاصـة جبمـع            ،يف نيويورك " و دراكو ربوريش    كاليف"شركة  
 بإجنلترا حيث مجعـت فيـه       أسسمعلومات عن البصمة الوراثية ، مثل بنك املعلومات الذي          

  .  مليون02ىل إيع اجلرائم ووصل عددها البصمة الوراثية يف مج
 علـى تقنيـة      اإلعتماد  بات حتميا و بدون أدىن تردد      بأنه على كل ذلك نؤكد      و بناءً   

البصمة الوراثية كدليل ، ألن القول بعكس ذلك معناه إمكانية إدانة بعض األبريـاء و بـراءة                 
  و كيف ال ؟، ساحة بعض املذنبني 

  :البصمة الوراثيةإلستخالص ة عيدانية املتباإلجراءات امل :الفرع الثالث 
بـصمة الوراثيـة ،     القبل اخلوض يف موضوع اخلطوات الواجبة اإلتباع للحصول على            

  .نعرج بداءة على الضوابط و املعايري العلمية و املخربية الالزمة إلجراء حتليل البصمة الوراثية 
 الفقهاء و األطباء املختصني     فمن أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية ، ذكر بعض           

باجلانب البيولوجي بعض الضوابط و اليت ال بد من حتقيقها كي ميكن األخذ بنتـائج البـصمة            
قة إجراء التحاليل   يإن هذه الضوابط تتعلق خبرباء البصمة الوراثية من جانب ، و بطر            .الوراثية  

ية من جانب ثالث ، و لتوضيح       و املختربات من جانب آخر ، و املعامل اخلاصة بالبصمة الوراث          
  :)1( نفرد النقاط التالية أكثرذلك 

                                                
 يف اإلثبات املـنظم   ADNيوم دراسي حول البصمة الوراثية . ة البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلزائي مدى حجي. حناشي حممد وحيد   /: 1

  . بسطيف 2008فريل أ 10-9من طرف جملس قضاء سطيف و منظمة احملامني سطيف يومي 
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 إشـرافا أن تكون خمتربات فحص البصمة الوراثية تابعة للدولة و تشرف عليها             :أوال  1
  ال أن، مع توفر مجيع املعايري العلمية و املعملية املعتربة حمليا و عامليا يف هذا اال، و                 )1(مباشرا  

  .)2(ذن من اجلهة املختصة رمسيا يتم التحليل إال بإ
ئمني على العمل يف املختربات اخلاصة بتحليل البصمة الوراثية         ايكون مجيع الق  أن   :ثانيا  

 املخربية ممن يوثق ـم      أعماهلم من املساعدين هلم يف      أوسواء كانوا من خرباء البصمة الوراثية       
 بأحـد قة أو عـداوة أو منفعـة    علما و خلقا ، و أال يكون أي منهم ذات صلة قرابة أو صدا             

ىل كل ذلك معرفتهم و خربم       إ إضافةمانة ،   أل ا أو حكم عليه حبكم خمل بالشرف       أواملتداعني  
  .)3( يف جمال ختصصهم الدقيق يف املخرب

ىل إا من نقـل العينـات   ءوثيق كل خطوة من خطوات حتليل البصمة الوراثية بد   ت :اثالث
العينات و ضمانا لصحة نتائجها مع حفظ هذه الوثـائق          ظهور النتائج حرصا على سالمة تلك       

  . عند احلاجة إليهاللرجوع 
محاض ألكرب من ا  مة الوراثية بطرق متعددة و بعدد أ      عمل التحاليل اخلاصة بالبص    :رابعا         

 جيرى التحليل يف خمتربين علـى       أن ذلك   إىل إضافة اإلمكان،   راآلمينية ضمانا لصحة النتائج قد    
حد املختربات الـيت    تياطات الالزمة لضمان عدم معرفة أ      تؤخذ اإلح  أنرف ما على     معت األقل

  .)4( تقوم بإجراء اإلختبار بنتيجة املخترب اآلخر
 نتائج التحاليل   إليه ما توصلت    بأخذنه ال جمال ائيا للتردد       توفرت هذه الضوابط فإ    فإذا  

  .طريق من الطرق املعتربة لإلثباتللبصمة الوراثية و اإلعتداد ا بالتايل كاملخربية  

                                                
 من أمهها  تعيني املخابر املعتمدة       .وصيات عددا من الت   1989اقترحت اللجنة اإلستشارية الوطنية ألخالقيات املهنة يف فرنسا يف ديسمرب            / : 1

سـتخدامات البـصمة     تقريرا حول تطبيقات و ا     1987أعدت جلنة التحقيق الربملانية األملانية عام        كما   .ال غري إلجراء حتاليل البصمة الوراثية     
 املرجـع   .أنظر بادور رضا  . لسلمية و الفنية    الوراثية و من ضمن ما خلصت إليه هو أن ال جترى فحص البصمة الوراثية إال يف خمابر الشرطة  ا                   

   .48-38 الصفحة .السابق
  .يشترط القانون الفرنسي أن يكون اإلذن صادر من اجلهة القضائية * /: 2

  .حد موظفي الشرطة من رتبة ال تقل عن رتبة عميد عسكريألربيطاين أن يكون اإلذن صادر من يشترط القانون ا*      
  . السويدي أن يكون اإلذن صادر من طرف النيابة أو القاضي يشترط القانون*      
  .يشترط القانون اهلولندي أن يكون اإلذن صادر من طرف القاضي احملقق *      
  .يشترط القانون األملاين أن يكون اإلذن صادر من طرف القضاء ال غري *      

   .1،2الصفحة . املرجع السابق . بودوخة ابراهيم /أ  /:3
   .16الصفحة . املرجع السابق .  حناشي حممد وحيد / :4
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  1  قتصادية جد دقيقة و سريعة للحصول علـى البـصمة          كتشف العلماء طريقة إ    لقد ا
 هـذه الطريقـة   ،)1( "التفاعل البنائي املتسلـسل  : "الوراثية و اليت تعتمد على ما يسمى بـ         

 ة البحث عن طريقستمر الفقهاء يفو ا ستعملت يف خمابر الطب الشرعي،   و ا ىل الوجود   إظهرت  
 البـصمة   سـتخالص إل من وضع منهجية جديدة      "ليك جيفري أ" متكن الدكتور  أن إىل جديدة
  : و ذلك بعد إتباع اإلجراءات التاليةالوراثية
 أو الدم   أو سوائله مثل الشعر     أو من نسيج اجلسم     "ADN" نستخرج عينة الـ     :أوال    

  .الريق 
ـ    معني مي  إنزميتقطع العينة بواسطة     :ثانيا    فتـصل   ،طوليا" ADN"كنه قطع شريطي ال
 يف ناحيـة  "C" و الـسيتوزين "T" يف ناحية ، و التيـامني  "G"و اجلوانني  " A "قواعد األدنني 

  . الفحص اجليينأو اجلينية باآللة اإلنزمي و يسمى هذا ،أخرى
 و تتكـون    ،"التفريغ الكهربـائي  :"ترتب هذه املقاطع بإستخدام طريقة تسمى        :ثالثا    

  . حارات طولية من اجلزء املنفصل عن الشريط يتوقف طوهلا على عدد امليكرواتبذلك
و تطبع عليه فتظهر علـى شـكل        " X" فيلم األشعة السينية     إىلتعرض املقاطع    :رابعا    

ـ  أنخطوط داكنة اللون و متوازنة ، و رغم           نهحىت أ  درجة فائقة    إىلصغري  " ADN" جزيء ال
ـ  لو و ،   ملـغ  36 ملا زاد وزنه عن      األرض سكان   أجسادليه  الذي حتتوي ع  "ADN"مجع كل ال

  .ن البصمة الوراثية تعترب كبرية نسبيا وواضحةإمع ذلك ف
ذ قام  طياا دائما اجلديد و املثري ، إ      كانت حتمل يف    " ليك جيفري أ ": الدكتور أحباث إن

    ـ    هاخترب في بدراسة على إحدى العائالت ا اء حيملـون   توريث هذه البصمة ، و تبني له أن األبن
خطوطا جييء نصفها من األم و النصف األخر من األب و هي مع بساطتها ختتلف من شخص                 

  . آخرإىل
 اليت ميكن   ة عينة صغرية من األنسج    اجلينات ةبصم أوختبار البصمة الوراثية    إلو يكفي   

ستخالص احلمض النووي الريبوزي املختزل ا"ADN" منها فعلى سبيل املثال:  
  .  يف حالة إثبات البنوة من الدم عينة-
  .  عينة من احليوان املنوي يف حالة اإلغتصاب-

                                                
   .30-29الصفحة . املرجع السابق .  مليكة  نبايل/ : 1
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 قطعة جلد من حتت األضافر أو شعريات من اجلسم جبذورها يف حالة وفاة بعـد مقاومـة                  -1
  . املعتدي

  . جاف موجود على مسرح اجلرمية أو دم أو سائل منوي جممد -
  . عينة من لعاب -

 فإـا   ،ألمهية هي أنه و لو كانت العينة أصغر من املطلوب          نقطة هلا غاية يف ا     إىلنشري    
 مضاعفة  ه، و الذي نستطيع من خالل تطبيق      )1(ختبار آخر و هو تفاعل أنزمي البوليمري        تدخل ا 

ـ   البصمة الوراثيـة ال  أن هذه األحباث املتميزة    إليه و مما توصلت     ، يف أية عينة   "ADN"كمية ال
 بغض النظر على نوع النسيج ، فالبـصمة         ثابتةإلنسان فهي    آخر يف جسم ا    إىلتتغري من مكان    

حتديد هوية  ميكن الوراثية املوجودة يف العني جند مثيالا يف الكبد و القلب و الشعر ، و من مثة           
ـ    يف القضايا اجلنائية تؤخذ عينة من مسرح اجلرميـة و          الفمث،  )ADN ")2"الشخص بواسطة ال

 من وجـود    التأكد يف حالة    أما من التطابق من عدم ذلك ،        أكدللتتقارن بعينة من املشتبه فيه      
    عينات من األب املفترض و الطفل ، و ميكن أن تؤخـذ            التؤخذ  ) نسب(بنه  صلة بني األب و ا

  .خذ عينات من قريب لألب للتأكد من ذلك ألم ، و يف حالة وفاة األب ميكن أعينة من ا
جراء فحص البصمة الوراثية فإـا تقـدر        خبصوص املدة الزمنية اليت تستغرق إل     و  أما    

حبوايل أسبوعني حاملا كانت املعامل و املختربات و العيادات موجودة ، و تكـون يف الغالـب                 
 أعباء عملية الفحص و إجراءات حتاليل البصمة الوراثية على عاتق املعنيني بالبحث ، غري               األعم

  . )3(اعدة القضائية أنه قد يتحصل املعنيني على ذلك بواسطة إجراءات املس
   :نظـرية اإلثبـات: املبحث الثاين 

 و يبدو ذلـك مـن       تساهم تقنية البصمة الوراثية يف تنوير العدالة بالكثري من احلقائق ،                  
 أو املنوية املوجودة يف مسرح اجلرمية       أو حتديد هوية اجلاين عن طريق حتليل البقع الدموية          خالل

وبعد ذلك تتم مقارنة الفصائل الدموية للبصمة الوراثية هلـذه          ،   عليه  اين أوعلى لباس اجلاين    

                                                
   .98-97-96الصفحة . املرجع السابق .  مليكة نبايل /: 1
بن فالنـة هـذه و مـن    البصمة الوراثية تعين أن كل إنسان حيمل ما يدل على أنه إبن فالن هذا و إ         : "يقول الدكتور يوسف القرضاوي    /: 2

األسرة الفالنية و من الفصيل الفالين و هذا حبمله فيما يسمى اجلينات و حامالت الوراثة، و يكون فيها شبه مابني الفرع و األصل و هي مبنية                        
  .18الصفحة . 2908العدد . 29/08/2009. جريدة الشروق اليومية ".على علوم حقيقية و على جتارب

 املتعلق باملساعدة   1971 أوت   05 املؤرخ يوم    71/57 املعدل و املتمم لألمر رقم       25/02/2009 املؤرخ يوم    09/02قانون رقم    / : 3
  .القضائية
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، كما يربز دورهـا خـصوصا يف   )1( فصائل دم متشاة م مع البصمة الوراثية هلم   عالبقع م 1
  .)2( على مرتكيب اجلرائم اجلنسية التعرف
ا  للبصمة الوراثية مزايا هائلة خصوصا يف كشف مالبسات العديـد مـن القـضاي              إن  

املـشرع   دولة أوربية نصوصا حوهلا مثلما فعـل         25 من   أكثرجل ذلك سنت    ألالشائكة ، و    
 قـانون    و حترام اجلـسم اإلنـساين،    املتعلق با  29/07/1994صدر قانون   الفرنسي عندما أ  

 املتعلق بالوقاية و مكافحة املخالفات اجلنسية ، و قـد شـرعت الـسلطات               17/06/1998
 مواطن فرنسي لتشكيل بنك معلومات يكون مرجعـا         ألف 400الفرنسية يف مجع عينات من      

  .املضاهاةعند 
 أكرب بنك   متلك إذ الشرطة الربيطانيا    إىل يف جمال البصمات الوراثية تعود       ةالريادو لعل     

 مليون شخص، و مت جتسيد البنك       02 من   أكثر فهو يتضمن صفات     ،لبصمة الوراثية يف العامل     ل
 خبصوص التشريع اجلزائـري و نظـرا        أما . 1955يطانية سنة   من طرف الشرطة العلمية الرب    

ـ   هـذه  إىل تشريع أو تنظيم تطـرق  أونه ال يوجد نص  فإ،"ADN"للحداثة اليت تطبع نظام ال
 هذه الوسيلة ال يوجد ما مينع       إىل، و إن كان اللجوء      )3(الوسيلة العصرية و اجلديدة يف اإلثبات       

   عليها قانونا  حترام الشروط املنصوص  ذلك يف حدود ا ،    حترمت السالمة اجلسدية    و كذا طاملا ا
  .)4( حياته اخلاصة ةللشخص و حرم

                                                
   .151 الصفحة .1996 الطبعة .البوليس العلمي. مسيس نام رد  /: 1
   .23 الصفحة .املرجع السابق. دور رضا اب / : 2
 يونيو  26 املؤرخ يف    183- 04ام و األدلة اجلنائية للدرك الوطين مبوجب املرسوم الرئاسي رقم           مت استحداث املعهد الوطين لعلم اإلجر      / : 3

 من املرسوم على املهام و العمال اليت سيقوم ا هذا املعهد و املتمثلة يف إجراء اخلربات و الفحوص العلميـة                     04و لقد نصت املادة      . 2004
جلـنح و تقـدمي     غرض إقامة األدلة و التعرف على مرتكيب اجلنايات و ا          القضاة ب  ولية أو ريات األ بناء على طلب من احملققني خالل مرحلة التح       

ستخدام مناهج الشرطة العلمية و الفنية و تصميم بنوك معطيات للبصمة اجلينية و القيام بدراسات يف جمال علـم اإلجـرام و    إاملساعدة العلمية ب  
 أفريـل  14نظر قرار وزاري مشترك مـؤرخ يف  أيف ذات السياق  .اخل ...تكوين املتخصص للمحققني الترقية األحباث التطبيقية و املسامهة يف     

 يونيـو   03 .اجلريـدة الرمسيـة   .  املتعلق بتنظيم األقسام و املصاحل و املخابر اجلهوية للمعهد الوطين للبحث يف علم التحقيق اجلنائي                 2007
  .36 العدد .2007

  . و ما بعدها 44الصفحة . ع السابقاملرج. نويري عبد العزيز /: 4
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العلماء يف جمال اهلندسة الوراثية و علـم        نه و بالرغم من التقدم اهلائل الذي حققه         غري أ   
ة زالت الكثري من احملاكم يف بعض الدول العربية ال تعترب الفحوصات املخربي           أنه ال  اجلينات ، إالّ  

 مبعىن املخالفة أن الدليل العلمي عند هـؤالء         ،)1( ثباتاإل القضاء يف    أمامكفحص الدم حجة    1
 ": حد ما كدليل يف حد ذاته ، و يف هذا الصدد يقول الدكتور و هبة الزحيلي                  إىلغري مقبول   

 البصمة الوراثية و عدم وجود نـص        كتشافاو لكن يف جمال القضاء و القانون و نظرا حلداثة           
 بينات مستقلة ، و إمنا هي قرائن تساهم يف تكوين قناعة القاضـي              البصمةنوين ،ال تعد هذه     قا

   القضاء عكس ما هو معمـول      أمامالوجدانية القائمة على تقوى اهللا و قوة الدليل العلمي املاثل           
  .)2(بية ر يف الدول الغ به

  يف نظريـة    املتحكمةاسية   املبادئ األس  إىل نتطرق   أنري بنا   ح املقدمةنطالقا من هاته    ا
 مناقشة مسألة مدى اصطدام     ىل إ وصوال) املطلب الثاين   (طرق اإلثبات   ) املطلب األول ( اإلثبات

  .)املطلب الثالث(البصمة الوراثية كدليل إثبات مع خمتلف املبادئ 
  :املبادئ األساسية املتحكمة يف نظرية اإلثبات  :املطلب األول

نظريـة  : ثـنني   إ كنظرية مستقلة و قائمة بذاا هلا شـقني           اإلثبات أنمما ال شك فيه       
 لكل واحدة منـهما قواعـد       أناإلثبات يف املادة اجلزائية و نظرية اإلثبات يف املادة املدنية ، و             

 ةاألساسـي  و على ذلك سنتوىل دراسة املبـادئ         .وأسس حتكمها و معايري و ضوابط تنظمها        
مث املبادئ األساسية املتحكمـة يف نظريـة        ) الفرع األول (املتحكمة يف نظرية اإلثبات اجلزائي      

  .)الفرع الثاين(اإلثبات املدين 
  :اإلثبات اجلزائي املبادئ األساسية املتحكمة يف نظرية : الفرع األول 

    ال اجلزائي مل              ال خيتلف اا يف اا و ثقل وزمن  تأتثنان يف كون نظرية اإلثبات لقو 
نسان يف حد ذاا،    إليجة رياح التغيري اليت هبت و ضربت حضارة ا         نت جاءترحم الصدفة، بل    

 العدل ينتهك كل احلرمات     إقامةت عليه األفكار التليدة اليت كان اإلنسان ا و حتت تربير            بلفق

                                                
  :130 إىل 126الصفحة . 1999السنة . العدد األول. الة القضائية. 222674ملف . 15/06/1999. قرار احملكمة العليا /: 1

ل الدم للوصول إىل حتديـد  و مىت تبني من قضية احلال أن قضاة الس ملا قضوا بتأييد احلكم املستأنف القاضي بتعيني خربة طبية قصد حتلي                   "...
 و ما بعدها من قانون األسرة، فإم بقضائهم كما فعلـوا            40النسب خالفا لقواعد إثبات النسب املسطرة شرعا و قانونا طبقا ألحكام املادة             

  .جتاوزوا سلطتهم و عرضوا قرارهم للنقض و مىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه
املدرسة العليـا  .  قواعد اإلثبات اجلنائي و مدى تطبيقها على جرمييت الزنا و السياقة يف حالة سكر               .محدأاعون سيد   مس: الطالب القاضي    /: 2

   .01 الصفحة .2004 . 2001.للقضاء  
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 جتمع حوهلـا أنـصار      أنستطاعت   ا أفكارمن حيث يظن أنه يصلح ، فظهرت عدة         يفسد  و  
  فما املقصود باإلثبات اجلزائي ؟. جمال اإلثبات اجلزائي  يفالشأنلتصبح مبادئ راسخة كما هو 

 و معرفتـه    الشيء إثباتبات لو حاولنا تعريفه من الناحية اللغوية لوجدناه يعين          إلثا* 1  
  .ستقراراإلو الثبات يعين الدوام و . )1( فنقول يثبت ثباتا و ثبوتا فهو ثابت  .حق املعرفة

 بالدليل الذي يثبت احلق أو الواقعة املطروحة أمـام  أما معناه شرعا فيقصد به اإلثبات  *   
  .القضاء وفقا للطرق احملددة شرعا

و أما معناه من الناحية القانونية بصورة عامة فيعين العملية اليت يقوم ا املدعي أمـام                *   
  .هار حقه عن طريق األدلة الالزمةظالقضاء إل
ا املدعي إلقناع القاضي بوجود احلق ،       أو هو بيان العناصر و الوقائع اليت يعتمد عليه        • 

أو بأن واقعة قد حصلت أو مل حتصل لعالقة هذه العناصر أو الوقائع ا و اليت تدخل علـى       
  .ذلك الوجود أو احلصول أو عدمه 

أو هو النتيجة اليت وصل إليها املدعي إلقناع القاضي بوجود احلق أو صحته أو بقيام               • 
  .الواقعة اإلجرامية 

األدوار اليت مير ا اإلثبات ، ته التعاريف الثالثة لإلثبات من الناحية القانونية تبني          إن ها   
 أخريا النتيجة اليت يصل     و،  ذ يبدأ بتعيني من يقوم به و يتحمل عبئه ، مث مير بدور تقدمي األدلة                إ

  .إليها 
 :من جهته قدم تعريف خمتصر لإلثبات إذ يقـول " MIHER MAIES"ا أن الفقيه مك  

  .)2(" قني يهو جمموعة األسباب املنتجة لل"
صد به كل ما يؤدي إىل إظهار احلقيقـة ، و           قئي البحت في   معناه باملنظور اجلزا   أماو  *   

ثبوت وقوع اجلرمية يف حد ذاا ، و أن املتهم          ألجل احلكم على املتهم يف املسائل اجلنائية جيب         
  .)3(و نسبتها إىل املتهم بوجه خاص هو املرتكب هلا ، مبعىن وقوع اجلرمية بوجه عام 

                                                
  .11،12الصفحة . نيةالطبعة الثا. دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة. أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسالمي. بكوش حيي /: 1
   .02 املرجع السابق الصفحة –الطالب القاضي مساعون سيد امحد  / : 2
  .167الصفحة . اجلزء األول  .ئي  حماضرات يف اإلثبات اجلنا. مروك نصر الدين / د  / : 3
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 الدليل لـدى الـسلطة      إقامة":ف الراجح لإلثبات حسب غالبية الفقهاء هو        ي و التعر   
املختصة باإلجراءات اجلنائية على حقيقة واقعة ذات أمهية قانونية و ذلك بالطرق اليت حـددها               

التعريف الراجح يتـبني و  وبذلك و حسب هذا  . )1( "القانون ووفقا للقواعد اليت أخضعها هلا       
  : أن اإلثبات اجلنائي يتضمن 

ير أثره يف مجيع املراحل الـيت متـر ـا           دحتديد الدليل اجلنائي و فحص مشروعيته و تق       • 
 .الدعوى العمومية 

ليس فقط إثبات التهمة على اجلاين و إمنا يظهر أثره أيضا يف دفع اإلام عن املتهم أي أنه                  • 
 . النفي أو الثبوت يشمل أدلة الدعوى يف

 إذ ال جيوز اإلستناد يف      ،وجوبية أن يكون مشروعا وفقا للطرق احملددة و املضبوطة قانونا         • 
 .)2(إدانة املتهم إىل دليل غري مشروع 

 اإلثبات اجلزائي و حىت حيقق األهداف املتوخاة من وراءه البد أن يكون حمتكما              ن         إ
تلف القوانني و التشريعات الوضعية الداخلية و الدولية ، و  للضوابط و املبادئ املكرسة يف خم     

 كونه اجلزاء القانوين املترتب على اإلخالل بالـشرعية اجلنائيـة           )3(إال وقع عليه البطالن     
اإلجرائية ، و هذه املبادئ اليت يقوم عليها اإلثبات يف املادة اجلزائية عديدة و خمتلفة لعل من                 

 مبدأ) ثالثا(مبدأ مشروعية الدليل    ) ثانيا(مبدأ عبء اإلثبات    ) أوال(ة    مبدأ قرينة الرباء    أمهها
نتعـرض  و لشرح ذلك    ) .خامسا(حرية اإلثبات    مبدأ) رابعا ( للقاضي اإلقتناع الشخصي 

  .تباعا لكل مبدأ على حدى 
   :)4(مبدأ قرينة الرباءة : أوال

 متعسفة  ثباتإسادت فيها نظم    لقد مرت نظرية اإلثبات مبراحل تارخيية عديدة        
 و يقع عليـه     اإلذنابلشخص يفترض فيه    ا  كان إذ،   وصفت به أا غري عقالنية      ما أقل

 أو من ذنـب     هه إىل اآلهلة يسأهلا خالص    هو ذلك عن طريق توج      براءته ،  إثباتعبء  
  ة ـدم املدنيـمث بتق. 1لتواجده رمبا يف مسرح اجلرميةأو جرم رمي به فقط لسوء حظه 

                                                
   .168الصفحة  .املرجع السابق  . مروك نصر الدين / د / : 1
   .03الصفحة .  املرجع السابق .محدأ مساعون سيد: الطالب القاضي / :  2
  .113.112.111لصفحة ا .2005الطبعة . دراسة مقارنة . البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية  . محد الشافعي أ / : 3
بريئـا إىل  كل شخص متهم جبرمية يعترب " نه أ على 10/12/1948 : الصادر بتاريخ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    11تنص املادة    /: 4

  ". أن يثبت إرتكابه هلا قانونا يف حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه
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 اسعة يف جمال احملاكمة اجلزائية ، لكل ظـل املتـهم          و1كلت للقضاء سلطات  أو
 عليه مشس الفكر القـانوين  أشرقتبات الوضع كذلك حىت و براءته  إثبات بعبء   مثقال

اجلـرائم و   ": نادي يف كتابه الشهري      إذ )1("بيكاريا:"احلديث و الذي من رواده الفقيه     
صدور قرار القاضي ، فاتمع عتبار الشخص مذنبا قبل   ال ميكن ا   " :بأنه )2(" العقوبات

نفسه ال يستطيع حرمان مواطن من احلماية العامة قبل أن يقرر مبقتضى حكم قـضائي               
ور و هذا ما أدى إىل ظه .)3(" خترق العقد اإلجتماعي الذي يضمن له هذه احلماية نه ا أ

  .)4( ائي حبكم قضإدانتهنه بريء ينبغي محايته ما مل تتم إجتاه جديد ينظر إىل املتهم بأ
سند إليه ما مل يـصدر ضـده        الة ال جيازى فيها الفرد عن فعل أ       ن قرينة الرباءة هي ح    إ

  .)5( حكم بالعقوبة من جهة ذات والية قانونية
  نة قانونية بسيطة، و القرينة  و اليت تعد قري)6( صل العام يف املتهم هو الرباءةألإذن ا

نص القانون عكس   يباحة كأصل لألشياء ما مل       جمهول من معلوم ، فاملعلوم هو اإل       جاتستنهي إ 
ذلك بتضييق دائرة احملظورات ، فيسند هذا إىل ذاك فيكون الشخص بـريء ألن األصـل يف                 

، و    عكـسها  إثبات قاطعة ال جيوز     قرائن: احة ، و بإعتبار القرائن القانونية نوعان      السلوك اإلب 
 العكس و ال يكـون      إثباتسيطة تقبل   قرائن بسيطة قابلة إلثبات العكس ،فقرينة الرباءة هي ب        

  ا من القاضي الذي يضع ـيره اإلدانة و تقدةـأدلام بتوفري ـام سلطة اإلـك مبجرد قيـذل
  
  

                                                
 األخري من القرن الثامن عـشر    رواد املدرسة اجلنائية الكالسيكية اليت ظهرت خالل النصف       رائد من   يعترب الفقيه بيكاريا اإليطايل اجلنسية       /: 1

   .يطالياإيف 
 بأفكار خالـدة  أتى كبريا يف عامل السياسة اجلنائية و القانون اجلنائي و ا و قد أحدث هذا املؤلف دوي 1864مت تأليف هذا الكتاب عام       /: 89

املتمدينة العقوبات قواننيرتكزت عليها السياسة اجلنائية الكالسيكية و بنيت عليها مبادئ ا.  
  . و ما بعدها 14الصفحة . السياسة اجلنائية  . العلوم اجلنائية مدخل لدراسة .  سليمان بارش /د  / : 2
يظل الشخص املتهم متمتعا بقرنية الرباءة إىل غاية صدور حكم ائي و بات غري قابل ألي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غـري                          /: 3

  .عادية 
   .222الصفحة .املرجع السابق  . مروك نصر الدين  / د  /: 4
دراسة مقارنة للضمانات النظرية و التطبيقية املقررة للمشتبه فيـه يف التـشريع   . ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية . د غاي   محأ  /: 5

   .70 الصفحة .2003 الطبعة .اجلزائري و التشريعات األجنبية  و الشريعة اإلسالمية
. ا األوليـة  الناشئة عنها و إجراءا الدعاوى.املتابعة اجلزائية. اجلزء األول     . زائري  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجل    .  بارش سليمان  /د /: 6

   .23- 22الصفحة  .  2007 السنة
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 القرينة قائمة إىل غاية  صدور حكم بـات يكـون عنوانـا للحقيقـة                ىقناعته ، بل تبق   
  .)1(القضائية

  :مبدأ عبء اإلثبات : ثانيا 1
، و يسمى ؤول عن تقدمي الدليل أمام القضاءد من املس قصد بعبء اإلثبات حتدي   ي    

 من كلف بـه قـد ال   ألنهالتكليف باإلثبات عبء ألنه محل ثقيل ينوء به من يلقى عليه ،          
 يكون مالكا للوسائل اليت ميكن ا إقناع القاضي بصدق ما يدعيه ، لذا قيل أن إلقاء عبء                

أو احلكم له ، و إن كان املبدأ الـسائد يف           ما احلكم عليه    اإلثبات على أحد الطرفني معناه إ     
عبء اإلثبات و يلتزم القاضـي يف مواجهتـها         املسائل املدنية هو تقاسم أطراف اخلصومة       

 تعلق األمر بالنظام العام ، فالدليل مبثابة كـرة  إذاستثناء يف حالة ما  اإالّباحلياد و ال يتدخل     
، غري أن احلال علـى      يبقيها يف يد اآلخر   حكما ملن    هيتبادهلا العبان فيحكم القاضي بوصف    

  ،)النيابة العامة( لطة اإلام ثبات تتحمله سإل مبدئيا عبء اإذالنقيض يف املواد اجلزائية ، 
 وجـود   إثبات الركن املادي بل و على هذا األخري         إثبات يقع عليها رفقة املدعي املدين       إذ 

نه جيب علـى     يف اال املدين ، ذلك أ      هو عليه ، و يبدو أن هذا العبء أثقل مما         )2(الضرر  
  .رتكبت  كل العناصر اليت تدخل يف التعريف القانوين للجرمية اليت اإثباتالضحية 

 و ال   عتداءافعال أا ال تشكل أي      أل الركن الشرعي فاملسلم به يف ا      إثباتأما خبصوص     
الضارة أو اخلطرية   املشرع لتحديد فئة األفعال      تدخلت إرادة    إذا إالتأخذ أي وصف خاص     

فعال و حيدد عقوبة    أل اتمع، فينهي عنها مبوجب نص قانوين جيرم هذه ا         أفرادعلى سالمة   
   ا ، و مب   من يأيت على اهذا الـركن  إثبات فإن )3( بنص   إالّنه ال جرمية و ال عقوبة       ا أ رتكا 

ون و تلك هي    ليس صعبا نوعا ما ألن علم الناس بالقانون مفترض بل و ال يعذر جبهل القان              
  .)4(قاعدة دستورية 

                                                
   .9  الصفحة .املرجع السابق. رفاس فريد . بيوض حممد  . لياس  إسية يبن م:  الطلبة القضاة /: 1
   .58لصفحة ا .رجع السابقامل. نبيل صقر / أ. العريب شحط عبد القادر  / د   /: 2
متناع عن عمل مل يكن عمل أو ابسبب رمية جب أي شخص    ال يدان : " نه  أالعاملي حلقوق اإلنسان على      من اإلعالن    11/02تنص املادة     / : 3

رتكـب   الوقت الذي ا يشكل جرما مبقتضى القانون الوطين أو الدويل  كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك اليت كانت سارية يف                 حينهيف  
و تـنص   ".رتكاب الفعل ارمال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ا: " نه  أ اجلزائري على    من الدستور  46و تنص املادة    ."فيه الفعل اجلرمي  

   ."من بغري قانونأ عقوبة أو تدابري  ال جرمية و ال ":نه أمن قانون العقوبات اجلزائري على املادة األوىل 
  ". جبهل القانون رال يعذ " :نهأ من الدستور اجلزائري على 60ادة  تنص امل /:4
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 43

إلثبات ، فعلى القاضي أن يبحث عن القاعدة القانونيـة  لألجل ذلك ال يكون القانون حمال    
واجبة التطبيق مبا يتناسب و الوقائع ، و هذا ما يسمى بالتكييف الذي يعتـرب مـن أهـم                   

  .وظائف القاضي 
بالوصف الذي حدده املـشرع ال       املادية   األفعالو ما جتدر اإلشارة إليه هو أن وقوع         1

 حرة و خمتـارة     إرادة بل جيب أن يكون الفعل صادر عن         ،يكفي وحده للقول بقيام اجلرمية    
 يقع بالدرجة األوىل على     إثباتهمع علم بنتائج الفعل ، و هذا ما يشكل الركن املعنوي ، و              

  .عاتق صاحبة الدعوى العمومية أال و هي النيابة العامة 
  : الدليل ةمشروعيمبدأ : ثالثا 

ـ نه و مبوجبه تتوقف أمهية ذلك أليف منتهى اطابعا يكتسي الدليل يف املادة اجلزائية           ةإدان
ختصاص الشرطة القضائية    تربئته ، و ال شك أن مهمة مجع الدليل و متحيصه من ا             أواملتهم  

  ).لي قاضي التحقيق ،جهات احلكم مبناسبة التحقيق التكمي(و جهات التحقيق القضائي 
ثبـات يف املـادة   إن املشرع اجلزائري و كما هو معلوم مل يورد بصفة حصرية أدلة  اإل    

نه أورد أحكاما ختص صدقية الدليل كتنظيم أساليب إقامة الـدليل الطـيب             ، غري أ  اجلزائية
  .)1(حلماية حقوق اتمع و الفرد من التجاوزات يف البحث عن هذا الدليل 

 علـى   التنـصيص لتزم الصمت و عدم      من زاوية أخرى ا    كما أن املشرع اجلزائري و    
 اخلربة مـن    حتتويهطراف باخلضوع إىل  ما      األامليكانيزمات الواجبة التطبيق إللزام     واآلليات  
لكن هذا ال يعين و أن املشرع اجلزائـري          ،)2( مثل أخذ العينات اجلينية خصيصا       مأمورية

ورة مفصلة و أخـضعها إىل أحكـام و        تغافل عن تنظيم اخلربة بل بالعكس فقد نظمها بص        
  .تدابري تضبطها 

ها يا عرب كامل مراحل الدعوى اجلزائية يف شـق        ا جتد تطبيق  اجلنائية  ن قاعدة الشرعية    إ
 القاعدة لتكشف عن مبدأ هـام يف        تتفرغ، ففي هذا الشق األخري      املوضوعي و اإلجرائي    

ـ      يعين ا   و الذي  ،نظرية اإلثبات اجلزائي أال و هو شرعية الدليل         دتفاق اإلجراء مـع القواع
، و كذا املتفق مع القاعدة القانونية       )3(القانونية و األنظمة الثابتة يف وجدان اتمع املتحضر         

                                                
   .18 إىل 11السابق  . املرجع السابق  . رفاس فريد .بيوض حممد  . بن ميسية الياس : الطلبة القضاة  / : 1
 اخلبري إىل احملكمـة لـتحكم   أ اخلبري لغري عذر جلإذا ختلف اخلصم عن تنفيذ قرارات:" نه أ من قانون اخلربة الكوييت على  11تنص املادة    / : 2

  ".عليه بغرامة ال تقل عن مخسة دنانري و ال تزيد عن عشرون دينارا 
   .452الصفحة . النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية . محد أ اإللههاليل عبد / د  / : 3
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 تفاقيـات اإلعالنات حقوق اإلنسان و املواثيق و       ها املشرع ، فضال عن مراعاة إ      اليت وضع 
  .دئ املكرسة من قبل القضاء و اآلداب العامة و املبا العامالدولية و قواعد النظام

و ترتيبا على كل ما سبق فإن القاضي ال ميلك إسناد التهمة لشخص و تسليط العقاب                1
 جيب أن إذمر عند هذا احلد ألبل و ال يتوقف ا  ،   شرعية يقينية صارخة     أدلة بوجود   إالعليه  

 اجلـزاء   هضم للحقوق و إال كانأويكون الدليل مستمد من إجراء صحيح مل يطاله إكراه  
   حترام ذلك أي اإلخالل مببدأ شرعية الدليل هو البطالن ، كونه اجلـزاء             املترتب عن عدم ا

  .)1(اإلجرائي املترتب عن عدم توفر العناصر الالزمة لصحة العمل القانوين 
  :للقاضي اإلقتناع الشخصي مبدأ: رابعا 

جـل  روضة من أ  إمعان الفكر يف وقائع مع    قتناع حالة ذهنية ذاتية تنجم عن       إلا    
ىل حالة تطرد الشك و اإلحتمال ، لذا فهو من مهام القاضي حني             إحبثها و بالتايل الوصول     

 يظهر فيها كفاءته و    إذفصله يف الرتاع بل تعد أمسى و أهم املهام املنوطة بالقاضي اجلزائي ،              
  .)2(ىل اليقني إرجاحة عقله يف فهم الوقائع ووزا حىت يبدد الظنون و يصل 

 مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي جيد مناخه الطبيعي و املالئـم يف ظـل مـذهب                نإ   
 الذي ال يضع تقديرا مسبقا ألدلة معنية ال ميكن الوصول بغريها       )3( املعنوي   أواإلثبات احلر   

 أطراف الدعوى اجلزائية بكل حرية يف تقدير األدلة ،     أمامىل اليقني ، بل يفتح اال واسعا        إ
ي أمامها متمتعا بسلطة واسعة يف تقديرها ، و هذا هو مصدر قاعدة اإلقتناع              و يبقى القاض  

 و املـادة    212 اليت تبناها املشرع اجلزائري يف نص املـادة          )4(الشخصي للقاضي اجلزائي    
 اجلرائم إثباتجيوز  ":نه منه على أ212 تنص املادة إذ من قانون اإلجراءات اجلزائية ،     307
ات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غـري ذلـك ، و             طريق من طرق اإلثب    بأي

 من ذات القـانون إذ      307و تنص املادة     ". يصدر حكمه تبعا إلقتناعه اخلاص     أنللقاضي  
ائل اليت ا قد وصلوا     سومن القضاة أن يقدموا حسابا عن ال      إن القانون ال يطلب     : " تقول  

 خيضعوا هلا على األخـص      أن ا يتعني عليهم     ىل تكوين إقتناعهم ، و ال يرسم هلم قواعد        إ
 يف صمت و تـدبر و أن        أنفسهم يسألوا   أنتقدير متام أو كفاية دليل ما ، و لكنه يأمرهم           

                                                
   . و ما بعدها101الصفحة . املرجع السابق  .أمحد الشافعي  /: 1
   .57 إىل 49الصفحة . املرجع السابق  .  عالوة يمعزوز. الطالب القاضي  / :2
  . و ما بعدها 29الصفحة  .املرجع  السابق .  بارش سليمان/ د  / : 3
    .24 .23 . 22 الصفحة .  املرجع السابق.نبيل صقر/أ.العريب شحط عبد القادر  / د /: 4
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ىل املتـهم و    إيبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد أحدثته يف إدراكهم األدلة املسندة             
   اقـذي يتضمن كل نطـال ال، و مل يضع هلم القانون سوى هذا السؤأوجه الدفاع عنها1
  .)1( "؟قتناع شخصيهل لديكم ا :م ابجوا

رسـاءه و تكريـسه ، و مل    إلإن هذا املبدأ مل يأت من فراغ بل مهدت أسباب عديدة            
 ، و لعل من أهم هذه األسـباب هـي           تبنيهيكن لكافة التشريعات الوضعية خيارا إال يف        

يعة املصاحل اليت حيميها القانون فضال عن الـدور         صعوبة اإلثبات يف املادة اجلزائية و كذا طب       
اإلجيايب للقاضي اجلزائي خالفا لدور القاضي املدين ، ذلك أنه يقوم مبناقشة األدلة و توجيه               
األسئلة ملن و مىت يشاء ، و يقع على عاتقه تسليط ضوء املناقشة لكل الزوايا املظلمة الـيت                  

  .اب  أو ترك مذنب بال عقانة بريءمن شأا إد
ىل ضمريه دون    و خميلته احلجج املقدمة حمتكما إ      و جراء كل ذلك يزن القاضي يف فكره         

 أساسية قوية و ركيزة     ةالتأثر بالوقائع مبتعدا عن األحكام املسبقة ، ليصبح يف األخري ضمان          
ىل جوار ذلك   إ تعمل فقط على تطبيق القانون بل و          ال لرفع دعائم دولة احلق والقانون اليت     

  . ومن أمهها العدلأخرى غايات حتقق
 فكرة  إن: "على مبدأ اإلقتناع الشخصي ما يلي     " يكارياب ": يف هذا السياق يقول الفقيه      

 تتقيد بقواعد إثبات حمددة سلفا تـسلبها        أناليقني الذايت املطلوبة يف املواد اجلزائية ال ميكن         
حنصر القاضـي يف  ني إن او يقىل احلقيقة جبزم   كن الوصول إ   ال مي  :"نهأ، و   "حقيقة مضموا 

  .)2(  "ة من األدلة اليت حيددها القانوندائرة مغلق
املبدأ العام الذي ينبغي أن ينبين عليه احلكـم أال و هـو   :" و يضيف الفقيه فيال جنريي       

  . ، موضحا أن اليقني  ال ميكن أن يكون إال داخل ضمري القاضي" اليقني الذايت 

                                                
 احمللفني وليس القضاة كما هو      ص و خت  243 يف مادته    1808 حتقيق اجلنايات الفرنسي الصادر سنة       نفس املادة كانت مكرسة يف قانون      /: 1

إن القانون ال يطلب من احمللفني أن يقدموا حـسابا           ":نه  أ من القانون املذكور أعاله على       243 فتنص املادة    ،الشأن يف القانون الساري حاليا    
. قتناعهم و ال يرسم هلم قواعد يتعني عليهم أن خيضعوا هلا على األخص يف تقرير أو كفاية دليل ما                    اعن الوسائل اليت ا قد وصلوا إىل تكوين         

و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم يف صمت و تدبر و أن يبحثوا يف قرارة ضمائرهم عن األثر الذي أحدثته يف أنفسهم األدلة املقدمة ضد املتهم                      
د شهد عليها عدد من الشهود ،و ال يقول هلـم أيـضا ال       ققيقة أي واقعة مادام     ا حب يقول هلم جيب أن تسلمو    و أوجه دفاعه عنها  فالقانون ال        

تعتربوا كل دليل ثابت بالقدر الكايف ما مل يكن مصاغا ذا احملضر بتلك املستندات بعدد من الشهود أو بعدد من القرائن فالقانون ال يسأهلم إال                    
   .23 الصفحة .املرجع السابق. نبيل صقر/ أ . العريب شحط عبد القادر / أنظر د " . اقتناع شخصي ؟سؤاال واحدا و هو هل لديكم 

  .13 الصفحة .ة اجلنائية  السياس.مدخل لدراسة العلوم اجلنائية. بارش سليمان / د /: 2
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 و يف أن يقـدر      أمامهقتناعه من أي دليل يطرح      لتماس ا يف إ و إذا كانت للقاضي حرية        
 حتكمـا   إطالقـا  لكل منها حسبما تنكشف لوجدانه ، فإن هذا ال يعـين             اإلقناعيةالقيمة  

 يعتمد علـى    أو حيكم قضائه حملض عاطفته      أو يقضي واه    أنقضائيا، إذ ال جيوز للقاضي      1
الدقيق يف تفكريه الذي قـاده إىل       ملنطق  ن يتحرى ا  و إمنا هو ملزم بأ     تفكري بدائي،    أسلوب

 ىفاجقتناعه، ذلك أن احملكمة العليا و بغري شك ال تقره على رأيه إذا تبني هلا أن تفكريه قد            إ
  .)1(خل باألصول املسلم ا يف اإلستدالل القضائي املنطق و أ

 كما جيب عليه بناء قناعته من أدلة مشروعة و صـحيحة و موجـودة أي مطروحـة                  
اجلزم و اليقني ال على الظـن و        قتناع املبين على    ، و إعمال كل ذلك يوصله إىل اإل       اشللنق
حكام الـصادرة  ألا:" نإذ أكدت بأنتهت إليه حمكمة التمييز اللبنانية حتمال ، و هذا ما ا    اإل
  .)2( "إلحتمال ارمي جيب أن تبىن على اجلزم و اليقني ال على جمرد الظن و جبالت

  :ة اإلثبات  حريمبدأ: خامسا   
تعترب حرية اإلثبات إحدى القواعد األساسية يف نظرية اإلثبات يف املواد اجلزائية                

على عكس احلال يف املسائل املدنية حيث حيدد القانون وسائل اإلثبات و قواعد قبوهلـا و                
  .قوا
 ال  فتها غالبيـة التـشريعات     قاعدة حرية اإلثبات يف املسائل اجلزائية اليت عر        أنو رغم     

للتأكيد نص عليهـا يف     و  نه و مع ذلك فإن املشرع اجلزائري        أ ىل نص يقررها ، إالّ    حتتاج إ 
  .)3( من قانون اإلجراءات اجلزائية 212املادة 
 القاضي حر يف اإلستعانة  بكافة طرق اإلثبات للبحث عن احلقيقة            أنو مفاد هذا املبدأ       

 أطراف الدعوى ،    إليهلة اليت يقدمها    و الكشف عنها ، إذ ال جيوز  أن يكتفي بفحص األد           
و إمنا يتعني عليه أن يتحرى بنفسه و أن يشري على األطراف إىل تقدمي عناصـر اإلثبـات                  

  .)4(الالزمة لظهور احلقيقة 

                                                
   .24الصفحة . املرجع السابق . نبيل صقر / أ . العريب شحط عبد القادر / د  /: 1
   .5الصفحة. جتهادات حمكمة التمييز اجلزائية اللبنانية   جملة مطبوعة ا.05/05/1951 بتاريخ 139قرار رقم .جزائي لبناين ييز متي /: 2
  .09 الصفحة .املرجع السابق . مروك نصر الدين   /: 3
 يـل أفر 05الـسبت  . جامعة باتنـة  . حلقوق  كلية ا.  علوم جنائية .املاجستري على طلبة ألقيت.  حماضرة يف اإلثبات     .يدعسعادنة ال / د /: 4
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 مبوجـب مقتـضيات   أوو هكذا فإن القاضي اجلزائي سواء بناء على طلبات األطراف           
سبا و ضروريا للفصل يف الدعوى ، كما أنـه          ختاذ اإلجراء الذي يراه منا     بإ يأمر أنوظيفته  

.  براءة ظاهرة حىت و لو مل يدفع ا املتهم           أدلة يتحقق بنفسه من عدم وجود       أنيتعني عليه   
فالقاضي حيكم من تلقاء نفسه بالرباءة إذا تبني له أن املتهم كان يف حالة  دفاع شرعي أو                  1

  .)1(توفر سبب من األسباب اليت حتول دون اإلدانة 
  :)2(أمهها أسبابعتبارات و ىل عدة احرية اإلثبات يف اال اجلزائي إو يعود تربير مبدأ   

 اإلثبات اجلزائي يتعلق بوقائع مادية و نفسية ، و من مثة فمن غري املتصور يف                نأ •
 . يقوم املشرع حبصرها سلفا و يضع هلا طرق إثبات حمددة أنهذا اال 

 مسألة جد صعبة ، كون الفاعل أو مرتكب اجلرمية           اإلثبات يف اال اجلزائي    نأ •
     قترف فعلته يف سرية تامة بعـد أن إختـذ كافـة            من املفروض أن يكون قد ا
ا استبعاد كشف سلوكه و التعرف على هويته اإلحتياطات اليت من شأ. 

مر يتعلق بفعالية القضاء و جناعته يف قمع اجلرائم ، فإظهار احلقيقة مطلب             ألأن ا  •
ىل وسائل إثبات خمتلفة ، و إال تعذر على هذا القـضاء            إيقتضي اللجوء   سامي  
 . تراعى فيها حقوق األطراف و مصاحلهم أحكامإصدار 

 و بالتايل خيفف    ، حرية اإلثبات مكرس   مبدأ قرينة الرباءة جيعل حتما      مبدأوجود   •
 .اإلام يف جمال البحث عن األدلةالعبء على سلطة 

  :األساسية املتحكمة يف نظرية اإلثبات املديناملبادئ : الفرع الثاين 
املعلوم أن احلق يتجرد من قيمته إن عجز صاحبه عن إثباته أمـام القـضاء ، و              

اإلثبات ليس ركنا   أن  بعدمه ميوت ، و رغم      الدليل يف اإلثبات هو قوام احلق فيه حييا و          
حية العملية ال وجود    احلق بقطع النظر عن وسيلة إثباته ، فإنه من النا           يوجد إذيف احلق   

و و العدم سواء لتعذر إجبار من ينكـره أو          هللحق جمردا من دليله عند املنازعة فيه ، ف        
كما أنه ال نتصور قيام دعوى قضائية سواء تعلقت باملطالبـة           . ينازع فيه على إحترامه     

ثبات القضائي ، ألن احلقوق غري       حق عيين دون أن تثور فيها مسألة اإل        أوحبق شخصي   
  .ىل القضاء إملتنازع فيها تنقضي بالوفاء دون اللجوء ا

                                                
  . من قانون العقوبات اجلزائري 40-39املادتني /: 1
   .22 الصفحة .املرجع السابق. مساعون سيد امحد : الطالب القاضي   /: 2
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و نظرا هلذه األمهية اليت يكتسيها اإلثبات يف الدعوى القضائية بالنسبة للقاضـي       
  فال جند دولة يف الوقت احلاضـر خيلـو         ،للمتقاضيويف وجود احلق من عدمه بالنسبة       

 قواعـد   أوعد إجرائية   عتبارها قوا تشريعها من نصوص خاصة بقواعد اإلثبات سواء بإ       1
  ما املقصود باإلثبات املدين ؟:  بنا أن نتساءل جبدر و بناء على كل ذلك .)1( موضوعية
 القضاء بالطرق اليت    أمامإقامة الدليل   :"نه  أيعرف الفقه اإلثبات القضائي املدين ب       

  .)2( "حددها القانون لترتب آثارها 
مبعناه القانوين خيتلف عن اإلثبـات       اإلثبات املدين    أنيتبني من هذا التعريف و        

 أمامة و ال يتم     ينمقيد بطرق مع   أن اإلثبات العام غري     مهها  أ ،مبعناه العام من عدة وجوه    
 أمـام  اإلثبات القضائي خيضع للطرق اليت حددها القانون و يـتم   أنالقضاء ، يف حني     

تـائج الـيت     اإلثبات القضائي ملزم للقاضي حبيث تصبح الن       أن ذلك   إىل ضف   .القضاء
اإلثبات حقيقة قضائية ال جيوز اإلحنراف عنها حىت و لو ثبت فيما             أدلةستخلصها من   ا 

بعد عدم مطابقتها مع احلقيقة الواقعية ، بينما الباحث يف ااالت األخرى ليس ملزمـا              
  . ال تطابق الواقعأابدليل معني و له أن يتراجع عن احلقيقة العلمية الثابتة كلما تبني له 

و مثلما هو الشأن بالنسبة لإلثبات اجلزائي ، فإن اإلثبات املدين يقوم هو اآلخر              
 احلقيقة القضائية   إىلعلى عدة مبادئ أساسية كوا النرباس الذي ينري القاضي للوصول           

 أن كما توجب هذه املبـادئ       )أوال( باحلقيقة الواقعية    عتداداإلاليت أرادها القانون دون     
 اليت تقدم يف ةاألدلو كذا حق اخلصم يف مناقشة   ) اثاني(دا يف اإلثبات    يكون القاضي حماي  

و أخـريا عـدم إجبـار       ) رابعا( الدليل للنفس    صطناعاو عدم جواز    ) ثالثا(الدعوى  
  ).اخامس(الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه 

  :احلقيقة القضائية ال تتطابق بالضرورة مع احلقيقة الواقعية  :أوال 
ىل إ عدة مذاهب خمتلفة ميكـن تـصنيفها         بات يف التشريعات املقارنة   ثية اإل      تعرف نظر 

  .ين أو املقيد و أخريا املذهب املختلط واملذهب احلر أو املطلق ، املذهب القان :ثالثة

                                                
 رقـم   2008 فرباير سنة    25در بتاريخ   نظم املشرع اجلزائري قواعد ووسائل اإلثبات املدنية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية الصا              /: 1

  . و ما بعدها 34الصفحة .  و ما بعدها 70املادة .  الباب الرابع .08/09
   .02  الصفحة .2005 ،2004 .املدرسة العليا للقضاء. طرق اإلثبات يف املواد املدنية . ملزي عبد الرمحن / أ /: 2
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ىل إخر من قبل املشرع يعـود       ب مذهب من هذه املذاهب على اآل      ن تغلي إ1 •
ا ما مقياس هلذا التغليب      ثعتبارين اعتداء باحلقيقة القـضائية    اإل: ا  مهنني كو

 أراد املشرع تغليب جانب العدالة علـى        فإذا. عتداء باحلقيقة الواقعية    أو اإل 
 ثبات أن تصل   خذ مبا يكفل لطرق اإل    أستقرار املعامالت بني الناس     حساب ا

 ىل احلقيقة الواقعية حىت تتطابق مع احلقيقة القضائية، ومن مثـة ال يتقيـد             إ
ثبات بل و ترك اخلصوم أحرار يف تقدمي        صوم بأي طريق لإل   القاضي و ال اخل   

 القاضي بوجود احلق املدعى به ، كما يترك القاضي          إقناعأي دليل من شأنه     
ىل احلقيقة بعينها كمـا  إ ليصل إليه من أي دليل يقدم    عقيدتهحرا يف تكوين    

 الفجـوة بـني احلقيقـة       التتسعهي يف الواقع ، وذلك حتقيقا للعدالة حىت         
وقـد  . قضائية و احلقيقة الواقعية ، وهذا هو املذهب احلـر يف االثبـات         ال

 يف  إال اإلسـالمي أخذت به الشرائع القدمية و الزال عند بعـض الفقـه            
و ال شك أن األخذ و التسليم بذلك         .  أمريكي جنلون األ و، و القان  الشهادة

  .يستلزم قضاء نزيها يؤمن من جور القاضي و حتكمه 
ستقرار املعامالت بني الناس وتغليبـه علـى        حترام مبدأ ا  شرع ا  فضل امل  إذاأما   •

ثبات و بني قيمة كل دليل وقيد القاضي يف        جانب حتقيق العدالة ، رسم طرق اإل      
توجيه اخلصوم ، ومن مثة باعد بني احلقيقة الواقعية و احلقيقة القضائية ، و هـذا     

  .ين أو املقيد يف االثبات وهو املذهب القان
، فيكون مطلقـا يف     )1(ذهب املختلط فهو جيمع بني املذهبني السابقني        و أما امل   •

قناع مـن أي  قاضي يف ظل هذا املذهب و سائل اإل       يلتمس ال  إذاملسائل اجلزائية   
نة أو أي دليل آخـر ، مث يتقيـد           قري و كتابة كانت أو شهادة أ     إليهدليل يقدم   

لتجارية و يتقيد بعـد      و تتقلص حرية القاضي بقدر ضئيل يف املسائل ا          ثباتاإل
ىل التوفيـق بـني   إذلك بقدر كبري يف املسائل املدنية ، و هذا املذهب يهـدف     

ستقرار املعامالت مبا حيتويه من قيود و بني حتقيق العدالة عن طريق منح قـدرا               ا
       قتراب احلقيقة الواقعيـة مـن احلقيقـة      من احلرية للقاضي و اخلصوم من أجل ا

  .القضائية 
                                                

  . 40، 39 ، 38الصفحة . املرجع السابق. بكوش حيي/: 1
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  : حياد القاضي يف االثبات مبدأ: ثانيا 
عتنقه املـشرع يف تنظـيم      ثبات يتحدد وفقا للمذهب الذي ا      موقف القاضي يف اإل    إن     

  .قواعد االثبات 
 يقوم بتوجيـه اخلـصوم و يطلـب      إذجيابيا  إاملذهب احلر يكون موقف القاضي       ففي   1   
ون موقفه سـلبيا يف     ستكمال ما نقص من األدلة و يستويف ما هو مهم منها ، يف حني يك              ا

املذهب املقيد حيث يتلقى الدليل كما قدمه اخلصوم دون أي تدخل من جانبه ، مث يقـيم                 
 وجد الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب    فإذان ،   والدليل طبقا للقيم اليت حددها القان     

جيابية و  وسطا بني اإل   ن القاضي يقف موقفا   إ و أما املذهب املختلط ف     .هستكماله أو توضيح  ا
  . )1(السلبية فيباح للقاضي شيء من احلرية يف توجيه الدعوى و اخلصوم 

  : مبدأ حق اخلصم يف مناقشة األدلة اليت تقدم يف الدعوى : ثالثا 
بادئ املكرسة يف مجيع التشريعات هو أنه أي دليل يقدمه اخلـصوم يف الـدعوى                   من امل 

 ما يفنده أو يؤيده ، و الـدليل الـذي           وإبداءجيب أن يعرض على اخلصوم مجيعا ملناقشته          
 بـني اخلـصوم      و اليعرض على اخلصم اليعتد به حىت و لو متت مناقشته يف دعوى أخرى            

  . أنفسهم 
  : صطناع الشخص دليال لنفسه مبدأ عدم جواز ا: رابعا 

يـسوغ أن        الجيوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به اخلصم صادرا منه هـو ، أي ال              
لـو  " : " لى اهللا عليه و سلم    ص"من صنعه ، و يف هذا الصدد يقول الرسول الكرمي           يكون  

وتطبيقا هلذا املبدأ جاء نـص      " . يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء رجال و أمواهلم          
ليس ألحد أن يكسب بالتقادم على      : " نه  أ من القانون املدين اجلزائري ليؤكد ب      831املادة  

يستطيع أحد أن يغري بنفسه لنفسه سبب حيازته و ال األصل الذي          خالف سنده على أنه ال    
ستثناءات قررها املشرع بنص خاص ملربرات      أن هذا املبدأ ترد عليه بعض اإل       غري"تقوم عليه   

قدر أا ال در حق اخلصم ، وحدد حاالا و شروطها و هي واردة على سبيل احلصر مبا                  
  .)2(و األوراق املرتلية  نفسةللتاجر يضمن كفالة هذا احلق كحجية دفاتر ا

                                                
  . و ما بعدها43الصفحة . املرجع السابق. بكوش حيي/: 1
    .29 . 28 . 27 الصفحة  .املرجع السابق. ملزي عبد الرمحن  / أ  /: 2
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  : يف حاالت معينةإاله ـــ الشخص على تقدمي دليل ضد نفسإجبارالجيوز : خامسا 
 الدليل   هذا  اخلصم على تقدمي دليل ضد نفسه مهما كان        إجبار جيوز    ال      املبدأ العام أنه  
داريـة أن يـأمر     كمة اإل االدارية  جيوز لرئيس احمل    ، غري أنه يف املواد      )1(قاطعا يف الدعوى    

 احلصول عليه و لو كان هذا الدليل ضـد          علىيلزمها بتقدمي مستند عجز املدعي       و   اإلدارة
 اخلصم على عرض الدليل و لو كان ضده و   إجبارو هناك بعض التشريعات جتيز      1  ، اإلدارة

 دعوى الكشف ، و لقد أخذ ـا         أومستقلة تسمى دعوى العرض      ذلك عن طريق دعوى   
  .)2(خذ ا القضاء الفرنسي دون وجود نص قانوين نون األملاين و السويسري كما ألقاا

  :طرق اإلثبات : املطلب الثاين 
 مصاف مكانة مرفق القضاء يف حد       إىل بالغة ترقى    أمهية اإلثبات يف القضاء       طرقحتتل    
تبـار فعـل مـا      ع الوسيلة الوحيدة اليت متكننا من ا      ا تعد  يف كو  ألمهية و تبدو هذه ا    ،ذاته

فاإلثبات . ثر صدور حكم ائي يف الدعوى       إنتزاع عنوانا للحقيقة على      ا أوموضوع شك   
  .ال ميكن فصله عن احلكم القضائي بل هو روح هذا احلكم و جوهره

و مناقـشة طـرق       حتديد إىل نتطرق   أن رتأينااونظرا هلذه األمهية اليت حتف اإلثبات ،          
  ).الفرع الثاين(مث طرق اإلثبات املدين ) الفرع األول (اإلثبات اجلزائي
  : طرق اإلثبات اجلزائي : الفرع األول 

جيايب يتيح له الكشف عن احلقيقـة ، لـذلك خولـه        للقاضي اجلزائي دور إ    أناملعلوم  
  .القانون سلطة األمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق

 وقوع اجلرمية و على صـحة إسـناد         اإلثبات اجلزائي هو إقامة الدليل على     فحوى  إن  
 مما جيعـل    ،الواقعة للمتهم من خالل أدلة مشروعة تكشف احلقيقة و ترسي قواعد العدالة           

 أما الدليل اجلنائي فيقصد به الوسيلة اإلثباتية املشروعة         .كم بناء على أدلة قطعية    حيالقاضي  
ن إليها و أن تؤدي عقال      اليت تسهم يف حتقيق حالة اليقني لدى القاضي بطريقة سائغة يطمئ          

، و بذلك خيتلف الدليل يف املواد اجلزائية عـن وسـائل و      )3(إىل ما رتبه عليها من أحكام       
  .طرق اإلثبات يف املواد األخرى

                                                
  .52، 51الصفحة . املرجع السابق. بكوش حيي/: 1
   .04الصفحة . املرجع السابق  . ملزي عبد الرمحن /أ  /: 2
   .16، 15الصفحة . املرجع السابق  . نبيل صقر  / أ . العريب شحط عبد القادر  / د  /: 3
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   هذا و قد ا      و حتديـد     إىل رسم أدلة اإلثبات    اجتهت احملكمة العليا يف العديد من قرارا
 يستمد منها القاضي الربهان علـى  ة أو احلجة اليتالبين: " مفهومها ، إذ عرفت الدليل بأنه       

عتراف و شهادة الشهود    و قد يكون هذا الدليل مباشرا كاإل      ناعه باحلكم الذي يصدره ،      تقا
  .)1("  مباشر كالقرائن و تقرير اخلربة أو غري

و بالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري جنده قد حدد األدلة اليت تنـاقش              1  
و ضمنها ه  من235 املادة إىل 213 نص عليها املشرع يف املواد من     و القاضي اجلزائي ،     أمام
القـرائن  ) رابعـا (الـشهادة   ) ثالثا(اخلربة  ) ثانيا(  و احملاضر  احملررات) أوال(اإلعتراف  : يف
  ).سادسا (و املعاينة ) خامسا(

  :اإلعتراف: أوال
 و  ،  )2(كونة للجرمية كلها أو بعـضها       رتكاب الوقائع امل  باهو إقرار املتهم على نفسه      

جيب التفرقة يف هذا اال بني اإلعتراف و أقوال املتهم اليت قد يستفاد منها حتميا إرتكاب                
فهذه األخرية مهما كانت داللتها فإا ال ترقى إىل مرتبـة            الفعل اإلجرامي املنسوب إليه ،    

  .)3( ةاإلعتراف الذي ال بد أن يكون صرحيا يف إقتراف اجلرمي
   عتراف الـشفوي   ا ، فـاإل   عتراف املتهم إما أن يكون شفويا و إما أن يكون مكتوب          و ا

ميكن أن يثبت بواسطة الشخص القائم بالتحقيق سواء كان وكيل اجلمهوريـة أو قاضـي               
 أمـا و    .التحقيق أو قاضي احلكم، و أما اإلعتراف خارج ساحة القضاء فال يعتـد بـه                

  .)4(فليس له شكل معني تراف املكتوب خبصوص اإلع
  :منهاو خيضع اإلعتراف لعدة قواعد حتكمه و تنظمه 

 .)5(أنه غري ملزم للقاضي بل خيضع إىل مطلق تقديره  •
ال دخل للنية يف اإلعتراف مادام أن القانون هو الذي يرتب اآلثار القانونيـة هلـذا               •

 . اإلعتراف

                                                
   .73الصفحة . اجلزء الثاين . االجتهاد القضائي  يف املواد اجلزائية  . جياليل بغدادي  / : 1
   .35 إىل 1 الصفحة – جزء اإلعتراف -املرجع السابق  . مروك نصر الدين  /: 2
   .05 الصفحة. املرجع السابق  . محد  أمساعون سيد  / : 3
  . . و ما بعدها82 الصفحة .املرجع السابق. نبيل صقر/ أ.شحط العريب عبد القادر  / د /: 4
ثبات يترك حلريـة    عتراف شأنه كشأن مجيع عناصر اإل     اإل: " ئية اجلزائري علــــى أنه      من قانون اإلجراءات اجلزا    213تنص املادة    /: 5

 ".تقدير القاضي
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 .)1( أن يكون صرحيا ال لبس و ال غموض فيه •
 جتزئته على خالف اإلقرار يف املواد املدنية ، فهو بذلك متـروك لـسلطة   أنه جيوز 1 •

 .)2(القاضي و تقديره 
 باطال عترافه كان انه ال جيوز حتليف املتهم اليمني القانونية قبل اإلدالء بأقواله و إالّأ •

 مبعىن جيب أن يصدر هذا اإلعتراف عن ،كون ذلك يعد من قبيل اإلكراه املعنوي 
 .  للمتهمةتار و خمإرادة حرة

أنه مسألة شخصية تتعلق بشخص املقر نفسه ، فإذا ما سلم احملامي بالتهمة املنسوبة               •
  .صرحيا و ال ضمنياإعترافا ن ذلك ال يعترب  موكله و مل يعترض هذا األخري فإإىل

 .)3( نه ال جيوز اإلعتداد بإعتراف متهم على متهم آخرأ •
  : و احملاضر احملررات: ثانيا 
و إن كان ليس هلا نفس القيمـة يف   )4(د احملررات وسيلة من وسائل اإلثبات اجلنائي  تع  

نه قد توجد وثائق خطية تتعلق باجلرمية و تكـون          أالقضايا املدنية ، إال أن ذلك ال مينع من          
فهناك موظفون خوهلم القـانون حتريـر و        . دليال على وقوعها أو على نسبتها إىل فاعلها         

                                                
عتراف املتهمني بالوقائع املتابعني ا و تسليط حكم باإلعدام و تنفيـذه ضـدهم              ح مدى إعتماد القضاة على ا     القضية اآلتية تبني بوضو    / : 1
أطوار القضية وقعت يف بريطانيا مبقاطعة جلوستار شاير على وجـه         . ن هذا اإلعتراف كان مشوب بغموض و لبس كبريين          أني يف األخري ب   بيتل

" جون بريي ، ريتشارد بريي و جوان بريي بتهمة قتل الضحية املزعوم             : ام ثالثة أشخاص و هم      د ا نه بع أإذ   . 1660 التحديد و ذلك عام   
ستكمال اإلجراءات القانونية املتعلقة بالتحقيق قدم هؤالء للمحاكمة حيث صدر          و ذلك مع سبق اإلصرار و الترصد و بعد ا         " وليم هاريسون   "

كم و بعد مرور ما يزيد عن سنتني على تنفيذ  حكم اإلعدام ظهر الضحية املزعوم علـى مـسرح   يف حقهم حكم باإلعدام شنقا و مت تنفيذ احل  
العـريب  /د:  لإلطالع أكثـر أنظـر  . احلياة يف نفس البلدة و أثار ذلك ضجة هزت مصداقية احملكمة اإلجنليزية و أثارت الكثري من التساؤالت       

   .97 . 96 .95لصفحة ا. املرجع السابق . نبيل صقر / أ.شحط عبد القادر 
و أن اإلعتراف إقرار املتهم بكـل أو بعـض الوقـائع            : " الغرفة اجلنائية الثانية   . 02/03/1980قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ        /: 2

. ياليل بغـدادي ج:  أنظر  ". ق إ ج213تقدير قضاة املوضوع وفقا ألحكام املـــادة لاملنسوبة إليه و هو كغريه من أدلة اإلثبات موكول        
   .17الصفحة . املرجع السابق 

 يف اإلثبات املنظم من قبل جملـس قـضاء سـطيف     ADNيوم دراسي حول البصمة الوراثية . اإلثبات يف املادة اجلزائية     . قارة شاكر      /: 3
   .03  الصفحة . بسطيف2008 افريل 10-09ومنظمة احملامني سطيف يومي 

   .07- 06الصفحة  .  السابق ملرجعا. محد أ سيدمساعون  /: 4
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م للجرائم اليت ضبطوها أو وصل إىل علمهم إرتكاا أو كانوا     ااء مشاهد ضر جر اإعداد حم 1
 كما أن هناك أوراق أخرى تؤلـف و تـشكل   ،)1(قد أجروا كشف على مكان حصوهلا    

مثل األوراق أو املقاالت اليت تتضمن قذفا يف حـق        )2(دليال على وقوعها    جسم اجلرمية أو    
 تتضمن ديدا ضد شـخص مـا بالقتـل أو     اليت  أو،شخص أو سلطة ما أو بالغا كاذبا 

أو كأن تكـون    عليها باإلعدام أو السجن املؤبد     رتكاب جرمية ضده من اجلرائم املعاقب     با ،
  ...الوثيقة مزورة و ما إىل ذلك 

و قد تكون احملررات أوراق خاصة مثل الرسائل اليت تأيت يف املرتبة األوىل ، إذ ميكـن                   
ا و إستنباط الدليل الكتايب منها رتكاب جرمية مرد فيها خبصوص ا   اإلستناد إىل اإلعتراف الوا   

و لقاضي التحقيق أن يضبط الرسائل و الربقيات         ،رتكاب جرمية زنا  عتراف يف رسالة بإ   إلكا
 لكـشف   ا و له أن حيتفظ مبا هو ضروري منه        ،أثناء حتقيقه يف جرمية تستدعي هذا اإلجراء      

  . احلقيقة
 املوظفون املختصون   أو الشرطة القضائية    اموظفو اليت حيررها     احملاضر فهي األوراق   أماو  

مبا يقفـون   ، أو أدلة و ما يقوم عليها من .بذلك يف إطار و ظيفتهم مما يشاهدوه من جرائم  
، و ال يعتد ذه احملاضـر إال إذا كانـت           )3(عليه من ظروفها و فيما يعلمون عن فاعليها         

 من قانون اإلجراءات اجلزائيـة      214سيما نص املادة     )4(حمررة وفقا ملا نص عليه القانون       
 إذا كـان  إالّال يكون للمحضر أو التقرير قـوة اإلثبـات   :" تنص على أنه    اليت  اجلزائري  

                                                
  . و ما بعدها 187الصفحة . رجع السابقامل .أمحد غاي  /: 1
قـوم إمـا   ي 339رمية املعاقب عليها باملادة رتكاب اجل الدليل الذي يقبل عن ا     " :نهأمن قانون العقوبات اجلزائري على      341تنص املادة    /: 2

 عن حالة تلبس و إما بإقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم و إما بـإقرار                  حد رجال الضبط القضائي   أعلى حمضر قضائي حيرره     
  ."رتكاا جرمية الزنامرأة متزوجة ثبت ايقضى باحلبس من سنة إىل سنتني على كل ا " :نهأ من نفس القانون على 339 املادة و تنص ."قضائي

  . و ما بعدها 288الصفحة   . 2004طبعة . التحقيق و التحري  . ت اجلزائية اجلزائري شرح قانون اإلجراءا. عبداهللا أوهايبية / د  /: 3
  :حيكم احملضر كوسيلة إثبات عدة قواعد أمهها  /: 4

  ،حمليا و نوعيا ،  أن حيرر من قبل موظف خمتص شخصيا-  
  ،رر أثناء تأدية املوظف لوظيفته  أن حي-  
  ،ينه املوظف مسعه أو عا، أن يتضمن احملضر ما رآه -  
  . أن يتصف احملضر بالدقة و الوضوح و مينع حمرره أن يبدي فيه آراء شخصية-  
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 أثناء مباشرة أعمـال وظيفتـه و أورد فيـه    واضعهصحيحا يف الشكل ويكون قد حرره       1
هختصاصه ما قد رآه أو مسعه أو عاينه بنفسموضوع داخل نطاق ا."  

 احملقق يف جمال اإلثبات     أو تعد اخلربة اإلستشارة الفنية اليت يستعني ا القاضي          :اخلربة: ثالثا
و يتجـه  . )1( فنية أو دراسة علمية إىلملساعدته يف معرفة املسائل الفنية اليت حيتاج تقديرها        

 جمهولـة   وقائع التعرف علىإىل دف  إثباتعتبار اخلربة وسيلة     ا إىل الغالب يف الفقه     الرأي
  .)2(من خالل وقائع معلومة 

    العقوبة بالفاعـل  إنزال إىلعتبارا من مالحظة اجلرمية فاخلربة يف الشؤون اجلزائية تنطلق ا 
 و لقد    .على يد القضاء اجلزائي ، و اهلدف من اخلربة هو النجاعة و محاية احلريات الفردية              

 و ما يليها ، فمثال 143ه القواعد يف املادة      اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على هات      قانون نص
 ما  تباعإ اخلربة فعليها    إجراء اجلهة القضائية لزوم     رأتإذا  :" نه  أ منه على    219   املادة تنص

  ".156 إىل 143هو منصوص عليه يف املواد من 
 جتلس للحكـم    أولكل جهة قضائية تتوىل التحقيق      :"  فتنص على أنه     143 أما املادة     

ما بناء على طلـب النيابـة   إ بندب خبري    تأمررض عليها مسألة ذات طابع فين أن        عندما تع 
  .)3( " تلقاء نفسها منأو اخلصوم أوالعامة 

 وجـدت يف    أو خربة فنية    إىل حيتاج   األمر أن إذا رأت    إالفاحملكمة ال تلتزم بندب خبري        
  .)4(عناصر الدعوى ما ال يكفي لتكوين عقيدا بشأن ما يثريه اخلصوم 

 يقوم بتعيني مهام اخلـبري  أن اخلربة بإجراء اإلشارة أنه على القاضي اآلمر إليهو ما جتدر     
 احملكمة العليا الغرفة    أكدته تكتسي طابعا فنيا حبتا ، و هذا ما          أنأي أن مهمته جيب      بدقة ، 

نا و  من املقرر قانو":  و الذي جاء فيه أنه  07/07/1993اجلزائية يف القرار الصادر بتاريخ      
  قضاء  أن يأمر القاضي بإجراء اخلربة و يعني اخلبري مع توضيح مهمته اليت ستكتسي طابعا 

                                                
  .208 .207 .206الصفحة  . 2007 الطبعة . مقارنةدراسة فقهية.هل اخلربة وأحكامها  شهادة أ.أمين حممد علي حممود حتمل/: د/ :1
2 :/83الصفحة   .2006 السنة. بعةالطبعة الرا. اخلربة القضائية . سكندر حممود توفيق ا.   
   .09 الصفحة .املرجع السابق. محد الطالب القاضي مساعون سيد أ: /3
إىل وسائل عصرية و    و هي يف تكاثر  مستمر نتيجة للمستجدات على الساحة العلمية و جلوء اجلناة              ،دواعي اللجوء إىل اخلربة الفنية كثرية     /: 4

  طبعة جديدة   .التحقيق القضائي  .قيعة  أحسن بوس / د.  أنظر   .ال بواسطة ذوي االختصاص     إ الكشف عنها    رتكاب اجلرمية ال ميكن   متطورة يف ا 
  . و ما بعدها 113الصفحة . 2006عة  الطب.2004 نوفمرب 10منقحة و متممة يف ضوء قانون 
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فنيا حبتا ، مع مراعاة عدم التخلي عن صالحيات القاضي لفائدة اخلبري ، و من مث يعـرض           1
 نتائج تقريـره  عتمدا اخلبري بإجراء حتقيق مع مساع الشهود و  أمرقراره للنقض الس الذي     

  .)1(فصل يف موضوع الدعوى لل
 حمكمة اجلنايـات    أمام ميتثل فضال عن ذلك     إذلتقرير ،   ل بإيداعه  ريو ال ينتهي دور اخلب    

 حمكمة اجلنح و املخالفات بناء على طلب احملكمة ، و يقوم بعرض نتيجة              أمام ميتثلكما قد   
 و هذا ما نـصت   اليت باشرها بعد حلف اليمني  مة و شرفاتهنيمعاعمله و حبثه الفين و     

  .)2( من قانون اإلجراءات اجلزائية 155عليه املادة 
 حملكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير القوة التدليلة لتقرير اخلبري و الفصل           أنوال شك   

عتراضات ، هذا ما جسدته احملكمة العليا يف قرارها الـصادر بتـاريخ               من ا  إليهفيما يوجه   
 دليل مـن  إال تقرير اخلبري ما هو " : و الذي جاء فيه أن  يةاجلنائ عن الغرفة    24/12/1981
  .)3("  اإلثبات خيضع كغريه ملناقشة اخلصوم و لتقدير قضاة املوضوع أدلة

نه ال جيوز   ت كقوة األوراق الرمسية ، مبعىن أ      و تقرير اخلربة يف حد ذاته له قوة يف اإلثبا         
 شتمل عليه من وقائع أثبتها اخلبري يف حإنكار ما ابطريق الطعن بـالتزوير  إالختصاصه دود ا 

 فقط أن تقدير نتائجه خيـضع لرقابـة         ،شتمل عليه  بالبطالن ، و تقرير اخلربة حجة ملا ا        أو
  . )4(القاضي 

 من خـالل تقـارير   إليهخذ بإدانة املتهم حسبما تقتنع به و تطمئن ألفاحملكمة حرة يف ا 
 ذلك متعلق بسلطتها يف تقدير أن مادام إليهن اخلربة املقدمة يف الدعوى و تستبعد ما مل تطمئ      

 احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتـاريخ         أكدته و هذا ما     ،الدليل بشرط تربير و تعليل ذلك     
إن كان قضاة   :" نه   اجلنائية الثانية الذي جاء فيه أ       عن القسم األول للغرفة    15/05/1984

ن يستبعدوا بدون مربر نتائج اخلربة      هلم أ  اخلبري ، فإنه ال يسوغ        برأي املوضوع غري مقيدين  
5("  الطبيب يف تقريره إليهانتهى الفنية اليت ا(.  

  

                                                
   .71الصفحة . ثانية  الطبعة ال.قانون اإلجراءات اجلزائية على ضوء املمارسة القضائية. قيعة سحسن بو أ/ د : /1
  .17، 16الصفحة . املرجع السابق . معزوزي عالوة : الطالب القاضي: /2
  .74 الصفحة .املرجع السابق .جياليل بغدادي  / : 3
  .10  الصفحة .املرجع السابق. محد مساعون سيد أ:  الطالب الثاين:/4
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  :الشهادة : رابعا 1
 أمـام جراءات اجلزائية أحكام الشهادة  إل و ما يليها من قانون ا      220لقد تناولت املادة     

لشهود يـتم    فا . قاضي التحقيق  أمام الشهادة   أحكام الشيءاحملكمة على حنو خيالف بعض      
 و ما يليها من القانون املـذكور    439تكليفهم باحلضور تبعا ملا هو منصوص عليه يف املادة          

 عدم حـضوره أو  بأن يتضمن التكليف باحلضور املسلم للشاهد تنبيه      أن كما جيب    ،أعاله
  . الشهادة املزورة يعاقب عليها قانوناأورفضه اإلدالء بالشهادة 

 قاضي التحقيق اليت جتري يف غـري عالنيـة و ال            أماملشهادة  ملسلم به أنه و خالفا ل      ا
ن رئيس احملكمة يأمر الشهود بعد التحقـق مـن          ها املتهم و ال أي من الشهود ، فإ        حيضر

 ألداء الغرفة املتخصصة هلم و ال خيرجون منها إال عند منـادام      إىلحضورهم باإلنسحاب   
   من قانون اإلجراءات    226عليها يف املادة    جراءات املنصوص   إلحترام باقي ا  الشهادة ، مع ا 

نه حيلف الشهود قبـل      من ذات القانون على أ     227 من جهة أخرى نصت املادة       .اجلزائية
 أداء من القانون املذكور آنفا و يعترب        93أداء الشهادة اليمني املنصوص عليها يف نص املادة         

 و هو ما أكدته احملكمة العليـا          حترامها ، مني من اإلجراءات اجلوهرية الواجب ا     يالشهود لل 
تعترب إجراءات أداء الشهود    : "نه  أ الذي جاء فيه     22/10/1968يف قرار هلا صادر بتاريخ      

1( "لة البطالن ئحترامها حتت طالليمني إجراءات جوهرية يتعني ا(.  
 تـسمع شـهادة   " :أنهعلى  من القانون نفسه 228و يف ذات السياق أوضحت املادة    

 سنة بغري حلف اليمني كذلك الشأن لألشخاص احملكـوم          16ين مل يكملوا سن     القصر الذ 
  ."عليهم باحلرمان من احلقوق الوطنية 

و أصهاره علـى     كما يعفى من حلف اليمني أصول املتهم و فروعه و زوجته و إخوته            
 املذكورين أعاله بعد حلف     ص النسب ، و مع ذلك فيجوز مساع األشخا        ددرجته من عمو  

  .حد أطراف الدعوى  أو أةذا مل تعارض يف ذلك النيابة العاماليمني إ
 ال يعـد    ا حمروم أو معفى منه    أو اليمني من شخص غري أهل للحلف        أنجتدر اإلشارة   

   . من قانون اإلجراءات اجلزائية229سببا للبطالن طبقا ألحكام املادة 
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 الذي جاء فيه    07/04/1987ا صادر بتاريخ     هل  احملكمة العليا يف قرار    أكدتهو هو ما    1 
ستماع احملكمة إىل أقوال زوجة املتهم كشاهد بعد        اال يعد سببا من أسباب البطالن        " :أنه

  . "أدائها اليمني القانونية 
ن حمكمة املوضوع هلا سلطة مطلقـة       أ خبصوص قيمة الشهادة يف اإلثبات نؤكد ب        و أما 

با ، فوزن أقوال الـشاهد و تقـدير        هلا أن تأخذ ا أو تطرحها جان       ذإيف تقدير الشهادة ،     
الظروف اليت تؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و                

حمكمة املوضوع ترتله املرتلة اليت تراها و تقـدره          إىلمرجعه  مهما حام حوهلا من شبهات ،       
لعليا ، كل ذلك توصلت     رقابة احملكمة ا   إىلضع   و ذلك دون أن خت     إليهتطمئن  التقدير الذي   

تقـدير   " : و الذي جاء فيه أن     13/05/1986خرية يف قرارها الصادر بتاريخ      ألإليه هذه ا  
الدليل مبا فيه شهادة الشهود اليت متت مناقشتها حضوريا أمام الس يف معرض املرافعـات               

و  .)1("  األعلـى يدخل يف إطار اإلقتناع اخلاص لقضاة املوضوع و ال خيضع لرقابة الس       
 08/11/1983 يف قرارها الصادر عن الغرفة اجلزائية األوىل بتاريخ أكدتيف املضمار نفسه 

قتناعهم ثبات يقدرها قضاة املوضوع تبعا إل      اإل أدلةشهادة الشهود تعترب كغريها من      : " ن  أب
  .)2( "الشخصي ما مل ينص القانون صراحة على خالف ذلك 

  : القرائن و الدالئل : خامسا 
أو هي نتيجة يتحتم على . القرينة هي الصلة الضرورية اليت ينشئها القانون بني وقائع ما             

  .)3(القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة أو أكثر قام الدليل عــليها 
و القرينة مصدرها القانون الذي جيعل بعضها قطعي يقيد اخلصوم فال يسمح بإثبـات                

 سنوات من عمره ، و قرينـة        07سبة للصغري الذي مل يبلغ      عكسها ، كقرينة عدم التمييز بالن     
كما جيعل املشرع بعضها غري قطعي إذ جيوز لصاحب املصلحة إثبات           . حكام النهائية   ألصحة ا 

عكسها بكافة وسائل اإلثبات ، من ذلك قرينة علم املتهم باحلكم الغيايب الصادر ضـده بعـد               
 أيام مـن تـاريخ      10  تقدمي املعارضة يف غضون     ووجوب ، بدار البلدية  أوتبليغ احلكم مبوطنه    

نـه   أ، ذلك   اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية      412 ،   411التبليغ املذكور طبقا للمادتني     
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 يثبت جهله بصدور احلكم مبا ينبين عليه عدم سريان ميعاد املعارضة من يـوم               أنجيوز للمتهم   1
و قد جاء يف قرار     .  أعاله ة املذكور 412ادة  نص امل  ل التبليغ بل من يوم العلم الفعلي و هذا طبقا        

عد قرينة قانونيـة    ت: " نه بأ 05/04/1988للمحكمة العليا الغرفة اجلنائية الثانية صادر بتاريخ        
على الشروع يف التهريب نقل البضائع املنصوص عليها يف القرار الوزاري املشترك املـؤرخ يف               

 من  221 ، 220خصة طبقا ملقتضيات املادتني      داخل النطاق اجلمركي بدون ر     23/05/1982
  .)1(" قانون اجلمارك 

ن القاضي يستنبطها من الوقائع الثابتة       بالقرائن الفعلية فإ   أحيانا تسمى   يتأما الدالئل و ال   
 مثال ذلك وجود بقعة دموية من نفس دم القتيـل  ، و يطلق عليها أيضا بالقرائن القضائية  ،أمامه

 القـرائن   أو مسامهته يف جرمية القتل ، و هذه الدالئل          أورتكابه  على ا على مالبس املتهم قرينة     
ستنباطه ال يتناىف و مقتـضى   ا مىت كان افيأخذ ، قتناعهاغري قاطعة و يقدرها القاضي حسب    

  .العقل و املنطق 
وىل يكفي وجودها عمـادا     أل ا أنو الفرق بني القرائن القانونية و القرائن القضائية هو          

  .)2(باإلدانة ، بينما تساند الثانية أدلـــة الدعوى األخرى و تعززها للحكم 
 يتمتع القاضي بـسلطة تقديريـة   إذو تسهم القرائن القضائية بدور ملموس يف اإلثبات    

ختيار الوقائع اليت تصلح لإلستنباط و تكوين عقيدته  مطلقة يف ا.  
  :املعاينة: سادسا

ما إجيوز للجهة القضائية    : " انون اإلجراءات اجلزائية فإنه      من ق  235طبقا لنص املادة             
 بـإجراءات   تأمر أن املتهم   أو املدعي املدين    أو على طلب النيابة العامة      اء بن أومن تلقاء نفسها    

  ."  اإلنتقاالت الالزمة إلظهار احلقيقة
مادية نامجـة   نطباعات   و ا  أفكاراإن املعاينة تساهم يف تكوين عقيدة احملكمة ،إذ متنحها          

و احملكمة غري جمـربة بـإجراء        . خرباء أوعن اإلطالع املباشر حملل املعاينة دون وساطة شهود         
املعاينة إذ هلا أن ترفض الطلب إذا تبني هلا أن طلب اإلنتقال ليس له أمهية تتعلق باجلرمية ، على                   
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 كـان حكمهـا     عاينة و إال  أن حكم احملكمة جيب أن يكون مسببا عند رفض طلب إجراء امل           1
  . قاصرا

نتقال إىل مكان وقوع اجلرمية نادر يف مرحلة احملاكمة ، لكن إذا تقرر             جيدر التنبيه أن اإل   
    كانت باطلة و    ستدعاء أطراف الدعوى و حماميهم حلضورها و إالّ       إجراؤه يتعني على احملكمة ا 

 بـصحبة أمـني   هاهيئتكما يتعني أن تنتقل احملكمة بكامل  .يبطل كذلك احلكم املؤسس عليها    
 ويـتم   .)1(مستمرة مبكان املعاينة    الزالت  نه من املفروض أن اجللسة      أ إذ   ،الضبط و ممثل النيابة   

 اجلزائية و   اإلجراءات من قانون    235 و هذا ما نصت عليه املادة        ،حترير حمضر ذه اإلجراءات   
لى ما قد يـستفاد  جيب عرض حمضر املعاينة يف اجللسة للمناقشة حىت يتمكن اخلصوم من الرد ع  

  .منه 
 بصفة عامة أدلة اإلثبات اجلنائي اليت جيوز للمحكمة بواسطتها إثبـات أي              هي هاته

 مـن قـانون     212جرمية ما عدا اليت نص فيها القانون على غري ذلك طبقا ألحكام املـادة               
قاضي ن كافة أدلة اإلثبات هاته ختضع للسلطة التقديرية ل        إو مهما يكن ف   . اجلزائية   اإلجراءات

       قتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها حضوريا       املوضوع ، هذا األخري الذي ميكنه تأسيس ا
  .أمامه 

  : طرق اإلثبات املدين : الفرع الثاين 
اإلثبات هو تقدمي الدليل أمام القضاء بالطرق احملددة قانونا على واقعة قانونية ينازع يف        

ثبات يكتسي أمهية بالغة يف احلياة العملية، إذ     ن اإل إاخلصومة ، ومن هنا ف    صحتها أحد أطراف    
  .احلق بالنسبة لصاحبه ال قيمة له و ال نفعا ما مل يقم عليه الدليل 

 املـدين يف القـانون املـدين و قـانون           اإلثباتو لقد تناول املشرع اجلزائري طرق       
) أوال  ( الكتابة  :  و القانون التجاري ، و ضمنها يف         )2( املدنية و اإلدارية اجلديد      اإلجراءات
ـ ساد( املعاينة  ) خامسا  (   اليمني) رابعا  ( اإلقرار  ) ثالثا  ( القرائن  ) ثانيا  ( الشهادة     و )ا  س

  ) .سابعا ( اخلربة 
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 إلـى  323 تعرض املشـرع اجلزائري إىل الكتابة يف املـواد مـن          : الكتابة   :أوال1
ذ ميكـن أن تعـد       اإلثبات املدين إ    مـن القانون املدين ، و الكتابة تعترب أهم طريقة يف          332

  .حدوث نزاع و حلله يف حالة حدوثهتقاء وقت نشوء التصرف إل
 و تكمن أمهيتها يف كوا صاحلة إلثبات مجيع الوقائع سواء كانت وقائع ماديـة أو               

و قد تشترط من قبل املشرع لقيام التصرف حبيث ال ينتج هذا األخري              .)1( تصرفات قانونية 
 فهـي تعتـرب ركنـا شـكليا يف          نية إال إذا حدث أمام موظف رمسي ، و بذلك         أثاره القانو 

، )2(  دج 100.000، وقد تشترط إلثبات التصرف كما إذا كانت قيمته تزيد عن            التصرف
و غياا هنا ال يؤثر على صحة التصرف ألنه يثبت باإلقرار و اليمني ، وعليه فالكتابة هنـا                  

  .لإلثبات ال لالنعقاد 
، فاحملررات الرمسية هي اليت حترر )3(كون مبحررات إما رمسية و إما عرفيـة    والكتابة ت 

 .مبعرفـة شخص ذو صفة رمسية أو موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف خبدمة عامة           
  .)4( بني أفراد عاديني ليست هلم تلك الصفة أأما احملررات العرفية فهي اليت تنش

 و  )5(نسان أمام القضاء حبق على غريه لغـريه          اإل خبارإ الشهادة هي    :شهادةال :ثانيا
الشهادة حجة مقنعة و ليست ملزمة فهي دليل مقنع للقاضي ال ملزما له ، إذ قـد يطـرح                   

 و الشهادة حجة غري     .ذا مل يقتنع ا و هو غري ملزم بتربير ذلك         إالقاضي أقوال الشهود كلية     
بأي طريق من طرق اإلثبـات ، و        قاطعة فما يثبت عن طريقها يقبل النفي بشهادة أخرى أو           

هي بذلك عكس اليمني ، و الشهادة كذلك هي دليل مقيد جيوز اإلثبات به إال يف حـاالت             
  .معينة 

و املستقر عليه قانونا و قضاء وفقها أن األشخاص يصنفون من حيـث صـالحيتهم               
  :ألداء الشهادة إىل ثالث فئات 

  : ز مساعهم و هم و جيو تتمثل يف األشخاص  الذين ال: الفئة األوىل *
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v 1      العمومة و أصهاره على  أبناء و األخوات و     اإلخوةأقارب أحد اخلصوم مبا فيهم 
حد اخلصوم و لو بعد الطالق ، و مع ذلـك جيـوز            أ و زوج    )1(النسب   عمود

ستثناء األبناء للشهادة يف الدعاوى اخلاصة كمسائل       إاص ب ستدعاء هؤالء األشخ  ا
 .الطالق و احلالة 

v   الذي مت التجريح فيه و يكون ذلك بسبب عدم األهليـة للـشهادة أو           الشخص
 .بسبب جدي آخر 

و تتمثل يف األشخاص الذين ال تسمع شهادم سـوى علـى سـبيل         : الفئة الثانية    *      
  : االستدالل و هم 
v  األشخاص الذين ال حيلفون اليمني: 

  .القصر الذين مل يتموا اخلامسة عشر سنة  -
 و  15األهلية و هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بني سن          األشخاص فاقدوا    -

 . سنة 18
م و تطبق بـشأا     و تتمثل يف األشخاص اآلخرين و الذين تقبل شهاد         :الفئة الثالثة    *

  . القانونية املطلوبة اإلجراءات
 شهادة كل شاهد على إنفراد حبضور اخلصوم أو يف غيام ، وقبل        )2(و يسمع القاضي    

 كانت شهادته باطلة ، و إال و )3( حيلف اليمني بأن يقول احلق أنالشهادة جيب عليه     يؤدي   أن
و يديل الـشاهد   . رأت احملكمة أن شهادة الشهود متعارضة جاز هلا أن جتري مواجهة بينهم           إن

دالء  كان أصما أو أبكما فيسمح له باإلإذا إالّستعانة مبفكرة أو مذكرة   بشهادته شفاهة دون اإل   
، وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم أو أحدهم    )4(دة كتابة أو باالشارة     بالشها

رة ش يقوم بذلك مبا   أنو ليس ألحد اخلصوم احلق يف        ىل الشاهد مجيع األسئلة الالزمة    إ يوجه   نأ

                                                
حنياز ألحد الطـرفني علـى حـساب    ه ال يتوقع منهم اإلستئناس ألنب املشتركني للخصمني على سبيل اإل   لكن حيوز مساع شهادة األقار     /: 1

  . 1991السنة  .03 رقم . احملكمة القضائية15/07/1990 الصادر بتاريخ 62268قرار احملكمة العليا رقم :  أنظر يف هذا الصدد .اآلخر
تؤدى الشهادة أمام القاضي إذا مل يكن يف القضية سوى اإلثبات بالبينة و ليس  من مهمة اخلبري مساع الشهود أو إعطاء رأيه يف شهادم و                /: 2
نظر قـرار الـس   أ. قتناع الشخصي الذي يكون من احلجج الشرعية  باالمر يتعلقألن األ. قد سلب سلطة القاضي و حل حمله        قد يكون    إالّ

  .1992 السنة .2 العدد . الة القضائية.19/12/1989 الصادر يف 56756األعلى رقم 
 سنتني إىل مخس    كل من شهد زورا يف املواد املدنية و اإلدارية يعاقب باحلبس          " نه  من قانون العقوبات اجلزائري على أ      235تنص املادة    / : 3

  " دينار 2000 إىل 500سنوات و بغرامة من 
   .26الصفحة . املرجع السابق . تومي اهلادي . الطالب القاضي  / : 4
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نتهاء من الشهادة تتلى على كل شاهد        و عند اإل   .و ال يف مقاطعة الشاهد أثناء تأديته لشهادته       1
  .واله و يقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه ال يعرف أو ال ميكنه التوقيع أو أنه ميتنع عن ذلكأق

  : القرائن :ثالثا 
 من القانون املدين ، و يقـصد        340 اىل   337تعرض هلا املشرع اجلزائري يف املواد من        

و هـي علـى     ،    ما يستنبطه املشرع أو القاضي من أمر معلوم الداللة على أمر جمهول             كل ا
  : )1( نوعان

 مـن   املوضوعستنتاجها لقاضي   ستنباطها و ا  و هي اليت يترك ا    : القرائن القضائية    •
 .ظروف الدعوى و وقائعها املطروحة أمامه 

و هي اليت يستدهلا املشرع عن حاالت يغلب و وقوعها فينص           : القرائن القانونية    •
 .عليها يف شكل قاعدة عامة و جمردة 

   : راإلقرا :رابعا 
  صمه و يعفى هذا األخـري  عتراف اخلصم بواقعة يترتب عليها حقا يستفيد منه خ    و هو ا
ثبات جوازا و قـد وردت أحكامـه        عترب من طرق اإل    ا اإلقرارن  إثبات ، و لذا ف    من عبء اإل  

جـراءات   ، و تعرض قانون اإل     342 و   341 يف املادتني     اجلزائري املوضوعية يف القانون املدين   
سـتجواب   ، و هـي ا اإلقرارىل إ الطريقة اليت ميكن الوصول ا     ىلإ  اجلزائري الداريةاملدنية و ا  

ستجوبوا جاز أن ينشأ عن هـذا       ن حضروا و ا   إ، ف حضارهم أمام القاضي  إاخلصوم شخصيا و    
  . بالواقعة حمل الرتاع إقرارستجواب اإل

  : اليمني :خامسا
  يبة احمللوف به و جالله       ستشهاد اهللا عز و جل على قول احلق م         اليمني هي ا ع الشعور

 شاهدا على صدق ما يقول أو       و اخلوف من بطشه و عقابه ، و هي قول يتخذ فيه احلالف اهللا             
يمني مبثابة احللف   و تعترب و فقا هلذا التعريف ال       .ذ ما حنث  إيعد و يسترتل عقابه      جناز ما إعلى  

ليمني تعد  ه اخلصم اآلخر، و ا    حد اخلصمني على صحة أو عدم صحة ما يدعي        أالذي يصدر من    
ىل ضمري اخلصم اآلخر و عاطفته      إبات حيتكم فيها القاضي أو اخلصم       ثمبثابة طريق من طرق اإل    

  .ميني حامسة و ميني متممة : و هي على نوعان  .الدينية 

                                                
   .357 إىل 195الصفحة  . املرجع السابق. بكوش حيي/: 1
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v 1        ا الـرتاع ، و        إفاليمني احلامسة هي تلك اليت يوجهها اخلصم ىل خصمه ليحسم
ىل ذمـة   إي يتطلبه القانون حمتكما يف ذلك        يعوزه الدليل الذ    حني إليهايلجأ اخلصم   

 أدى اخلـصم    فإذاو على هذا    .  أن حيلف ليحسم الرتاع    إليهخصمه و ضمريه طالبا     
ن ردهـا و    إن نكل خسر الناكل دعواه ، ف      إاليمني خسر الطرف اآلخر دعواه ، و        

 بـإرادة  قانوين    تصرف ىناليمني ذا املع  صبح  ته ، و    نكل عنها املدعي خسر دعوا    
  .ثر معنيأ إحداثمنفردة يقوم به أحد اخلصوم جتاه اخلصم اآلخر لغرض 

v ىل أحد اخلصوم   إما اليمني املتممة فهي اليمني اليت يوجهها القاضي من تلقاء نفسه            أ
وع الدعوى أو قيمتها ، و هذا ما نـصت          ضقتناعه فيما حيكم به يف مو     ا ا  ليكمل

ىل أي شـخص  إو يوجه القاضي هذه الـيمني   ، املدين من القانون348عليه املادة  
 إعمـاال  )1(  أن يردها على اخلصم اآلخر     إليهيريد، و ال جيوز للخصم الذي توجه        

قانون املدين ، و ليس بالضرورة أن يصدر احلكم لصاحل من           ل من ا  349لنص املادة   
 الرتاع وفق أدى هذه اليمني ، فالسلطة التقديرية تبقى دائما للقاضي الذي يفصل يف         

 . الشخصي إلقتناعه
  : املعاينة :سادسا 

 تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع يف مكـان الـرتاع ، و             إثباتتعد املعاينة وسيلة    
تصلح يف القضايا اليت يكون من الضروري معاينتها قصد الوقوف على حمل الـرتاع و فحـص     

نتقال ملنازعة ، فهي تعتمد على اإل     عتقاد صحيح عن حقيقة ا    لتتمكن احملكمة من تكوين ا     حالته
  .)2(و ذلك بعدحترير حمضر باإلنتقال لتباشر هذه املعاينة 

كتفاء مبا ورد يف امللف من مستندات و أدلـة أو أن            املسلم به هو أن القاضي ميكنه اإل      
قتصار على ذلك من    د يكون اإل  يكلف خبري ليقوم ذه املعاينة و يقدم له نتائج معاينته ، لكن ق            

ىل كون احملكمة يف    إنتقال ذاته ، و هذا راجع       ؤدي اإل مقنعة كما ي  ىل نتيجة   إأنه أن ال يؤدي     ش

                                                
  . و ما بعدها328الصفحة . املرجع السابق. بكوش حيي/: 1
 املقرر قانونا أنه جيوز من " :1994السنة . العدد األول  .  الة القضائية  .1989 ماي   25 الصادر يف    .98033 رقم   قرار احملكمة العليا   /:2

ذكر فيه أعـضاء هيئـة      ي م ذلك يف شكل قرار حتضريي مكتوب      صدار أمر بإجراء حتقيق و اإلنتقال قصد املعاينة امليدانية على أن يت           للمجلس إ 
  .قه بواسطة كاتب الضبط بناء على طلب الطرف املستعجل و حترير حمضر باإلنتقال يف مجيع األحوالالس املعنيني باإلنتقال و يتلى منطو

 لتمكني األطراف مـن     صدار أمر شخصي دون حترير حمضر باإلنتقال      أن قضاة املوضوع اقتصروا على إ     ثبت يف قضية احلال     و مىت   
   ."تقدجراءات مما يستوجب إبطال القرار املنذلك قد خرقوا القواعد اجلوهرية يف اإلاإلطالع عليه، فإم ب
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1     هناك فرق كبري بني دليـل       إذ،  ه هلا الغري  يعتقادها على ما يرو   هذه احلالة ستعتمد يف تكوين ا 
  .يستقى من مثل هذه املصادر و بني آخر يستخلص من الوقوف على احلالة ذاا 

  :ة  اخلرب:سابعا
كما تعد نوع من املعاينة الفنية      ، تعترب اخلربة طريق من طرق االثبات املباشرة كاملعاينة         

  .اليت تتم عن طريق أشخاص تتوفر لديهم الكفاءة يف ااالت الفنية اليت ال تتوافر لدى القضاة 
 يف الّإستجابة من قبل احملكمـة  مة اإلإن طلب تعيني خبري يعد من قبيل املسائل غري امللز       

 و لو كـان القاضـي       ،ستغناء عنها للفصل يف الدعوى املطروحة     حاالت معينة أين ال ميكن اإل     
على أسـاس و    ،  ىل خربة قضائية لتوضيحها     إاملختص ذا علم و معرفة بالنقطة الفنية اليت حتتاج          

 تعـيني  و من بني احلاالت اليت جيب فيها. ي يف املسائل الفنية بعلمهنه ال جيوز للقاضي أن يقض   أ
 بيع العقار بغنب يزيد عن مخس قسمة      : خبري حالة وجود نص قانوين يكرس ذلك صراحة مثل          

ال ينص و ال جيـرب احملكمـة        احلاالت جند القانون     نه يف بعض  أغري  .املال املشاع بني الشركاء     
لفنية ىل اخلربة و مع ذلك تكون احملكمة ملزمة بتعيني خبري ليقول كلمته و يديل خبربته ا               إللجوء  

يف املسألة احملددة ، منها حالة عقم الزوج أو الزوجة ، حالة احلجر للسفه أو للجنون ، حالـة                   
  ...طلب الزوجة التطليق لعيب لدى الزوج 

  : )1( مدى إصطدام البصمة الوراثية كدليل إثبات مع خمتلف املبادئ: طلب الثالث امل
ثبات يف الـدعاوى    موضوع اإل يف  " ADN"تساهم البيولوجيا املعاصرة من خالل الـ       

املدنية و وقائع القضاء اجلنائي ، حيث تقدم مبادرة راسخة يف الكشف عن اجلناة و ارمني و                 
غتصاب أو السرقة و املنازعات املتعلقة بدعاوى النسب ، كما       احلقيقي يف قضايا اإل    اجلنيحتديد  

  . النسبإثبات يف ليليةدتتعد تقنية ذات قوة 
ـ ،   %100  و الذي قدر بنسبة     البصمة الوراثية  إليهالذي وصلت   و نظرا للنجاح     ن إف

     ليل جنائي ، كما مت حفظ هذه البـصمة مـع           دستخدامها ك ذلك شجع الدول املتقدمة على ا
 سـتخدام  بصمة األصبع لدى اهليئات القانونية ، و قد مت احلسم يف الكثري من القضايا بناء على ا

 لكامل األمهية اليت حتظى ا هذه التقنية        ا غري أنه و نظر    .دينالبصمة الوراثية كدليل جنائي و م     
 أا كانت حمل أخذ و رد يف عديد املسائل سيما خبصوص مسألة مدى إصطدامها بـبعض                 إالّ

املبادئ سواء منها الدستورية أو القانونية و لعل من أمثلة تلـك املبـادئ مبـدأ معـصومية                  
                                                

  . و مابعدها30الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 66

 عدم إجبار الشخص علـى      أمبد) الفرع الثاين ( اخلاصة   حرمة احلياة  مبدأ) الفرع األول (اجلسد1
  ).الفرع الرابع(ة الرباءة ينقرو مبدأ ) الفرع الثالث(د نفسه تقدمي دليل ض

 على اخلـضوع    اإلجبار أنّيشك يف   هناك من    :مبدأ معصومية اجلسد  : الفرع األول 
 : السياق نتساءل  ذاه ولكن يف    ،)1(عتداء على مبدأ حرمة اجلسد      وعا من اإل  لفحص الدم ميثل ن   

سم مبدأ حرمة اجلسد تعديا شديدا علـى حقـوق          من رفض اخلضوع هلذا الفحص با     ض يت أالّ
  تتصل بقيم على مستوى عال من األمهية ال تقل عن مبدأ حرمة اجلسد ؟ 

الواقع أن ثبوت النسب تتعلق به حقوق مشتركة بني اهللا تبارك و تعاىل و بـني األم و                  
  .األب و االبن 
كون ثبوت النسب حق هللا تعاىل فألنه متصل حبرمات أوجب اهللا تعاىل رعايتها ،              فوجه  

يشهد على كونه حقا من حقـوق        وهذه الرعاية اليت لن تتأتى إال باحملافظة على األسباب و ما          
  .اهللا تعاىل 

 نسب الولد من أبيه ما يدفع عنها مة الزنـا و دفـع   إثباتو كونه حقا لألم فألن يف  
نـه يـصح أن   إ ليس له أي معروف ، و ألجل هذا ف       ا و عن أسرا و لئال تعترب بولد       العار عنه 

      يقية يف دعوى نسب الولـد      عتبارها صاحبة مصلحة حق   تكون األم خصما يف دعوى النسب با
   .أمومتهارتباط بني دعوى النسب و ذ يوجد اإ، )2(ألبيه 

بوت واليته عليه مـادام     و كونه حقا لألب فألنه يترتب على ثبوت نسب الولد منه ث           
رثه إن مات الولد قبله ، و حقه يف    إانة األم له ، و حق       ضنتهاء ح  عند ا  إليه و حق ضمه     ،صغريا
  .بن قادرا لد عليه ما دام األب حمتاجا و اإل الوإنفاق

 و هذه   ،بن زنا    دفعا للعار عن نفسه بكونه ا      إليهأما وجه كونه حقا للولد فألنه حمتاجا        
  .ا املشرع و كذلك بينتها القوانني الوضعية قاطبة احلقوق بينه

                                                
 إمكانية إخضاع املتهم إىل فحص جسماين ، مىت وجدت أسباب مؤسسة حول وقوع شبهة ميكن      1989 يعرف القانون الدامناركي لسنة      :/1
 أي تدخل للمساس بالسالمة اجلسدية مبا فيه رفـع  أن شهرا ، و  18إدانته عن جرمية معاقب عليها سالبة للحرية ملدة ال تقل عن            ي إىل   د تؤ أن

ويل ، و ال يتم التدخل سوى بناء علـى إذن  عينة من الدم أو أخذ عتاد خلوي، يكون ممكنا عندما ميثل هذا التدخل ضرورة حامسة للتحقيق األ                
و يقوم الطبيب . يكون قرار القاضي يف هذا الشأن مسببا و مؤسسا على وجود ضرورة تستدعي ذلك التدخل         أنضي و ينبغي    مسبق يقرره القا  

 القانون الدامناركي مل يوضـع يف  أنخذ تلك العينة ممكنا من الناحية العلمية طبيا أم ال ، و رغم            أفحص حيث يقرر بدوره ما إذا كان        بعملية ال 
احلمض النووي ،فإن التطبيق امليداين كيف هذا القانون مع الواقع جبعله يسمح بأخذ العتاد اجلسدي من أجل توظيفـه  األصل على فكرة فحص     
  .ADNيف فحص احلمض النووي 

   .2005 . 2004السنة . 15الصفحة . املدرسة العليا للقضاء. حماضرات يف قانون اإلجراءات املدنية. زودة عمر/: 2
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   . حق الولد يف النسبإسقاطتفاق على  اإلطار ال جيوز لألم و األبو يف هذا اإل1
حـص  فمتناع عن اخلضوع ل   دم يتضح الوضع احلقيقي ملشكلة اإل     و تأسيسا على ما تق    

عتداء علـى قـيم   ميثل بالفعل ا البنوة إثبات الدليل املؤكد على     إقامةمنه من عرقلة    ضالدم مبا يت  
 الفحص احلـديث  أنىل املساس به خاصة إنسان ، أي أن هذا يؤدي       إلتتصل بالكيان املعنوي ل   

  . بطريقة ال تقبل الشك إثباته أوللدم يقدم الدليل على نفي النسب 
 الـشخص علـى اخلـضوع       إجبارو هكذا يقع مبدأ معصومية اجلسد ليستعبد فكرة         

 على اخلضوع لفحص الدم ، و هذا ما جاء يف نص املادة             اإلجبارو مثلها   ،  )1(للمساس جبسده   
ذ تنص هاته   إ من قانون اخلربة الكوييت      11 من القانون املدين الفرنسي و كذا يف نص املادة           10

ىل احملكمة  إ  إذا ختلف اخلصم على تنفيذ قرارات اخلبري بغري عذر جلأ اخلبري          : " األخرية على أنه    
و لكن للمحكمة   ... رامة ال تقل عن مخسة دنانري و ال تزيد عن عشرين دينار             لتحكم عليه بغ  

و لكن يبقـى و أن   ". أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبوال         كلها   أن تعفي احملكوم عليه من الغرامة     
متثـال ألوامرهـا    ليه اإل  املذكور أعاله جييز للمحكمة يف حالة رفض املدعى ع         11نص املادة   

 تستخلص دليال على    أن كموقف األب برفض اخلضوع لتحليل دمه        ،جلسداحرمة  متسكا مببدأ   
متناع األب املدعى عليه عن اخلضوع هلذا التحليل سوى اخلوف           كما يفسر ا   .نه األب احلقيقي  أ

 و عندما يتعلق األمر باحلاالت اليت ال ميكن احلصول          ،"نيم: " كما تقول حمكمة االستئناف لـ      
ىل إملرغوب بغرض إجراء فحص احلمض النووي ، ينبغـي اللجـوء          فيها على العتاد اجلسدي ا    

                                                
 81بسالمة جسده مبناسبة التصدي ألية واقعة تعاقب عليها املادة       املساس   إىلبإمكانية خضوع املتهم    1933اين لسنة    يسمح القانون األمل   :/1
خري ضرورة احلصول علـى معلومـات    فيأمر القاضي بذلك اإلجراء بناء على طلب من وكيل اجلمهورية ، يف احلالة اليت يرى فيها هذا األ  ،منه

مر إىل رضاه ، و مىت      و عندما يقرر القاضي الفحص ، فإن املتهم جيرب على اخلضوع إليه ، وال حيتاج األ               . جلزائية  ميكنها أن تساعد اإلجراءات ا    
و يعود هذا التنظيم يف أملانيا . عترض على ذلك أو قاومه ، فإن الفحص املأمور به جيرى عليه رغم إرادته أي باستعمال القوة إن تطلبها الوضع                ا

ا كان فحص احلمض النووي غري معروف وقتذاك أصال ، و بعد تطوير هذا الفحص أصبح  القضاء يتساهل يف تطبيـق          عندم 1933إىل سنة   
 أسـاس   ستناد فحص احلمض النووي إىل     على وجوب ا   1987 ومع ذلك أوصى القضاء يف تقرير أعدته  جلنة حتقيق برملانية سنة              ،81املادة  

 ، و أوصت اللجنة الربملانية على وجوب وضع تـدابري ضـد   ةتعمال العتاد املأخوذ ألغراض و وظيفيسستبعاد إمكانية ا جل ا قانوين صريح من أ   
  :التعسف ، و يف هذا الصدد نصت اللجنة على الضمانات التالية 

  أمر بإجراء اخلضوع لعملية الفحص ،ن يال جيوز لغري القضاء أ -1
 ،طالقا من عتاد خلوي معني للمتهم ن جيرى الفحص سوى اأالّ -2
 ، يأمر ذا اإلجراء سوى عندما تتطلبه ضرورة الكشف عن احلقيقة و إنارة العدالة أالّ -3
 . خمابر الشرطة العلمية و الفنية  يف سوى جيرى هذا الفحصأالّ -4

أمر بإجراء  ستعجال ، أن ي   و بناء على هذه التوصيات أصدر الربملان يف منتصف التسعينات قانونا مسح فيه لوكيل اجلمهورية ، يف حالة اإل                  
  .عملية الفحص و تبقى مشروعية أمر عضو النيابة العامة مؤقتة حيث ينعدم أثرها إذا مل يؤكد بقرار من القاضي خالل الثالثة أيام املوالية
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 و هي سالمة مضمونة دستوريا ، حيث نـصت   )1( املساس بالسالمة اجلسدية للفرد أو املتهم     1
يعاقب القانون على : "  على أنه    1996 نوفمرب   28 من الدستور اجلزائري الصادر يف       35املادة  

   " .اإلنسانات و على كل ما ميس سالمة املخالفات املرتكبة ضد احلقوق و احلري
 اإلجـراءات  قـانون     سواء ، القانون ويبقى احلق يف السالمة اجلسدية حقا مطلقا حيميه       

ذ هو وحده الذي يقرر     إ عن طريق القضاء اجلزائي ،       )2( و غريمها أ و قانون العقوبات  أاجلزائية  
له أن يـذكر احلـدود و       ما إذا كان ينبغي إكراه الشخص على أخذ عتاد من جسمه ، كما              

  .املواضع احلميمة اليت ال جيوز املساس ا و هي حدود السالمة اجلسمية و حرمة احلياة اخلاصة 
 يتأثر بفحـص احلمـض      أن مبدأ ميكن    ذافه : حرمة احلياة اخلاصة   أمبد: الفرع الثاين 

مستوى ىل أي   إ: فسه يف هذا الصدد هو       لكن التساؤل الذي يطرح ن     . "ADN" لـ    االنووي  
 ه من 34 للفرد اليت حيميها الدستور كون املادة         اخلاصة ميكن للفحص أن يشكل تدخال يف احلياة      

ين أو معنوي أو   حيظر أي عنف بد   : نسان  إلنتهاك حرمة ا  تضمن الدولة عدم ا   : " تنص على أنه    
   .؟"أي مساس بالكرامة

 تظهـر يف كـون      عتراضات األساسية على املساس حبرمة احلياة اخلاصة      لعل إحدى اإل  
عتراض مستمد من    عن اخلصائص الوراثية ، و هذا اإل       فحص البصمة اجلينية يفتح اال للبحث     

 )3(ستعداد الوراثي له  صائص احلمض النووي للفرد يكشف اإل     فكرة مفادها أن معرفة تكوين خ     
ن عتراض األساسي  إذن يتجلـى يف أ       ستعداد اإلجرامي للمتهم ، فاإل    و بالتايل يكشف عن اإل    

                                                
ـ ، تنظيما للفحص اجلسدي1986 يعرف قانون اإلجراءات اجلزائية النروجيي الذي دخل حيز التطبيق يف سنة            :/1 ضاع أي  فيمكن إخ

 ،)احلبس( رتكاب جرمية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية        شتباه فيه ، بناء على أعباء مؤسسة تورطه يف ا         ذا الفحص مىت مت اإل    شخص هل 
هذا الفحص ضروريا لعملية البحث و التحقيق من جهة و متناسبا مع خطورة اجلرمية املرتكبة و حل القضية                و يشترط القانون أن يكون 

و مىت رفض الشخص املـشبوه أن يعطـي     . غي أن جيري الفحص بالطريقة األقل أملا بالنسبة للشخص اخلاضع له            و ينب .من جهة أخرى    
ستعجال يتوىل أحد أعضاء النيابة العامة إصـدار مثـل   مر من أحد القضاة ، و يف حالة اإلموافقته على الفحص ، ميكن أن يعوض ذلك بأ 

  . القطاع الصحي مثل األطباء و املمرضني تقنيي الصحةحد أعضاءمر ، و يتم الفحص عمليا من قبل أاأل
2/ :  املـؤرخ يف    276 -92 مـن املرسـوم التنفيـذي رقـم          99نصت املادة    األشخاص و أسرارهم احلميمة      حترام حرمة  بشأن ا 

عند صياغة تقريره،  جيب على الطبيب اخلبري و على جراح األسنان اخلبري،           : "نهتضمن مدونة أخالقيات الطب قائلة أ      امل 06/06/1992
ا أن تقدم اإلجابة على األسئلة  املطروحة يف قرار تعيينه ، و فيما عدا هذه احلـدود ، جيـب علـى          أ العناصر اليت من ش     يكشف إالّ  الّأ

   . "طلع عليه خالل مهمتهن يكتم كل ما يكون قد ا أالطبيب اخلبري
خري معاقبـا    اجلسماين على املتهم ، عندما تكون الوقائع املنسوبة إىل هذا األ            إجراء االختبار  1989 أجاز القانون األيرلندي لسنة      : /3

نـا   سنوات على األقل ، أو عندما يأمر بوضعه رهن احلبس االحتياطي مهما كانت العقوبـة املقـررة قانو         05دة مخس   ملعليها باحلبس   
ينحصر يف الدم و أن  . العينات من اجلسد على جرائم خطرية       خذ  ا ، و يوجب القانون على أن يؤسس أ        جلهللجرمية اليت توبع املتهم من أ     

  .و البول و اللعاب فقط
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ميكن أن ميد الغري مبعلومات عن املتهم أكثر من املعلومات           " ADN" فحص احلمض النووي    1
و ال شك أن هذه املعلومـات املتعلقـة          ،اليت حيتاجها التحقيق من العينات املفحوصة للمقارنة      

بالفرد تعد ذات طابع شخصي خاص جدا ألا تتعلق مبعلومات شخصية و ال يكـشف بـأي    
  .)1( عن الشخص الذي قدم منه العتاد اخللوي حال من األحوال

 جتعل من البـصمة   "  أليك جيفري  : "نه فيه طريقة علمية إبتكرها العامل     جتدر اإلشارة أ  
سـتعدادته    إي معلومة عن شخـصية املتـهم أو طبعـه أو   لوراثية املتحصل عليها ال تعطي أ     ا

ا إذا كان الـشخص      م  لتحديد  كما أن هذه الطريقة ال تعطي أي فرصة        ،جرامية أو الوراثية  اإل
 إذا كـان ضـخما أم        و ما  ، ، ذا عينني زرقاوين أم سوداوين      ا أسود م أ ا أبيض  إمرأة ،  رجال أم 

ن الـشخص ذا إسـتعدادات   شف هذه الطريقة عما إذا كـا  و ال تك ، قصريا هزيال، طويال أم  
  ...سرطانية أم العقلية المراض القلبية أم بالنسبة لأل

 ضرورة قيام املشرع بوضع ضمانات صارمة حول        إىلا باإلشارة   و يبقى احلذر مطروح   
انني سيما يف القوانني     و هو ما أخذ به يف خمتلف القو        )2(كيفية توسيع فحص األعمدة املشفرة      

  .اإلجرائية
ن ال جدال يف أ    : الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه      إجبارمبدأ عدم   : الفرع الثالث 
 أنمن أمههـا  ، من أحكاما و حتتوي على عدة ضمانات        ضصرة تت ية املعا ئأغلبية القوانني اإلجرا  

 واقع عليه متاشيا مع نص      كراهإيل ا املتهم تعد و كأا متت حبرية منه دون           دالتصرحيات اليت ي  
فمـا   . 1948 لـسنة    اإلنساناملادة الرابعة الفقرة الثالثة و الرابعة من االتفاقية العاملية حلقوق           

                                                
  عميد، حد موظفي الشرطة من رتبة ال تقل عن رتبة        مة سوى بعد إذن من أ     مي بأخذ العينات احل   1984يطاين لسنة   ال يسمح القانون الرب   /: 1

رتكـب إحـدى اجلـرائم أو سـاهم يف     تقد أن الشخص املسجون قد ا، يوضح فيه ملاذا يعف الشرطة إذنا يف شكل أمر مسبب  و يعطي موظ  
ا، و ال ميكن أ    رتكااحلدود اليت يساعد فيها على كشف اجلرميـة و بعـد الرضـا               يف ن جيري رفع العتاد اخللوي من جسم الشخص سوى        ا 

هناك عتاد ال يتم رفعه سوى مـن   بينما لبول و اللعاب ،و هناك عتاد ميكن أخذه من طرف أحد رجال الشرطة كا          . املكتوب لذلك الشخص    
  .طرف أحد األطباء أو أطباء األسنان 

نه ال يوجد نص خـاص  القضائية و اإلدارية  املقارنة فإعتبارها وسيلة إثبات يف النظم   و اADN  نظرا للحداثة النسبية لطريقة فحص الـ       /: 2
 املتـضمن  16/04/1985 املـؤرخ يف  85/05وى ما نص عليه القانون رقم يف اجلزائر ينظم هذه الوسيلة العصرية و اجلديدة يف اإلثبات س         

 " :نهأ على   162 حيث نص صراحة يف نص املادة        03/05/1988 املؤرخ يف    88/15محاية الصحة و ترقيتها املعدل و املتمم بالقانون رقم          
ه العملية حياة املتربع للخطر و تشترط املوافقـة الكتابيـة   ال جيوز إنتزاع األنسجة أو األعضاء البشرية من أشخاص  أحياء إال إذا مل تعرض هذ       

   و نـصت املـادة   ..." ؤسسة و الطبيب رئيس املؤسسة ثنني و تودع لدى مدير املللمتربع بأحد أعضائه و حترير هذه املوافقة حبضور شاهدين ا
ملصابني بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة املتربع أو موافقـة  نتزاع األعضاء و األنسجة من القصر و فاقدي التمييز و ا مينع ا: "نه قائلة أ 163

 ال يرتع األطباء األنسجة أو األعضاء البشرية و ال يزرعوا إال يف املستشفيات اليت               " : تقول أنه  167 و أردفت املادة     ".د الوفاة   حد أقاربه بع  أ
  ."ص هلا بذلك الوزير املكلف بالصحة يرخ
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1 نطباق هذه امل  مدى انطالقا من العتـاد املـأخوذ مـن    قتضيات على فحص البصمات اجلينية ا
   .هم؟تامل

 كنـطالعنا على خمتلف النظم القانونية األوربية الرائدة يف هذا املوضوع ميمن خالل إ
  .مجع تلك النظم يف ثالث إجتاهات

لجرمية مثلما هو    يرمي إىل معاقبة رفض السماح بأخذ العتاد بنفس العقوبة املقررة ل           أولإجتاه  * 
رتكـاب   يف حالة اإلمتناع عن اخلضوع للعملية التقليدية يف رفع عينة من الـدم عنـد ا         الشأن

نه ال ينبغي أن تكـون    نه غري واقعي مبا فيه الكفاية، أل      مرور ، غري أن هذا اإلجتاه يبدو أ       حادث  
  .لة الفحص اإلجيايبالعقوبة املقررة يف حا الرفض متطابقة مع أوالعقوبة املقررة لعدم الرضا 

 لكنه يترك األمر للسلطة التقديرية لقاضي اجللـسة يـوم   ،إجتاه ثان ال يقرن اإلمتناع  بعقوبة    * 
 و هو احلل   ،احملاكمة ليستخلص ما يراه مناسبا يف مادة اإلثبات عندما يريد ربطها بذلك الرفض            

  .يرلندا ية ايرلندا  الشمالية و مجهور به إجنلترا و بالد الغال و اأخذتالذي 
 و هـو  ،ستعمال اإلكراه و القوة يف حالـة الـرفض   ، مفاده وجوب اأخريو طرح ثالث و  * 

 و "الدامنارك ، السويد ، النرويج ، فنلنـدا       "دنافية  اإلختيار الذي تسري عليه اليوم الدول اإلسكن      
ذه الدول تـنص يف   ، غري أن هاألسترالية و الواليات املتحدة األمريكية و بعض الواليات        أملانيا

ن تستعمل لتدخل حمدودا بالغرض املطلوب ، كأ يكون ا أن أي    يكون اإلكراه نسبيا،   أنقوانينها  
  .طريقة الوخز باإلبرة الصغرية ألخذ عينة الدم من اية األصبع أو اإلذن

 إجبار الشخص املعـين     هجل فحص احلمض النووي يتم في     أإن أخذ العتاد اخللوي من      
، فليس املتهم هو الذي يتكلم هنا    )1(عتراف خبطئه    نفسه أو إكراهه على اإل     ن يشهد ضد  على أ 

و إمنا الوقائع املادية هي اليت تعوض التصرحيات، و يف هذا الصدد نصت التوصية اخلامسة مـن                 

                                                
ـ قاضي التحقيق سلطة تعيني خبري من أجل فحص و حتديد         خيول القانون اهلولندي ل   :/1 ذا التعيني   و قبل أن يأمر القاضي احملقق ADN،         ال

ن حييط املتهم علما بذلك التعيني كتابة ، و مبوعده و ساعة إجرائه و املخرب الذي سيجرى فيه ، و كذلك الشأن بالنسبة                       الذي أوجبه القانون بأ   
روا اإلختبار ، وأحق للمتهم أن يطلب من        ضنهم املتهم أن حي   يحد اخلرباء الذين يع   ح القانون للمتهم أو حماميه أو أ      لتبليغه  بنتيجة الفحص ، و مس      

ـ و يف حالة رفض املتهم أ. ص األول جل مخسة عشر يوما من تاريخ الفحي إجراء فحص مضاد يف أ  القاض از القـانون  خذ عتاد خلوي منه أج
 إالّتهم يكون خاضعا ألخذ عينة من طرف طبيب و عن طريق القوة العمومية و ال يصدر مثل هذا األمـر                     مر جبعل امل  لقاضي التحقيق إصدار أ   

  . فأكثر  سنوات06يها بعقوبة سالبة للحرية ملدة بالنسبة للجرمية املعاقب علكذا بعد مساع املتهم و التحقق من رفضه و 
ية الطبية ، ميكن للقاضي أن يأمر بأخذ السائل املنوي للمتهم أو شعره أو أي خذ العينة متعذرا من الناحو يف احلالة اليت يبدو فيها أ

عتاد خلوي آخر خيصه ، و ميكن للمتهم أن يطعن باالستئناف يف أمر قاضي التحقيق املتضمن إخضاعه للفحص اجلربي يف أجل مخسة عشر 
  . اإلستئناف أمام اهليئة القضائية املتابع أمامها املتهم يوما من تاريخ تبليغه ، و عند ذلك يوقف تنفيذ األمر إىل غاية الفصل يف
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1            عترافـات ضـد    الدستور األمريكي عن عدم إكراه الشخص يف أي حالة جرمية على تقدمي ا
  :)1(نفسه حيث قالت 

 "criminal any in compelled be shall not himself against witness a be to case "   
 الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه ال ينطبق سوى على التصرحيات            إجباربدأ عدم   مف

ون االجراءات اجلزائيـة علـى أن        من قان  213الشفوية، و يف التشريع اجلزائري نصت املادة        
ي ، و بالتايل يبقى الشخص      ثبات خيضع حلرية تقدير القاض    إلر ا  مجيع عناص  نأنه ش أعتراف ش اإل

شتبهت  ائيا من طرف القضاء اجلزائي ، و لو حامت شكوك حوله أو اإدانتهىل أن تثبت   إبريئا  
  .يف شأنه الشرطة القضائية أو تابعته النيابة العامة أو أودعه قاضي التحقيق احلبس املؤقت

   :راءة ـة البنـريـ قمبـدأ: الفرع الرابع 
ة الرباءة الذي مفاده أن كـل       ن قري ملي حلقوق اإلنسان على محاية مبدأ     نص اإلعالن العا  

 و هو ما    ،يظل بريئا إىل غاية إدانته ائيا      -أي كل شخص تابعته النيابة العامة        -شخص متهم   
جهـة  بت  كل شخص يعترب بريئا حىت تث     " :  من الدستور اجلزائري قائلة    45نصت عليه املادة    

  .." ..قضائية نظامية إدانته 
يف اإلجراءات اجلزائية مثـل     رية  الزجرباءة مع تطبيق الوسائل     ة ال نو ال يتعارض مبدأ قري    

تأسيس أية   رغم أن تطبيق هذه التدابري ميكن أن يكون منطلقا ل          ،التوقيف للنظر و احلبس املؤقت    
مانات عديدة من حيث األشخاص     عية بض درتدابري ال  املشرع تلك ال   كفلذلك   و ل  ،إدانة حمتملة 

حتديـد مـدة    (أو من حيث الزمـان      ) ضباط الشرطة القضائية و القضاة      ( الذين يقومون ا    
 مـن  وأ) مقرات احلجز و أماكن احلبس( من حيث املكان  أو)التوقيف للنظر و احلبس املؤقت  

و غريهـا مـن     ) إحترام الكرامة البشرية و اإلتصال باألقارب و الفحص الطيب        (حيث املعاملة   
قـانون اإلجـراءات     على   2006الضمانات اليت أوردها املشرع يف تعديله األخري الواقع سنة          

  .اجلزائية
 لـبالد،  عتباره القانون األمسى يف او ال جتد تلك الضمانات أساسها سوى يف الدستور با

 ،لى وجوب إحترامها  عتبار أن الدستور ذاته حيث ع      با ااملوقع عليه الدولية  و كذا يف اإلتفاقيات     
  إنساين، أمـا الـضمانات    حدمها تقين و اآلخرأثنني ، و ترتكز الضمانات املرجوة على شقني ا

                                                
   .45 الصفحة. املرجع السابق :  نويري عبد العزيز :/1
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 و  ،خذ العينات و كذا يف إجراء العمليات املخربيـة        ية فهي تعين وجوب توخي الدقة يف أ       التقن1
تباره كائنا بشرياعأما الضمانات اإلنسانية تكمن يف مراقبة الفحص ، محاية حلقوق املتهم با.  

  :خذ عتاد خلويرها يف حالة رضا املتهم و قبوله أ الواجب تواف)1(و نذكر من بني الضمانات* 
  املخرب الذي جيري فيه هذا الفحص، وجوب اإلخطار كتابة بساعة الفحص و ب-1
  لفحص اخلبري الذي خيتاره املتهم، أن حيضر عملية ا- 2
  الفحص،كتابة بنتائج  أن يتم اإلخطار - 3
  ،جل معنيق للمتهم بإجراء خربة مضادة يف أ أن مينح احل- 4
  .عن ذلك أن يتم إتالف العتاد اخللوي مبوجب حمضر حيرر – 5

  :ا يف حالة إمتناع املتهم و رفضه اخذ عتاد من جسمهاكما نذكر الضمانات الواجب مراع* 
  ف أحد القضاة، أن يصدر أمر اإلكراه من طر-1
  مر مسببا، أن يكون األ-2
 اجلرائم األخالقية و جرائم القتـل     "  يأمر سوى بالنسبة لعدد حمدد من اجلرائم         أالّ - 3

  ".مثالً 
  ، "اإلرادي"اع طريق الفحص الطوعي تبا إىل يأمر سوى بعد دعوة املتهم كتابة  أالّ- 4
  م أخذ العتاد من طرف أحد األطباء، أن يت- 5
  خري الصادر عن القاضي، أمر التس ترك إمكانية الطعن يف- 6
  . ستئناف تنفيذ األمر القضائي أن يوقف اإل-7

 ليس حبثا وراثيا و إمنا هو عبارة عـن  الفحص اجليينىل أن  إو جيب أن نشري مرة أخرى   
بـذلك   حبث ال يهدف سوى إىل تقدمي الدليل و البيان حول العالقة بني فعل معني و من قـام         

   ....قة نسب أو البحث عن هوية شخص جمهولد عال التصريح بوجوإىليهدف كما الفعل، 
  

  

                                                
أنظر يف هذا الصدد إىل التوصيات اليت خرج ا ملتقى البصمة الوارثية املنظم من قبل جملس قضاء سطيف و منظمة احملامني سطيف خالل /: 1

. حممد عطوي. السعيد مسايت. مجال فوداد: املوقعة من طرف السادة. سطيف". هواري بومدين. " بدار الثقافة2008 أفريل 10 و 09يومي 
   .10/04/2008بتاريخ . حممد غجايت
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  :حجيتها يف اإلثباتو  البصمة الوراثية أمهية : الفصل الثاين
لدرجة ميكن القول عنه أنه     سنوات األخرية تقدم تقدما مذهال      ال جدال يف أن العلم يف ال      

تقدم يف ربع القرن احلايل مبا يعادل تقدم البشرية يف تارخييها الطويل كلـه ويف جمـال الوراثـة                   
  .خصوصا

هتمام الكثري من جتماعية خطرية تشغل ا  إتت تعد وحبق مشكلة     إن قضية إثبات النسب با    
العلماء يف مجيع  أحناء العامل ،فضال على أا مشكلة قضائية تستغرق سنوات طويلة أمام احملاكم،                
و خيطئ من يظن أن عملية احلسم يف هذه القضايا تتم بسهولة مبجرد عمل حتليل طيب، إذ هنـاك    

و الطفل ، فضال عن التأكد مـن        ، األب،األم  :ثالثة أطراف   فحوصات وكشوفات طويلة على     
دعاء احلمل فيهقدرة كل من الزوجة و الزوج على اإلجناب خالل فترة إجناب الطفل و ا.  

        و على الرغم من مرور وقت قصري على ا      ا استطاعت كتشاف البصمة و اجلينات، إال أ
 التطبيقي الذي يستخدم يف احلـاالت الـيت   أن حتقق حتول سريع من البحث األكادميي إىل العلم      

غتصاب و   مثل قضايا إثبات البنوة و اإل      ،عجزت وسائل الطب الشرعية التقليدية يف إجياد حل هلا        
  .جرائم السطو والتعرف على ضحايا الكوارث

  
مث ) املبحث األول   ( يف اإلثبات  الوراثيةأمهية البصمة   و بناء على كل ذلك سنتطرق إىل        

  ).املبحث الثاين(لبصمة الوراثية يف اإلثباتإىل حجية ا
  

  :يف اإلثباتالبصمة الوراثية مهية  أ:املبحث األول 
ختلف فيها  حتجاج ا من القضايا املستجدة اليت ا       مسألة البصمة الوراثية و مدى اإل      تعترب

  .ياتفقهاء العصر، إذ تعترب حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا ملعرفة حقيقة املسائل و املعط
  : إن معاجلة هذا املبحث بشكل موسع يقتضي منا األمر تقسيمه إىل مطلبني

  
ااالت األخرى لتفعيـل تقنيـة       ،)املطلب األول (ااالت القانونية لتفعيل تقنية البصمة الوراثية     

  ).املطلب الثاين (البصمة الوراثية
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  :اثية ااالت القانونية لتفعيل تقنية البصمة الور: املطلب األول1
تتطلب دراسة هذا العنصر مناقشة مسألة تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمـال إثبـات               

الفرع (لة تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال  إثبات اجلرائم   أ كذا مس  و ،) الفرع األول (النسب  
  . )الثاين

  : البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب تفعيل تقنية: الفرع األول 
و مدى جـواز    ) أوال( تطرق  يف سبيل مناقشة هذا الفرع إىل طرق إثبات النسب            سن    

  .)ثانيا(إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية و موقف القضاء من ذلك 
    : أوال طرق إثبات النسب           

            أصله مـن   وتصالالنسب يف اللغة هو القرابة و مسيت القرابة نسبا ملا بينهما من صلة و ا
  .عتزيا: نتسب إليه عزوته إليه، و ا:و من باب الطلب مبعىن . إىل أبيه نسبانسبته: قوهلم

يكون مـن قبـل   : بن السكيتقال ا ،جتمع على نسب  و ،رسم هو  النسبة بالكس    و اإل 
عتبار أن املرء ينسب ألبيه و قال بعض أهل اللغة هو يف اآلباء خاصة على ا   ، األب و من قبل األم    

ستعمل النسب و هو املـصدر يف مطلـق         ألمه إال يف حاالت استثنائية، و قد ا       فقط و ال ينسب     
  .)1( بينهما نسب أي قرابة و مجعه أنساب:الوصلة بالقرابة فيقال

 :شتراك من جهة أحد األبوين و ذلك ضربان       النسب و النسبة ا   : قال الراغب األصفهاين  
العرض كالنسبة بني بين األخـوة و بـين         شتراك من اآلباء و األبناء، و نسبة ب       نسبة بالطول كاإل  

  .)2( اماألعم
،  األربعة إىل تعريف جامع مانع له     صطالح فلم يتطرق فقهاء املذاهب    و أما النسب يف اإل    

 شخصني، دون أن   هو مطلق القرابة بني     وكتفوا بتعريفه مبعناه العام املستفاد من معناه اللغوي         إذ ا
 الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص  ما  أو عـدم  صطالحي الشرعي و هو يعرفوه باملعىن اإل  

القرابة املراد ا الرحم، و     :"بقري بقوله   عثبوته له، و من تلك التعريفات العامة تعريف العالمة ال         

                                                
   .12 الصفحة.  املرجع السابق .دير عليميإ /:1
   .131 الصفحة .القاموس احمليط /:2
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 من جهة األب أو من جهـة  قربت أو بعدت كانت،هي لفظ يشمل كل من بينك و بينه قرابة  2
  ." األم

 و هو   ،صطالحي اخلاص  النسب مبعناه اإل   يتية تعريف و قد جاء يف املوسوعة الفقهية الكو      
حالـة  :"عتبار أن اإلنسان إمنا ينسب ألبيه فقط، وقد ورد أن النـسب             إالقرابة من جهة األب ب    

          حكمية إضافية بني شخص و آخر من حيث أن الشخص ا   مرأة هي يف عصمة    نفصل عن رحم ا
  .)1( "ئهكون احلمل من مازوج شرعي أو ملك صحيح ثابتني أو مشبهني الثابت للذي ي
طرق إثبات النـسب يف الـشريعة       :و أما عن طرق إثبات النسب فندرسها يف موضعني        

  ."2"و طرق إثبات النسب يف التشريع الوضعي "1"اإلسالمية 
  : طرق إثبات النسب يف الشريعة اإلسالمية:1

، الفـراش : املقصود هنا هو بيان طرق إثبات النسب الشرعي والـيت هـي مخـسة                  
  . القيافة والقرعة،اإلستلحاق، البينة

  :الفراش: أ
: ، قال العالمة بن القيم)2(أمجع العلماء على إثبات النسب به، بل هو أقوى الطرق كلها       

فراش الزوجية الصحيح   : ، واملراد بالفراش  " فأما ثبوت النسب بالفراش فقد أمجعت عليه األمة          "
اح املعترب شرعا ، حيث توفرت أركانه وشـروطه         أو ما يشبه الصحيح، فالصحيح هو عقد النك       

نتفت موانعه ، وأما ما يشبه الصحيح ، فهو عقد النكاح الفاسد ، وهو املختلف يف صـحته ،            وا
    ختالف أنواعها ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلـق            وكذا الوطء بشبهة على ا

  .بثبوت نسب املولود الناتج عن ذلك الوطء

                                                
  .13-12 الصفحة . املرجع السابق.دير عليميإ/: 1
 الـسنة . عـدد خـاص   . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية    . 165408ملف  . 08/07/1997. قرار احملكمة العليا  /: 2

و من املستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب ال تتجـاوز            . لد للفراش و للعاهر احلجر      من املقرر شرعا أن الو    : " 67الصفحة  . 2001
 ينف نـسب الولـد      ن الطاعن مل   الزوجية قائمة بني الزوجني ، و أ        أن والدة الطفل قد متت و      - يف قضية احلال   –و مىت تبني     .مثانية أيام   

و أن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقـوا صـحيح    .  ما دامت العالقة الزوجية قائمة     ، و أن ال تأثري لغيبة الطاعن      بالطرق املشروعة 
  ."ستوجب رفض الطعن و مىت كان كذلك ا.القانون

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 77

فإن ،املرأة بولد ممن ميكن أن يولد ملثله لستة أشهر منذ الوطء أو إمكان الوطء   فإذا أتت   3
لقوله ،  إذا ولد حال الزوجية حقيقة أو حكما كما يف املعتدات      )1(النسب يثبت لصاحب الفراش   

و لكن مل يقل أحد من العلمـاء أن         . )2( "الولد للفراش و للعاهر احلجر    " :عليه الصالة و السالم   
و أتت بولد من غري الزوج قطعا كما لو أتت به قبل مضي ستة أشهر من الزواج أنـه                   الزوجة ل 

أو محلـت الزوجـة     ، و كذا لو كان الزوج عنينا أو صغريا ال يولد ملثله            ،)3(ينسب هلذا الزوج    
  .بوطء شبهة من غري الزوج

ا مما ال   إذا ثبت أن النسب يف اإلسالم يثبت لصاحب املاء يف إطار العالقة الشرعية و هذ              
خالف عليه ، إال أن األمر ال يزال حمريا يف كيفية إثبات العالقة اخلاصة بني الزوجني و القائمـة                   

  .على الستر
لكن الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن تلك األدلة اليت ذكرها الفقهاء إلثبات الفراش               

ألا دف إىل الكشف و ، ااألدلة الشرعية يف اإلثبات مطلقالشرعي ال خترج يف احلقيقة عن أطر   
و ليس فيها ما يتعبد بعدده و ال هيئته و ال طريقته إال مـا ورد يف حـد   ، إظهار احلقيقة املتاحة    

  .الزنا و القذف  به
  

  :اإلستلحاق أو اإلقرار: ب
ـ     و اإلقـرار   ، و غالبا ما يكون يف أوالد اإلماء      ،  "باإلقرار بالنس " : و يعرب عنه أيضا ب

   :بالنسب نوعني

                                                
و أيـضا  . : ".. يقول الدكتور يوسف القرضلوي يف رده على سؤال طرح عليه من طرف وسائل اإلعالم خبصوص البصمة الوراثيـة    :/1

فمادام الطفل ولد على فراش الزوجية فال يصح أن حنكم البصمة الوراثية            . توجد أشياء ال ميكن أن نأخذ فيها بالبصمة الوراثية مثل الفراش          
حىت و لو وجدت شبهات و ذلك حىت تستقر األمور وال تصبح احلياة فضائح متبادلـة،                : "مضيفا" و هو إبن الرجل صاحب هذا الفراش      

  .18الصفحة . 2903العدد . 29/08/2009 جريدة الشروق اليومية ."  للفراش و للعاهر احلجرفالولد
  .177الصفحة . رواه البخاري يف صحيحه  :/2
. 2001الـسنة   . عدد خاص . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية    . 193825ملف  . 19/05/1998قرار احملكمة العليا    /: 3

و مىت . عا أن الزواج يف العدة باطل و من املقرر قانونا أن أقل مدة احلمل ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر                   من املقرر شر  : " 73الصفحة  
تبني يف قضية احلال أن الزواج وقع على إمرأة مازالت يف عدة احلمل و أن احلمل وضع بعد أربعة أشهر من تاريخ  الـزواج الثـاين و أن                         

نة بنت للزوج الثاين اعتمادا على قاعدة الولد للفراش مع أن الزواج الثاين باطل شرعا فإم بقضائهم                 قضاة املوضوع بقضائهم باعتبار الطاع    
 ".و مىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه بدون إحالة. كما فاعلوا خالفوا القانون و حرفوا أحكام الشريعة اإلسالمية
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  .)1( إقرار حيمله املقر على نفسه فقط كاإلقرار بالبنوة أو األبوة:األول4 •
 و هو ما عدا اإلقرار بالبنوة و األبوة كاإلقرار باألخوة           ه إقرار حيمله املقر على غري     :الثاين •

  .و العمومة
  شترط الفقهاء لصحة اإلقرار بالنسب يف كال النوعني شروطا البد من حتققها لـصحة         و قد ا

  :)2( شترطوا لصحة اإلقرار بالنسب على النفس الشروط التاليةإقتضاه، فقرار وثبوت النسب مباإل
  

عتداد بقـوهلم  رار الصغري وال انون، لعدم اإلن يكون املقر بالنسب بالغا عاقال فال يصح إق     أ: 1
  .لقصورهم عن حد التكليف

فلو أقر  ، وذلك بأن يولد مثله ملثله    ، أن يكون املقر له بالنسب ممن ميكن ثبوت نسبه من املقر            : 2
  .ستحالة ذلك عادة عمره مخسة عشر مل يقبل إقراره إلمن عمره عشرون ببنوة من

ألن معلوم النسب ال يصح إبطال نسبه السابق حبال مـن           ، أن يكون املقر له جمهول النسب     : 3
  .األحوال

به ال يصح اإلقرار عندئـذ و ال        فإن كذ ، إن كان أهال لقبول قوله       أال يكذب املقر له املقر    : 4
  .يثبت به النسب

                                                
الـسنة  . عـدد خـاص   . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية    . 202430ملف  . 15/12/1998قرار احملكمة العليا    /: 1

 يف  حلمـل اإلقـرار ولزم "...من املقرر شرعا أنه يثبت النسب باإلقرار لقول خليل يف باب بيان أحكام اإلقرار      : "77الصفحة  . 2001
نكحة الفاسدة طبقا   هللا فيثبت حىت مع الشك و يف األ       كما أن إثبات النسب يقع التسامح فيه ما أمكن ألنه من حقوق ا            ". اخل...بطن إمراة   

 أن املطعون ضده أقـر حبمـل الطاعنـة بـشهادة مجاعـة أمـام املوثـق بتـاريخ         – يف قضية احلال –و مىت تبني  .لقاعدة إحياء الولد  
اعنة ، كما أن املادتني      املطعون ضده حبمل الط    إقرارن هذه الشهادة ال تعترب صلحا بل هي توثيق لشهادة مجاعة عن             إ،ف06/04/1997

  . من القانون املدين ال تنطبق على قضية احلال اليت هي من قضايا احلالة اليت حيكمها قانون األسرة 461 و 341
 من قانون األسرة ، اليت حتدد مدة احلمل ، ألن اإلقـرار يف حالـة   41كما ال ميكن اجلمع بني اإلقرار باحلمل و بالدفع باملادة   

  . أي دليل آخر و ال حيق للمقر أن يثري أي دفع إلبطال مفعول هذا اإلقرار ثبوته يغين عن
سترداد نصف الصداق ، رغـم أن    نه ال ميكن اجلمع بني اإلقرار باحلمل و طلب الطالق قبل الدخول قصد الوصول إىل ا               أكما  

  .الصداق املدفوع يف قضية احلال يغلب عليه معىن التعويض أكثر منه مقابل الصداق
عليه فإن القضاة ملا مل ينتبهوا إىل وجوب مساع مجاعة الشهود الذين حضروا إقرار املطعون ضده أمام املوثق ، خالفوا الشرع                    و  
  ."ستوجب نقض القرار املطعون فيهو مىت كان كذلك ا. عرضوا قرارهم للقصور يف التسبيبو القانون و 

   .05صفحة ال .باتالبصمة الوراثية و حجيتها يف اإلث. هيثم شبانة /: 2
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ألن ،فإن صرح بذلك فإنه ال يقبل إقـراره         ، أن ال يصرح املقر بأن املقر له ولده من الزنا           : 55

الولد للفراش و للعـاهر     ": الزنا ال يكون سببا يف ثبوت النسب لقول النيب صلى اهللا عيله و سلم             
  ."احلجر

ألنه إذا نازعه غريه فليس أحدمها أوىل من اآلخر  مبجـرد            ، أحد   ينازع املقر بالنسب   أن ال : 6
فيكون ثبوت النسب ألحـدمها     ، فال بد من مرجح فإن مل يكن فإنه يعرض على القافة            ،الدعوى

  .بالقيافة ال باإلقرار
و ثبت مبقتضى ذلـك مجيـع       ، فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب املقر له من املقر           

  .باألحكام املتعلقة بالنس
فإنه ، كاإلقرار بأخ له و حنوه    ، أما إذا كان اإلقرار بالنسب فيه حتميل للنسب على الغري           

  :)1(يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إىل الشروط املتقدمة ما يأيت
1 :تفاق مجيع الورثة على اإلقرار بالنسب املذكورا.  
  . إقراره بنفسهألنه إذا كان حيا فال بد من، أن يكون امللحق به النسب ميتا: 2
3 :           املقـر لـه يف حياتـه باللعـان        نتفـى مـن   أن ال يكون امللحـق بـه النـسب قـد ا                                                                                                                                                                  .
  :لبينة ا: ج

دعاه، فإن النسب يثبت ملدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ا          ، و املراد ا الشهادة     
ختلفوا عن إثباته بغري    و ا ، و قد أمجع العلماء على أن النسب يثبت ملدعيه بشهادة رجلني عدلني           

     يأو شهادة رجل و ميني املدع، ت أو شهادة أربعة نساء عادال، مرأتني  ذلك  كشهادة رجل و ا ،
حيث قال بكل حالة من هذه احلاالت طائفة من العلماء،  غري أن مذهب مجاهري أهل العلـم و                   

 ،شهادة إال شهادة رجلني عـدلني     هم املالكية و الشافعية و احلنابلة ال يقبل يف إثبات النسب بال           
ـ                  ة فإذا ثبت نسب املدعي بالبينة حلق نسبه باملدعي و ترتب عليه ثبوت مجيع األحكـام املتعلق

  .)2(بالنسب

                                                
   .06صفحة ال .املرجع السابق. هيثم شبانة/: 1
الـسنة  . عـدد خـاص  . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخـصية . 202430ملف . 15/12/1998قرار احملكمة العليا   /:2

 .77الصفحة . 2001
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  :القيافة: د6

و ، ثر و يعرف صـاحبه  من يتبع األ: و القائف ، تتبع اآلثار ملعرفة أصحاا    : و هي لغة  
  .)1( مجعه قافه

سته و نظره إىل أعـضاء  هو الذي يعرف النسب بفرا: صطالح الشرعي و القائف يف اإل 
  .)2(املولود 

الفـراش و  إمنا تستعمل عند عـدم  ، سب و القيافة عند القائلني باحلكم ا يف إثبات الن     
و من أحلقته بـه     ، فيعرض على القافة    ، شتباه يف نسب املولود و التنازع عليه        و حال اإل  ، البينة  

  .أحلق به، القافة من املتنازعني نسبه 
             عتبارها طريقا شرعيا يف    و مما الشك فيه أن ما ذهب إليه اجلمهور من احلكم بالقيافة و ا

و ثبوت العمل ا عند عدد من الـصحابة         ، لداللة السنة على ذلك     ، هو الراجح   إثبات النسب   
  .فكان كاإلمجاع منهم على احلكم ا، و مل يعرف هلم خمالف ، رضي اهللا عنهم 

       فمن قال  ، عتبار القائف هل هو شاهد أو خمرب        جتدر اإلشارة أنه فيه خالف فقهي حول ا
 باألول ا و من قال با   ، ثنني  شترط ا و قيل مبىن اخلالف على أن القائف هل        ، كتفى بواحد   لثاين ا

أن هذه طريقة اخلرب عن علم خيتص به        : وجه القول األول    ": هو شاهد أو حاكم ؟ قال الباجي        
، ووجه القول الثاين أنه خيتص بسماعه و احلكم به احلكام           ، القليل من الناس  كالطبيب و املفيت      

3( "ثننيفلم جيز يف ذلك أقل من ا(.  
  : القرعة: هـ

 و إمنـا  ، و لذا مل يقل ا مجهور العلماء        ، و هي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي        
الظاهريـة و املالكيـة يف أوالد       : عتبارها طريقة من طرق إثبات النسب        إىل القول ا و ا     ذهب
 :ضي اهللا عنه قـال      حتج القائلون ا مبا رواه أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم  ر              و ا ، اإلماء

إن ثالثة نفر من أهل     : كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل من اليمن فقال               "

                                                
  .183الصفحة . القاموس احمليط  /:1
 ." مبا خصه اهللا تعاىل به من علم ذلكشتباهاإل من يلحق النسب بغريه عند " :نهبأعرفه اجلرجاين يف كتابه مغين احملتاج  /:2
  .7 الصفحة. املرجع السابق. هيثم شبانة /: 3
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ثـنني  فقـال إل ، مرأة على طهر واحد و قد وقعوا على ا    ، اليمن أتوا عليا خيتصمون إليه يف ولد        
ين مقرع بينكم فمن قـرع  إ، أنتم شركاء متشاكسون : فقال ، فغليا، طيبا بالولد هلذا  : منهما  7

فجعله ملن قرع فضحك رسول اهللا صلى اهللا        ، فأقرع بينهم   ، فله الولد و عليه لصاحبه ثلثا الدية        
ال ": قال اإلمام بن حزم تعليقا على هذا احلـديث        . "عليه و سلم حىت بدت أضراسه أو نواجذه       

ما ال جيوز البتة إال أن      ما يرى أو يسمع      يضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون أن ينكر          
و ال جيوز أن يسمع بـاطال       ، و هو عليه الصالة و السالم ال يسر إال باحلق           ، يكون سرورا به    

و احلجة به قائمة و ال يـصح خالفهـم          ، و هذا خرب مستقيم السند نقلته كلهم ثقاف         ، فيقره  
  ." و إحقاق القارع،يف أمر الولد و فيه إثبات القرعة : " و قال اإلمام اخلطايب ."البتة

و القرعة عند القائلني ا ال يصار إىل احلكم ا إال عند تعذر غريها من طـرق إثبـات      
فيـصار  ، أو تعارض قول القافة ، أو يف حالة تساوي البينتني ، النسب من فراش أو بينة أو قيافة   

م ا غاية ما يقدر     حينئذ إىل القرعة حفاظا للنسب عن الضياع و قطعا للرتاع و اخلصومة، فاحلك            
  .و هي أوىل من ضياع نسب املولود ملا يترتب على ذلك من مفاسد كثرية، عليه 

أو أشكل األمر عليها كان املـصري       ، إذا تعذرت القافة    :"قال العالمة بن القيم رمحه اهللا       
و هو ينظر إىل نـاكح أمـه        ، إىل القرعة أوىل من ضياع نسب الولد و تركه مهال ال نسب له              

فإا طريق شرعي و قد سدت الطرق       ، فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إىل إثبات النسب        ، اطئهاوو
و تعيني الزوجة من    ، و إن كانت صاحلة لتعيني األمالك املطلقة و تعيني الرقيق من احلر             ، سواها  

و معلوم أن طرق حفـظ األنـساب        ، األجنبية فكيف ال تصلح لتعيني صاحب النسب من غريه        
فالقرعة شـرعت إلخـراج   ، و الشارع إىل ذلك أعظم تشوفا    ، رق حفظ األموال    أوسع من ط  

فعملت القرعـة  ، و ها هنا أحد املتداعيني هو أبوه حقيقة        ، و لتعيينه تارة أخرى   ، املستحق تارة   
        فالقرعة خترج  املستحق شرعا    ، شتباهها يف أجنبية    يف تعيينه كما عملت يف تعيني الزوجة عند ا ،

بـل خـالف ذلـك هـو        ، يقةستبعاد يف اإلحلاق ا عند تعيينها الطر      فال ا ...دراكما خترجه ق  
  .  )1("املستبعد

                                                
   .18 الصفحة .املرجع السابق. دير عليم يإ/ : 1
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  :)1(طرق إثبات النسب يف التشريع الوضعي: 28
  

إن أهم ما يترتب عن الزواج من أثار هو إثبات نسب املولود إىل والده ، و إذا كان                  
ة املعلومة بقطع النظر عن كونه ولدا       نسب الولد إىل أمه ثابت بسبب احلمل املرئي و الوالد         

 أن ذلك ،شرعيا أو ولد زنا، فإن نسبته إىل والده ليس دائما سهال كسهولة نسبه إىل والدته            

 الـزواج  طريقـة  إال والـده  إىل شخص نسب إثبات طريقة من جتعل مل اإلسالمية الشريعة

  طريق عن النسب إثبات طلتأب و البينة، و اإلقرار ، بشبهة الوطء ، الفاسد الزواج ،الصحيح
  

                                                
اف بالنسب يف حالة عدم توثيـق  جل اإلعترألشرعية للقاضي من   التوسع يف تقدمي وسائل اإلثبات ا     :  األسرة املغريب    مدونةمشروع  *  :/1

  .جل حدد يف مخس سنوات لتسوية احلاالت العالقة اليت تدخل يف هذا اإلطارأفتح  .عقد الزواج ألسباب قاهرة 
عتراف األب و باإلثبات و بالزواج الظاهر أو بالزواج النـاقص أو          إ النسب يثبت مبوجب الزواج و ب      :ل الشخصية يف اجلزائر   اوحجملة األ * 

  .05/02 املعدل باألمر رقم 84/11من قانون األسرة رقم " 40ادة امل"اج فسخ بعد الدخول بكل زو
  ".68ادة امل"  أكثر أو مبوجب شاهدين موثق ما أو األبعتراف إ يثبت النسب بالزواج و ب:قانون األسرة التونسي* 
ـ يف مصر ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بين          *   هها و بني زوجها من حني العقد و ال لولد زوجة أتت ب

 مـن  15ادة امل"  الوفاة أو من سنة من وقت الطالق       أكثر به   أتتبعد سنة من غيبة الزوج عنها و ال لولد املطلقة املتويف عنها زوجها إذا               
  . "1929 لسنة 25املرسوم بقانون رقم 

  . و إذا كان احلمل ناجتا عن وطأ بالشبهة يعترب األب هو الواطئ "59املادة " رعيا يثبت النسب مىت كانت الزواج ش: يف موريتانيا * 
   ".148املادة " يثبت نسب الطفل إىل أبيه مىت كان الزواج صحيحا أو ناقصا بعد الدخول :قانون األحوال الشخصية األردين * 
 و إذا كان    "135ادة  امل" عتربه الطرف اآلخر صحيحا     ألب إذا ا  عتراف األم أو ا   يثبت النسب إما بإ   :  الشخصية السوري  لقانون األحوا * 

  .فارق السن بني الزوجني املفترقني و الطفل املعترف به يسمح ذا اإلحتمال
 و بالزواج النـاقص  "123ادة امل"  و باإلعتراف "121املادة " يثبت نسب الطفل إىل األب بالزواج     : قانون األحوال الشخصية اليمين   * 
  ."134ة املاد"

املـادة  " أو بالـشهود  "97املادة "  و باإلعتراف "95املادة " يثبت نسب الطفل إىل األب بالزواج : قانون األحوال الشخصية القطري * 
101".  

عتراف األب ، بعد زواجه باألم ، بالطفـل الـذي مل   إ ب"194ادة امل" تتم مشروعية نسب الطفل إىل األب  : مدونة األسرة يف السنغال   * 
  .كن نسبه معترفا به من قبل ي

ـ "  أما مشروعية النسب فتتم إما بالزواج  "312املادة " يثبت نسب الطفل لألب بعد الزواج    : القانون املدين الفرنسي  *   و "331ادة امل
   ."333املادة " إما بسلطة القضاء 

   . "527 و 526مواد " دي بالطفل  مبجرد تصريح إلعتراف اإليرات نسب الطفل إىل األم أو األب بايثب: القانون املدين الكندي* 
  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 83

 أضافت و الطرق هذه اجلزائري األسرة قانون من 40 املادة تضمنت ولقد ،)1( التبين9 

 و .)2( القـانون  هذا من 34  ،33، 32: للمواد طبقا الدخول بعد فسخه مت نكاح كل إليها
  .حدى على طريقة كل تفصيل و شرح نتوىل ذلك كل إليضاح

  : لصحيحا بالزواج النسب ثبوت -أ
 ، شرعيا الزواج ذاه كان مىت ، الصحيح الزواج من والده إىل ينسب أن ميكن الولد إن

 ،)3( "املالعنة " املشروعة بالطرق  نفاه قد الزوج يكن مل و ،الزوجني بني تصالاإل أمكن مىت و
 أكثرهـا  و ،"06" شـهور  سـتة  هـي  اليت و احلمل مدة أقل خالل والدته حصلت مىت و

  :هي شروط ثالثة توافر يتطلب الطريقة ذه النسب إثبات نإف عليه و .)4( هورش عشرة"10"
  . الزوجني بني  اجلنسي تصالاإل إمكانية *
  ".اللعان" الشرعية بالطرق الولد نفي عدم *
     .احلمل مدة أقصى و أدىن بني الولد والدة *

  : الفاسد بالزواج النسب ثبوت  :ب
 بـالزواج  النـسب  يثبت " :نهأ على اجلزائري األسرة قانون من 40 املادة نصت لقد

 اـطبق  الدخول بعد فسخه مت احـنك بكل وأ الشبهة بنكاح أو بالبينة أو باإلقرار أو الصحيح
                                                

  ."مينع التبين شرعا و قانونا ": نه من قانون األسرة اجلزائري على أ46تنص املادة :/ 1
من املقرر قانونا أن التـبين      : "1995السنة  . العدد الثاين . الة القضائية . 103232ملف  . 02/05/1995قرار احملكمة العليا     -

و حيـث إحنـصر طلـب       . صال ، و مل ينفه بالطرق املشروع       و قانونا ، و ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج و أمكن اإلت             ممنوعا شرعا 
فإن قضاة املوضوع عندما ناقشوا الدعوى و كأا تتعلق بنفي النسب             ، "ن.ط" يف إبطال التبين الذي أقامه املرحوم        – احلاليني   –الطاعنني  

  ." ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة، فإم أساءوا التكييف مما" فراش الولد لل" و طبقوا قاعدة 
لـة   منشورات ا  .34 العدد   .سلسلة نصوص تشريعية و تنظيمية    . مقارنة حول قوانني األسرة     مقتضيات  :  عبد القادر ابن داود      /أ/: 2

  .62 الصفحة . املقاوالت وألعمالالقانون املغربية 
. 2001السنة  . عدد خاص . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية    . 99000ملف  . 23/11/1993ا  قرار احملكمة العلي  /: 3

  .نه ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن اإلتصال و مل ينفه بالطرق املشروعة من املقرر قانونا أ: "64الصفحة 
 أن املطعون ضده مل يبادر بنفي احلمل مـن يـوم   - يف قضية احلال–ومىت تبني .و من املستقر عليه أن مدة نفي احلمل ال تتجاوز مثانية أيام  

  .ن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناءعلمه به و خالل املدة شرعا و متسك بالشهادة الطبية اليت ال تعترب دليال قاطعا ، و أل
 مـن   41ام املادة   اق نسب الولد بأبيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحك        و أن قضاة املوضوع بقضائهم بصحة الزواج العريف مع رفض إحل          

سـتوجب نقـض   و مىت كان كذلك ا.األسرة ، فيما خيص إحلاق النسب  من قانون 42 و41خطأوا يف تطبيق املادتني  قانون األسرة و أ   
  ."القرار املطعون فيه

الـصفحة  . 2008الـسنة   . ثانيـة  الطبعة ال  .معيةان املطبوعات اجلا  ديو. قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء      . الغوثي بن ملحة   /:4
146-147.  
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 لنـا  يتضح املواد هذه مراجعة خالل فمن .)1( " القانون هذا من  34،  33 ،  32 :للمواد10

 العقد مقتضيات و يتناىف شرط أو مانع على تملشا إذا الزواج إبطال على نصت األوىل أن جليا

 أو شاهدين بدون مت إذا و الرضا ركن اختل إذا الزواج يبطل أن على نصت قد الثانية أن و ،)2(

 بصداق الدخول بعد يثبت و فيه صداق وال الدخول قبل يفسخ وجوبه حالة يف ويل أو صداق

 و .)4( بعـده  و الدخول قبل يفسخ رماتاحمل بإحدى الزواج أن على نصت الثالثة و ،)3(املثل
  :يلي كما نوردها حاالت ثالث  ستخالصا ميكن األساس هذا على

 مـع  يتناىف شرط أو مانع على مشتمالً وقع قد العقد هذا أن علمنا إذا :األوىل احلالة •

 بالتبعيـة  و يثبت العقد هذا ،فإنالدخول بعد إال أمره يكتشف مل و العقد مقتضيات

  .سبالن يثبت
 قد و وجوبه حال مثال ويلال حضور بدون و نية حبسن عقد الذي الزواج :الثانية احلالة •

 إذا أمـا  أثـر،  أي عنه ينتج ال و يبطل الزواج عقد فإن ، الدخول قبل أمره أكتشف

كان إن النسب يثبت بالتبعية و الزواج عقد أي يثبت فإنه الدخول بعد أمره كتشفا 

 .مولود هناك
 العقد فإن نية حسن عن احملرمات إحدى مع نعقدا قد الزواج كان إذا أما :لثةالثا احلالة •

  أمـه  به جاءت إذا أبيه إىل الولد نسب ثبوت عليه يترتب و الدخول بعد لو و يفسخ

 األكثـر  على شهور "10" عشرة نقضاءا قبل و ، األقل على شهور " 06" ستة بعد

العقد تاريخ من ليس و يحةالصح اخللوة أو الدخول تاريخ من بتداءا .   
                                                

 إليهـا  أضـيفت حيث  .27/04/2005 املؤرخ يف 05/02 من قانون األسرة اجلزائري مبوجب األمر رقم      40مت تعديل املادة    /: 1
  ."جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب "...  :الفقرة التالية

و شتمل علـى مانعـا أ     و ا أحد أركانه   ختل أ يفسخ النكاح إذا ا    " :نهأ تنص على    84/11من قانون األسرة رقم      32ت املادة   كان/: 2
 علـى  84/11رقم قانون  املعدل لل05/02مر رقم  يف حني أصبحت تنص يف األ    ".الزوجشرط يتناىف و مقتضيات العقد أو ثبتت ردة         

  ".نع أو شرط يتناىف و مقتضيات العقدشتمل على مايبطل الزواج إذا ا" :أنه
 الدخول و ال     قبل إذا مت الزواج بدون ويل أو شاهدين أو صداق يفسخ         :" نه  أ على   84/11 من قانون األسرة رقم      33تنص املادة   /: 3

  إذ05/02مر ت بـاأل  و عدل".واحدركن ختل أكثر من ختل ركن واحد و يبطل إذا ايثبت بعد الدخول بصداق املثل إذا او صداق فيه   
يفسخ قبل . و ويل يف حالة وجوبه  مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أ      إذا. ختل ركن الرضا    يبطل الزواج إذا ا    " :أصبحت تنص على أنه   

  ."الدخول وال صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق املثل
قبل الـدخول و بعـده و   يفسخ ج بإحدى احملرمات كل زوا :" نه   على أ  84/11 من قانون األسرة اجلزائري رقم       34تنص املادة   /: 4

  . املذكور أعاله05/02  رقممرثر صدور األإ و مل يطرأ عليها أي تعديل ."يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب اإلسترباء 
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  :الشبهة بنكاح النسب ثبوت :ج   
 وجوده حيتمل كان إن هو و ، الشخص فيه يقع غلط بسبب خطأ حيصل نكاح وهو11

 مـرأة ا إنسان يتزوج كأن ، الوقوع قليلة األحداث حكم يف يعترب اليوم نإف خلت سنني قبل

 أخته أا الدخول بعد يتضح مث ، هلا حل هو و له حل أا عتقادا على البداية يف صحيحا زواجا

 تـاريخ  من شهور "10" مرور بعد الزوج من بولد الزوجة هذه جاءت ،فإذا مثال الرضاع من

 أا جيهل الزوج كان إذا كله هذا ، بالزوج إحلاقه ميكن فال ، الزوجني بني التفريق أو الفسخ

 و لـه  أثر ال و باطل فالزواج ، مسبقا به يعلم منهما واحد كل كان إذا أما الرضاع من أخته
  . "زنا ولد"  احلالة هذه يف يعترب الولد

  :باإلقرار النسب ثبوت :د
 النـسب  إثبـات  و األسرة، قانون من 44 املادة يف اجلزائري املشرع عليه نص قد و

 مـا ك العموم على نوردها ،)1(حمددة شروط توفر مع إال به احلكم أو عتمادها جيوز ال باإلقرار

  :يلي
  .النسب جمهول به املعترف أو املقر الولد كون :1
 . للمقر مثله يولد أن إمكانية شرط :2
 .زنا ولد به املعترف الولد كون عدم شرط :3
 .اإلقرار لتاريخ سابق زواج عالقة وجود ثبوت شرط :4
 ".الولد أي" راشد كان إذا املقر إلدعاء به املعترف تصديق شرط :5

  :بالبينة بالنس ثبوت : هـ
 أو السمع بواسطة حقيقيا وجودا  مادية واقعة يؤكد دليل أو حجة كل بالبينة املقصود

 قـوانني  يف عليـه  الـنص  ورد ممـا  الشرعية أو القانونية اإلثبات وسائل من غريمها أو البصر

  . يرد مل أو اإلجراءات
                                                

 من املقـرر  : " 52الصفحة  . 03العدد  . 1991السنة  . الة القضائية . 51414ملف  . 19/12/1988قرار احملكمة العليا     /:1
 على القرار املطعون فيه مبخالفة القـانون غـري          النعين  كان هذا اإلقرار صحيحا و من مث فإ        ىتقانونا أن النسب يثبت باإلقرار باألمومة م      

 صرحيا و مـن مث   عترافها كانبنها و أن ا  عترفت بأنه ا   و ملا كان من الثابت يف قضية احلال أن أم املطعون ضده  ا              .سديد يستوجب الرفض  
قضاة الس مبوافقتهم على احلكم املستأنف لديهم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون و مىت كـان ذلـك                      نفإ
ستوجب رفض الطعنا."  
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 عقـد  بينهما مجع قد الزوجة و الزوج يكون حينما إال احلالة هذه تصور كنمي ال و12

 و ، قانونيـة  وال شرعية غري عالقة بينهما مجعت قد كانت إذا أما ،)1( فاسد أو صحيح زواج
 نسبه إثبات ميكن فال ، ذاته حد يف هو بشأنه أو والدته واقعة بشأن الرتاع وقع مث ولد عنها نتج

 ، املدنية حلالةا سجالت يف مسهإب أو لقبه على تسجيله ميكن ال و كانت بينة بأية شخص أي إىل
  .له كلقب لقبها حيمل أن دون لقبها و إلمسها تبعا بتسجيله و والدته إىل نسبه إسناد  ستثناءإب
  :الوفاة أو الطالق بعد النسب ثبوت :و
 "10" عـشر  قبل ولد إذا زوجته عن يفاملتو أو )2(املطلق بالزوج يلحق الولد أن مبعىن   

 هـو  هذا و ،)3(الوفاة يوم من أو الزوجني بني الفعلي التفريق أو الطالق يوم من كاملة أشهر

  .احلالة هذه مثل يف املشرع وضعه الذي الوحيد و الواحد الشرط
  :ذلك من القضاء موقف و الوراثية ةبالبصم النسب نفي أو إثبات جواز مدى :ثانيا

 النسب إثبات جواز مدى : حمطات ثالث يف الوقوف املوضوع ذا اإلحاطة تستوجب

 مـدى  من القضاء موقف )2( الوراثية بالبصمة النسب نفي جواز مدى )1( الوراثية لبصمةبا

  .)3( الوراثية صمةببال النسب نفي أو إثبات جواز
  :)4( الوراثية بالبصمة النسب إثبات جواز مدى :1

 من النسب إثبات طرق من طريقا الوراثية البصمة عتبارا إىل املعاصرون العلماء ذهب

 جيـوز   بأنه الفقهي امع قرار يف جاء قد و الفرعية، القضايا بعض يف ختلفواا و لةاجلم حيث

  : اآلتية احلاالت يف النسب إثبات جمال يف الوراثية البصمة على عتماداإل
                                                

:  و ما بعدها42الصفحة  . 1997السنة  . العدد األول . الة القضائية . 172333ملف  . 28/12/1997 قرار احملكمة العليا     /:1
نكحة الفاسدة و الباطلة نه ميكن إثبات النسب بالزواج الصحيح و اإلقرار و البينة و شهادة الشهود و نكاح الشبهة و األ       شرعا أ من املقرر   "

و ملا كان ثابتا أن قضاة الس ملا قضوا برفض مسـاع شـهادة              . سب يعد إحياء له و نفيه قتال له       تطبيقا لقاعدة إحياء الولد ألن ثبوت الن      
فإم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا يف تطبيق القانون ألن         ى إثبات الزواج و النسب حبجة أن احلكم حاز قوة الشيئ املقضي             القارب يف دعو  

 غرار العقد  علىنه ميكن إثبات الزواج و النسب بطرق عدة احلالة كإثبات الزواج و النسب و أ       ال تطبق يف قضايا      حجية الشيء املقضي فيه   
  ."مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه.ريعة اإلسالمية الصحيح طبقا ألحكام الش

يـستوجب  : "86الصفحة  . 1989السنة  . العدد األول . الة القضائية . 35992ملف  . 11/03/1985قرار احملكمة العليا     /:2
اء طالقها ذلك أن هذا التربيـر   عتمد على أن املدعية كانت يف حالة حيض أثن        لقرار الذي قضى بإبطال إثبات نسب املولود إذا ما ا         االنقض  

  ".ليس دليال شرعيا على عدم احلمل
   .24 الصفحة .2004 السنة . عني مليلة.دار اهلدى. اإلجتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون األسرة . عمر بن سعيد/ أ/: 3
  . و مابعدها27الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 87

 كان سواء الفقهاء، ذكرها اليت التنازع صور مبختلف النسب جمهول على التنازع حاالت : أ

 وطء يف شـتراك اإل بسبب كان أم تساويها أو األدلة نتفاءا سببب النسب جمهول على التنازع

  .حنوه و الشبهة
 شـتباه اإل كذا و حنوها و األطفال رعاية ومراكز باملستشفيات املواليد يف شتباهاإل حاالت :ب

  .األنابيب أطفال يف
 تعـذر  و احلروب أو الكوارث أو احلوادث بسبب ، ختالطهما و األطفال ضياع حاالت :ج 

 هويـات  مـن  التحقق بقصد أو هويتها على التعرف ميكن مل جثث وجود أو ، أهلهم معرفة

  . املفقودين و احلرب أسرى
 أو  أوىل بـاب  من  القيافة على الوراثية البصمة قياس الباحثني من كبري عدد رأى وقد

ا يأخذ اليت و قوية  قرينة عتبارهاا توصية يف جاء دق ،و احلدود قضايا غري يف الفقهاء مجهور 

 الوراثية البصمة :" أن الطبية للعلوم اإلسالمية ملنظمةا عن املنبثقة الوراثية اهلندسة و الوراثة ندوة

 مـن  التحقـق  و البيولوجية الوالدية من التحقق يف ختطئ تكاد ال وسيلة العلمية الناحية  من

 الـيت  القوية القرائن وىمست إىل ترقى هي و ، الشرعي الطب جمال يف سيما ال و ، الشخصية

 جمـال  يف عظيما عصريا تطورا متثل و ، الشرعية احلدود قضايا غري يف الفقهاء أكثر ا  يأخذ

 أن الندوة ترى لذلك و فيه،  املتنازع النسب إثبات يف الفقهاء مجهور إليها يذهب اليت القيافة

  ".أوىل باب من بالقيافة فيه يؤخذ ما كل يف ا يؤخذ
 الفقهاء من فريقا أن جند اال، هذا يف املقدمة البحوث و السابقة التوصية لخال من و

 بالبـصمة  تثبـت  بالقيافـة  تثبت اليت األحكام أن و القيافة، على الوراثية البصمة قياس يرى

  : التالية لألمور بعيدا القياس هذا أن يبدو لكن و .الوراثية
 مـستبعد  فيـه  اخلطأ و متناهية دقة فيه حمسوس علمي أساس على قائمة الوراثية البصمة أن :أ

 اخلطـأ  و الظن غلبة على مبنية هي و الفراسة و جتهاداإل على تقوم اليت و القيافة خبالف جدا،

  .جتهاداإل و الظن على مبين هو ما بني و حمسوس قطعي هو ما بني ففرق ،وارد فيها
 يف تتعـداها  فهـي  الوراثية لبصمةا خبالف ، فقط األنساب جمال يف ا يعمل القيافة أن :ب

    ....املفقود شخصية حتديد و اجلاين كتحديد أخرى جماالت
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 ، الغالب الظن من قدر فيها و كاألرجل األعضاء يف الظاهر الشبه على تعتمد القيافة أن :ج13
 يف تكـون  هي و اخلفية، اجلسمية اخللية بنية على كليا عتماداا تعتمد فهي الوراثية  البصمة أما
  .الواقع و احلس على مبنية لكوا قطعية تكون نتائجها و اجلسم يف خلية أي
 لوجـود  بـأبوين  الطفل يلحقوا أن بإمكام أنه العجيب و بل ، خيتلفوا أن ميكن القافة أن :د

 نتائج إىل دانستإلبا إالّ بتاتا بأبوين  الطفل تلحق أن ميكن فال الوراثية البصمة أما فيهما، الشبه

 مـن  أكثر ا قام لو و الوراثية البصمة نتائج ختالفا متاما يستبعد و ، إليها املتوصل حاليلالت

  .خبري
 علـى  أخرى لةأمس الوراثية البصمة و ، لةأمس  القيافة نأب نقول تقدم ما على بناء و

ا يؤخذ قوية قرينة أو مستقلة بينة مبثابة تعد األخرية هذه أن و عتبارا إثباتا عيالشر احلكم يف 

  :اآلتية التدليالت يف ذلك يتجلى و نفيا، و
 أظهـر  ما كل بل فقط، اإلقرار و الشهادة يف حمصورة السنة و الكتاب يف تأت مل البينة إن :أ

 ربكم من ببينة جئتكم قد" : فرعون مع موسى قصة يف  تعاىل اهللا قال بينة، فهو كشفه و احلق

 عصاه فألقى  الصادقني من كنت إن ا فأت بآية تجئ كنت إن قال إسرائيل بين معي فأرسل

  .)1( " للناظرين بيضاء هي فإذا يده نزع و مبني ثعبان هي فإذا
 أو بالـشاهدين  خصها ومن يظهره و احلق يبني ما لكل سما "فالبينة" : القيم ابن قال

 ـا  مـرادا  رآنالق يف قط البينة تأت مل و ، حقه مسماها يوف مل املرأتني أو الشاهد أو أربعة

 قـول  كذلكو . جمموعة و مفردة الربهان و الدليل و  احلجة ا مرادا أتت إمنا و ، الشاهدان

 دعـواه  يـصحح  ما عليه أن : به املراد "املدعي على البينة" : -سلم و عليه اهللا صلى – النيب

 ، منها أقوى كوني قد البينة أنواع من غريها أن ريب ال و ، البينة من الشاهدان و ، له ليحكم
 و الداللـة  و البينـة  و الشاهد، أخبار داللة من أقوى فإا ، املدعي صدق على احلال كداللة
 يلـغ  مل فالـشرع  ... املعىن يف  متقاربة األمارة و العالمة و والتبصرة اآلية و الربهان و احلجة

 وجـده  مـوارده  و همصادر يف الشرع أستقرا من بل ، األحوال دالئل و األمارات و القرائن

  .)2("كاماألح عليها مرتب ، عتبارباإل هلا شاهدا
                                                

  .108، 107، 106، 105. اآليات.  سورة األعراف/:1
   .165 الصفحة .الطرق احلكمية.  إبن قيم اجلوزية/:2
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 من وهو فصدقت قبل من قد قميصه كان إن أهلها من شاهد شهد و ..." : تعاىل قوله :ب14

 مـن  قد قميصه رأى فلما الصادقني من هو و فكذبت دبر من قد قميصه كان إن و الكاذبني

 صدق على دليل عتربا القميص قد موضع إن .)1( "عظيم كيدكن إن كيدكن من نهإ قال دبر

  .شهادة ذلك اهللا مسى و اآلخر تربئة و حدمهاأ
 بن مسك فعل :" خطبأ ابن حي لعم -وسلم عليه اهللا صلى – النيب قال خيرب فتح قصة يف :ج

 أكثر املال و قريب العهد : قال ، احلروب و النفقات أذهبته قال النضري؟ من به جاء الذي حيي

 رأيت قد : فقال بعذاب فمسه الزبري إىل– وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول فدفعه ، لكذ من

  .)2( " اخلربة يف املسك فوجدوا فطافوا فذهبوا ، هاهنا خربة يف يطوف حييا
 قصر و املال فكثرة ا عتدا و العقلية بالقرينة عمل -سلم و عليه اهللا صلى – النيب إن 

 بال بضربه يأمر أن حاشاه و بضربه أمر و الدليل ذا عتدا قد و ، كذبال على داللة فيه املدة

 علـى  ذلك فدل – سلم و عليه اهللا صلى – حقه يف مستبعد هذا و الظلم من نوع ألنه حجة

مبوجبها العمل و القرينة عتبارا .  
 و ، املتعني هو به األخذ كان وجه بأي تبني إذا احلق أن على دالة غريها و األدلة فهذه

 و الكـذب،  و الوهم إليها يتطرق أن ميكن الشهادة من بكثري أقوى القرائن بعض أن شك ال
 اإلقرار و الشهادة تعترب هذا مع و األغراض من لغرض يقع و باطال يكون أن ميكن اإلقرار كذا

  . الظن غلبة على مبنيتان لكوما ما  يأخذ شرعية بينة
 نفيهم أو الوالدين إىل األوالد نسبة إثبات يف قطعية راثيةالو البصمة نتائج أن علمنا إذا و

 إىل احلـادث  مـسرح  يف توجد اليت )اللعاب أو املين أو الدم من( العينة إسناد يف و )3( عنهم

 أو نفيـا  احلكـم  ا يثبت مستقلة بينة اعتبارها و ا األخذ تعني املختصني، بشهادة صاحبها

  .إثباتا
 فيهـا  يكفي و الظن غلبة على ىنتب كوا بالشهادة النسب وتثب واقع إىل نظرنا لو و

 يف ختطئ نتائجها تكاد ال اليت البصمة واقع مع باخلطأ حتمالاإل جودو مع الشهرة و ستفاضةاإل

                                                
   .28. 27. 26: اآليات. سورة يوسف/: 1
  .3006رقم . رض خيربباب ما جاء يف حكم أ.  و اإلمارة كتاب اخلراج. أخرجه أبو داود /: 2
   .06 الصفحة .ا اإلستفادة منه البصمة الوراثية و جماالت.الزحيليبة وه/: 3
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 جنزم أن نستطيع ذلك، حنو و التلوث عوامل أو البشري اجلهد إىل يرجع فيها الوارد اخلطأ و ذاا15

  . شروطها توفرت إذا مبضموا العمل يوجب شرعية حجة الوراثية البصمة بأن
 رجحان جليا ظهري األحكام عليها قامت اليت احلكمة و العدل و الشريعة مقاصد تأمل من و   

  :القيم ابن قال األمر، هذا
 و علـم أ واهللا ، دينه و اهللا شرع فثم ، كان طريق بأي وجهه أسفر و ، العدل أمارات ظهرت  فإذا"
 و داللة أقوى و أظهر هو ما ينفي مث ، بشيء أعالمه و أماراته و العدل طرق خيص أن عدلأ و حكمأ

 شرعه مبا سبحانه بني بل ، مبوجبهما قيامها و وجودها عند حيكم ال و ، منها جيعله ،فال أمارة أبني

 عدلال ا ستخرجا طريق فأي ، بالقسط الناس قيام و عباده بني العدل إقامة مقصوده أن الطرق من

  ."له خمالفة ليست الدين من فهي القسط و
  :)1( مدى جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية :2

 التشريع الرباين شرع اللعان لدرء احلد عن الزوج إذا قذف زوجته بال أناملتعارف عليه 
شهود أو أراد قطع نسب احلمل أو الطفل املولود عنه، وهي أيضا محاية وصيانة لعرض الزوجة 

  .للحد عنها ودفعا 
والطريقة اليت جاءت ا النصوص الشرعية لنفي النسب هي اللعان الذي يعد مبثابة 

الزوج وبالغضب من ميان مقرونة باللعن من جانب ألشهادات جتري بني الزوجني مؤكدة با
  : على ذلك جيدر بنا أن نطرح السؤال التايلوبناء .جانب الزوجة 

 ا أم ىية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراث
  .البد من اللعان أيضا ؟ 

ختلف الفقهاء املعاصرون يف صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون يف احلقيقة ا
  : وميكن تلخيص ذلك يف اآلراء التالية ،)2(اللعان

ال باللعان إ" الزوجية " راش  ال ينتفي النسب الشرعي الثابت بالف:الرأي األول  •
  .، وال جيوز تقدمي البصمة الوراثية على اللعان فقط

                                                
  . و مابعدها81الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 1
 عنه إذا كانـت  الولد لينفي  ADNجيوز أن يلجأ الرجل إىل البصمة الوراثية أو الـ الال، : "... يقول الدكتور يوسف القرضاوي/: 2

 إن مل  و لكن أنا أرى أن العكس جيـوز      ،عن طريق اللعان  ينفيه  و إذا أراد أن ينفي الولد       . و لو شك  . نه و بني املرأة   احلياة الزوجية قائمة بي   
 ففي هذه احلـال ميكـن أن   ،نه يشك يف الولدصمة الوراثية إذا الرجل قال هلا إ  يوافقين اتمع الفقهي على ذلك، فللمرأة أن تطلب هي الب         

  .18 الصفحة .2903 العدد. 29/08/2009. شروق اليوميةجريدة ال". راثيةتطلب اإلحتكام للبصمة الو
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وهذا القول عليه عامة الفقهاء املعاصرين ومنهم علي حمي الدين ، القرداعي ، وعبد الستار        16
:  جاء فيـه   إذوكذا عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي بالرابطة         فتح اهللا سعيد ، وحممد األشقر     

  ". البصمة الوراثية يف نفي نسب ، وال جيوز تقدميها على اللعانعتماد علىال جيوز شرعا اإل"
كتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا  تـيقن  ستغناء عن اللعان واإل  ميكن اإل  :الرأي الثاين  •

  .الزوج أن احلمل ليس منه 
وهذا الرأي ذهب إليه حممد املختار السالمي ، ويوسف القرضاوي ، وعبداهللا حممد             

  .عبداهللا 
 نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثيـة تؤكـد          ىإن الطفل ال ينف    : الثالث الرأي •

صحة نسبه للزوج ولو العن ، وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد              
  .قوله وتعترب دليال تكميليا 

  .وهذا الرأي ذهب إليه ناصر فريد واصل
ل أو الولد ليس من الزوج فال       إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن احلم       :الرأي الرابع  •

 يف طلب اللعان وجه إلجراء اللعان وينفى النسب بذلك ، إال أنه يكون للزوجة احلق         
حتمال أن يكون محلها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريـق           لنفي احلد عنها إل   

  .البصمة الوراثية أو الولد من الزوج وجب عليه حد القذف 
  .ن هاليلوهذا الرأي ذهب إليه سعد الدي

  :)1( باللعان أدلة القائلون بأن النسب ال ينفى إالّ* 
فشهادة أحـدهم    والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم           ":قوله تعاىل   :  أ

 كان من الكاذبني  ويدرأ      إننه ملن الصادقني  واخلامسة أن لعنة اهللا عليه          إأربع شهادات باهللا    
نه ملن الكاذبني  واخلامسة أن غضب اهللا عليهـا          إشهادات باهللا   عذاب أن تشهد أربع     عنها ال 

  .)2( " كان من الصادقنيإن
 اآلية ذكرت أن الزوج إذا مل ميلك الشهادة إال نفسه فيلجأ للعـان ، وإحـداث           إنّ

  .ذا ما ليس منه فهو ردالبصمة الوراثية بعد اآلية تزيد على كتاب اهللا ومن أحدث يف أمرنا ه
                                                

  . و مابعدها82الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 1
   .9. 8. 7. 6:اآليات. النور سورة / :2
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بن وليدة زمغـة     كان عتبة عهد إىل أخيه سعدان ا       ":رضي اهللا عنها قالت   عن عائشة   : ب17
 فيه فقام عبد بن     بن أخي عهد إيل   تح أخذه سعد فقال ا    مين فأقبضه إليك ، فلما كان عام الف       

إىل النيب ـ صـلى اهللا   ) تدافعا ( زمغة فقال أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه فتساوقا 
ا رسول اهللا ابن أخي قد كان عهد إليه فيه ، فقال عبـد بـن   ي: عليه وسلم ـ فقال سعد  

زمغة أخي وابن وليدة ولد على فراشه ، فقال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو لك يـا    
حتجيب منه ملا رأى من شبهه ة اغعبد بن زمغة الولد للفراش وللعاهر احلجر مث لسودة بنت زم    

  .)1( "بعتبة فما رآها حىت لقي اهللا
 أهدر الشبه البني وهو الذي يعتمد علـى  -أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم كما 

 النـسب إال باللعـان      ىالصفات الوراثية، وأبقى احلكم األصلي وهو الولد للفراش فال ينف         
  .فحسب 

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينني سابغ        ": عباس يف قصة املالعنة وفيه      بن  حديث ا : ج
فجاءت به كذلك فقال النيب صلى اهللا       . … فهو لشريك بن سحماء      اإلليتني خدجل الساقني  

  ."قضي من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن  ما  لوال": عليه وسلم 
إذا نفى الزوج ولدا من زوجته ولد على فراشه فال يلتفت إىل            ": قال عبد الستار فتح اهللا    : د

جـراء  إا شرعيا مقررا وهـو      ذلك يعارض حكم  قول القافة وال حتليل البصمة الوراثية ألن        
ـ اللعان بني الزوجني ، ولذلك ألغى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  بني ) دليل الشبه  (  

الذي أهدره رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه   ) الشبه ( ودليل … الزاين والولد املالعن عليه 
 ذلك مل يقو على وسلم ـ هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع 

   ."معارضة األصل الذي نزل به القرآن يف إجراء اللعان
إرشاد منه ـ صـلى اهللا عليـه    "ن فيهأالقيم تعليقا على احلديث السابق بن وقال ا 
 عتبار احلكم بالقافة ، وأن للشبه مدخال يف معرفة النسب ، وإحلاق الولد مبرتله وسلم ـ إىل ا

العن لو قدر أن الشبه له ، ملعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه الشبه،  وإمنا مل يلحق بامل   
  .  "له

                                                
و تـوقي  للفـراش  بـاب الولـد   . م كتاب الرضاع  و مسل  6749رقم  ال .للفراشباب الولد   . كتاب الفرائض   . خرجه البخاري   أ: /1

  .1457 رقم .الشبهات
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أن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بـصدق              : هـ18
  : الزوج لقوله صلى اهللا عليه وسلمزوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق

 عنه إال ى وال ينتف-177/04. اه البخاري يف صحيحهرو– " الولد للفراش وللعاهر احلجر    "
  .!باللعان ، مث كيف جيوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة

إننا ال نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة ، بل البد من            : و
  .البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان وال نقدمها على احلد 

  :)1(البصمة الوراثية بأن النسب ينفى بأدلة القائلني  : *
  . "... والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم": قوله تعاىل: أ

  اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس مثة شاهد إال الزوج فقط حينئذ يكون اللعان ،               إن
 لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان        أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد        

  .أصال الختالل الشرط يف اآلية 
أن اآلية ذكرت درء العذاب ، ومل تذكر نفي النسب وال تالزم بني اللعـان ونفـي                 : ب  

النسب ، فيمكن أن يالعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب، وال مينع أن ينسب الطفل إليـه            
  .إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية 

 كان قميصه قد من قبل فصدقت وهـو مـن           إنوشهد شاهد من أهلها     " :قوله تعاىل : ج
  فلما رأى قميصه قد من       الكاذبني  وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني           

عتربت نوعـا   ن شق القميص من جهة معينة ا      إ ".نه من كيدكن إن كيدكن عظيم     أدبر قال   
  .قام الشهادة من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم م

إن نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية لكوا مبنية على احلس ، وإذا أجرينا حتليل البصمة               : د
الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب احلـس                

 يف مثل   والواقع وخنالف العقل ، وال ميكن البتة أن يتعارض الشرع احلكيم مع العقل السليم             
هذه املسائل املعقولة املعىن وهي ليست تعبدية ، فإنكار الزوج وطلب اللعان بعـد ظهـور                

  .النتيجة نوع من املكابرة والشرع يترته أن يثبت حكما بين على املكابرة 
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 إىل إثبات النسب رعاية حلق الصغري وخمالفة البـصمة لقـول            شوفتيأن الشارع   : هـ19
أصل من أصول الشريعة يف حفظ األنساب ، وإنفاذ اللعـان مـع    الزوج يف النفي يتناىف مع      

خمالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس يف هذا الزمان وتعدد حاالت               
           سـتقرار األوضـاع    باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقا وباعثـا ال

  .الصحيحة يف اتمع 
  :)1( عان و أدلة القائلني بالبصمة الوراثية يف نفي النسبلال بني أدلة القائلني بحالترجي* 
خالف بني الفقهاء يف أن الزوج إذا العن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكـد               ال: أ

 ويفرق بينهما لكن الزوجة ال حتد لوجود شبهة اللعان واحلـدود            ىقوله ، فإن النسب ينتف    
  .تدرأ بالشبهات 

 املسألة لو أن الزوجني رضيا بإجراء حتاليل  البصمة الوراثيـة            خالف بني الباحثني يف   ال: ب
   ستحسن بعض الفقهاء عرض قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك جيوز يف حقهما، بل ا

  .ذلك على الزوجني قبل اللعان
لتفت لدعواه بنفي   ويظهر لنا أن البصمة الوراثية إذا جاءت خمالفة لقول الزوج فال ي           

ـ ن العن و طالب باللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج وإىت و النسب ، ح  ري عليـه  جت
  : يالعن وذلك لألمور اآلتية أن وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله ،حكام الولدأ
ع أرفع قدرا   رى خمالفة احلس والواقع ، فإن الش      أن الشريعة أعظم من أن تبىن أحكامها عل       : أ

  .للحكم بني الناس باحلق يأىب كل اإلباء ذلك من ذلك وامليزان الذي أنزله اهللا 
 ستلحق رجال من يساويه يف السن وأدعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلـك ملخالفـة          فلو ا

 مـع أن اإلسـتلحاق يف األصـل       عقل واحلس، فال ميكن أن يتساوى أب وابن يف السن           ال
  .مشروع

     تقيا وأتت بولد ،    مرأة مشرقية تزوجت مبغريب ومل يل     وقد رد مجاهري العلماء دعوى ا
س والعقل وهذا النفي ليس تقـدميا       احلفإن الولد ال يكون لزوجها املغريب البتة ملخالفة ذلك          

  . ، إمنا ملخالفة ذلك لصريح العقل واحلس ..." الولد للفراش: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
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قض داللة  فال تتناقض األدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، وال تتنا         ":قال ابن تيمية    
القياس إذا كانت صحيحة ، وداللة اخلطاب إذا كانت صحيحة، فإن القيـاس الـصحيح               
حقيقته التسوية بني املتماثلني وهذا هو العدل الذي أنزل اهللا به الكتب وأرسل بـه الرسـل    

   ."والرسول ال يأمر خبالف العدل
ج، ومفهومه أنه لو كـان      إن آية اللعان قيدت إجراؤه مبا إذا مل يكن مثة شاهد إال الزو            : ب

  . من شهود فإنه ال جيري اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجتهةهناك بين
 كمـا  ،ومن البديهي لو كانت هناك بينة أخرى غري الشهادة فال وجه إلجراء اللعان  

فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع       . لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا          
.  ختالف دعوى الزوج " البصمة الوراثية "ية ـــا وجه إجرائه مع وجود بينة قطع   له ، فم  

فإننا إذا قمنا بذلك كان ضربا من املكابرة وخمالفة للحس والعقل ، واللعان معقول املعـىن                
  .معروف السبب وليس تعبديا حمضا 

نة قد يكون    والشاهدان من البينة، وال ريب أن غريها من أنواع البي          ":قال ابن القيم  
  ."…أقوى منها كداللة احلال على صدق املدعي، فإا أقوى من داللة أخبار الشاهد 

فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج يف اللعان ألن الشهادة مبنية على غلبـة                
الظن، أما قول الزوج يف اللعان فهو متساوي الطرفني يف الصدق أو الكـذب ، أي بنـسبة     

 قطعيـة  ةصادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينيكون صادقا أو تكون الزوجة  ألنه إما  50%
 حمتمل للصدق بنـسبة    ما هو    نأخذو تؤكد كذب الزوج و      %99,99تصل نسبتها لــ    

  و ننسب ذلك للشريعة؟؟50%
ماراته وأعالمه  و أ واهللا أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل          " :قال ابن القيم  

هر وأقوى داللة وأبني أمارة فال جيعله منها ، وال حيكـم عنـد              بشيء ، مث ينفي ما هو أظ      
وجودها وقيامها مبوجبها ، بل بني سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني                

       هي من الدين ليـست     ستخرج به العدل والقسط ف    عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق ا
  ."خمالفة له 
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فإحلاق نسب الطفل بأبيـه مقـصد       "بائهم هو أقسط عند اهللا      أدعوهم آل : " قوله تعاىل : ج
عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا  أثبتت البصمة الوراثية نـسب طفـل وأراد األب نفيـه                  
للشكوك أو للتهرب من النفقة أو ألي غرض آخر ـ مع ضعف الذمم يف هذا الزمـان ـ    

للعان لئال يكون سببا يف ضياع      فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه وال منكن األب من ا           
  .الطفل 

-  ة مع سعد بن أيب وقاص وإحلاق الرسـول        غختصام عبد بن زم   حتجاج بقصة ا  إن اإل : د
حتجاب منه مع أنه أخوهـا ،        وأمره لسودة باإل   ..."الولد للفراش " : -صلى اهللا عليه وسلم   
حتيـاط  على طريق اإل   أنه يكون    فإماحتجاب ،   باإلة  وأما أمره سود  : " فقد قال ابن القيم     

ما أن يكون مراعاة للشبيهني وإعماال      إوالورع ملكان الشبهة اليت أورثها الشبه البني بعتبة ، و         
للدليلني فإن الفراش دليل حلوق النسب ، والشبه بغري صاحبه دليل نفيه، فإعمال أمر الفراش               

حملرمية بينه وبني سـوده ،     بالنسبة إىل املدعى لقوته ، وإعمال الشبه بعتبة بالنسبة إىل ثبوت ا           
 ،هذا من أحسن األحكام وأبينها  وأوضحها ، وال مينع ثبوت النسب من وجه دون وجـه                

وقد خيتلف بعض أحكام النسب مع ثبوته ملانع ، وهذا كثري يف الشريعة ، فال ينكر                : وقال  
  . "ض الفقه عتبة وما هذا إال حموبني هذا الغالم ملانع الشبه بة من ختلف احملرمية بني سود

البـصمة  "فدعوى أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مل يلتفت ألمـر الـشبه     
ستدالل بعيد ، بل احلديث حجة عليهم حيث اعترب         إستدالهلم باحلديث هذا هو      وا "الوراثية

  .الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أمر شبه لذا أمر باالحتجاب 
 صحيح فما املانع أن نعمل دليل الشبه        ففي حال التنازع  على طفل ولد على فراش        

يكون درء احلد عن الزوج لوجود شبهة اللعان، وذا نعمل          و  ونثبت مقتضاه نفيا وإثباتا ،      
" باألدلة كلها السيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهـة                

لنسب وثبوت خالف ذلك    ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا يف حال نفي ا          "الولد للفراش   
بالبصمة، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفـي               

  . النسب وندرأ احلد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 97

 الطفل منسوب للزوج ألن الزوجة فراش له، وجاء         أنأما يف حال املالعنة، فاألصل      
ذلك األصل فإننا نعمل باألصل ونلحق الطفـل بأبيـه          يؤكد   " البصمة الوراثية    "أمر الشبه   

 ،" الولد للفراش   : "  نكون بذلك  أعملنا الشطر األول من احلديث        ولداللة الفراش والشبه،  
 بالـشبهات، ونكـون   أوندرأ احلد عن الزوج إذا العن لوجود شبهة املالعنة، واحلدود تدر   

  " .نه ياسودة حتجيب عوا " :بذلك أعملنا الشطر الثاين من احلديث
إن جـاءت بـه    : " وجياب عن حديث املالعنة بنحو ما تقدم، فقد جاء يف احلديث          

أصهيب، أريضح أشبج محش الساقني فهو هلالل ، وإن جاءت به أورق جعدا مجاليا ، خدجل        
الساقني ، سابغ اإلليتني فهو الذي رميت به ـ وهو شريك بن مسحـاء كمـا يف روايـة     

رق ، جعدا ، خدجل الساقني ، سابغ اآلليتني أي شبيه لشريك بن البخاري ـ فجاءت به أو 
لوال األميان لكـان يل وهلـا     : " -صلى اهللا عليه وسلم     -مسحاء الذي رميت به فقال النيب       

فقد أفاد احلديث أنه حىت لو متت املالعنة بني الزوجني وولد الطفل شبيها بـالزوج               " شأن  
عنه ألن النص جاء بنسبته إليه كونه أقوى بكـثري          صاحب الفراش فإنه ينسب له وال ينفى        

مبجرد التشبه الظاهري الذي أخذ به رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف إثبات النسب   
ويدرأ احلد عن الزوج لوقوع األميان، وذا عملنا باألدلة كلها ،وهذا من دقائق املسائل اليت               

  .حيظى ا من رزقه اهللا حظا وافرا من الفقه 
كتفـاء  عتمادا على البصمة الوراثية واعتراضهم على عدم إقامة احلد على الزوجة ا    إن ا : هـ

  : ا دليل على أا ليست حجة بذاا، جياب عنها فيما يلي
حتيـاط،   احلد القائم على املبالغة يف اإلأن هناك فرقا بني إثبات النسب أو نفيه وبني إقامة     : أ

الف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما يف قصة عبد بـن  فاحلدود تدرأ بالشبهات، خب   
ة ، فلو أدعت املرأة أا كانت مكرهة أو أا سقيت شرابا به مادة منومة وزنا ا أخـر       غزم

 دعى أنه أودع منيه يف    إا الرجل لو    فحملت منه كان ذلك كافيا يف إسقاط احلد عنها ، وكذ          
ستدخلته ومحلت بطفل، وجـاءت  ا قة أو بأخرى ووأن املرأة أخذت منيه بطري    ،"بنك املين "

البصمة الوراثية تؤكد حلوق الطفل وراثيا بذلك الرجل، مل حيد لوجـود شـبهة ، ال ألن                 
  .البصمة ليست حجة 
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إن من العلماء املعاصرين من يقول بإقامة احلد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية، ومل يدع               : ب
 خذا مبا أخذ به بعض الفقهاء املتقدمني، كما قال ابن القيم            عتمادا على هذه البينة وأ    املتهم ا :

والرجوع إىل القرائن يف األحكام متفق عليه بني الفقهاء ، بل بني املسلمني كلهم ، وقـد                 " 
عتمد الصحابة على القرائن فرمجوا باحلبل وجلدوا يف اخلمر بالقيء والرائحة، وأمر الـنيب              ا
با    فالعمل بالقرائن ضروري يف الـشرع      … عتماد على الرائحة    ستنكاره املقر بالسكر وهو ا

  ."والعقل والعرف  
بنـه الـذي نفـاه    إو بدا له أن يعود يف قوله ويلحق   إن الفقهاء نصوا على أن املالعن ل      : ج

 جاز له ذلك لزوال الشبهة اليت العن من أجلها ، فهل من احلكمة ومن العـدل أن                  ،باللعان
،  وال حنكمها بينهم" البصمة الوراثية "ة اهللا أو غضبه وندع البينة يتجاسر الناس للتعرض للعن 

  . فإن هذا من الفقه الضعيف  !! مث بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه
عتماد عليها يف نفي النسب مـا       قول بأن البصمة الوراثية جيوز اإل     إذن نتوصل إىل ال   

إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية دامت نتيجتها قطعية، كما ترد دعوى الزوج يف نفي النسب          
القطعية حلوق الطفل به ، ألن قول الزوج حينئذ خمالف للحس والعقل وليس ذلك تقـدميا                
للعان ، وينبغي للقضاة أن حييلوا الزوجني قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثيـة، ألن               

نه تشهد له فال وجه     إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان ألحد الزوجني بي           
  .إلجراء اللعان 

ـ  يف حفظ األنساب من الضياع ويصد        واألخذ ذه التقنية حيقق مقصود الشرع      عفاء ض
    .الضمائر من التجاسر على احللف باهللا كاذبني 

  : موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية:3
وص دعاوى النسب مدى الترحاب الذي      يتضح للمتتبع ألحكام القضاء املقارن خبص     

عتبارها وسيلة نفي أو إثبات بطريقة ال       إنتائج احلديثة ألنظمة فحص الدم ب     قوبلت به حيال ال   
                ستعراضنا تقبل الشك ، أو باألحرى بطريقة تقترب من اليقني ، و هو ما يتأكد من خالل ا

  .لعدد من املنازعات اليت عرضت على القضاء 
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  :لنسب  دعوى تنازع ا-أ20
  :يف القضاء الفرنسي* 

ـ وع  ضستئناف باريس تدور حول مو    حمكمة ا لقد صدرت عدة أحكام  عن        ازع تن
 يف أن سـيدة  )1(، و لعل من أمهها احلكم الفاصل يف  الرتاع الذي تتلخص وقائعـه   النسب  

متزوجة أجنبت طفال و أحلق نسبه لزوجها مث طلقت و تزوجت بآخر، و بعـدها رفعـت                 
 فقضت حمكمة    ، ها نفي نسب الطفل من مطلقها و ثبوته من زوجها الثاين          دعوى تطلب في  

ختبارات الوراثـة    بتكليف خبري حددت مهمته بإجراء ا      1975 ديسمرب   11ستئناف يف   اإل
بغرض توضـيح أي مـن      ) األم ، الطفل ، املطلق ، الزوج الثاين         (بالنسبة لألطراف املعنية    

عتباره نسب الطفل ، و أيهما ال يعد مستبعدا و ميكن ا   الزوجني يعد مستبعدا و ال يعزى إليه        
 و قـد أودع     .حتمال األبوة ستبعاد على اخلبري أن يوضح درجة ا      يف حالة عدم اإل   و   ،األب

عتبار الزوج الثاين هو    ستبعاد الزوج األول و ا     تقريره الذي يفيد ا    03/03/1976اخلبري يف   
حتماالت األبوة بدرجة   ني، حيث قدر نسبة ا    األب احلقيقي للطفل على وجه يقترب من اليق       

سـتنادا إىل هـذا التقريـر قـضت احملكمـة يف             من األلـف ، و ا      999،84  إىل تصل
16/12/1976عتباره األب احلقيقي بلزوم ثبوت الطفل إىل الزوج الثاين با.  

  :)2( يف القضاء اجلزائري*
ـ    فإنه و   لة ، أهذه املس غياب نصوص قانونية تنظم     و ل " ADN"نظرا حلداثة تقنية الـ

 عثرنا على القرار  الـصادر عـن   "القضاء اجلزائري"جتهادات احملكمة العليا بعد حبثنا يف ا ، 
) ب.ع( قضية   ،1999جوان  15 بتاريخ   222674غرفة األحوال الشخصية ، ملف رقم       

بد مساعيلي عإ :"السيدان"الرئيس املقرر و   " اهلامشي هويدي :" ، حتت رئاسة السيد   )ل.م(ضد  
  :املستشارين، وتتلخص وقائع هذه القضية فيما يلي "أمقران  املهدي " و"الكرمي

تربطهما عالقة زوجية شرعية إال أنه حـدث        ) ل.م(و  ) ب.ع(حيث أن املدعوان    
نه ولد  أ ، غري    14/02/1994 :خالف بينهما أدى إىل مغادرة الزوج ملسكن الزوجية يوم        

                                                
  .91 الصفحة .املرجع السابق. بادور رضا .  الطالب القاضي :/1
  . و مابعدها67الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: ب القاضيالطال: أنظر يف هذا الصدد/: 2
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 من مغادرة الـزوج  -شهرا19-تسعة عشر  د   أي بع  27/10/1995: له توأمني بتاريخ  21
  .ملسكن الزوجية 

حلت الرابطة الزوجية بني الطرفني مبوجب حكم صادر عن حمكمة سعيدة بتـاريخ             
بوهران و اليت   "قديل"رفع الزوج دعوى نفي نسب التوأمني أمام حمكمة          ، 27/01/1996

ـ أحاكم  : " يقضي بتعيني الدكتور   18/01/1998: أصدرت حكما بتاريخ   " د رضـا  مح
 و )أ.ع(العامل باملستشفى اجلامعي بوهران خبريا لفحص و حتليل دم األطراف و الولـدين              

  .  قصد حتديد نسب الولدين 27/10/1995: املولودين يف) ع.ع(
مت تأييد هذا احلكم بقرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية لس قضاء وهـران              

  .05/10/1998 :بتاريخ
ا القرار أمام غرفة األحوال الشخصية و املواريث باحملكمـة          مت الطعن بالنقض يف هذ    

  : يقضي بـــ15/06/1999العليا ، اليت أصدرت قرارا بتاريخ 
    .قبول الطعن شكال *
  .نقض القرار و إحالته إىل نفس اجلهة مشكلة من تشكيلة أخرى: و يف املوضوع * 

  : ها عليها و من بني األوجه اليت أثريت و أسست احملكمة العليا قرار
:  ،  ذلك أن حمكمة سعيدة و بتاريخ       الوجه الثالث املأخوذ من القصور يف األسباب      

 قضت بالطالق، مما يعين أن والدة التوأمني موضوع الرتاع كانت يف ظل             27/01/1996
و تغاضت   ،27/10/1995: قيام العالقة الزوجية بني الزوجني ، وقد متت أي الوالدة يوم 

إذ غادر الزوج مسكن الزوجية  - شهرا 19- تسعة عشر     بني الزوجني ملدة   لة الفرقة أعن مس 
عتمادا على أحكام نص املـادة   ، وقد أسست احملكمة العليا رأيها ا      14/02/1994بتاريخ  

 مـن ذات    43و اليت تعين أن االنفصال املشار إليـه يف املـادة            ،)1( من قانون األسرة     60
ثر خالف بني الـزوجني ، إذ تبقـى         إصال الذي حيدث    نفإمنا هو الطالق ال اإل     )2(القانون

                                                
أشهر من تـاريخ    " 10" وضع محلها و أقصى مدة احلمل عشرة         عدة احلامل : "نهأ من قانون األسرة اجلزائري على       60 تنص املادة    :/1

  . "الطالق أو الوفاة
  ." أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة"10" عشر ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلمل خالل " :نهعلى أ 43 تنص املادة :/2
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و ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا ،          الزوجة فراشا للزوج إىل أن يقع الطالق ،       22
  .)1(أو أمكن اإلتصال و مل ينفه الزوج بالطرق املشروعة

  
  :الوجه التلقائي املثار من احملكمة العليا و املأخوذ من جتاوز السلطة 

 بتعيني خبري قصد حتليل دم التوأمني و األطراف لتحديد نسب الولدين،حيث             املتعلق
  :جاء يف القرار

  
، الذي )2( و ما بعدها من قانون األسرة40حيث أن إثبات النسب قد حددته املادة      "

جعل له  قواعد إثبات مسطرة و ضوابط حمددة تعىن بكل احلاالت اليت ميكن أن حتدث و مل                  
قواعد حتليل الدم الذي ذهب إليه قضاة املوضوع ، فدل ذلك على أم             يكن من بني هذه ال    

قد جتاوزوا سلطتهم احلاكمية إىل التشريعية األمر الذي يتعني معه نقض القرار املطعون فيه ،               
  ".و إحالته لنفس الس

  
  : و أضاف قضاة احملكمة العليا

و باإلقرار و البينة و بنكاح من املقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح     "
  ". من قانون األسرة34 ،33 ،32الشبهة و بكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  
من كل ما سبق ذكره يتبني أن السادة قضاة احملكمة العليا بصفتهم قضاة قانون  قد                

   بذلك  من قانون األسرة اليت حتدد طرق إثبات النسب ، و40طبقوا النص احلريف للمادة 
  

                                                
ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن اإلتصال و مل ينفه بـالطرق   ": من قانون األسرة اجلزائري على أنه     41 تنص املادة    :/1

  ."املشروعة
يثبت النـسب بـالزواج     : " على ما يلي   05/02 قبل طروء التعديل عليه مبوجب األمر        84/11 من قانون األسرة     40 تنص املادة    : /2

  ". من هذا القانون34 و 33 و 32قرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد اإلالصحيح و ب
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عتربوا أن قضاة املوضوع قد جتاوزوا سلطتهم عندما قضوا         عند نقضهم لقرار الس  ا      فإنه23
نتقلوا من سلطة إصدار األحكـام إىل سـلطة         ، و بالتايل يكونوا قد ا     )1(بإجراء خربة طبية    

ن  تكوي إىل و الثانية    األوىلنتهى قضاة الدرجة     ا كيف : و لكن السؤال املطروح هو     .التشريع
 هو احلل الوحيد و الوسيلة ادية و الكفيلـة بإثبـات    التوأمنين إجراء حتليل دم     قناعتهم بأ 

 و هل ميكن    .األسرة من قانون    40 املادة   نصنسبهما ، رغم دراية قضاة املوضوع بفحوى        
عتـرب   و هل ا؟  يعطي عدة تفسريات عند تطبيقهاألسرة من قانون   40ن نص املادة    القول بأ 
  . حتليل الدم من قبيل البينة اليت يثبت ا النسب ؟ أنضوع قضاة املو

 احلديث عن التقنني الذي يظـم   إىلإن هذه اإلشكاالت املطروحة تؤدي بنا ال حمالة         
 الشريعة اإلسالمية ، و أحكام جممل نصوصه من     أخذت من قانون األسرة و الذي       40املادة  

 النسب بصفة واضحة و دقيقة ال تثري        ثباتإ أساليب جند أا حددت     40 املادة   إىلبالعودة  
 أم فيما خيص اإلثبات عن طريق البينة ، فهل يقصد ا شهادة الشهود فقـط؟         إالّ إشكاالت

   احلق ؟يظهركل ما 
ن مـصطلح البينـة ال       لنا بأ  يتأكد الكتاب و السنة و الفقه اإلسالمي        إىلبالرجوع  

 احلقيقة و إقامة إظهار إىلكل ما يؤدي  إىليقتصر على شهادة الشهود فحسب ، بل يتعداها      
إىل إظهار احلقيقة بصفة قطعية و    البصمة الوراثية تؤدي     أن بينا   أنالقسط جزما ، و قد سبق       

  .جازمة ، و بذلك فإنه ميكن القول أن تقنية حتليل الدم تعترب بينة صاحلة لإلثبات
اري غرفـة    و مستـش   "قـديل  "ةم مبحك األوىلو لعل هذا ما أدى بقضاة الدرجة        

 إلثبات نسبهما   التوأمنيحوال الشخصية مبجلس قضاء وهران إىل تعيني خبري لتحليل دم           األ
  . حتليل الدم بينة يثبت ا النسب أنألبيهما من عدمه إلعتبار 

لطة و انتقال من السلطة احلكمية إىل        قضاة احملكمة العليا جتاوزا للس     أعتربهو هذا ما    
ستعملوا سلطتهم   نرى أن قضاة املوضوع مل جيانبوا القانون بل ا         نناألسلطة التشريعية ، غري     ا

                                                
 .172379 ملـف رقـم   .28/10/1997:هذا ما خلص إليه كذلك القرار الصادر عن احملكمة العليا اجلزائرية الصادر بتـاريخ          /: 1

و من الثابت يف قضية احلـال أن   "....: إذ ورد فيه70 الصفحة  .2001 السنة.  عدد خاص  . الشخصية لاإلجتهاد القضائي لغرفة األحوا   
 الولد و اللعـان الـذي مل   وزنعتمدوا على اخلربة و يف مدة محل أكثر من ستة أشهر و أن قضاة املوضوع أخطأوا كثريا عندما اولد الولد  

 بفسخ عقد الزواج و إحلاق النسب بأمه أخطأوا يف          بقضائهم فإم   ،وطه و الذي ال يتم أمام احملكمة العليا بل أمام املسجد العتيق           تتوفر شر 
  ." من قانون األسرة مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه42 و 41تطبيق القانون و خالفوا أحكام املادتني 
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 مبفهومها الواسع ، هـذا مـن        40الواردة يف املادة    " البينة  "  ففسروا   ،يف تفسري القانون  24
عتبار املبادرة اليت أما إذا نظرنا إليها من الناحية العلمية و املنطقية فإنه ميكن ا  ،  الناحية القانونية 

 أي معرفة مكونـات   " ضاة املوضوع لتحديد نسب التوأمني عن طريق حتليل الدم          قا  قام  
جيابية دفعت باملشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف صياغة         خطوة إ "لكل منهما    "ADN"الـ

يثبت النـسب بـالزواج     ": دهلا على الشاكلة التالية    حيث ع  )1(  أعاله ة املذكور 40املادة  
ينة أو بنكاح الشبهة أوبكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقـا            الصحيح أو باإلقرار أو بالب    

  . من هذا القانون 34، 33و 32للمواد 
  ". النسب  الطرق العلمية إلثباتإىلجيوز للقاضي اللجوء 

هذا التعديل إمكانية اإلعتمـاد    ثرو هو األمر الذي سوغ لقضاة احملكمة العليا على إ         
 حيث جاء يف قرار احملكمـة  ،يف إثبات النسب " ADNاحلمض النووي " على اخلربة الطبية  

 من قانون األسرة إثبات النـسب عـن         40املبدأ أنه ميكن طبقا للمادة       " :ما يلي  )2(العليا  
 اخللط بني إثبات النسب يف الزواج       ينبغيو ال   " ADNاحلمض النووي   " طريق اخلربة الطبية    

  ."نسب يف حالة العالقة غري الشرعية إحلاق ال بني من نفس القانون، و 41الشرعي املادة 
 عحيث باإلطال  ":ا يلي  هذا و املذكور أعاله كم     و لقد أسست احملكمة العليا قرارها     

 منه أن قضاة املوضوع مل يستجيبوا       يتبنيحلكم املستأنف   ا تبىنعلى القرار املطعون فيه الذي      
عتباره أب له كما    ه با للمطعون ضد " م.ص" لرامي إىل إحلاق نسب املولود      لطلب الطاعنة ا  

 من قانون األسرة رغـم أن       40 يف ذلك على املادة      معتمدين "ADN" أثبتته اخلربة العلمية  
و ملا كانت اخلـربة العلميـة    ،البينةنه يثبت النسب بعدة طرق و منها  أ و خرية تفيد هذه األ 

"ADN"      ة اليت كانت    على العالق   بناء بن املطعون ضده و من صلبه      أثبتت أن هذا الطفل هو ا
بيه و هو الطاعن و ال أن ختتلط عليهم األمور     نة فكان عليهم إحلاق هذا الولد بأ      تربطه بالطاع 

غري عالقة   و بني إحلاق النسب الذي جاء نتيجة         41بني الزواج الشرعي الذي تناولته املادة       
 ملا   و ، واحد منهما آثار شرعية كذلك     لشرعية و خاصة أن كالمها خيتلف عن اآلخر و لك         

                                                
  .37الصفحة . الطبعة الثانية. 2005جتهادات قضاء احملكمة العليا مع آخر تعديالت إمدعم ب. قانون األسرة . يش فضيل الع/: 1
 ومـا   469الـصفحة   . 2006السنة  . العدد األول . جملة احملكمة العليا  . 355180ملف  . 05/03/2006. قرار احملكمة العليا  /: 2

  .بعدها
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 قضية احلال أن الولد هو من صلب املطعون ضده نتيجة هذه العالقة مع الطاعنة فإنه                تبني يف 
  ."املطعون فيه األمر الذي يتعني معه نقض القرار ، بهيلحق

 أوصـى  حيث ، الدول العربية قد تطورت ا أحباث البصمة الوراثية      أنو ختاما جند    
خـابر اجلهويـة املنعقـدة يف عمـان بتـاريخ           املؤمتر العريب الثالث لرؤسـاء أجهـزة امل       

 على تضمني تصنيف السوائل البيولوجية بنظام تصنيف احلامض النـووي           10/12/1993
"ADN"إثبات النسب و غريه ستفادة منها يف جمالو مدى إمكانية اإل ....  

  : دعوى إثبات البنوة الطبيعية:ب
سـتئناف فيمـا    إل حكم حمكمة ا   1986 نوفمرب   17يف   لقد أيدت حمكمة النقض   

نتهت إليه هذه األخرية من ثبوت البنوة الطبيعية لطفل من األب املدعى عليه، بعد أن كشف          ا
         اده كأب ، و قـد رأت حمكمـة         ستبعفحص الدم الذي أمرت به احملكمة أنه من املستحيل ا

يه  علىلتفتت عن إجابة طلب األب املدعستئناف إن هي انه ال تثريب على حمكمة اإلأالنقض 
بإجراء فحص دم مكمل للفحص السابق بغرض حتديد نسبة ترجيح كونه األب مىت وجدت              

ستحالة أن الطفل ال يعزى إليهيف الفحص األول ما يفيد ا.  
سـتئناف   أيدت حكم حمكمة اإل    1983 فرباير   01يف   و يف حكم آخر هلا صدر     25

قد قطـع يف عـدم   الذي قضى بنسب  طفل لألب املدعى عليه بعد أن تبني أن فحص الدم            
ستبعاد املدعى عليه  ا .   ا ،و لذا فال تثريـب علـى      عتباره األب يكاد يكون يقين    و أن ترجيح ا

ستئناف أن ترفض طلب األب املدعى عليه بإجراء فحوصات تكميليـة لتحديـد             حمكمة اإل 
تاريخ بدء احلمل ، دف أن يثبت أن احلمل حدث يف الفترة اليت كان متغيبا فيها و مـن مث            

  . يكون احلمل منهال
و حصيلة حيثيات احلكمني السابقني  كما يقول أحد الفقهاء ، هي أن األب املدعى                 

عليه جيد نفسه منساقا إىل العينة املطلوبة إلجراء فحص الدم يف ظل املعطيات العلمية احلديثة               
 بأنـه األب    اليت تقطع بنتائج شبه يقينية ال بإثبات النسب فقط، وإمنا يشري بنفسه إىل نفسه             

  .)1( احلقيقي أو األب البيولوجي

                                                
  .92 الصفحة .املرجع السابق. بادور رضا. الطالب القاضي /: 1
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  : دعوى النفقة:ج
  :يف القضاء الفرنسي* 

 على أساس توافر    - وفقا ألحكام القانون الفرنسي    –دعوى النفقة هي دعوى تقوم      
ما يشري إىل أن الطفل ميكن أن ينسب للشخص املدعى عليه و لو بدليل حمتمل، فهـي إذن                  

 مؤكد بأن املدعى عليه هو األب احلقيقي،و هي تثور غالبا           دعاوى ال تستند إىل وجود دليل     
يف احلاالت اليت تثبت فيها أن أم الطفل على عالقة بعدد من الرجال أثناء فتـرة احلمـل، و        
عندئذ و بشروط معينة تسمح أحكام القانون الفرنسي بتوزيع عبء النفقة املطلوبة على من              

 األب، هذا يف ظل املعطيات العلمية اليت مل تكـن           يثبت حتليل الدم أنه من احملتمل أن يكون       
  .تسمح بتقدمي دليل مؤكد يف إثبات النسب

 هلـذا الـدليل     نيلجأون القضاة   إل النتائج احلديثة لفحص الدم ، ف      أما اليوم و يف ظ    
العلمي ملعرفة من بني هؤالء الذين كانوا على صلة بأم الطفل ميكن أن ينسب إليه الطفـل                  

  .بطريقة مؤكدة
 نـوفمرب   29و هذا ما يتضح من موقف حمكمة باريس اجلزائية، حيث قضت يف             26   

 بتكليف خبري تكون مهمته إجراء فحص الدم لألشخاص الذين كانوا على صلة بأم              1982
الطفل موضوع الرتاع ملعرفة أيهما هو الذي تفيد النتائج بأنه األب احلقيقي أو البيولـوجي،             

 ، حيث   1983 ديسمرب   06باريس يف حكمها الصادر يف      كانت املفاجأة أمام حمكمة      وقد
قة مع أم   القتسما الع تقرير اخلبري أن نتائج حتليل الدم تفيد أن أيا من الرجلني اللذين ا            يف  جاء  

نه جيب على   أحد املعلقني   أ،ولذا  يقول    )1(الطفل يف إحدى الليايل ال ميكن أن يكون  األب           
  . على التعويض األم أن تبحث عن رجل ثالث لتحصل منه

  ":قضية إحلاق نسب طفل ألبيه": يف القضاء الكندي* 
نـه أإذ   " و املدعى عليه   يةاملدع" لتقى الطرفان    حني ا  1995تعود الوقائع إىل سنة     

، وخالل هذه الفترة قامـت      رأقاما مع بعضهما البعض لعدة شهو      1996وحىت بداية سنة    
  . مولودها06/10/1996يف  وضعت املدعية أنبينهما عالقات جنسية إىل 
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ألخري اسنوات بعد ذلك رفعت األم دعوى إحلاق  نسب الطفل إىل أبيه ، لكن هذا                
أقر بوجود عالقات جنسية مع املدعية و لكنها كانت غري كاملة ، و أنه جيهـل إن كـان                   

و ملا علم حبمل صديقته  مل تكن         ،نسية مع غريه دون أن ينفي وجودها      لصديقته عالقات ج  
  .متجهة إىل نفي أبوته بقدر ما كان يتخوف من إمكانية مطالبته بالنفقة الغذائيةنيته 

         عتـرب  وبوجود عالقات جنسية بني الطرفني خالل املدة اليت سبقت عملية الوضـع ا
" ميشال دولورم"در القاضي أصتربيره األمر بالفحص ، و بالفعل       القاضي هذا العنصر كافيا ل    

خذ أخضاع املدعى عليه للفحص عن طريق       ال حكما يتضمن أمرا إل    من احملكمة العليا ملونري   
  .حتمال نسب الطفل له، ومن مثة إقامة الدليل على ا)1(عينة من لعابه 

  : دعوى إثبات البنوة الشرعية:د
 ، و تتلخص جممل     1983يناير  24لقد صدر حكم  عن حمكمة باريس اجلزائية يف          

دعائه بأنه ليس أبا للطفـل   من أجل التحقق من ا   الوقائع يف طلب الزوج إلجراء فحص الدم      
ملصاحلة بينهما و قرار     يوم من تاريخ عدم إمكان ا      300الذي ولدته زوجته بعد أكثر من       27

  .نفصاهلماإاحملكمة ب
  نه قد ثبت لديها من وقـائع الـرتاع أن          أستجابت احملكمة هلذا الطلب رغم      و قد ا

زوجته ،وأيضا على   و عطلة اية األسبوع عند      الزوج كان يقضي يف غالب األحيان الليل أ       
مليـة إجهـاض ، و   حد األطباء إلجراء عأ زيارة صطحبها يفنه كان قد ا   أالرغم من ثبوت    

 أن  نه رغم قيام الدليل الظاهري على أن الزوج هو األب احلقيقي ، إالّ            أهكذا يبقى واضحا    
 ب احلقيقي للولد املزعوم    ليس األ نه  أستجابت لطلب فحص الدم لتقدمي الدليل على        احملكمة ا

  . أنه منه
       قتناع القضاة بالنتائج احلديثة لفحص الدم و       و إذ يظهر من األحكام املتقدمة مدى ا

ذ ن هذا أمر يسجل هلم بكل فخـر إ إليل على نفي النسب أو إثباته ، ف       ختبارات الوراثة كد  ا
 الطب و القانون أن در دليل       رتياح حملاوالت التقريب بني   ما كان جيب لبيئة تنظر بعني اإل      
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علميا مؤكدا يف جمال مهم كهذا، وخاصة أن األدلة األخرى ال تقدم مثل ما يقدمـه هـذا                  
  .الدليل العلمي من مساعدة يف إظهار احلقيقة

  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال إثبات اجلرائم: الفرع الثاين 
ختلـف  ج ا من القضايا املستجدة اليت احتجا مسألة البصمة الوراثية ومدى اإل تعترب

          االت اليت يستفاد منها ومدى اعتبارها حجة يعتمد عليهـا     فيها فقهاء العصر وتنازعوا يف ا
      ـا جـل            كليا أو جزئيا ، وقد شاع ا ستعمال البصمة الوراثية يف الدول الغربية وقبلـت

  .)1(حماكمها
بية ونسبة أعمال اإلجرام ألصحاا مـن       عتماد عليها مؤخرا يف البلدان العر     وبدأ اإل 

خالهلا ، لذا كان من األمور املهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى صـحتها يف     
  .إثبات األنساب و متييز ارمني وتوقيع العقاب

   :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم العرض:أوال 28
 من ةمية وراءه سواء بصماته على األجسام أو عينإن ترك ارم آلثار على مسرح اجلر   

 خل تعد دليال لإلثبات، ومن مثة فاإلنسان يكون قد قدم دليال ضد نفـسه،             إ... دمه أو لعابه  
 وهذه الطريقة يقتصر إجراءها على عدد قليل جدا مـن  ،ومع هذا يؤخذ به يف جمال اإلثبات      

د عند إنشاء قاعدة بيانات تشمل مجيـع  املشبوهني يف القضية ذاا، ولكن قد تتوسع فيما بع    
          تمع وادد كيان ا ستقراره و الـيت    املشبوهني وأصحاب السوابق يف القضايا اخلطرية اليت

  . واحدة منها بشيء من التفصيلإىلسنتطرق 
  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية اإلغتصاب كنموذج *

  مما شجع الـدول      ،% 96تصل إىل حوايل      إن نسبة النجاح اليت تقدمها اجلينات       
املتقدمة الرائدة يف هذا اال مثل أمريكا وبريطانيا والدول األخرى املـسايرة هلـا علـى                

ا      ملواطنني مع بصمة األصبع اجتاه حلفظ بصمة جلينات ستخدامها كدليل جنائي، بل إن هناك ا

                                                
 و مـا    567الـصفحة   . 2007السنة  . العدد األول . جملة احملكمة العليا  . 414233ملف  . 21/03/2007. قرار احملكمة العليا  /: 1
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سـتخدام   من القضايا بناء على ا     لدى اهليآت القانونية، إذ مت على أساسها احلسم يف الكثري         
  .بصمة اجلينات كدليل جنائي

غتصاب من أخطر اجلرائم املاسة حبرية الفرد، ومن مثة ديده إلستقرار           ويعد جرم اإل  
 وهو ما دفع بأغلبية مشرعي العامل إن مل نقل جلهم إىل توقيع أقصى العقوبات لردع              ،اتمع

  .مقترفيه حماولة إلرضاء ضحاياه
،  العقائد و العادات   ختالف خمتلف من بلد إىل آخر نتيجة إل       )1(غتصابيف اإل إن تعر 

ون ليبريايل إىل درجة    فإذا نظرنا إىل قانون العقوبات اجلزائري مبنظار إسالمي يبدو لنا أنه قان           
عتباره مبنيا على مبدأ احلرية اجلنسية، ويترتب على ذلك أن ال جرمية وال عقوبـة               إاإلباحية ب 

  . وتوافرت لديهما اإلرادة" سنة16"رفان سن التمييز مىت بلغ الط
أما إذا نظرنا إليه مبنظار غريب فيبدو لنا أنه قانون حمافظ كونه يقيد احلرية اجلنسية من          

نتباه بالنسبة هلذا النوع من اجلرائم من خالل زنا على سبيل املثال، وما يشد اإل    حيث جترميه لل  
  :  ويرجع ذلك إىل عدة عوامل جمتمعة وهي  ،املمارسة القضائية هو صعوبة ضبطها 

  .عتبارات األخالقية اإل-29
 . السرية-  
 . قسوة ردة فعل اتمع -  
 . صعوبات اإلثبات-  

، 336وهذا الفعل منصوص و معاقب عليه يف قانون العقوبات اجلزائري بنص املادة             
ه ،وبالرجوع إىل القضاء  دون حتديد مفهوم "viol""  هتك العرض:" عنه بلفظو مت التعبري

اجلزائري جنده يتمثل يف فعل املواقعة الذي يتم بني الرجل واملرأة بغري رضاها، وهو التعريف               
     .1992الذي خلص إليه القضاء الفرنسي قبل تعديل قانون العقوبات لسنة 

 تطور األمـر وحتديـدا يف       1992وبصدور قانون العقوبات الفرنسي اجلديد لسنة       
  كل فعل إيالج جنسي: " غتصاب على النحو التايل ليت أصبحت تعرف اإلا 222املادة 

  
                                                

 و بعض اجلرائم اخلاصة ال سيما األموال و اجلرائم ضد    صرائم ضد األشخا  اجل. الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص     .أحسن بوسقيعة / د/: 1
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  .)1( "رتكب على ذات الغري بالعنف أو اإلكراه أو التهديد أو املباغتةا مهما كانت طبيعته 
غتصاب يف فرنسا مقصورا على الرجل، كمـا أنـه مل يعـد          وتبعا لذلك مل يعد اإل    

-23 منذ صدور قانون     "ح جائزا حىت على الذكر      حمصورا يف فعل الوطء الطبيعي، بل أصب      
12-1980 ".  

غتصاب يف القانون اجلزائري هي عقوبـات ملطفـة         قوبات املقررة جلرمية اإل   إن الع 
مقارنة مبا هو مقرر لنفس اجلرمية يف بعض التشريعات سواء العربية أو الغربية منـها، ففـي          

 املؤبد وترفع العقوبة إىل اإلعـدام   غتصاب بالسجن يعاقب على اإل  :  على سبيل املثال     تونس
  ستعمال العنف أو السالح أو التهديد كما يعاقب القانون الفرنـسي مقترفيـه             حال توافر ا

  . سنة20بعقوبة السجن ملدة 
عتبار اآلثار اليت قد تنتج عن      املشرع اجلزائري مل يأخذ بعني اإل     وجتدر اإلشارة إىل أن     

 حني أخذ ا املشرع املغريب وأعتربها ظرف تشديد غتصاب مثل فض البكارة واحلمل، يف     اإل
  .تغلظ فيها العقوبة

 مثلة احلية اليت تبني فضل البصمة الوراثية يف التوصـل إىل ألوفيما يلي نورد بعض ا   30
  . اإلغتصابحلول عادلة ألشخاص مشتبه فيهم أو متهمني بارتكاب جرائم

غتـصاب   بتهمة ا  1982دام يف سنة    فهذا املتهم حكم عليه باإلع     :"قضية شارلز فاين   ":1
 سـنة يف  18وقتل طفلة يف التاسعة من العمر ، والذي مت تربئته مؤخرا بعد أن قضى مـدة       

   ."ADN" السجن ، وأطلق سراحه بعد إجراء حتاليل الـ
وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وجد علـى الـضحية بعـض              

 ا له ، كما أضاف املتحدث ب       عتربالشعريات اإيـداهومارك  : "سم إدارة الـسجون يف إت أ
ـ   " كرنويس وقـد مت إطـالق سـراحه     ،"شارلز" أثبتت براءة  "ADN" أن حتاليل مادة ال

بالـشعريات   "شارلز"شعر  التحاليل وهذا بعد إجراء مقارنة      مباشرة بعد تلقي القاضي نتائج      
كان الشبه بـني    " شارلز" اإلثبات األساسي ضد     اليت عثر عليها على الضحية ، وأضاف أن       

  .)2(والشعر الذي عثر عليه بالضحية شعره 
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 07فهذا الشخص أنقذته التحاليل املخربية ، حيث مت إخالء سبيله يف              :" بتلر :" قضية :2
، هـذا   " تيكـساس "مبقاطعة  " تيلر"  سنة يف سجن     16 بعد أن قضى مدة      1999جانفي  

غتـصاب   سنة سجنا بعد إدانته جبناييت اإل      99داء حكم عليه ملدة     األمريكي ذو البشرة السو   
وا ـلا وقد أجريت حتاليل     ،1983مرأة بيضاء البشرة يف سنة      ختطاف ا ":ADN"   من بقايا 

 أثبتت نتائج التحاليل لثالثة خمابر أن البصمة اجلينية ليست          1999مين املغتصب، ويف سنة     
  ".بتلر"هلا عالقة باحملكوم عليه  

در اإلشارة أن األحباث اليت أجريت من طرف مكتب التحقيقـات الفيـدرايل             وجت
 مسجون كانوا حمل عقوبـات      54 إىل تربئة    لت توص "ADN" ـلاعلى  " FBI "األمريكي

  .ثقيلة، وهذه التحاليل أجريت من طرف خمابر متخصصة وأخرى أكادميية 
رة هدفها توحيد   ستطاعت وضع بطاقية وطنية مشف     ا 1998وإبتداء من شهر أكتوبر     

 واليـة   50بعضها البعض وهـذا عـرب       باإلجراءات البيولوجية و املعلوماتية اليت مت ربطها        
31       260 جرمية ضـمن  200كتشاف اجلناة حلوايل  أمريكية، نذكر على سبيل املثال أنه مت ا 

  .)1( ألف بطاقية، وتتعلق بصفة خاصة باجلرائم األخالقية
" نـاربرة   " أشهر قضية إهتز هلا الرأي العام هي قضية         لعل   :" تيشفروك   كولني" :قضية:3

وهي  قرية بإجنلترا ، وتتلخص وقائعها يف  أن شخصا أغتصب فتاتان يف هذه القرية بطريقة                 
غتـصبت يف   سنة من العمر واليت ا15 تبلغ " ليندا مان  "ة ومرهبة، األوىل هي الصبية    يوحش
 ، سائله املنـوي ة خنقا وال أثر للجاين إالّ    ، أين عثر على جثتها مغتصبة ومقتول       1983سنة  

غتـصبت   عاما واليت ا   15 البالغة من العمر     "بدوين آشويرت   " :بـأما الثانية فيتعلق األمر   
غتصاا بعد موا مع جثتها مبنتهى الوحـشية ،   ،وقد مت تكرار ا   1986بنفس الطريقة سنة    

وعينة من السائل املنوي " شارد بكالندريت ":وعلى إثر ذلك أرسلت النيابة عينة من دم املتهم   
، ولكن الغريب يف األمر أن      "جيفري  " الذي وجد خمتلطا باجلثتني إىل خمرب العامل البيولوجي         

غتصب الفتاة الثانية وأصر على إنكاره بالنسبة للفتاة       عترف بأنه ا  كان قد ا  " ريتشارد" املتهم  
"  على العينات املشار إليها سابقا أن املتهم         ولقد أسفرت نتائج التحاليل اليت أجريت      .األوىل
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مل يغتصب ومل يقتل أي من الفتاتني ، وعلى إثر هذه النتائج بدأت أعجب       " ريتشارد بكالند 
ة يف التاريخ ، حيث أمرت النيابة اإلجنليزية بأخذ عينات دم ولعـاب كـل شـباب        دمطار

  .ورجال القرية املعنية وحىت من القرى ااورة 
شارة إىل أنه مت نقل وقائع هذه العملية على اهلواء مباشـرة ، ومت بالفعـل                وجتدر اإل 

والذي حكم " كولني تيشفورك" التوصل إىل معرفة هوية ارم املغتصب القاتل وهو املسمى     
  .)1( 23/11/1988عليه بالسجن مدى احلياة يف 

وراثيـة  وكمثال آخر يدل على مدى أخذ قضاء الدول الغربية بتحليل البـصمة ال            
          اة ، وإثـر     فت 60غتصاب وقتل حلوايل    يتجلى يف  أن شخصا كان يقوم جبرائم متعددة من ا

التوصل إىل اجلاين ،    " املكتب الفيدرايل للتحقيقات    "،   "FBI" ستطاعاالتحقيقات املتواصلة   
: ـلانه الذي كان برفقته يف مجيع جرائمه ،كما مت إجراء حتليل          بوقامت بالتحقيق معه ومع إ    

"ADN"      ين عليهنو بناء على كل ذلـك أعطـت نتـائج حتاليـل            ، بالنسبة للجاين وا
مث طرحت القضية على الـرأي العـام وعلـى          .  الكلمة الفاصلة يف القضية    "ADN"ـلا32

 مـع   اإلدانةعترف اجلاين جبرائمه ومت احلكم عليه ب      ايا ليبدي كل بطلبه ، ويف األخري        الضحا
نتهائه  بعد اجلرائم بال وعي وال يتفطن إىل جرائمه الوحشية إالّ   العلم أن اجلاين كان يرتكب ا     

  .منها
  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم الدم: ثانيا
  :)2( تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية القتل كنموذج* 

يف أواسط الثمانينات أسست بعض الشركات اخلاصة  بعملية  حتديد بصمة  الــ               
"ADN"   يف والية " سيلمارك دياجنوستيك " :  ولعل   أبرز شركة هي      ، لتعيني هوية املتهمني

  .يف والية نيويورك" اليف  كوذر كوربورايشن " : و شركة،ماريالند 
ـ     1988  و يف عام      ألول مرة للمحاكم  لتستخدم        "ADN :"  أدخلت بصمة  ال
 بـدأت   1989 و يف جـانفي      ،"دروزنأتوم يل      " : ضد "فلوريدا" :ـكدليل  يف قضية ب    

                                                
يف إثبـات  " أن.دي.أ"وي أو ما يعرف بـ طالب عدد من العلماء الشرعيني يف السعودية بعدم التوسع يف استخدام تقنية احلمض النو            /: 1

  .14الصفحة . 2709العدد . 05/09/2009. أنظر جريدة الفجر اليومية. النسب أو غريه ألن ذلك يؤدي إىل املفاسد
  . و ما بعدها 225 الصفحة. املرجع السابق. منجد مصطفى مضاء /: 2
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"CIA "    للتكنولوجيـة يف معاملهـا      بعد دراسة متأنيـة      -وكالة االستخبارات األمريكية 
، ومنـذ    يف قبول تقصي  السرية من مؤسسات الطب الشرعي للواليات املتحـدة            -اخلاصة

ستخدمت تقنية  الـ ذلك التاريخ  ا" ADN "ـ  اآليت ذكرها يف مئات القضايا ات  بالوالي
  . وأختربت رمسيا  يف عدة   دوائر  قضائية، و فرنسا و بدول أخرىاملتحدة  األمريكية

بضرب زوجته حـىت املـوت عـام      "سام  شريد     "لقد أدين  ":سام شريد  ": قضية :1
فترة    املتحدة األمريكية  ، ويف      بالواليات "أهايو" : مبوجب حكم صادرعن حمكمة    ، 1955

قـد  ية رأي عام ، ونظرا للضغط اإلعالمي  أغلق  امللف  و             قض إىل وجيزة  حتولت  القضية    
 اـين عليهـا   رحتمال  وجود  شخص ثالث وجدت آثار دمائه على سري  هناك  ا   أنذكر  

،  مث أعيدت  حماكمته         يف السجن   سنوات10  مدة " شريد سام" قضى  قد  أثناء مقاومتها ، و   
ا م حين ،1993ريون إال حبلول سنة     اليت مل يقتنع  ا الكث      و  على براءته   وحصل 1965عام  

أمرت ف ،ADNالوراثية    ة من جديد وتطبيق فحص البصمة        األوحد  فتح القضي    بنطلب اإل 
الـشرعي أن    ثبت الطب  أ  و ،"شريد   سام   "من جثة       بأخذ عينة  1998احملكمة يف مارس    

  العائلة،بل دماء صديق " شريد سام"دماء ء اليت وجدت على سرير اين عليها  ليست         الدما
على واحدة من أطول حماكمات التاريخ يف        الستار البصمة الوراثية  وأسدل   و الذي  أدانته     

  . 2000  سنةجانفي
والـيت  "  Omar raddad ""عمـر رداد " :ميكننا التطرق لقضية":عمر رداد:" قضية :2

ـ راد وقائعها   ي من خالل إ   أخذت أبعادا كبرية وهزت الرأي العام الفرنسي والدويل        سب ح
 : "هلا كما يليالتسلسل الزمين 

 سنة  65البالغة من العمر    " غيسالن مارشال    " :مت قتل سيدة   : 1991 جوان   23 •
   وهـذا مبقــر ســكنها باملنطقــة املــسماة ،بواسـطة عــدة طعنــات خنجــر 

"alpesmaritimes" ،   قـتلين عمـر و     "  :وجدت على احلـائط عبـارات     وقد
  ، مكتوبة بالدم"....عمر
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الذي كان يشتغل عند السيدة اين عليهـا        " عمر   " :اممت ا :  1991جوان  27 •
 سنة أنكر الوقائع    28 البالغ من العمر     "عمر"كبستاين ومت إيداعه يف السجن ، لكن        

  ،املنسوبة إليه مجلة وتفصيال 
أكد خرباء يف اخلطوط أن العبارات اليت وجدت مكتوبة علـى           : 1991 أوت   23 •

اخلـاص  " عمـر  "  هي للضحية ، الشيء الذي أثقل ملف    احلائط مبرتل اين عليها   
امهبا،  

وعقابا له قضت " عمر " جملس اإلنسان  " نيس"أدانت حمكمة  : 1994 فيفري   02 •
قتناع احملكمة وكذا هيئة احمللفني هو شهادة        وما زاد ا   ،ا سنة سجنا نافذ   18عليه بـ   

  ،خرباء اخلطوط الذين أكدوا أنه للمجين عليها
 ضـد   "مرع"حمكمة النقض ترفض الطعن بالنقض الذي رفعه         : 1995 مارس   09 •

  ، "نيس": ـستئناف بحمكمة اإلقرار 
 من جنسية مغربية و الذي كـان        سابقا و هو     صرح املسجون    :1995سبتمرب  10 •

للصحافة املغربية   "حممد مومن "  املدعو     "Clairvaux"  "كال رفو "مسجونا بسجن   
"  GHISLAINE MARCHAL:"بقتل اين عليهـا عترف إبأن أحد املسجونني معه 

  ،"غيسالن مارشال"
  ، بتدائي حول القضية حتقيق ا" غراس " فتحت نيابة 1995سبتمرب15 •
" و املدعو   " حممد مومن    " :السجني الذي حتدث عليه املغريب     : 1995 سبتمرب   21 •

ر ما هو  مت مساعه من قبل احملققني و أنك"ALAIN VILAS BOAS""  أالن فيالس بوا
  ،"بالبالغ الكاذب "منسوب له ، و قدم شكوى  

احملقق اخلـاص الـذي     " برنار أجنو    : " 1995 سبتمرب   21  أي و يف نفس التاريخ    •
" قـراس    " :بالتحقيق يف القضية ، تقدم للدرك اخلاص مبقاطعة       " عمر  " كلفه والد   

  ،الوسيلة اليت متت ا اجلرمية و هي خنجر خاص باملطبخب
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ـ مينح عفو جزئي" جاك شرياك"الرئيس  : 1996 ماي  10 • و " عمـر رداد   "  لـ
 23 و قد مت إمضاء املرسـوم يف  ،تقلص بذلك عقوبته بأربع سنوات و مثانية شهور    

  ،ماي من نفس السنة
وزير العدل الفرنسي يصرح بأنه سوف لـن        " جاك توبوت  : "1996 جوان   26 •

  ،"عمر" حيضر جلنة املراجعة خبصوص قضية 
، و الـيت    "فرجاس" :عتماد خربة للخطوط طلبها األستاذ    مت ا  : 1997   نوفمرب 20 •

ختتلف متاما عن نتائج اخلربة اخلطية األوىل ، حيث خلصت اخلربة إىل أن العبـارات               
  ، املكتوبة على احلائط مسرح اجلرمية ليست للمجين عليها

 "مكتب رئيس القضاة بفرنسا يعطي موافقته إلطالق سـراح             : 02/09/1998 •
  ،  يف إطار احلرية املشروطة"عمر رداد 

 سـنوات مـن     07بعـد   " عمر رداد " مت إطالق سراح املدعو     : 04/09/1998 •
   ، و لكن يف نظر العدالة يبقى متهم،السجن

يودع مذكرة ملراجعة القضية أمام حمكمـة       : " فرجاس :"األستاذ: 27/01/1999 •
  ، النقض الفرنسية

 بالعقوبات اجلنائية  تأمر بإجراء حتقيقـات        جلنة املراجعة اخلاصة   : 02/02/2000 •
جديدة ،و كذا إجراء خربة خطية جديدة ملعرفة صاحب اخلط للعبارات املكتوبـة             

" و  " آن بريويت ": و على هذا األساس مت تعيني  اخلبريين         ، على احلائط مبسرح اجلرمية   
  ،"فرنسواز درسيين دارنو

  طلب من اللجنة إجـراء       "سفرجا" : األستاذ   حمامي عمر رداد   : 17/02/2000 •
حتريات إضافية خبصوص املادة املكتوبة ا العبارتني ، و كذا أثر اليد املوجودة أسفل              

   ، احلائط
 اخلبريين يف جمال اخلطوط  يودعون نتائج اخلربة املنجزة ، وهـو             :31/10/2000 •

اليت  اجلزم بأن اين عليها هي ميكن صفحة ، خلصت إىل أنه  150تقرير يتكون من    
  ،  هو للمجين عليهاالذي كتبت به العبارتنيكتبت العبارات ، ولكن الدم 
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اخلربة األخرى  أثبتت أن األثر لليد املوجود على الباب حيتوي            : 27/12/2000 •
ـ على دم اين عليها ولكن ممزوج       محض نووي منقوص األكسجني من جنس       ":  ب

إجراء مقارنة فورية مـع      وطلبت جلنة املراجعة     ،" ADN = MASCULIN ""ذكر
  ، "عمر رداد  " : اخلاص باملتهم "ADN "ــال

العدالة تأمر بإجراء خربة جديدة على الدعامة اخلـشبية الـيت            : 14/01/2001 •
  ،تساعد على إمتام اجلرمية وقتل الضحية 

من جنس ذكر الذي وجد على البـاب لـيس          " ADN "الـ : 20/02/2001 •
اء مل يستطيعوا حتديد هوية البـصمة اجلينيـة وال          ولكن اخلرب " عمر رداد   " للمتهم

    ، مصدرها
جلنة املراجعة تتلقى خالصات اخلرباء اللذين فحـصوا اآلثـار           : 01/05/2001 •

  ،" عمر رداد "ـل" اخلاصة بالدم مبسرح اجلرمية ، واليت مفادها أا ليست 
" حالة ملف    احملامي العام حملكمة النقض الفرنسية يطلب حتويل وإ        :14/05/2001 •

  ،أمام حمكمة املراجعة" عمر رداد 
خلصت اللجنة إىل أن الدالئل اجلديدة اليت أتى ا دفاع املتـهم     : 25/06/2001 •

امميكن أن تثري بعض الشكوك يف ا " وهذه النقاط هي" عمر:   
   ، مت حتديد هوية وصاحب الكتابة على اجلدران:أ  

  ، "عمر"ـ الذكرين ال ينسبان ل"  ADN " كتشاف نوعني من الـ مت ا:ب
   .اخل...  عدم معرفة تاريخ اجلرمية بالضبط :ج 
 أكتوبر لدراسة إمكانية مراجعة حماكمة      17حمكمة النقض حتدد     : 16/05/2002 •

  ، "عمر رداد" املتهم 
خلص إىل أنه ليس هناك عناصر      " لوران دافناس  " :احملامي العام  : 10/2002/ 17 •

 وطلب من جلنة املراجعة بعدم السماح       ،"عمر رداد "حماكمة    جديدة تستدعي إعادة  
  ، بإجراء حماكمة ثانية للمتهم
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و  ،جبناية القتل " عمر رداد   "ة املراجعة  تؤكد إام وإدانة       حمكم : 20/11/2002 •
عمـر  " احملامي فرجاس يعلن عن جلوءه إىل احملكمة األوربية خبصوص قضية موكله            

  ."رداد
   " :زراندل جون" :قضية ":3

ين مت احلكم    أ 1988وقائع هذه القضية حصلت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة          
 مرأة من والية فلوريدا،    بعقوبة املوت إلرتكابه جرمية اإلغتصاب و قتل ا        "راندل جونز "على  

و جاء احلكم بعد دراسة حيثيات القضية و اإلعتماد على تقارير الطب الشرعي اليت أثبتت               
مة اجلينية و فصيلة الدم و بقع املين للمتهم مع تلـك املوجـودة يف عينـات مت                 تطابق البص 

نتزاعها من موقع اجلرمية ا.  
  

و يف قضية مماثلة دارت وقائعها بربيطانيا أين مت احلكم على املتهم بريطاين بالـسجن          
رنتها خذ عينة من دمه و مقا  امه بالسرقة واإلغتصاب ، و ذلك بعد أ        سنوات بعد ا   08ملدة  

  .بتلك اليت عثر عليها يف مسرح اجلرمية
  

 مبثابة نظرة سريعة على بعض القـضايا         أن هذه األمثلة السابقة تعترب     ةجدير باإلشار 
 احملاكم الغربية ، وما هي إال عينة بسيطة من جمموع القضايا اليت عرضت               فيها   اليت فصلت 

ـ يةـا تقن ــستعملت فيه  واليت ا  عليها   تت جناعتها إىل حد كـبري يف       ، وأثب " ADN " ال
تربئة ساحة املئات من املتهمني و إدانة مقتريف اجلرائم احلقيقيني  الفعليني، وهذا ما يـشجع                

 الدراسـات الدول العربية السيما اجلزائر على تبين هذه التقنية و اللجوء إليها وإدراجها يف              
  . القانونية ، ألن اهلدف األول واألخري هو البحث عن احلقيقة

  
   :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم قانون املرور: ثالثا

يعثر حتمـا    خمتلف القوانني و اإلجتهادات القضائية و الفقهية         املتأمل و الباحث يف     
  على تنصب  املسائل املتعلقة بالتحاليل اليت  و آراء تطرقت إىلعلى عدة أحكام و قرارات
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فمن أمثلة القوانني   ،  املرتبطة ا و امليكانيزمات   املقتضيات  سائقي املركبات ، و كذا مجيع       33
 املعدل و املتمم للقـانون      2009 جويلية   22 املؤرخ يف    09/03و األوامر نص األمر رقم      

يف حالة وقـوع    ": )1( على مايلي    19 يف مادته    2001وت   أ 14املؤرخ يف   01/14رقم  
ية على كل سـائق أو مرافـق        حادث مرور جسماين جيري ضباط و أعوان الشرطة القضائ        

 عمليـة  ،للسائق املتدرب من احملتمل أن يكون يف حالة سكر و املتسبب يف وقوع احلـادث    
           ستهالك املخدرات أو   الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر اهلواء و عملية الكشف عن ا

   .طريق جهاز حتليل اللعاباملواد املهلوسة عن 
    أو الوقوع حتت تأثري املخـدرات أو   وجود حالة سكر حتمال  عندما تبني عمليات الكشف ا

تدرب على نتائج هذه العمليات     املواد املهلوسة أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق امل         
أو يرفض إجرائها يقوم ضباط و أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطيب             

   ."و اإلستشفائي و البيولوجي للوصول إىل إثبات ذلك
بأنه يف احلاالت الـيت      قررت جند احملكمة العليا األمريكية       اإلجتهادات القضائية   ومن أمثلة 

جييز فيها القانون حتليل الدم يف قضايا قيادة السيارات، فإنه يتعني إجراء ذلك بواسطة طبيب               
  . جيب إجراء التحليل بطريقة معقولة  و،لذلك أو شخص مؤهل

 رغم إعتراض املتـهم  ىحتليل الدم الذي جير  ن مسألة    أ كما ذهبت احملكمة العليا إىل    
عتداء على التعـديل   ا أي ال ينطوي على،الذي كان مريضا يعاجل يف املستشفى من إصابات    

 ىن اإلختبار الذي جيـر   إ : "  العليا  ويف ذلك تقول احملكمة    ،الرابع عشر للدستور األمريكي   
  ."ل وأجري بطريقة معقولة لقياس نسبة الكحول يف دم الطاعن كان إختبار معقو

                                                
 علـى   تنصور عرب الطرق و سالمتها و أمنها قبل طروء التعديل عليه      املتعلق بتنظيم حركة املر    01/14 من قانون    19كانت املادة   /: 1

يف حالة وقوع حادث مرور جسماين جيري ضباط الشرطة القضائية على السائق أو على املرافق للسائق املتـدرب املتـسبب يف             "  :ما يلي 
أثناء إجـراء  اء نفس العمليات على كل سائق      اهلواء كما ميكنه إجر   زفر  وقوع حادث املرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق           

ا مو قد عرفته" يل مقياس اإليث "أو  " الكوتاست" م إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحول           التفتيش يف الطريق يت   
لتحقق الفـوري مـن وجـود     هو جهاز يدوي يسمح با    :"الكوتاست" مقياس الكحول   : املادة الثانية من نفس القانون على النحو التايل       

  .م الشخص من خالل اهلواء املستخرجالكحول يف جس
  .جهاز يسمح بالقياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول بتحليل اهلواء املستخرج: يل يثمقياس اإل
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 إىل ما يؤكد  هذا      1966عام    صدر  هلا قرار يف    العليا هذا وقد ذهبت نفس احملكمة    
 ال ،"وز إجبار الشخص على إـام نفـسه     ال جي  " : حني أعلنت القاعدة القائلة بأنه     ،املعىن

ال ذي   أن ال يكون مكرها على الشهادة ضد نفسه ، وهو األمر ال            ال حق املتهم يف   إتتضمن  
: قائلة أردفت  م نتائج التحليل يف القضية ، مث        استخدا و واقعة أخذ عينة من الدم    ينطبق على   

 يف وقتنا احلاضر أن الدستور ال مينع ذلك التدخل الطفيف يف جسم اإلنـسان            نعتربننا ال   إ" 
إال أن ذلك ال يعين مطلقا أن الدستور يسمح بتدخالت أكثر            ،يف ظروف واضحة حمددة   34

  .)1( "...رة خطو
 مـن  أخذ العينات و إستخدام التحاليل يتضح مما سبق أن احملكمة العليا تقيد إمكان       

 عتـداء اإل وأن يكون من شأن ذلك اإلفادة يف التحقيق ، وأال يكون             ،قبل طبيب متخصص  
 :"نيوجرسـي "احملكمة العليا لوالية    قول  ، و عن كل ذلك ت     الذي متثله هذه الوسيلة خطريا    

و  ."ى حرمة احلياة اخلاصة  لإلنـسان  علعتداءا  أيإلجباري للدم ال ينطوي على   التحليل ا "
 املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق       09/03مر  ما كرسه املشرع اجلزائري يف األ     35هذا  

:  مكرر مـا يلـي  19 إذ جاء يف املادة 01/14و سالمتها و أمنها املعدل و املتمم للقانون    
شرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة يف الطرق إخضاع كل   ميكن ضباط و أعوان ال    "

 "أعـاله  19سائق يشتبه يف وجوده يف حالة سكر لنفس العمليات املنصوص عليها يف املادة      
 الشخص الذي يرفض اخلضوع للفحـوص       تصرفو قد وضع األمر املذكور أعاله       بل  

 منه على مـا     75 الصدد تنص املادة      و يف هذا   .البيولوجية حتت طائلة التجرمي و العقاب     
 دج 50.000 و غرامة مـن  "2"أشهر إىل سنتني " 06" من ستة    يعاقب باحلبس ": )2(يلي
و مرافق لسائق متدرب يرفض اخلضوع للفحوص الطبية        كل سائق أ   دج   100.000إىل  

  ." أعاله19و اإلستشفائية و البيولوجية املنصوص عليها يف املادة 

                                                
  . و ما بعدها 60املرجع السابق الصفحة . بادور رضا .  الطالب القاضي :/1
 إىل مثانيـة عـشر   "2"يعاقب باحلبس من شهرين ": نص على ما يلي قبل طروء التعديل عليه ت 01/14ون   من القان  68 كانت املادة    :/2
كل سائق مركبة يرفض اخلضوع للفحوص   ، دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط      50.000 دج إىل    50.00 شهرا و بغرامة من      "18"

  ." أعاله19الطبية و اإلستشفائية و البيولوجية املنصوص عليها يف املادة 
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 هـذه  مبعاجلـة  عنيت املؤمترات الدوليـة  ، فقد)1(ادات الفقهية جتهإلأمثلة او من  36
 ، أوصى املؤمترين بإمكانيـة  1960عام " فيينا " ، ففي مؤمتر األمم املتحدة املنعقد يف املسألة

عـام   "نيوزيلندا" ، كما نوقشت هذه املسألة يف مؤمتر األمم املتحدة املنعقد يف             ستخدامهاا 
 حتـت تـأثري      يف اإلثبات يف حالة قيادة السيارات      دامهاستخا من ناحية    خصوصا ،1961
 قبول إستخدام هذه    نأ القول ب   يف املؤمترات إىل   املشاركنيغالبية  آراء   جتهتا، وقد   الكحول

 على حقوق اإلنسان ، ألن املصلحة العامة أعلى مـن مـصلحة             عتداءاالفحوصات ال يعد    
  .باريةستحسن بعضهم أن تكون هذه الفحوص إجا بل ،الفرد

ـ     اتمعون يف مـؤمتر الـشمال إىل       أجتهفقد  متاما  وعلى عكس هذا     أن  القـول ب
 يعد  هذا و ،الفحوصات الطبية والفحوصات اجلسمانية من شأا أن متثل ضررا على اإلنسان          

ته على حريعتداءا....!    
  :)2( ااالت األخرى لتفعيل تقنية البصمة الوراثية: املطلب الثاين

 إذ،عةرحكم فيه تزداد بصورة مذهلة ومتسا      والقدرة على الت   "ADN "ــإلن فهم   إ
كمـا   ،ستقصاء األجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو مستعـصية          ميكن ا  مبوجبه

التأكد من املفقود، والكشف عن هوية اجلثث اليت تفحمت أو حتللـت            أصبح له الفضل يف     
  .وتعذر معرفة أصحاا

ـ   وباإل لفرد اليوم أمكن ل من جهة أخرى فقد       البحـث   دائما" ADN"عتماد على ال
 ،قتصاد جبميع جماالته   كما أصبح أداة هامة يف تطوير اإل       ،عن جذوره  ورسم شجرته العائلية     

  .ختيار زبائنهامني يف اأوسيلة لشركات التكذا و
 إثبـات هويـة املفقـودين      تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمايل     : الفرع األول   

  .ن اجلذوروالبحث ع
  و ن كل إنسان يتفرد بنمط خاص بالتركيب الوراثي ضمن خلية من خاليا جسمه            إ

   ."البصمة الوراثية " :سم ويطلق على هذا النمط ا،ال يشاركه فيه أي شخص آخر يف العامل

                                                
دور البصمة اجلينية يف إثبات جرمية شـرب اخلمـر يف   :  حتت عنوان ة الوارد218 الصفحة .املرجع السابق. مضاء منجد مصطفى   /: 1

  .احلاالت اليت يستفاد فيها من البصمة اجلينية يف إثبات جرمية شرب اخلمر أو نفي عقوبتها: عنوان ب 219 و الصفحة .الفقه اإلسالمي
  . و مابعدها107الصفحة . املرجع السابق. بادور رضا: الطالب القاضي: الصددأنظر يف هذا /: 2
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والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقـق مـن هويـة             
 وهي ترقى إىل مستوى القرائن القوية ومتثل تطورا         ،ائلة وشجرا الشخص ومعرفة جذور الع   

  .عصريا عظيما يف جمال اإلثبات
  :قودينفتفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال إثبات هوية امل: أوالً        

كدليل قاطع يف التأكـد       هوية املفقودين  إثباتالبصمة الوراثية اجلينية يف      يتمثل دور 
عتداء على زوجته أو االسـتيالء      حد شخصيته بقصد اإل   أ ال ينتحل    ىت ح من حضور املفقود  

شترطوا إلثبات حياته شـهادة  ا  و، خاصة إذا ما طالت مدة الغياب وتغريت هيئته ،على ماله 
عد مضي زمن ال يعيش لـه   بشرط أن ال يكون ذلك ب،العدول أو غريها من وسائل اإلثبات 

التعبد يف األخذ بالشهادة وتبني   مما يؤكد عدم     ،عربة لنادر ن احلياة بعدها نادرة وال      أقرانه، أل 
 فال وجه أن نطلب منه بينة ،نه إذا متكن املفقود بعد ظهوره أن يثبت هويته بالبصمة الوراثية        أ

           نتحال شخـصية املفقـود     أو ميينا، وسنجد يف البصمة الوراثية خمرجا من مكر املاكرين يف ا
بتلى بفقدان الذاكرةخاصة إذا ا.  

و يتجلى ذلـك يف      ،ومن الناحية العلمية جند للبصمة اجلينية دورها يف إثبات اهلوية         
 "  نـوع  الطائرة املصرية املنكوبـة   خبصوص  تداولتها الصحف ووكاالت األنباء     اليت  الوقائع  
نتـشلت   جثة مصرية ا   25 حيث نشرت الوكاالت واألنباء خرب عودة رفاة         ، "747بوينغ  

 باإلضافة إىل التعرف على ،رف على أصحاا عن طريق البصمة الوراثيةمن قاع احمليط مت التع  
 حيث  مت اللجوء إىل الفحوص الوراثية للكشف عـن           ،ضحايا كارثة قطار الصعيد يف مصر     

هوية اجلثث اليت تفحمت، وهو ما أدى إىل تعذر معرفة أصحاا، أتى ذلك بعد تردد أنبـاء        
ا من خـالل حتليـل      من هذه اجلثث لكشف هويته    عن قيام احلكومة املصرية بأخذ عينات       

  .احلمض النووي
 أن  25/02/2002 :وفيما ذكرت صحيفة األهرام املـصرية  الـصادرة بتـاريخ          

نه ليس لديهم علـم ـذه       أعي التابعة لوزارة  الصحة قالوا       املسؤولني مبصلحة الطب الشر   
ستخراج شـهادة  ا التحليل واألنباء، وبررت الصحيفة ذلك خبشية تدافع املواطنني للمطالبة ب 

   سنوات يـشترطها    04ستخراج هذه الشهادة جينب أقارب الضحايا       الوفاة، ومعروف أن ا 
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 وأشارت الصحيفة إىل أن الكلفة اإلمجالية لتحليل احلمض النـووي           ،القانون إلعالن الوفاة  
  . ألف جنيه100 جثة يبلغ 100ألكثر من 
  للتعرف علـى  "ADN " الـستعمال طريقة انه متإ ف ،باإلضافة إىل هذا املثال احلي    و

اليت " 320يرباص  اإل" سبة حتديد هوية ضحايا طائرة      هوية املفقودين على مستوى واسع مبنا     
قـرب مدينـة ستراسـبورغ شـرق فرنـسا بتـاريخ       " وديـل  أ سانت  "رتطمت جببل ا

20/10/1992.  
 والسائق  "تسامي حممد السح  " مبصر بإحالة    "بوالق الدكرور "وكذلك أمرت نيابة    

 إىل الطب الشرعي ألخذ عينة مـن دمـائهم وحتليلـها            "الشاب حسن " و "حممد سليمان "
وقـد   ،حدمهاأضية اخلالف على بنوة الشاب  إىل        بالبصمة الوراثية للتوصل إىل احلقيقة يف ق      

 حيث تاه أثناء نزهـة      ،عاما 12  دام مدة  بنه وعثر عليه بعد غياب    ا" حسن"أكد السائق أن    
 سـنوات، وأمـرت النيابـة    07األكرب يف القناطر اخلريية، وكان عمره حينذاك مع شقيقه  

محد عبـد  أعبد اجلواد "يعيش معهم حلد اآلن، مث فوجئ اللواء       هو   و ،بتسليم الشاب ألسرته  
 وتاه  "حسن"وليس  "حممد  "مسه احلقيقي   بنه وا  مدير املباحث ببالغ يؤكد أن الشاب ا       "اجلواد

  . بالبحرية وطلب من النيابة تسلمه"الرشيد"منه منذ عامني مبدينة 
قرب مثال من حيث حداثته الزمانية هو الكارثة اليت هزت العامل من مـشرقه             أولعل  

 اليت تعرض    2001 سبتمرب   11 وهي هجمات    أالحتلت صدى الرأي العاملي     ا إىل مغربه و  
ـ لوال وجود تقنية  هلا مركز التجارة العاملي، إذ كان يستحيل التعرف على هوية الضحايا               ال

"ADN"،    ألف عينة محض نووي لتحليلها يف حماوالت لتحديـد          12خذ أكثر من    أ أين مت 
  .هوية الضحايا

ختبارات الالزمة متت مطابقة قراءات احلمض النووي مع نظريا من          وبعد إجراء اإل  
  .عينات وجينات األقارب، ومن بقايا فرش أسنام وآثار مالبسهم

و  ، ضحية من حتليل احلمـض النـووي       94 تعرفت املعامل على     2001ويف اية   
  .زديادالتعرف على الضحايا يف ا نسبة
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عتبارمهـا يف عـداد   يطاليتني بعـد ا إ أخرى مت التعرف على هوية جثتني ويف حادثة 
    وأشارت وكالة األنباء    ، يف سيناء  "هيلتون طابا "ستهدف فندق   املفقودين منذ اهلجوم الذي ا 

 وأوضحت أن اجلثتان كانتا يف خمترب حتليـل ـ   ،ىل حتليل احلمض النووي للجثتنييطالية إاإل
  .  يطالياإإرسال عينات من احلمض النووي من  ـ ومت التحقق من هويتهما بأبيبيف تل 

كما أعلن الدكتور سعيد عيسى رئيس قسم الطوارئ مبركز طابا الطـيب أن كافـة        
ـ        20التحاليل الالزمة للحامض النووي لعدد       ت  جثة جمهولة باملستشفى سوف تنتهي يف وق

  .قريب مبستشفى نوبيع
 وأكـد أن عمليـة      ، جثث مصرية وجثة سائح روسي     07وأشار إىل التعرف على     

ستدالل دارة املعمل اجلنائي، وقال أن اإل     إ التحليل جتري بواسطة وحدات الطب الشرعي و      
ألصابع أو بصمات األسـنان أو  على هويات اجلثث يتم عرب العالمات املميزة مثل بصمات ا       

  .تديها بعض الضحايارالوشم أو األسنان الذهبية أو احللي اليت كان ي
ن جملس امـع    إ ف ،عتماد على هذه التقنية    للدول العربية واإلسالمية يف اإل     وتشجيعا

عتماد علـى   املنعقدة مبكة املكرمة حث على اإل     الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشر       
ختالطهم بسبب احلـوادث أو الكـوارث أو       اِ لوراثية يف حاالت ضياع األطفال و     البصمة ا 
وتعذر معرفة أهلهم ووجود جثث مل ميكن التعرف عليها أو بقصد التحقق مـن              ،  احلروب  

 ألنه ويف كل األحوال ال ميكن الشك مطلقا يف مـدى            ،هويات أسرى احلروب واملفقودين   
سيلة سليمة ومضمون النتائج  للوصول إىل معرفـة         عتماد على احلمض النووي كو    جناعة اإل 

  .أصحاب اجلثث املتحللة وجمهويل اهلوية
  : تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال البحث عن اجلذور: ثانيا

ـ هتماما  يسبق هلم و أن أولوا هلا ا       يف أشياء مل     يفكرونبدأ الكثري من الناس       ذكر،ي
 فأصبح اآلن مبقدور أي شخص      ،لعائلة وشجرا لة جذور ا  أومن ضمن هذه األشياء جند مس     

  بن عمه هو فعال ابن عمه أم ال، وجده األكرب الذي هاجر ومل يتـرك وراءه أي                 معرفة أن ا
 ولكن ما خلفه كانت شفرته اجلينية اليت تقود إىل ،سجالت تشري إىل تاريخ ميالده أو أصوله      

ـ ختبارات فحص  وبذلك أصبحت اليوم ا    ،التعرف إليه   جتري يف العديـد مـن      "ADN " ال
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ختبارات نتائج فعالة بالتـصريح     ة جذور العائلة، فقد أعطت هذه اإل      الدول كوسيلة ملعرف  37
اليت تـنظم   " مندل"بوجود عالقات عائلية يف مسائل اهلجرة، بإتباع قوانني العامل البيولوجي           

م، ومبقارنـة    فنصف يأيت من األب والنصف اآلخر يأيت مـن األ          ،نتقال اخلصائص الوراثية  ا
ن نصف تلـك    إ ف ،احلمض النووي اخلاص بالولد واحلامض النووي اخلاص باألب املفترض        

ثبت الفحص فعاليته يف  أ ففي اململكة املتحدة     ،اخلصائص جيب أن تتناسب مع عالمات األب      
ستخدام أسـلوب    ويف األرجنتني مت ا    ،ميدان التصريح بوجود روابط عائلية يف قضايا اهلجرة       

ي مبناسبة البحث عن إمكانية تسليم األطفال إىل أجدادهم يف حالـة            ومض النو فحص احلا 
1(غتياالت النظام العسكري الفاشي فقدان آبائهم يف عمليات اختطافات، ا( .  

حيث " كويتلي"حد الباحثني عن جذورهم إىل مدينة ساحلية تسمى       أوقادت أحباث   
سم العائلة وذلـك يف منتـصف       اوهو  " بويل"عاش نصف سكان اإلقليم الذي كان يقطنه        

وهـو  " وستنيأ" وتسمى عائلة " بويل"سم  ت حتمل ا  الثمانينات إحدى العائالت هناك كان    
سم مشهور يف عائلته أيضا    ا،  تصاالت مكثفة مع هذه العائلة يف       وبعد ا"تكللـت  " يرلنـدا ا

ـ   متفرقون يف أحنا   أقارب، وتعمقت عالقته معه، وكان هلم       1999بزيارة هلا سنة     ، مل  اء الع
تصال ببعضهما البعض   ا ستراليا و أ يعيش يف    "مارتني بويل "جنلترا و  يعيش يف ا   "فأوستني بويل "

 أين ا   شجرة العائلـة  " وقد أجراه مارتني يف معمل        ، ختبار احلمض النووي  تفقا على إجراء ا" 
حـث  لباجنلترا و حتصل ا   إكسفورد لألصول ب  أوستني يف معمل    أ بينما أجراه    ،مبدينة هيوسنت 

  .ختبارين لعمل املقارناتعلى اإل
 ،كسفورد لألصول أ وصل إىل الباحث خطاب من معمل        2001 ويف أوائل سبتمرب  

   وستني يف لندن فلم جيده ووجد زوجته اليت راجعت معه أرقـام  أتصل بوبعد دراسة األرقام ا
ألوالن أمـا    فتتطابق الرقمان ا   ،"شجرة العائلة " زوجها اليت كان قد حتصل عليها من معمل         

وجاءت بقية   الثالث فكان خمتلفا وجاء الرابع متطابقا وجاء اخلامس خمتلفا مث السادس أيضا             
" الرد من معمل هيوسنت     األرقام متطابقة،وشعر حينها أنه خسر الرهان خاصة بعد ما جاءه           

 05 يف ختالفث تطابق، فهناك ا دمل حي " مارتني"نه بعد مقارنة النتائج بينه وبني       أالذي أكد   
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 مث  ،جاءا من فرع أخر خبالف الذي جاء منـه        " مارتني"و"وستنيأ"وكان واضحا أن     أرقام،
ختبار احلمض   هل أنت واثق يف ا     :وستني يف العطلة عن النتائج فكان تعليقه      أعاد وحتدث إىل    

 ورمبا يكون الفرع الـذي  ،"بويل"خربه أن جدته وكذلك جده من نفس عائلة         أ  و ؟النووي
ختبـار احلمـض   حد أبناء عمومتهما متطوعا لعمـل ا أ عن طريق جدته وكان جاء منه هو  

ستعداد ليكملـوا البحـث      وإذا مل يتطابق فهناك آخرون يف العائلة وفروعها على ا          ،النووي
وإجياد عالقة بني أبناء العمومة على      " وستني مبارتني أ"ل  يوصتخاصة وأن الباحث ساعد على      

  .طريف العامل
ختبـارات  كسفورد لألصـول أن ا    املدير التنفيذي ملعمل ا   " ورتدافيد آش "ويقول  

ختبـارا ،    ا 12احلمض النووي تعطي جداول وأرقام كثرية ويقوم املعمل بعمل مقارنة لـ            
ولكـن  ،  ثنني متصلني ولديهم أصل مشترك      ألرقام متطابقة فمن املؤكد أن اإل     فإذا كانت ا  

 50حتمال  هناك ا %أما إذا كـان  ،  عام600ل قد حدث قبل شتراكه يف األص أن يكون ا
بعدأختالف  يف قيمة واحدة فذلك يعين أن األصل املشترك قد ظهر يف مدة هناك ا.  

ختالف يف  من املمكن  حدوث ا    :"بأنه  وهو أخصائي  جينات     " دوغ موما "و يعلق   
 أرقام فمـن املؤكـد أن       3ختالف إىل   ن وصل اإل  إ ف ، أما رقمني فالشك يزداد    ،رقم واحد 

كتشاف للمجهول يف إختبار اجلينات للبحث عن اجلذور هو      ن ا إ . "لشخصني غري مرتبطني  ا
 فيجب علينا حني نتوجه إليه أن نعلم أن طبيعة اخلطو حنو اهول إمـا أن      ،العالقات العائلية 

  . وإما أن حتدث أشياء ال تسعدناحتدث أشياء تفرحنا
  :)1(  االقتصاد والتأمني جمايلتفعيل تقنية البصمة الوراثية يف: الفرع الثاين

 متدت تطبيقات اهلندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية إىل مجيع أوجـه حياتنـا      لقد ا
 لألثر اهلائل هلذه التقنيـة أصـبح يف         امتدادا اليومية وغزت كل جماالت البحث العلمي، و      

ار عمالئهـم   يتخمني يف ا  أ الصامتني، وهو ما يفيد شركات الت      مرضاإلمكان التعرف على    
ء اخلسائر وحتاشي طوابري احملاكم    تقاوا،  بل ،ستعمال هذه التقنيةو ليس عند هذا احلد توقف ا 

ال اإلأن العامل حاول ا38.قتصادي وطور بذلك الزراعة والصناعةستغالهلا كذلك يف ا  
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  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال اإلقتصاد: أوالً
 موعة علوم يف علم تشكلت مالحمـه األوليـة عـام            وصلة  حعتربالتقنية احليوية   ت
 هلا ألمهيتها وخباصة    زدادت احلاجة  ا  و ، لتنتج العديد من النواتج املؤثرة على البشرية       1981

وتطور مفهوم هذا    ، والتقنيات احليوية جتمع بني األحياء والتقنيات اآللية       ،قتصاديةآلثارها اإل 
الناس بشكل مباشر يف خمتلف امليادين احلياتية، وكـان لـه   العلم بشكل مذهل لريتبط حبياة     

  .األثر االجيايب يف اقتصادهم
إنتاج منتجـات    و"نيةتق"ن التقنية احليوية جتمع بني الوسائل العملية حلل املشاكل          إ

ستخدام بعض الكائنات الدقيقة إلنتاج املـضادات        و تغري هذا املفهوم بعد ا      ،" حيوية "دةمفي
بتفاصيلها الدقيقـة   "  ADN" كتشاف املادة الوراثية   وتطور أخريا بعد ا    ،صالاحليوية واألم 

  ."كروموزومات جينات، وقواعد نيتروجينية"
ستخدام بعـض    بدأ اإلنسان يف ا    ، خالل الستينات والسبعينات من القرن املاضي      و

يقات املتخصصة مكونات اخلاليا يف التطبيقات احليوية مما طور مفهوم التقنية احليوية إىل التطب           
ستخدام التقين املوجه للكائنـات احليـة علـى         اإل: "  هو  هلا   جدا، ومن أهم  التعاريف    39

وتعتمد التقنيات احليوية احلديثـة      ."جلزيئي للحصول على نواتج مفيدة      املستوى اخللوي وا  
ستخالصـها  ستفادة منـها مـن خـالل ا       ة الوراثية للكائنات احليوية واإل    على دراسة املاد  

  .)1( يرها، ومن مثة إنتاج املواد املستخلصة منها وهو ما يعرف باهلندسة الوراثيةوحتو
وعند احلديث عن التقنيات احليوية وخاصة اهلندسة الوراثية البد من بيـان بعـض              

  .األساسيات اليت يقوم عليها العلم كاملادة الوراثية وآليات عملها والتحوير الوراثي
عـضاء  ألو ا  ،كائنات احلية من أجزاء رئيسية كاألعضاء      تتكون ال  :املادة الوراثية  *

 ، و األنسجة بدورها تتكون من ماليني اخلاليا وذلـك يف            نسجةخرى تتكون من أ   األهي  
خلية كل   ويوجد يف    ،الكائنات املعقدة من حيث التركيب كما يف اإلنسان، احليوان والنبات         

 املـادة   " جينات "يد اخللية من مورثات   ،وتستف" املادة الوراثية  "نواة حتوي عدد من الصبغات      
الوراثية إلنتاج الربوتينات املطلوبة حبسب وظيفتها وحاجتها، وعدد الصبغيات يف النبـات            
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 مهمة ما يفـك الـشفرة   إىل تنفيذ احلاجة   ديصل إىل أكثر من مئة صبغي، و تقوم اخللية عن         
 بـاخلروج مـن    الشفرةاملفكوكة و بالتايل تقوم املادة الوراثية      ،احملمولة من املورث املطلوب   

 وهي أجهزة خاصة بترمجـة املـادة        "النواة إىل سائل اخللية والذي حيوي مصانع الربوتينات       
، تقوم هذه األخرية بإنتـاج الـربوتني املطلـوب    رايبوزومات واملسماة "الوراثية إىل بروتني 

   تخلص منه، ويتضح أن املادة  نتهاء احلاجة من الربوتني تقوم اخللية بال      بالكمية املطلوبة، وعند ا
الوراثية حتمل املعلومات بينما الربوتينات تقوم بالوظيفة البنائية للخاليا اجلديدة إضـافة إىل             

  .آلية تنفيذ أوامر املادة الوراثية
هو أي تغري حيدث يف املادة الوراثية األصلية، ويكون إما طبيعي           :التحوير الوراثي   * 

 ري إما تقليدي كالذي حيدث يف تزاوج سالالت نقية ملـزج          أو بالتدخل البشري، هذا األخ    
ستخدام التقنيات احليوية احلديثةإستخدام األنسجة أو بالصفات أو ا.  

وتنتقل الصفات الوراثية من جيل اآلباء إىل األبناء من خالل التزاوج الطبيعي، والذي     
ليت تـسبب تلفـا     يصاحبه أحيانا طفرات حتدث بشكل طبيعي بسبب األشعة البنفسجية وا         

للمادة الوراثية أو بعض العوامل الكيميائية، جزء من هذه التحويرات يتوارث من جيـل إىل               
آخر منتجا صفات جديدة للكائن احلي، وحتدث يف الكائنات احلية آليات يتم من خالهلـا               

ا  ن احلي،  نتقال أجزاء من املادة الوراثية من صبغي إىل آخر منتجة حتويرا يف الكائ            ستبدال أو ا
ختالف يف الصفات عـن     ترتيب أو التوليف، وينتج عن ذلك ا      الوتسمى هذه العملية بإعادة     

صفات اجليل السابق وطريقة التحوير الوراثي األكثر تتم بتعريض النبات إىل موجات مـن              
       ختيار النباتات احملـورة ذات الـصفات       األشعة إلحداث طفرات بشكل عشوائي، ومن مث ا

ـ يعتمد بشكل أساسي عملرغوبة، كما   ا ـ  أى تقنيـة توليـف أو ت  ل ادة الوراثيـة  شـيب امل
يوية لربط صـفات كائنـات      نوع من اخلياطة احل    " :وتعرف هذه الطريقة بأا   "ADN"ـال

  . " بأخرى
لتقنيات احليويـة مـرت بعـدة مراحـل     ا : اآلثار االقتصادية والتقنيات احليوية  *

ج  الدواء الذي القى قبوال واسعا لدى العامة         قتصادية، األسبق واألسرع كانت يف جمال إنتا      إ
للحاجة الشديدة له، وكان له األثر االقتصادي الواضح،ويف اال الزراعي طرح يف األسواق            
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عدد من املنتجات الزراعية احملورة وراثيا بالتقنية احليوية، وكان هلا رواجهـا يف الواليـات               
 وراثيا، وازدادت املبيعات العاملية مـن       احملورةية  كرب منتج لألغذ  أ إذ تعترب    ،املتحدة األمريكية 

، 1998 بليون دوالر سنة 15 إىل  1995 مليون دوالر عام     75احملاصيل املعدلة وراثيا من     
 وستؤثر املعرفة اجلينية يف العديـد  ،2010 بليون دوالر حبلول عام 25ويتوقع أن تصل إىل     

 .الستيك والطـالء وإزالـة النفايـات      من الصناعات األخرى مثل تكرير النفط ، إنتاج الب        
والصناعات القائمة على التقنيات احليوية تنمو بشكل سريع، وتضاعفت قيمة منتجاا بـني       

 بليون دوالر، وهناك اهتمام كبري يوجـه حنـو          20.2 إىل   8 من   1999و 1993 :عامي
 حتسني نوعيـة    اأصناعات يف جمال الدواء واملنتجات البيئية الزراعية ، هذه املنتجات من ش           

  .الرعاية الصحية والغذائية والبيئية وبالتايل يكون هلا تأثريا كبريا على االقتصاد العاملي
 ميكن توظيـف    ، جماالت تطبيقاا  حول بنظرة سريعة    :تطبيقات التقنيات احليوية  *

  : هذه التقنيات يف جماالت كثرية ميكن تلخيص أمهها فيما يلي
ة القصرية املنصرمة على بداية إنتاج األدوية بالتقنيات        خالل املد  :الرعاية الصحية * 

 مليون إنسان مـن     250 دواء ولقاح استفاد منه أكثر من        117احليوية مت إنتاج أكثر من      
ختبـار،   لقاح جديـد يف مرحلـة اإل  350كما أن هناك ما يقارب    ،خمتلف شعوب العامل    

 كما تساهم التقنيات احليوية      مرض، 200ويتوقع أن تساهم هذه األدوية اجلديدة يف عالج         
يف إجراء مئات الفحوص الطبية وتشخيص األمراض بطريقة سريعة و دقيقة حتمي اتمعات             
من تبعاا اخلطرية، ومن أبرز جماالت التطبيقات التقنية احليوية عالج بعض األمراض، إنتاج             

 العالج اجليين،   اللقاحات والتطعيمات كما حدث يف إنتاج األنسولني البشري، التشخيص،        
  .ذرية من الربوتينات واجلينات اخلاليا اجل

ستخدام التقنيات احليوية   إملواد الغذائية احملورة وراثيا ب    يتم حاليا إنتاج العديد من ا     :الزراعة   *
ستخدام املبيـدات   البطاطا، وقد كان هلا دور يف التقليل من ا          الفول السوداين و   ،مثل الذرة 

ألمـراض  يادة احملاصيل النباتية وإنتاج نباتات حمسنة وراثيا ملقاومـة ا          إضافة إىل ز   ،احلشرية
 وأخرى لتحمل الظروف البيئية القاسية خاصة امللوحة        ،قتصاديةواآلفات خاصة احملاصيل اإل   
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 وتطوير إنتاجية احليوانات الزراعية مع القدرة على الكـشف املبكـر ألمـراض             ،واجلفاف
  . احليوان

إنتاج الغذاء كاألغذيـة احملـورة وراثيـا،         تكمن يف     الزراعي تطبيقاا يف اال  و40
، احلشائش ، محاية طبيعية للنباتات    التهجني بني األجناس ، مبيدات حيوية، احلد من مبيدات          

  .منتجات مساعدة يف التصنيع الغذائي
عتمادا على التقنيات احليوية    مت إنتاج العديد من الكيماويات يف السابق ا        :الصناعة *

وكانت بعض املنتجات الصناعية يف السابق تعتمـد        "  ومحض اخلل    السيتريكمحض  " :لمث
على املشتقات البترولية غري القابلة للتحليل، مما أدى إىل تلوث البيئـة وزيـادة املخلفـات                

  .الصلبة
مني بدائل أكثر عناية بالبيئة ذات عالقة أغري أن التقنيات احليوية ميكن أن تساهم يف ت       

  .)1( واد والطاقة ،وصناعة األدوية وإنتاج الكيماويات واحملفزات احليويةمبجال امل
تستخدم بعض التقنيات احليوية لتخليص البيئة من امللوثات العالقة ـا، إذ             :البيئة *

 طبيعي يف البيئة خاصة      بشكل   ميكن أن تترك الكائنات احملورة املستخدمة هلذا الغرض تعيش        
وتستخدم التقنيات احليويـة يف    ،بدورها دون عناء أو تكلفة إضافية        وتقوم     ،األماكن امللوثة 

  .التخلص من بقايا النفط يف اخلزانات النفطية
 ،على الدول املتقدمة فقط   يقتصر  قتصادي  للتقنيات احليوية مل      ن مثل هذا العائد اإل    إ

 قل تقدما علميا و   أمتد إىل دول    بل ا ِقتصاديا  ا،   دا هلا نصيبها من    سلنفكندا وكوريا والصني وا
سلندية قانونا مينع بيع خمزوا     لى سبيل املثال أصدرت احلكومة اإل     وع،جمال التقنيات احليوية    

    سلندا، كما أسست شركة وطنية هدفها التنسيق بني الـشركات          اجليين ألي جهة خارج ا
عتمـادا  اوذلك  ،  يسلندي وبني احلكومة    بدراسة اخلريطة اجلينية للشعب اإل    األجنبية الراغبة   

حيـث  ، 1997على قانون الشرعية القومية اجلينية العاملية الذي أصدرته األمم املتحدة عام            
 قامت احلكومة بنفسها بإصدار دليل خاص باخلريطة اجلينية لشعبها إىل جانب بنك جيين من             

                                                
  . و ما بعدها323الصفحة . املرجع السابق .نبايل مليكة /: 1
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يسلندي من خالل شركات وطنيـة بالتعـاون مـع          جل تصنيع أدوية خاصة بالشعب اإل     أ
  .  الطبيعية املخزونة يف شعبهاستثمار األمثل للموارد وذلك من باب اإل،الشريك األجنيب

قتصادية اليت جتنيها الشركات الكربى من التقنيات احليويـة إىل          وقد دفعت اآلثار اإل   
نوع من التنافس على املستوى احمللي والدويل حول تسويق املنتجات وقدرة أي دولة علـى               

متالكها للتقنية ومتكنها من تفاصيلها وأدواـا،   خاضع ملدى ااملنافسة يف هذا السباق العاملي    
ستفادة من   جلان وجمالس وطنية عليا لإل     ومما دفع كثري من الدول إىل وضع سياسات حمددة،          

ن التقنية احليوية من أنطالقا من القناعة بقتصادية، وذلك ا  التقنيات وخمرجاا العلمية واإل    هذه
دية العاملية، ونتيجة لذلك تسويق منتجات التقنية احليوية ال ميكن أن           قتصاافسة اإل مقاييس املن 

  .تفصل عن غريها من املنتجات على املستوى العاملي
قف أمامها بعض العوائق    تستفادة من التقنيات احليوية قد      و أخريا ميكن القول أن اإل     

اجة إىل قضاء وقـت     من أبرزها التكلفة العالية نسبيا لتأسيس املختربات والتجهيزات مع احل         
ليس بالقصري للوصول إىل مرحلة جين األرباح، كما أن القيود اليت تفرض من الدول مالكة               

نتقال التقنية إىل الدول الناميـة،      قتصادية وسياسية يؤخر ا   إقنية أمام الدول النامية ألسباب      الت
طرة لـدى   كذلك عدم توافر الدراسات الكافية عن املوارد املتاحة وضعف عنـصر املخـا            

  قتـصادي  لك عدم اإلدراك الشعيب والوعي اإل كذ،ستثمار التقنيات احليوية املستثمرين يعيق ا
  .أحيانا حائال أمام التقنية

  :تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال التأمني: ثانيا
 إذ البـد أن نفهـم      ،علينا أن نتذكر ذلك السحر الثقايف الرحيب للمفاهيم الوراثية        

ختبارات البيولوجية تفيـد باإلضـافة إىل        ذلك أن اإل   ،تماعية للمعلومات الوراثية  جوة اإل الق
هلـذه  مني، والواقع أن القدرة التنبؤية      أمني، فتتحكم فيمن يسمح له بالت     أاحملاكم شركات الت  

  .ن ختتار زبائنهاأمني بأختبارات تسمح لشركات التاإل
 و إىل جانـب   بـل ،ما سبقعلى ال يقتصر فحسب ختبارات البيولوجية    دور اإل  إن

 فاملريض مثال   ،املديرين الطبيني على التنبؤ باملخاطر املستقبلية والسيطرة عليها         ذلك يشجع   
مل نفقات عالجها، وهنا تساعد     ؤ ا ومن مثة يتحدد من يتح      بالذي حيمل أمراضا ميكن التن    
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وفري الشواهد التقنية ختبارات البيولوجية يف تشخيص األمراض املستقبلية ومنه ت    ولوجية اإل نتك
 كما توفر حملة عن حياة املريض وتتعمم املعلومات الوراثية لتـشمل            ،لتدعيم قرارات خالفية  

مني تغطية النفقات الطبية لطفل مصاب مبرض وراثـي، إذ         أاملؤمنني، ولقد رفضت شركة الت    
ما بـني أن    وعليها أن ختتار    ،ن اجلنني قد يكون مصابا      أقبل الوالدة ب   أخربتكانت األم قد    

  . بتكاليف عالجه الباهضة بنفسهاجتهض أو أن تضع وليدها و تتكفل هي
نه مهدد  أمني على من يعرف     أنه سريفض الت  أمني  أفمن نتائج علم الوراثة بالنسبة للت     

  .خبطر اإلصابة مبرض وراثي
        ستبعاده مـن   وبذلك يصبح الوضع البيولوجي جلسم الشخص مستخدما كذريعة ال

مني الفردي وال بـد أن      أ من املؤمن عليهم يف أمريكا يغطيهم الت       %15 حنو   مني، فهناك أالت
مني بتقدمي تارخيهم الصحي وبيانات عن أمـراض العائلـة          أيقبلوا متطلبات توقيع وثائق الت    

 منـهم   %8ختبارات يف بعض احلاالت، ومن مثـة         وتطلب اإل   بل وشهادة حبالتهم الصحية  
عتمـاد  ه النسبة تضاعفت مـع ا ذيدز، فهن  واإلوالسرطارفضت تغطيتهم ألمراض السمنة    

  .ار زبائنهايختهندسية الوراثية يف اللمني أشركات الت
  

ـ ختاإلحول مني الطبيون أن يتمكنوا من معلومات أشركات التو  ويتوقع مدير  ارات ب
       ختاذ قرارات التغطية وحـسابات فئـات       الطبية اليت تتيحها اهلندسة الوراثية حىت يستطيعوا ا

فليس من الغريب علـى     ،  مني تتوقف على التنبؤات واملخاطرة      أ وملا كانت فئات الت    ،نيمأالت
ـ       ،ختباراتني أن تتوقع احلصول على نتائج اإل      مأصناعة الت  مني أو مثة سلوك منطي جلهات الت

  .منيأ طاليب التإىلوهو أا تصر على معرفة كل املعلومات الصحية املتاحة 
  

 ومت منع بعض املرضـى      ،مني يف السنوات األخرية   ألتوقد تضاعفت تصنيفات طاليب ا    
مني، أالصامتني ـ ممن مل تظهر عليهم أعراض املرض رغم أم حيملون مرضا ورثيا ـ من الت  

رفض منحهم رخصة السياقة، والواقع أن اخلطر الوراثي لإلصابة مبرض قـد متـت               متبل و 
  .معادلته باإلصابة نفسها حىت يف غياب أعراض واضحة للمرض
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لكنها من ناحيتها   ،  مني على هذا اجلشع   أومن املغري أن يلقى اللوم على شركات الت       
ن من  إأي عند تساوي كل شيء ف       ، "نتخاب العكسي اإل" :تستجيب ملشكلة حقيقية تسمى   

ـ             أيعرف    ولـو أن   ،منيأنه مهدد خبطر سيكون يف األغلب هو األسرع يف البحث عـن الت
نه أتغطي املرض وال تستبعد من يعرف سن الشركة  إففحص ملرض وراثي معني كان شائعا       ال

  . نسبياكبريستنتهي بدفع التعويضات لعدد ومهدد باخلطر، 
  
مني من التدخل يف البطاقة الوراثية  أنادى البعض بضرورة منع أصحاب شركات الت       و

مشروع قانون مينع   " كاليفورنيا" أقرت اهليئة التشريعية لوالية      1991 ويف عام    ،ألي شخص 
مني ضد العجز من حجب الوظائف      أصحاب العمل و أجهزة الرعاية الصحية وشركات الت       أ

  .أو احلماية رد أن الشخص حيمل جينا واحدا يرتبط بالعجز
  

مني بعـد أن تزايـدت   أولعل أفضل مثل يضرب لتوضيح النظرة السائدة يف جمال الت        
  : حتت عنوان1989 يونيو  هو ذلك التقرير الذي صدر يف،معارفها عن األمراض الوراثية

ويقول " روبارت بوكورسي   ":أعده" ختبار الوراثي يف تصنيف املخاطر      الدور احملتمل لإل   " 
ختبارات الوراثية عند حترير عقود     مني أن تستخدم اإل   أإذا مل تستطع شركات الت      " :التقرير

ا، إذن لتراجعـت  مني على أساس أن املخاطر هي تلك اليت ال ميكن لإلنسان التحكم فيه       أالت
ـ    وال "مني متساوية بغض النظر عن املخـاطر      أأقساط الت "العدالة أمام املساواة     مني أـار ت

فإذا كان املؤمن   ،مني واملؤمنني أوهذه املساواة تضر بشركات الت     ".الشخص كما نعرفه اليوم   
ـ       أعكس  نله يقع حتت خطر جسيم من مرض وراثي ومل  ي            ،منيأثر ذلك علـى قـسط الت

 من الشركة الكثري ويدفع القليل وسيقع الفارق على كاهل الشركة، لتتعقد املشكلة         فسيتلقى
مني على  أمن مببلغ كبري، لذلك تلح شركات الت      أإذا عرف هو باملخاطر ومل تعرف الشركة ف       

 ختبار وراثي للزبائن حىت ميكن ضبط قيمة القسط على املخـاطر، والتقليـل علـى               طلب ا
 .اليت تزخر ا أروقة احملاكماخلصوص من دعاوى التعويض 
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  : يف اإلثباتحجية البصمة الوراثية : املبحث الثاين 1
ملا كانت اخلربة العلمية اجلينية تنصب على البصمة الوراثية، و ملا كانت البصمة الوراثية مـن               
الناحية العلمية البيولوجية احملضة تكتسي حجية يف اإلثبات، فإن اإلقتناع الشخصي للقاضي سـيتأثر              

  .بذلك إما إجيابا و إما سلبا
حجية ) املطلب األول ( بالشرح املستفيض إىل معاجلة اخلربة العلمية        و بناء عليه اهتدينا أن نتطرق     

تأثري البصمة الوراثية على اإلقتنـاع الشخـصي   ) املطلب الثاين (البصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات       
  ).املطلب الثالث(للقاضي 

  :)1( ةـلميـرة العـبـاخل: املطلب األول 
 التحقيق قد   فسري ،الوسيلة العلمية ال ميكن أن متثل دليال يف اإلثبات ما مل تكن نتيجة خربة             إن  

 إذ  ،)2(يكشف عن وقائع تطرح مسائل فنية ال يستطيع القاضي حبكم تكوينه وثقافته الفـصل فيهـا               
ظالم  ويبدد به    ،السبيل حتتاج ألهل اإلختصاص ليقتبس من توضيحام وآرائهم نورا يهتدي به سواء          

  لذلك أجاز القانون لكل جهة قضائية أن تأمر بـإجراء خـربة و             ،طرحه تعقيد الوقائع   اإلام الذي 
لتزام قانوين مبباشرة مهامه وإعداد خربة وفق شروطهاإنتداب خبري يقع عليه ا .  
  :ملوضوع بتقسيمه إىل ثالثة حماور دراسة هذا او عليه سنتوىل

فقـدان   ،)الفرع الثاين (شروط صحة اخلربة     ،)الفرع األول (إستثناءاته   مبدأ اإللتزام مبباشرة اخلربة و    
  ) . الفرع الثالث(ها تاخلربة لفاعلي

  :إستثناءاته تزام مبباشرة اخلربة ومبدأ اإلل: الفرع األول    
ذلك سنعرج على مـسألة دور القاضـي    كل   لكن قبل    .نتطرق للمبدأ مث ننتقل إىل اإلستثناء     

  .ري ندب اخلب واخلصوم يف
  :واخلصوم يف ندب خبري دور القاضي: أوال    
ـ  ،نفـسه  ا مبحض إرادته أو من تلقـاء      اجراءإ إن اخلبري ال يتصل بالدعوى العمومية و          ل  ب
لذلك يلعب القاضي واخلصوم أدوار هامة يف إنتـداب     ،ستجابة إللتزام يف شكل تكليف بإجناز خربة      ا 

  .اخلبري 

                                                
  . و مابعدها41الصفحة . املرجع السابق. رفاس فريد. بيوض حممد. بن ميسية إلياس: الطلبة القضاة. أنظر يف هذا الصدد/: 1
  ".مانة يف العرض و األإىل الثقة عندما جيمع اخلبري بني املعرفة العلمية املتخصصةألخذ باخلربة يف جمال اإلثبات أدعى إن ا: " يقول الفقيه قارو/: 2
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  :دور القاضي يف ندب خبري: 1

 نفـسها   بإجراء خربة ولو من تلقـاء      ن الناحية القانونية تستطيع كل جهة قضائية أن تأمر        م2
أو جتلس للحكم عندما تعرض هلا  لكل جهة قضائية تتوىل التحقيق   إذ خول  ،)1(قانونالقرره  وهذا ما ي  

لقـاء   على طلب النيابة العامة أو اخلصوم أومـن ت          بناء إما ندب خبري  أن تأمر ب   مسألة ذات طابع فين   
   .مسبباأو أمرا ذلك قرارا  يف  فعلية أن يصدراخلربةأنه ال موجب لطلب بقاضي الذا رأى  إنفسها و

  
 من قانون   156 املادة   إىل 143من املادة    امليدان اجلزائي  اخلربة يف  ولقد نظم املشرع اجلزائري   

 املدنيـة  اإلجـراءات  قانون   من 145 املادة   إىل 125من املادة     ويف امليدان املدين   ، اجلزائية اإلجراءات
الـدعوى   قررت الندب و   بيان السلطة اليت  كون يف صورة أمر يتضمن      ي نتداب اخلرباء ا  و ،واإلدارية

توضيح املهمة املطلوبة من اخلـبري        كما جيب  ،ختيارهالذي مت ا   سم اخلبري ا واألطراف   القائمة وأمساء 
 البيانـات   إىلضافة  باإل ، أن تكون ذات طابع فين     وكافة النقاط اليت يريد القاضي معرفتها واليت جيب       

 ونالحظ أن املشرع مل يقيد القاضـي        .لتقدمي تقريره خالهلا   للخبري حتديد املدة الالزمة   السابقة جيب 
  . اخلربةإعداد فال ميكن مسبقا حتديد زمن ،مبهلة معينة وحسنا فعل ألن املسائل الفنية ختتلف فيما بينها

  
يطـايل ال    أن القـانون اإل    إال ،أخذ به املشرع املصري وكذا الفرنسي     وهو نفس األمر الذي     

 ، يكفي بيان نوع املهمة املطلوبة من اخلبري بوجه عـام          إذتضمني أمر الندب حتديدا للطلبات      يتطلب  
  .)2( جناز اخلربة إل أقصاه ثالثة أشهرحيدد ميعاد يطايلالحظ أن التشريع اإلكما ي

  
 وهـذه الـسلطة ال      ،هذا الشأن  تمتع بسلطة تقديرية واسعة يف    واجلدير بالذكر أن القاضي ي    

 فمىت قدرت ، ألن احملكمة تعترب اخلبري األعلى يف كل ما يستدعي خربة فنية ،ختضع لرقابة احملكمة العليا   
 الـرأي  إىلبـذاا   أن حالة معينة ال تقتضي عرضا على الطبيب األخصائي ألن ظروف احلادثة تشري     

 أن  إالأمر موضوعي ال رقابة للمحكمة العليا عليه          تكون بذلك قد فصلت يف     افإالواجب األخذ به    
  :طة التقديرية مرتبطة بتوفر شرطنيهذه السل

                                                
  . من قانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري143املادة /: 1
  . من قانون اإلجراءات اإليطايل 316املادة /: 2
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  : )1( أن تكون املسألة من املسائل الفنية :أ3

و الـيت    146املـادة    اجلزائري و ذلك يف نص        اجلزائية اإلجراءاتوهذا ما نص عليه قانون      
 فحص مسائل ىلإ إال دائما يف قرار ندب اخلرباء مهمتهم اليت ال جيوز أن دف             جيب أن حتدد  : "تقول

   ."ذات طابع فين
تشريح اجلثة ملعرفة أسباب الوفاة ، حتديد العجز النـاجم          : ني هذه املسائل نذكر مثال      ومن ب 

  ... اجلينية أواألصبعيةالتحاليل على البصمات  إلجراءعن اإلعتداء ، تعيني خبري بيولوجي 
  : املسألة الفنيةإدراكعدم قدرة احملكمة على : ب

 كون فهم املسألة ود مسألة ذات طابع فين بل جيب أن ي    اخلربة مبجرد وجو   إىلال تلجأ احملكمة    
 وننوه  ،)2( ستيعاب الوقائع ا خارج عن دائرة املعارف والثقافة العامة اليت يستطيع القاضي ا            إدراكها

 خربة  إجراء من ذلك    ، اخلربة إىل ينبغي اللجوء فيها      اليت االتاحلدد بعض   اجلزائري ح هنا أن التشريع    
ناية، إجراء خربة عقلية يف دعوى احلجر املرفوعة أمـام  املتعلق جب ملف التحقيق عقلية قبل التصرف يف   

  ...قسم شؤون األسرة
  :)3( دور اخلصوم يف طب ندب اخلرباء: 2

 على طلـب النيابـة       بناء إمامة تأمر بندب خبري     ن احملك  ما هو مكرس قانونا فإ     إىلبالرجوع  
  ة بندب خبري بناء على طلب اخلصوم؟لتزام احملكم فما مدى ا. من تلقاء نفسهاأوالعامة أو اخلصوم ، 

 عن هذا السؤال نقول أن األصل العام الذي حيكم املسألة هو مبدأ حرية القاضـي يف               لإلجابة
 خربة أو أن طبيعـة      إىللدعوى مهيأة للفصل فيها دون حاجة        رأت احملكمة أن ا    فإذا ،)4( ندب اخلبري 

وذلك  . أنه يتعني عليها تبيان أسباب الرفض      إال ، رأي فين فيمكنها رفض الطلب     إىلاملسألة ال حتتاج    
                                                

ز حيث أن القرار املطعون فيه ارتك      : " ...2003 السنة   .العدد الثاين . الة القضائية    . 297062ملف  . 06/2003 /24. قرار احملكمة العليا     :/1
 املطلوبة منـه دون    تهو حيث أنه ال ميكن القول أن الطبيب بذل عناي         . فعال على حيثية واحدة بالقول أن الطبيب ملزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة               

 92/276ي رقـم    ألخالقيات الطبية اجلهوي املنشأ مبوجب املرسوم التنفيذ      االرجوع إىل خربة من طرف خبري خمتص يف نفس اال أو استشارة جملس              
و أن القرار املطعون فيه فصل يف نقطة فنية تتطلب ختصصا مهنيا للفصل فيها مما جعل تعليله غري مستساغ منطقيـا و                       06/07/1992املؤرخ يف   

  " ....قانونيا نتيجة القصور يف األسباب األمر الذي يؤدي إىل النقض
عـادة  ام الطحال جهازا و لـيس عـضوا و إ         عتبار غرفة اإل  ن ا إ: " ... ائية  لة القض  ا 254258 رقم   .25/12/2001 .قرار احملكمة العليا  / : 2

دون اإلستعانة خببري خمتص ملعرفة ما إذا كان استئصال الطحـال  يـؤدي إىل عاهـة                 ب و اجلرح العمدي     تكييف الوقائع من جناية إىل جنحة الضر      
  ".فعل املتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقضمستدمية أم ال إلمكانية حتديد الوصف القانوين الصحيح لل

  . و ما بعدها 14لصفحة ا. جتهاد و النصوص القانونية دراسة مقارنة من خالل الفقه و اإل. اوى اخلربة و اخلرباءدع.  نعيم شالل نزيه/: 3
 ال ختيارية هلا قوة طرق اإلثباتاخلربة هي طريقة ا:"... نشور  غري م. القسم الثاين. الغرفة اجلزائية الثانية.22/01/1981 .علىقرار الس األ: /4

  ."تتمتع بأي إمتياز
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 منها  اليت ال ميكن حرمام    وسائل الدفاع املباحة للخصوم      إحدىهي    أن طلب تعيني اخلبري    إىلمرده  4
   .دون تربير أو مناقشة

 طلب  إذا: " أنهب فقضي مثال يف مصر      ،ولقد عرف القضاء العريب عدة تطبيقات هلذه القاعدة       
ـ نه يتعني على ا  إالدفاع ندب خبري لفحص حالة املتهم العقلية ف        ني حملكمة ليكون قضاؤها سليما أن تع

سباب اليت بنـت  مل تفعل كان عليها كان عليها أن تبني يف التعليل األ           ن، فإ هذه احلالة  خبريا للبت يف  
 حبـق   واإلخاللب   كان معيبا بعيب القصور يف التسبي      إال و. رفض الطلب بيانا كافيا   عليها قضاؤها ب  

   .)1( "الدفاع
 رفض  إذا أنه   إال ،ونستشف من كل هذا أن القاضي رغم متتعه بسلطة تقدير طلبات اخلصوم           

ن اخلربة قد تكـون وسـيلة        أل )2(  أن يسبب رفضه   هخربة مقدمة من أحد اخلصوم فعلي      إجراءطلب  
 أعـزال مـن كـل       اإلثبات فكيف يتصور أن نقحمه يف معركة        ،الدفاع الوحيدة اليت ميلكها اخلصم    

  .)3(  دون سبب بل أكثر من ذلك جنهض حماولته لصنع دليل و،سالح
  :ه ـر مبهمتـزام اخلبيـتـلإ: ثانيـا 

ب ويكون ذلك كتابة يف صورة       بأمر الند  إخطارهليها  فع ، رأت احملكمة ضرورة ندب خبري     إذا
 و  رأيهإبداءلتزامه على  إ يقتصرإذ ،أمر يتضمن كما قلنا سابقا حتديد املسألة الفنية اليت عليه توضيحها     

 أن  إال ويتمتع اخلبري حبرية واسعة يف مباشرة عمله من الناحية العملية والفنيـة،              ،)4(  بشأا مالحظاته
 إلنـشاء الالزمة   خترج يف جمملها عن ضرورة القيام باألحباث          ال )5( قواعدعدة  هذه احلرية مضبوطة ب   

 سـتعانته يف أداء    لكن ال بأس با    ،للقيام بالعمل ذاته    احلق لتوكيل الغري   لهل  تشم وال   ،رأيه الشخصي 
نتطرق يف املسألة     أكثر ستفاضة لإل و. عمله مبا يراه ضروري من املعلومات اليت يستقيها من مصادرها         

  .مهامهم مث املركز القانون للخبريرباء وختيار اخل إإىل

                                                
   .43الصفحة . املرجع السابق. اس فريد رف. بيوض حممد .  بن ميسية إلياس .الطلبة القضاة / : 1
  .إليطايل من قانون اإلجراءات ا314 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي و كذا املادة 156املادة /: 2
3 :/و ما بعدها 61الصفحة . اخلربة القضائية . سكندر حممود توفيق ا .  
   .91 الصفحة .1990 السنة .العدد الثالث.  احملكمة القضائية .50558 ملف .02/10/1998 .قرار احملكمة العليا/: 4
من املقرر قانونا أنه يستوجب على اخلـبري        : " 184الصفحة   .1994 السنة   . العدد الثالث  .الة القضائية  .03/01/1993 .قرار احملكمة العليا  /: 5

   . يقوم فيها بإجراء أعمال اخلربة باأليام و الساعات اليتاخلصومر أن خيط
ات  فإن ذلك يؤدي حتما إىل بطـالن إجـراء  م و طلبام إذا تسبب عدم اإلخطار املذكور يف منع األطراف من تقدمي مالحظا       ومن املستقر عليه قضاء   

  .اخلربة
ن ذلك يعين أن أعمال اخلربة متت بطريقة قانونية و يـتعني تأييـد              إف....اخلربة متت حبضور كل األطراف      إجراءات   أن   –من قضية احلال     -و ملا ثبت    

  ." القرار املطعون فيه
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  : راءـار اخلبـيـختإ: 1
 من قانون   144ملادة   يف املادة اجلزائية و ذلك يف نص ا        اخلرباء ختيارحدد املشرع طرق إ   لقد  5

 خيتار اخلرباء من اجلدول الذي تعده االس القضائية بعد          : " و اليت تنص على أنه      اجلزائية اإلجراءات
ا قيد اخلرباء أو شط          ستطالع رأي ا ب أمسائهم بقرار مـن وزيـر        النيابة وحتدد األوضاع اليت جيري

  ".العدل
وعلى اخلبري املقيد ألول مرة باجلدول اخلاص بالس القضائي أن حيلف الـيمني أمـام ذات                

  .)2( متعددين واحد أو خرباء كما أعطى القانون للقاضي حرية ندب خبري، )1( الس
 ألنه أضحى   ،اخلرباء  األخصائيني و   عدم كفاية   من  إىل حد ما   حظ أن القضاء يعاين   ال أن املال  إ

 كما أن بعض منـاطق      ،اليوم يتلقى قضايا تطرح عدة مسائل فنية معقدة قد ال جيد هلا اخلبري املختص             
يطيل  وهو األمر الذي ،ستعانة خبرباء آخريناء مما ال يترك للقاضي جماال لإل     الوطن تعرف ندرة يف اخلرب    

  . أحيانامن أمد الرتاع ويرهق مرفق القضاء
  :مهـام اخلبـيـر: 2

ن كل تقـصري منـه    فإإليهعندما يتلقى اخلبري املقيد باجلدول أمر الندب ويقبل املهمة املسندة      
  .)3(  درجة شطبه من جدول اخلرباءإىليعرضه لتدابري تأديبية تصل 

بـصفة   بنفـسه أي   إليـه همـة املـسندة     امل توليه   على رأسها  )4(واجبات خيضع هلا   له   اكم
 ،ستعانة بفنـيني آخـرين    عرضت له مسألة خارجة عن ختصصه اإل       إذا لكن ميكنه دائما     ،)5(شخصية

 الفنـيني    " اجلزائية على شـرط أن حيلفـوا       اإلجراءات قانون   من149وهذه رخصة متنحها له املادة      
                                                

من املقـرر قانونـا أن       : "....35 الصفحة   .1990السنة  . العدد الرابع . الة القضائية . 46255 ملف   .19/07/1989 .قرار احملكمة العليا  /: 1
نه لقبول تقريـر   أ و من املقرر أيضا      . يعد مشوب بالقصور يف التسبيب     دفوعبدي من   ية ملواجهة ما قدم من أدلة و ما أ        القرار الذي ال تكون أسبابه كاف     

 ن القضاءإمن مث فونه أدى اليمني القانونية ت أإن مل يكن أن تثب   مسجال يف قائمة اخلرباء و      اخلبري   كان   إنذكر  ية أن ت  اخلبري شكال جيب على اجلهة القضائ     
  . خيالف هذين املبدأين بعد إساءة يف تطبيق القانونمبا

دوا تقرير اخلبري و صادقوا على احلكم املستأنف لديهم القاضي برفض دعـوى الطـاعن دون أن     قضاة املوضوع أي   ملا كان من الثابت يف قضية احلال أن       
رهم شـابوا قـرا  كما فعلـوا  بقضائهم ثائق املقدمة و دون أن يبينوا أن اخلبري املعني مسجال يف قائمة اخلرباء أو أنه أدى اليمني القانونية فإم          يناقشوا الو 

   ." يف التسبيب و أساءوا تطبيق القانونبالقصور
نـه إذا   أمن املقرر قانونـا     : "...90 الصفحة   .1992 السنة   . العدد الرابع  . القضائية الة 48764 ملف   .28/12/1998 .قرار احملكمة العليا  /: 2

  ....."خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانونمبا ن القضاء و من مث فإ. ربم يف تقرير واحد  و بيان خا اخلربة سويبأعمال عليهم القيام تعدد  اخلرباء وجب
  .  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري148 املادة :/3
تفاقية التعاون القانوين و القضائي بني حكومة اجلمهوريـة         التصديق على إ   يتضمن   2007 أكتوبر   23 مؤرخ يف    325/ 07رقم   سوم رئاسي مر/: 4

 اجلريـدة الرمسيـة    .13.12.11 الفقـرة    04 املادة   .2003جانفي  24اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة مجهورية السودان املوقعة باجلزائر يف           
  .68العدد . 28/10/2007

  . و ما بعدها 25الصفحة . اجلنائيةو اخلربة يف املواد املدنية .  عوض حسن علي/ د/: 5
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وعلى اخلبري مباشرة مهامه حتت رقابـة         قانونا، املنصوص عليها وفق الشروط   6 اليمني   "املستعان م   
  ت  وأن يبقى على   ،نتدبهالقاضي الذي اـ   .)1( علما بتطورات أعماله  حاطته  صال به إل   ا ساعد  فاخلبري م

  .للقاضي كمعاون فين ال أكثر
 إستجابة ملـا ميليـه      كما يستجيب للطلبات املقدمة من األطراف مبناسبة تنفيذ عملية اخلربة         

 اجلهة القـضائية    منأعمال اخلربة أن يطلبوا      جراءه جيوز ألطراف اخلصومة أثناء إ      ذلك أن  ،)2( القانون
مسه قد يكون قـادرا   شخص معني بإ   جراء أحباث معينة أو مساع أي     كلف اخلرباء بإ  اليت أمرت ا أن ت    

هم باملعلومات ذات الطابع الفين على مد.  
  :ر ـانوين للخبيـز القـاملرك: 3

عية خاصة ينبغي متييزها عن وضعية األطراف يف الـدعوى وبـاقي            هي وض   وضعية اخلبري  إن
  :، وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التاليةالعناصر اليت قد تتدخل يف هذه املهمة

  : اهدا ـس شـري ليـ اخلب/:أ
 ،)3( استبداهلم ببعضهم فيحل خبري مكان خبري آخـر      إمكانية اخلرباء ما مييزهم عن الشهود       إن

  مهامه أو  ألن األول تعذر عليه مواصلة   إما ،ق خربة مبعرفة خبري وتنتهي مبعرفة آخر      نطالفمن املتصور ا
  ...ملهلة احملددة له من طرف القاضيحترام اجباته املتعلقة مبهمته كعدم ااألنه قصر يف أداء و
 ومن جهـة    ، ميزه بيمني خاصة عن ميني الشهود      إذ ،قانون نوعا من اخلصوصية   الوقد أضفى   

 بينما ال يـستطيع الـشاهد   ،لخبري أثناء تدخله أن يستعمل وثائق مكتوبة وتالوة تقريره     أخرى مسح ل  
      لكن .ئه بشهادتهدالكقاعدة عامة أن يتلو أي وثيقة أثناء ا لكنه شاهد من اهناك من يعترب اخلبري شاهد 

صية لكن  ال عما رآه مباشرة وبصفة شخ     األوىل أن الشاهد عموما ال يتكلم إ       :)4( نوع خاص بنقطتني  
 برأي وتقدير اإلدالء بإمكانه أنه  الثانية و،حداثهالقضية دون سابق حضور أثناء وقوع أ     تصل با اخلبري ا 

  .الوقائع املتعلقة بالرتاع 
  :ا ـاضيـس قـري ليـ اخلب:/ب

 رأيه والبحث يف مسائل ذات طابع فين وال ميكنه حتت هذا            إعطاءعلى    مهمة اخلبري تقتصر   إن
 أن هناك إال أخرى إثبات كأي وسيلة يعدرأيه   و،)5(  املسائل اليت تثار يف الدعوى    الوصف الفصل يف  

                                                
  . و ما بعدها 112الصفحة . تحقيق القضائي ال. أحسن بوسقيعة / د/: 1
  .  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري152 املادة/: 2
  .44 الصفحة. املرجع السابق.رفاس فريد . مدبيوض حم. ميسية إلياسبن  : الطلبة القضاة /:3
  .143 الصفحة.  املرجع السابق. صقراألستاذ نبيل . الدكتور العريب شحط عبد القادر   /:4
  .108الصفحة . 1994السنة . د الثاينالعد.  القضائية الة .97774ملف  . 07/07/1993 .قرار احملكمة العليا/: 5
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سـتيعاا   من يستطيع ا    هو من يعتقد بأن املسألة الفنية جتعل من اخلبري قاضيا للوقائع الفنية نظرا ألنه            7
 ولقـد   ،ئعن اخلبري هو قاضي الوقـا     إان القاضي خبري القانون ف     ك إذا لذلك قال البعض     ،)1( وفهمها

ختصاص اهليئة  ا ختصاص اخلبري و   مقولة تعرب عن الفصل بني ا      "كرييلوف"وضع العامل الروسي الشهري     
 "ال صانع األحذية لصناعة احللـوى       صانع احللوى لصناعة األحذية ، و      ال يدعى  " :القضائية مفادها 

هـذا    يفإليه اإلشارةا جتدر  وم.ستشهاد ذه املقولة أي مفاضلة بني الوظيفتني من وراء اإل وال نقصد 
        ما تعترب من صـميم     اللخبري مه ختصاصه خطأ بتفويضه    الصدد أن هناك بعض القضاة من يتنازل عن ا

  .  وهذا مساس صارخ بأمسى الضمانات اليت أعطاها املشرع للمحاكمة)2( وظيفة القاضي
  :لتزام مبباشرة اخلربة اإلستثناءات الواردة على مبدأ اإل: ثالثا 

 عمل اخلبري لتكون آراء اخلبري      إىلطمئنان  ني اإل توفري ضمانات تكفل للمتقاض   املشرع أراد    إن
  . فخول للخصوم احلق يف رد اخلبري يف حاالت معينة ،بعيدة عن املطاعن ومظنة التحيز واحملاباة

         ـ  إ وتنحيتهنتدبته كما أعطى املشرع للخبري املنتدب أن يطلب من اجلهة اليت ا ه عفاؤه من أدائ
  .مهامه حىت ولو مل يطلب أحد من اخلصوم رده 

   .لتزام مبباشرة اخلربة يف نوعنيستثناءات اليت ترد على مبدأ اإللذلك ميكننا إمجال اإل
  :حق اخلصوم يف رد اخلرباء /: 1

 إىلطمئنان  اإل ني الثقة و  ت ختلق لدى املتقاض    اهلدف املتوخى من حق الرد هو توفري ضمانا        إن
 أن املـشرع  إال ، ولذلك تطرقت خمتلف التشريعات هلذه املـسألة       ،بري يف أداء مهامه   حيدة ونزاهة اخل  

لذا سنحاول عرض موقف التشريع املقارن مث موقف املشرع اجلزائري .ختذ موقفا خمالفااجلزائري ا .  
  :موقف التشريع املقارن : أ

األمثلة على ذلك املـادة  عترفت أغلب التشريعات املقارنة حبق اخلصوم يف رد اخلبري ومن بني ا 
 وجـدت  إذا للخصوم رد اخلـبري   ": على أنه اجلنائية املصري حيث نصتاإلجراءات من قانون   89

 لذلك يرى الفقه يف مصر أنـه        ، ويالحظ أا مل تذكر أسباب الرد      ...." ذلك   إىلأسباب قوية تدعو    
                                                

 يناقش خالصة تقريره و نكيف يكون للقاضي الذي يقر جبهله مىت عني اخلبري أ   "  : من رواد املدرسة الوضعية       رائد ذي يعد  و ال  بيسوريقول الفقيه   /: 1
   ."ربة جديدةا خبأن يستبعده آمر

رر قـانون أن    من املق  :"...71 الصفحة   .1989 السنة   .عدد الرابع ال.  احملكمة القضائية  .34653 ملف   .20/11/1985 .قرار احملكمة العليا  / : 2
بصفة أعـم و     القضيةصور له   حسم الرتاع و ت   القاضي يف   تساعد  به جهة قضائية ما تنحصر يف مجع املعلومات الفنية اليت           تنتدكلف ا خبري    ي اليت   املهمة

 و ملا كان كـذلك     ،راء حتقيق جإاع الشهود و    مس إىل منح اخلبري صالحية القاضي مثل        املهمةتحول هذه   تي حال من األحوال أن      أمشل و أنه ال ميكن بأ     
  .ن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرق للقانون إف

  ذا القضاء قد خولوه سلطتهم التقديرية و خرقـوا                         و ملا ا منتدب قضاة اإلستئناف خبريا يف الدعوى و أوكلوا له مهمة إجراء حتقيق و مساع شهود فإ
  ".ار املطعون فيهك استوجب نقض القرمىت كان كذل.بذلك القانون 
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 مـن قـانون    141نص املـادة     فال يوجد ما مينع احملكمة من األخذ ب        اإلجرائي صمت املشرع    إزاء8
خالل للقاضي الفصل فيه      و ، للفصل فيه مع تبيان أسباب الرد      القاضي إىلطلب الرد    ويقدم   .اإلثبات

 حالـة    يف إال ويترتب على هذا الطلب توقف اخلبري عن مباشرة مهامه           ،تقدميهمدة ثالثة أيام من يوم      
  . ستعجال بأمر من القاضياإل

مهمة اخلبري تشبه كثريا حـاالت       تتناىف مع د عدد القانون حاالت     أما يف التشريع الروسي فلق    
  .الرد املعمول ا يف اال املدين عندنا 

قانون سـنة     مث تراجع عن ذلك يف     ، للخصوم رد اخلرباء   1913يطاليا أجاز قانون سنة     يف إ و
 ممـا ال    ،قاضي فالفرق جلي بينه وبني ال     ، وتربير ذلك أن اخلبري يقدم رأيا وال يصدر حكما         ،1930

 إذ ،)1(  عدم تبين نظام رد اخلرباء     إىلجته املشرع   فرنسا ا   لكن يف  ،يسمح باملساواة بينهما يف جواز الرد     
 جيوز هلـم  ،نتداب اخلرباءبالغ اخلصوم بأمر ا  ثالثة أيام من إ   مدة  منه على أنه خالل      159تنص املادة   

    م سواء بالنسبة الون أن مينحهم حق طلب رد      ملهمة املطلوبة منهم د   ختيار اخلرباء أو ا   تقدمي مالحظا
  .اخلرباء

  :موقف املشرع اجلزائري /: ب
 لن جيد نصا فاصال يف املـسألة رغـم أن   القوانني اإلجرائية اجلزائية  مواد  ختلف   املتصفح مل  إن

من قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة،        566 إىل 554املواد    رد القضاة يف   إىلاملشرع اجلزائري تطرق    
أن املشرع نص على جواز رد        جند  و اإلدارية اجلزائري    املدنية اإلجراءات أحكام قانون    إىلرجوع  وبال

 بل ربطـت  ،لردومل حتصر املادة أسباب ا ، معينة وجعل لطلب الرد آجال  ،)2( اخلبري يف املسائل املدنية   
املـشرع يف    سكوت   ام فأم ،سبب جدي  مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي        كان   اذقبول الرد إ  

هل قـصد املـشرع   : جمال االجراءات اجلزائية عن التقرير صراحة حبق اخلصوم يف طلب الرد نتساءل  
 املدنية  اإلجراءاتعمال قواعد   ي أم أنه جمرد سهو ميكن تداركه بإ       عتراف بالرد يف اال اجلزائ    اإلعدم  

  ؟نجزة يف املسائل اجلزائيةعلى اخلربة امل
 أحيانا ال ينظم إجراء معني مرتني بـل يـستخدم   نقول أن املشرعجابة على هذا التساؤل     لإل

 مـن  439 فنصت املـادة  ،جمال التكليف باحلضور والتبليغات  وهو ما جسده يف عادة تقنية اإلحالة،  

                                                
 اليت كانت ضحية ضرب و جرح إلعتقاده أن هلا حق رفـض             زوجته فحص على    إجراء شاب يف فرنسا لعقوبة تأديبية إدارية لرفضه         طبيبتعرض  /: 1

  . إجراء اخلربة
 11/01/1982إليه قرار الس األعلـى  هذا ما خلص .  فهنا للخصوم حق رد اخلبري املعني     ، يف حالة ما إذا مت تعيني اخلبري من تلقاء نفس احملكمة           :/2

  .239.236الصفحة . 1982السنة . عدد خاص . نشرة القضاة 26503رقم 
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مواد التكليف باحلضور     املدنية يف  اإلجراءاتتطبق أحكام قانون    "  :قانون االجراءات اجلزائية على أنه    
  ".ذلك يف القوانني أو اللوائحتوجد نصوص خمالفة لوالتبليغات ما مل 

  :ي ـحـ التن:2
بري قبل مباشرته ملأموريته أو أثناءها عوارض أو تتضح له مسائل من شأا التأثري            ترض اخل قد تع 

 :عفائه من مهامه وهذا ما يصطلح عليه حبق       ، لذلك خوله القانون حق طلب إ      على حسن أدائه ملهمته   
بنفس املراحل اليت درسنا ا حق الرد نظرا ألن كـال           اجله بالدراسة و التحليل     و الذي نع  ". التنحي"
 موقف التـشريعات املقارنـة حلـق    إىل فنتطرق . من واجب أداء املهمة  حلقني ميثل كما قلنا إستثناء    ا

  . تبيان موقف التشريع اجلزائري إىلالتنحي مث ننتقل 
  :حق التنحي يف التشريعات املقارنة : أ

 من اجلزء اخلامس    33شرع الفرنسي خالفات أثارها املوضوع وذلك بنصه يف املادة          حسم امل 
أن يبلغ القاضي قبوله أو رفضه أمـر         املنتدب   جراءات اجلنائية على أنه جيب على اخلبري      من قانون اإل  

ة من حق التنحي وجعل عمـل       يطاليا منع اخلبري صراح   ويف إ . ياهخالل ثالثة أيام من تسلمه إ     الندب  
ستعانة باخلرباء هو حاجة القاضي وليست حاجـة        يا ألن الباعث حسب تقديره على اإل      جباربري إ اخل

 أما يف مصر ال يوجد نص يسمح بذلك مما دفع بعض الفقهاء املصريني للقول               . حبث فين  إىلاألطراف  
مـع أحكـام    بوجوب األخذ بنصوص التنحي الواردة يف املسائل املدنية طاملا أن ذلك ال يتعـارض               

 أن هناك أوجه شبه بني كل مـن القاضـي           "هاليل عبد اإلله  "يضيف الدكتور    و ،لدعوى العمومية ا
نه ينبغي تقريـر    إومبا أن للقاضي حق طلب التنحي ف       ،تقديرا شخصيا   فكالمها يقدم رأيا أو    ،واخلبري

  .برينفس احلق للخ
  : موقف التشريع اجلزائري :ب

ذا رفـض اخلـبري      إ  على أنه   و اإلدارية  ات املدنية جراءلقد نص املشرع اجلزائري يف قانون اإل      
         أمر يصدر يف ذيل طلب تبديله      ستبدل بغريه مبوجب  القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له ا ، 

أي نص يشري حىت     فال يوجد  اال اجلزائي يف   أما   ،للخبري حبق التنحي  ومل تعترف هذه املادة صراحة      
نـساق  ا ختذ املشرع اجلزائري نفس موقفه املتعلق بالرد و        فهل ا  .ريحتمال وجود ذلك احلق للخب     ا إىل

  .بذلك يف فلك باقي تشريعات العامل اليت ال تعترف حبق التنحي 
ذ تطرق حلق التنحي يف     إ ،جابة على هذا التساؤل أن املشرع اجلزائري كان أكثر جرأة         نقول إ 

ـ  املوافق 1416ألوىل عام    مجادى ا  15 املؤرخ يف    ،310 . 95  رقم املرسوم التنفيذي   أكتوبر  10  ل
 إذ ،واجبـام   احملدد لشروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني وكيفياته احملدد حلقوقهم و           1995
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يتعني على  "  : على أنه   احلقوق والواجبات يف املادة احلادية عشر      :ينص يف الفصل الثالث حتت عنوان     
الت األخرى املنصوص عليهـا     امع مراعاة احل   عن يف احلالتني  القضائي أن يقدم طلبا مسببا للط     اخلبري  
  :قانونا

  .ر بصفته خبريا قضائياحني ال يستطيع أداء مهمته يف ظروف تقيد حرية عمله أومن شأا أن تض -1
  .طلع على القضية يف نطاق آخر ذا سبق له أن ا إ-2

 نصت على أن    "10"لعاشرة   ألن املادة ا   ،املقصود بالطلب املسبب للطعن هو طلب التنحي       و
  هـو   وما يدفع للتفاؤل   ،اخلبري يؤدي مهمته حتت سلطة القاضي الذي عينه وحتت مراقبة النائب العام           

 بل أكثر   ،فترض حاالت أخرى منصوص عليها قانونا      مل يورد احلالتني حصريا بل ا      11أن نص املادة    
 يغين عن أي حصر أو تعداد حلـاالت         تفسريا واسعا قد   ذلك أن احلالتني املذكورتني حتتالن    كل  من  

ز طلبه مراعيا دائما مـصداقية اخلـربة   وجتا قبول التنحي أو للقاضي سلطة تقديرية يف    ويبقى   ،التنحي
  .بتوفري أكرب الضمانات لعمل اخلبري 

  :شروط صحة اخلربة: الفرع الثاين 
 ،وط لصحة هذه اخلربة  بل البد من توافر شر     ،عتماد نتائجه  الرأي الفين إل   إىلال يكفي اللجوء    

 فاملتعلقة به تتمثل يف شـروط       ، ومنها ما يتعلق مبهمته    ، ففيها ما يتعلق باخلبري    ،وختتلف تلك الشروط  
  .التعيني يف وظيفة خبري وأداء اليمني أما الشروط املتعلقة مبهمته فنقصد فيها تقرير اخلربة 

  :شروط التعيني يف وظيفة خبري: ال أو
 95/310  املرسوم التنفيذي رقم   ضمنشروط التعيني يف وظيفة اخلرباء      نظم املشرع اجلزائري    

 إذ ،واجبام املتعلق بتحديد شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني وكيفياته واحملددة حلقوقهم و           
 ويالحظ أن املـشرع فـرق بـني    ،نص عليها يف الفصل الثاين حتت عنوان الشروط العامة للتسجيل 

  . عي وتلك املتعلقة بالشخص املعنوي يف الشخص الطبيالشروط املتطلبة
  : لشروط املتطلبة يف الشخص الطبيعي ا:1
ا الثمانية ميكن إ04املادة نص ستقرار بامجال هذه الشروط يف أربعة بفقرا.   

  :اجلنسية اجلزائرية : الشرط األول * 
   تفاقاتاعاة اإلية مع مرراء أن يكون جزائري اجلنسـدول اخلبـمسه يف جد اـجيب فيمن يقي

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 142

 املوافقة ملا أخذ بـه املـشرع         وهذا ما تنص عليه املادة الرابعة يف فقرا األوىل         ، )1(الدولية9
 بشأن تنظيم اخلربة فيمن يقيد      23/02/1959 من املقرر الصادر يف      36ذ اشترطت املادة     إ ،الفرنسي

حريـة القاضـي يف   اليا تبىن املشرع مبدأ يط، ويف إباجلدول القومي للخرباء أن يكون فرنسي اجلنسية   
و لقد    اجلدول أو غريهم،      من ختيار خرباء ارأي يرى عـدم جـواز      : إىل رأيني يطاليا  نقسم فقهاء إ  ا

رأي آخر    و ،ني يف مزاولة أوجه النشاط املختلفة     ب كخرباء وذلك محاية حلق املواطن     ستعانة باألجان اإل
ـ    ، ألن املعرفة ملكة عامة    ، األجانب إىلجوء  يرى أنه ال يوجد ما مينع القاضي من الل         بري  ومـادام اخل

 وهذا الرأي تبنـاه التـشريع       ،شكال يطرح إجرائية املنصوص عليها فال     األجنيب سيتقيد بالقواعد اإل   
  .األملاين أيضا 

  :الكفاءة العلمية : الشرط الثاين * 
 ومـا   ،فنية متخصـصة    و مدارك  متالك القاضي ملعارف  ن ما يربر اللجوء للخربة هو عدم ا       إ

 وهذا يستوجب بداهة أن يكون اخلبري علـى         ،تتطلبه اخلربة من حبث وتقدير للمسائل الفنية املختلفة       
 كما قد يقتضي    ، إليه قدر كاف من املعرفة النظرية العلمية حىت يتسىن له النهوض بأعباء املهام املوكلة            

ذ  إ 07  و 02رع اجلزائري يف الفقـرتني       وهذا ما راعاه املش    ،األمر احلصول على درجة علمية معينة     
ختـصاص الـذي يطلـب    جامعية أو تأهيل مهين معني يف اإل أن تكون له شهادة 02تتطلب الفقرة   

 أن يكون قد مارس هذه املهنة أو هذا النشاط يف ظروف            "07 "السابعة وتضيف الفقرة    ،التسجيل فيه 
  . سنوات 07مسحت له أن يتحصل على التأهيل الكايف ملدة ال تقل عن سبع 

  :ن ـالس: ط الثالثالشر* 
ال أنه إ ،ترك اال مفتوحابل اجلزائري سن معينة كحد أدىن وال كحد أقصى  مل حيدد املشرع    

 أصغر سن هي     أن ن األمر يفهم على    فإ ،تعلقة بالكفاءة العلمية  تلك امل يف وضعه لشروط أخرى خاصة      
كتساب خربة فنية ختوله الترشح ليكون      ا اليت تسمح لصاحبها احلصول على شهادة العلمية املطلوبة و        

  . علمنا أن بعض التشريعات مثال فرنسا حددت السنإذا وحسنا فعل املشرع اجلزائري خاصة ،خبريا
  :السرية حسن :  الشرط الرابع *

رتأى املشرع النص على حاالت متنـع مـن         ا ،ىل اخلبري  إ وطبيعة املهمة اليت تسند   ألمهية  نظرا  
  : يفذلك وجنمل 6 ، 5 ، 4  ،3التقدم والترشح هلذه املهنة النبيلة وذلك بالنص يف الفقرات 

                                                
 يتضمن التصديق على اإلتفاقية بني اجلمهورية اجلزائريـة الدميقراطيـة الـشعبية و              2007 يونيو   06 املؤرخ يف    07/157مرسوم رئاسي رقم    / : 1

 .2007 يونيو 10 اجلريدة الرمسية . منه12 املادة 06/11/2006ببكني يف  ائي يف اال اجلزائي املوقعة      تعاون القض مجهورية الصني الشعبية املتعلقة بال    
  .38العدد 
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ائية بسبب ا الشرفع خملة باآلداب العامة أورتكابه وقائـ أن ال يكون قد تعرض لعقوبة .  
  .ـ أن ال يكون قد تعرض لإلفالس أو التسوية القضائية 

  أو ،مسه من نقابة احملاميني   حماميا شطب ا   ـ أن ال يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو          
  .العامة أو الشرف رتكابه وقائع خملة باآلداب جراء تأدييب بسبب اموظف عزل مبقتضى إ

   . من ممارسة املهنةـ أن ال يكون قد منع بقرار قضائي
ليهـا القاضـي    إضمانة قوية تؤكد بياض اليد اليت يلجـأ         ويعترب ذكر هذه الصفات أيضا      10

  .األمور الفنية  ليستشريها يف
  :الشروط املتطلبة يف الشخص املعنوي : 2

 ميدان اخلربة القضائية والترشح للتسجيل      إىلمسح املشرع اجلزائري للشخص املعنوي الدخول       
 لكن بوضع،  من املرسوم املذكور"05 " وهذا ما نصت عليه املادة اخلامسة   ،اخلرباء القضائيني يف قائمة   

  : هيجمموعة من الشروط
  .04 من املادة 5، 4، 3الفقرات جتماعيني الشروط املنصوص عليها يف  أن تتوفر يف املسريين اإل:أ

كتساب تأهيـل   سنوات إل " 05"  أن يكون الشخص املعنوي قد مارس نشاطا ال تقل مدته عن             :ب
  .كاف يف التخصص الذي يطلب التسجيل فيه 

ختـصاص الـس    أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع ختصـصه يف دائـرة ا         :ج
  .القضائي

  :أداء اليمني : ثانيا 
حثة  اخلبري و   ضمري إىلكام  تح ملا فيها من اإل    )1(  شروط صحة اخلربة   اليمني شرط من   ن أداء إ

 وهي صفات متعلقة بدواخل اخلـبري الـيت ال   ،صدق واألمانة والرتاهة بل واجلرأة يف رأيهاليا على   أدب
قـى   كما أن اليمني تب، النفس برباط ديين عسى أن يكبح مجاحإالميكن التحكم فيها أو التأثري عليها     
 ولـذلك   ،ئنامطما طمئنان يف نفس القاضي وجملبة لثقة اخلصوم و       من أهم الضمانات اليت تبعث اإل     

  .)2( قانون أداء اليمنيالأوجب 

                                                
 طعـن   . القسم األول  .الثانية الغرفة اجلنائية    .1989 30/12 قرار   .لف اليمني إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطالن و النقض          حيعترب  /: 1

  .262 الصفحة .1989 السنة .العدد الثالث. كمة العليا احمل.  الة القضائية.38154رقم 
ن أقسم باهللا العظيم أن أقوم بأداء مهميت كخبري على خري وجه و بكـل إخـالص و       أ: " أنه   من قانون اإلجراءات اجلزائية على       145تنص املادة   : /2

  ".ستقالل  رأي بكل نزاهة و اأبدي
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 ويؤدي اخلبري الذي خيتار من خـارج        ،هذا القسم مادام اخلبري مقيدا يف اجلدول      وال جيدد   11 
 ويوقع على حمـضر أداء      ،)1( اجلدول قبل مباشرة مهمته اليمني أمام القاضي املعني من اجلهة القضائية          

  .لضبط أمني االيمني كل من القاضي واخلبري و
:  بعنوان  الفصل الثالث  الواردة يف  95/310من املرسوم التنفيذي رقم      09ذكرت املادة    كما

يؤدي اخلرباء القضائيون املقيدون أول مرة يف قوائم اـالس القـضائية            " : أن  الواجبات   احلقوق و 
ر أداء اليمني الذي عداد حمض قانون اإلجراءات اجلزائية ويتم إ من145اليمني املنصوص عليها يف املادة 

  ."إليه عند احلاجة حيتفظ به يف أرشيف الس القضائي لريجع 
 أي على الشخص املؤهل الـذي       ، على اخلبري مبعىن الكلمة    الإال جيب    )2(وشرط أداء اليمني    

كرفع   مثالً  املادية  و الذي يقوم باألعمال     أما فريق عمله الذي يشرف عليه      ،بداء رأي فين   إل إليهيلجأ  
 وننوه أنه يف كل من أملانيا . اخلربةأعمال تدخل يف   فإا...  أو   عينات أو القيام مبهام ثانوية وحتضريية     ال

  .وبلجيكا يؤدي اخلبري اليمني بعد أداء مهمته وعند تقدمي رأيه 
 ولذا خيـضع لـنفس أحكـام أداء     ا ، جنلوسكسونية فاخلبري يعترب مبثابة شاهد    أما يف النظم اإل   

  .الشهادة 
  :تقرير اخلربة : لثا ثا

فقد يكون التقرير شفويا      يضع املشرع اجلزائري شكال معينا يف تقرير اخلربة ، وعلى ذلك           مل
  .كتابيا وفقا ملا حتدده طبيعة املهمة  أو

 التحقيق أو احملكمة نكون بـصدد        رأيه الفين يف احلال أمام قاضي      إعطاء متكن اخلبري من     فإذا
 ،اخلربةعادة عندما حيضر قاضي التحقيق بنفسه         وهو ما حيدث   ،حمضر ثباته يف  شفوي ويكفي إ   تقرير
 فعلـي  ،بداء الـرأي أحباث وجتارب خاصة حتتاج زمنا معينا إل   جراءتطلبت حاالت بطبيعتها إ    إذاأما  

 الـيت   اإلجرائيـة  أمانة ضبط احملكمة تبعا للمرحلة       إىل قاضي التحقيق أو     إىلتقدمي تقرير كتايب     اخلبري
فيما ختتلف   ،ل عليه طرح هذا التقرير للمناقشة      ب ،بذلك اخلبري  وال ينتهي عمل   ،)3( ا اخلبري نتدب فيه ا

 ال يسمح للخبري أن يقدم تقريره كتابيا ، بل خيضع مثله مثل بقية              إذجنلوسكسونية   الدول اإل  عما قلنا 
  .الشهود لنظام توجيه األسئلة 

                                                
 ما مل يكن قد أداها سـابقا بعـد تقييـده    ،اضي أن حيلف اخلبري اليمني القانونية قبل الشروع يف مباشرة مهمته حتت طائلة البطالن يتوجب على الق :/1

  .بقائمة اخلرباء الرمسية 
ارات مرادفة هلـا تـؤدي   ستعمال عبنون اإلجراءات اجلزائية بل جيوز ا من قا145ستعمال نفس ألفاظ اليمني الواردة يف املادة ليس من الضروري إ   /: 2

  .1935 جوان 03 .جنائي فرنسينقض  .نفس املعىن
   .156 الصفحة .دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية.التحقيق . جياليل بغدادي /: 3
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 إىل آخر   إىل من حني    اإلشارةاثنني، مع    إىل عنصرين    سنحاول دراسة نظام تقارير اخلرباء     و12
 التشريعات ذات الرتعـة الالتينيـة وبـني         إىلختالف بني التشريع اجلزائري الذي ينتمي       مواطن اإل 

  .جنلوسكسونية لرتعة اإلالتشريعات ذات ا
  :مشتمالت التقرير : 1

ذا رأيه وكل هذا     يقوم بتقدمي عرض ألعماله املنجزة وك      إليهعندما ينهي اخلبري املهمة املسندة      
  :مجاهلا يف ن يتضمن عدة بيانات رئيسية ميكن إمشتمل يف تقريره الذي جيب أ

  .املكلف ا واجلهة أو القاضي الذي أمر ا سم اخلبري وعلى بيان املهمة  تشتمل على ا:املقدمة : أ
شرته ملهامه حىت   جراءات واألحباث اليت أجراها اخلبري منذ مبا       وتشمل مجيع اإل   :حماضر األعمال    :ب

واهلدف املتوخى من وراء ذلك هو متكني القاضي من تتبع خطوات اخلبري والـسري وراءه يف             ،نتهائهاا 
  . رأيه إىلالطريق الذي وصل به 

 ،إليهاستند  اليت ا  األوجه نتدب ألجلها و   ويشمل رأي اخلبري يف املسائل اليت ا       :الرأي أو النتيجة    : ج
ذا كـان   فـإ  ،األشياء يفرض نفسه    ال أن منطق    إ ،ب اخلبري تسبيب الرأي   ورغم أن القانون ال يوج    

            .التسبيب واجبا على القاضي فأحرى وأوىل باخلبري قيامه بذلك
ال يعقل  من صميم أعماله ألنه       بل هو  ،همة اخلبري  م إىلن التسبيب ال يعترب عبئا يضاف       أكما  

قناعقبول رأي فين دون ا.  
 لذلك كان لزاما أن يتضمن التقرير ما يثبت أن          ، وأن قلنا أن عمل اخلبري شخصي       سبق : التوقيع   :د

وضع  م شركاء يف  ويف حالة تعدد اخلرباء فإ    .  على ذلك من توقيعه    اخلبري أدى مهمته بنفسه وال أدل     
 ختلفـت  ا إذا أمـا    ،تفقت آرائهم ويقوم كل منهم بالتوقيع على هذا التقرير املشترك          ما ا  إذاالتقرير  

أن يقدم تقريرا مستقال خاصا به يبني فيه وجهة نظرة ويوقعه بتوقيعـه              أرائهم فيجب على كل خبري    
  . اخلاص

  :لتزاماا حياله ا  التقرير وإليها اجلهة اليت يقدم :2
 ،ثبت ذلـك مبحـضر     ي  و ،نتدبت اخلبري ا أمانة ضبط اجلهة القضائية اليت     يودع التقرير لدى  
  .)1(القانون ستدعاء األطراف وفقا ملا تنص عليه أحكام ي يتعني عليه اوبعدها يتدخل القاضي الذ

                                                
 حييطهم علما   و.مر من أطراف اخلصومة     ستدعي من يعنيهم األ   تحقيق أن ي  على قاضي ال  :" نه  أ من قانون اإلجراءات اجلزائية على       154 تنص املادة    :/1

 ا و  106. 105 املنصوص عليها باملدتني عنتهى إليه اخلرباء من نتائج و ذلك باألوضا   مبا ام عنـها  ا أجحيدد هلمو يتلقى أقواهلم بشأال إلبداء مالحظا
  ." أو تقدمي طلبات خالله و ال سيما فيما خيص إجراء أعمال خربة تكميلية أو القيام خبربة مقابلة
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مل يبد اخلـصوم مالحظـام   ة  ميكن للمحكمة أن تعتمد تقرير خرب     وتأسيسا على ذلك ال   13
حق إظهار وجه اخلطأ يف البيانـات أو املعلومـات الـيت           و هلم    )1( عليها سواء بذوام أو مبحاميهم    

ردها إلثبات عدم صحة ما توصل        حججه أو  ه، و هلم كذلك احلق يف دحض      أوردها اخلبري يف تقرير   
  . اخلبريإليه

 ويعترب احلكم الذي يستند على اخلربة املنجزة رد       ،وختضع تلك املناقشة لتقدير قاضي املوضوع     
  .ضمين على مطاعن األطراف وعلى أن احملكمة مل تأخذ ا 

 خرج  إذا أما   ،اعد املنطق وأصول التفكري السليم     كان التقرير املنجز ال يتعارض مع قو       إذاهذا  
علـه  يب جي ب عيب يف التس   ةن احلكم سيصيبه الحمال   إ ف ،عن هذين النطاقني وأسس القاضي حكمه عليه      

  .حمل طعن 
 ختـري بـني   فإا تقرير اخلبري إىلعتراضات وقوة املطاعن املوجهة  إذا رأت احملكمة جدية اإل  و

  :خيارات ثالث 
1ستدعاء ا ـ اخلبري ومناقشته عما ايضاحات ستشكل فهمه أو دعوته لتقدمي ا.  
2ظهر القصور والشطط يف تقرير اخلبري األول إذاستبدال اخلبري  ـ ا .  
 رأت ضرورة لذلك مببادرة من احملكمة أو نزوال عند طلب      إذا " أو خرباء    "ستعانة خببري آخر    ـ اإل  3

  .أحد اخلصوم 
  :ة لفعاليتهافقدان اخلرب: الثالث الفرع 

 فقد يكون باطال ،كما أن    ،خربة ولكن ليس له أي مفعول      بعض األحيان نكون أمام تقرير     يف
  .وتظلله يف القيام بعمله  هناك حاالت تصعب من عمل اخلبري

، والذي يرد علـى     )2( اإلجرائيةقانون على خمالفة القواعد     الفالبطالن هو اجلزاء الذي فرضه      
   .ثاره القانونية فيهدد أيئاإلجراالعمل 

هدار القواعد اجلوهريـة للعمـل      املترتبة جراء إ  نتيجة  اجلزاء أو ال  ب "البطالن"أي  كما يعرف   
 واليت ختتلف فيهـا مـثال صـفة    ، خاصة املتعلقة منها باحلريات الشخصية وحقوق الدفاع      ،القضائي

  .السلطة القائمة ا 
ـ       وعنصرا من عناصر الت    اإلجراءات كباقي   إجراءوبصفتها   ن إحقيق ودليل من أدلة اإلثبات ف

ا اخلربة قد يلحقها البطالن عند عدم ا حترام األحكام اخلاصة.  
                                                

  .184 الصفحة .1994 السنة .العدد الثالث.  الة القضائية .92010 ملف .03/01/1993 .حملكمة العليا قرار ا:/1
  .11 الصفحة .دراسة مقارنة. البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية . محد الشافعي أ/: 2
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 ، أن املشرع يأخذ بفكرة البطالن الـذايت       نويستفاد من األحكام التشريعية اخلاصة بالبطال     14
التفرقة بني  معرض    واملعيار املأخوذ به يف    ،بالبطالن أن يوجد نص صريح يقضي به       لزم للقضاء ستفال ي 

الـبطالن    كانت القاعدة اليت يترتب على خمالفتـها   إذاالبطالن املطلق والبطالن النسيب هو مراعاة ما        
  .)1(تتعلق بالنظام العام أو مبصلحة أحد اخلصوم 

  :البطالن املطلق : أوال 
ـ  وتبطل باقي اإل،فيه اخلربة كإجراءهو البطالن الذي تبطل     ام جراءات الالحقة به طبقا ألحك

وهنا يكون كل    ،106 ،   105 كحالة خمالفة أحكام املواد      ،  من قانون االجراءات اجلزائية    157املادة  
  ...جهة احلكم املؤسس على خربة باطلةأمر اإلحالة أمام :  مثلربة باطالًاخل على بينما 

مـة  أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو ألول مرة أمام احملك          ويكون الدفع بالبطالن املطلق يف    
  .العليا 
  :البطالن النسيب : ثانيا 

جـراءات  ة دون أن يلحق هذا األثر باقي اإل        اخلرب إبطال إىل  البطالن النسيب هو اآلخر    يؤدي
  :األخرى ومن حاالته

 عن طريق حمضر مؤرخ اإلجراء الكايف هلذا اإلثبات أو عدم ،عدم تأدية اليمني من طرف اخلبري      
  و،دفع يف املوضوع  مقرر ملصلحة اخلصوم جيب التمسك به قبل أي     والبطالن النسيب  ،)2( وموقع عليه 

  . فال تثريه احملكمة من تلقاء نفسها ، ترتب عنه عدم قبول الدفع وهو مقرر ملصلحة اخلصومإال
 ذا الدفع بنفـسه   وأن يقوم  ،ومن شروط الدفع بالبطالن توافر املصلحة لدى صاحب الشأن        

 إجـراءات  مـن    إجراءاخلربة  نظرا لكون    و .)3( هة القضائية املختصة   التحقيق أو اجل   يسواء أمام قاض  
  .ام هي املختصة بنظر البطالندما يلحقها البطالن تكون غرفة اإل فعن،التحقيق

ـ ام اخلـربة     فهنا تنظر غرفة اإل    ،ان امللف على مستوى قاضي التحقيق     ذا ك إف  مـن   إجراءك
 تنظر فيها   ،جراءات اجلزائية  من قانون اإل   191ادة  مللنص ا  التحقيق واملشوب بالبطالن طبقا      إجراءات

  "خطار األطراف  إ ستطالع رأي النيابة العامة و     بعد ا  "من تلقاء نفسه    بناء على طلب قاضي التحقيق      
  .أو بطلب من األطراف 

                                                
  . و ما بعدها 53الصفحة . املرجع السابق . محد الشافعي أ/: 1
  . و ما بعدها 154الصفحة . رجع السابق امل. جياليل بغدادي /: 2
  . و ما بعدها 48 الصفحة . الدفوع اجلوهرية يف املواد اجلزائية.جلزائرية  املوسوعة القضائية ا.رنبيل صق.مروان حممد /  د.أ/: 3
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يه رسال امللف لغرفة االام بعد طلب من قاضي التحقيق ليطعن ف         وميكن لوكيل اجلمهورية إ   15
  .ام غرفة اإلام بالبطالن أم
  

صـحة   ـام يف  ، و عندما تنظر غرفة اإل     حالة الوقائع اليت تشكل جناية     حيال عليها امللف يف   
 ستئنافه أمامها فهنا هلا أن تقضي ببطالن اخلـربة         يف أمر قاضي التحقيق إل      أو عندما تنظر   ،اإلجراءات

 من امللف ويودع لدى     التقرير وعندما تقضي ببطالن اخلربة يسحب     ،)1(  الالحقة هلا  اإلجراءاتوكل  
امات حتت طائلة جزاءات تأديبية ملـن       ستنباط عناصر أو ا    إل إليهر الرجوع   ظ وحي ، الس أمانة ضبط 

  ...حمامي  قاضي أو بذلك سواءقام
  

 لنفس األحكام املنصوص عليها يف املـادة        إبطاهلا الالحقة للخربة يف حالة      اإلجراءاتوختضع  
ام مبين على خـربة     ن قابل للنقض كل قرار من غرفة اإل        ويكو ،ات اجلزائية  من قانون االجراء   157

الطعن ال يكـون      و ،اإلجراءاتام تطهر    فغرفة اإل  ،إبطاهلامشوبة بعيب دون أن تكون قد قضت ب       
  . املبين على اخلربة الباطلة اإلحالةضد اخلربة ذاا بل ضد قرار 

  
  املتعلقة بندب اخلرباء ومبمارسـتهم ملهـامهم       لإلجراءاتن أي خمالفة    وعموما وكخالصة فإ  

  .)2(لية التقرير املقدم من طرف اخلبري اعيترتب عنها بطالن اخلربة وعدم ف
  

 اجلزائية تكون   اإلجراءاتقانون   جراءات والقواعد املنصوص عليها يف    فاخلربة اليت ال حتترم اإل    
  .قتناعها  اخلبري أساسا إلذت احملكمة تقريرخت اإذااحلكم باطلة ويترتب عليها بطالن 

                                                
  . و ما بعدها 113الصفحة . املرجع السابق . أمحد الشافعي /: 1
  .118 الصفحة .املرجع السابق . أحسن بوسقيعة / د/: 2
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  :)1( حجية البصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات: الثايناملطلب 
ليك أ"  حينما أعد الدكتور     1984البصمة الوراثية مل يكن أحد ليتعرف عليها إالّ سنة          1  

بلندن  حبثا أوضح فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات و تعيد        " ليستر"عامل الوراثة جبامعة    " جيفري
أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ، إذ         " جيفري" كتشف  بعات عشوائية ، و بعد عام واحد ا       نفسها يف تتا  

أن كل إنسان يتفرد ببصمته اخلاصة به و اليت ال تتشابه أبدا مع أي إنسان آخر ، كون احلمض النووي                    
ليـه أثـري   و بنـاء ع . يوجد يف أنوية اخلاليا يف صورة كروموزومات مشكلة وحدة البناء األساسي هلا          

ـ       ـ  : ، أي  "ADN "التساؤل حول احلجية اليت يتميز ا ال قطعية الداللة و معصومة    " ADN"هل تقنية ال
  .من اخلطأ ؟ أم أن هذه التقنية يكتنفها غموض و قابلة للخطأ ؟

نتطرق إىل احلجية املطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي يف         : لتسليط الضوء على هذه اإلشكالية    
  .)الفرع الثاين (مث إىل احلجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات )لفرع األولا(اإلثبات 

  :احلجية املطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات: الفرع األول
  وراثي ضمن كل خلية مـن      نطالقا من أن كل إنسان ينفرد بنمط خاص يف التركيب ال          ا

  من الناحيـة العلميـة   أي شخص آخر يف العامل ، فإن البصمة الوراثية         و ال يشاركه فيه    ،خاليا جسده 
  .ا و إحلاق نسب األبناء باألباء وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقيق لنسبة اجلرائم  ملقترفيه

ـ      يوجـد   نفراد كل شخص بنمط وراثي مميز ال      تتجلى يف اADN "  " و لعل قطعية داللة تقنية ال
 86لشخصني إالّ مرة واحدة يف كل  "ADN "  ، إذ ال ميكن أن يتشابه الـعند أي كائن آخر يف العامل

، و إذا علمنا أن عدد سكان الكـرة         )2(  بليون 86 إىل   1، أي أن نسبة التشابه تساوي من         بليون حالة 
نه ميكن القول أن نسبة التشابه منعدمة متاما و ال ميكن أن تكـون       إ،ف مليار نسمة  08األرضية ال يتجاوز    

ن ذلـك    بؤر وراثية لشخص واحد ، فإ      09كما أننا لو قمنا بفحص      . بعد مئات القرون من الزمن    إال  
    .% 100يعطي كفاءة وثقة تصل إىل نسبة 

 مت   إذا ما  % 100ن البصمة الوراثية تعد دليل إثبات و نفي بنسبة          نطالقا مما سبق ذكره ، فإ     و ا
        ل التشابه بني البشر غري وارد،بعكس فصائل الدم        حتماحتليل احلمض النووي بطريقة سليمة ، حيث أن ا

ـ    "ADN" اليت تعترب وسيلة إثبات  نسبية إلحتمال التشابه بني البشر ، و ما يؤكد احلجية املطلقـة للـ
، جلـد ،  حلم ، عظم"أو أنسجة  "الـدم ، اللعاب ، املين "إمكانية أخذها من أي خملفات آدمية سائلة     

عناصر التحلل و التعفن و العوامل املناخية املختلفة من حـرارة و بـرودة و               ، كما أا تقاوم     " ...شعر
                                                

   . و مابعدها97 الصفحة. املرجع السابق . بادور رضا: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 1
 . الكويت.2004السنة .  265العدد . جملة محاة الوطن  .البصمة الوراثية و حتديد اهلوية . م نبيل سلي/ د /: 2
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و . نه ميكن احلصول على البصمة من األثار القدمية و احلديثـة             أ رطوبة و جفاف لفترات طويلة ، بل      2
الذي وجدت جثته حمفوظة يف الـثلج منـذ         "النايدال"ميكن إعطاء مثال حي عن ذلك خبصوص إنسان         

  .ن طريق حتليل البصمة الوراثيةو متت معرفة ذلك ع  سنة ، أالف09حوايل 
و من القضايا اليت أثارت ضجة إعالمية عاملية كبرية ، ووجدت حلوال شافية هلا بواسطة البصمة                

   الـرئيس  " بيـل كلينتـون   "و  "  صدام حسني "عتبارها قطعية الداللة قضية     الوراثية للحمض النووي با
  . )1(" ليو ينسكيمونيكا "األمريكي السابق مع 

مـا راج مـن   فيتتخلص وقائع القضية األوىل و املتعلقة بالرئيس العراقي السابق صدام حـسني         
ل شائعات حول وجود شبيه له مت أسره دون الرئيس احلقيقي ، و هو ما دفع بالقوات األمريكية إىل تأجي                  

  " .ADN" سر صدام حسني إىل  حني التأكد من هويته عن طريق حتليل الـإعالن أ
صدام حسني عندما كان حليفـا   "ADN" ـو جتدر اإلشارة إىل أن األمريكان كانوا حيتفظون ب       

هلم ، و متت مقارنة هذه العينات مع عينات أخرى أخذت من شعر صدام و لعابه  مباشرة بعد أسره يف                     
ألمريكـي و هـو    شاهد العامل بأسره الطبيـب ا أيناجلحر التكرييت ، و اليت أذيعت مباشرة على اهلواء      

يفحصه ،و للتأكد قورنت بعينات أخرى  أخذت من فرشاة األسنان اليت كان يستعملها و من السيجار                 
الكويب الذي كان يدخنه ، و للتأكد أكثر مت أخذ عينات من احلامض النووي لألخ غري الشقيق لـصدام     

نات اليت حيملها صدام حسني، ، لكون أن األخ من األم حيمل نصف اجلي     "برزان التكرييت "حسني و املدعو  
و اليت تورث مـن     " امليتو كوندريال "و أهم ما يف األمر هو دراسة مصدر الطاقة يف اخللية و اليت تسمى               

و بعد كل هذه العمليات و املقارنات الـيت          خالل األم فقط و مقارنتها بتلك اليت لدى لصدام حسني،         
 صـدام   قطعية بأن احملتجز هو الرئيس العراقي الـسابق  قامت ا القوات األمريكية ، مت التأكيد و بصفة        

الكلمة الفصل يف هـذه القـضية و   " ADN" و بذلك كان للـ . ، و أن األمر ال يتعلق بشبيه له    حسني
  .بصفة قطعية

مونيكـا  "و اآلنـسة    " بيل كلينتـون  "أما القضية الثانية تتعلق بقضية الرئيس األمريكي السابق         
 يـات كربة واحدة مـن  بيت األبيض بتاريخ الوقائع ، حيث فجرت هذه األخري   املتربصة بال " ليوينيسكي

     ا كانت على عالقة جنسية مع الرئيس كلينتون، غري أن           الفضائح بالبيت األبيض األمريكي، إذ ادعت أ
نتخابات الرئاسية، غري أن    بيل التشهري بشخصه و هذا قبيل اإل      هذا األخري نفى الواقعة و إدعى بأا من ق        

و . حتفظت ا ملطخـة بـسائله املنـوي       ستظهارها ملالبسها الداخلية و اليت ا     ونيكا فاجأت اجلميع با   م

                                                
  . و ما بعدها 98الصفحة  . املرجع السابق .بادور رضا/: 1
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ـ   3 على السائل املنوي ، و قبل الكشف عن النتـائج  خـرج بيـل               " ADN"أجريت حتاليل لفحص ال
 كلينتون عن صمته و فضل أن يفضح نفسه بنفسه بدال من أن يدان من طرف احملكمة ، ولعل ما جعـل     
الرئيس يتخذ هذه اخلطوة هو ال حمالة درايته بأن احملكمة ستدينه بناء على نتائج التحاليل الـيت سـتطبق        

 تقنية مرتهة عـن   "ADN"ـدون شك على محضه النووي ، ألنه و مستشاريه يعلمون علم اليقني أن ال
  .اخلطأ

  :اتاحلجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثب: الفرع الثاين 
ميكن هلا دون شك التعرف على األشخاص و حتديد هويتـهم سـواء يف    "ADN" إن تقنية الـ

لدليل القاطع علـى اـام   اال اجلنائي أو اال املدين، و لكن ال ميكنها بأي حال من األحوال منحنا ا           
ه مللف معني دون    عتبارها عنصر من العناصر اليت يعتمد عليها القاضي عند دراست         و ميكن ا   ،شخص معني 

  .أن ترقى إىل دليل قطعي غري قابل إلثبات العكس تتوقف عنده السلطة التقديرية للقاضي
و ميكن القول أن التحاليل اجلينية ال تشكل بأي حال من األحوال سالحا مطلقا ألول وهلـة،                 

 هذا األمر جيرنا    و عليه فإن  . ألن هذه التقنية رغم حساسيتها تقتضي إحاطتها بشروط صارمة لألخذ ا            
    ـ   إىل التساؤل عن مدى ا ا نسبية مبنية على غلبـة      أهي قطعية الداللة أم أ    " ADN"عتبار تقنية محض ال

  الظن ؟
تصديا لكل ذلك سنورد بعض احلاالت اليت  جتعل من هذه التقنية التكتسي الثقـة الكافيـة و                  

  ).اثاني( و اخلطأ البشري ) أوال(احلجية املطلقة مثل اإلستنساخ 
  :ستنساخاإل: أوال

ثنـتني،  جتماع نطفـتني ا   من سنة اهللا يف خلقه أن ينشأ املخلوق البشري من ا          املعلوم أن     
           احليـوان املنـوي   "حتدت نطفة األب    تشتمل كل واحدة منهما على عدد من الصبغيات، مبعىن أنه إذا ا "

ة كاملة ومتتلك طاقة التكـاثر،      نتحصل على نطفة أمشاج حتتوي على حقيبة وراثي       " البويضة"بنطفة األم   
 ا تلـك                  فإذا انغرست يف رحم األم تنامت و تكاملت  وولدت خملوقا مكتمال بإذن اهللا، وهي يف مسري

 فأربع فثمانية ، مث تواصل تضاعفها حىت تبلغ مرحلـة تبـدأ عنـدها    تضاعف و تصري خليتني متماثلني   ت
    شـطرين  إىلفة األمشاج يف مرحلة ما قبل التمايز نشطرت إحدى خاليا النط بالتمايز و التخصص، فإذا ا 

  .)1( أمني متماثلنيمتماثلني ، تولد عنهما تو

                                                
  .املؤمتر العاشر حول اإلستنساخ البشري . مع الفقه اإلسالمي جملس ا/: 1
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ونظرا للتطور الكبري الذي عرفه علم اهلندسة الوراثية ، أصبح من املمكن إنتاج جـنس               4  
اإلستنـساخ  "بشري خارج الطريقة الطبيعية اليت وضعها اخلالق الكرمي بواسطة مـا يعـرف بتقنيـة                 

  فما تعريفه؟".شريالب
  :تعريف اإلستنساخ البشري :1

و يتم بطريقتني ،كتشافا كبريا يف عصرنا هذايعترب اإلستنساخ البشري حدثا علميا و ا :  
  :اإلستنساخ اجليين:أ

 ستخالص بويضات من املرأة فتخصب البويضة الواحدة بأكثر من حيوان منـوي ،             يتم ا
 املخصبة، مث تتم إزالة الغشاء الرقيق احملـيط باخلليـة           فتحدث عملية اإلنقسام يف خلية البويضة     

ء صناعي بديل يـسمح للجـنني    بواسطة إنزمي ، و يتم فصل اخلليتني و تغليف كل واحدة بغشا           
نقساماا لتنشأ عنـها    و حيث أن تلك البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل ا            ،بالنمو

  .)1( راثيةجمموعة من األجنة املتطابقة يف جيناا الو
  :اإلستنساخ اخللوي: ب

 مث تدمج هذه اخللية مع بويضة جمردة من         ،خذ عينة من خلية جسدية من أي شخص       يتم أ 
نواا حبيث حتل تلك اخللية داخلها مبعاجلة كهربائية دقيقة ، مث تزرع البويضة املعاجلة يف رحم أي    

ية يف مجيع الـصفات الوراثيـة ،و   إمرأة لتنمو فيه ، و ينتج عنها جنني مطابق لصاحب تلك اخلل   
   ترجع أول عملية ا    ستنساخ حيوانات ثديية من خاليا جينية أو ما ميكـن    ستنساخ يف التاريخ إىل ا

     من نعجة أخرى مـن تلقـيح   "دويل"ستنساخ النعجة تسميتها باخلاليا اجلسدية، و يتعلق األمر با
من معهد  " وتأيان ويلم " الدكتورجنسي، و قد أعلن عن هذا اإلكتشاف املذهل و الذي قام به             

  .)2(1997/ 27/02يف عددها الصادر بتاريخ " تورينا"سكتلندا يف جملة روزلني يف ادينربا بإ
ستنساخ أول كائن بشري حـي       ا إىلو تواصل البحث العلمي يف هذا اال حىت وصل          

األمريكية، و  يف مكان سري بالواليات املتحدة     أقيمت بعد عدة جتارب     26/12/2002بتاريخ  
جبامعة نيويورك و هي أستاذة كيميـاء و املـديرة          " أبرجييت بواصويل "كشفت الطبيبة الفرنسية    

           مرأة أمريكية يف الواحدة   العلمية لنشرية كلونيد، أن املولودة من جنس أنثى مستنسخة من خاليا ا
، كما شـهد    "حواءيفا  ا"سم   و أطلق عليها ا    ،من عمرها و تتمتع بصحة جيدة     " 31"و الثالثني   

                                                
  . و ما بعدها 162 فحةصال. املرجع السابق .  نبايل مليكة /:1
2:/الكويت .13/10/1998التاريخ . ستخدام البصمة الوراثية إلثبات البنوة  ندوة مدى حجية ا .  
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 مـن  03/01/2003عامل صناعة الكائنات البشرية والدة ثاين كائن بشري حي يوم اجلمعـة            
  .اتني هولنديتني مثيلتني جنسيافت
   :اإلستنساخ بني الديانات و التشريعات: 2

لقد أدانت الديانات السماوية اإلستنساخ البشري، إذ أكدت الديانة املسيحية على لسان            
ه يتوجب على امتع الدويل التحرك ملواجهة هؤالء العلماء الذين حياولون إحلـاق             الفاتيكان أن 

  .الضرر بالبشرية 
يف حني جند الديانة اليهودية يف بيان أصدره كبري احلاخامات أنه يؤيد التطورات التكنولوجية اليت               

ع بأدوار ليس مسؤوال    تساعد على إنقاذ حياة اإلنسان ،و لكن عندما يهدف العالج الطيب إىل اإلضطال            
 يتعني علينا وضع قيود حىت      ،عنها مثل تقصري  فترة احلياة و اإلستنساخ وتكوين حياة بطريقة غري طبيعية            

  .مياننا أساسيا باهللا إذ أن احلياة و املوت بيدهيكون إ
ىل أما النظرة اإلسالمية لإلستنساخ فإا ال متنع و ال تؤيد بشكل مطلق، و يذهب أغلب الفقهاء إ         

 و ميس باأللوهيـة     ، و ال حيافظ على النسب من جهة أخرى        ،حترميه لكونه ميس حبرمة اإلنسان من جهة      
  .من جهة ثالثة

أما من اجلانب القانوين جند أن الواليات املتحدة األمريكية و بعد أيـام مـن والدة أول كـائن       
 الـشيوخ إصـدار      من أعضاء جملس   "جورج وولكار بوش  " مستنسخ طلب الرئيس األمريكي      ،بشري

 ألنه ضد القيم األخالقية و اإلجتماعيـة، إال  ،تشريع جديد يقضي حبظر مجيع أنواع اإلستنساخ البشري      
 .نساخ  يف إطار البحث العلمي فقطستلس وافقوا على قانون يسمح باإلأن نواب احلزب الدميقراطي با

 05 اإلستنساخ البشري ملـدة      أما جملس الدوما الروسي فقد سن قانونا حيظر التجارب يف جمال          
لقيام بعمليـة   أما فرنسا و أملانيا فقد عرضتا على األمم املتحدة  مبادرة مليثاق دويل مينع ا               سنوات قادمة، 

 .ستنساخ البشري اإل
  :للبصمة الوراثية املطلقة جية احلاإلستنساخ البشري و مدى تأثريه على : 3

       إىلرافه إىل إنتاج إنسان فإن ذلك سيؤدي ال حمالة          نصإن ختطي العلم إلستنساخ النعجة دويل و ا 
صناعة ألوف النسخ املتشاة اليت ليس هلا  أب و ال أم و ال مكانة يف اتمع، و من هذا املنطق فإننـا يف        
املستقبل سنكون أمام جمموعة من األشخاص املتطابقة يف كل شيء ، أي أن هلا نفس الصفات الوراثية و                  

ـ  هذا ما يؤثر حتما على خصوصية كل كائن بشري ، و يناقض بالضرورة ما هـو           ، و  "ADN"نفس ال
ستمر التطور  خاص به و ال ميكنه أن يشابه غريه ، و بالتايل فلو اADN"             " ثابت علميا  بأن لكل إنسان     

ممـا جيعـل    ،"  ADN"العلمي يف هذا اال على حاله  فسنكون أمام عدة أشخاص حيملون نفس الـ
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ة األفعال اإلجرامية لغري مرتكبيها واردة ، و هذا ما ينقل تقنية البصمة الوراثية من مـصاف                 إمكانية نسب 
الدليل القطعي غري القابل إلثبات العكس إىل زمرة األدلة النسبية اليت حتتاج إىل حتري أكثر لترقـى إىل                   

فإن ذلك سـيؤدي     ،مرتبة الدليل القطعي ، بل أكثر من ذلك ، فلو أبيحت عملية اإلستنساخ البشري             
حتما إىل وأد تقنية البصمة الوراثية يف مهدها ، و سيجعل القاضي أمام حتديات جديـدة للوصـول إىل                   

  .احلقيقة
  :اخلطأ البشري: ثانيا

   ـ  إن ا   يتطلب بالضرورة وجود بنك معلومـات ، وحـسب           "ADN" ستعمال تقنية ال
كبرية داخل بنك املعلومات فـإن النتـائج        كلما كانت املعطيات    " أليك جيفري " الربوفيسور الربيطاين 
و كلما كربت املعطيات وجدت إمكانية اخلطأ ،ألن تسيري البنك يتم من طـرف              ". تكون مؤكدة أكثر  

البشر ، و البشر بطبعه خطاء، و هذا ما ظهر فعال ، ففي بريطانيا مثال قامت الصحافة بنشر مقال جـاء           
 يف حني أن اخلربة املنجزة مـن  ،ئته من طرف القضاةمتت ترب "  Raymond easton: "فيه أن املدعو

 متر مـن  300طرف الشرطة تؤكد تطابق العينات على شخص املتهم ،وهذه العينات وجدت على بعد          
أي إعاقة حركية، و عند القيام خبربة مضادة من          " Perkinson" ع العلم أنـه مصـاب مبرض     م مرتله،

  ".le faux positif: "يسمى بـطرف املتهم تبني أن هذه احلالة هي ما 
بعد هذه احلادثة حاولت السلطات الربيطانية اإلنقاص من هذه النتائج من خالل التركيز علـى               

:  املـسمى 2003إجراءات اخلربة ، لكن هذه اإلجراءات مل متنع من إيقاف بريطاين آخـر يف فيفـري            
"peter hankin" ،كيده على براءته ووجود  شهود يف مسرح  املتهم جبرمية قتل يف إيطاليا بالرغم من تأ

ا ،و هذا ما يؤكد  مرة أخرى نظريةاجلرمية أكدوا وجوده بعيدا عن مسرح اجلرمية عند ارتكا " faux 

positif Le"     ، حتليلـها و عـدم      و يرجع هذا إىل طريقة أخذ العينات ، تسجيلها ،          أي اخلطأ اإلجيايب
حترام اإلجراءات اليت تبدو للوهلة    ا            ختالط  األوىل معقدة و صارمة أو خطأ يف قراءة املعطيات النهائية أو ا

  .العينة بشخص أجنيب ، و هذا ما يؤدي إىل نتائج جد خطرية 
 "LAZARO SOTOLUSSON ": ففي قـضية ،إن اخلطــأ البشــري له دور كـبري يف الـنتائج

جن ملدة عام إىل أن متكن حماميـه مـن           مكث بالس  ،الذي مت إامه جبرم الفعل املخل باحلياء على قاصر        
" مع إسـم املتـه    إثبات أن املكلف جبهاز الكمبيوتر عوض أن يضع إسم الفاعل الواقعي و احلقيقي وض             

LAZARO SOTOLUSSON"   
بكاليفورنيـا املتخـصص يف   " أرفني"يف جامعة "WILIAM THOPMSON" كما أن البوفيسور

مل يقم بقراءة " هوسنت"يف والية " حقيقات الفديرايلمكتب الت" "FBI" أكد أن عامل يف ،"ADN"الـ
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نتائج اخلربة بطريقة جيدة، و منذ ذلك التاريخ منع هذا العامل من إدخال أية عينة إىل قاعدة البيانـات                   5
ستدراك ذلك و مت ا ، ألن هذا اجلهاز كان وراء مجيع األحكام باإلعدام يف أمريكا ،           "FBI" اخلاصة جبهاز 

ضادة مست حىت أشخاص يوجدون يف رواق املوت أي لتنفيذ اإلعدام، بل ولقد وصل              بإصدار خربات م  
" مـشروع الـرباءة   "األمر إىل أكثر من هذا، فقد مت إحداث منظمة غري حكومية يف أمريكـا مسيـت                 

"INNOCENT PROJECT"،    هذه اجلمعية أنشأت من طرف جامعيني أمريكيني،و قد متكنـت مـن
  .يهم خطأ باملوت شخص حكم عل138اإلفراج عن 

و قد سارت يف هذا اإلجتاه الشرطة اإليرلندية بإعادة النظر يف النتائج املتوصل إليها،و كان هدفها             
    ختالط العينات مبؤثرات خارجة عنها، و هذا مل مينع من التخوف أن يقوم اجلناة           هو البحث عن إمكانية ا

أن " ليك جيفريأ" ال يقترح الربوفيسورو للوصول إىل حل هلذا اإلشك   . بوضع عينات خارجية عن قصد    
يتم تسجيل عينات مجيع السكان ،كما أن العينات اليت مت إستعماهلا جيب أن يتم التخلص منها، إالّ مـا                   
بقي يف شكل معطيات إلكترونية، كما أن التحليل ال يتم من طرف الشرطة و إمنا من طـرف سـلطة                    

أن " أليك جيفري"اثية ،و يف هذا الصدد يرى الربوفسورمستقلة مستعملة  طريقة التشخيص بالبصمة الور
  .هذه الطريقة ليست وسيلة إثبات و إمنا دليل يوضع بني يدي احملققني و القضاة يف اية املطاف

اليت تبدي تعـبريا عـن    "evelyne sire-marim"  و حسب رئيسة النقابة الفرنسية للقضاة 
ـ تأسفها هلذه احلالة اليت يلجأ فيها مباش        املادية اليت تثبت أو تنفي      ةعوض البحث عن األدل   "ADN" رة لل

عد الـشرطة   إننا نبحث بسهولة عن  القيام بتحليل بالبصمة الوراثية و نكتفي به و نستب             :  "اجلرمية قائلة 
  ." القضائية يف البحث

و يف كل األحوال ال ميكن الشك مطلقا يف مستوى جناعة  اإلعتماد علـى احلمـض النـووي                   
 من خالل التعرف علـى      ،لة سليمة ومضمونة النتائج للوصول إىل حل للكثري من اجلرائم املعقدة          كوسي

  ...شخصيات مرتكبيها و اين عليهم ،و أيضا إىل معرفة أصحاب اجلثث و جمهويل اهلوية
و لكن عندما يتحدث البعض عن عيوب البصمة الوراثية فإم يشريون إىل أن ذلك حيدث عندما          

 ،التحليل دقيقا بالكامل ، أو عندما يتم فحص عينات خمتلفة على طاولة واحدة يف املعمل نفسه               ال يكون   
  ... تلوث العينة املأخوذة لسبب ماأو عند

 نطالقا من كل ما سبق نؤكد بأن تقنية احلمض النووي           و ا"ADN "       و من دون شك هـي ذات
سـتثناؤه   ال يرقى إليها الشك إال مـا مت ا )1(  من حيث أا حقيقة بيولوجية و علمية ثابتة  ،حجية قطعية 

                                                
  .50الصفحة .  املرجع السابق .نويري عبد العزيز/: 1
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 هذا من جهة، و من جهة أخرى فإا ذات داللة نسبية من حيث هي كدليل إسـناد و                   ،كحالة التوائم 
نسبة الفعل للفاعل،حبيث ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تفصل يف هذه املسألة ، و يبقى القاضي ذو              

  .ستئناس ا و تدعيمها بقرائن أخرى و اإلديرية واسعة لتقديرها كدليلسلطة تق
  

  :تأثري البصمة الوراثية على اإلقتناع الشخصي للقاضي: الثالثاملطلب 
إذا كان الدليل العلمي املتجسد يف البصمة الوراثية يتساوى نظريا من حيث قيمته القانونية مـع   6

ضي اجلنائي الذي له كامل احلرية يف       سائر الطرق األخرى لإلثبات ، إعماال ملبدأ اإلقتناع الشخصي للقا         
   طمأن له وجدانه و إهدار ما دون ذلك من أدلة  دون أن يكون خاضعا يف ذلك لرقابة                  األخذ بأي دليل ا

 من قانون اإلجراءات اجلزائية قد فتح الباب 212جهة النقض، و إذا كان املشرع اجلزائري يف نص املادة        
 الوسائل اليت تساعده يف تكوين إقتناعه الشخصي بغض النظـر           واسعا أمام القاضي اجلزائي لألخذ بكل     

على درجة حجيتها و قطعيتها ، فإنه عمليا و نظرا للقوة الثبوتية لألدلة العلمية خصوصا تقنية البـصمة                  
نتائج غايـة يف الدقـة و القطعيـة    الوراثية و ما تتميز به من دقة و موضوعية ، و ما توفره للقاضي من         

، نتج عنها أن أصبح اإلقتناع الشخصي للقاضي يف حـد ذاتـه             )1( نيات العلمية املتطورة  ستعمال التق بإ
مهددا بالزوال خصوصا مع تطور العلم و الطب الذي فرض عليه معطيات و حقائق علمية غـري قابلـة        

ة ، األمر الذي ساهم من جهة يف تقليص حرية القاضي اجلنائي يف تكوين قناعته الذاتي              )2(للتشكيك فيها   
أو حىت إلغائها، و من جهة أخرى غلق كل املنافذ اليت كان مينحها وجود هامش الشك للمتهم إلثبـات    
براءته إذا وجد هناك دليل قطعي يفرض نفسه على ضمري القاضي ليدفعه إىل إدانة هذا األخري ، و هـو                    

   .األمر الذي جنده عموما يف أغلب األدلة العلمية دون غريها من باقي األدلة
هنا يثور اإلشكال حول مدى تأثر اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي عمليا ـذا الـدليل أي       و

البصمة الوراثية الذي أعطى نتائج على قدر عال من الثقة جعلته مقبوال أمام القضاء كنظام جديد يغـين              

                                                
ن خمرب الشرطة العلمية التابع لألمـن       أة ب  للشرط  على هامش اليوم العريب    -رمحه اهللا - تونسيمن الوطين العقيد علي     جاء يف تصريح السيد املدير العام لأل      /: 1

الوطين يعترب الوحيد يف القارة اإلفريقية و ال يوجد له مثيل سوى يف جنوب إفريقيا و يف نفس الصدد دعا إىل إصدار قوانني تلزم احملاكم باألخـذ بـاخلربات               
   .26/12/2006.جريدة اخلرب اليومية . األخرياملنجزة  من طرف هذا 

ا إن التكنولوجيات اجلديدة من شـأ ..  :".2004أوت .  الدرك الوطين  شعبة لإلتصال لقيادة  11لة الدرك الوطين العدد     من ما ورد يف جم     هذا من ض   :/2
ن إقل وقت ممكن بل احلصول على معلومات مل ميكن الوصول إليها ممكنا إىل حـد الـساعة ،   أأن متكن جهاز الدرك الوطين من احلصول على معلومات يف     

جرامية يف وقتنا احلايل يستلزم و بالضرورة اللجوء إىل الكيمياء و الفيزياء بل حىت إىل علم اإللكترونيات و علم حتقيـق الشخـصية و                         للشبكات اإل  لتصديا
نائية و علـوم اإلجـرام   و هلذا الغرض و يف سبيل أن يتغلب  الدليل العلمي على اإلقتناع الشخصي مث إنشاء معهد األدلة اجل                  اخلبرية و اآللية ،      األنظمة

يتكفل هذا املعهد بكل جوانب البحث عن الدليل العلمي و بتعزيز التخصصات و إجراءاا  يف جمال ممارسة نظام الشرطة القضائية                     س و   التابع للدرك الوطين  
   ...."متفوقا يف جمال اخلربات و التحاليل نه سوف يتوفر على وسائل تقنية متطورة و يعتمد على طرق علمية دقيقة مما جيعله جهاز إو هلذا الغرض ف
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أن الـبعض مـن     ، لدرجة   يها القاضي وصوال إىل احلقيقة    عن احلاجة  إىل العملية الذهنية اليت يسعى إل        7
قتناع القضائي مع وجـود القرينـة العلميـة         ية ذهب إىل القول أنه ال مكان لإل       أنصار املدرسة الوضع  

، بل و بلغ األمر بالبعض منهم إىل حد إرساء قاعدة مفادها أن اخلبري أكثر قضاء من القاضـي      )1(القاطعة
" بيـسور " و من بني هؤالء العامل       ن اخلبري قاضي وقائع،   إنفسه ، أو إذا كان القاضي قاضي موضوع ، ف         

"PUSSOR"         كيف يكون للقاضي الذي    : " الذي إنطلق من إشكالية موضوعية تساءل من خالهلا بالقول
و هو التـساؤل  " يقر جبهله مىت عني اخلبري أن يناقش خالصة تقريره أو أن يستبعده آمرا خبربة جديدة ؟        

 عمليا يف التـأثري علـى اإلقتنـاع         -كدليل علمي  -حبق مدى مسامهة البصمة الوراثية      والذي يترجم   
  .الشخصي للقاضي

             رتأينـا أن   و للكالم عن مدى تأثري تقنية البصمة الوراثية يف تكوين القناعة الشخصية للقاضي، ا
           الفـرع األول  (قتناع جهة املتابعـة     نتناول املوضوع بدءا بالتعرض إىل البصمة الوراثية و تأثريها  يف ا( ،

مرورا مبا ميكن أن ميليه هذا الدليل من تصورات على مستوى اإلقتناع الشخصي للقاضـي يف مرحلـة                  
، وصوال إىل اال األمثل إلعمال القناعة الشخصية للقاضي و مـدى حتكـم              ) الفرع الثاين (التحقيق  

  ).الفرع الثالث(كم البصمة الوراثية يف توجيهها عمليا يف مرحلة احل
  :تأثري البصمة الوراثية يف تكوين قناعة جهة املتابعة: الفرع األول 

      ملا كان عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة باا كثريا ما جتتهد يف البحث عتبارها سلطة اام ، فإ
ع ذلك فإا و قبـل أن       عن األدلة اليت من شأا إقامة الدليل على وقوع اجلرمية و إسنادها للمتهم ، و م               

تبحث عن الوسيلة الفعالة اليت ميكن بواسطتها التأثري يف اإلقتناع الشخصي جلهات التحقيق و احلكـم و         

                                                
  :فأما املربرات املنطقية  ، تعزيز موقفها إىل مربرات منطقية و أخرى قانونية وتستند املدرسة الوضعية لتأكيد/: 1
من اخلربة العلمية أو اجلهـاز      املستقى    و الدليل  ،قرب التصورات إىل احلقيقة    و بفضل التطور التكنولوجي يعطي أ      ذلك أن العلم أصبح اليوم    : الدقة العلمية   * 

  .ال يستطيع القاضي بلوغها بغريه من الوسائلاليقني  درجة كبرية من يبلغ التقين 
عترف أا مسألة فنية حتتـاج إىل رأي   ألن ذلك يعين أنه أراد الفصل بنفسه يف مسألة سبق و أن ا  ،إن القاضي إذا رفض تقرير اخلربة فإنه يتعارض مع نفسه         * 
  .ين ال ميلكه و معرفة علمية تنقصهف
  . و جيعل كثريا من املسائل حتتاج إىل رأي فين للفصل فيها ، األمر الذي يعقد من القضايا، التطور العلمي الكبري فتح عدة جماالت ووسع ميادين البحث*
  . أسباب جلوءه إىل ندب خبري ألن هذا القول يتعارض مع،زوال الوصف التقليدي الذي مفاده أن القاضي هو خبري اخلرباء* 

  :و أما املربارات القانونية 
ـ  احلكـم بعل مينع علـى القاضـي    و إذا كان ،إن القاضي  متخصص يف القانون فقط دون غريه من العلوم اليت ينبغي لفهم كنهها اللجوء إىل الفنيني                 *  ه م

  .نه من غري املعقول أن حيكم جبهله الشخصي، فإالشخصي
  ألن نظام اإلثبات احلر يستطيع املشرع اخلروج عنه بإعطائه قيمة قانونيـة  ،هداف اليت يراد حتقيقها من خالل الدعوى اجلزائيةرض و األ بالغ إن العربة دائما  * 

  .للدليل العلمي 
  . أال وهو الوصول إىل احلقيقة،اء الواقع اليومي جناح الوسيلة العلمية يف حتقيق اهلدف األمسى للقضل العلمي يف السوابق القضائية إذ أثبت مركز الدلي*
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8  ا بابالتايل إفاد         ا تبدأ أوال بتكوين اا ، فمن باب أوىل ألتماسا       ختـاذ  قتناعها  هي حىت تتمكن مـن ا
يف سبيل ذلك فإا تلجأ إىل إستخدام كل الطرق القانونيـة   ، و   اء املناسب بشأن الدعوى العمومية    اإلجر

 و هو اإلجـراء     ،اليت خوهلا إياها املشرع ، و اليت من بينها تسخري اخلرباء يف املسائل الطبية و البيولوجية               
الذي كثريا ما يتحكم يف سري الدعوى العمومية ، إذ غالبا ما جتد النيابة نفسها يف وضع املنتظر للخـربة                    

  .ختاذ أي إجراء بشأن مصري هذه الدعوى اقبل 
ـ    : )2( انت املتابعة تقوم على مبدأين    فإذا ك  ن إأوهلما قانونية املتابعة و ثانيهما مالئمة املتابعـة ، ف

تقرير اخلبري قد يكون حامسا يف احلالة الثانية لدرجة أنه يتحكم يف تكييف اجلرمية ، كما هو الشأن مثال                    
ا تقرير اخلربة يف جرائم الضرب و اجلرح العمدي إىل إنعدام العجز و عدم توافر               يف احلالة اليت خيلص فيه    

أي ظرف مشدد آخر ، إذ جتد النيابة نفسها هنا مضطرة إلحالة امللف على حمكمة املخالفات و ليس هلا                   
من وسيلة تناقش ا ما تضمنه التقرير إال بواسطة خربة أخرى، وعليه فهي جتد نفسها عمليـا ملزمـة                   
بالتكييف الذي فرضه عليها اخلبري طاملا أن هذا التكييف مرتبط مبا يتضمنه هذا التقرير من مـدة عجـز     
،كما قد خيلص من تقرير اخلربة يف نفس اجلرمية أن اآلثار احملدثة على جسد الـضحية و إن كانـت مل                     

مثال ، و من مثـة و       تسبب هلا عجزا كبريا، إال أنه و بالنظر إىل شكلها قد أحدثت بواسطة سالح حاد                
ا              ا جنحة طاملا أن استعمال السالح أو حـىت     عتمادا على هذا التقرير و فقط يتم تكييف اجلرمية على أ

محله كاف بذاته ألن يرقى بوصف اجلرمية إىل جنحة مهما كانت مدة العجز، حىت و لو مل يتم ضـبط                    
ستعمالههذا السالح يف مسرح اجلرمية أو أنكر اجلاين ا.  

ذا كان تقرير اخلربة املنصب على نتائج فحوصات و حتاليل البصمة اجلينية يلعب دورا مهمـا             و إ 
نه قد يتحكم يف تكييف اجلرمية ،فإن هذا التأثري يزداد حدة يف بعض              على سلطة اإلام لدرجة أ     يف التأثري 
 كما هو الشأن    ،للمتابعةختاذ إجراء احلفظ ، و بالتايل وضع حد         ، إذ قد يصل إىل إقناع النيابة بإ       احلاالت

اليت يتطلب القانون لقيامها إقامـة الـدليل   " هتك عرض"يف اجلرائم اجلنسية خصوصا جرمية اإلغتصاب  
على حصول اإليالج يف املكان الطبيعي للوطء، وزيادة على ذلك أن يكون الفعل قد مت يف غياب رضـا           

ا فإنه يستحيل إثبات هذه الوقائع ما مل يلجأ إىل الضحية ، و هنا إذا أنكر املتهم التهمة أو مل يضبط متلبس        
خربة ، هذه األخرية اليت قد تتحكم يف سري الدعوى العمومية حتريكا أو حفظا ، فإذا فرضـنا مـثال أن               
نتائج اخلربة جاءت مؤكدة أنه ال وجود ألثار اإليالج أصال و ال أثر لعالمات العنف أو اإلكراه ، فهنـا           

 إستنادا ملا جاء يف اخلربة إىل حفظ امللف ، و إن حدث و أن أحالته على جهـة            النيابة دون شك ستبادر   

                                                
   .2005 ماي السنة 25/26 .صالح العدالةو دوره يف إ ألقيت مبناسبة امللتقى الوطين حول الطب الشرعي مداخلة. لعزيزي حممد /: 1
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امللف سـيعرف   من جهات التحقيق أو احلكم فإن أثر اخلربة ميتد ليشمل هذه األخرية ، و بالتايل فإن                 9
  .  للمتابعة أو حكم بالرباءةهنه سينتهي إما بإصدار أمر بأالوجنفس املصري ، مبعىن أ

نه و إن كان تقرير اخلربة املتعلق بتحاليل البصمة الوراثية يلعـب دورا مهمـا يف                و مع ذلك  فإ    
تكوين قناعة جهة اإلام إلختاذ اإلجراء املناسب بشأن املتابعة ، فان هذا الدور يبقى حمدودا إذا ما قارناه                  

  .لتحقيق و احلكم بالدور الذي يلعبه ذات التقرير يف التأثريعلى اإلقتناع الشخصي للقاضي يف مرحليت ا
  :)1(تأثري البصمة الوراثية يف اإلقتناع الشخصي جلهة التحقيق : الفرع الثاين 

للكالم عن مدى تأثري البصمة الوراثية كدليل علمي على جهات التحقيق جيب دراسة املوضوع              
تأثر بأي نـوع  من جمال هذا التأثري ، و هو مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي، فالقاضي احملقق ال ي            

من األدلة إال أثناء تكوين إقتناعه الشخصي، األمر الذي ال يتم إال يف مرحلة إصدار أوامر التـصرف يف                 
  .امللف

فإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ اإلقتناع الشخصي ليطبق أمام جهات احلكـم ،               
ضمنيا من أحكام نـص املـادة       ، و هو ما يستخلص      )2(يق  فإنه جيري العمل به حىت أمام جهات التحق       

إذا رأى قاضي التحقيـق أن  : "نه فقرا األوىل و اليت تنص على أ      من قانون اإلجراءات اجلزائية يف     162
، أو أنه ال توجد دالئل كافية ضد املتهم ، أو كان مقتـرف              ال تكون جناية أو جنحة أو خمالفة      الوقائع  

اضي التحقيق يف وجود أدلة مكونة للجرمية ضد املتهم ،          فعندما يبحث ق  ...." . اجلرمية ما يزال جمهوال     
فإنه يقرر كفاية أو عدم كفاية األدلة ، و بالتايل فإنه يقرر اإلحالة أو إصدار أمر بأن ال وجه للمتابعة بناء            

قتناعه الشخصيعلى ما ميليه عليه ضمريه أي حسب ا.  
مثة سيكون للقاضي احملقق حيـزا مـن        و إذا كانت هذه األدلة تتدرج يف قوا الثبوتية ، و من             

  احلرية يف ا     ستقر يف وجدانه من إقتناع إذا تعلق األمر بدليل غري قطعي كـشهادة         ختاذ أي أمر حسب ما ا
الشهود أو املعاينة أو حىت اإلعتراف ، إال أن األمر خيتلف يف احلالة اليت جيد فيها القاضي نفسه أمام تقرير         

ة ، قد يتوقف عليها إصدار األمر و ال يستأنس من نفسه الكفاية العلميـة    طيب علمي فاصل يف مسألة فني     
الالزمة  للفصل فيها ، فهنا و إن كان هذا الدليل خيضع نظريا كغريه من أدلـة اإلثبـات إىل الـسلطة                  
التقديرية للقاضي و إىل مبدأ حرية اإلثبات الذي مبوجبه ال يتقيد القاضي احملقق بوسيلة إثبـات و لـو                   

 علمية ، إالّ أنه و من الناحية العملية فكثريا ما جيد هذا األخري نفسه مضطرا لألخذ ذا النوع من                    كانت
األدلة ، و يرجع ذلك إىل قوة هذه األخرية و حجيتها من جهة و إىل عدم قدرة القاضي على مناقـشة                     

                                                
  . و مابعدها51الصفحة . املرجع السابق. معزوزي عالوة: الطالب القاضي: أنظر يف هذا الصدد/: 1
   .31 الصفحة .املرجع السابق. نبيل صقر / أ.عبد القادر العريب شحط / د: /2
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ذي يدفعـه إىل إمهـال      الدليل العلمي لعدم حتكمه يف هذا اال من املعرفة من جهة أخرى، األمر ال             10
قتناعه الشخصي و إعمال الدليل العلمي الذي قد يشكل يف بعض األحوال مصدرا من مصادر اليقني يف              ا

  .جمال اإلثبات 
         قتناعه الشخصي عنـد إصـداره   غري أنه و إن كان قاضي التحقيق مدعوا هو اآلخر إىل إعمال ا

 الدليل العلمي دورا حامسا يف التأثري عليه لدرجة أنه ، و الذي قد يلعبوامر املتعلقة بالتصرف يف امللف    لأل
قد يصل إىل حد ديد اإلقتناع الشخصي له و بالتايل إمهاله يف بعض احلاالت ، إال أن هذا التأثري يبقى                     

قتناع الشخصي للقاضي اجلنائي يف مرحلة ذي يلعبه هذا الدليل يف تكوين اإل      ضئيال إذا ما قارناه بالدور ال     
  .احلكم

  :تأثري البصمة الوراثية يف اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي: فرع الثالث ال
 مسامهة مباشرة يف التـأثري علـى        - كما سبق و أن أشرنا     –إذا كانت البصمة الوراثية تساهم      

جهات املتابعة و التحقيق لدرجة أنه يصل أحيانا إىل حد إلغاء السلطة التقديرية هلذه األخرية  ملا تتسم به                   
دقة و موضوعية، فإنه و أمام قاضي احلكم يشكل هذا الدليل عامال أكثر  ديدا ملبدأ حرية القاضي                  من  

يف تكوين إقتناعه الشخصي ، ذلك أن طبيعتها العلمية البحتة قد جتعل القاضي عاجزا حىت على تكييفها                 
يرية ، و هو ما يؤثر علـى  و مناقشتها بإعتبارها وسيلة إثبات ، مما قد يسهم يف التقليص من سلطته التقد     

، فاحلجية اليت غالبا ما تتـسم  )1(اإلقتناع الشخصي للقاضي يف حد ذاته أو حىت إلغائه يف بعض األحيان        
       ا هذه األدلة تضع القاضي يف مأزق حقيقي خصوصا يف احلالة اليت ال يتفق فيها هذا الدليل مع ما ا ستقر

 فإما أن يلغي إقتناعه الشخصي و يستسلم       : قاضي أمام خيارين  ، و هنا جيد نفسه ال     قتناعه الشخصي عليه ا
  .)2(تةملا خلصت إليه نتائج اخلربة العلمية ،أو يستبعد األخذ ذه األدلة حىت و إن كانت قطعية و با

و يف هذا اإلطار فإنه من الطبيعي سيحتكم القاضي اجلنائي يف حكمه إىل العقل و املنطق، و من                  
إعتماد أدلة اإلثبات اليت ميكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع املنطـق و العقـل و           مثة فإنه سيميل إىل     

ـا سـتكون               تخالصها علميا باحلكمة و الدقة      سافهو لن ينشد من األدلة إال تلك اليت يتوسم فيها أ ،

                                                
  . و ما بعدها 311 الصفحة . دراسة مقارنة–سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة . فاضل زيدان حممد / د/: 1
 ومن مثة   ،ستثناء حىت الدليل العلمي    ا دلة دون ناع الشخصي أن مبدأ حرية القاضي يف اإلقناع جيب أن يبسط سلطانه على كل األ              تيرى أيضا مدرسة اإلق   /: 2

يعترب شاهد و فقـط  ن اخلبري قبل كل شيء أالذي أكد فضال عن ذلك ب " قارو" ومن بني هؤالء الفقيه      ،جيب أن يكون للقاضي رقابة قانونية على الرأي الفين        
يا فحـسب و ال يـصدر   أن اخلبري يقدم ر، مضيفا بأ  و تقديرها نطباعات حول مسائل فنية ال يستطيع القاضي حبكم تكوينه فهمها           دوره على إعطاء ا   يقتصر  

 جتريده مـن    خبطورة بالقول بأن القاضي يبقى خبري اخلرباء و منددا          امردف .حكما و بالتايل فهو يرفض املقولة اليت فحواها أن اخلبري يتحول إىل قاضي وقائع               
 ،إىل مذهب اإلثبات القانوين املقيد الذي هجرته التـشريعات        اضي مناقشتها يعد مبثابة رجوع      ية ال يستطيع الق    ألن إعطاء الدليل العلمي قوة ثبوت      ،هذه الصفة 

  . ال يتماشى مع متطلبات اإلثبات اجلزائي هألن
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سـيكية  ن األدلة الكال  مصدرا من مصادر اليقني عنده ، و هو ما جيعلها أكثر قبوال لديه مقارنة بغريها م               
عتراف و الشهادة اليت تعتريها من املؤثرات النفسية ما يفرض على القاضـي احليطـة و                األخرى ، كاإل  

احلذر يف التعامل معها يف مرحلة تكوينه إلقتناعه الشخصي ، إذ قد يكون من غري املتوقـع مـثال مـن                  
هتك العرض أن يعتمـد يف      القاضي اجلنائي اجلالس للنظر يف قضية جنائية يف حمكمة اجلنايات يف جرمية             

11 غتصاب إىل املتهم بدعوى أنه شاهده و هو بـصدد           اإل قتناعه على شهادة شاهد يسند فيها فعل      بناء ا
ين عليها ، يف حني أن تقرير حتاليل البصمة الوراثية يشري إىل أن قطـرات املـين                  ارتكاب جرميته على ا

، أو كان يظهر من نفـس        الذي أنكر التهمة املنسوبة إليه     املنتزعة من فرج اين عليها ال تعود إىل املتهم        
التقرير بعد الفحص الطيب على املتهم أن هذا األخري يعاين ضعفا جنسيا متقدما لدرجة أنه ال يقوى حىت                  
على اإلنتصاب ،أو أن يكون أجبا مثال ، ففي مثل هذه احلاالت و غريها و حىت و على فرض أن املتهم                     

ن القاضي ال جيد هامشا إلعمال قناعته الشخصية و هو ما يدفعه إىل إمهاهلا              ته، فإ عترف بإرتكاب جرمي  ا
عـن  " ال "ـحتت تأثري قطعية الدليل العلمي، و بالتايل فسيكون مدفوعا حتت تأثري الدليل إىل اإلجابة ب              

  .)1( يقتناعه الشخص مع أن القانون ال يفرض عليه تسبيب إ،السؤال األصلي املتعلق بإدانة املتهم
هذا و أن درجة تأثري البصمة الوراثية كدليل علمي على اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائـي يف         
جمال اإلثبات يظهر أكثر يف جانبه املتعلق بإثبات وقوع اجلرمية بعناصرها القانونية  أكثر مـن اجلانـب                  

يصعب بل يستحيل على قاضـي       املتعلق بإسناد هذه الوقائع إىل املتهم ، إذ و يف اجلانب األول مثال  قد                
احلكم يف بعض احلاالت الفصل يف مسألة توافر األركان املشكلة للركن املـادي للجرميـة يف غيـاب                  

 هنا ستكون الدليل الوحيد علـى     اخلربةاإلستعانة خبربة علمية، و بالتايل فلن نكون مبالغني إذا جزمنا أن            
قتناعه إال على النتائج املتوصل إليهـا مـن         أن يبين ا  توافر هذه األركان ، ومن مثة فليس للقاضي عمليا          

طرف اخلبري، و هو ما جيعل من تقرير اخلربة يف الواقع هو الذي ميلي على احملكمة و يبني هلـا عناصـر                      
حكمها نظرا إلعتماد اخلرباء على تقنيات و إجراءات خاصة جتعل من تقدير اخلربة من الناحية العمليـة                 

 و الذي حيرص يف مرحلة احملاكمة على بناء حكمه على أسباب قطعيـة و               ،لقاضيأمرا يفلت من رقابة ا    
يقينية تضمن له الوصول إىل احلقيقة القضائية اليت حترره من عذاب الضمري الذي ختلقه األدلة الكالسيكية         

  .األخرى لديه إلحتمال قيامها على الزيف و الكذب
  لمية اليت تقلص من هامش الشك لديه و جتعله أكثر  ضالته هذه إال يف األدلة الع القاضيو لن جيد

                                                
  . و ما بعدها321 الصفحة .املرجع السابق. فاضل زيدان حممد / د/: 1
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12     عتبار أنه فيهـا يتقـرر   ثقة يف حكمه يف هذه املرحلة اليت تعترب من أخطر مراحل الدعوى العمومية، با
، و بالتايل فإنه و إن كـان مـدعوا   و اليت قد تؤدي إىل مصادرة حريتهمصري املتهم إما برباءته أو بإدانته    

ديرية يف هذه املرحلة ، إال أنه غالبا ما جنده يضع بنفسه حدودا هلذه السلطة إذا تعلق                 إلعمال سلطته التق  
ستطاعته البـت فيهـا     ليس يف ا  " حتاليل البصمة اجلينية  "األمر خبربة تكشف عن وقائع ذات طابع علمي         

التقرير املقدم لـه  ستعانة خبرباء خمتصني يف احلقل البيولوجي ،و هو ما جيعله مييل إىل إعتماد        مبعزل عن اإل  
، )1( ة إستبعاده و األمر خبربة جديدة     من هؤالء و الذي و إن كان القانون قد خوله حق مناقشته و من مث              

إذا تراءى له أنه غري مقنع أو إمهاله كلية، و بناء احلكم على األدلة األخرى املقدمـة لـه يف معـرض                      
لعملي فإن األمر يـسري     ، إال أنه و يف الواقع ا      لعمليااملناقشات طاملا أن القانون خيوهلا نفس قيمة الدليل         

عكس ذلك ، إذ ال جيد القاضي الذي سبق له أن أقر جبهله عند تعيينه للخبري يف مسألة معينة إال األخذ                     
          عتمادها كأساس لبناء إقتناعه الشخصي مىت ملس فيـه         مبا خلص إليه هذا األخري يف تقريره من نتائج و ا

ة اليت جتعله حيكم و هو مطمئن على سالمة حكمه، طاملا أن األمر يتعلق بدليل علمي                الرتاهة و املوضوعي  
  . مبين على أسس علمية دقيقة ال حتتمل يف الغالب أي جمال للظن و التخمني

  
  

إذن ومن خالل ما تقدم  يظهر أن البصمة اجلينية كدليل علمي و إن كانت تلعـب دورا بـالغ         
تناع الشخصي للقاضي اجلنائي يف كافة مراحل الدعوى العمومية عن طريـق            األمهية يف التأثري على اإلق    

يف إسـنادها إىل    إقامة الدليل القطعي ليس فقط على قيام اجلرمية بأركاا القانونية، و إمنا كذلك حـىت                
مل يصمد أمام حجية األدلة العلمية و مـن ورائهـا             لدرجة أن اإلقتناع الشخصي للقاضي نفسه      املتهم

 الوراثية اليت حلت حمل هذا اإلقتناع و جعلت لنفسها القول الفصل يف الدعوى، إال أنه و رغم ما    البصمة
هلذه األدلة عمليا من أمهية فإا مل تشفع هلا يف أن حتظى مبوقع مواز ألمهيتها هذه من بني أدلة اإلثبـات                     

                                                
علـى شـرط أن     ...ستئناف أن يستبعدوا ما ورد يف تقرير اخلربة الطبية          اإلجيوز لقضاة    "...  :28116 ملف   .15/05/1984 .قرار احملكمة العليا  /: 1

  . "يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب اخلبري و إال تعرض قضائهم للنقض
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 )2( دة من طرف املشرع اجلزائـري ستقرائنا ألدلة اإلثبات املعتم  ، و هو ما نالحظه نظريا بإ      )1( اجلنائي13
  .)3( الذي جعل للخربة بصفة عامة قيمة قانونية مساوية لسائر األدلة الكالسيكية األخرى لإلثبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

  " .اخلربة كغريها من أدلة اإلثبات خاضعة لتقدير قضاة املوضوع  :"...22641 ملف 22.01.1981. قرار احملكمة العليا/: 1
قانون اجلزائري و تطبيقه القضائي متماشيا مع الطرح املقدم من طرف أنصار مدرسة اإلقتناع الشخصي ماحنا القاضي سلطة تقـدير اخلـربة أو                       يعترب ال /: 2

ينمـا قـد   الدليل العلمي، ذلك أن اخلربة العلمية يف حد ذاا ختتلف بإختالف الظروف و املالبسات، فقد تكون يف قضية معينة حجة قاطعة و دليال سيدا، ب             
 إذا اعتربت بـأن  04/06/2002تكون يف قضية أخرى جمرد أمارات ال ترقى إىل مرتبة الدليل، هذا ما خلصت إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ                

جيـب  :"يات القرار أكدت أنـه  و يف صلب حيث". وجود البصمات وحدها يف جرمية  ما ال ترقى إىل دليل، و إمنا تعد قرينة حتتاج إىل دليل قضائي يدعمها             
  .املالحظة أيضا بأن كل خربة شأا شأن الوسائل األخرى لإلثبات فهي حينئذ ختضع للسلطة التقديرية املخولة للقضاة 

إلثبـات قابـل    إن تقرير اخلربة ال يقيد لزوما قضاة املوضوع، و إمنا هو كغريه من أدلة ا               :".... 24880ملف  . 24/12/1981قرار احملكمة العليا    /: 3
  ".للمناقشة و التمحيص و متروك لتقديرهم و قناعتهم
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لقد حاولنا من خالل هذه املذكرة تبيان الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية و أمهيتـها يف                
سبيل اإلثبات، و قد أشرنا يف هذا الصدد إىل العديد من ااالت الواسعة اليت تتدخل فيها هـذه          

ساليب التقنية حبثا عن الدليل اليت أضحت مسألة احلصول عليه أمرا يف غاية التعقيد أمام تطور األ               
اإلجرامية اليت يستعملها عادة ارم يف تنفيذ جرميته ، هذا األخـري الـذي بـالغ يف إسـتغالل       
التكنولوجيا احلديثة اليت أصبحت سالحا ذا حدين ، فمن جهة فقد سامهت يف الكـشف عـن                
عديد القضايا، و من جهة أخرى فهي نفسها اليت وضعت بني أيدي حمتريف اإلجـرام الوسـائل              

مة إلستخدامها يف إرتكاب أخطر اجلرائم و إخفائها ، لدرجة أضحى ارم معها يتحـدى               املتقد
  . حىت املشرع و القضاء– إن صح القول –بذكائه و تفوقه 

  
 و من هنا بدا أنه من الضروري مسايرة هذا التطور بإرساء سياسة قانونيـة و جنائيـة                 

 اليت أظهـرت     ، ا منها ميدان البصمة الوراثية    مستندة على التقدم العلمي يف كافة امليادين ال سيم        
 يف جمال اإلثبات اجلنائي على   ةاملمارسات القضائية حتقيقها لنتائج على قدر عال من الثقة و األمهي          

 جعلت منها وسيلة إثبـات       ،  على صعيد آخر   - إثبات النسب  -صعيد و يف جمال اإلثبات املدين     
ة إىل العملية الذهنية اليت يسعى إليهـا وصـوال إىل           مقبولة أمام احملكمة تغين القاضي عن احلاج      

احلقيقة ، و بالتايل أعطته فرصة لتفعيل دوره يف البحث عن الدليل عن طريق اإلستعانة باإلطباء و         
اليت أصبحت   - البصمة الوراثية    –اخلرباء البيولوجيني يف سبيل احلصول على األدلة  البيولوجية          

دعوى ، و بالتايل مصري املتخاصمني بعد أن صارت هلا الكلمـة         حقيقة تتحكم عمليا يف مصري ال     
األخرية و القول الفصل يف الدعوى اليت ال ميلك القاضي سوى التسليم أو باألحرى اإلستـسالم       

  .لنتائجها دون أي تقدير هلا من جانبه
  

  و هو األمر الذي وقفنا عليه من خالل التعمق يف أغوار هاته املذكرة أين الحظنـا مـا             
 و كذا يف التحقق      ، للخربة اجلينية من أمهية كأسلوب علمي للكشف عن اجلرمية و ارمني تارة           

، و حجم الدور الذي تلعبه يف مجيع مراحل          من الوالدية البيولوجية و إثبات النسب تارة أخرى       
و يف غاية جتاه الذي رمسه له تقرير البصمة الوراثية و هاإلالدعوى اليت تدفع القاضي ألن ينحى يف    

الثقة و اإلطمئنان على سالمة أمره أو حكمه املتخذ بناء على هذا النوع من األدلة اليت ال حتمل                  
يف الغالب للظن أو التخمني ، ال سيما يف مرحلة احلكم اليت تتدخل فيه البصمة الوراثية كـأداة                  

م القضائية و ما يدور     ، إذ و بالرجوع إىل أغلب القضايا و األحكا         قوية يعتمد عليها يف اإلثبات    
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و جيري يف اجللسات نالحظ أن اخلربة العلمية البيولوجية املنصبة على الشفرة الوراثية تعترب جزءا               
من امللف املطروح على احملكمة اليت قد تزيد بل و تتحكم يف قناعة القاضي ، رغم أا غري ملزمة                 

لكن تبقى ذات وزن ال يستهان به، له ، و تعترب من املسائل النسبية حبسب ظروف كل قضية، و             
ألن احلقيقة العلمية الثابتة و الصادقة ال ميكن دحضها إال حبقيقة علمية أخرى يف إطـار خـربة                  

 تتصدر قائمة وسائل اإلثبات من حيث حجيتها الـيت ال           ةمضادة ، و هو ما جيعل من هذه األدل        
، بل قد تقلص  له هذه األخريةتترك للقاضي أي هامش ألن ينحى حبكمه منحى غري الذي رمسته       

حىت من هامش املناورة لدى اخلصم الذي قد تكشف له عن أمور قد ال يكون يعلمها حـىت يف                   
  . اإلعتراف جبرميته طائعا خمتارانفسه هو األمر الذي يدفعه إىل

  
 فقد ينكر مثال هذا األخري فعله اإلجرامي كضرب و جرح الضحية الـيت مل تـشاهده                

، فريد عليه أنه ال أثر إلنكاره و أنه هو الفاعل لثبوت ذلك بعد خربة بيولوجيـة                  إلرتدائه قناعا 
جينية أن الشعر الذي بقي بيد الضحية هو له ، و قد يأيت شخص و يعترف بأنه هو القاتل فريد                    
عليه أنه مستبعد أن يكون هو القاتل بعد دراسة و حتليل القشرة اجللدية للفاعل احلقيقـي الـيت                  

افر الضحية أثناء مقاومتها هلذا األخري ، و باملقابل قد تعني اليوم الضحية شخصا معينا               بقيت بأظ 
كفاعل لوقائع اإلغتصاب إضرارا ا فريد عليها بأنه يستحيل أن يكون هذا األخـري املغتـصب                
لثبوت ذلك بعد دراسة و حتليل املين املتروك على لباسها أنه لغريه ، و كل ذلك بفضل الطبعـة                   

اثية اليت صارت على هذا النحو دليال كامال و قويا يف مادة اإلثبات بتوفريهـا املعلومـات                 الور
 علـى   العلمية املوضوعية الدقيقة اليت من شأا أن تكشف احلقيقة لفائدة أو ضد أحد املتداعيني             

  .حد سواء
  

 اليت بلغتها البصمة الوراثية يف جمال اإلثبات و اليت ال ينكرها منصف ، قـد                ةو إذا كانت األمهي   
وصلت يف بعض احلاالت إىل حد احللول حمل اإلقتناع الشخصي للقاضي ، إال أنه و من الناحية العلمية                  

 غـة و حىت و إن كان القضاة ال يترددون بل و جيتهدون يف تضمني ملفام بتقارير اخلربات العلمية املفر                
 ، إال أنه و يف أغلب احلاالت جندهم ال حيسنون إستغالل مثـل هـذه التقـارير و     على البصمة الوراثية  

، و يرجع ذلك لعدة إعتبارات علمية يأيت على رأسها التكوين احملدود لكل من               توظيفها يف جمال اإلثبات   
اء و اخلـرباء البيولـوجيني يف   و األطبكمادتني مستقلتني ، القضاة يف جمال علم الطب وعلم  البيولوجيا         

 حىت يتمكن قاضي املستقبل      ذلك ، فأغلبية كليات احلقوق ال تدرس يف مناهجها الدراسية         جمال القانون 
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من معرفة احلد الضروري من خبايا هذا العلم و مدى مسامهته العملية يف إظهار احلقيقة و بالتايل متكينه                  
، وكـذا أغلبيـة    يب اخلبري يف احلدود اليت تقتضيها مهمتهعلى األقل من إحكام طرح األسئلة على الطب       

معاهد الطب و البيولوجيا ال تدرس احلد األدىن من املعارف املرتبطة بعلم القانون حىت يكون الطبيـب                 
اخلبري ملما باحلد األدىن على األقل من املعلومات القانونية اليت جتعل منه واع متام الوعي خبطورة ما قـد                   

  .ن تقارير و شهادات قد تتحكم يف سري الدعوى برمتهايصدر عنه م
  

 وسيلة غري مستغلة يف اإلثبات ليس       - أمهيته   -ى  ـ البصمة الوراثية عل    تقرير  كل ذلك جعل من   
 يف هذا اال و اليت تتطلـب مـن          ةبسبب الشك يف أمهيته هذه ، و إمنا يف كيفية إستغالل هذه األمهي            

، و إمنا ميتد ذلـك    بأبسط األجبديات اليت متكنه من قراءة هذا التقرير       القاضي أن يكون عارفا ليس فقط       
إىل اإلملام ببعض أسرار هذا العلم و تقنياته املستخدمة يف جمال البحث عن الدليل ، ال سيما منها ما يتعلق       

و خمتلف الظواهر ذات الصلة بعلم الطب       ... ، قضايا االغتصاب ، السرقات ، النسب       بأسباب الوفيات 
و  ، و البيولوجيا اليت متكن القاضي من قراءة اجيابية فعالة للتقرير ذاته ومناقشته مناقشة علميـة نقديـة                

، األمر الذي ميكنه من تفعيل دوره اإلجيايب يف البحث عـن   ية تقديره دون اإلذعان املطلق له     بالتايل إمكان 
  .ل من هذا األخري طرفا ممتازا فيها الدليل عن طريق خلق شراكة بينه و بني الطبيب اخلبري دون أن جيع

  
نه  أ نه  ومن جهة أخرى فإن كانت تقارير الشفرة الوراثية قد بلغت ما بلغته من أمهية ، إال                 غري أ 

ال جيب املغاالة يف اإلعتماد عليها بشكل مطلق و اإلستغناء عن أساليب التحقيـق الكالسـيكية ، ألن                  
ربته فإنه يصف ما حدث و يبقى أمر حتديد املسؤولية من مهام    الطبيب اخلبري عندما ينجز و حيرر تقرير خ       

القضاة عن طريق اجلمع بني ما توصل إليه اخلبري يف تقريره من نتائج و بني مـا دلـت عليـه األدلـة                       
 أن الـضحية     اخلربة اجلينية مـثال     لإلثبات ، فحىت  ولو أثبتت      ىاملستخرجة إعتمادا على الطرق األخر    

خص معني و ذلك بعد إجراء عدة معاينات و حتاليل ملظبوطـات مـسرح              تعرضت للقتل من طرف ش    
، فإن ما يهم القاضي هو البحث عن الوسيلة اليت يتمكن من خالهلا بناء إقتناعه الشخصي لـيس            اجلرمية

يف جانب البحث عن دليل وقوع اجلرمية فحسب ، و إمنا يف جانبه األهم و هو حقيقة إسنادها إىل املتهم                    
با ما ال حيتوي تقرير البصمة الوراثية على العناصر الكافية اليت متكن القاضي من إسـنادها إىل                 و اليت غال  

شخص معني مما يدفعه إىل البحث عن ذلك إعتمادا على الطرق األخرى لإلثبات ، إال أن ذلك ال ينقص 
  .من قيمة هذا التقرير يف احلالة اليت يتضمن فيها إجابة وافية عن هذه املسالة 
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و كخالصة ميكن القول أن البصمة الوراثية صارت و بدون منازع دليال على قدر عـال مـن                  
قتناعـه  إ عامال مهددا ملبدأ حرية القاضي يف تكوين         اإلثبات لدرجة و أن أصبحت عمليا      يف جمال    ةاألمهي

 مراحل الدعوى   خري يعول عليها كثريا يف تكوين هذه القناعة و يف كافة          الشخصي بعد أن أصبح هذا األ     
 العلمية عامة ، و هو ما يطرح        ةخصوصا يف ظل التطور العلمي و التقين يف جمال البصمة الوراثية و األدل            

و بإحلاح إمكانية النظر يف القيمة القانونية لدليل البصمة الوراثية حنو عدم إخضاعه بصفة مطلقة لسلطان                
 مركزا حيتل مبوجبه صدارة قائمة الطرق األخرى اإلقتناع الشخصي للقاضي ، و لكن بإعطائه على األقل        

  ؟ ال وملاذا ....لإلثبات 
  
  
  
  

  
 ******نتهى بعون اهللا ا****** 
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   *األولامللحق * 
  
  

 عن قضايا واقعية لعبت فيها البصمة الوراثية دورا هاما يف الكشف عن اجلرميـة و عـن                  خاص بنماذج 
  .مرتكبيها من جهة، و إثبات النسب أو نفيه من جهة ثانية

  
  . جرمية قتل فتاة بوالية تبسة :القضية األوىل •
 .املتاجرة باملخدرات بوالية عني متوشنت  جرمية التهريب و :القضية الثانية •
 . دعوى إثبات نسب فصلت فيها حمكمة وهران :القضية الثالثة •
  ا مرمية ه معرفة هوية طفل اختفى يف ظروف غامضة بناًء على قدمه اليت عثر علي:القضية الرابعة •

  .بوالية سعيدة                     
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  " جرمية قتل فتاة بوالية تبسة " : القضية األوىل
  

لقد ساعد خمرب البصمة الوراثية يف حل لغز العديد من القضايا اليت استعصت على العدالـة ، يف                  
 خمرب البـصمة    إثباا األدلة اهرية و اليت ختصص يف        إىل جلأت و عليه فقد     ، للعيان الظاهرة األدلةغياب  
  ."ADN "الوراثية

 صدمها سائق سيارة مـن      أنتبسة بعد     هذه القضايا نذكر قضية مقتل طفلة قاصر بوالية        و من 
، بعد خروجها من املدرسة ، و الذي نقلها على منت سيارته حسب الشهود الـذين       " 505بيجو  "نوع  

 يف أي  نه بعد ذلك مل يوجد هلا اثر فال يف املستشفيات و ال           أ األمرحضروا احلادث ، و لكن الغريب يف        
مكان ، و حىت سائق السيارة إختفى ، األمر الذي استدعى تدخل رجال األمن للتحقيق يف القـضية ، و   

، شت تفتيشا دقيقااملائة سيارة من نفس النوع قد فت     ، فإنه ما يفوق      505 بيجو   أنمبا أن الشهود أكدوا     
سـتدعى  إ الـذي    األمر وجدت ما أثار دماء ،       معينتني إىل حتول الشكوك إىل سيارتني       أدىو هو ما    

وجودة ، و عليه     الدماء امل  أثار أصل للتحقيق يف     "ADNالبصمات اجلينية   " اإلستعانة باخلربة البيولوجية    
وذة خ و بقايا شعر مـأ األول من سيارة املشتبه فيه أخذترفة فيها قماش ا بقعة محراء ظفإنه مت إرسال أ   

  .الثانية فقد أخذ منها أثار لبقع دم كذلك من أسفل املقعد اخللفي للسيارة ، أما السيارة 
و للتحقيق يف العينات قام فريق البحث بتحليلها للبحث يف أصل الدم إذا كان من مصدر حيواين               

و مروا باملراحل التالية لتحليل احلمض النـووي  "  OBTI TEST  " إنساين ، و لقد إستخدموا تقنيةأو
 مـن   "ADN" ـتخالص أي استخالص ال    وهي اإلس   ، "ADN" أو ما يعرف بـ      األكسجنياملنقوص  

 و إنزمييـة متبوعـة      كيميائيـة  عن طريق تفاعالت     "ضاء و ليس احلمراء     يكريات الدم الب  "خاليا الدم   
 النتائج ، و    إىل مث مضاعفاا و بالتايل التوصل       "ADN"ـ  ، و تليها عملية حتديد كمية ال      بعمليات تطهري   

عثر عليها يف السيارة الثانية كانت متطابقة مع األظافر و كـذا     الدم اليت    بقع   إىلذه املراحل مت التوصل     
عضلة نسيجية أخذت من جثة املرحومة ، بعدما وجدت ملقاة يف مكان معزول بعـد احلـادث ، و مت                    

  .القبض على اجلاين
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 "جرمية التهريب و املتاجرة باملخدرات بوالية عني متوشنت": القضية الثانية
  

   . متوشنت عنيكرب لغز يف قضايا التهريب يفرك بالعاصمة حيل أخمرب الد* 
   .اللعاب الباقي على بقايا السجائر يكشف هوية أكرب بارونات الكيف               * 

  
كرب قـضايا   املوجودة يف لعاب املشتبه م يف أ      " ADN"مكنت عينات املادة اجلينية الوراثية الـ       

  اليت أحبطتها مصاحل الدرك الوطين بعني متوشنت من حتديـد هويـة            ريب الكيف عرب التراب الوطين    
  .كل املتورطني يف التهريب دون إستثناء البارونات و

 أن بقايا السجائر اليت مت العثـور عليهـا          دث قائد اموعة الوالئية لوسائل اإلعالم املكتوبة      وحت  
 كانت مع   ،أوىل قناطري الكيف املعاجل   كرب ثالث عمليات بعد حجز      داخل املركبات اليت مت حجزها يف أ      

ثر معلومات تلقتها مصاحل درك العامرية ، أين نصب كمني إنتـهى بتوقيـف              إ على   2009بداية سنة   
 كلغ كيف معاجل على شكل صفائح موضوعة يف أكيـاس         600السيارة املشتبه ا من نوع مرسيدس و        

 أشهر من ذلك جاءت العملية الثانيـة  06 بالستيكية مت جتزئتها حسب الزبون صاحب البضاعة ، و بعد        
سيارة املـزورة   اليف فترة غري بعيدة عن العملية األوىل قرب دوار اهلواورة ، حيث مت القبض على سائق                 

كـرب  غي شكل صفائح إىل حني إفشال آخـر أ    كلغ  من الكيف املعاجل       400الذي كان خيبئ بداخلها     
 ببلدية سيدي بن عدة قرب حمطة الوقود ، حني مت الترصد            عملية مل مير على معاجلتها أكثر من أسبوعني       

 كلغ من الكيف و متكن السائق من الفرار مستغال كثافـة الغطـاء              500ملركبة من نوع ستروان حتمل      
 إىل خمرب   ةالنبايت و ظلمة الليل حيث يضيف ممثل مصاحل الدرك بعني متوشنت أن إرسال العينات املذكور              

الشرطة العلمية ملصاحل الدرك الوطين على املستوى املركزي باجلزائر العاصمة مكن من استخالص املادة              
و " ADN "ـ بقايا السجائر ، أين مت حتليل ال       اجلينية الوراثية من اللعاب الذي كان ال يزال حمتفظا بآثار         
شف اجلـرائم أو مـا   ك نظام الشبكة الوطنية ل مقارنته ببنك املعلومات املتواجد لدى املصاحل املختصة يف       

 ،حيث مت حتديد هوية كل املتورطني ، منهم بارونات حتفظ قائد اموعة الوالئية              "AFIS"يسمى بنظام   
م توقيـف املعنـيني يف   لدرك عني متوشنت عن الكشف عنهم يف إطار سرية البحث و التحري ، كي يت   

ر آخر أن النظام املتطور املذكور مكن من فك الكثري من           ، و يضيف نفس املتحدث يف إطا      أقرب اآلجال 
  .األلغاز يف قضايا اإلجرام اليت كان من الصعب جدا حلها يف املاضي 
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  "دعوى إثبات نسب فصلت فيها حمكمة وهران ": القضية الثالثة
  

ية كما  يف كشف احلقيقة يف حاالت التهرب من املسؤول       " ADN"لقد ساهم خمرب البصمة الوراثية      
  أمامقدمت نسب إثباتكقضية حلت مشاكل عائلية كانت سوف تتسبب يف شقاق و تفرق بني األسر           

 وذلك بأخذ احلمض    ،" ش.ص" للبنت   "م.ي" يف حيثياا و للتأكد من أبوة السيد         تحمكمة وهران للب  
 عينات  بأخذخرب  النووي لكل من األب و البنت و مقارنتها ببعضها البعض ، وفعال قام املختصون يف امل               

 "م.ي" السيد   أن النسب غري ثابت أي      أنمن الطرفني و حتليلها مث قاموا مبقارنتها ، و لكن النتائج أثبتت             
  .ليس والد تلك الطفلة 

 هناك العديد من قضايا اإلعتداءات اجلنسية أو حاالت التغرير بالقصر و التـهرب مـن                أنغري  
لألطفـال اهـويل     عينات من احلمض النووي      بأخذو ذلك   املسؤولية ، و اليت حلت عن طريق املخرب         

النسب و مقارنتها مع املشتبه فيه أو أخذ عينات من بقايا املين يف حاالت اإلعتداء اجلنسي على القصر و                   
  .غري القصر 

تعد هذه العينة من القضايا مثاال واضحا على الدور املهم و احليوي الذي أصبح ميارسه املخـرب                 
لتقين ، و بصفة أدق خمرب البصمة الوراثية ، يف حل لغز العديد من القضايا الغامضة و املنقوصة                  العلمي و ا  

  .األدلة الظاهرة للعيان
 و جتسيد فكرة النظام  ومن هنا نستنتج أن العلم احلديث أصبح حقا أداة ال ميكن اإلستغناء عنها لتكريس   

  .العام
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  : القضية الرابعة
   "طفل اختفى يف ظروف غامضة بناًء على قدمه اليت عثر عليها مرمية بوالية سعيدةمعرفة هوية "

  
ختفـى  قصة ذلك الطفل الذي فقده والديه بوالية سعيدة ، و الذي ا           نضرب أخريا منوذجا حول     

 أن وجد ، إىل  مل يدروا إن كان اختطاف أم حادث ، و ظل األمر غامض لشهور             يف ظروف غامضة ، إذ    
 و ابلغ مصاحل الدرك ألخذ تلك القـدم  ، قدم لطفل صغري ملقاة يف مكان خال من الناس أحد األشخاص 

 وكيل اجلمهورية ليكلف بدوره املخرب العلمي و التقين         السيدإىل الطبيب الشرعي الذي حول القضية إىل        
ـ               "ADN الـ   خمرب"  ض  بإجراء حتاليل على احلمض النووي املأخوذ من قدم اجلثة و مطابقته مـع احلم

 قـدم   بنـاء و علـى . بنهما ختفاء اإالنووي لوالدين مفترضني من نفس املنطقة ، كان قد قدما بالغا با      
الضحية و مقارنتها مع احلمض النووي للوالدين املفترضني ، و بعد ظهور النتائج تأكد أن العالقة الـيت                  

ائن األبـوة بنـسبة    و قد تأكدت حسابات قـر ،بنيني  هي من صنف أب ،أم ، إجتمع احلمضني النوو 
99,999 % .  
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   *الثاينامللحق * 
  
  

  .ببعض قرارات احملكمة العليا اليت تناولت موضوع البصمة الوراثية و أمهيتها يف اإلثبات خاص 
  
. عدد خـاص  . اإلجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية     . 23/11/1993:  قرار صادر بتاريخ   /:1

   .2001السنة 
. عدد خـاص  . ضائي لغرفة األحوال الشخصية   اإلجتهاد الق  . 28/10/1997:  قرار صادر بتاريخ   /:2

   .2001السنة 
   .1999السنة . دد األول ـالع. الة القضائية . 15/06/1999:  قرار صادر بتاريخ/:3
   .2003السنة  . 58العدد . اةـرة القضـنش . 04/06/2002:  قرار صادر بتاريخ/:4
   .2006السنة  . 01العدد . جملة احملكمة العليا . 05/03/2006:  قرار صادر بتاريخ/:5
   .2007السنة  . 01العدد . جملة احملكمة العليا . 31/03/2007:  قرار صادر بتاريخ/:6
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  01: القرار رقم  
  )ع.ش(ضد ) ح.ع (، قضية 23/11/1993 قرار بتاريخ 99000ملف 

  
صال و مل ينفه بالطرق  مىت كان الزواج شرعيا و أمكن اإلت       الولد ألبيه     ينسب من املقرر قانونا أنه     

  .املشروعة 
  .و من املستقر عليه قضاء أن مدة نفي احلمل ال تتجاوز مثانية أيام 

 أن املطعون ضده مل يبادر بنفي احلمل من يوم علمه به و خـالل              - يف قضية احلال   – و مىت تبني  
كثر مـن   ن الولد ولد بعد مرور أ      ، و أل   و متسك بالشهادة الطبية اليت ال تعترب دليال قاطعا        املدة شرعا   

  .ستة أشهر على البناء 
بيه عرضـوا   العريف مع رفض إحلاق نسب الولد بأ      و أن قضاة املوضوع بقضائهم بصحة الزواج        

 من قانون   42 و   41ملادتني   من قانون األسرة و أخطأوا يف تطبيق ا        41قرارهم للتناقض مع أحكام املادة      
  .، فيما خيص إحلاق النسب األسرة

  
هستوجب نقض القرار املطعون فيو مىت كان كذلك ا.  
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  02: قرار رقم

  ).ق،أ(ضد )ق،م( ،قضية 28/10/1997 قرار بتاريخ 172379ملف رقم 
  

  "أقل مدة احلمل هي ستة أشهر : "من املقرر قانونا 
أن الولد ينسب ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن اإلتصال           " ومن املقرر أيضا    

  "و مل ينفيه بالطرق املشروعة
ميكن نفي النسب عن طريق اللعان يف أجل حمـدد ال           و من املستقر عليه قضاء أنه         

  .يتجاوز مثانية أيام من يوم العلم باحلمل 
 أن الولد ولد يف مدة محل أكثر من ستة أشهر و       – يف قضية احلال     –و من الثابت    

 ووزن الولد و اللعان الذي      قضاة املوضوع أخطأوا كثريا عندما اعتمدوا على اخلربة       أن  
روطه و الذي ال يتم أمام احملكمة بل أمام املسجد العتيق فإم بقضائهم بفسخ              مل تتوفر ش  

 41عقد الزواج و إحلاق النسب بأمه أخطأوا يف تطبيق القانون و خالفوا أحكام املادتني               
  . من قانون األسرة 42و 

  
  .مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه 
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  03: القرار رقم
  15/06/1999 قرار بتاريخ 222674ملف رقم 

  )م ل : ( ضد ) ع ب : ( قضية 
  

إثبات النسب ـ والدة التوأمني حال قيام احلياة الزوجية ـ عدم نفي النـسب عـن طريـق      
ل الــدم للوصول إىل حتديـد  ـــان ـ احلكم بإثبات النسب ـ اللجوء إىل خربة طبية لتحلي  اللع

   من قانون األسرة60 ـ 43 ـ 41 ـ 40 ةاملاد .النسب
  .من املقرر قانونا أنه يثبت الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا  /1

شهر من تاريخ اإلنفصال أو ومن املقرر أيضا أنه ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلمل خالل عشرة أ       
  . الوفاة  أشهر من تاريخ الطالق أو10محلها وأقصى مدة  دة احلامل وضع، وأن عالوفاة

ـ من قضية احلال ـ أن والدة التوأمني موضوع الرتاع وقعت يف ظل قيـام احليـاة    ومىت تبني  
 الزوجية بني الطرفني وأن اإلنفصال الواقع كان إثر خالف بينهما ومل يكن ال يف حالة الطـالق وال يف                  

قائمـة والـزواج   ما أ ومن مث فإن العصمة بينه. ق60 ـ   43حالة الوفاة حىت خيضع ألحكام املادتني 
  .شرعيا وثبت نسب التوأمني ألبيهما ألن الطاعن مل ينفيه بالطرق املشروعة أي املالعنة 

وجب رد الوجـه    كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا ، مما يست         ضائهمقوعليه فإن القضاة ب   
  .األول لعدم التأسيس

اإلقرار وبالبينة وبنكاح الـشبهة     بح و من املقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحي         /2
من هذا القانون ، ومـن مث فـإن    34 ـ  33 ـ  32للمواد كل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا وب

  .القضاء خبالف ذلك بعد خمالفة للقانون
 ومىت تبني ـ من قضية احلال ـ أن قضاة الس ملا قضوا بتأييد احلكم املستأنف القاضي بتعيني        

 قصد حتليل الدم للوصول إىل حتديد النسب خالفا لقواعد إثبات النسب املسطرة شرعا وقانونا        خربة طبية 
ا سـلطتهم   وبقضائهم كما فعلـوا جتـاوز       وما بعدها من قانون األسرة ، فإم       40طبقا ألحكام املادة    

  .وعرضوا قرارهم للنقض 
  .   ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه 
  العلياإن احملكمة 

  . األبيار اجلزائر العاصمة 1960 ديسمرب 11يف جلستها العلنية املنعقدة مبقرها الكائن بشارع 
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  : ية أصدرت القرار اآليت نصه نـ بعد املداولة القانو
  . وما يليها من قانون اإلجراءات املدنية 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231على املواد  وبناء

راق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض املودعة بكتابة الـضبط           ـ بعد اإلطالع على جمموع أو     
   .1999 فيفري 01بتاريخ 

 ـ بعد اإلستماع إىل السيد اهلامشي هويدي الرئيس املقرر يف تالوة تقريره املكتوب وإىل السيد حبـيش                
  .تقدمي طلباته املكتوبة   احملامي العام يفحممد

 وإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء وهـران بتـاريخ   قد طلب نقض) ع ب   ( ـ حيث أن املسمى     
 القاضي بتعيني 18/01/1998 القاضي بتأييد احلكم الصادر عن حمكمة قديل بتاريخ          05/10/1998

ولـدين  وحتليل دم األطـراف وال    الدكتور حاكم أمحد العامل باملستشفى اجلامعي بوهران خبريا لفحص        
  . قصد نسب الولدين 27/10/1995املولودين يف ) ع.ع(و ) أ.ع(

  .طلبه على أربعة أوجه للنقض  حيث إستند الطاعن يف ـ
  .ـ حيث أن املطعون ضدها مل ترد 

   .ـ حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار 
  .املأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية يف اإلجراءات  :عن الوجه األول

  .اص إىل حمكمة سعيدة موطن الطاعن بدعوى أن حمكمة قديل غري خمتصة حمليا إمنا يعود اإلختص
لكن وحيث أن دعوى النسب هي مثل دعاوى الطالق أو العودة إىل مـسكن الزوجيـة يكـون                      

دائرة إختصاصها مسكن الزوجية طبقا للفقرة اخلامسة من املادة       اإلختصاص فيها أمام احملكمة اليت تقع يف      
  .ؤسس  من قانون اإلجراءات املدنية وعليه فالوجه غري م8

  .املأخوذ من خمالفة القانون ويتضمن فرعني  :عن الوجه الثاين
  . من قانون األسرة 43املأخوذ من خمالفة املادة  :عن الفرع األول

 من قانون األسرة تقضي بأنه ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلمـل خـالل               43املادة   بدعوى أن 
ها تعترف بأن الطاعن قد غادر مسكن الزوجية         واملطعون ضد  عشرة أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة      

  . شهر 19 أي بعد 27/10/1995 مع أن والدة الولدين التوأمني كانت يوم 14/02/1994يوم 
 مـن قـانون   43 من قانون األسرة تعين أن اإلنفصال املشار إليه يف املادة           60   لكن وحيث أن املادة     

ال اإلنفصال الذي حيدث إثر خالف مثل ما يزعم الطاعن من أنه إنقطـع عـن                 األسرة إمنا هو الطالق   
  .اإلتصال بزوجته وعليه أن يعلم بأن العصمة بينهما قائمة وأن زوجته تبقى فراشا إىل أن يقع الطالق 
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 بالطالق مما يعين أن والدة التوأمني موضوع الـرتاع        27/01/1996    حيث قضت حمكمة سعيدة يف    
  .قيام احلياة الزوجية بني الطرفني ظل  كانت يف

الزواج شرعيا وأمكـن     من قانون األسرة قضت بأنه ينسب الولد ألبيه مىت كان            41   حيث أن املادة    
  .اإلتصال ومل ينفه بالطرق املشروعة يعين اللعان وعليه فالفرع غري مؤسس 

بدعوى . من قانون اإلجراءات املدنية      144املأخوذ من خمالفة الفقرة الرابعة من املادة         :عن الفرع الثاين  
  .أن القرار املنتقد مل يقم بالتأشري اإلمجايل على الوثائق 

الوثائق ال يعترب من األشكال اجلوهرية لإلجراءات وعليه فهـذا       لكن وحيث أن التأشري اإلمجايل على     
  .الفرع أيضا غري مؤسس 

  .املأخوذة من قصور األسباب  :عن الوجه الثالث
  .وى أن القرار املنتقد قد اكتفى بتأييد احلكم املستأنف بدع

     لكن وحيث أنه عكس ما يدعى الطاعن فالقرار املنتقد قد أيد احلكم املستأنف علـى اعتبـار أن                  
  .مؤسس  التوأمني قد ولدا حال قيام الزوجية وعليه فالوجه غري

 طبقا للفقرة الـسادسة  درة عن حماكم خمتلفة   املأخوذ من تناقض األحكام النهائية الصا      :عن الوجه الرابع  
  . من قانون اإلجراءات املدنية 233من املادة 

 قد قضى برفض نـسب      10/12/1996بدعوى أن القرار الصادر عن جملس قضاء سعيدة يف          
حلكم القاضي بتعيني خربة طبية حول إحلـاق         قد أيد ا   05/10/1998التوأمني بينما القرار الصادر يف      

  . نسب التوأمني
   لكن وحيث أن قرار جملس قضاء سعيدة قد رفض طلب النسب على إعتبار أنه طلب جديد ولـيس                  
على أساس أن الطلب مرفوض أما قرار جملس قضاء وهران املشار إليه فهو القرار املنتقد اآلن مما يـدل                   

  .ري مؤسس على أنه ليس بنهائي إضافة إىل أنه ال يوجد أي تناقض بني القرارين وعليه فالوجه غ
  .من جتاوز السلطة  املأخوذ و :عن الوجه املثار تلقائيا عن احملكمة العليا

الـدم   قصد حتليـل   املستأنف القاضي بتعيني خربة طبية     حيث أن القرار املنتقد القاضي بتأييد احلكم       ـ
  .للوصول إىل حتديد نسب الولدين بأن ينسبا للطاعن أم ال 

 وما بعدها من قانون األسرة الذي جعل له قواعد إثبات           40 املادة   ـ حيث أن إثبات النسب قد حددته      
حتدث ومل يكن من بني هذه القواعد حتليل الدم          مسطرة وضوابط حمددة تفي بكل احلاالت اليت ميكن أن        
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فدل ذلك على أم قد جتاوزا سلطتهم احلاكمية إىل التـشريعية األمـر              الذي ذهب إليه قضاة املوضوع    
  .إحالته لنفس الس  و  نقض القرار املطعون فيهيتعني معه الذي

  اباألسبــذه ـهل
غرفة األحوال الشخصية واملواريث بقبول الطعن شكال ونقـض القـرار           : احملكمة العليا   قررت          

 وإحالة القضية واألطراف إىل نفس      05/10/1998املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء وهران بتاريخ         
هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام املطعون ضدها باملـصاريف          الس مشكال من    

  .القضائية 
بذا صدر القرار ووقع التصريح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ اخلامس عشر من شهر جوان سـنة                  

تركبـة مـن   حوال الشخـصية امل غرفة األ تسعة وتسعني وتسعمائة وألف ميالدية من قبل احملكمة العليا        
  : السادة

  
  
  
  

    الرئيس املقرر  اهلامشي هويدي                                      
   املستشار إمساعيلي عبد الكرمي                                                     
  رأمقران املهدي                                         املستشا                    

  
  .حبضور السيد حبيش حممد احملامي العام ومبساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط 
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  04: قرار رقم
  04/06/2002 قرار بتاريخ 256544ملف رقم 

   )م ل: ( ضد  ) لدى جملس قضاء ورقلة النائب العام: ( قضية 
  

  .سرقة ـ بصمات ـ قرينة فقط
  :املبـــــدأ

  .عد قرينة إىل دليل قضائي يدعمهاإن وجود البصمات وحدها يف جرمية ما ، ال ترقى إال دليل وإمنا ت
  اــإن احملكمة العلي

ـ وبعد اإلستماع إىل السيد رزق اهللا بلقاسم املستشار املقرر يف تالوة تقريره املكتوب ، وإىل السيد رمحني                 
  .إبراهيم احملامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة 

 من طرف السيد النائب العام لدى جملـس قـضاء     18/01/2000فصال يف الطعن بالنقض املقدم بتاريخ       
 ـ املدعى عليـه يف ) ل م ( لقاضي برباءة املتهم  ا 08/01/1996الصادر بنفس التاريخ    ورقلة ضد القرار    

  . من قانون العقوبات 350إرتكابه جنحة السرقة طبقا للمادة الطعن ـ والذي كان مالحقا على أساس 
  .إ . من ق 510ـ حيث أن طعن السيد النائب العام قد بلغ للمتهم عمال بنص املادة 

  .يابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي ـ وحيث أن الن
  .ـ وحيث أن السيد النائب العام لدى جملس قضاء ورقلة أودع تقريرا ضمنه وجهني إثنني للنقض 

  . ـ وحيث أن السيد النائب العام لدى احملكمة العليا قدم إلتماسات مكتوبة ترمي إىل تصريح بنقض القرار 
  :يف الشكل

 املقدم من طرف السيد النائب العام قد استوىف أوضاعه القانونية والـشكلية ،              ـ حيث أن الطعن بالنقض    
  .يتعني حينئذ قبوله شكال 

  :يف املوضوع
  .تطبيق القانون  املأخوذ من اخلطأ يف :عن الوجه األول

 بدعوى أن القرار املطعون فيه قد صادق على احلكم املستأنف القاضي برباءة املتهم رغم أنه يوجد بـامللف                 
أخوذة من مكان اجلرمية تتطبق متاما مع       شرطة العلمية تثبت أن البصمات امل     حررت من طرف ال    خربة علمية 

  .بصمات املتهم ، وهذا دليل قطعي وجازم ال ميكن إنكاره إال بدليل عكسي 
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كما أنه ومن خالل وجه ثاين يعاب على القرار موضوع الطعن بالقصور يف التسبيب بـدعوى أن القـرار              
عون فيه مل يناقش الوقائع مناقشة قانونية ـ ولقد ذهب الطاعن إىل مناقشة الوقائع وكذا مناقشة صحيفة  املط

  .السوابق القضائية اخلاصة باملتهم 
جاز ـ حيث أنه جيب التذكري بأن مناقشة الوقائع وتقديرها من إختصاص قضاة املوضوع وحدهم ـ كما  

ج وكـل مـا   .إ. مـن ق 212هلم إثبات اجلرائم أو نفيها بأي طريق من طرف اإلثبات عمال بنص املادة             
مطلوب منهم هو إبراز الكيفية اليت وصلوا ا لتكوين إقتناعهم وذلك من خالل تسبيب كاف حسب مـا                  

  .ج .إ. ق379تقتضيه املادة 
وسائل األخرى لإلثبات ، فهـي حينئـذ ختـضع         ب املالحظة أيضا بأن كل خربة شأا شأن ال        كما أنه جي  

  .للسلطة التقديرية املخولة لقضاة املوضوع وحدهم 
ـ حيث أن القول بأن البصمات وحدها ال ترقى إىل دليل وإمنا قرينة حتتاج إىل قضائي يدعمها يعد ذلـك             

  . السالفة الذكر 379التسبيب ، تسبيبا كافيا حسب مفهوم املادة 
قانون مما جعـل الـوجهني معـا غـري      فإن قضاة املوضوع قد طبقوا أيضا صحيح ال   وبقضائهم كما فعلوا  

  .، يتعني التصريح برفضهما ونتيجة لذلك التصريح رفض الطعن نديديس
  .وعلى اخلزينة العامة باملصاريف القضائية 

  ابــفلهذه األسب
  : تقضي احملكمة العليا  

  .ورفضه موضوعا بقبول الطعن شكال 
  . العامة باملصاريف القضائية وعلى اخلزينة

بالتاريخ املذكور أعاله من طرف احملكمة العليا غرفة اجلنح املخالفات القسم الثاين واملتركبة          بذا صدر القرار    
  من السادة 

  
  يسـ                                       الرئبن يوسف عبد القادر                  

   املقرر  املستشار                                           رزق اهللا بلقاسم
  ارــــ املستش                                              لعناين الطاهر  
  ـار              املستشـــبلبشري حسني                                    

  ــارشــستقدور حممد املنصف                                        امل
  . أمني الضبطإبرامهي بوبكر احملامي العام ومبساعدة السيد رمحني إبراهيمحبضور السيد 
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  05: قرار رقم
  05/03/2006 قرار بتاريخ 355180ملف رقم 

   )ـ عم : ( ضد  ) س ب ـ: ( قضية 
  

  .نسب ـ خربة طبية : املوضوع 
  . 41 ـ 40: املادتان : قانون األسرة 

ـ  احلمض(،إثبات النسب عن طريق اخلربة الطبية  من قانون األسرة 40ميكن طبقا للمادة   :املبدأ  وويالن
ADN (  يف الزواج الشرعي     ي اخللط بني إثبات النسب    ، وال ينبغ )  وبني  ،)  من نفس القانون     41املادة

   . إحلاق النسب ، يف حالة العالقة غري الشرعية 
  

  اــة العليـإن احملكم
  . األبيار اجلزائر العاصمة 1960 ديسمرب 11يف جلستها العلنية املنعقدة مبقرها الكائن بشارع 

   : بيانه أصدرت القرار اآليت ـ بعد املداولة القانوية
 275وما بعدها    ،   244  ، 243 ،   242،  241،  240 ، 239 ،235 ، 233 ،   231على املواد    وبناء

  . من قانون اإلجراءات املدنية 271 إىل 264و املادة 
 ـ بعد اإلطالع على جمموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعـن بـالنقض املودعـة بتـاريخ                 

15/05/2004 .  
مالك اهلامشي املستشار املقرر يف تـالوة تقريـره املكتـوب وإىل الـسيدة              د اإلستماع إىل السيد     ـ بع 

  .صحراوي طاهر مليكة احملامية العامة يف تقدمي طلباا املكتوبة 
طعنت بطريق النقض بواسطة حماميها األستاذ تباين أمحد احملامي املعتمـد  ) ب س   ( ـ حيث أن املدعوة     

جملـس قـضاء      عن 120/03حتت رقم    26/01/2004يا يف القرار الصادر بتاريخ      لدى احملكمة العل  
 ، ويفقبول اإلستئنافني األصلي والفرعي: املسيلة الغرفة املدنية قسم األحوال الشخصية القاضي يف الشكل      

املصادقة على احلكم املستأنف هذا األخري كان قد صادق على احلكم املستأنف الصادر بتاريخ         : ملوضوعا
  . القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس170 حتت رقم 26/11/2002

  .ـ حيث أن الطاعنة إستندت يف طعنها الرامي إىل نقض القرار املطعون فيه على ثالثة أوجه 
 من قانون اإلجـراءات املدنيـة       233/5اخلطأ يف تطبيق القانون طبقا للمادة       مأخوذ من    :الوجه األول 

  :وينقسم إىل فرعني 
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القاضي املدين ال يرتبط باحلكم اجلزائي     من القانون املدين فإن    339وطبقا للمادة   بدعوى   :ألولالفرع ا 
 11/04/2001إال يف الوقائع اليت فصل فيها هذا احلكم ، وبالرجوع إىل احلكم اجلزائي الصادر بتاريخ        

تهم للتأكد من األبـوة  أن ذات احملكمة أصدرت حكما متهيديا بتعيني خبري إلجراء حتاليل األديان على امل  
وأن اخلربة أكدت أبوة املدعى عليه يف الطعن وأن نفس احلكم صادق على اخلربة حبكم حضوري صادر                 
ائي والقاضي املدين يرتبط بذلك احلكم ملا فصل فيه من وقائع ، واحلكم وكذا القرار املؤيد لـه حمـل               

  .الطعن أخطأ عندما مل يأخذ مبضمون تلك املادة 
  . من قانون األسرة 40مأخوذ من خمالفة أحكام املادة  :لثاينالفرع ا

... واج الصحيح وباإلقرار وبالبينـة بالز  من قانون األسرة ذكرت أن النسب يثبت       40بدعوى أن املادة    
إبن املدعى عليه يف الطعن وذلك يعترب بينة غري قابلـة إلثبـات   ) ص ـ م  (إخل واخلربة أثبتت أن الطفل 

  .زوير العكس إال بالت
  .من قانون اإلجراءات املدنية 233/6تناقض أحكام ائية طبقا للمادة مأخوذ من  :الوجه الثاين

 الذي أمر بإجراء خربة فإن اخلبري       01/02/2000بدعوى أن احلكم اجلزائي التمهيدي الصادر بتاريخ        
احلكم اجلزائي الصادر أبيه هو املدعى عليه يف الطعن و) ص ـ م  ( ومبقتضى هذا احلكم أثبت أن الطفل 

أنه أثبت نسب اإلبن للمدعى عليه يف الطعن ، وأن         صادق على تلك اخلربة أي       09/08/2000بتاريخ  
ذلك احلكم مل يتم إستئنافه وأنه صادر ائيا وأنه بذلك يكون متناقض مع القرار املطعون فيه كون احلكم     

  .األول يثبت النسب بينما القرار املطعون فيه يرفض ذلك 
  .من قانون اإلجراءات املدنية 233/4 طبقا للمادة القصور يف التسبيب مأخوذ من  :الوجه الثالث

بدعوى أن الطاعنة قدمت للمجلس احلكم التمهيدي اجلزائي القاضي بتعيني خـبري إلثبـات النـسب                
وقدمت اخلربة القضائية واحلكم اجلزائي املصادق عليها إال أن القرار املطعون فيه مل يرد على تلك األدلة                 

ة تثبت نسب اإلبن للمدعى عليه يف الطعن وأن عدم          ومل يناقشها رغم أا أحكام صادرة من جهة قضائي        
 أو الـسلب يعـد قـصورا يف    مناقشة القرار املطعون فيه لتلك الدفوعات والرد عليها سواء باإلجيـاب   

  .التسبيب
  .    حيث أن املدعى عليه يف الطعن رد على األوجه املثارة وخلص إىل رفض الطعن 

املقرر وأودعت مذكرة طلبـت      قضية مصحوبا بتقرير املستشار       حيث أن النيابة العامة بلغت مبلف ال      
  .مبقتضاها نقض القرار املطعون فيه 
  .    حيث أن الرسم القضائي سدد 
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  اـو عليه احملكمة العلي
  حيث أن الطعن بالنقض جاء وفق الشروط الشكلية املنصوص عليها قانونا فهو مقبول  :يف الشكل

 :ول و الثاين معا لترابطهماعن الوجهني األ :يف املوضوع   
املوضـوع مل   القرار املطعون فيه الذي تبىن احلكم املستأنف يتبني منه أن قـضاة              باإلطالع على حيث   

للمطعون ضده بإعتباره أب له كما ) ص ـ م  ( يستجيبوا لطب الطاعنة الرامي إىل إحلاق نسب املولود 
 من قانون األسرة رغم أن هذه األخرية تفيد         40ادة   معتمدين يف ذلك على امل     ADN العلمية    اخلربة أثبتته

 أثبتت أن هذا الطفل هو إبـن  ADNوأنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة وملا كانت اخلربة العلمية            
املطعون ضده ومن صلبه بناء على العالقة اليت كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إحلاق هذا الولد بأبيـه    

 وبني إحلاق النسب    41األمور بني الزواج الشرعي الذي تناولته املادة         تلط عليهم خت وهو الطاعن وال أن   
الذي جاء نتيجة عالقة غري شرعية وخاصة وأن كالمها خيتلف عن اآلخر ولكل واحد منهما أثار شرعية                 

ـ          قضية احلال أن الولد هو من      كذلك ، وملا تبني يف     ه صلب املطعون نتيجة هذه العالقة مع الطاعنـة فإن
  . معه نقض القرار املطعون فيهيلحق به ، األمر الذي يتعني

  هلذه األسبــاب
  :قررت احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصية واملواريث  
 26/01/2004قبول الطعن بالنقض شكال ، وموضوعا وبنقض القرار املطعون فيه الصادر بتـاريخ                

ضية واألطراف إىل نفس الس مشكال من هيئـة         إحالة الق  عن جملس قضاء املسيلة ، وب      120/03رقم  
  .أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وحتميل املطعون ضده باملصاريف القضائية 

 سـنة   مارسبذا صدر القرار ووقع التصريح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ اخلامس عشر من شهر                
  :  من السادة واملواريث املتكونةفة األحوال الشخصية غر  ميالدية من قبل احملكمة العلياألفني وستة

  يســـ الرئ                                                 الوةـلعوامري ع  
  ارـ املستش                                                   ديـأمقران امله

  ارـ املستش                                                    ةـخريات مليك
   املستشار املقرر                                              ي       ـمالك اهلامش   

  ارـ املستش                                             ر         ـبوزيد خلض
  ارــستش امل                                            ان السعيد         ـنعم   

  ة ، العامة احملاميصحراوي طاهر مليكة ةحبضور السيد
  .أمني قسم ضبطومبساعدة السيد زاوي ناصر 
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  06: قرار رقم
  21/03/2007 قرار بتاريخ 414233ملف رقم 

  جمهول: ضد  ) س  ـق: (قضية 
  

  .)  ADN( ـ محض نووي  ـ خربة حتقيق: املوضوع 
  . 41 ـ 40: املادتان : قانون األسرة 

، عندما يكون ذلـك   ) ADN( وء إىل خربة حتليل احلمض النووي جيتعني على جهيت التحقيق ، الل     : املبدأ
     .ا يـضرور

  اــإن احملكمة العلي
بعد اإلستماع إىل السيد قارة حممد مصطفى رئيس القسم املقرر يف تالوة تقريره املكتـوب وإىل الـسيدة                  

  .دروش فاطمة احملامية العامة يف طلباا الكتابية 
طرف مـدين طعنـا يف القـرار الـصادر بتـاريخ            ) س-ق(الطعن بالنقض املرفوع من طرف      فصال يف   

 عن غرفة اإلام لدى جملس قضاء برج بوعريريج الذي أيد األمر بإنتفاء وجه الـدعوى                24/07/2005
  .الصادر عن قاضي التحقيق لصاحل جمهول 

  :يف الشكل
 مـن قـانون اإلجـراءات       4 ة الفقر 497قانوين ومقبول مبوجب مقتضيات املادة      حيث أن الطعن           

  .اجلزائية
  :يف املوضوع

عنة أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف حماميها األستاذ لعالوي حممد املعتمد لـدى              أن الطا حيث        
  .احملكمة العليا ، تثري مبوجبها وجها وحيدا مأخوذ من اخلطأ يف تطبيق القانون وإنعدام األسباب 

ـ                  ي    من حيث أن غرفة اإلام مل تسبب قرارها بعدما أيدت األمر بإنتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاض
صرحت أا وضـعت    ) ج  -ق( طعون فيه يذكر أن الشهادة      التحقيق ويف حني أنه يستخلص أن القرار امل       

    ا املدعية يف الط) س -ق (وأن ) س ( مســه مولــودا من جــنس ذكـــر اعن ليست إبنتها وأ
  .) م-ف (واملرحوم )  ص-ح (إبنة 

  . طلبات كتابية ترمي إىل نقض القرار املطعون فيه       حيث أن النائب العام لدى احملكمة العليا أودع
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  :عن الوجه الوحيد
ت       حيث أنه يستخلص من بيانات القرار املطعون فيه أن غرفة اإلام مل تبني العالقة املوجودة بني بيانا                

ـ    )  س -ق  (طفال من جنس ذكر إمسه      )  ج -ق  (هذا القرار اليت وحسبها أا       رية بناء على تصرحيام األخ
ون إبنة ــاألخرية قد تك وأن هذه) ق ـ س  ( يف حني أن الوقائع تشري على شخص من جنس أنثى أي 

املتويف حاليا ، مل تبني غرفة اإلام العالقة املوجودة بينها وبني النتيجة اليت وصلت              )  م -ف  (و  )  ص -ح  (
  .ا ـة مــإدانإليها هذه الغرفة املتمثلة يف أنه ال توجد أدلة كافية من أجل 

القرار املطعون فيه فإن غرفة اإلام تبنت موقف قاضي               حيث وبالرغم من البيانات املتناقضة الواردة يف      
بالرغم من أن هـذه اخلـربة       )  ADN( التحقيق الذي رفض طلب اخلربة املتعلقة بتحليل احلمض النووي          

)  ج -ق  (و  ) س  ( و  )  س -ق  ( من   لكـلوية احلقيقية   ـاهلاء  ـديد النسب وعند اإلقتض   ـ لتح ضرورية
  ) .ت-ف(و 

عن قاضي التحقيق    الصادروى  ـ     حيث أن غرفة اإلام سارعت أيضا إىل تأييد األمر بإنتفاء وجه الدع           
  :بالتحقيق إىل ايته دون الوصول 

ا  وحـسبه  اليت)  ج -ق  (ات  تم أبدا مساعها خبصوص تصرحي    أنه مل ي    يبدو اليت)  د -س  (ـ بسماع القابلة    
يكون قد سلم   ) س  ( ن  وكاملفترض أن ي  ) ( ت  ( والطفل  )  س -ق  (وضعت مولودا من جنس ذكر امسه       

  ) .ت ( اإلسم  و) ف ( ومحل بذلك لقب )  ص-ح (و )  م-ف (إىل عائلة 
بنتها وإمنا  ليست ا )  س -ق  (ستجوابية اليت تؤكد أن     اتضاء بإجراء مواجهة    وعند اإلق )  ج -ق  (ـ بسماع   

م-ف (و )  ص-ح (ه بنا . (  
وعـدم  ) س  ( لتزامها الصمت منذ والدة ابنها املفترض املـسمى         كذلك خبصوص ا  )  ج -ق  (ـ بسماع   

  .تصرحيها بذلك إال اليوم 
  .وإدراج هذه الشهادة املبطلة يف ملف الدعوى )  س-ق (أخريا خبصوص إبطال شهادة ميالد      و

  .هو إجراء وقائي مثلما أن اليقني إجراء للحكم     حيث أن اإلحتمال يف جمال التحقيق 
إذا كانت أسباا مشوبة بالقصور        حيث أنه يصرح ببطالن قرارات غرفة اإلام إذا مل تتضمن أسبابا أو           

  .نعدامها تها ، وأن قصور األسباب يعادل اوال تسمح للمحكمة العليا مبمارسة رقاب
اء برج بوعريريج مل تسبب قرارها تسبيبا كافيا ومل تعط أساسـا              حيث أن غرفة اإلام لدى جملس قض      

، مما يتعني القول أن الوجه الوحيد املثار مؤسس واألمر بنقض القرار  قانونيا لتأييدها أمر انتفاء وجه الدعوى       
  .املطعون فيه 
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  ابــذه األسبـهـفل
        

   ـ الغرفة اجلنائية ـ تقضي احملكمة العليا
 من قانون 4 الفقرة 497الطرف املدين لقانونيته طبقا ملقتضيات املادة ) ق ـ س  ( بول طعن ق: يف الشكل

  .اإلجراءات اجلزائية 
القول بتأسيسه وعليه نقض وإبطال القرار املطعون فيه مع إحالة القضية واألطراف إىل جملس              : يف املوضوع  

  .قضاء سطيف غرفة اإلام للفصل فيها طبقا للقانون 
  . اخلزينة العمومية املصاريف حتميل

  .بالتاريخ املذكور أعاله من طرف احملكمة العليا بذا صدر القرار  
  : ـ الغرفة اجلنائية ـ واملتشكلة من السادة 

  
  القسم املقرريس ـ                                       رئقارة مصطفى حممد          
  ارـ املستش                                      بن عبداهللا مصطفى  
  ارـ املستش                                        دبوروينــة حمم 
  ررـ املستشار املق                                      د بوسنــة حممـ      

  ارـاملستش                                      قرموش عبد اللطيف
  ارـاملستش                                    ـود زناسنــي ميل

  
  ة ، العامة احملاميدروش فاطمة  /ةحبضور السيد

   .أمني ضبط اهللا حاجي عبد/ ومبساعدة السيد
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  .اهلالل للخدمات اإلعالمية 
 . دراسة مقارنـة   . البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف الفقه اإلسالمي        دور.  مصطفى  منجد مضاء/  د :/27

   .2007سنة ال . الرياض. للعلوم األمنيةبيةالعرنايف جامعة 
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 . اجلزائـر . بـن عكنـون     املركزية  الساحة .ئية ديوان املطبوعات اجلامعية   ي البيولوجيا اجلز  .بايل مليكة ن :/28
2008.  

النـصوص   اإلجتـهاد و    دراسة مقارنة من خالل الفقـه و       . اخلربة واخلرباء  دعاوى . نزيه نعيم شالل   :/29
  .احلليب احلقوقية منشورات 2005 .ألوىل الطبعة ا.القانونية

 الطب  . اخلربة الطبية يف القانون العام     . اخلربة الطبية الشرعية   .الطب الشرعي   اخلربة يف  .بن لعلى حيي  / د :/30
   . باتنة . مطبعة عمار قريف.السموم  الشرطة العلمية و.علم اإلجرام  والطب الشرعي.  و التشريحالشرعي

  
31/: AISSA DAOUDI . LE JUGE D'INSTRUCTION. EDITIONS DAOUDI. 
1994 . 
32/: BAGHDADI DJILALI .GUIDE PRATIQUE DE TRIBUNAL CRIMINEL 
. EDITIONS ANE PAGE 03.  
33/: D.J WERRETT. L'IDENTIFICATION PAR L'EMPREINTE 
GENETIQUE. R.I.P.C. SEPT. OCT.N° 408 PAGE 21. 
 

  الرسائل العلمية: ثانيا
  

  .2007 . جامعة باتنة.السياسة اجلنائية. مدخل لدراسة العلوم اجلنائية. بارش سليمان/:1
  .2005 . املدرسة العليا للقضاء.البصمة الوراثية يف االثبات. بادور رضا/: 2
 . املدرسة العليا للقضاء. الدليل العلمي يف االثبات اجلزائي. رفاس فريد.بيوض حممد .لياسإية بن ميس/: 3

2007.  
. 2007 . املدرسة العليا للقضاء.جراءات التحقيق يف املواد املدنيةإ. تومي اهلادي/: 4  
 .السياقة يف حالة سكر ثبات اجلنائي ومدى تطبيقها على جرمييت الزنا وقواعد اإل. محدأ مساعون سيدي /:5

  .2004 .املدرسة العليا للقضاء
  .2007 . املدرسة العليا للقضاء.ثبات اجلنائيأمهية الطب الشرعي يف اإل.  معزوزي عالوة/:6
. البصمة الوراثية وحجيتها يف اإلثبات. هثيم شبانة/:7  
   .2004 . املعهد الوطين للقضاء. الطب الشرعي واألدلة اجلنائية.واقين مراد كرمي/: 8
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  احملاضرات و املقاالت: ثالثا

  
 يف  ADN حول البصمة الوراثيـة       يوم دراسي  .النسبفي   دور البصمة الوراثية يف ن     .إبراهيم بودوخة / أ :/1

. هواري بومـدين  . دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة احملامني سطيف  . جملس قضاء سطيف  . اإلثبات
  .سطيف

  .2002 السنة. 65العدد . جملة الشرطة. والعلمة بصمات األصابع بني الشرط.محد زكيأ/ د/: 2
 حول  يوم دراسي . ستخدامها يف إثبات النسب أو نفي     مدى مشروعية ا   وارثية و  البصمة ال  .إيدير عليم / أ: /3

دار . 2008 أفريل   09/10. منظمة احملامني سطيف  . جملس قضاء سطيف  .  يف اإلثبات  ADNالبصمة الوراثية   
  .سطيف. هواري بومدين. الثقافة

 العدد . جملة احملكمة العليا.سرة اجلديد الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون األ   .بلحاج العريب / د.  أ :/4
  .2007 السنة .األول

 حـول البـصمة     يوم دراسـي  . ثبات أمام القضاء اجلزائي   البصمة الوارثية وحجيتها يف اإل    . بلمولود حيي : /5
. دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة احملامني سطيف  . جملس قضاء سطيف  .  يف اإلثبات  ADNالوراثية  

  .سطيف. هواري بومدين
الطب الشرعي  حول   امللتقى الوطين    . الطب الشرعي واألدلة اجلنائية    . بن سامل عبد الرزاق    .تلماتني ناصر : /6

  .2005 ماي 26 /25 . الواقع واآلفاق.القضائي
 البصمة الوراثية    حول يوم دراسي .  اجلزائي اإلثبات مدى حجية  البصمة الوارثية يف        .حناشي حممد وحيد  : /7

ADN  هواري . دار الثقافة . 2008 أفريل   09/10. منظمة احملامني سطيف  . جملس قضاء سطيف  .  يف اإلثبات
  .سطيف. بومدين

خذ عينات من مسرح اجلرمية للبحث      منهجية أ .  حملان فيصل  .طارق بن لطرش  /  د .عبد الكرمي عثماين  / د: /8
  .2005 ماي 26/ 25 . الواقع واآلفاق.طب الشرعي القضائيالحول امللتقى الوطين  .عن البصمة الوراثية

جملس قضاء  .  يف اإلثبات  ADN حول البصمة الوراثية     يوم دراسي . ئيةا اإلثبات يف املادة اجلز    . قارة شاكر  :/9
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة. 2008 أفريل 09/10. منظمة احملامني سطيف. سطيف

 . القضائي امللتقى الوطين حول الطب الشرعي.دوره يف إصالح العدالة  عي و  الطب الشر  .ي حممد  لعزيز /:10
  .2005 ماي 26 /25 .الواقع واآلفاق
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 .15الدفعـة   .  املدرسة العليا للقـضاء    . حماضرات يف الطب الشرعي واألدلة اجلنائية      .مراح فتيحة / د/: 11
2005.  

يـوم  .  إثبات النسب ونفيه   .ت يف القانون اجلزائي   كدليل إثبا البصمة الوارثية   . حممود حممد شعبان  / د.أ/: 12
 أفريل  09/10. منظمة احملامني سطيف  . جملس قضاء سطيف  .  يف اإلثبات  ADN حول البصمة الوراثية     دراسي
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة. 2008

ـ       املشاكل القانونية اليت تث   . ك نصر الدين  مرو/  د /:13  الـة   .شريةريها عمليات نقل وزرع األعـضاء الب
  .2000 السنة . العدد الثاين.القضائية

 .15 الدفعـة  . السنة األوىل. املدرسة العليا للقضاء. حماضرات يف اإلثبات اجلنائي. نصر الدين مروك/ د/: 14
  .2005 /2004لسنة الدراسية ا

 .15 الدفعـة  .ة األوىل السن.املدرسة العليا للقضاء.  املدين حماضرات يف اإلثبات   . عبد الرمحان  ملزي/  د /:15
  .2005 / 2004السنة 
 .65 العـدد  . جملة الـشرطة . البصمة  اجلينية و دورها يف اإلثبات يف املادة اجلزائية    . العزيز نويري عبد /: 16

  .2002فريل أ
  .ويت الك. جملة محاة الوطن. البصمة الوراثية وحتديد اهلوية.نبيل سليم/ د: /17
 يوم دراسي .  دراسة فقهية  .أثرها يف إثبات نسب الولد غري الشرعي       لوراثية و  البصمة ا  .نذير محادو / د: /18

. 2008 أفريل 09/10. منظمة احملامني سطيف. جملس قضاء سطيف.  يف اإلثباتADNحول البصمة الوراثية  
  .سطيف. هواري بومدين. دار الثقافة

19/: COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29.02.2000 RAPPORT DES 
EQUIPES DE TRAVAIL SUR l'ADN. ECOLE NATIONAL DE LA 
MAGISTRATURE FRANCAISE. 
20/: ENQUETE DE L'IDENTITE, LES EMPREINTES GENETIQUE ET 
L'IDENTIFICATION JUDICAIRE . SOUS LA DIRECTION D' ERIC 
HEILMANN. PP. 30 – 41 EDITIONS AUTREMENT 1994. 
21/: LEKHMISI ARRAR. ABDELHALIM KHANCHOUCHE. 
L'EMPREINTES GENETIQUE AU SERVICE DE LA. JOURNEE D'ETUDE 
09/10 AVRIL 2008. SETIF. 
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  االت: رابعا
  اــالت القضــائية/: أ

  
  1982نشرة القضاة                عدد خاص                          السنة /: 1
  1989لعدد األول                         السنة الة القضائية               ا/: 2
  1989الة القضائية               العدد الثالث                         السنة /: 3
  1989الة القضائية               العدد الرابع                          السنة /: 4
  1990ث                         السنة الة القضائية               العدد الثال/: 5
  1990الة القضائية               العدد الرابع                          السنة /: 6
  1991الة القضائية               العدد الثالث                         السنة /: 7
  1992                  السنة الة القضائية               العدد الرابع        /: 8
  1994الة القضائية               العدد الثاين                          السنة /:  9

  1994الة القضائية             العدد الثالث                        السنة /: 10
  1995        السنة الة القضائية             العدد الثاين                  /: 11
  1997الة القضائية             العدد األول                         السنة /: 12
  1999الة القضائية             العدد األول                         السنة /: 13
  2000الة القضائية             العدد الثاين                          السنة /: 14
  2001الة القضائية             العدد الثاين                          السنة /: 15
   2001  السنة      االجتهاد القضائي لغرفة االحوال الشخصية  عدد خاص/: 16
  2002الة القضائية             العدد الثاين                          السنة /: 17
   2003ائية             العدد الثاين                          السنة الة القض/: 18
  2003                           السنة 58نشرة القضاة              العدد /: 19
  2004الة القضائية             العدد األول                         السنة /: 20
  2006العدد األول                         السنة جملة احملكمة العليا         /: 21
  2006جملة احملكمة العليا         العدد الثاين                          السنة /: 22
  2007جملة احملكمة العليا         العدد األول                         السنة /: 23
  2007                        السنة جملة احملكمة العليا         العدد الثاين  /: 24
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  اــالت غري القضــائية/: ب
  

   2002جملة الشرطة                 العدد مخسة                          أفريل /: 1
   2003جملة الشرطة                 عدد خاص                         جويلية /: 2
   2006      سبتمرب   العدد األول                  جملة العلم واالميان          /: 3
   2006     نوفمرب  جملة العلم واإلميان          العدد الثالث                   /: 4
   2007     فيفري  جملة العلم واالميان          العدد السادس                 /: 5
   2007                       جويلية     84جملة الشرطة                العدد /: 6
    2008      أفريل    العدد السابع                    نشرة احملامي             /:7
             الكــويت                 265 العدد   جملة محاة الوطن        /: 8
  
  

  مواقع شبكة األنترنيت: خامسا
  
  

1/: WWW. ELWATAN.COM 
2/: WWW. DNA. SOLUTION.COM  
3/: WWW. BBC.ARABIC.COM 
4/: WWW. ISLAM TODAY.NET 
5/: WWW. ELWAFD .ORG 
6/: WWW.ISLAM ONLINE.NET 
7/: WWW. KHAYMA. COM 
8/: WWW. HOMAT- ELWATAN.ORG 
9/: WWW. SHAMELA.NET 
10/: WWW. E N M .JUSTICE.FR 
11/: WWW. ANABAA.ORG 
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  الصفحة                                                                                                    
  1  ....................................................................................: مقدمة

  7  .......................................ماهية البصمة الوراثية و نظرية اإلثبات : الفصل األول

  10  .........................................................ماهية البصمة الوراثية : املبحث األول

  10  .......................صطالحي  و العلمي للبصمة الوارثية التعريف اللغوي و اإل: طلب األولامل

  10  ...........................................لغوي للفظ البصمة الوراثية التعريف ال: الفرع األول

  11  .................................للبصمة الوراثية " الشرعي" التعريف اإلصطالحي : الفرع الثاين

  13  ................................................التعريف العلمي للبصمة الوراثية : الفرع الثالث

  15  ..........................................مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية : املطلب الثاين

  17  .......................................................إكتشاف البصمة الوراثية : الفرع األول

  20  ...............................................ة التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثي: الفرع الثاين

  22  ......................................................خصائص البصمة الوراثية : الفرع الثالث

  26  ..........................................اإلستخدامات العلمية للبصمة الوراثية : املطلب الثالث

  27  ..................................................جماالت العمل بالبصمة الوراثية : ولالفرع األ

  27  ..............................................................قضايا التنازع عن النسب : أوال

  28  ........................................................التحقق من هوية اجلثث اهولة : ثانيا

  29  .........................................................إثبات درجة القرابة بني األفراد : ثالثا

  29  .........................................................................حتديد اجلنس : رابعا

  29  ..............................................رائم املختلفة التعرف على ارمني يف اجل: خامسا

  30  ........................................أنواع العينات احملتوية على البصمة الوراثية : الفرع الثاين

  33  ............................اإلجراءات امليدانية املتبعة إلستخالص البصمة الوراثية : الفرع الثالث

  36  ................................................................نظرية اإلثبات : املبحث الثاين

  38  ...... ..............................املبادئ األساسية املتحكمة يف نظرية اإلثبات : لاملطلب األو

  38  .............................. اإلثبات اجلزائي املبادئ األساسية املتحكمة يف نظرية: الفرع األول

  40  ......................................................................مبدأ قرنية الرباءة : أوال

  42  ....................................................................مبدأ عبء اإلثبات : ثانيا

  43 ..................................................................مبدأ مشروعية الدليل : ثالثا
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  44  .....................................................مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي : رابعـا

  46  ..................................................................مبدأ حرية اإلثبات : خامسا

  47  ................................املبادئ األساسية املتحكمة يف نظرية اإلثبات املدين : الفرع الثاين

  48  ..................................احلقيقة القضائية ال تتطابق بالضرورة مع احلقيقة الواقعية : أوال

  50  ..........................................................ثبات مبدأ حياد القاضي يف اإل: ثانيا

  50  ...................................مبدأ حق اخلصم يف مناقشة األدلة اليت تقدم يف الدعوى : ثالثا

  50  .........................................مبدأ عدم جواز إصطناع الشخص دليال لنفسه: رابعـا

  51  .............مبدأ ال جيوز إخبار الشخص على تقدمي دليال ضد نفسه إال يف حاالت معنية : خامسا

  51  .................................................................طرق اإلثبات : املطلب الثاين

  51  ..........................................................طرق اإلثبات اجلزائي : الفرع األول

  52  .............................................................................اإلعتراف : أوال

  53  ....................................................................احملررات و احملاضر : ثانيا

  55  ................................................................................اخلربة : ثالثا

  57  ...........................................................................الشهادة : رابعـا

  58  ...................................................................القرائن و الدالئل : خامسا

  59  .............................................................................املعاينة : سادسا

  60  ............................................................طرق اإلثبات املدين : الفرع الثاين

  61  ...............................................................................الكتابة : أوال

  61  ..............................................................................الشهادة : ثانيا

  63  .............................................................................. .القرائن: ثالثا

  63  ............................................................................رار اإلق: رابعـا

  63  .............................................................................اليمني : خامسا

  64  ............................................................................املعاينة : سادسا 

  65  .............................................................................اخلربة : سابعـا

  65  ...................صطدام البصمة الوراثية كدليل إثبات مع خمتلف املبادئ مدى ا: املطلب الثالث

  66  .......................................................... مبدأ معصومية اجلسد: الفرع األول

  68 ........................................................مبدأ حرمة احلياة اخلاصة : الفرع الثاين

  69  .............................مبدأ عدم إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه : الفرع الثالث
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  71  ...............................................................مبدأ قرنية الرباءة : بعالفرع الرا

  73  ....................................أمهية البصمة الوراثية و حجيتها يف اإلثبات : الفصل الثاين

  74  ...............................................أمهية البصمة الوراثية يف اإلثبات : املبحث األول

  75  ...................................ااالت القانونية لتفعيل تقنية البصمة الوراثية : املطلب األول

  75  ................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال إثبات السبب : الفرع األول

  75  ....................................................................طرق إثبات النسب : أوال

  76  .................................................طرق إلثبات النسب يف الشريعة اإلسالمية : 1

  76  .................................................................................الفراش : أ 

  77  ...................................................................اإلستلحاق أو اإلقرار : ب

  79  ...................................................................................البينة : ج

  80  ................................................................................القيافة  : د 

  80  ...............................................................................القرعة : هـ

  82  ...................................................طرق إثبات النسب يف التشريع الوضعي : 2

  83  ............................................................يح ثبوت النسب بالزواج الصح: أ

  83  ...........................................................ثبوت النسب بالزواج الفاسد : ب

  85  .............................................................ثبوت النسب بنكاح الشبهة : ج

  85  .................................................................... ثبوت النسب باإلقرار :د

  85  ...................................................................ثبوت النسب بالبينة : هـ

  86  .......................................................ثبوت النسب بعد الطالق أو الوفاة : و

  86  ...............قف القضاء من ذلك مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية و مو: ثانيا

  86  ................................................مدى جواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية : 1

  90  ..................................................مدى جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية : 2

  91  ................................................ن النسب ال ينفى إال باللعان أدلة القائلون بأ: أ

  93  ............................................ى بالبصمة الوراثية أدلة القائلني بأن النسب ينف: ب

  94  ..............ترجيح بني أدلة القائلني باللعان و أدلة القائلني بالبصمة الوراثية يف نفي النسب ال: ج

  98  ........................موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية : 3

  99  .....................................................................دعوى تنازع النسب : أ

  99  .......................................................................يف القضاء الفرنسي * 
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  99  .......................................................................يف القضاء اجلزائري * 

  104  .............................................................دعوى إثبات البنوة الطبيعية : ب

  105  ...........................................................................دعوى النفقة : ج

  105  .......................................................................يف القضاء الفرنسي * 

  105  ........................................................................يف القضاء الكندي * 

  106  ..............................................................دعوى إثبات البنوة الشرعية : د

  107  .................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال إثبات اجلرائم : الفرع الثاين

  107  ...................................... تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم العرض: أوال

  107  ..............................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية اإلغتصاب كنموذج * 

  111  .........................................بصمة الوراثية يف إثبات جرائم الدم تفعيل تقنية ال: ثانيا

  111  ...................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية القتل كنموذج * 

  116  ..................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم قانون املرور : ثالثا

  119  ....................................ااالت األخرى لتفعيل تقنية البصمة الوراثية : املطلب الثاين

  119  . ....تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمايل إثبات هوية املفقودين و البحث عن اجلذور: الفرع األول

  120  .................................وراثية يف جمال إثبات هوية املفقودين تفعيل تقنية البصمة ال: أوال

  122  ...................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال البحث عن اجلذور : ثانيا

  124  ...........................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمايل اإلقتصاد و التأمني : الفرع الثاين 

  125  ............................................تفعيل تقنية البصمة الوراثية يف جمال اإلقتصاد : أوال

  129  ..............................................مني نية البصمة الوراثية يف جمال التأتفعيل تق: ثانيا

  132  ..............................................وراثية يف اإلثبات حجية البصمة ال: املبحث الثاين

  132  .................................................................اخلربة العلمية : املطلب األول

  132  ........................................... مبدأ اإللتزام مباشرة اخلربة و استثناءاته: الفرع األول

  132  .................................................دور القاضي و اخلصوم يف ندب اخلبري : أوال 

  133  ......... ......................................................دور القاضي يف ندب خبري: 1

  134  ........................................ ...............اخلرباءدور اخلصوم يف طلب ندب : 2

  135  .....................................................................إلتزام اخلبري مبهمته : ثانيا

  136  ...........................................................................إختبار اخلرباء : 1

  136  ..............................................................................خلبري مهام ا:2
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  137   ...................................................................املركز القانوين للخبري : 3

  137  ........................................................................اخلبري ليس شاهدا : أ

  137  .......................................................................اخلبري ليس قاضيا : ب

  138  ......................................اإلستثناءات الواردة على مبدأ اإللتزام مبباشرة اخلربة : ثالثا

  138  ...............................................................اء حق اخلصوم يف رد اخلرب: 1

  138  ....................................................................موقف التشريع املقارن : أ

  139  ................................................................موقف املشرع اجلزائري : ب

  140  .................................................................................التنحي : 2

  140  .........................................................حق التنحي يف التشريعات املقارنة : أ

  140  ................................................................موقف التشريع اجلزائري : ب

  141  ............................................................شروط صحة اخلربة : الفرع الثاين

  141  ..........................................................شروط التعيني يف وظيفة خبري : أوال

  141  ..................................................... الشخص الطبيعي الشروط املتطلبة يف: 1

  141  .. .........................................................اجلنسية اجلزائرية: الشرط األول: أ

  142  ...........................................................الكفاءة العلمية : الشرط الثاين: ب

  142  .................................................................... السن: الشرط الثالث: ج

  142  ..............................................................حسني السرية : الشرط الرابع: د

  143  ...................................................... الشروط املتطلبة يف الشخص املعنوي: 2

  143  ............................................................................أداء اليمني : ثانيا

  144  ........................................................................... تقرير اخلربة: ثالثا

  145  .........................................................................مالت التقريرمش: 1

  145  ..................................................................................املقدمة : أ

  145  .........................................................................حماضر األعمال : ب

  145  ........................................................................الرأي أو النتيجة : ج

  145  ..................................................................................التوقيع : د

  145  .............................................. حياله ارير و التزامااجلهة اليت يقدم إليها التق: 2

  146  ..........................................................فقدان اخلربة لفعاليتها : الفرع الثالث

  147  ........................................................................ البطالن املطلق: أوال
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  147  .... ....................................................................البطالن النسيب: ثانيا

  149  ..................................حجية البصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات : املطلب الثاين

  149  ...........................اثية كدليل علمي يف اإلثبات احلجية املطلقة للبصمة الور: الفرع األول

  151  ...........................احلجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي يف اإلثبات : الفرع الثاين

  151  ...........................................................................اإلستنساخ : أوال

  152  ...............................................................تعريف اإلستنساخ البشري : 1

  152  ........................................................................ اإلستنساخ اجليين: أ

  152  ........................... ..........................................اإلستنساخ اخللوي: ب

  153  ....................................................اإلستنساخ بني الديانات و التشريعات : 2

  153  .......................اإلستنساخ البشري و مدى تأثريه على احلجية املطلقة للبصمة الوراثية : 3

  154  .........................................................................اخلطأ البشري : ثانيا

  156  ............................تأثري البصمة الوراثية على اإلقتناع الشخصي للقاضي : املطلب الثالث

  157  .................................تأثري البصمة الوراثية يف تكوين قناعة جهة املتابعة : الفرع األول

  159  ...........................تأثري البصمة الوراثية يف اإلقتناع الشخصي جلهة التحقيق : الفرع الثاين

  160  .......................تأثري البصمة الوراثية يف اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي : الفرع الثالث

  164  ......................................................................................خامتة 

  169  ....................................................................................املالحق 

  170  ...............................................................................امللحق األول 

  175  ................................................................................ق الثاين امللح

  190  ....................................................................................املراجع 

  198  ....................................................................................الفهرس 
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